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چکیده
رر یامعه امهرو ی مهدیریت بهدن بهه معنهای رسهتکهاری مسهتمر رر ویژگهینهای ظهانری آن
گسترش چشهمگیری یا تهه اسهت و بهدن بههعنهوان عنصهری نویهتسها و ایتمهاعی رر حهو ة
یامعهشناسی ،مباحث یاری را بهه خهور اختصها رارت اسهت رر ایهد هژونش کهه بها نهد
راتحلیل رابجة متغیرنای مدیریت بدن و سرمایة رننگی انجاز شدت است ،هس ا بررسهینهای
اولیههه و اسههتخرا مجالههب توس ه نویسههندگان و تأییههد نهههایی راوران 10 ،ههژونش ا میههان 31
ژونش یستجو شدت رر ایگاتنای اطشعاتی رر خصو مدیریت بدن که رارای شهرای ف ز
بورند ،انتخاب و رارتنا توس نرزا وار راتحلیلِ یامع ) (CMAمورر واکاوی یرار گر تنهد رر
اید ژونش با عنایت به نتایج بررسی نانمگنی ،مد اثرا تصار ی متناسب تشخی رار شد و
اندا ة اثر ترکیبی رابجة  32ررصد بهرست آمد که بر اساس معیار کوند ی اندا ة اثر متوسه
است بهعبار ریگر سرمایة رننگی نلهش متوسهجی را رر تبیهید واریهانس مهدیریت بهدن ایاها
میکند
واژگان کلیدی :سرمایة رننگی ،مدیریت بدن ،راتحلیل ،یامعهشناسی بدن
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مقدمه

تویه به بدن ،یباسا ی و مدیریت آن یدمت طوفنی رارر و نموارت یکهی ا مباحهث مهه
رر تاری اندیشة آرمی بورت است رر رورة یشامدرن ،تمایو یدی میان هند و یس ویور
راشت و با نگانی سلسلهمراتبی هند برتر ا یس

مینی و بهمثابه عنصری منای ،مانع تعهالی

رر تللی می گررید (اباهری و حیدری )121:1311 ،اما رر روران مدرن ،هس ا تغییهرا
ایتماعی ،سیاسی و رننگی اواخهر یهرن بیسهت و بها سیاسهیشهدن بهدن ،ایجهار ینهبشنها،
گسترش آکارمینای منیستی ،رشد رننه مصهر ی ،یهدایش تکنولهودینهای یدیهد و
مدرنیته متأخر ،بدن ا حالت صر اً ارگانیستی خار شدت و به دیدتای رننگهی ،ایتمهاعی

و به یکی ا موضوعا مه ایتماعی معاصر تبدیل شدت است (نتتون 1و واتسهون1:1111 ،2
1؛ ناوسون )11:2003 ،3که ساخت و کارکرر آن تابعی ا باورنهای ایتمهاعی و رننگهیرر است یامعه و رننگی که شخ ررآن رشد میکنهد ،بهه هرر آمهو ش مهیرنهد کهه
چگونه بسیاری ا تغییراتی را که رر طو مان و رر بدن خور و رر بدننای ریگهران اتاها
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میا تد ،اررا  ،تاسیر و مدیریت کند (نلمد)2001 ،1

رر روران معاصر بیش ا نر مان ریگری تصور ا بدن ،خار ا یامعهه ویهور نهدارر،
بدننا بهصور رننگی ساخته میشوند و تجس کنندت رنن و ایتمهاعی نسهتند کهه رر
آن ندگی میکنند و تجارب بدنی مانند ارراکا  ،احساسا و موارری مانند آن ،بهعنهوان
و یامعههای را کهه رر

الگونای رننگی رر نر مان میتوانند رر عمیقتهری ا رننه
آن تجس یا تهاند ،ارائه نمایند (کیوان آرا)130:1316 ،
امرو ت با تویه به مصر یشدن یامعه و بصری شدن منبع اصلی بریهراری ارتبها  ،ا هرار
یامعه نسبت به انمیت ظانراً آگات شدت و انمیت بسیاری به اید حو ت ،تحهت کنتهر خهور
رارت و بهههوسههیله مههدیریت بههدن روایههت معینههی ا نویههت خههور را حاه مههیکننههد (آ ار و
چاوشههیان31-62 :1311 ،؛ ا راسههیابی و خههرز ههور )112:1311 ،مههدیریت بههدن بههه معنههای
رسههتکاری مسههتمر رر ویژگههینههای ظههانری و مرئههی بههدن اسههت و ایههد ماهههوز بهها کم ه
معر نایی مانند انوات عارا رر لباس وشیدن ،آرایش موی سر ،استاارت ا یرایهنا ،ردی
1. Nettelton
2. Watson
3. Howson
4. Helman

هههایی ،رسههتکاری وشههکی ،میههوان انمیههت رارن بههه مرایبههتنههای آرایشههی و بهداشههتی،
یراحینای یبایی ،کنتر و ن و سنجیدت میشور (آ ار و چاوشیان)61:1311 ،
سرمایة رننگی بهعنوان یکی ا متغیرنای اصلی و تأثیرگهار بر مدیریت بدن بههعنهوان
شاخصی ترکیبی ،شامل بُعد تجس یا ته یعنی تمایش و گرایشنای هننی و روانهی ا هرار
به مصر و استاارت ا کافنای رننگی ،بُعد عینی یعنی میوان مصر مسهتلی کافنهای
رننگی و بُعهد نههاری یعنهی مهدار و مهدار تحصهیلی و علمهی رننگهی ا هرار اسهت

(بورریو )216:1116 ،1مسئلة بدن و تصور ا آن ،به ار شنا و رنن ایتمات برمیگررر،
با ا وایش سرمایة رننگهی ،ا هرار تمایهل بیشهتری بهه مهدیریت بهدن خهور مهییابنهد ،تاکهر
خورکنترلی رر آنها رورش یا ته و ا رار تشویق مهیشهوند تها بها اسهتاارت ا اسهتراتژینهای
ابواری به مدیریت بدن خور بپررا ند و بدنشان را بهعنوان رودتای رر رسهت ایهداز بداننهد
(یارر ارت16:1312 ،؛ خوایهنوری و نمکاران )11:1310 ،روا ا را گونه ایهد دیهدت رر
یامعة معاصر رر برخی موارر منجر بهه بهرو مشهکشتی رر بهدن ن یهر بهین مهی رر تغهیهه،
کانش اعتمار به ناس ،ف ری ،آسیبنای بدنی و یهرت شهدت و باعهث گرریهدت بسهیاری ا
ا رار و خصوصاً یوانان و نان ،ظانر یویکی خور را آنگونه که نست ،نپهیر ته و نموارت
بهرنبا تغییر آن باشند (رضایی و نمکهاران1:1311 ،؛ احمهدنیا )13:1313 ،مصهر بهافی
لوا ز آرایشی و راوانی عمل یراحینای یبایی رر ایران گوانی بر اید موضوت رر یامعهة
ما بهشمار میرور
انمیت اید مسئله سبب انجاز تحلیلا مختلای رر ایران و خار ا کشور رر خصهو
تأثیر عوامل رننگی و ایتماعی بر مدیریت بدن شدت است رر اید ژونشنا تأثیر عهواملی
مانند نگرش به نلش ینسیتی ،هیرش بدن ،شیوة ندگی ،ایگات ایتصهاری ،سهد ،ینسهیت،
تحصیش  ،وضعیت شغلی ،وضعیت تأنل ،یههانیشهدن ،نهوگرایی ،اسهتاارت ا رسهانهنهای
ارتبههاطی ،نویههت ههرری ،مصههر گرایههی ،سههب

نههدگی ،یلههب تویههه یههنس مخههالف،

سرمایه نای رننگی ،ایتماعی و ایتصاری و یرت بر مدیریت بدن مورر بررسی یهرار گر تهه
اسههت (آ ار و چاوشههیان1311 ،؛ هکههایی1313 ،؛ ههاتحی و اخشصههی1311 ،؛ ابرانیمههی و
بهنوئی1311 ،؛ ابرانیمی و ضیاء هور1310 ،؛ رضهایی و نمکهاران1311 ،؛ احمهدنیا1313 ،؛
یههارر ارت و نمکههاران1312 ،؛ موحههد و نمکههاران1311 ،؛ مختههاری و نمکههاران1310 ،؛
1. Bourdieu
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اریبههی سههدت و نمکههاران1310 ،؛ س هلجانی و نمکههاران1311 ،؛ م هتری و نمکههاران1312 ،؛
عباس ارت و نمکاران1312 ،؛ میر ایی و نمکاران1312 ،؛ خوایهنوری و نمکاران1311 ،؛

خوایهنوری و نمکاران1312 ،؛ مهدوی و نمکاران1311 ،؛ لنون 1و رار1111 ،2؛ گهروث
و نمکاران2001 ،؛ بله
نمکاران2001 ،؛ تی

 1و شهرما2001 ،3؛ تهونی2001 ،6؛ یهی لهید2006 ،1؛ نوانه

3

1و

مد 1و نمکاران2001 ،؛ یوشا 2001 ،و )

ا آنیاکههه سههرمایة رننگههی خصوص هاً سههرمایة رننگههی ههرری ا متغیههرنههای مه ه و
تأثیرگهار بر مهدیریت بهدن محسهوب مهیشهور ،ایهد مجالعهه رر صهدر آن اسهت بههوسهیله
راتحلیل به بررسی اید رابجه بپهررا ر راتحلیهل ،تحلیهل آمهاری چنهدید مجالعهه و تحلیهق
منارر رر حو ة معید ،بهمن ور ترک یهب و ار یهابی آنهاسهت رر ایهد روش بها تبهدیل نتهایج
تحلیلا مختلف به ی ملیاس مشتر  ،با تجمیع یا تهنا رابجة بید رو متغیر مورر بررسهی
یرار میگیرر و ی تصهویر کلهی و بهدون ابههاز ا موضهوت هژونش ارائهه مهینمایهد کهه
میتواند به مراتب مایدتر ا طرحنهای ژونشهی یدیهد باشهد (نهومد )13:1311 ،رر ایهد
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مجالعه تشش شدت است با بررسی تحلیلاتی که رر اید خصهو
یمعبندی اطشعا مویور به ریدی یامعتر رست یا ت

صهور

هیر تهه اسهت و

مروری بر نظریات

بدن عرصة با آ رینی رنن

و ایتمات اسهت و ویژگهینها و انهوات سهرمایهنهای رننگهی

ا رار ،چه آن بخش ا سرمایة رننگی که رر یالب آمارگینای هننی و یسمی است و چه
بخشی که بهشکل استاارت ا کافنای رننگهی و اشهیاء مهاری بهرو یا تهه و یها بخشهی کهه
مرتب با کسب انوات مدار
کنشگران بهعنوان ی

شاخ

و تحصیش رانشهگانی اسهت ،نمهه بهر آمهارگینهای ر تهار
و متلاة مه سب

ندگی متثر است تااو و تمایونای
1. Lennon
2. Rudd
3. Groth
4. Blak
5. Sharma
6. Toni
7. Gimlin
8. Huang
9. Tiggemann

و تاسهیر

ا رار که ناشی ا روشنای گوناگون بهکارگیری محصوف ماری و نحوة رر

آن است ،مبنایی برای تعریف منولت و نویت ا رار یرار میگیرر که اید بهه معنهای تعریهف
خور ا طریق الگونای مدیریت ظانر و بدن است که سهبب گهرایش ا هرار بهه سهب

نهای

ندگی خاصی شدت و باعث میگررر ا رار ا طریق سرمایهنهای رننگهی بهید خهور تمهایو
یایل شوند (آ ار و چاوشیان31 :1311 ،؛ هکایی)11 :1316 ،
با انمیت یا تد بدن و مدیریت و ن ار بر آن ،اید موضوت مورر تویهه متاکهرید یهرار
گر تههه و مباحههث مههرتب بهها آن نههه تنههها رر تحلیلهها تجربههی ،بلکههه رر تئههورینهها و

ن ریه هررا ینها یایگهات مناسهبی را بههخهور اختصها رارت اسهت (ناوسهون و انگلهیس،1
 )1211:2001عدتای ا ن ریه ررا ان بر مبانی یستشناسی و بیولودی بدن انسان تأکیهد
میکنند ،گرونی مسائل و علتنای روانشناسی را رر تبیید ایهد دیهدت بههکهار مهیبرنهد و
عدتای با رر ن ریا یستشناسانه و روانشناسانه ،بدن را شامل معانی ایتمهاعی مهیراننهد
که توس یامعه محدور گرریدت است اما ا لهب متاکهران رر مینهه یامعههشناسهی بهدن،
ریدگانی ترکیبی اتخاه نمورت و برآنند که بهدن ترکیبهی ا امهر ایتمهاعی و امهر یسهتی
است؛ بدید معنا که با ویور اینکه رارای مبانی مهاری و یسهتشهناختی اسهت ،امها ایهد
یابلیت را رارر که رر مینهنای ایتماعی مختلهف ،یهایگوید یها تعهدیل شهور (ابهاهری و
حیدری1311 ،؛ اخشصی و اتحی 1311 ،و علیوارت)1312 ،
نر چند رر حو ة ایتماعی مباحث مرتب بها بهدن و تهأثیر عوامهل رننگهی و ایتمهاعی
متثر بر آن را می توان رر آثهار متلهدمینی چهون مهارکس و رورکهی مشهاندت نمهور ،امها بها
یدایش ن ریهنای کنش متلابل ،بدن رر ن ریا ایتماعی بیشتر مورر تویه وایع شهد و نهر
چند رر بسیاری ا اید ن ریا مستلیماً اصجشح سرمایة رننگی و ارتبا آن با بدن عنهوان
نشدت است ،اما معنای آن رر یالب عوامل ایتماعی مجروحه مستتر اسهت ،چنانچهه یمهل بها
اشارت به یایگات اییدتر ایتماعی نان رر یامعه ،به مسهئلة مهد و ایبها بیشهتر نهان بهه ایهد
دیدت تویه کررت است کولی ،ماهوز خور آینهسان را مجرح مهینمایهد کهه ا سهه عنصهر
اصلی ساخته می شور ،نخست ،ظهانر مها رر نهور ریگهران چگونهه اسهت روز ،ریگهران چهه
یااوتی رر مورر ظانر ما انجاز میرنند و سوز اینکه چه احساسهی ا خهور بهرای مها دیهد
میآید (کو ر )1311 ،رو نبرک نیو اید ماهوز را رر وادت «برراشت ا خور» مجرح نمهورت
1. Inglis
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و بیان میکند که ا رار سهه نهوت برراشت ا خور رارند 1 :خور مویور  2خور رلخوات 3
خور وانموری (ریتور )211:1163 ،1بر طبق اید ریدگات ،اید یامعه اسهت کهه بهه انسهاننها
تصوری ا خور را ارائه نمورت و وارار میکند یهت مجلوبشدن ریهدگاتنهای ایتمهاعی و
نمور شایستگی بیشتر ،به مدیریت بدن بپررا نهد نمچنهید رر ایهد مکتهب گها مد موضهوت
مدیریت بدن را با رنیا ت نمایشهی تشهریح مهیکنهد و مسهئلة مهورر تویهه او رر خصهو
تصر مررز رر بهدن و تغییهر آن رر یریهان امهور رو مهرت اسهت (شهیلین  )1:2003 ،2او
نلشنا و مویعیتنای ایتماعی را ایرای نمایش میراند و معتلد است کهه خهور بههوسهیله
نلشنایی که نر کس ایاا میکند ،شکل میگیرر (لو و 3و اسهکا  )133:1313 ،1گها مد
خور را آسیب هیر میرانهد و بهرای حااظهت ا خهور و ایهرانهای آن ،اصهجشح مهدیریت
تأثیرگهاری را مجرح مینماید نمچنید او بها اسهتاارت ا اصهجشح راغ ننه  ،سهن شناسهی
ایتماعی ا راغنا ارایه میکند و ا راغنایی مانند شتی بدن ،نل رر شخصیت یا صهاا
و چایی بدن ناز میبرر (روبرا 3و ریدمد6؛)21:2006
وبلد نیو با طرح موضوعا مصر و را ت ت انری و نیابتی ثرو را به تنهایی یهت
کسب اعتبار ایتماعی کا ی ندانسته و نمایش آنرا ضروری میراند او ر تهارنهای مصهر ی
را به حو ة یشربندی یوند رت و معتلد است اعاای نر فیه ا ایتمات ،ندگی فیهة بهافتر
را تللید و احتراز نر انسان بهوسیله یرایهنای تجملی اوست و بدیدوسهیله ا هرار بها مصهر
کافنای رننگی تجملی ،کسب اعتبار میکنند (بههار و وکیلهی یاضهی یههانی63:1310 ،؛
کیوانآرا و نمکاران)11:1311 ،
رر ن ریا متأخر نوربر الیهاس رر یالهب ن ریهه متمهدنشهدن خهور ،رآینهد مناهب
ساختد بدن و کنتر کررن ر تارنای رخاشگرانه را نشان میرنهد (هکهایی )113:1316 ،او
بدن را بهعنوان موضوعی تاریخی و رر ارتبا با ملوله مهدرن شهدن مهورر تویهه یهرار رارت
است ( درستون ،1نپوارث 1و ترنر )1111 ،1و با رویکرری توسعهای رر مورر بدن تغییرا
1. Ritzer
2. Shilling
3. Lopez
4. Scott
5. Deborah
6. Friedman
7. Featherstone
8. Hepworth
9. Turner

بهویور آمدت رر نمای یویکی و احساسی بدن را نتیجه رایندنای تمدنسا ی رر ا رار و
یامعه میراند بهن ر الیاس ،رر رایند رشد مدنیت ،بهتدریج تابونای بدنی ساخته میشور
حاک بر بدن ،گونه کوچ

ون

تر ن

حاک بر یامعه است (اتکینسون)61:2001 ،1

ا ن ر گیدنو خورآرایی و تویید خور بها ویهایی شخصهیت مهرتب اسهت رر ایهد معنها
وشا

عشوت بر آنکه وسیلة مهمی برای نهانسا ی یا آشکارسا ی ویوت مختلف ندگی

شخصی است ،نوعی وسیلة خورنمایی نیو اسهت؛ چراکهه لبهاس آراب و اصهو رایهج را بهه
نویت شخصی یوند می ند حاف

چهرت و ریگر حرکا

اساسی نشانهنایی است که ارتباطا

رو مرت مشرو به آنها است و برای اینکه ا رار یهار

بگیرند عاملی صشحیترار باشند ،یا بهعبار

بهدن هران آورنهدة محتهوای

ریگر ،برای آنکه بتوانند بهطهور مسهاوی بها
شوند ،باید یارر باشند ن ارتی مداوز

ریگران رر تولید و با تولید رواب ایتماعی شری

و مو لیتآمیو بر چهرت و بدن خویش اعما نمایند (گیدنو )13:1311 ،راگشس نیو مانند
ریگر متاکران مجرح شدت ،بدن را نماری ا یامعه میراند او بدن را مستعدترید تصهویر
یابهل رسهترس ا ن هاز ایتمهاعی معر هی نمهورت و علیهدت رارر بهید بهدن ایتمهاعی و
یویولودی

رابجة متلابل ویور رارر و نر ی

که یویتر باشد ،ریگری را تحهتتهأثیر

یرار میرند گانی اید رو بدن ،آنچنان به ن نوری

میشوند که تلریباً یکی میشهوند،

گانی نیو بسیار اصله رارند و تنش بید اید رو امکان تشهریح معهانی را هران مهیسها ر
(شیلین

)12:1113 ،2

وکو یکهی ا نخسهتید کسهانی اسهت کهه رر روران اخیهر ،رسهش ا بهدن را وارر علهوز
ایتماعی کررت است او یکر آرمی را رر ارتبا با مکانیوزنای یدر مورر تحلیهل یهرار رارت
و تویه خور را بیشتر بر ظهور یدر اناباطی ررمتد یامعه یدید متمرکو نمورت است بهن هر
وکو رر یامعه یدید ،بدن انسان بهصور کانون یدر رر مهیآیهد و ایهد یهدر بههیهای
تجلی بیرونی ،تحت انابا ررونی ناشی ا کنتر اراری حرکا بهدن یهرار میگیرر و خهور
کانون یهدر مهیشهور ا ن هر او مکهانیوزنهای اناهباطی سهبب یهدایش بهدننهای مجیهع و
رمههانبههررار مههیشههوند (گیههدنو )11 :1311 ،او بههدن را نمچههون ههرآوررة رانههش و یههدر
مههی نههدارر و ا آن بهههعنههوان واسههجهای بههرای اعمهها و ابههرا یههدر نههاز مههیبههرر ا ن هههر او
1. Atkinson
2. Shilling
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ویژگهینای ظهانری و یویکی بدن ،مویعیت و یدر چانه نی متااوتی به ا رار مهیبخشهد و
ا رار آگانانهه ا آن برای سرمایهگهاری بیشهتر استاارت میکنند شیوت یدید کنتر رر یامعهة
مصر ی معاصر بهگونهای است که کنتر بهر بهدن ا طریهق سهرکوب اعما نمهیشهور ،بلکهه
کنتر ا طریق تحریه صهور مهیگیهرر و ماهانیمی ماننهد ف ربهاش ،خهوشظهانربهاش،
برنوتباش به ا رار اللاء میشور (هکایی )111:1316 ،اندیشهمحوری ن ریة وکو اید است کهه
بدن نه ی نستی یستشناختی و روانشناختی ،بلکه دیدتای است که بهصور ایتمهاعی
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ساخته میشور که اید ریدگات ا طریق یامعهشناسی معر ت برگهر و فکمهد نیهو مهورر تأییهد
است
ترنر عشیق علمی معاصر رر مورر بدن را واکنشی به تغییرا بنیاری رر رابجة بهید بهدن،
ایتصار و نون شبیهسا ی و یامعه میراند و معتلد است مصر گرایی ،سبب تویه بیشتر بهه
له و خوشی و رر نتیجه رگرگونی رر اررا ا بدن شدت است وی با مجرحکررن یامعة
یسمانی موضوت مواظبت و ن ار بر بدن را مجرح نمورت و بدن را بهصور ابژتای مهیبینهد
که ن مان رارای ینبة یویکی و ایتماعی است (خوایهنوری و نمکاران)1310 ،
1

الد انند یامعهشناس وشکی انگلیسی تاکر ن ری هرب رر خصهو
یس را مورر بررسی یرار میرند و ند

یامعهشناسان بدن را مشخ

تاهار هنهد و

کررن و تأکیهد بهر

ویور رابجه ریالکهتیکی میان بدن یویکی و هننیت انسانی میرانهد و آنرا بهه بهدن یسهت
شدت اریات میرند وی ررن آمیختگی روح و بهدن را امهری رائمهی مهیرانهد کهه رر نهر
مرحله ا حرکت ویور متحلهق مهیشهور و بنهابراید تجربهة مها و بهورن مها رر ایهد یههان،
بهواسجه رابجة مألو

بدنمان با یهان صور میگیرر او رر خصو

یامعهشناسهی بهدن

یائل به یریان راشهتد نهوعی بها خورر اسهت کهه طهی آن محهی نهای ایتمهاعی بهدننها را
میسا ند و اید ساختهشدن بدننا به نوبة خهور بهر ر تهار ایتمهاعی اثهر مهیگههارر (اننهد ،
)31:1111
منیستنا نیو با اید تاکر کهه بهدن نهان را صهر اً بههعنهوان راینهدنای یسهتی طبیعهی
شناخته و مخالف اید علیدت نستند که نان ا انجاز عالیتنهای هننهی و علشنهی ناتواننهد؛
نمچنید به ررگیهری نهان بها صهنعت یبهایی انتلهار مهیکننهد و نهان را بههعنهوان یربانیهان
ننجههارنههای یبههایی و ایههدئولودی کههه تحمیههلشههدت ا سههوی نخبگههان یههدر و سیسههت
1. Annandale

درسافری است ،میرانند و رویهنای یباسا ی نان را بهه شهارنهای سهاختاری سیسهت و
عوامل رننگی و ایتماعی مربو میکنند (ولف1111 ،1؛ ریویس )1116 ،2منیستنهای
راریکا  ،استانداررنای یبایی را معهانی کنتهر ایتمهاعی مهیراننهد کهه ا سهوی نخبگهان
یدر استاارت میشور و معتلدند آرایش نان ا سوی مرران تحمیهل شهدت و ینبهة ینسهی
راشته و به با تولید ست ینسی کم میکند ( ی سو)162:1116 ،3
رر اید میان بورریو تحلیل خهور ا بهدن را بهه تولیهد و تبهدیل سهرمایه یونهد مهی نهد و
سرمایه را به چهار نوت ایتصاری ،ایتماعی ،رننگی و نمهاری تلسهی مهینمایهد او سهرمایة
بدن را بهعنوان یکی ا انوات رعی سرمایة رننگی و نوعی منبهع رننگهی مهیرانهد کهه رر
بدن سرمایه گهاری شدت است نمچنید معتلد است نر کداز ا سرمایهنهای رننگهی هرر،
بر نگرش وی نسبت بهه بهدنش تأ ثیرگههار اسهت و طبلها ایتمهاعی مختلهف بها تویهه بهه
سرمایهای که رر اختیار رارند ،به شیوتنای مختلای با بدن خور برخورر میکنند (عباس ارت
و نمکاران201:1312 ،؛ حیدرخانی و نمکاران )60:1312 ،شیلین نیو مانند بورریهو بهدن
را نوعی سرمایه میراند کهه ا طریهق توانهایی گهروتنهای مسهل رر معر هی بهدن و سهب
ندگی ار شمند و واف تبیید و تعریف میشور وی بدن را
ندگی خورشان بهعنوان سب
رودتای ناتماز میراند که طی رایند مشهارکت رر یامعهه تغییهر مهییابهد و معتلهد اسهت
مدرنیته متأخر نوعی تاررسا ی بیسابله را رر باب بدن خلق کررت است که بر اساس آن
معنانها مسهتور گرریهدت و بهدن بهه حامهل ار ش نمهارید مبهد شهدت اسهت (احمهدنیا،
)132:1311
روش پژوهش

ژونش حاضر بهروش راتحلیل انجاز شدت است راتحلیل روشی آماری اسهت کهه واحهد
تجویه و تحلیل رر آن ،مجالعه است و نه آ مورنی رر اید روش به بررسهی یه رضهیه یها
ستا  ،بهشکل کامشً رییق رراخته میشور و بدید من ور نتایج حاصل ا مجالعا متعهدر و
مستلل گهشته رر باب موضوت یا موضوعا خا بررسی و بهکم نرزا وارنای مناسهب
آماری کلیة نتایج یکسان گرریدت و به آمارة یدیدی بهناز اندا ة اثر تبدیل میگررر اندا ة
1. Wolf
2. Davis
3. Peiss
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اثر شاخصی اسهت کمهی کهه نتهایج و یا تههنهای آمهاری مجالعها رر یالهب آن خشصهه و
ی رست میشور اید آمارت عنصری کلیدی رر را تحلیل است که وظیاة ی شکلکررن
یا ته نای آماری گوناگون را بر عههدت رارر تها امکهان ملایسهه و ترکیهب نتهایج هران آیهد
(رفور )1311 ،رر ههژونش حاضههر یهههت انتخههاب تحلیلهها اولیههه ههس ا ی ه مجالع هة
ملدماتی کلیدوادتنای مدیریت بدن ،مدیریت ظانر ،یامعهشناسی بدن ،یبایی ،تغییهر بهدن
و سرمایة رننگی رر بان نای اطشعاتی شامل مرکو اسنار و مدار ایران ،1ایگهات یههار
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رانشگانی ،2سایت خصوصی بانه مجهش ایهران 3و مرکهو تحلیلها کهامپیوتری علهوز
اسشمی 1یستجو شدت و تعدار  31ملالة ژونشی تمازمتنی استخرا گررید رر مرحلة بعهد،
ژونشنایی که بهصور کمی به روش یمایش بهه بررسهی موضهوت رراختهه ،رر حهو ة
یامعهشناسی یرار راشته و تأثیر متغیر سرمایة رننگی را بر مدیریت بدن مورر بررسهی یهرار
رارت بورند ،انتخاب گررید رر مرحلة سوز ویژگینایی ن یر روش آماری ،یامعهة آمهاری،
روش نمونهگیری ،حج نمونه ،رضیهنا یها سهتاف  ،چههارچوب ن هری ،نتهایج رارتنهای
مورر نیا و سجح معنیراری ژونشنای یا ت شهدت اسهتخرا و ثبهت گرریهد و بههمن هور
بررسی ایایی ،منابع شناسایی شدة اید اطشعا رر اختیار رو راور یرار رارت شهد و ریهت و
صحت رارتنا و نیرومندی هژونشنها ار یهابی شهد هس ا بررسهینهای ف ز ،تعهدار 10
ژونش که رارای خصوصیتنای مهکور و تأیید مناسهب راوران بورنهد ،انتخهاب گرریهد
هرست ژونشنای انتخاب شدت و خصوصیا آنها رر یداو شمارة  1و  2آمدت است
ف ز بههکر است که رر کلیهة تحلیلها مهورر بررسهی رر ایهد مجالعهه ،سهنجش متغیهر
مدیریت بدن ا روا نسبتاً مشابهی یروی نمورت و با آیت نایی مانند چگهونگی کنتهر و ن
و تناسب انداز ،آرایش ،نحوة لباس وشیدن ،مرایبتنای بهداشتی و یرت مورر بررسی یرار
گر ته است نمچنید رر خصو متغیر سرمایة رننگی یا بهطور واضح ابعار سهگانه (هننهی،
عینی و نهاری) مورر بررسی یرار گر ته است (تحلیلا شهمارت  )1 ،2 ،3 ،1 ،3 ،1و یها اشهارة
مستلی و واضحی به اید ابعار نشدت و بهطور ضمنی بر اساس سایر توضیحا استنبا میشهور
که ینبهنای سهگانه مهکور مورر ن ر محلق بورت است (مجالعا شمارت )10 ، 1 ،1 ،6

1. Irandoc
2. SID
3. magiran
4. noormags

جدول  .1مشخصات پژوهشهای انتخابشده جهت فراتحلیل

شهر
کرمانشات

1312

320

خوشهای
چند مرحله

ن

شهر
شیرا

1311

100

خوشهای
چند مرحله

ن

رانشگات
تبریو

1311

233

طبلهای
تصار ی

نو
مرر

شهرستان
مشهد

1312

360

خوشهای
چند مرحله

ن

شهر
تبریو

1312

311

طبلهای
تصار ی

ن

شهر
گیشنغرب

1311

102

خوشهای
چند مرحله

نو
مرر

1311

310

خوشهای
چند مرحله

نو
مرر

1310

123

1310

131

خوشهای
چند مرحله
خوشهای
چند مرحله

نو
مرر

1312

310

رریف

عنوان
ژونش

محل
ژونش

سا
ژونش

حج
نمونه

روش
نمونهگیری

ینسیت

نویسندگان

1

نابیل حیدرخانی و
نمکاران

2

ابواللاس اتحی و
ابرانی اخشصی

3

بهراز سلجانی و
نمکاران

1

اطمه متری و
نمکاران

3

محمد عباس ارت
و نمکاران

6

یربانعلی ابرانیمی
و آرش ضیاء ور

بررسی یامعهشناسی
تأثیر سرمایه رننگی
بر مدیریت بدن

1

یربانعلی ابرانیمی و
عباس بهنوئی گدنه

سرمایة رننگی،
مدیریت ظانر و یوانان

شهر
بابلسر

تلی آ ار ارمکی
و حسد چاوشیان
مهدی اریبیسدت
و نمکاران

بدن به مثابة رسانه
نویت
تبیید یامعهشناسی
مدیریت بدن
تأثیر ابعار سرمایة
رننگی بر مدیریت
بدن یوانان

شهر
تهران
شهر
تبریو

1
1
10

رنار حصاری و
نمکاران

بررسی رابجه ابعار
سرمایة رننگی و
مدیریت بدن
مدیریت بدن و رابجة آن
با هیرش ایتماعی بدن
ارتبا سرمایة رننگی
با مدیریت بدن رر میان
رانشجویان شهر تبریو
بررسی عوامل
ایتماعی متثر بر
مدیریت بدن
تاثیر سرمایهنای
ایتماعی ،رننگی
ایتصاری و سشمت روان
بر مدیریت بدن

شهر
کرمانشات

خوشهای
چند مرحله

ن
نو
مرر

رر مرحلة بعد ،برای تحلیل اطشعا یمعآوری شهدت ا هژونشنهای مهورر ن هر ،بهرای
انجاز محاسهبا آمهاری ا برنامهه راتحلیهل یهامع 1ویهرایش رو هس ا کدگههاری اسهتاارت
گررید بدید ترتیب که آ موننای آماری استاارت شدت رر تحلیلا مختلف یکسانسها ی و
به اندا ة اثر تبدیل شد البته ف ز بههکر است که رر کلیة هژونشنهای اسهتاارت شهدت رر ایهد
1. CMA
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راتحلیل ،یهت بررسی رابجة متغیرنای مدیریت بدن و سرمایة رننگی ا ضریب نمبسهتگی
یرسون استاارت گرریدت است که ضریب آن معار ضریب تغییر رر یهدو شهمارة  2اسهت و
تنها استثناء ،مربو به بررسی شمارة  1است که ضریب مورر استاارت نمبستگی کنهدا تهاو b
معار  0/23ررصد اسهت کهه آن بهه ضهریب تغییهر تبهدیل گرریهد رر مرحلهة بعهد ،ترکیهب
اندا تنای اثر بهروش نانتر و اشمیت مورر ن ر یرار گر ته و برای تاسیر اندا ة اثهر ،ا یهدو
کوند استاارت شد کوند رر طبلهبندی تاسهیری بهرای انمیهت نسهبی انهدا تنهای اثهر ،بهرای
اندا تنای اثر خانوارت  ،dملاریر  0/3 ،0/2و  0/1و برای اندا تنهای اثهر ا خهانوارت  ،rملهاریر
 0/3 ،0/1و  0/3را بهترتیب نشانگر کوچ  ،متوس و بورک رانسته است
یافتهها
1
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جدول  .2نتایج رابطة سرمایة فرهنگی و مدیریت بدن در هر یک از  11مطالعه
فاصلة اطمینان  15درصد

ردیف

دورة نهم
شمارة 1
بهار 1315

یدو شمارة  2نشانرنندة اندا ة اثر رر خصو رابجة بهید سهرمایة رننگهی و مهدیریت
بدن با اصله معناراری  13ررصد رر نر کداز ا ژونشنای انتخاب شدت است انهدا ة اثهر
نشانرنندة میوان یا رریة حاور دیدت نا رر یامعهه و برابهر بها نسهبت سهجح معنهاراری بهه
شاخصی ا حج نمونه است رر ژونشنای مورر بررسی بیشهترید انهدا ة اثهر مربهو بهه
ژونش شمارة  1و  3و کمترید اثر مربو به ژونشنای شمارة  1و  1است

اندازة اثر

انحراف معیار

1

0/130

0/013

0/331

2

0/210

0/016

0/111

0/361

3

0/331

0/031

0/211

0/116

0/312

1

0/113

0/032

0/010

0/213

2/211

0/000

3

0/130

0/012

0/313

0/301

1/111

0/000

6

0/210

0/016

0/111

0/331

3/161

0/000

1

0/210

0/011

0/113

0/333

0/133

0/000

1

0/230

0/033

0/161

0/211

0/111

0/000

1

0/110

0/021

0/112

0/321

0/121

0/000

10

0/330

0/016

0/231

0/111

6/631

0/000

مقدار Z

مقدار P

0/000

حد پایین اندازة اثر

حد باالی اندازة اثر

0/333

0/630
0/132

0/000
0/000

1. effect size

نداشتد سوگیری انتشار یکی ا یش رضنای مه راتحلیل محسوب میشور رر ایهد
راتحیل برای بررسی تورش انتشهار ا نمهورار ییاهی اسهتاارت شهدت اسهت رر نمهورار ییاهی
محور ا لی نشانرنندة ملاریر اندا ة اثر و محور عموری خجای معیار آنها اسهت مجالعهاتی
که رارای خجای استاندارر ایید بورت و بافی ییف یمع مهیشهور ،رارای سهوگیری انتشهار
نیستند و نرچهه بهه سهمت هایید کشهیدت شهوند ،رارای خجهای اسهتاندارر بیشهتر و رر نتیجهه
سوگیری انتشار بیشتری نستند رر اید ژونش با تویه به نمورار شمارة  ،1مجالعها مهورر
استاارت شدت رر اید راتحلیل رارای سوگیری انتشار ک است
Funnel Plot of Standard Error by Fisher's Z
0/00

0/05

Standard Error

0/10

0/15

0/20
2/0

1/5

1/0

0/5

0/0

-0/5

-1/0

-1/5

-2/0

Fisher's Z

نمودار  .1نمودار قیفی تورش انتشار پژوهشهای اولیه

بهها تویههه بههه اینکههه نههد
انجازشدت و ارایة ی

شاخ

اصههلی راتحلیههل ،ترکیههب شههاخ

نههای مختلههف تحلیلهها

کلی است ،رر یدو شهمارة  3انهدا تنهای اثهر ترکیبهی بهر

اساس رو مد ثابت و تصار ی ارائه شدت است رر مد ثابت رض میشور که ی انهدا ة
اثر وایعی ویور رارر که یربنای نمة تحلیلناست و تااو نای اندا ة اثر تحلیلها اولیهه
بهرلیل خجای نمونه گیری است رر ملابل و رر مد اثرا تصار ی ،رض مهیشهور انهدا ة
تأثیر وایعی ا تحلیلی به تحلیق ریگر رر حا تغییهر اسهت کهه یکهی ا علهل آن مهیتوانهد
ویور متغیرنای مداخلهگر رر رواب بید متغیرنای وابسته و مستلل باشد (برنشتاید)2011 ،
رر مجالعة حاضر با برتری رارتنای مربو به حهد هاییدتهر نسهبت بهه حهد بهافتر رر ملابهل
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رارتنای مربو به برآورر ند  ،رضیة مورر بررسی رر اید تحلیق یعنهی ویهور رابجهه بهید
سرمایة رننگی و مدیریت بدن ،رر نر رو مد تأیید میشور و اندا ة اثر ترکیبی کلی رر مد
اثرا ثابت برابر  ،0/323رر مد اثرا تصار ی برابر  0/321و نر رو مد معنارار نستند
جدول  .8یافتههای فراتحلیل بهروش ترکیب اندازة اثر
مدل
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دورة نهم
شمارة 1
بهار 1315

تعداد

اندازة اثر

فاصلة اطمینان %15

Z

p

0/000
0/000

مطالعه

ترکیبی

حد پایین

حد باال

ثابت

10

0/323

0/211

0/332

22/336

تصار ی

10

0/321

0/232

0/312

1/311

یهت تعیید مد نهایی و اطمینان ا ویور متغیرنای تعدیلکنندت ،آ موننهای نهانمگنهی
صور هیر ته که نتایج آن رر یدو شمارة  1مشاندت میگررر رر اید آ مون ،رر صور
ویور نانمگنی معنارار ،مد تصار ی انتخاب میشهور و رر بررسهینها هرض مهیگهررر کهه
مانیت رواب بید متغیر مستلل و وابسته تحت تأثیر متغیر تعدیلکنندت ،است نمانطور کهه رر
یدو یر مشاندت میشور ،بر اساس میوان  Qو سهجح معنهاراری آن ،نهانمگنی رر مجالعها
اولیه معنارار بورت ،بهعشوت شاخ  Iنیو نشانگر آنست که بیش ا  13ررصد راکنشنا وایعی
و ناشی ا ویور متغیرنای تعدیلکنندت است بنابراید مجالعا اولیه ا نهانمگنی نسهبتاً بهافیی
برخوررار بورت و مد تصار ی بهعنوان مد اید راتحلیل رر ن ر گر ته میشور
جدول  .4شاخصهای ناهمگنی
 Qکوکران

مجذور I

سطح معناداری

61/110

13/363

0/000

با رر ن رگر تد رض اثر متغیرنای تعدیلکنندت و نانمگنی رر مجالعا اولیهه ،بررسهی
محللید نشانگر آن بورت است که یکی ا علتنای ویور نانمگنی رر نتایج را میتهوان بهه
ویور تااو سجح ارتبا ابعار مختلف سرمایة رننگی با مدیریت بدن نسبت رار سهرمایة
رننگی ا سه بخش سرمایة تجس یا ته ،سرمایة عینیتیا تهه و سهرمایة نههاری تشهکیلشهدت
است که سرمایة رننگی عینیتیا ته رر یشبینی میوان مدیریت بدن انمیت بیشتری رارر و
رر ژونشنایی که تأکید بیشتری بر اید بخش راشتهانهد ،رابجهة نمبسهتگی یهویتهری بهید
متغیرنای مورر بررسی بهرست آمدت است

ینسیت ا یمله متغیرنای تعهدیل گهر رر روابه ایهد رو متغیهر اسهت کهه عامهل ریگهر
نانمگنی محسوب میشور نتایج تحلیهل رعهی ا راتحلیهل رر رو گهروت هژونشنهای بها
نمونة ن و ژونشنای با نمونة نر رو ینس یهت بررسی بیشتر رر یدو شمارة  3آمهدت
است با تویه به اینکه مد انتخابی رر اید راتحلیل مد تصار ی بهورت ،مشح هه مهیشهور
که اندا ة اثر ترکیبی رابجة متغیرنای سرمایة رننگی و مهدیریت بهدن رر بهید نهان معهار
 0/31و رر بید کلیة ا رار اع ا ن و مرر معار  0/21است که اید نشهان مهیرنهد ارتبها
اید رو متغیر رر بید نان به مراتب یویتر ا مرران است
جدول  .5یافتههای اندازة اثر در پژوهشهای با نمونة صرفاً زن و پژوهشهای با نمونه دو جنس
تعداد

اندازة اثر

مطالعه

ترکیبی

حد پایین

حد باال

پژوهشهای

ژونشنای با

ثابت

3

0/311

0/311

0/113

11/310

نمونة ن

تصار ی

3

0/361

0/231

0/111

3/136

0/000

ژونشنای با

ثابت

3

0/211

0/232

0/310

0/011

0/000

نمونة نر رو ینس

تصار ی

3

0/213

0/230

0/311

11/611

0/000

مدل

انتخاب شده

فاصلة اطمینان %15

z

p

0/000

 ،رورة مدرنیته ،بهعنوان منبع اصلی تعیید معنا و مه ترید عنصر نویتسها

است که ا رار با ویو

به انمیت ظانر ،بهه مهدیریت بهدن خهور روی آوررت و بها عشیههای

روبه رشد ،نر رو بیش ا یش مسهئولیت طراحهی بهدننهای خهور را عههدترار مهیشهوند
بهطوری که رر یامعة معاصر ،ا رار به سختینایی چون ردی
صر
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بحث و نتیجهگیری

ظانر رر رنن
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هایی ،یراحینهای یبهایی،

نوینهنای یار یهت آرایش ،مد و یرت تد میرنند تا بهدنی یههاب بیابنهد و حتهی

گانی رر طی اید رایند ،لجما یبراننا هیری بر بدن خور وارر میکنند
ن ریا و رویکررنای مختلای به موضوت مدیریت بدن تویهه کهررتانهد رر حهالیکهه
رویکررنای روانشناسی و روانکاوی ماروضا

ررگرایانه را مبنا یهرار مهیرننهد و علهت

مشکش را رر سجح رری یستجو نمورت و به مهتد ایتمهاعی و رننگهی تهویهی ندارنهد،
رویکررنای یامعهشناسانه علت برو دیدتنا را رر یامعه یستجو نمورت و علل رننگهی و
ایتماعی برای آن یایل نستند

سرمایة رننگی ا یمله عوامل مورر تأکیدی است که رر تحلیلا مختلف بهه بررسهی
ارتبا آن با مدیریت بدن رراخته شدت است سرمایة رننگهی بههمعنهای تمرکهو و انباشهت
انوات مختلف کافنای ملموس رننگی و نیو یدر و توانایی رر اختیار گر تد ایهد کافنها
و نمچنید استعدار و ظر یهت هرر رر شهناخت و کهاربرر آنهاسهت و بهه سهه رسهته سهرمایة
رننگی تجس یا ته ،عینیتیا ته و نهاری یابل طبلهبندی است
ژونشنای انجاز گر ته رر خصو اید موضوت ا ترکیبی ا ن ریا یامعهشناسهانی
چون گیدنو ،بورریو ،گا مد و وکو رر چهارچوب ن ری خور استاارت نمهورتانهد کهه البتهه
رر بیشتر اید مجالعا  ،ن ریا بورریو انمیت بیشتری راشته است
نتایج حاصل ا بهکارگیری روش راتحلیل با بهرتگیری ا روش ترکیب انهدا ت اثهر رر
ژونش حاضر ،نشان رار رابجه معناراری بید سرمایة رننگی و مدیریت بدن ویهور رارر و
اندا ة اثر ترکیبی کلی رر مد اثرا تصار ی برابر  0/321است که بر طبهق معیهار کهوند،
ی
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تحلیلا اولیه ،اثر متغیرنای تعدیل کننهدت ینسهیت مهورر بررسهی یهرار گر هت کهه نتهایج،

دورة نهم
شمارة 1
بهار 1315

حاکی ا معنارار بورن اثر ینسیت بهعنوان عنصر تعدیلکنندت بور و با ا هوایش سهرمایهنهای
رننگی ،نان میوان بافتری ا مدیریت بدن را نشان میرارند که شاید بهه ایهد رلیهل اسهت
که نوت مدیریت بدن رر نان بیش ا مرران متأثر ا میهدان ایتمهاعی اسهت نمچنهید نهان
بیش ا مرران بر اساس ویژگینای یسمانی خهور مهورر یاهاو یهرار مهیگیرنهد و ارائهة
الگونا و ایدتآ نای رننگی توس رسانهنای ارتبا یمعی و تکنولودینای نهوید بیشهتر
بر نان متمرکو است
نمچنید بررسی رر مجالعا انتخابشدت رر اید راتحلیل نشان رار بید بعد عینیهتیا تهه
سرمایة رننگی یعنی مصر کافنای رننگی و مدیریت بهدن ،ارتبها یهویتهری ویهور
رارر و تحلیلاتی که بر اید ینبه تأکید بیشتری راشهتهانهد ،میهواننهای بهافتری ا ارتبها را
بهرست آوررتاند
رر رنیای مدرن ظانر به ی رسانه نویتی تبدیل شدت است و نویت ایتمهاعی ا هرار بها
مدیریت ظانری بدن آنها مجابلت رارر رر اید یامعه نه تنها سرمایهنای رننگی بها نهایهت
ظرا ت چگونگی اصشح ،تن ی و کنتر بهدن را بهه اعاهای یامعهه آموختهه و امکهان ایهد

با اندیشی را ران می آورند ،بلکهه ا هرار را یههت حاه نویهت و تشهخ
ناچار به یروی ا آن مینمایند

و تمهایو ف ز

ارتبا بید سرمایة رننگی و مدیریت بدن رارای شتوانة محک ن ری و تجربی و متید
ن ریه بورریو و گیدنو است رر رنیای مهدرن کهه رارای مینههای رننگهی اسهت ،ا هرار بها
نمایش عناصر رننگی مانند لباس ،آرایش ،موسیلی و یل مصر ی ،نویت خور را تعریهف
میکنند و بدن با یرار گر تد نلشی واس میان مصهر و نویهت ،بهه مکهان اصهلی نمهایش
تااو نا تبدیل شدت است بهعشوت بهرت مندی ا سرمایه رننگی ،نشهان ا یایگهات هرر رر
سلسله مراتب ایتماعی راشته و میوان برخورراری وی را ا رصتنها و ار شنها مشهخ
مههیسههها ر؛ سههرمایة رننگههی بهههعنههوان بسههتر سههرمایة ایتمههاعی اسههت و نههر چههه بههر میههوان
سرمایه نای رننگی مانند تحصیش رانشگانی و سجح سوار خانوارت ،استاارت ا رسانهنا و
یرت ا وورت میشور ،امکان با اندیشی رر اید ا رار ا وایش مییابد
امرو ت سرمایه نای رننگی با ا هوایش ارتباطها و یههانی شهدن ،امکهان انتلها طیهف
گستررتای ا اطشعا  ،اندیشهنا ،ماانی و یازنها را یا تههانهد کهه بهه اشهاعه ن هاز ار شهی
مدرنی کم میکند که طر دار مصر گرایی ،نوآوری و تحو رر ن از ار شهی اسهت و
بهن ر میرسد چنانچه یامعهای رر صدر حا ار شنا و ننجارنای ملی و مههنبی خهور و
تمایل به متجس کررن اید ار شنا رر بدن ا رار یامعه باشد ،ف ز است ا رار یامعهه را بهه
سههرمایهنههای رننگههی بههومی مجههابق بهها ار شنههای رننگههی خههور مسههلح کنههد ههس رر
ایدخصو یشنهار میگررر ملولهنای مرتب با مدیریت بدن رر رسانهنای رننگی ماننهد
یل نای تلویویونی ،سریا نا ،کتابنای ررسی و رماننا چنان گنجاندت و تن ی گررر کهه
رر آن نوت ر تار متناسب با ار شنای رننگی و ایتماعی یامعه تجلی یابد
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منابع
اباهری ،یوسف و حمیدی ،نایسه ( )1311یامعهشناسی بدن و ارتای منایشا

هژونش نهان ،مسهتان1 ،

(121-160 ،)6
ابرانیمی ،یربانعلی و بهنوئی گدنهه ،عبهاس ( )1311سهرمایة رننگهی ،مهدیریت ظهانر و یوانههان (مجالعههة
رختهران و سران شهر بابلسر) ژونش نان133- 116 ،)3( 1 ،
ابرانیمی ،یربانعلی و ضیاء ور ،آرش ( )1311بررسی یامعهشناسی تأثیر سرمایة رننگی بهر مهدیریت بهدن
یامعهشناسی کاربرری123-111 ،13 ،
احمدنیا ،شیرید ( )1311یامعهشناسی بدن و بدن ن ،صهل نهان بهه کوشهش نوشهید احمههدی و روانههه
اررفن ،تهران :انتشارا روشنگران و مجالعا

نان132- 113 ،

اخشصی ،ابرانی ( )1311بررسی ن ری مبانی یامعة بدنی و لوا ز آن بها تأکیهد بهر یامعهة ایهران معر هت،
13-106 ،131
اریبی سدت ،مهدی؛ علیوارت ،مهستی و کونی ،کما ( )1310تبیهید یامعههشهناختی مهدیریت بهدن رر میهان
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نان) 31-11 ،)3( 1

آ ار ارمکی ،تلی و چاوشیان ،حسد ( )1311بدن به مثابة رسانه نویت یامعهشناسی ایهران31-13 ،)1( 1 ،
ا راسیابی ،حسید و خرز ور ،یاسید ( )1311را نوگرایی رننگی و رابجة آن با یهانگرایی رر بید یوانهان

شهر یور تحلیلا

رننگی ایران111-213 ،)2( 1 ،

بهار ،مهری و وکیلی یاضی یهان ،محمدرضا ( )1310تحلیل گاتمان یراحینهای یبهایی صهور

ن رر

توسعه و سیاست63-12 ،)1( 1 ،
یشیی ور ،حمیدرضا و محمدی ،یما ( )1311ن ریهنای متأخر یامعهشناسی (چا روز) تهران :نشر نی
حصاری ،رنار؛ لیهی ،علیرضا؛ نورو ی ،عوالدید و کرمی ،یعلوب ( )1312تهأثیر ابعهار سهرمایة رننگهی

بر مدیریت بدن یوانان شههر کرمانشهات رومهید کناهرانس بهیدالمللهی مهدیریت ،کهارآ رینی و توسهعه
ایتصاری ،ی  :رانشگات یاز نور
حیدرخانی ،نابیل؛ حا آیایی ،لیش و رحمانی ،شزعباس ( )1312بررسی رابجهة ابعهار سهرمایة رننگهی و

مدیریت بدن رر نان ن و رنن

33-61 ،11 ،

خوایهنوری ،بیژن و ملدس ،علیاصغر ( )1311رابجة بید تصور ا بدن و رایند یهانی شدن یامعهشناسی
کاربرری1-21 ،)1( 20 ،
خوایهنوری ،بیژن؛ روحانی ،علی و ناشمی ،سمیه ( )1310رابجة سب

ندگی و تصور ا بهدن تحلیلها

رننگی ایران11-103 ،)1( 1 ،
رفور ،علی ( )1311مبانی ن ری و عملی ژونش رر علوز انسانی و ایتماعی تهران :انتشارا رشد

هکایی ،محمد سعید ( )1313رنن

مجالعا یوانان تهران :نشر آگه

هکایی ،محمدسعید و ر انه ،حمیدت ( )1311نان و رنن

نان تهران انجمد ایرانی مجالعا

بدن :مینهنای انتخاب یراحینای یبایی رر

رننگی و ارتباطا 13-61 ،11 ،

هکایی ،محمد سعید ( )1316یامعهشناسی یوانان ایران تهران :نشر آگه
رضایی ،احمد؛ اینانلو ،مینا و کری ،محمد ( )1311مهدیریت بهدن و ارتبهها آن بها عوامههل ایتمههاعی رر
بید رختهران رانهشگات ما ندران مجالعا رانبرری نان (کتاب نان)111-110 ،11 ،
ریتور ،یر ( )1311ن ریة یامعهشناسی رر روران معاصر (متری  :محسد ثشثی) تهران :انتشارا علمی
سلجانی بهراز ،سعید؛ علیوارت ایدز ،محمدبایر و کونی ،کما ( )1311ارتبا سرمایة رننگهی بها مهدیریت
بدن رر میان رانشجویان رانشگات تبریو ر ات ایتماعی111-203 ،11 ،
عباس ارت ،محمد؛ ایدسی علمداری ،ران

؛ کونی ،کما و سعارتی ،موسهی ( )1312تهأثیر سهرمایهنهای

ایتماعی ،رننگی و ایتصاری و سشمت روان بر مدیریت بدن علوز ایتماعی رانشکدت اربیا و علهوز
انسانی رانشگات رروسی مشهد111-223 ،)2( 10 ،
علیوارت ،توحید ( )1312تأملی رر یامعهشناسی بدن علوز ایتماعی13-21 ،12 ،
اتحی ،ابواللاس و اخشصی ،ابرانی ( )1311مدیریت بدن و رابجة آن بها ههیرش ایتمهاعی بهدن (مجالعهه
مورری :نان شهر شیرا ) مجالعا رانبرری نان (کتاب نان)1-12 ،11 ،
کونی ،ناصر ( )1311تاری اندیشه و ن ریهنای انسانشناسی تهران :انتشارا بهجت
یارر ارت ،امید؛ محمد ور ،احمد و شمی ،احمد ( )1312خها کهوبی و برسهاخت نویهت هرری با تابنهدت
مسائل ایتماعی ایران13-161 ،)1( 1 ،
کیوان آرا ،محمور ( )1316اصو و مبانی یامعهشناسی وشکی اصاهان :انتشارا رانشگات علوز وشکی اصاهان
کیوان آرا ،محمور؛ یربانی ،رسو و دیان ور ،مهدی ( )1311یشربندی ایتماعی و اصهشح بهدن( ،یراحهی
یبایی به مثابه نمار ایگات ایتماعی) مجالعا رانبرری نان (کتاب نان)13-11 ،11 ،
کو ر ،لوئیس ( )1311ندگی و اندیشة بورگان یامعهشناسی (متری  :محسد ثشثی) تهران :انتشارا علمی

گیدنو ،آنتونی ( )1311تجدر و تشخ

 :یامعه و نویت شخصی رر عصر یدی (متری  :ناصر مو لیان)

تهران :نشر نی
لو و ،خو ت و اسکا  ،یان ( )1313ساخت ن ریة ایتماعی (متری  :حسید یاضیان) تهران :نشر نی

مختاری ،مری و عنایت ،حلیمه ( )1310نلش نگرشنهای ینسهیتی رر یهدایش تصهور بهدنی نهان ن رر
توسعه و سیاست61-11 ،)3( 1 ،
مهدوی ،سید محمدصار و عباسی اساجیر ،علیاصهغر ( )1311بررسهی میهوان تمایهل بهه مهدیریت بهدن و
کنتر انداز و عوامل متثر بر آن یامعهشناسی مجالعا یوانان131-111 ،)1( 1 ،
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) آرایش و ندگی ایتماعی رختههران یههوان1311(  مری، اساندیار و حسینی، مجید؛ اارینسب،موحد
11 -103 ،)1( 1 ،ژونش نان
) بررسهی عوامهل ایتمهاعی1312(  هشزرضها، احمدرضا و حسنی ررمیهان، اطمه؛ اصغر ور ماسوله،متری
نهدگی رر

 رر مجموعه ملاف تحوف سب،متثر بر مدیریت بدن رختران نویوان شهرستان مشهد
) انشارا تیسا111-312

،  (چا او، یلد روز،ایران

) بررسی عوامل ایتماعی متثر بر گرایش نهان1312(  سحر، حبیب و یربانعلی ور، محمد؛ نجانی،میر ایی
100-113 ،)1( 3 ،به مدیریت بدن رر ایران طی سه رنه اخیر مجالعا توسعة ایتماعی ایران
 سها مان مجالعهه و تهدوید: تههران،) راننمای عملی راتحلیل رر ژونش علمهی1311(  حیدرعلی،نومد
)کتب علوز انسانی رانشگاتنا )سمت
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Abstract

In today's society, body management in the sense of continual
manipulation in the visual aesthetics has been expanded dramatically.
Body is a very important issue theoretically and practically and many
studies have addressed it. Moreover, there are much debates on body
as a social and identity-making element in sociology. Body
management is common among the youth, and different behaviors
such as body building, food diets and make up have been represented
for it.
In this study that aimed to the meta-analysis of the relationship
between body management and cultural capitals, 10 studies from 38
research in the body management which has the necessary
qualifications, were selected from databases and by using
comprehensive meta-analysis (CMA), data were analyzed.
In this study, according to results of the heterogeneity, random
effects model was appropriate and the measure of the combined effect
relationship was 32 percent that is a medium effect size based on the
Cohen's criteria. In other words, the cultural capital plays a medium
role in the variance explanation of body management.
Keywords: Body Management, Cultural Capital, Meta-Analysis,
Sociology of the Body.
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