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یضاتی نشتن مردفتف که گان سبک بنفشر ،سبک یاغت ،مییف یفتگر سبک ت ذیعه
گت مفیییت گفن جوانتن راگطة مثبت معتردارا جعود دارد .ایعن راگطعه گعان سعبک بنعفشر
مذفبر مفیییت گفن معکوت معتردار است .مازان مفیییت گفن جوانتن گیح ع

پتیگعته

اقییتدا ع اجیشتفر آنتن داراا تفت ی معتردارا است .فشچتان گعان سعن ا عیاد گعت معفیییت
گفن راگطة معتردارا جود نفارد .نیتیق رشیساون چتعفمی ایه نشعتن معردفعف کعه می ایفعتا
سبک یاغت ،مییف یفتگعر سعبک ت ذیعه توان عیهانعف  43/1دراعف اب ت ااعیای می اعی
مفیییت گفن را تباان کتتف.
کلیدواژهها :مفیییت گفن ،سبک بنفشر ،سبک یاغت ،ت ذیه ،مییف یفتگر ،سبک
بنفشر مذفبر ،جوانتن.

سبک زندگی و مدیریت بدن
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مقدمه و بیان مسأله
گفن آدمر گه فتوان موضوفر گیاا نظییه پژ فش اجیشتفر امعیا جفیعف اسعت.
فشیاه گت ا زایش افشات مفهوم خود در جتمعهمتتسر توجه گعه ایعن اقعاعت کعه گعفن
گخشر اب خود یت قیا رشته حتم خعود اسعت ،یباععر اسعت کعه ج عم گشعی گعه متزلعة
محیول یفتگر نظم تیتابتی اجیشتفر تعتریخر معورد توجعه جتمععهمتتسعر قعیار
شاید (آباد ارمکر فشکتر .)13 :3183 ،در ضعات کتونر موسوم گه مفرنایة میعخخی

3

که خطوط میبفتا تشتیزفتا اجیشعتفر گعه یاخعور سعبکفعتا بنعفشر میعیف
یفتگر مک مرشاید ،اگعتد ،سطوح ،کافاتی ماوهفتا مفیییت گفن 9گ اتر پاچافه
حتئز افشات است .در این مورد مرتوانام گه چعیخش نتمح عوت امعت حقاقعر کعتنون
توجه انفیشة اجیشتفر گه م تئ میگوط گه گفن ،مهی نفا ،نظتم ایالفتی ،جهتنر مفن
جهتنفتا سابینیاک امتره کتام (سافمن.)113 :3181 ،
امی به گفن یک ف یر بی تمتتخیر ر انمتتخیر ایف نا ت ،گلکه پفیعفهاا
است که گه مک اجیشتفر ستخیه پیداخیه معرمعود )Cregan, 2006: 3؛ (Krieger,

 ،2004: 941یکر اب متخصفتا نهتنر گتاتنفتا غتیر جهتن اجیشعتفر اسعت کعه
در آن قیار داریم .مرتوان پذیی ت که دامین گفن بیبت نشتنة اربرفتا اجیشعتفر تعت
حف دا ،ستب کتر قفری کتییل اجیشتفر است (خواجعهنعورا فشکعتران:3121،
 .)99در فی جتمعهاا گفن ان تن ،یک اقعات ج شتنر یک اقعاعت اجیشعتفر دارد.
مک  ،انفابه ،پومتک بیتت گفن ان تن سالهاا گیاا ارتبتط انیقعتل ایالفعتی گعه
1. Late Modernity.
2. Body Management.
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دیگی افضتا جتمعه است (ادیبرسفه فشکتران .)11 :3121،گت جود این ،تت رگ آخی
قین گا یم م خلة گفن در ماتن نظییهپعیدابان کالسعاک جتمععهمتتسعر افشاعت چتعفانر
نفامت .آن چه که گتفث ایجتد فالقه گه گفن در جتمعهمتتسر معف ت ااعیای اجیشعتفر،
یفتگر ساتسر کلافا در ا اخی قین گا یم است :ت ااعیای جشعاعتمعتتخیر ،ت ااعی
الگوفتا گاشترا نظای ماوع گاشترا اچآا ا یت ایفب ،3تکتولعویافعتا جفیعف (رییعم
درمتنر مفاخلة پزمعکر در گعفن) ،انیشعتر آ عتر ماشع وکعو ،9خاعزر جتعبشفعتا
شات ععایر در قععین گا ععیم گععت خیه دشیشععونر در امععکتل سععتبمتنفععتا اجیشععتفر
ساتسرمفن گفن اب جشلة این ت اایای اسعت .فعال ه گعی آن رمعف یفتعر میعی ر در
جوام اتعیر مفرن ،حیکت اب مفرنایه گه سوا مفرنایة میخخی را ناز اب جشله ت ااعیای
اجیشتفر فشفهاا مردانتف که گفن را گه موضوع مهم در مطتلعتی اجیشتفر

یفتگعر

معتای تبفی کیده است (ادیبرسفه فشکتران.)11 :3121،
گیایتن ات .تینی )3224( 1گتاتنشذار جتمعهمتتسعر گعفن در کیعت «جتمععه گعفن»4
گیاا ا لانگتر این مفهوم را گه کتر شی ت .ا توجه گعه بیبعتیر جعوانر در رسعتنهفعتا
جشعر ،ا زایش فالقه گه جوانر تالر گعیاا حفع

تعفا م آن در سعتلفعتا غاعی اب

جوانر ،مفیییت گفن نظای رییمفتا غذایر ،جیاحرفتا بیبتیر ،ربر ،گفنسعتبا
ایی گاک را فوام ش ییر توجه دانششتفان گه پژ فشفت در حوبة گعفن گعه مثتگعة امعی
اجیشععتفر ( نععه اععی ت بی ععیر ر انععر) معطععوف کععیده اسععت (ادیبععرسععفه
فشکتران .)13 :3121،جتمعهمتتسر گعفن معتخهاا اب جتمععهمتتسعر اسعت کعه متفاعت
1. HIV/AIDS.
2. Michel Foucault.
3. B.S.Turner.
4. The body & society.
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اجیشتفر ج شتنات ان تن ،تولاف اجیشتفر گعفن ،نشعتیش اجیشعتفر گعفن ،شفیشعتنفعتا
حتکم گی گفن ،تتریخ اجیشتفر گعفن تعتمع پاچاعفه ماعتن گعفن ،جتمععه

یفتعر را

گیرسر مرکتف ) Turner, 1994: 36؛ جوافیا.)41 :3183 ،
گععت ا ععزایش افشاععت خععود کععه اب محیععو ی جتمعععة مععفرن اسععت گععفن گععه فتععوان
اضح تعیین آمعکترتیین حتمع خعود ،جتیگعته ختاعر پاعفا کعیده در بنعفشر
تعتمالی ر بمیه نقش مهشر را در فیضة «خود» ایفت مرکتف .در اق معرتعوان گعفن را
جتبة استسر خودنشتیشر تلقر کید (تیکشتعر32 :3181 ،؛ لعرمعون ،3223،3گعه نقع اب
موحف فشکتران .)81 :3182 ،افشات ایعن م عخله گعت رمعف میعیفشیایعر میعیف
کت فتا متدا معتوا نشود فاترتیا گه خود شی یعه اسعت (آباد ارمکعر فشکعتر،
 .)18 :3183اب آن جت که در جتمعة میعی ر کتعونر ،جعوان گعودن ،الگعوا یعک گعفن
مطلو است ،میدم گت عتلاتفتا ربمر ،انیخت نوع مفل لبتت ،رنر مو ،سعبک
آرایش انواع جیاحرفتا تیماشر بیبتیر مرکومتف خود را ستلم ،متدا
نشتن دفتف .این مطل

جعوان

فشتن موضعوفر اسعت کعه گوردیعو سعیمتیة ج عشتنر 9معرنتمعف

).(Nettelton, 1998: 17-18
آن جت است که گفن گه فیاهاا تبعفی معرمعود کعه فعال ه گعی فویعت مخیعر،
مرتوانف نشتیتنشی سبکفتا بنفشر ناز گتمف (موحعف فشکعتران .)81 :3182 ،نحعوة
نگیر ن بت گه گعفن ،معفیییت کتیعیل آن اب سعبکفعتا بنعفشر تعخ ای معرپعذیید.
سبکفتا بنفشر نیاجة فشة انیخت فت شعزیتشفعتیر ف عیتف کعه معخص ن عبت گعه
1. Lemmon.
2. Physical Capital.
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بنفشر خود انجتم مردفف (شابتاز .)311 :3184 ،3سبکفتا بنفشر گینتمهفتا خالقر
ف یتف که گی پتیة نشتیش تعوان متی عیگر میعیفکتتعفه اسعیوارنف نشعتنشعی تخمع
زایتفه قلشفاد مر مونف که ا عیاد در فشع

داد سعیففتا ر بمعیه گعه نشعتیش معر-

شذارنف(چاتر ،23 :3221 ،گه نق اب مفرسر.)4 : 3123 ،
سبکفتا بنفشر مک مهشر اب توانشتفا قعفرییعتگر عیدا در معین مفرنایعة
میخخی است؛ این قفرییتگر گه ستبمتندفر خالقتنة ضت میگعوط معرمعود .سعبکفعتا
بنفشر گ اترا اب ر یترفتا میشتیز ختصشیایتنه را گیمرانگازانف سعب

تفعت ی در

گ اترا اب کتشفتا ا یاد شی هفتا ان تنر مرمونف نقش مهشر را در مک شایا
کتشفت ر یترفتا یفتگر ع اجیشتفر ا یاد شعی هفعت دارنعف معک فعتیر اب ارائعة
خود گیستخیه مفن فویتفتا مفرن میشتیز را نشتن مردفتف (مفرسر.)4 : 3123 ،
در اق انیخت نعوع یعژهاا اب سعبک بنعفشر متجعی گعه معک دادن حعوبة عیدا
فشومر فی ید مرمود .این مفهوم متم مفیییت گفن ااالح گفن در حوبة یدا تت
فضویت در شی هفتا شونتشون اجیشتفر ،ک

مو قات ،سعیمتیة اجیشعتفر  ،...در

فیاة فشومر مرشیدد .سبکفتا بنفشر ر یترفتا ا یاد را ت اای داده ا یاد پاوسعیه
گی ا عی آن گعی گعفنمعتن نظعتری دارنعف حیعر آن را ت ااعی معردفتف(خواجعه نعورا
فشکتران.)91 :3121 ،
جوانتن گهفتعوان پاشعگتمتن ت ااعیای اجیشعتفر در فعی جتمععهاا جلعوهاا اب آیتعفة
نزدیک د ر جتمعه کتونر ف یتف فشة تحو تر کعه در در ن خعتر اب میبفعت

1. Gibbins.

سبک زندگی و مدیریت بدن
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ذفتات آنهت رخ داده ،ت اای در سبک بنفشر آنهت را فم گه دنبتل دامعیه اسعت .بنعفشر
آنتن آمکترا میی رتی مفه بنفشر را گاشیی گیاا حعتل معرخوافتعف ا لویعتفعتا
اربمر آنهت میخ ی اب میلحتشیایر بیبتیر د سیر است .این موارد ت اای در اربر
ستخیتر جتمعه را نویف مردفف که ت اای تحو ی در حوبة معفیییت گعفن فعم اب ایعن
قتففه م یثتر نا ت .در اق  ،در دناعتا تععتمالی مقطععر سعطحر ،گعیاا ت ااعی فعی
چازا ،گه ظتفی آن اسیتتد مرمود یکعر اب مهعمتعیین ایعن ظعوافی« ،گعفن» گعه فتعوان
میئرتیین در دسییتتعیین قیارشعته نشعتیش اسعت؛ گتعتگیاین ان عتنفعت گعه نظعتری
میاقبت اب ظوافی توجه نشتن داده کتییل ،تتظام دسیکترا گفن فشومات مریتگف.
جذاگات ج شتنر اب جشلعه موضعوفتتر اسعت کعه در د ران معفرن اسعیتنفاردفتا
جفیفا پافا کیده اب فوام مک دفتفة ر اگط ا یاد مح و مرمود ،گهیوراکعه
مفیییت گفن در د ران مفرن افشات گاشییا پافا کعیده اسعت ر یترفعتا شونعتشون
گهفامیر نظای گفنستبا ،رییمفتا غذایر ،تجهازای ربمر آرایشر مخیلف گعیاا
میاقبت اب گعفن پفیعفار معفه اسعت ( تضعلر .)342-311 :3189 ،دامعین گعفن بیبعت در
ضعات کتونر نشعتنة اربر فعتا اجیشعتفر تعت حعف دا سعتب کتر قعفری کتیعیل
اجیشتفر است .مطتلعة بیبتیر ظتفیا گفن ان تنر اب م تئ مهم جتمعة امی با است.
سیچششة این تحول اب آن جت است که در جوام پاشتمفرن ید در جش م عیحا گعود
انیخت

ت اای میایط موجود گه متنتف جوام مفرن امی با بماتهاا گیاا ظهور پاعفا

نشرکید (خواجه نورا فشکتران .)99 :3121 ،یان گودریتر 3ناز اظهتر مردارد تیعور
مت اب گفن خویش قعط گعی اسعتت ادراک معت اب گعفن خعود معک نشعرشاعید ،گلکعه اب
1. Jean Baudrillard.
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ماتنجرشیا گفن مت در فوام اجیشتفر یفتگر فم تخ ای مرپعذیید (جعوافیا:3183 ،
.)13
در جتمعة اییان ناز ،در چتف دفة اخای فشعیاه گعت ر د مظعتفی بنعفشر می عه ،ظهعور
د گترة تجش شیایر رستنهاا مفن یفتر ،تبلا تی آشهرفعتا عیا ان مجعالی،
المفتا تلویزیونر متفوارهاا ترسربگتن ،گینتمهفتا تلویزیونر تتگلوفتا تبلا تتر
که در فشه جت گه چشم مرخورنف ،فشچتان یاشای مفن پفیفة آرایش جیاحعرفعتا
بیبتیر گهخیوص در گان دخییان در فیاة بی عت اجیشعتفر اسعیفتده اب لبعتتفعتا
انفامر  ،...یعتر دامین «پیسیاژ» اجیشتفر ،این کی را گه یژه گه جوانتن القت معرکتعف
که توجه گه گفن بیبت جوان مفیییت گفن فشه چاز است ا یاد سعر مرکتتف که گعت
ت اای در یژشرفتا ظتفیا گفن خود گه ستخت اجیشتفر گفن ،یعتر گعفنر کعه اب نظعی
ضعات ظتفیا ،آرایشر پومشر مورد پذییر نظتم اجیشتفر است ،اقفام نشتیتف.
اب سوا دیگی امی به در تشتمر جوام  ،گفن فیاهاا گیاا گعتبآ ییتر یفتگعر
اجیشتفر است ر منشعی ر اگعط قعفری نحعوة تخ ایشعذارا آن گعی تفعت یفعت
نتگیاگیافتا اجیشتفر است ،گتتگیاین مفیییت گفن گتیف گه فتوان یعک م عخلة اجیشعتفر
مهم فوام تخ ایشذار گی آن اب جشله سبک بنعفشر (سعبک یاغعت ،سعبک ت ذیعه،
مییف یفتگعر  )...کعه اب فشعفهتعیین می ایفعتا مع ی در سعتخت میبگتعفافعتا
اجیشتفر ف یتف ،مورد توجه قیار شاینف .گتتگیاین ففف االر پژ فش حتضی متتسعتیر
راگطة سبک بنفشر مفیییت گفن در گان جوانتن مهی مینف اسعت در پعر پتسعخ گعه
این س ال است که آیت سبک بنفشر اگعتد آن گت مفیییت گفن ارتبتط دارد یت نه؟
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4

پیشینة نظری و تجربی
در بماتة مفیییت گفن ارتبتط آن گت دیگی می ایفت ،تحقاقتی میععفدا در د سعه دفعة
اخای انجتم مفه است .در اییان ناز تحقاقتی چتعفا در ایعن حعوبه انجعتم یت یعه کعه گعه
نیتیق گیخر اب تحقاقتی داخلر خترجر انجتم مفه امتره مرمود.
جدول شماره  :5خالصه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور
محقق ستل انجتم
پژ فش

فتوان پژ فش

نیتیق فشفه
گتتگی نیتیق سطوح شونتشون مفیییت گفن راگطه معتردارا گت
می ایفتیر دارنف که آمکترا ریشه در یفتر جتمعه

آباد ارمکر
چت ماتن ()3183

گفن گه مثآگه رستنه فویت

(جت ات ،سن ،تحیاالی ،سیمتیه یفتگر ،دیتنت نگیر
ستیر گه ختنواده) دارنف .امت گان مفیییت گفن
ستخیترا مث پتیگته اقییتدا

می ایفتا

م  ،راگطهاا معتردار

جود نفارد.

اخالار ()3181

گیرسر جتمعهمتتخیر

گی پتیها نیتیق تحقاق ارتبتط معتردار گان مفیییت گفن

فوام م ی گی مفیییت

ستیی می ایفتا م یق مشتففه شیدیف .گتتگی نیتیق رشیساون

گفن در بنتن (مطتلعها

چتفشتنه در مجشوع  3/1دراف اب اریتنس می ای مفیییت

موردا بنتن مهی مایاب)

گفن گه سالها می ایفتا م یق تباان مرشیدد.
گیاا یاف گاشییا اب جوانتن دخیی

ذکتئر ()3181

پ ی پی یه گفن

تحول الگوفتا سبک

سیمتیه شذارا م یقام

بنفشر جوانتن در اییان

افشات گاشییا مریتگف .توجه گه مف گیاا جوانتن گاش اب آن

گت استیتد گه تحقاقر در گتره
جوانتن میکتکتتفه در
گتمگتهفتا بیبتیر انفام
مهی تهیان

غای م یقام در آن ر ب گه ر ب

که اب اح تت ناتب در نر گیختسیه گتمف گتبتت
فتجترا
تیکا

شتر

یفتر رستنهاا پایامون آنفتست که مک

ایفهآل گفن را گیاا آنفت تیویی مرکتف گیخالف

انیظتر نه تتهت دخییان گلکه پ یان را گهفشتن ستن تحت تخ ای
قیار مردفف.
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تعاان راگطه گان اگعتد

فلشر فشکتران
()3182

گتتگی یت یهفت گان می ایفتا مییف یفتگر ،عتلرفتا

سبک بنفشر مفیییت

یاغیر ،فتجتر میی ر

گفن در ماتن دانشجویتن

ارتبتط معتردارا جود دارد .می ایفتا عتلات یاغیر گت

دخیی دانشگته آباد

 43دراف گاشییین سهم را در تباان مازان مفیییت گفن

اسالمر گوکتن
رضتیر فشکتران

مفیییت گفن ارتبتط آن

()3182

گت فوام اجیشتفر

افیقتدای دیتر گت مفیییت گفن

دارد.
مییفشیایر ،شتر اجیشتفر

مییف رستنهاا فوام

مو ی در مفیییت گفن مرگتمتف این سه فتم  81دراف
ت اایای می ای اگ یه را تعاان مرنشتیتف.
گان نگیر بنتن ن بت گه مفیییت گفن

نگیر بنتن ن بت گه
راسخ فشکتران
()3182

مفیییت گفن (مطتلعه
موردا دانشجویتن دخیی
دانشگته آباد اسالمر
مایاب)

فواملر متنتف

درآمف ،پذییر فتم ،پذییر در شی ه فش ت ن ،پذییر
ستبمتنر ،مفشیایر ،مییف رستنهاا ،انیظترای اجیشتفر،
امکتنتی اقییتدا اجیشتفر ،مییفشیایر ،ک

فویت،

لذییلبر سبک بنفشر ،ارتبتط معتردار جود دارد .امت
گان نگیر بنتن ن بت گه مفیییت گفن سن ،امی تل حان
تحیا  ،تخف

مقط تحیالر ارتبتط معتردارا جود

نفارد
اخالار

تتحر

()3183

مفیییت گفن راگطه آن

گان می ایفتا مییف رستنهاا ،پذییر اجیشتفر گفن

گت پذییر اجیشتفر گفن

پتیگته اقییتدا -اجیشتفر گت مفیییت گفن راگطه م یقام

(مطتلعه موردا بنتن مهی

مفیییت گفن راگطه معکوت

مایاب)

معتردار

گان دیتفارا

معتردار جود دارد.
گتتگی نیتیق تحقاق راگطه معتردارا گان مفیییت گفن یبقه

قشیگتفا اجیشتفر

پتیگته ا یاد جود دارد .ماتنگان نشیها مفیییت گفن در گان

کاوانآرا

ااالح گفن (جیاحر

بنتن گت تی اب میدان است ،امت اخیالف ماتنگان نشیها

فشکتران ()3182

بیبتیر گه مثتگه نشتد پتیگته
اجیشتفر)

مفیییت گفن آنتن معتردار نا ت ،گان ضعات تخف ا یاد
نشیها مفیییت گفن ناز تفت ی معتردارا جود نفارد .گان
سن متخص مفیییت گفن پتسخگویتن راگطه جود نفارد.

00 
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گی استت نیتیق تحلا د می ایه سبکفتا بنفشر گت مفیییت
گی ظتفی فشچتان ت اای مک انفام راگطه دامیهانف ،امت در
تحلا
خواجه نورا

سبک بنفشر مفیییت

فشکتران ()3121

گفن

چتف می ایه سبکفتا مفرن ربمر ع موساقر،

یاغیر ،مشترکیر جفیف ،مذفبر در نهتیت موساقر ستیر
ر ا فم توان یهانف مفیییت بنتن گی ظتفیمتن را گت  41دراف
تباان کتتف

می ایفتا سبک مشترکیر جفیف ،ربمر ع

موساقر جفیف ،موساقر قفیشر در نهتیت یاغیر ر ا فم
 11/1دراف ت اایای مفیییت ت اای مک انفام بنتن را تباان
کتتف.
مفیییت گفن مقبولات
مکیگاگر امایا
()3121

اجیشتفر (مطتلعه

گی استت نیتیق ،یضاهفت معتردار گوده

در مجشوع 82/3

دانشجویتن دخیی پ ی

دراف اب اریتنس می ای مفیییت گفن گه ساله می ایفتا

دانشگته آباد اسالمر

م یق تباان شیدیفه است.

پاتمنور مهی بنجتن)
مفیییت گفن در ماتن بنتن  31ستله گت تی اب سطح میوسط
گه پتیاتر گیخوردار است گان می ایفتا مقتی ها اجیشتفر
ادیبر سفه

تباان جتمعهمتتخیر

گفن ،شی هفتا میج  ،سیمتیها یفتگر ،اقییتدا،

فشکتران ()3121

مفیییت گفن در ماتن بنتن

تحیاالی مفیییت گفن در ماتن بنتن فشب یگر معتردارا
جود دامیه این می ایفت توان یهانف تت  13دراف اب اریتنس
مفیییت گفن را تباان کتتف.

مطتلعه جتمعهمتتخیر
فبتتباده

شیایش گه بیبتیر گت فش

فشکتران ()3121

جیاحر پالسیاک
فوام میتبط گت آن

گان می ایفتا سن ،ضعات تخف  ،سیمتیه یفتگر ،گت رفتا
دیتر شیایش گه جیاحر پالسیاک راگطه معتردارا جود
د ارد .فشچتان سیمتیه یفتگر ،سیمتیه اجیشتفر گت ر دیتر
توان یهانف  99دراف ت اایای شیایش گه جیاحر پالسیاک را
تباان نشتیتف.
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دراف بیتدا اب پتسخگویتن مازان مفیییت گت یر در مورد
مطتلعه فوام اجیشتفر

موحف ح اتر

یفتگر میتبط گت مفیییت

()3121

چهیه در ماتن دخییان
جوان

چهیه خود افشتل مرکیدنف .گان می ایفتا پذییر اجیشتفر
مییف

اگعتد آن ،نگیر ن بت گه تبلا تی ،دیتفارا

رستنهاا گت مازان مفیییت چهیه ارتبتط معتردارا جود
دامیه

تفت ی معتردارا گان اح تت یبقتتر

مازان

مفیییت چهیه مشتففه نشف.
گیرسر راگطه گان سبک
مفرسر ()3123

بنفشر مفیییت گفن
(مطتلعه موردا بنتن مهی
ستتف )

گان متخصفتا سبک بنفشر (مییف یفتگر ،الگوفتا
خییف ا قتی یاغت) مفیییت گفن راگطه م یقام معتر-
دارا جود دارد.
سطح مفیییت گفن در ماتن دانشجویتن در حف میوسط است

سلطتنر گهیام
فشکتران ()3123

ارتبتط سیمتیها یفتگر
گت مفیییت گفن در ماتن
دانشجویتن دانشگته تبییز

گان مفیییت گفن
معتردارا جود دارد
می ایفتا م یق

سیمتیها یفتگر راگطها مثبت
گتتگی نیتیق رشیساون اب ماتن

متتستیر ،د می ای سیمتیه یفتگر سن

توان یهانف حف داً  38/3دراف پیاکتش مفیییت گفن را تباان
کتتف.
یت یهفتا تحقاق حتکر اب راگطها معتردار م یقام گان مازان
سیمتیه یفتگر مفیییت گفن ففم جود راگطها معتردار
گان تیویی ذفتر اب گفن می ای اگ یه مرگتمتف .فشچتان گان

ارتبتط ماتن سیمتیه
شلبهترا ()3123

یفتگر مفیییت گفن
در گان بنتن میدان  91تت
 12ستل ستکن تهیان

سن ،جتس ،ضعات تخف  ،دیتفارا

پتیگته اجیشتفر-

اقییتدا گت مفیییت گفن ارتبتط معتردار جود دارد .نیتیق
تحلا رشیساون گه تفکاک جتس نشتن داد که در جتس مذکی،
د می ای ضعات تخف

سیمتیه یفتگر گه فتوان می ایفتا

پاشگان در معتدلها رشیساون گتقر مر متنتف
مونث ناز می ایفتا سیمتیه یفتگر
گاشییین

گیاا جتس

دیتفارا گه تیتا

گت

کشییین بن ،گهفتوان می ایفتا پاشگاتر کتتفها

مازان مفیییت گفن مطیح مرشیدنف.
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کاتنر

کیا

()3129

مفیییت گفن سبک
بنفشر در مهی اافهتن

گان جت ات مفیییت گفن راگطه جود دارد .امت گان سبک
بنفشر شیایش گه جیاحر بیبتیر در مهی اافهتن راگطه
معتردار جود نفارد.
یت یهفتا پژ فش حتکر اب آنتف که ضعات م لر
ضعات تخف بنتن اب م لفهفتیر است که گت مفیییت گفن

گیرسر تباان جتمعه-
ففلرپور
ختک تر ()3129

متتخیر راگطه سبک
بنفشر گت مفیییت گفن در
گان بنتن دخییان مهی
تبییز

ارتبتط دارنف .در ماتن دخییان مجیدشیایش گاشییا گه
مفیییت گفن گه یژه در گعف ت اای گفن دیفه مرمود .در ماتن
بنتن دخییان یبقه گت مفیییت گفن در فشه اگعتد در مقتی ه
گت بنتن یبقه میوسط پتیان گهیور معتردارا در سطح گت یر
قیار دارد .فشچتان ستیی یت یهفتا پژ فش حتکر اب آن است
که انواع سبکفتا بنفشر گت مفیییت گفن داراا راگطه
میوسطر مرگتمف .فشچتان ،گان سبکفتا مذفبر گت مفیییت
گفن راگطه معکوسر جود دارد.
نیتیق تحقاق حکتیت اب مازان گت ا توجه دخییان گه گفن
می ایفتا

خود دارد .گان می ایفتا افشتل مفیییت گفن

دیندارا ،سیمتیه یفتگر ،سیمتیه اقییتدا ،پتیگته
گیرسر فوام اجیشتفر
م دا فشکتران

م ی گی مفیییت گفن

()3129

دخییان نوجوان مهیسیتن
مشهف

اجیشتفر

اقییتدا ،فویت یدا ،تخ ایشذارا د سیتن

اشاشر ،مییفشیایر ،اسیفتده اب رستنهفت
جتس مختلف راگطه

جل

توجه

جود دارد .گیاستت رشیساون

چتفشتنه ،چهتر می ای دیندارا ،جل

توجه جتس مختلف،

مییفشیایر اسیفتده اب رستنهفت که گه تیتا

ارد معتدله

مفنف ،در مجشوع  41/4دراف اب اریتنس می ای مفیییت
گفن را تباان کیدنف.
کولاونف غات ونف
()3129

گیرسر تخ ای سبک بنفشر

گتتگی نیتیق ،توجه بنتن گه گفن تیویی ذفتر آنتن اب خود،

گی تیور ذفتر اب گفن در

تحت تخ ای سبک بنفشرمتن ت اای کیده است؛ راگطه معتر-

گان بنتن مهی تهیان

دار گان سبک بنفشر تیور ذفتر اب گفن تخیاف مفه است.
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گتتگی نیتیق این تحقاق ،بنتن خالر سیی یتد مرشاینف که
ظتفی خود را جهت رسافن گه ایفهآلفتا یفتگر مفیییت
نشتیتف که نوفتً متم تتظام بن تشاز نگه دامین گفن جهت
گیآ ردن فتجترفتا مورد انیظتر مرگتمف .فشچتان اب نظی

راد لتون)9111( 3

تیور اب گفن مفیییت
ظتفی

ا یاد مورد گیرسر ،دامین تتتس
ظتفیا آراسیه ،متدا

انفام ،گفنر گتریک

مو قات گه فشیاه مرآ رد .بمتنر

تیور اب خود ،تحت تت ای ظتفی قیار مرشاید که آبمودنرفت،
خود را گت ا یاد دیگی مقتی ه مرکیدنف .بمتنر که مقتی ه گت
ا یادا گود که گه لحتظ ظتفی ،اب آبمودنرفت گت تی گودنف
تیور آنفت اب خود متفر در غای ایناوری ،تیور آنفت
اب خود مثبت گود
گتتگی نیتیق ،گاشتعی ا عیاد نشونعه اب تیعویی ذفتعر گعفن خعود

مترسلو)9111( 9

گیرسر ارتبتط ماتن

اگعیاب نترضتییر مرکیدنف .ا یاد مقط سوم ن بت گه دیگیان

نترضتییر اب تیویی ذفتر

نترضتییر گاش تیا اب تیویی گفنشعتن اگعیاب دامعیتف،

گفن ،نگیرفعت در معورد

ایفهآل گفنر ،گاشتی تشتی گه

فشچتان دخیعیان در انیخت

اخعالل خعوردن ،فوام

انیخت

اجیشتفر -یفتگر ،جتس

ن عبت گیاگعیفتا غعیا

مقط تحیالر

ایفهآلفتا غیا دامیتف ،در حتلر که پ یان گه
چتقر را انیخت

مرکیدنف.

فشچتان دخییان ن بت گه پ یان نشیهفتا گت تیا در مورد
تخ ای رستنهفت ،محاط ختنوادشر فمست ن دریت ت کیدنف.
در اکثی مقولهفت

کیاسلر)9111( 1

تکتاکفتا گتبتتگر گفن

معیففتا مفیییت گفن بنتن گهاوری

چششگایا گاشیی اب میدان گه عتلاتفتا نظترتر گی گفن خود
مرپیدابنف ،گهغای اب مواردا چون گفن تبا ختلکوگر.

1. Rudd & Lennon.
2. Marcello.
3. Crossley.
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گتتگی نیتیق این تحقاق ،بنتن مفهوم بیبتیر را گهفتوان
یژشرفتا ج شتنر ذاتر ،امیا کهته مت وخ دان یه در
تونر)9114( 3

بیبتیر نقتدانه

فوض ،موقعاتفت تجیگاتی را گه فتوان فتم توانشتفستب
در اح تت بیبتیر در نظی شی یهانف ،فشچتان متتستیر مازان
گه کترشایا محیو ی مخیلف آرایشر اب سوا بنتن گه
متظور اح تت جذاگات گاشیی ج شتنر مرگتمف.
گتتگی نیتیق ،دیفشته ا یاد در مورد گفن خود ،فشفتت مبیتر گی

ا د مز یتنر

9

()9118

فوام م ی گی گتبنشتیر

تیت یی مثبت اب مک

انفابه گفن ،انیظترای اجیشتفر

تیور اب گفن در ماتن بنتن

بماتهفتا ختنوادشر ،فتجترفت اربرفتا یفتگر فقتیف

ساتفﭙوست م لشتن

مذفبر است .فشچتان دین ،جت ات نژاد االرتیین فوام
در تیور گفنر بنتن م لشتن ساتهپوست مح و مرمونف.

می ر تحقاقتی انجتم مفه درگترة مفیییت گفن حتکر اب آن است کعه فعی کعفام اب
تحقاقتی اب دیفشته ختار گه گیرسر ایعن موضعوع پیداخیعهانعف آن را در ارتبعتط گعت
می ای یت می ایفتیر معاتر مورد مطتلعه قیار دادهانف؛ گعیاا نشونعه گعه گیرسعر راگطعة گعان
سیمتیه یفتگر ،اجیشتفر اقییتدا ،دیتفارا ،نگیر ستیر گه ختنواده ،فویت یدا
اجیشتفر ،مییفشیایر ،شتر اجیشتفر ،مییف رسعتنهاا ،پعذییر فعتم پعذییر
در شی ه فعم سعت ن ،پعذییر سعتبمتنر ،معفشیایر ،انیظعترای اجیشعتفر ،لعذییلبعر،
امکتنتی اجیشتفر ع اقییتدا ،مقبولاعت اجیشعتفر ،میعیف یفتگعر ،سعبک یاغعت،
الگععوا خییععف ،فتجترفععتا میععی ر ،جل ع توجععه جععتس مخععتلف ،جت ععات ،پتیگععته
اجیشتفر -اقییتدا ،سطح تحیاالی ،ضعات تخف  ،درآمعف ،مع

 ...گعت معفیییت

گفن پیداخیهانف.
1 . Toni.
2 . Odoms &Young.
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گیخر اب تحقاقتی انجتم شی یه فلت االر شیایش ا یاد گه معفیییت گعفن را نتمعر
اب ستخیترفتا اجیشتفر

یفتگر الزامفتا فاتر نتمر اب آن دان عیهانعف .گیخعر ناعز

گه نقش خود کتشگی در راگطه گت مفیییت دسیکترا گفن توجه کیده ایعن پفیعفه را
یک فش آشتفتنهاا دان یهانف که ید آن را گه ماوهاا فقالنعر جهعت اگعیاب جعود
ک

سیمتیة نشتدین ستیی سیمتیهفتا دیگی گهکعتر معرشاعید .یت یعهفعت نیعتیق ایعن

پژ فشفت حتکر اب ش ییر چشمشای پفیفة مفیییت گفن افشاعت آن در ر یترفعتا
ر بانة ا یاد در موقعاتفتا مخیلف در جتمعه اسعت کعه فعی ر ب گعی دامتعة آن ا عز ده
مرمود .امت گاشیی این تحقاقتی فشفتتً گه گیرسر م لفهفتا مفیییت گعفن افشاعت آن
در گان دخییان بنتن پیداخیهانعف تحقاقعتی انگشعتمعشترا را معرگاتعام کعه تباعان
م لفهفتا مفیییت گفن افشات آن در گان پ یان میدان را ناز در نظی شی یعه گتمعف.
در پژ فش حتضی سعر مفه است کعه راگطعة گعان سعبک بنعفشر معتخصفعتا آن
(سبک یاغت ،مییف یفتگر ،سبک ت ذیه سبک بنفشر مذفبر) گت مفیییت گفن
(در گان دخییان پ یان) گیرسر شیدد.
مبانی نظری
چتتنچه قیار گی می را کوتته گی دیفشتهفتا انفیششتفان متخص در حوبة فلعوم
اجیشتفر درگترة مقو ی تیویی اب گفن مفیییت ظتفی جتمععهمتتسعر گعفن گتمعف،
مرتوان نکتی جتل

توجه اربمشتفا را در آ تر انفیششتفانر چعون گلعن ،گیشعی،

شععت شن ،وکععو ،الاععتت ،گوردیععو

شاععفنز 3یت ععت (گیشععی .)23 :3131 ،گ ععاترا اب

1. Veblen, Berger, Goffman, Foucault, Elias, Bourdieu & Giddens.
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نظییهپیدابان محققتن فلوم ان تنر ،گهخیوص در حوبة فلوم اجیشتفر ،در دفهفعتا
اخای اب مفیییت گفن م لفهفتا آن در ضتا مفرنایه سخن شفیهانعف .گعهشونعهاا کعه
در چتف دفة اخای مبتحث مفیییت گفن مورد توجه جفا میفکیان نظییعهپعیدابان گعه
یژه جتمعهمتتستن قیار شی یه ر یکیدفتا نظیا شونتشونر در جتمعهمتتسر ،م عخلة
چگونگر مک شایا گفن در مین ضععاتفعتا فاتعر اجیشعتفر را معورد توجعه قعیار
دادهانععف .فععی یععک اب ایععن ر یکیدفععت ایععن پفیععفه را در اگعععتد ،سععطوح ،مععتخصفععت
د لتفتا میفت ی مطتلعه کیده است .گت این اف ،جه مشعییک آنهعت نفعر «ف عیر
ای تً بی تمعتتخیر گعفن» تخکاعف گعی «سعویهفعتا اجیشعتفر گیسعتخیر آن» اسعت
(مفرسر .) 33 :3123 ،در پژ فش حتضی گیاا تحلاع نظعیا ایعن تحقاعق گعت توجعه گعه
محف دیت حجم مقتله ،اب نظییهفتا پای گوردیو

3

آنیونر شافنز 9اسیفتده مفه است.

 .5بوردیو

گوردیو ،جتمعهمتتت معتای یان وا ،اشیچه م یقاشتً گه گحث گعفن نﭙیداخیعه لعر گعت
ارائه مفتفاشر چون مافان /فیاه ،1متش ،4سعیمتیه( 1اجیشعتفر ،اقییعتدا ،یفتگعر
نشتدین) گه مبتحث جتمعهمتتسر گفن

1

مییف نزدیک مفه است .ا تحلاع خعود اب

گفن را گه تولاف تبفی سیمتیه پاونف مربنعف (Shilling, 1993: 127؛ ذکعتئر:3181 ،
1. Pierre Bordieu.
2. Anthony Giddens.
3. Filed.
4. Habitus.
5. Capital.
6. Sociology of the Body.
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331؛ لوپز .)313: 3181 ،3ا گی این گت ر است که سیمتیة ازیکر (ج شتنر) گعه فتعوان
یکععر اب انععواع یفععر سععیمتیة یفتگععر (نععوفر متب ع یفتگععر مععردانععف کععه در گععفن
سیمتیهشذارا مفه است) ،گه معک دفعر اجیشعتفر گعفنفعت گعه سعالة ا عیاد اب یییعق
ربر ،یاغت دیگی عتلاتفت امتره مرکتف که خود ریشه در متشفتا ا عیاد دارد.
این مک دفر گه شونهاا متطبق گی جتیگته یبقتتر ا یاد است اربر متزلیعر یعژهاا
گه آنهت مرگخشف .ا معیقف است که قتگلاتفت توانشتفافعتا ج عشتنر ان عتن یکعر اب
فوام تعاانکتتفة جتیگته ا در جتمعه است .ا در کیت تشتیز )3284( 9نظییعهاا را
ییحریزا مرکتف که گی پتیة ارتبتط گان متزلت ،سعلاقه گعفن اسعیوار اسعت گعی ایعن
استت ،نحوة تجلر ر اگط متزلیر قفری را در سبکفعت سعلاقهفعتا مخیلعف ناعز
گفنفتا مخیلف نشتن مردفف (ذکتئر391 : 3181،؛ جوافیا.)11 :3183 ،
اب نظی گوردیو ،گفنفت حتم
گه متزلة حتم

نتق ستختفتا راگطهاا نهتداانف .گهفبعترتر گعفن

نتق نشعتدین فتجترفعتا اجیشعتفر فشع معرکتعف .در انفیشعة ا گعفن

متفات نتتشتمر است که اب یک سو ،حتم اربرفتا نشتدین اسعت اب سعوا دیگعی،
توسعه ش ییر آن در ارتبتط گت نای فتا شونتشون اجیشتفر اوری معرپعذیید .ا
معیقف است کعه معفیییت گعفن ،میکعزا گعیاا اکی عت پتیگعته ،حفع یبقعه دیگعی
تشتیزای ا یاد است (Shilling, 1993: 127؛ ذکتئر331 :3181 ،؛ لوپز.)313: 3181 ،
اب جشله مفتفام دیگی ،مفهوم مافان است .ماعفان نعوع قلشعی ا بنعفشر اجیشعتفر
است؛ داراا قوافف ستبمتنففر خعتص خعود کعه مجشوفعهاا اب موقعاعتفعت را عیافم
1. Lopez.
2 . Distinction.

سبک زندگی و مدیریت بدن

04 

مرکتف حتمر کتشفتا میتبط گت آن موقعاتفت است (جالیعرپعور فشکعتر:3183 ،
 .)191گتتگیاین جتیگته ید در ستخیتر اجیشتفر که مشخصکتتفة مازان گهیهمتفا ا اب
انواع سیمتیه است متش ا را مک معر دفعف .معتش ناعز مولعف د نظعتم اسعت :یکعر
نظتمر اب ر یهفتا ادراک اربیتگر یعتر فشتن ذائقعه دیگعیا نظعتمر اب ر یعهفعتا
ایجتد کتتفة افشتل قتگ یبقهگتعفا کعه تعتمع ایعن د نظعتم ،سعبک بنعفشر را ایجعتد
مرکتتف (متلچر.)313 :3183 ،
اب سوا دیگعی ،اب آن جعت کعه سعیمتیة یفتگعر قییحعة خعود را تحعت تعخ ای قعیار
مردفف ،سب

مرمود که قییحعه فعتا میفعت ی در ماعتن ا عیاد معک گگاینعف .گعی ایعن

استت ،سبک بنفشر ناز در نظی گوردیو پاتمف قییحهفت است .اب این ر سعبک بنعفشر
میخ ی اب متش یدا دان عیه معرمعود ( تضعلر .)49 :3189 ،گوردیعو گعت مفهعوم « ضعتا
اجیشتفر» سبکفتا مخیلف بنفشر را نشتن مردفف .ضتا اجیشعتفر گعه ایعن تیتاع
ستخیه معرمعود کعه فعتمالن شعی هفعتا اجیشعتفر گیاسعتت حجعم ماعزان سعیمتیة
اقییتدا

یفتگر گت گیخر ا یاد امعییاکتتر معریتگتعف گعت گیخعر دیگعی تاعله پاعفا

مرکتتف .در اق گعه اباا فعی سعطحر اب موقعاعتفعت ،سعطحر اب سعبک بنعفشرفعت
ذائقهفت جود دارد که گی ا ی میایط اجیشتفر متتس

گت آن گه جود مرآیف گعه سعالة

این سلاقهفت ظی ات تکثای کتتفة آنهت ،مجشوفة انیظتم یت یهاا اب ی یفت خیلتفت
گه جود مرآیف که در در ن خود اب نعوفر حعفی سعایه گیخعوردار اسعت (گوردیعو،
.)11-11 :3183
گوردیو فشچتعان نشعتن معردفعف کعه چگونعه شعی هفعتا خعتص ،گعه یعژه یبقعتی
اجیشتفر -اقییتدا اب ماتن انعواع کت فعتا میعی ر ،ر رفعتا لبعتت پومعافن ،غعذا
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خوردن ،آرایش کیدن غایه انیخت فتیر را انجتم مردفتف تعت ر ر بنعفشر مجعزاا
خود را مشخص خود را اب دیگیان میشعتیز کتتعف .ا معاوهفعتیر را تحلاع کعید کعه
شی هفتا مخیلف ،خود را گه ساله این الگوفت که ماوه سبک بنفشر یک شعی ه را
مشخص مرستبد ،میشعتیز کتتعف ( تضعلر .)49 :3189 ،مجشوفعتً ایعنکعه گوردیعو تعخ ای
سیمتیة یفتگر گی سبک بنفشر ا یاد را گت توس گه نظییة تشتیز تباان مرکتف .مطتگق گت
این نظییه ،ا یاد گی استت مازان سیمتیة یفتگر خود گان خودمتن گت دیگیان تشتیز قتئ
مرمونف .گی این استت ،سیمتیة یفتگعر سعب

شعیایش ا عیاد گعه سعبکفعتا بنعفشر

ختار مرمود ( تضلر.)313 :3189 ،
 .9گیدنز

شافنز سبک بنفشر را مجشوفهاا مت جم اب ر یترفت

عتلاتفتا یک عید مععان در

جییتن بنفشر ر بمیه خود مردانفکه م یلزم مجشوفهاا اب فتدیفت جهتشایافعت
است .شافنز در مبتحث خود اب سبک بنفشر گه مبحث مییفشیایر امعتره دارد کعه
مشخص کتتفة سبک بنفشر ا عیاد اسعت میضعشن انعواع ختاعر اب غعذا ،پومعتک،
م کن ،اتومبا  ،فتدی کترا ،امکتل مخیلف تفییح یت یاغت انواع دیگیا اب ر یتر
متزلتجویتنعه عع کعه در فعان حعتل توسعط موقعاعت اجیشعتفر ا عیاد امکعتن ماعزان
دسییسر آنتن گه متتگ اقییتدا

یفتگعر مشعی ط معرمعود ،کعه فبترتتعف اب :افشعتل

اجیشتفر تیفهشیایتنه ماوهفتا بنفشر پذیی یعه معفه در جتمععه -اسعت کعه فویعت
مخیر شی فر ا یاد را متعکس مرکتتف (گه نق اب رییزر.)911 :3189 ،
شافنز ،گفن را در ارتبتط گت د مفهوم فویت خود قیار مردفف گیاین گت ر اسعت
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که اب گفن گه فتوان اگزار اسعیفتده معرمعود (شاعفنز .)11 :3181 ،اب نظعی ا گعفن نعوفر
دسیگته میحیک است ،مجشوفعهاا اب کعتشفعت

اکعتشفعت اسعت غویعه ر معفن

فشلر آن در کتشفتا میقتگ بنفشر ر بمیه یکعر اب ارکعتن فشعفة حفع

تحکعام

مفهوم مت جم یکﭙترچهاا اب فویعت مخیعر اسعت .اب نظعی ا  ،خعود در در ن گعفن
جتا دارد آشتفر ن بت گه خویش گاشیی نتمر اب ت اایاتر است که در گعفن اح عتت
مرمود .گفن در نگته ا تتهت یک ج م متدا ایف نا ت گلکه سالهاا فشلر گعیاا
کتتر آمفن گت ا ضتع احوال ر یفادفتا گای نر است .گیاا آن که گیعوانام گعهشونعهاا
گیاگی در تولاف ر اگط اجیشتفر گت دیگیان مییک مویم ،گتیف قتدر گتمام نظعترتر معفا م
گی گفن خویش افشتل کتام (شافنز.)342-81 :3181 ،
اب نظی شافنز« ،خودآرایر تزئان خویشین گعت پویعتیر مخیعات معیتبط اسعت .در
این معتت پومتک فال ه گی آن که سالة مهشر گیاا پتهتنستبا یت آمکترسعتبا جعوه
مخیلف بنفشر مخیر است ،نوفر سالة خودنشتیر ناز مح عو معرمعود؛ چیاکعه
لبتت آدا

ااول رایق را گه فویت مخیر پاونف مربنف» .اب نظی ا الب ه پومتک

تتگ نوفر رییم ف یتف گهشونهاا که در فشة یفترفت لبتت چاعزا گاشعیی اب سعالهاا
ستده گیاا حفتظت اب گفن است .لبتت ،آمکترا اگزارا گعیاا فیاعة نشتیعفن خویشعین
است یت نوفر مک دادن گه قتل

گی نر ر ایت که خود مخص گیاا فویعت مخیعر

خود گیشزیفه است .گه گاتن ا  ،رییم فعتا غعذایر گعیاا فویعت افشاعت گتاعتدین دارنعف
چون فتدیفتا ر یترا را گت گعضر اب جتبهفتا مشهود ظعوافی گعفن معیتبط معرسعتبنف
(شافنز.)21 :3181 ،
گععه افیقععتد شاععفنز ،حععت ی چهععیه دیگععی حیکععتی گععفن ععیافمآ رنععفة قععیائن
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نشتنهفتیر است که ارتبتیتی ر بمیة مت مشی ط گه آنهت است .گعه فبعتری دیگعی ،گعیاا
این که گیوانام گه یور م ت ا گت دیگیان در تولاف گتبتولاعف ر اگعط اجیشعتفر معییک
مویم ،گتیف قتدر گتمام نظترتر مفا م مو قاعتآماعز گعی چهعیه گعفن خعویش افشعتل
کتام .فشچتان اب نگته ا « :اقعات این است که مت گاش اب پاش م عئول ییاحعر گعفن
خویش مرمویم فیچه محاط عتلاتفتا اجیشتفر معت اب جتمععة سعتیر گاشعیی تاعله
شی یه گتمف ،شتر این م ئولات را گاشیی اح تت مرکتام» .ا معیقف است گعت یارسعافن
فیععی جفیععف ،گعضععر اب انععواع سععاشتفتا ظععتفیا کیدارفععتا گععفنر افشایععر خععتص
مریتگتف .در این فیی ساشتا ظتفیا گفن گهاعوری یکعر اب فتتاعی میکعزا ییحعر
درآمفه است که ا یاد گه مک گتبتتگر اب «خود» ارائه مردفتف کیدار گه مفی تحعت
تخ ای محاطفتا شونتشون اجیشتفر قیار شی یه است .ا یاد مرکومتف تت ساشتا ظتفیا
کیدار خود را گه اقیضتا ض

حتل فی نعوع محعاط ت ااعی دفتعف .در اقع گعفن گعه

مک جزئر اب گتبتتگتفشر 3دناتا امی ب درآمفه است (شاعفنز-342 ، 83 -81 :3181 ،
.)344
گه گعت ر شاعفنز ،سعبک بنعفشر را معرتعوان گعه مجشوفعهاا کعم گعاش جعتم اب
فشلکیدفت تعبای کید که ید آنهت را گهکتر مرشاید چون نعه تتهعت ناتبفعتا جعترا ا را
گیآ رده مر سعتبنف گلکعه ر ایعت ختاعر را فعم کعه ا گعیاا فویعت مخیعر خعود
گیشزیفه است ،در گیاگی دیگیان مج م معرکتتعف .سعبکفعتا بنعفشر ر ر الگعودار
مییف ،درک اربرشذارا محیو ی یفتر متدا است که اسعیقیار معاترفعتا
فوییر را در چترچو بمتن مکتن مشکن معرسعتبد .اب نظعی ا  ،مقولعة گعفن یکعر اب
1. Reflexivity.

سبک زندگی و مدیریت بدن
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م لفهفتا سبک بنفشر ا یاد است که در ااعطالح ا تبعفی گعه پعی یة گتبتعتگر معفه
است .گفن گه فتوان م یقامتیین در دسییتتیین قیارشتفر است که مرتوانف حتمع
نشتیششی سبک بنفشر امکتل فوییر گتمف .شافنز نظتری گی یایتففتا ج شتنر،
را جزء ذاتر توجه گتبتتگر مفا م مردانف که تف گتیعف ن عبت گعه ر یعتر خعویش نشعتن
دفف .اب نظی ا آشتفر یت ین گه ض

حتل کلر گفن ،مشیش گی خبیشایا اب ضی ری

ربر تشیینفتا مشخص گت رییمفتا غذایر است .در مجشوع اب نظی شافنز مت گتیف
قتدر گتمام نظترتر مفا م مو قاتآماز گی چهیه گفن خعویش افشعتل کتعام (شاعفنز،
.)342-83 :3181
در یفتر نشتیشر ،معتتا فعی پفیعفه گیاسعتت ظعوافی نشتدفعتا تیعوییا آن
چگونگر نشود آن در جتمعه تعاان مرمود ،لذا افضتا فی شی ه اجیشتفر یعت جتمععه
گت آشتفر اب این امی سععر در نظعتری کتیعیل گعی محعاط پایامعونر خعود فشچتعان،
میاقبت کتییل گی ر یترفتیشتن (افعم اب راه ر عین ،سعخن شفعین ،پومعافن ،خعوردن
ر ر آن در نهتیت ،گفنشتن) را دارنف .در یفتر فتماتنة مت ناز این ایفه نهفیه اسعت،
آن جت که شفیه مرمود« :فق میدم در چشم آنعتن اسعت» .گتعتگیاین ،در فیعی جهعتنر
مفن ،توجه گه ظوافی نشتدفتا تیوییا گه فتوان یک فتجعتر یفتگعر در یفتعر-
فتا شونتشون در حتل ش ییر است .این ایعفهفعت را در سعطح ماتنعه معرتعوان در گعان
مبکهفتا اجیشتفر ،سبکفتا بنفشر متنتف آنهت دنبتل کید .سعبکفعتا بنعفشر اب
رفگذر نشتیش فشواره در حتل ت اای سطوح ظتفیا ،ایجتد مرمونف (گه نق اب خواجعه
نورا فشکتران.)13 :3121،
سبک بنفشر در اق گخشر اب محاط یدا اجیشتفر است که ا عیاد معرتوانتعف
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ر ا آن نظتری کتییل دامیه گتمتف گیاستت آن مرتوانتعف فویعت خعود را تولاعف
گتبتولاف کتتف آن را گه نشتیش گگذارنف .تحول سبکفعتا بنعفشر دشیشعونرفعتا
ستخیترا مفرنایة میخخی گه اسطة گتبتتگتفشر گه یکعفیگی شعیه معرخورنعف گعه دلاع
ششودشر بنفشر اجیشتفر امی با کثیی بماتهفتا کتش متعتگ  ،انیخعت سعبک
بنفشر گیاا ستخین فویت مخیر گه شونهاا زانافه افشات مریتگعف (آباد ارمکعر
فشکتر .)18-11 :3183 ،گه گاتنر دیگی در جوام یاستیر ،فویتفتا مت اح عتت معت
اب خویشینمتن [گی خالف جوام ستیر] امیا اب پاش مشخص نا ت .چتان فویتفعت
خویشععینفععتا می اععیا ،نیاجععه گتبانفیشععر زایتععفة ان ععتن فیععی یامععفرن اسععت ،ایععن
گتبانفیشر در فشة اگعتد اب جشله در مورد گعفن یامعفرن اعتدس اسعت ( Nettelton,

.)1998: 4-7
گتبتتگتفشر خود در میاج امی با آن قفر بیتد است که حیعر ج عم ا عیاد تحعت
تخ ای گتبتتگتفشر خود است .گعهفبعتری دیگعی ،ج عم معتدا یعک ج عم گای نعر تلقعر
نشرمود که ختر اب فی شونه کتییل در نر ایفتا نقش کتف ،گلکه ارتبتط کعتملر گعان
توسعة ج شتنر ماوة بنفشر گه چشم مرخورد .در دناتا مفرن امعی با گعفن ان عتن
گه مک پفیفهاا در آمفه است که مرتوان آن را موضوع انیخعت فعت شعزیتشفعتا
مخیلف قیار داد (شافنز.)94 :3181 ،
گی استت مبتحث مبتنر تحقاق ادگاتی پژ فشعر معر تعوان یضعاتی تحقاعق را گعه
مک بیی ارائه کید:گان سبک بنفشر مفیییت گفن جوانتن راگطة معتعردارا جعود
دارد.

25 
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 .3گان سبک یاغت مفیییت گفن جوانتن راگطة معتردارا جود دارد.
 .9گان مییف یفتگر مفیییت گفن جوانتن راگطة معتردارا جود دارد.
 .1گان سبک ت ذیه مفیییت گفن جوانتن راگطة معتردارا جود دارد.
 .4گان سبک بنفشر مذفبر مفیییت گفن جوانتن راگطة معتردارا جود دارد.
 .1گان سن مفیییت گفن جوانتن راگطة معتردارا جود دارد.
 .1ماتنگان مفیییت گفن جوانتن گیح

جت ات آنتن میفت ی است.

 .3ماتنگان مفیییت گفن جوانتن گیح

پتیگته اقییتدا ع اجیشتفر آنتن میفت ی

است.
روششناسی تحقیق
این پژ فش اب نوع تحقاق تواافر فشب یگر گت ر ر پاشتیشعر انجعتم شی عت
تکتاک شیدآ را دادهفت پیسشتتمه گود که متم پیسشفتا میگوط گه مفیییت گعفن،
سبک بنفشر

یژشرفتا یدا پتسعخگویتن گعود .احعف تحلاع در ایعن پعژ فش،

جوانتن ( ید) سطح تحلا خید است .جتمعه آمترا پژ فش حتضی را کلاها جوانتن
(31تت  92ستل) مهی مینف تشکا معردفتعف ،کعه گیاسعتت نیعتیق حتاع اب سیمعشترا
نفوت م کن 3ستل  3121گیاگی گعت  41413نفعی معرگتمعف (درشعته ملعر آمعتر ایعیان،9
 .)3121در این پژ فش گت اسیفتده اب یمعول کعوکیان تععفاد  183نفعی گعهفتعوان حجعم
1. Population and Housing Census.
2. http://www.sci.org.ir/portal/faces/public/census90/census90.natayej .

 26

جامعهشناسی سبک زندگی ،سال اول ،شماره دوم ،تابستان 49

نشونه تعاان شیدیفنف.
Nt 2 p.q
43457  (1 / 96) 2  0 / 5  0 / 5
n

 381
)Nd 2  t 2 p.q 43457(0 / 05) 2  (1 / 96) 2 (0 / 5  0 / 5

ماوة نشونهشایا در پژ فش حتضی ،خومعهاا چتفمیحلعهاا گعوده اسعت .گعه ایعن
تیتا

در تحقاق حتضی اگیفا مهی مینعف را گعه چهعتر متطقعه تق عام کعیده در میحلعة

گعفا در ماتن متتیق چهترشتنعة معهی گلعوکفعتا مخیلعف گعه ر ر تیعتد ر انیخعت
مفنف .سﭙس اب ماتن گلوکفتا مخیلف احففتا مخیلفر گه ر ر تیعتد ر گعهفتعوان
نشونة مورد مطتلعه انیخت شیدیف ،تعفاد نشونه در فی متطقعه میتتسع

گعت کع جشعاعت

متطقه گه ن عبت جتمععة آمعترا تعاعان معفه اسعت .در ایعن تحقاعق گعیاا تعاعان افیبعتر
پیسشنتمه اب ر ر اورا که نوفر افیبتر محیوایر است ،اسیفتده شیدیف .گیاا تعاان
پتیتیر شویهفتا می ای االر تحقاق ناز اب ضیی

آلفتا کی نبتخ 3اسیفتده معفه اسعت.

گه این متظور در میحلة پاشآبمون پیسشنتمة مذکور گان  11نفی اب جوانتن مهی مینعف
توبی مف ،سﭙس گت گیرسر ضیی
محتسبه ضیی
مقفار ضیی

آلفتا شویهفعتا میگعوط گعه فعی یعک اب می ایفعت

آلفتا ن بیتً گت ا آنهت ان جتم در نر شویهفت تخیاف شیدیف .جف ل بیعی
آلفتا را گیاا مقاتتفتا االر تحقاق نشتن مردفف.

1. Cronbach Alpha.
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جدول  :9ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای اصلی تحقیق
ضیی

آلفت

می ایفت مفتفام االر

تعفاد شویهفت

مفیییت گفن

91

1/81

سبک بنفشر

41

1/81

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
 .5مدیریت بدن

اب نظی شافنز مفیییت گفن گه معتتا دستکترا در اوری ظتفیا گفن است که
گت ظهور فیی جفیف جتمعه میی رنشت اعوری ظعتفیا گعفن گعیاا ا عیاد جتمععه اب
افشات گ اتر بیتدا گیخوردار مفهاست (شافنز .)342 :3181 ،فرسیون 3گی ایعن گعت ر
است که مفیییت گفن گه هیست گلتفا اب افشتلر نظای تتتو ،پایساتر(9سوراخ کعیدن
شور ،ل

 ،)...گییفن گخشر اب گفن تت ییشتتسیاک ،گعفنسعتبا ،رییعم شعی ین ...

ایالس مرمود .گه گت ر ا ،آن چه که موج

مفیییت گفن مرمود ،اح تت کتییل گی

گفن ستخین یسیر گیخالف گفن یباعر فعتدای فعی ر بهاا اسعت کعه گعی بنعفشر
چایه مرشیدد ) .(Featherstone, 2010فشچتان مفیییت گفن گه معتتا نظتری ت اای
م یشی یژشرفتا ظتفیا میئر گفن است .این مفهوم گه کشک مععیففعتا کتیعیل
بن ،جیاحر پزمکر ،مازان افشاعت دادن گعه میاقبعتفعتا آرایشعر گهفامعیر قتگع
ستجش است (آباد ارمکر فشکتر.)18 :3183 ،

1. Featherstone.
2. Piercing.
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در پععژ فش حتضععی ،گععیاا فشلاععتتر کععیدن سععتجش ماععزان مععفیییت گععفن اب
معیففتا کتییل بن (اب یییق ربر ،رییم غعذایر دار ) ،دسعتکعترا پزمعکر
(جیاحر گاتر پالسیاک) مازان افشاعت دادن گعه میاقبعتفعتا آرایشعر -گهفامعیر
(اسیحشتم ر بانه ،آرایش مو ،آرایش ااالح اعوری ،اسعیفتده اب فطعی اد کلعن
دئودرانت بیی گ  ،آرایش نتخن لتز رنگر گیاا دخییفت) اسیفتده مفه اسعت کعه 91
شویه گیاا ستجش مفیییت گفن در نظی شی یه مفه فشه شویه فت فم در قتلع
لاکیی ییاحر مفه است .مقفار حفاق

یاعف

حفاکثی نشعیای ایعن مقاعتت ( 91مختلفعت

کتم گت تشتمر شویهفت) تت ( 311موا قت کتم گت تشتمر شویعهفعت) اسعت .گعت جشع بدن
نشیای میگوط گه فی شویه ،متخص کلر مفیییت گفن در سطح تاله اا سعتخیه معفه
است.
 .9سبک زندگی

گه افیقتد شافنز سبک بنفشر مجشوفهاا ن بیتً فشتفتر اب فشة ر یترفت

عتلاتفتا

یک ید معان در جییتن بنفشر ر بمیه است که م یلزم مجشوفعهاا اب فعتدیفعت
جهتشایافت است .گتتگیاین نوفر حفی دارد که فال ه گی افشاعت خعتص خعود اب
نظی تفا م امتات جودا پاونف گان شزیتشفتا یفر موجود در یک الگعوا کعم
گاش متظم را تخمان مرکتف (شافنز .)393 :3181 ،در نظی گوردیعو ناعز سعبک بنعفشر
ر مر است که ید در یول بنفشر انیخت مرکتف کعه در اقع میعخ ی اب جتیگعته
ضتا اجیشتفر است (گوردیو .)942 :3181،در پژ فش حتضعی سعبک بنعفشر معتم
چهععتر گعععف سععبک یاغععت (مععیکت در مهشععتنرفععتا د سععیتنه ،ر ععین گععه پععترکفععت
تفیجگععتهفععت ،م ععت یی شععیدر گععت د سععیتن ،ر ععین گععه سععاتشت تئععتتی ،قععفمبدن در
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ی مگتهفت گتبار  ،)...مییف یفتگر (خوانفن ادگاعتی رمتنیاعک فاجعتنانگاعز،
حضور در کیتگختنه ،تشتمتا گینتمهفتا تلویزیعونر داخلعر خعترجر ،شعور دادن گعه
موساقر) ،سبک ت ذیه (ایف ففه فعتا غعذایر گعت خعتنواده ،غعذاا خعتنگر ،غعذاا
رسیورانر ،غذاا آمتده (کت ی مفه) ،عت عود معواد غعذایر کعم اربر ،افشاعت
ت ذیه ،کافات مواد غذایر) سبک بنفشر مذفبر (ر ین گه م جف گیاا انجتم یایض
دیتر ،افشات دادن گه انجتم یایض دیتر نظای نشتب خوانفن ،ر به شی ین  ،...خوانفن
نشتبجشتفت ،میکت در میاسم مذفبر (میکت در میاسم ر ضعه ،مولعودا ،جل عتی
دفت قیآن  ،)...ر ین گه بیتری اف قبور ،مطتلعه خوانفن کیت فعتا دیتعر) اسعت
که گت اسیفتده اب  41شویه مورد ستجش قیار شی یعه اسعت .شویعهفعتا مطعیح معفه در
بماتة ستجش فعی گععف گعی ر ا یعک یاعف لاکعیی مطعیح معفنف مقعفار حعفاق
حفاکثی نشیای این مقاتت( 41مختلفت کتم گت تشتمر شویهفت) تت ( 911موا قت کتمع
گت تشتمر شویهفت) است .گت جش بدن نشیای میگوط گه فی شویعه ،معتخص کلعر سعبک
بنفشر ستخیه مفه است.
یافتههای تحقیق
اربیتگر کلر داده فت نشونه مورد گیرسر (جف ل معشتره  )1حعتکر اب ایعن اسعت کعه
 11/1دراف پتسخشویتن را پ یان  41/3دراف را دخیعیان تشعکا دادهانعف ،کعه در
دامتة ستر  31تت  92ستل قیار دارنف ماتنگان ستر آنتن گیاگعی گعت  99سعتل اسعت34/1 .
دراف پتسخشویتن مجید  91/1دراف میخف گودهانف .پتیگته اقییتدا -اجیشعتفر 18
دراف پتسخشویتن در حعف میوسعط 33/1 ،دراعف در سعطح پعتیان  91/3دراعف در
سطح گت است.
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جدول  :3توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب متغیرهای زمینهای
می ای
جت ات

ضعات تخف

پتیگته اقییتدا ع اجیشتفر

یا انر

دراف

دخیی

338

41/3

پ ی

911

11/1

مجید

984

34/1

میخف

23

91/1

پتیان

41

33/1

میوسط

912

18

گت

32

91/3

ماتنگان 99ستل
سن

انحیاف معاتر 1/11
کشییین سن 31 :ستل
گاشییین سن 92 :ستل

متغیرهای مدیریت بدن و سبک زندگی
گیاستت یت یهفتا تواافر ،توبی درافا می ای مفیییت گفن در گعان پتسعخگویتن گعه
ایناوری است که  2/9دراعف داراا معفیییت گعفن پعتیان 11/3 ،دراعف میوسعط
 94/3دراف ناز داراا سطح گت ا مفیییت گفن ف عیتف .نیعتیق نشعتن داد کعه ماعتنگان
مفیییت گفن ،گت لحتظ نشودن تشتم مععیففعتا کتیعیل بن ،جیاحعر پزمعکر ،ماعزان
افشات دادن گه میاقبتفتا آرایشر -گهفامیر آن ،در گان پتسعخشویعتن  ،11/93گعت در
نظی شی ین حفاکثی نشیه اخذ مفه اب سعوا پتسعخگویتن  23حعفاق آن  99میوسعط
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گوده است (جف ل مشتره .)4
یت یه فتا نشتن مر دفف که گه الگوفتا یاغیر گاش اب الگوفتا مذفبر توجه معفه
است .فشچتان ماتنگان می ای مییف یفتگر ،گت توجه گه حفاکثی  11حعفاق  ،33در
حف میوسط گه پتیان قیار دارد؛ ماتنگان می ای سبک ت ذیه ،گت توجه گه مازان حفاکثی 11
حفاق  ،34در حف میوسط ماتنگان سبک مذفبر گت توجعه گعه ماعزان حعفاکثی 11
حفاق  ،1در حف میوسط گه گت است (جف ل مشتره .)4
جدول  :4آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق
می ایفت

ماتنگان

انحیاف معاتر

کشییین

گاشییین

مفیییت گفن

11/93

31/12

99

23

سبک بنفشر

331/81

33/33

12

321

سبک یاغت

11/84

8/21

39

24

مییف یفتگر

13/38

3/18

33

11

سبک ت ذیه

94/13

4/99

34

11

سبک بنفشر مذفبر

91/14

1/19

1

11

یافتههای استنباطی
جهت ستجش فشب یگر گان سبک بنفشر اگعتد آن گعت معفیییت گعفن اب آبمعون
ضیی

فشب یگر پایسون اسیفتده مفه است؛ نیتیق حتکر اب آن است که:

 .3گععان سععبک بنععفشر گععت مععفیییت گععفن جوانععتن فشب ععیگر جععود دارد کععه ایععن
فشب یگر گت سطح ایشاتتن  22دراف گه لحتظ آمترا معتردار است .معفی فشب عیگر
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گان سبک بنفشر مفیییت گیاگی گت  1/133اسعت کعه ایعن مقعفار گاعتنشعی فشب عیگر
میوسط گان می ایفت است .نوع جهت فشب یگر ناز م یقام مثبت است .پس یضعاة
جود راگطه گان سبک بنفشر مفیییت گفن تخیاف مرمود .گه این معتعر کعه گعت ت ااعی
در سبک بنفشر ،ا یاد توجه افشات گاشییا گه مفیییت گفن دارنف.
 .9فشب یگر گان سبک یاغت گت مفیییت گفن جوانتن گت سطح ایشاتعتن  22دراعف
گه لحتظ آمترا معتردار است .مفی فشب یگر گان سبک یاغت مفیییت گفن گیاگی
گت  1/118است که این مقفار گاتنگی فشب یگر میوسط گان می ایفت اسعت .نعوع جهعت
راگطه ناز م یقام مثبت است .یعتر فعی چعه ا عیاد افشاعت گاشعییا گعه سعبک یاغعت
مفرن مردفتف ،گهفشتن ن بت مازان افشات گه مفیییت گفن در گان آنتن ر گعه ا عزایش
مرشذارد گیفکس.
 .1فشب یگر گان مازان مییف یفتگر گت مفیییت گفن جوانتن گت سطح ایشاتتن 22
دراف گه لحتظ آمترا معتردار است .مفی فشب یگر گان ماعزان میعیف یفتگعر
مفیییت گفن جوانتن گیاگی گت  1/423است که این مقفار گاعتنگی فشب عیگر میوسعط گعان
می ایفت است .نوع جهت فشب یگر ناز م یقام مثبت است .گتتگیاین فی چه توجه گعه
مییف یفتگر در گان پتسخشویتن ا زایش مریتگف گه فشعتن ن عبت ماعزان افشاعت گعه
مفیییت گفن در آنهت ر گه ا زایش مرشذارد گیفکس.
 .4فشب یگر گان سبک ت ذیه گت مفیییت گفن جوانتن گت سطح ایشاتتن  22دراف گعه
لحتظ آمترا معتردار است .مفی فشب یگر گان سبک ت ذیه مفیییت گعفن جوانعتن
گیاگی گت  1/11است (گان سبک ت ذیه این مقفار گاتنگی فشب عیگر میوسعط گعان می ایفعت
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است) .نوع جهت فشب یگر ناز م یقام مثبت است .گتتگیاین مرتوان شفت کعه فعی
چه توجه گه سبک ت ذیه در گان پتسخشویتن گاشیی مرگتمف گه فشتن ن بت مازان افشات
توجه گه مفیییت گفن در آنهت ر گه ا زایش مرشذارد گیفکس.
 .1فشب یگر گان سبک بنفشر مذفبر گت مفیییت گفن جوانتن گه لحعتظ آمعترا در
سطح ایشاتتن  21دراف معتردار است .مفی فشب یگر گان سبک بنعفشر معذفبر
مفیییت گفن جوانتن گیاگی یت  -1/393است که این مقفار گاتنشی فشب یگر ضعاف گعان
د می ای است .نوع جهت فشب یگر ناز معکوت متفر است .یعتر فیچعه ا عیاد گعه
سبک بنفشر مذفبر توجه افشات گاشییا گففتف ،گعهفشعتن ن عبت ،ماعزان توجعه گعه
مفیییت گفن در آنهت ر گه کتفش مرشذارد گیفکس.
جدول  :1ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر سبک زندگی و ابعاد آن با متغیر مدیریت بدن
مقفار ضیی
فشب یگر

می ای

پایسون
سبک بنفشر
سبک یاغت
مییف یفتگر
سبک ت ذیه
سبک بنفشر مذفبر

مفیییت
گفن

سطح معتر-
دارا

1/133

1/111

1/118

1/111

1/423

1/111

1/144

1/111

-1/393

1/131

مدیریت بدن و سن
ایالفتی ضیی

فشب یگر گه دست آمفه در جف ل مشترة  1نشتن مردفف که گعان د

می ای سن مفیییت گفن دخییان پ یان فشب یگر جود دارد ،امت این فشب عیگر گعه
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لحتظ آمترا در سطح  21دراف ایشاتتن معتردار نا ت.
جدول  :6ضریب همبستگی پیرسون بین متغیر سن و مدیریت بدن
می ای

مقفار ضیی فشب یگر پایسون

سطح معتردارا

مفیییت گفن

-1/194

1/118

مدیریت بدن بر حسب جنس
ماتنگان مفیییت گفن گیاا دخییان  18/13گوده اب ماتنگان مفیییت گعفن پ عیان کعه
گیاگی گت  19/1است ،گه مازان  1/3احف گاشیی است .نیتیق حتا اب آبمونر تعر م عیق
گیاا مقتی ه ماتنگان مفیییت گفن دخییان پ یان نشتن مردفف که گت توجه گه ایعنکعه
سطح معتردارا گعهدسعت آمعفه ( )1/111کوچعکتعی اب  1/13اسعت ،اب نظعی آمعترا
معتردار است ،در نیاجه مازان مفیییت گعفن جوانعتن گیح ع
است

جت عات آنعتن میفعت ی

یضاه تحقاق در این مورد تخیاف مرمود .مر توان شفت دخیعیان در مقتی عه گعت

پ یان گاشیی گه میاقبتفتا آرایشر ع گهفامیر ،کتییل بن ،یژشرفعتا ج عشتنر ...
خویش توجه مرکتتف .ریشة این امی را معرتعوان در انیظعتراترکعه جتمععه اب دخیعیان
بنتن دارد ،ج ت جو کید.
جدول  :7آزمون تفاوت میانگین مدیریت بدن برحسب جنسیت
می ای

جت ات

تعفاد

ماتنگان

مفیییت

دخیی

338

18/13

گفن

پ ی

911

19/1

اگ یه

اخیالف

مقفار

سطح معتر

ماتنگان

t

دارا

1 /3

4/33

1/111
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مدیریت بدن به تفکیک پایگاه اقتصادی -اجتماعی
پتیگعته اقییعتدا -اجیشعتفر تفعت ی معتعردارا

گان ماتنگان مفیییت گعفن گعی ح ع

جود دارد گت ایشاتتن  22دراف مرتوان شفت ماتنگان مفیییت گفن ا عیاد گیح ع
پتیگته اجیشتفر -اقییتدا آنتن میفت ی است ،گه ایناوری که ماتنگان مفیییت گعفن
ا ععیادا کععه داراا پتیگععته اجیشععتفر -اقییععتدا گععت تیا ( )11/81ف ععیتف اب ماععتنگان
مفیییت گفن ا عیادا کعه داراا پتیگعته اجیشعتفر -اقییعتدا میوسعط ( )13/9پعتیان
( )42/3ف یتف ،گاشیی است .یعتر ا یاد گت پتیگته اجیشتفر -اقییتدا گت تی ،گعه معفیییت
گفن خود توجه گاشییا ن بت گه ا یاد گعت پتیگعته اجیشعتفر -اقییعتدا پعتیان میوسعط
دارنف.
جدول  :8پایگاه اقتصادی -اجتماعی و مدیریت بدن
می ای مفیییت گفن

اجیشتفر

می ای پتیگته اقییتدا ع

ماتنگان

انحیاف اسیتنفار

اریتنسفت

مجشوع مجذ رای

درجه آبادا

31/49

ک

ماتنگان مجذ رای

پتیان

42/3

48993/333

181

مقفار F

گفن

میوسط

13/9

 33/11در ن شی فر 41111/391

138

سطح معتتدارا

مفیییت

گت

31/23 11/81

گانشی فر

9388/141

9

3124/199

1/111 8/248

393/383

گی استت یت یه فت مقتی ه فتا گان شی فر سه شی ه مورد گیرسر ،مر توان ادفت
کید که تفت ی االر گان ا یاد میعلق گه یبقه گت

ا یاد ستیی یبقتی اقییتدا-

اجیشتفر است (د یبقه میوسط پتیان) است د یبقه میوسط پتیان تفت تهتا
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فشفه اا گه لحتظ مفیییت گفن تجیگه نشر کتتف.
رگرسیون چند متغیره

3

گیاا مشخص کیدن سهم تخ ای می ایفتا تحقاق در تباان پاشگاتر می اعی اگ عیه اب
تحلا رشیساون چتفمی ایه اسیفتده مفه است .نیتیق گهدست آمفه اب تحلا رشیسعاون
گاتنگی این است که اب ماتن می ایفتیر که ارد معتدلعه رشیسعاونر معفهانعف ،سعه می اعی
سبک یاغت ،مییف یفتگر سبک ت ذیه در مفل نهتیر گتقر متنفهانف .فشتنشونعه
کععه در جععف ل مععشتره  8آمععفه اسععت ،ضععیی فشب ععیگر چتفشتنععه گععیاا ایععن مععفل
رشیساونر گیاگی  ،1/141مجذ ر ضعیی

فشب عیگر چتفشتنعه  1/438ضعیی تعاعان

تعفی مفه ناز گیاگی گت  1/431است که نشتن مردفف سه می اعی سعبک یاغعت ،میعیف
یفتگر سبک ت ذیه توان یهانف  43/1دراف ت ااعیای می اعی معفیییت گعفن را تباعان
کتتف .گتتگیاین ،متگقر این ت اایای ( )18/3کعه گعه مجعذ ر کشاعت خطعت ) (e2مععی ف
است ،تحت تخ ای می ایفتا ختر اب مفل قیار دارد.
فشچتان آمترة د رگان ات ون 9گه دست آمفه گیاا این مفل گیاگعی گعت  3/218اسعت
که گاتنگی اسیقالل خطتفت مورد اسیفتده است .گتتگیاین معتدلة رشیساون مفیییت گفن گعه
میح بیی قتگ ارائه خوافف گود:
(سبک ت ذیه)  +1/443مییف یفتگر (( + )1/431سبک یاغت) + 1/111
 =33/112مفیییت گفن
1. Stepwise Regression.
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گت توجه گه ضیای
گت ضیی

رشیساونر اسیتنفارد ( )Betaمرتوان شفت؛ می ای سبک یاغت

گیتا  1/419گاشییین تخ ای را در تباان مازان مفیییت گفن جوانتن دامیه اسعت

می ای مییف یفتگر سبک ت ذیه اب نظی افشات تت ایشذارا ،در رتبهفعتا گععفا
قیار شی یهانف.
جدول  :2خالصة اطالعات مدل تبیینی
فشب یگر چتفشتنه )(Multiple R

1/141

تعاان )(R Square

1/438

تعاان تعفی مفه )(Adjusted R Square

1/431

ضیی

ضیی
ضیی

خطتا اسیتنفارد گیآ رد)(Standard Error of the Estimate

8/192

آمتره د رگان ات ن )(Durbin –Watson Test

3/218

جدول  :51ارزیابی معناداری رگرسیون چند متغیره مدیریت بدن
مجشوع مجذ رای

درجه آبادا ماتنگان مجذ رای

متب ت اایای

(Sum of
)Squares

)(df

)(Mean Squares

رشیساون )(Regression

91343/388

1

1331/392

گتقاشتنفه )(Residual

98131/281

133

ک )(Total

48993/333

181

34/413

مقفارF

21/384

سطح معتردارا
)(Sig

1/111
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جدول  : 55ضرایب تأثیررگرسیون متغیر مستقل(متغیرهایی که در مدل نهایی باقی ماندهاند)
بر متغیر وابسته
می ای

ضیی

رشیساون

ضیی رشیساون

خطتا اسیتنفارد

اسیتنفارد نشفه )(B

)(Std.Error

اسیتنفارد مفه )(Beta

مقفار T

سطح معتتدارا
Sig

فیض اب مبفأ

33/112

9/241

-

1/318

1/111

ا قتی یاغت

1/111

1/111

1/419

2/913

1/111

مییف یفتگر

1/431

1/111

1/931

1/941

1/111

سبک ت ذیه

1/443

/331

1/318

4/113

1/111

بحث و نتیجه گیری
در جوام امی با مفیییت گفن گعه فتعوان کتشعر اجیشعتفر ع یفتگعر جتیگعتفر
کتنونر در بنفشر ر بمیة ا یاد دارد ا یاد مرکومتف تت جتیرکه گیایشتن ما ی گتمف
مک یباعر گفن خود را گه مک پذیی یه مفة اجیشتفر آن نزدیعک نشتیتعف .پعژ فش
حتضی گه گیرسر مازان مفیییت گفن در گان جوانعتن (دخیعی پ عی)  92-31سعتلة معهی
مینف پیداخیه ارتبتط آن گت سبک بنفشر را مورد توجه قیار داده که یر آن گه نیعتیق
بیی رسافه است:
گی استت یت یهفتا پژ فش ،جوانتن مورد مطتلعه گه معک میوسعط  11/3دراعف گعه
اقفامتی عتلاتفتیر (متنتف کتیعیل بن ،جیاحعر پزمعکر ،میاقبعتفعتا آرایشعر ع
گهفامیر  ) ...توجه دارنف که گاتنگی توجه آنتن گی نظتری معفیییت گفنشعتن اسعت
این موضوع نشتن مردفف که مفیییت گعفن در گعان جوانعتن امعیا درخعور توجعه اب
افشات یژهاا گیخوردار است.
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گی استت نیتیق ،سبک بنفشر گت مفیییت گفن جوانتن داراا فشب عیگر معتعردارا
است .این یت یة تحقاق ،گت نیتیق راسعخ اخالاعر ( ،)3182خواجعهنعورا فشکعتران
( ،)3121مفرسر ( )3123فلشر فشکتران ( )3182که نشعتن معردفتعف گعان سعبک
بنفشر مفیییت گفن راگطة مثبت معتعردارا جعود دارد ،انطبعتس دارد ..مبیتعر گعی
یت یه فتا تحقاق ،این دیفشته شافنز که گفن گه فتوان م یقامتعیین در دسعییتتعیین
قیارشععتفر اسععت کععه مععرتوانععف حتم ع

نشتیشععگی سععبکفععتا بنععفشر ا ععیاد گتمععف

(شافنز )3181،ناز گه یور ضشان مورد تتیاف قیار مرشاید.
گت ستجش راگطة گان سبک یاغت گت مفیییت گفن مشخص شیدیف که راگطعة مثبعت
معتردارا گان سبک یاغت گت مفیییت گفن در گعان جوانعتن جعود دارد .ایعن یت یعة
تحقاق ،گت نیتیق تحقاق مکیگاگر امایا ( ،)3121مفرسر ( ،)3123فلشر فشکتران
( )3182ففلرپور ختک تر ( )3129انطبتس دارد که معیقفنف گت ا زایش توجه سعبک
یاغت گه فشتن ن بت مازان افشات گه مفیییت گفن ناز ر گه ا زایش است.
گان مییف یفتگر گت مفیییت گفن جوانتن راگطة مثبت معتعردارا جعود دارد.
این یت یة تحقاق گت نیتیق تحقاق مکیگاگر امایا ( ،)3121مفرسر ( )3123فلشر
فشکتران ( )3182میتتس

است .در تباان راگطه ماتن می ای مییف یفتگر معفیییت

گفن ،گت الهتم اب دیفشته گوردیو ،مرتوان شفت دناتا مفرن ،داراا میتر یفتگعر اسعت
که در آن فتتای یفتگر گه نشعتیش درمعرآیتعف .میعیف یفتگعر ان عتنفعت را آشعته
مرکتف تت گه شونهاا گت گفن

ضعات ظتفیا خود گیخورد کتتعف کعه معف ر ب گعوده

مورد قبول تح ان دیگیان گتمف .فشواره گهفشان متظور ر ا گفن ظتفی کتر معفا م
اوری مرشاید تت گه این تیتا

گیوانف تفت ی خود را گت دیگیان حف کتتف (گه نقع اب
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مکیگاگر فشکتر.)311 :3121،
گتتگی یت یهفعتا تحقاعق حتضعی ،گعان سعبک ت ذیعه معفیییت گعفن راگطعة مثبعت
معتردارا جود دارد .اب نظی شافنز ناز آدا

رسوم غذا خوردن گی معک

معشتی

گفنر ناز تخ ای مرشذارنف (شافنز .)21 :3181 ،فشچتعان گعان سعبک بنعفشر معذفبر
مفیییت گفن جوانتن راگطة معکوت معتردارا مشتففه مف .چتعان یت یعه اا گعت نیعتیق
تحقاقعععتی آباد ارمکعععر چت معععاتن ( ،)3183خواجعععهنعععورا فشکعععتران (،)3121
مععکیگاگر اماععیا ( ،)3121فلشععر فشکععتران ( ،)3182موحععف ح ععاتر (،)3123
ففلرپور ختک تر ( )3129م دا فشکعتران ( )3129انطبعتس دارد .اب آن جعت کعه
دین گه م تئ میعتلر افشات گاشییا مردفف توجه گه گفن در حف ستلم گودن را معورد
تخکاععف قععیار شی یععه فشچتععان گععت توجععه گععه آنکععه آمععوبهفععتا دیععن اسععالم ،مخععتلف
چهععیهآرایععر نشععتیش بیبععتیر بنععتن در محععاط اجیشععتفر اسععت آن را گعه ضععتفتا
خیوار تتهت در حضور محترم محف د نشوده ،یباعر اسعت کعه ا عیادا کعه ماعزان
دیتفارا گت تیا دارنف در ضتا اجیشتفر مازان مفیییت کشییا گی گفن خود گه مک
امی با افشتل نشتیتف (موحف فشکتر.)14 :3123 ،
گت مقتی ة ماتنگان مفیییت گفن دخییان پ یان مشخص مف که ماعتنگان معفیییت
گفن در گان دخییان گاشیی اب ماتنگان مفیییت گفن پ یان است ایعن تفعت ی اب لحعتظ
آمترا معتعردار اسعت .ایعن یت یعه گعت پعژ فشفعتا آباد ارمکعر چت معاتن (،)3183
شلبهترا ( )3123کاتنر

کیا ( )3129میتتس

است .آن چه م لم اسعت دخیعیان

در مقتی ه گت پ یان گاشیی گه میاقبتفتا آرایشر -گهفامیر ،کتیعیل بن ،یژشعرفعتا
ج شتنر  ...خویش توجه مرکتتف؛ ریشة این امی را مرتوان در انیظتراتر که جتمعه اب

90 

سبک زندگی و مدیریت بدن

دخییان بنتن دارد ،ج ت جو کید.
در این بماته شافنز معیقف است که بنتن گه یژه گیاستت یژشرفعتا ج عشتنرمعتن
مورد قضت ی قیار مرشاینف اح تت میم ترا ن بت گه گفنمتن راگطة م عیقاشر گعت
انیظترای اجیشعتفر دارد فتجترفعتا اجیشعتفر در معورد بنعتن گعه ن عبت گاشعییا گعی
جذاگات ج شتنر تخکاعف دارد .فشچتعان گعت توجعه گعه پفیعفة انیشعتر ش عییدة الگوفعتا
یفتگر غیگر در سطح گانالشللر که اب یییق رستنهفتا جشعر

نآ رافعتا نعوین

ارتبتیر تشفیف ت ها مرشیدد ،گی اربرفتا ختار میتبط گت امکتل انعفابهفعتا
گفنر ایفهآل مطلو تخکاف مرمود .اینشونه اربرفت ،ایفهآلفت اففاف فاتعر گعی
ر یترفتا ا یاد گه یژه بنتن در جوام مخیلف گیاا فشتفتر کیدن یعت نزدیعکتعی
کیدن خیوااتی گفن گت این اربرفت مورد توجه قیار مرشاینف (شافنز.)4 :9111 ،
گت ستجش راگطه گعان می اعی پتیگعته اجیشعتفر -اقییعتدا جوانعتن گعت معفیییت گعفن
مشخص شیدیف که تفت ی معتردارا گان می ای پتیگته اجیشتفر -اقییعتدا جوانعتن گعت
مازان مفیییت گفن آنتن جعود دارد کعه ایعن یت یعه میتتسع

گعت تحقاقعتی اخالاعر

تتحر ( ،)3183کاوانآرا فشکتران ( ،)3182مکیگاگر اماعیا ( ،)3121شلبهعترا
( ،)3123ففلرپور ختک تر ( 3129مع دا فشکعتران ( )3129اسعت کعه گعه ایعن
نیاجه رسافهانف که فیچه پتیگته اقییتدا ع اجیشتفر ا یاد گت تی گتمعف ،گعهفشعتن ن عبت
مازان توجه گه مفیییت گفن در آنهت ر گه ا زایش خوافف گود چازا که در مقتگ نیعتیق
آباد ارمکر چت ماتن ( )3183در این بماته قیار مر شاید.
ارتبتط گان پتیگته اقییتدا-اجیشتفر مفیییت گفن گت نظییة گوردیعو ناعز مطتگقعت
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دارد .گه افیقتد ا راگطة فی کس گعت گعفن خعود یکعر اب جتبعهفعتا گتاعتدین نظعتم معتش
یبقتتر گیمشیده مرمود .گتتگی این نوع ر یترفت ،کتییلر که اب سوا یبقتی گت گعی گعفن
انجتم مرمود ،گه متش یبقتتر آنهت اگ یه گوده میشتیز اب یبقتی میوسط پتیان است
(ادیبر سفه .)31 :3121،فشچتان در نظی گوردیو نشتنهفتا یفتگر شونتشون بنعفشر،
معیف تیت یی ذفتر ختص شی ه اجیشتفر موض ن بر این شعی ه در جتمععه اسعت.
یبقة اجیشتفر ،قییحة یفتگر ا یاد را تحت تخ ای قیار معردفعف ( تضعلر.)43 :3189 ،
فشچتان نیتیق نشتن داد که گان می ای سن جوانتن گعت معفیییت گعفن راگطعة معتعردارا
جود نفارد ،این یت یه متطبق گت نیاجعة تحقاعق فلشعر فشکعتران ( ،)3182کاعوانآرا
فشکتران ( )3182گیخالف نیتیق تحقاق آباد ارمکر چت ماتن ( ،)3183اخالار
تتحر ( ،)3183مکیگاگر امایا ( ،)3121ادیبر فشکتران ( ،)3121سلطتنر گهعیام
فشکتران ( )3123شلبهترا ( )3123است.
فشچتان ،نیتیق رشیساون چتفمی ایه نشتن داد که می ایفتا ا قتی یاغت ،میعیف
یفتگر سبک ت ذیه  43/1دراف اب ت اایای می ای مفیییت گفن را تباعان معرکتتعف.
در مجشوع نیتیق پژ فش م یف این مطل

است که سبکفعتا بنعفشر ،الگعو معاوة

ر یتر ا یاد کتشفتا آنتن را ت اای داده گی ا ی آن ا یاد پاوسیه گی گفنمتن نظعتری
مفیییت مرکتتف حیر آن را ت اای مردفتف گعت ت ااعی در یژشعرفعتا ظعتفیا گعفن
خود گه ستخت اجیشعتفر گعفن اقعفام معرنشتیتعف ذائقعهفعت سعلاقهفعتا معورد تخیاعف
مافانفتا اجیشتفر

یفتگر خود را گاتن مرنشتیتف.

سبک زندگی و مدیریت بدن
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