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بررسی رابطۀ بین سرمایۀ جسمانی و میزان پذیرش اجتماعی
(جامعۀ آماری :دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد ایالم)
       					    	  زهرا اسمعیلبیگی

1

علی مرادی

2

چکیده
مطالعـۀ حاضـر بـا هـدف بررسـی رابطۀ بیـن سـرمایۀ جسـمانی و پذیـرش اجتماعـی در میان
دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسلامی واحـد ایلام در سـال  1396به روش پیمایشـی انجام شـد.
چارچـوب نظـري آن هـم بـر اسـاس نظريۀ «گافمـن»« ،بورديـو» و «گيدنـز» و «مکتـب مبادله»
تنظيـم گردیـد .روش نمونهگیـری نیـز تصادفـی طبقهای بـود و حجـم نمونه بر اسـاس فرمول
کوکران 352 ،نفر انتخاب شـد .در این پژوهش از پرسشـنامۀ محققسـاختۀ سـرمایۀ جسـمانی
و پرسشـنامۀ اسـتاندارد پذیـرش اجتماعـی مارلـو و کراون به ترتیـب با آلفای کرونبـاخ  %84و
 %68اسـتفاده گردیـد .بـرای تحلیـل دادهها نیـز از دو بخش آمار توصیفـی و آزمونهای ضریب
همبسـتگی پیرسـون ،آزمـون  ،Tآنالیـز واریانس و آزمون مـن ویتنی بهره گرفته شـد .یافتههای
اسـتنباطی نشـان میدهـد که بیـن مؤلفههای تناسـب اندام ،جراحی زیبایی ،پوشـش بر حسـب
مـد ،رشـتۀ تحصیلـی ،وضعیـت تأهـل ،مقطـع تحصیلی ،طبقـۀ اجتماعـی و وضعیت شـغلی با
میـزان پذیـرش اجتماعـی ،رابطـۀ مثبـت و معنـاداری وجـود دارد؛ امـا بیـن آرایش بـدن ،رژیم
غذایـی ،سـن و جنسـیت با میـزان پذیرش اجتماعـی ،رابطۀ معنـاداری وجـود ندارد.
واژگان کلیدی :سرمایۀ جسمانی ،پذیرش اجتماعی ،آرایش ،دانشجویان.

 . 1دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی ،واحد اسالمآباد غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمآباد ،ایران

 . 2دانشیار گروه جامعهشناسی ،واحد اسالمآباد غرب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اسالمآباد غرب ،ایران (نویسندۀ مسئول)
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بیان مسئله
یکـی از موضوعاتـی کـه امـروزه در بین قشـر جـوان؛ بخصـوص در میـان دختران
اهمیـت فراوانـی دارد ،میـزان پذیرش آنها از طرف جامعه اسـت .حرف زدن و رفتار
کـردن مطابـق انتظـارات دیگـران را پذیرش اجتماعـی 1مینامند .پذیـرش اجتماعی
هماننـد پیوسـتاری اسـت که در یـک انتهـای آن ،پذیـرش اجتماعی باال قـرار دارد؛
یعنـی افـرادی کـه به طور مـدام نظرهـا و تجربیات خـود را تغییر شـکل میدهند و
در انتهـای دیگـر آن ،پذیـرش اجتماعـی خیلی پایین قـرار دارد؛ یعنی افـرادی که به
هیـچ وجـه نظرها و تجربیات خود را تغییر نمیدهند .طبیعی اسـت بیشـتر انسـانها
در حـدّ وسـط این پیوسـتار قـرار دارند و نوع واکنـش و تعامل اجتماعی بـا آنها نیز
متفـاوت خواهـد بـود .این امـر میتوانـد در برنامهریزی بـرای آیندۀ این افـراد تأثیر
فراوانـی داشـته باشـد .از طرفـی افراد بـرای اینکه میـزان پذیرش اجتماعـی خود را
از طـرف دیگـران افزایـش دهنـد ،باید انتظـارات جامعه را بـرآورده سـازند .در این
راسـتا یکـی از ابزارهایـی که معمـوالً دختران جـوان از آن اسـتفاده میکنند ،افزایش
سـرمایۀ جسـمانی 2خـود اسـت .سـرمایۀ جسـمانی نیـز متأثـر از جایـگاه فرهنگی
آنهاسـت و اینکـه بیشـتر از چـه نوع محصـوالت فرهنگیای اسـتفاده میکنند.
سـرمایۀ جسـمانی بـه معنـای دسـتکاری صـورت و ظاهـر بـدن و تغییـر آنها با
برنامهریـزی و هـدف مشـخصی اسـت کـه بـرای دانشـجویان بـا آرایـش ،ورزش،
تغذیۀ مناسـب و اسـتفاده از لباسهای شـیک و دلچسب محقق میشـود .رسانههای
جمعـی بـه عنوان منبع اصلـی تبلیغ مصرف کاالهـای فرهنگی در جامعـه ،مخاطبان
خـود را کـه اغلـب جوانـان و دانشـجویان هسـتند ،بـه داشـتن اندامهـای الغـر و
باریـک و انجـام عملهـای زیبایی صورت و بینـی و  ...ترغیب میکننـد .بروز بودن
و مقبـول واقـع شـدن از طـرف جنـس مخالف نیـز دو عامـل عمدۀ دیگـر در توجه
افـراد بـه سـرمایۀ جسـمانی اسـت .ظاهر هر فـرد مبنای پذیـرش اجتماعی اوسـت؛
لـذا افـراد تلاش میکنند در اجتمـاع به نحوی ظاهر شـوند که پذیـرش و مقبولیت
اجتماعـی آنها بـاال رود.
بـدن انسـان ،شـاخصترین تظاهـر بیرونـی اسـت کـه در دنیای امـروزی مبنای
پذیـرش اجتماعـی قـرار میگیـرد .نكتـۀ مهـم ايـن اسـت كـه تأكيـد روزافـزون بر
رژیمهـای غذايـي ،اهميـت ورزش در حفـظ سلامتي ،شـادابي و تناسـب انـدام،
1.Social Acceptance
2. Physical Capital
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آرايـش و جراحـي صورت و بدن و نيز مسـئوليت اخالقي در قبـال حفاظت از بدن
و نمايانـدن آن بـه مثابـه يـك تصوير ،نشـانگر شـکلهای مدرن تمايز و تشـخيص
اجتماعـي اسـت .نکتـۀ ديگـر ايـن اسـت کـه بـدن ،روایتگر نحـوۀ زندگی فـرد در
چارچـوب متفـاوت زندگی اجتماعی اسـت.
در ايـن مقالـه تالش شـده اسـت رابطۀ بین سـرمایۀ جسـمانی و میـزان پذیرش
اجتماعـی در بيـن دانشـجويان بررسـي شـود .بـا توجـه بـه اینکـه حضور گسـتردۀ
جمعيـت جـوان در مراكـز علمـي و آموزشـي و نـگاه مصرفگرايانـه و اسـتفاده از
محصـوالت فرهنگـي ،تأثيـر شـگرفي بـر ظاهـر بدنهـاي آنان گذاشـته اسـت ،این
سـؤال مطـرح میشـود که آيا بين سـرمایۀ جسـمانی و میـزان پذیـرش اجتماعي در
بيـن دانشـجويان ،ارتباطـي وجـود دارد يا نه؟
در ضرورت پرداختن به موضوع مقاله ،چهار مورد قابل طرح است:
 .1جمعيـت قابـل توجـه دانشـجویان و ضـرورت مشـاركت اجتماعـي آنـان در
همـۀ سـطوح اجتماعي؛
 .2توجـه بـه برخـي از پيامدهـاي منفـي خودآرايـي در عرصـۀ عمومـي جامعـۀ
ايـران ماننـد تشـديد اختلاالت هنجـاري در فرهنـگ رسـمي جامعه؛
 .3مصرفي شدن جامعه و پيامدهاي منفي اقتصادي آن؛
 .4افزایش ترویج فرهنگ غربی در خودآرایی جوانان و تقلید از آن.
هـدف کلی این پژوهش ،بررسـی رابطۀ بین سـرمایۀ جسـمانی و میـزان پذیرش
اجتماعی دانشـجویان دانشـگاه آزاد اسلامی واحد ایالم در سـال  ۱۳۹۶اسـت.
اهـداف فرعی آن نیـز عبارتند از:
 .1تعییـن رابطـۀ بیـن میـزان اسـتفاده از لـوازم آرایشـی و بهداشـتی وپذیـرش
اجتماعـی در بیـن دانشـجویان؛
 .2تعییـن رابطـۀ بیـن میـزان جراحـی زیبایـی وپذیـرش اجتماعـی در بیـن
دانشـجویان؛
 .3تعییـن میـزان رابطـۀ بیـن میـزان تناسـب انـدام (انجـام حـرکات ورزشـی و
پـرورش انـدام) وپذیـرش اجتماعـی در بیـن دانشـجویان؛
 .4تعییـن میـزان رابطـۀ بیـن میـزان رژیـم غذایـی و پذیـرش اجتماعـی در بیـن
دانشجویان؛
 .5تعییـن میـزان رابطۀ بین میزان پوشـش بر حسـب مـد روز وپذیرش اجتماعی
در بین دانشجویان؛
.6تعییـن تأثیر سـن ،طبقۀ اجتماعی ،جنسـیت ،رشـتۀ تحصیلـی ،وضعیت ﺗﺄهل،
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درآمـد ،مقطـع تحصیلی و شـغل بـر میزان پذیـرش اجتماعی در بین دانشـجویان.
مروري بر تحقیقات گذشته
ابراهیمـی و ضیاءپـور ( )1391در پژوهشـی با عنوان «بررسـی جامعهشـناختی تأثیر
سـرمایۀ فرهنگـی بـر مدیریـت بدن» نشـان دادند که میـزان مدیریت بدن و سـرمایۀ
فرهنگـی در جامعـۀ مـورد مطالعه در حد متوسـط اسـت .ابراهیمـی و بهنوئی گدنه
( )1389نیز در مقالهای با عنوان «سـرمایۀ فرهنگی ،مدیریت ظاهر و جوانان» ،نشـان
دادنـد کـه هـر قدر میـزان سـرمایۀ فرهنگـی دختران و پسـران جوان بیشـتر باشـد،
نحـوۀ مدیریـت ظاهر نیـز میان آنان اهمیت بیشـتری پیـدا میکند .راسـخ و دیگران
( )1389هـم در پژوهـش خـود بـا عنوان «بررسـی نگرش زنان نسـبت بـه مدیریت
بدن (مطالعۀ موردی :دانشـجویان دختر دانشـگاه آزاد اسلامی شـیراز)» به این نتیجه
رسـیدند کـه بیـن نگـرش زنان نسـبت بـه مدیریـت بـدن و عواملـی ماننـد درآمد،
پذیـرش عـام ،پذیـرش در گروه همسـاالن ،پذیـرش سـازمانی ،مدگرایـی ،مصرف
رسـانهای ،انتظـارات اجتماعـی ،امکانـات اقتصـادي و اجتماعـی ،مصرفگرایـی،
کسـب هویـت ،لذتطلبی و سـبک زندگی ،ارتباط معنـادار وجود دارد .ادیبی سـده
و دیگـران ( )1390نیـز در پژوهشـی بـا عنوان «تبییـن جامعهشـناختی مدیریت بدن
در میـان زنـان» نشـان دادنـد کـه مدیریت بـدن در میان ایـن زنان ،پایینتر از سـطح
متوسـط اسـت .قاسـمی ( )1389هـم در پایاننامـۀ خـود بـا عنـوان «عوامـل مؤثـر
بـر گرایـش افـراد بـه جراحـی زیبایی بـا تأکید بـر جنسـیت (مطالعۀ موردی :شـهر
تهـران)» بـه ایـن نتیجـه رسـید که توجـه بـه بـدن و مراقبـت از آن ،ناشـی از تغییر
ارزشهـا و فرهنـگ در جامعه اسـت که به نوعی نشـاندهندۀ اقتضـای جامعۀ مدرن
اسـت؛ همچنین احسـاس رضایت شـخصی و عاملیت فرد نقشـی مؤثـر در گرایش
افـراد مـورد مطالعـه بـه جراحی زیبایی داشـته اسـت .ذکایـی و فرزانـه ( )1387در
پژوهـش خـود با عنوان «جوانان ،بدن و فرهنگ تناسـب» نشـان داد کـه نوگرایی در
جامعـۀ ایـران بـر حساسـیت جوانـان در کنترل و انضبـاط بدن خویش و حساسـت
بیشـتر برای ارائۀ تصویر مطلوب از آن ،تأثیر داشـته اسـت .ذکایی و فرزانه ()1387
هـم در تحقیقـی بـا عنـوان «زنـان و فرهنگ بـدن :زمینههـای انتخـاب جراحیهای
زیبایـی در زنـان تهـران» دریافتنـد کـه جراحـی زیبایـی در چرخهای میـان انتخاب
فـردی و سـاختارهای اجتماعـی قـرار گرفتـه اسـت .فاتحـی و اخالصـی ()۱۳٨۷
نیـز در مقالـۀ خـود بـا عنـوان «مديريت بـدن و رابطۀ آن بـا پذيـرش اجتماعي بدن
(مطالعـۀ مـوردي :زنان شـهر شـيراز) ،زنان  ۱٨تا ۴٠سـاله را با نمونـهای  ۴٠٠نفری
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در مناطـق هشـتگانة شـهر ،مـورد مطالعـه قـرار دادند که بر اسـاس یافتههـای آن،
متغیرهـای مصرف رسـانهای ،پذیرش اجتماعـی بدن و پایگاه اقتصـادی و اجتماعی
بـا مدیریـت بـدن رابطة مسـتقیم دارند؛ همچنیـن نتایـج پژوهش آنـان ،توجه باالی
زنـان بـه بـدن را در همۀ وجوه مورد توجـه محققان ،از جمله :آرایـش ،مراقبت و ...
تأییـد کرده اسـت .حمیدی و فرجـی ( ،)1387احمدنیـا ( ،)1384آقاياري ( )1382و
چاوشـيان ( )۱۳٨۱نیـز بـر ایـن موضوع تمرکز کـرده و علل و عوامل آن را بررسـی
نمودهانـد.
1
بریتـون ( ،)٢٠۱٢نسـبت قشـربندی اجتماعـی با اصالح بـدن از طریق جراحی
زیبایـی را در پژوهشـی پیمایشـی بررسـی کـرد .نتایـج پژوهـش او نشـان میدهـد
کـه رابطـة سـطح عـزت نفس پاسـخگویان بـا نگرشهـا ،باورهـا و رفتارهـای آنان
دربـارۀ آرایـش معنادار نیسـت .گروث و دیگـران ( )2009هم در پژوهشـی با عنوان
«ابعـاد موقعیـت اجتماعـی -اقتصادي مرتبط با شـاخص تودۀ بـدن و چاقی در میان
زنـان و مـردان دانمارکـی» ،بـه تعامالت بیـن ابعاد مختلـف و تفاوتهای جنسـیتی
پرداختنـد و بـه نتیجـه رسـیدند که بعـد آمـوزش ،ثابتتریـن ارتباط را با شـاخص
تـودۀ بـدن و چاقـی دارد و ایـن حاکـی از اهمیـت سـرمایۀ فرهنگـی در وضعیـت
وزنـی اسـت .کالرک و گریفیـن )۲٠٠۷( 2نیـز بـه بررسـی ادراک زنـان مسـن از
پیـری طبیعـی و غیرطبیعـی بـر مبنـای مواجهۀ آنهـا با انـواع مداخلههـای مربوط به
زیبایـی ،از قبیـل اسـتفاده از کرمهای ضد چروک ،مواد آرایشـی ،رنـگ مو ،جراحی
زیبایـی یـا روندهای زیباییبخـش بدون جراحـی پرداختند .جانگ و لـی)۲٠٠۶( 3
هـم در پژوهـش خـود به مقایسـۀ بین فرهنـگ تصور از بـدن ،عزت نفـس و رژیم
غذایـی در بیـن زنـان کـره و امریـکا پرداختند و نشـان دادنـد که اوالً تصـور از بدن
بـا عـزت نفـس ،رابطـۀ مثبـت دارد؛ دوم اینکـه تصـور از بـدن با عادتهـای تغذیه
و رژیـم غذایـی ،رابطـۀ معکـوس دارد و سـوم اینکه زنـان کرهای (زنانی که وابسـته
بـه جوامـع گروهمحـور هسـتند) در مقایسـه بـا زنـان غربـی نسـبت به ظاهـر خود
ناراضیترنـد.
لنـون و راد )۲٠٠٠( 4نیـز در تحقیقـی با عنـوان «تصور از بـدن و مدیریت ظاهر» به
1. Britton
2. Clark and Griffin
3. Jang and Lee
4. Lennon and Rudd
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ایـن امـر پرداختنـد کـه زیبایـی در تمـام فرهنگها یک ارزش محسـوب میشـود.
آنـان بـه ایـن نتیجه رسـیدند کـه زنان خیلی سـریع یـاد میگیرنـد ظاهر خـود را با
امـوری چـون :تنظیـم وزن بدن و تمیز نگه داشـتن آن ،برای رسـیدن بـه ایدهآلهای
فرهنگـی و بـرآوردن هنجارهـای مورد انتظـار مدیریت کنند.
بیشـتر مطالعـات مذکـور ،یکی از ابعاد سـرمایۀ فیزیکی (مدیریت بـدن) را مورد
بررسـی قـرار دادهانـد؛ در حالی که سـرمایۀ جسـمانی ،چندوجهی اسـت و میتواند
علاوه بـر آن ،مؤلفههـای تکمیلیتـری را در بـر گیرد .در مطالعـۀ حاضر  -برعکس
بیشـتر تحقیقات پیشـین  -متغیر سـرمایۀ جسـمانی به عنوان متغیر مسـتقل ،مطالعه
شـده کـه بر پذیرش اجتماعی اثر گذاشـته اسـت؛ لـذا این پژوهـش میتواند مبنایی
بـرای پژوهشهـای آتـی باشـد .الزم به ذکر اسـت که در ایـن مطالعه از پرسشـنامۀ
محققسـاخته بـرای سـرمایۀ جسـمانی اسـتفاده شـده اسـت .محقـق بـا اسـتفاده از
پیشآزمـون و نظـرات گروهی از اسـاتید متخصـص ،روایی و پایایی این پرسشـنامه
را به دسـت آورده اسـت.
مبانی نظری پژوهش
اهميـت بدن نه تنها در تحقيقات تجربي ،بلكه در تئوریپردازيهاي جامعهشـناختی
آشـكار شـده است .در ميان جامعهشناسـان پيشـين ،تنها «ميد » 1و «موس » 2و بعدها
«وبلـن » 3و «زيمـل » 4بـه ميـزان زيـادي بـه بررسـي ايـن موضـوع عالقهمنـد بودند
کـه امـروزه نیـز در حـوزۀ جامعهشناسـی بـدن در نظریههـای گيدنـز ، 5گافمـن، 6
فوكـو ،7بورديـو 8و انديشـمندان فمینیسـم قابـل پيگيـري اسـت .زيبايي صـورت تا
آنجـا كـه تجربـه و تحقيقات علمي نشـان میدهد نماد و نشـانۀ قدرتمنـدي «خود»
اسـت .ترنـر 9بـر ايـن بـاور اسـت كـه بـدن در نظامهـاي اجتماعـي مـدرن ،زمينـۀ
1. Mead
2. Mouse

3. Veblen

4. Simmel
5 . Giddens

6. Goffman
7 .Focaoult
8 . Bordiou
9 . Turner
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اصلـي فعاليـت فرهنگـي و سياسـي اسـت .صنعـت زيبايـي ،ضمـن ارائـۀ دانش و
مهارتهـای ويـژه بـه كارفرمايـان و اشـخاص ،بـه اهميت رو به رشـد آن دسـته از
اشـكال اجتماعـي هويـت بدنـي كـه از نظـر اجتماعـي پذيرفته شـده هسـتند ،دامن
میزنـد (اخالصـي و فاتحـي.)10 :1387 ،
نظریۀ گافمن
گافمـن بـر ايـن نکتـه تأكيـد ميكند كـه بين «خـود اجتماعـي» يا هويـت اجتماعي
بـا «خـودِ واقعي» فاصله وجـود دارد .وي برداشـت از «خود» را با رهيافت نمایشـی
تشـریح ميكنـد و بـا رويكرد نمايشـي خـود ،نقشهـا و موقعيتهـاي اجتماعي را
تنهـا نمايشهايـي ميدانـد كـه در زندگـي روزمـره اجـرا ميشـوند .بـه عقيـدۀ او،
«خـودِ» افـراد بـه وسـیلۀ نقشهايـي كـه در ايـن موقعيتهـا اجـرا ميكنند ،شـكل
ميگيـرد و معنـا مييابـد .گافمـن ضمـن اسـتفاده از مفهوم «خـود» تا انـدازۀ زيادي
بـه بـدن فـرد اشـاره دارد .از ديـد او ،عامالن بدني يا جسـمي نيـز رأيجمعکنهايي
هسـتند کـه با توسـل بـه همۀ روشهـاي عالمتدهـي اجتماعـي ،سـعي دارند نظر
ديگـران را بـه خـود جلب کننـد .اين عامالن بدنـي ،معرفهاي تجسـديافتۀ منش و
منزلـت هسـتند که ميتوانند توسـط ديگر کنشـگران مورد تفسـير قـرار گيرند (لوپز
و اسـکات .)155 :1385 ،گافمـن ،خـودي را كـه بايـد در كنشهـاي متقابل زندگي
روزمـره در نقشهـاي گوناگـون خلـق شـود ،بسـيار آسـيبپذير ميدانـد؛ بنابراين
بـراي محافظـت از خـود و اجراهـاي آن در زندگـي روزمـره ،مفهـوم «مديريـت
تأثيرگـذاري» را مطـرح ميكنـد .وي در پرداخـت ايـن مفهـوم ،چنيـن ادعـا ميكند
كـه افـراد در هنـگام كنـش متقابل ميكوشـند جنبـهاي از خـود را نمايـش دهند كه
مـورد پذيـرش ديگران باشـد؛ اما كنشـگران حتـي در حين انجام اين عمـل ميدانند
كـه تماشـاچيان ممكـن اسـت در اجـراي نقـش آنهـا اختلال ايجـاد كننـد (ريتزر،
.)296 :1374
ناديـده گرفتـن صـورت از نظـر اجتماعي ،امري بسـيار مشـکل به نظر ميرسـد.
صـورت ،نشـاندهندۀ سـن ،جنس ،موقعيـت اقتصادي  -اجتماعي ،سلامتي و حتي
شـخصيت افـراد و منبـع ارتباطـات شـفاهي و روابـط غيرکالمي اسـت (سـینوت، 1
 .)606 :1988از نظـر گافمـن ،صـورت در تعامـل چهره به چهـره و در عملکردهاي
1. Synnot
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اجتماعـي ،اهميـت زيـادي دارد .صـورت اجتماعـي ،يـک صورت عمومي اسـت و
نيازمنـد تغييـر دائمـي نقـاب موجود بر آن اسـت .آرايش ،وسـيلهاي براي به دسـت
آوردن ايـن نقـاب اسـت .تنهـا در شـرايط احساسـي شـديد ،تنهايـي يـا در حضور
دوسـتان اسـت کـه نقـاب صـورت کنـار مـيرود و صـورت خصوصـي يـا همـان
شـخص واقعـي ظاهر ميگـردد (همـو.)61 :1990 ،
بنـا بـر دیـدگاه گافمـن ،دانشـجویان با قضاوت در مورد سـرمایههای جسـمانی
و انتظارات دیگران ،خود را چنان در بسـتر دانشـگاه ظاهر میسـازند که خوشـایند
دیگـران باشـد؛ در ایـن میـان ،بیشـترین سـهم میتوانـد به عهدۀ سـرمایۀ جسـمانی
افـراد باشـد .افـراد بـا ایجـاد تغییراتـی در بـدن خـود ،به کمـک رژیمهـای غذایی،
لباسهـای جـذاب و زیبـا ،تمرینـات ورزشـی و اسـتفاده از لوازم آرایشـی و زیبایی
ظاهـری ،سـعی دارنـد بیشـترین میـزان پذیرش خـود را از سـوی دیگران به دسـت
آورند.
نظریۀ بورديو
بورديـو ،هـدف مديريـت بـدن را اکتسـاب منزلـت ،تمايـز و پايـگاه ميدانـد و در
تحليـل خـود از بـدن بـه کااليـي شـدن آن در جوامـع مـدرن اشـاره ميکنـد که به
صـورت سـرمايۀ فيزيکـي ظاهر ميگردد .وی توليد اين سـرمايۀ فيزيکـي را در گرو
رشـد و گسـترش بـدن ميداند؛ به گونهاي کـه حامـل ارزش در زمينههاي اجتماعي
گـردد .از نظـر او ،بـدن بـه عنـوان شـکل جامعـي از سـرمايۀ فيزيکـي ،در بردارندۀ
منزلـت اجتماعـي و اشـکال نماديـن متمايز اسـت (شـیلینگ .)127 :1993 ، 1در کل
میتـوان گفـت که بنـا بر دیـدگاه بوردیو ،جوانـان و دانشـجویان در جامعـۀ مدرن،
سـرمایهای (سـرمایۀ فیزیکـی) را در اختیـار گرفتهانـد کـه در میدانهـای اجتماعی،
از جملـه دانشـگاه و جامعـه ،آنهـا را واجـد پذیـرش بیشـتری کرده اسـت .افزایش
سـرمایۀ فیزیکـی در دسـترس باعـث بازتوزیـع قـدرت در میـدان و منازعـه بر سـر
بازتعریـف قواعد شـده اسـت کـه نمـود آن در بازتوزیـع قدرت بین کسـانی تجلی
مییابـد کـه از موقعیـت مسـلط در میـدان بهرهمند هسـتند (افـراد با جذبۀ بیشـتر و
بـدن زیباتـر) و قدرت خود را در جهت تثبیت هرچه بیشـتر تعریف و توزیع سـنتی
سـرمایه بـه کار میبرنـد تـا کسـانی که بـا سنتشـکنی ،خواهـان ارتقـای موقعیت
1. Shilling
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فرودسـت خـود بـا توسـل بـه دگرگونـی قواعد هسـتند (افـراد بـا جذبـه و زیبایی
کمتـر) .بـه بیـان دیگـر ،افزایـش میـزان سـرمایۀ جسـمانی از طـرف جوانـان باعث
میشـود آنهـا بتواننـد قواعـد موجود در میدانـی مثل دانشـگاه را طـوری بازتعریف
کننـد کـه بـه تغییـر قواعـد از پیـش تعییـن شـده منجـر شـود و انتظـارات قبلی در
مـورد آنهـا را کـم کنـد؛ چنانکـه پذیرش آنها از سـوی دیگـران و قضـاوت دیگران
در مـورد آنـان بر اسـاس خواسـتۀ آنها باشـد؛ بر این اسـاس سـلیقهها و ترجیحاتی
کـه انتخابهـای سـبک زندگـی تابـع آنهاسـت ،روایتـی از فـرد اسـت کـه بازتاب
تعلقـات سـاختاری و ترجیحات فردی اسـت .برخـی از انتخابهـا از محدودههای
سـاختاری خـارج میشـوند و خصلتـی فراطبقاتـی پیـدا میکننـد؛ اما برخـی دیگر،
تحـت تأثیـر فرصتهـای سـاختاری فقط بـر روی گـروه خاصی گشـوده میمانند.
نظریۀ گيدنز
«خودآرايـي و تزیيـن خويشـتن بـا پويايـي شـخصيت مرتبـط اسـت .در ايـن معنـا
پوشـاک علاوه بـر آنکـه وسـيلۀ مهمـي بـراي پنهانسـازي يـا آشکارسـازي وجوه
مختلـف زندگـي شـخصي اسـت ،نوعي وسـيلۀ خودنمايي نيز محسـوب ميشـود؛
چراکـه لبـاس آداب و اصـول رايـج را بـه هويت شـخصي پيونـد ميزنـد» (گيدنز،
 .)95 :1385بـه اعتقـاد گيدنـز ،حـاالت چهـره و ديگر حـرکات بـدن ،فراهمآورنده
قراین و نشـانههايي اسـت که ارتباطات روزمرۀ ما مشـروط به آنهاسـت؛ به عبارت
ديگـر ،بـراي اينکـه بتوانيـم به طور مسـاوي بـا ديگران در توليـد و بازتوليـد روابط
اجتماعـي شـريک شـويم ،بايد قادر باشـيم نظارتي مداوم و موفقيتآميـز بر چهره و
بـدن خويـش اعمال کنيم (همـان .)87 - 86 :بنا بر دیـدگاه او ،نظارت بر فرايندهاي
جسـمانی و توجـه بـه سـرمایۀ جسـمانی ،بـه نوعی توجـه به بازتـاب مـداوم رفتار
مـا نسـبت بـه خويـش اسـت؛ بنابرایـن خودآرايـی و تزييـن خويشـتن ،رژیمهـای
غذایـی ،نـوع پوشـش و لـوازم آرایشـی مـورد اسـتفاده ،به نوعـی با پويايـی خود و
بازآفرینـی و بِـروز کردن ارتبـاط دارد .گیدنز در مورد آرايـش زنان در خودرو معتقد
اسـت کـه« :فضـا امـکان مشـاهدۀ ناشـناختهها را در اين مـکان شناخت هشـده فراهم
مـیآورد .امـروزه سـازندگان اتومبيـل ،بـر روي آفتابگیرها آيين ه نصـب میکنند تا
بـه نيـاز خانمهـا بـه آرايش پاسـخ دهند .ايـن امر نشـاندهندۀ آن اسـت کـه برخي
از جنبههـای مدرنيتـه در تنهايـی آنهـا نیز رسـوخ کردهاسـت؛ بنابراين ،امـروزه بدن
افـراد ،نمايانگـر هويـت متمايزی اسـت که اشـخاص از خود به نمايـش میگذارند؛
يعنـی ،افـراد با سـرمایۀ جسـمانیای کـه در اختیـار دارند هويت شـخصی متمايزی
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را در معـرض ديـد ديگـران قـرار میدهنـد تا بیشـتر مـورد پذیرش و قبـول دیگران
قـرار بگیرند.
نظريۀ مبادله
بنـا بـر نظريـۀ مبادلـه ،پاسـخهاي فرد بر حسـب اصـل پـاداش و مجـازات صورت
ميگيـرد؛ يعنـي فرد بـه آن جنبههايي کـه پاداش در بر دارد ،پاسـخ مسـاعد ميدهد
و از جنبههايـي کـه بـه مجـازات ميانجامـد ،اجتنـاب مـيورزد (اديبـي سـده و
انصـاري .)254 :1383 ،يکـي از اصـول کلـي در نظريۀ مبادله ،وجود سـود در انجام
کنـش اسـت .در ايـن معنـا ،کنـش فـرد در خأل صـورت نميگيـرد و هر کسـي در
ازاي آنچـه ميگيـرد چيـزي بايد بدهد .هزينه نيز کوششـي اسـت کـه در نتيجة يک
انتخـاب معيـن و کنـار گذاشـتن انتخابهاي ديگر از دسـت رفته؛ به عبـارت ديگر،
صـرف حصـول رضايت و پاداشهاي بالقوه شـده اسـت (اسـکيدمور.)79 :1375 ،
در نظريـۀ مذکـور ،تأييـد اجتماعـي ،عنواني کلي اسـت کـه ميتواند وجه اشـتراک
همـۀ پاداشهايـي باشـد کـه از يـک کنـش ناشـي ميشـوند .مـردم در زندگي خود
در جسـتجوي مطلـوب واقـع شـدن هسـتند و از آن در روابط اجتماعـي خود لذت
ميبرنـد .تأييـد ميتوانـد صورتهاي ملمـوس زيادي به خـود بگيرد (همـان)86 :؛
بـه عبـارت ديگـر ،موجـودات در هـر وضعيتـي ،رفتاري از خـود بـروز ميدهند که
بيشـترين پاداشهـا و کمتريـن مجازاتها را در بر داشـته باشـد (اديبـي و انصاري،
.)263 :1383
چارچـوب نظـري تحقيق حاضر بر اسـاس نظريۀ «گافمـن»« ،بورديو» و «گيدنز»
دربـارۀ موقعيـت و مديريـت بدن و مکتب مبادله تنظيم شـده اسـت؛ چراکه موضوع
ایـن مطالعـه در قالـب دیدگاههـای نظـری مذکـور قابـل بحـث و بررسـی اسـت و
هـر کـدام بـه نوعـی میتوانند مسـئلۀ پژوهـش را تبیین نماینـد؛ بنابراین با سـاخت
دسـتگاه نظـری تلفیقـی ،چارچـوب نظـری ایـن مطالعـه به شـرحی کـه در جدول
شـمارۀ  1بیـان شـده ،تدوین گردیده اسـت.
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جدول شمارۀ ( .)1دستگاه نظری پژوهش
نظریه

ایده نظری

استنتاجنظری
پذیـرش اجتماعـی ،برآینـدی از
نفوذ اجتماعـی ،همنوایی و نگرش

گافمن

آرایـش ،وسـیلهای بـرای به دسـت افراد اسـت کـه بر مبنـای آن ،افراد
بـه جای آنکـه خود واقعیشـان را

آوردن نقـاب اسـت.

بـروز دهنـد ،از زاویة دیـد دیگران

بـه خـود مینگرند.
سـرمایۀ فرهنگی از طریق قریحه و

سـلیقۀ افراد بر سـبک زندگی تأثیر هدف سـرمایۀ جسـمانی ،کسـب

بوردیو

میگـذارد؛ همچنیـن بـر چگونگی منزلـت در جامعه اسـت و پذیرش

مدیریـت بـدن افـراد بـه عنـوان نیز یعنـی مقبولیت فـرد در جامعه
یکـی از مؤلفههـای سـبک زندگی و رسـیدن به منزلـت و جایگاه باال

تأثیرگذار اسـت.

گیدنز

خودآرايـی و تزييـن خويشـتن،
رژیـم غذایـی ،نوع پوشـش و لوازم
آرایشـی مورد اسـتفاده ،بـه نوعی با
پويايـی خـود و بازآفرینـی و بِـروز
کـردن ارتبـاط دارد.

پذیـرش اجتماعی بـدن را میتوان
متأثـر از وضعیـت ظاهـری،
آرایشـی و پوشـش بـدن دانسـت
کـه در عرصههـای مختلـف نظام
اجتماعی و از سـوی نمایندگان آن
پذیرفتـه میشـود.

ارائه فرضیه
بیــن میــزان اســتفاده
از مــواد آرایشــی و

پذیــرش اجتماعــی آرایش بدن
دانشــجویان ،رابطــۀ
معنــادار وجــود دارد.

پایـــگاه اقتصـــادی

 -اجتماعـــی بـــر پایگاه

پذی ــرش اجتماع ــی ،اقتصـادی -
ﺗﺄثیـــر معنـــاداری ا جتما عـی
دارد.

بین رژیم غذایی ،تناسب
اندام ،پوشش مد روز
و جراحی زیبایی با
پذیرش اجتماعی در بین
دانشجویان دانشگاه آزاد،
رابطۀ معناداری وجود
دارد.

مدل تجربی پژوهش

نمودار شمارۀ ( .)1مدل تجربی پژوهش
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فرضیههای تحقيق
 بین میزان اسـتفاده از مواد آرایشـی و بهداشـتی و پذیرش اجتماعی دانشـجویان،رابطۀ معنـاداری وجود دارد.
 بیـن جراحـی زیبایی و پذیرش اجتماعی در بین دانشـجویان دانشـگاه آزاد ،رابطۀمعناداری وجود دارد.
 بیـن تناسـب انـدام (انجام حرکات ورزشـی و پرورش انـدام) و پذیرش اجتماعیدانشـجویان ،رابطۀ معناداری وجود دارد.
 بیـن رژیـم غذایـی و پذیـرش اجتماعـی در بیـن دانشـجویان ،رابطـۀ معنـاداریوجـود دارد.
 بیـن پوشـش مـد روز و پذیـرش اجتماعـی در بین دانشـجویان ،رابطـۀ معناداریوجود دارد.
 بین سن و پذیرش اجتماعی در بین دانشجویان ،رابطۀ معناداری وجود دارد. طبقۀ اجتماعی بر پذیرش اجتماعی دانشجویان ،ﺗﺄثیر معناداری دارد. جنسیت بر پذیرش اجتماعی دانشجویان ،ﺗﺄثیر معناداری دارد. بیـن رشـتۀ تحصیلـی و پذیـرش اجتماعی در بیـن دانشـجویان ،رابطـۀ معناداریوجود دارد.
 مقطع تحصیلی بر پذیرش اجتماعی دانشجویان ،ﺗﺄثیر معناداری دارد. وضعیت ﺗﺄهل بر پذیرش اجتماعی دانشجویان ،ﺗﺄثیر معناداری دارد. بیـن وضعیـت شـغلی و پذیـرش اجتماعـی در بین دانشـجویان ،رابطـۀ معناداریوجود دارد.
روش تحقيق
در پژوهـش حاضـر جهـت گـردآوری دادههـا از روشهـای کتابخانـهای و میدانـی
اسـتفاده شـد .جامعۀ آماری این پژوهش نیز شـامل  4750نفر از دانشـجویان مقطع
کاردانـی ،کارشناسـی و کارشناسـی ارشـد دانشـگاه آزاد اسلامی شـهر ایلام بـود
کـه  352نفـر از آنـان بـه عنـوان حجـم نمونـه بـر اسـاس فرمـول کوکـران انتخاب
شـد .نمونههـا نیـز بـر اسـاس نمونهگیـری تصادفي طبقـهای گزینـش شـدند .ابزار
گـردآوري دادههـا نیز پرسشـنامۀ مربوط به مشـخصات فـردي پاسـخگویان بود كه
 8سـؤال در مورد سـن ،جنسـیت ،طبقۀ اجتماعی ،مقطع تحصیلی ،رشـتۀ تحصیلی،
میـزان درآمـد ،شـغل و وضعیـت تأهـل را در بـر میگرفت.
ز جامعـۀ آمـاری مـورد مطالعـه در ایـن پژوهش 71 ،نفر ( 20/2درصد) در سـن
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 22سـالگی بـوده کـه بیشـترین فراوانـی را داشـتهاند و  4نفـر ( 1/1درصد) در سـن
 40سـالگی بـوده کـه کمتریـن فراوانـی را به خـود اختصـاص دادهانـد .از  352نفر
نمونـۀ پژوهـش نیـز  168نفـر ( 47/7درصـد) ،زن و  184نفـر ( 52/3درصـد) ،مرد
بودهانـد 23 .نفـر ( 6/5درصـد) از افـراد مورد مطالعـه نیز مدرک کاردانـی 255 ،نفر
( 72/4درصـد) ،مـدرک کارشناسـی و  68نفـر ( 19/3درصـد) ،مـدرک کارشناسـی
ارشـد داشـتهاند .توزیـع فراوانـی وضعیـت تأهل افـراد نیز برابـر با  262نفـر (74/4
درصـد) ،مجـرد و  90نفـر ( 25/6درصـد) ،متأهـل بوده اسـت .بر این اسـاس ،طبقۀ
اجتماعـی متوسـط بـا  255نفـر ( 74/4درصد) ،بیشـترین فراوانی و طبقـۀ اجتماعی
پاییـن بـا  14نفـر ( 4/0درصـد) ،کمتریـن فراوانی را بـه خود اختصاص داده اسـت.
بیشـترین فراوانـی نیـز مربوط بـه گروه علوم انسـانی بـا  141نفـر ( 40/1درصد) و
کمتریـن فراوانـی مربـوط گـروه کشـاورزی بـا  41نفـر ( 11/6درصد) ،بوده اسـت.
 65نفـر ( 18/5درصـد) از افـراد مورد مطالعه هم شـاغل و  287نفـر ( 81/5درصد)
بیـکار بودهاند.
میـزان پذیـرش اجتماعـی (متغیر وابسـته) و سـرمایۀ جسـمانی (متغیر مسـتقل)
دو متغیـر اصلـی پژوهش حاضر هسـتند .بـرای تعریف مفهومـی و عملیاتی این دو
متغیـر به شـرح زیر عمل شـده اسـت:
پذیـرش اجتماعـی :پذیـرش اجتماعی به عنوان یکـی از مؤلفههای اصلی سلامت
اجتماعـی معرفـی شـده اسـت که خـود عبـارت اسـت از« :ارزیابی و شـناخت فرد
از چگونگـی عملکـردش در اجتمـاع و کیفیـت روابطش بـا افراد دیگـر ،نزدیکان و
گروههـای اجتماعـیای کـه وی عضو آنهاسـت» (گنجـی و همـکاران.)96 :1390 ،
پرسشـنامۀ ایـن متغیـر ،شـامل  33گویه بـا مقیاس آزمـون پذیرش اجتماعی توسـط
مارلـو و کـراون بـود .ایـن آزمـون دارای  33گویه اسـت و آزمودنی بایـد با انتخاب
ً
کاملا موافـق ( 5امتیـاز) ،موافق ( 4امتیـاز) ،بی نظـر ( 3امتیاز)،
یکـی از گزینههـای
ً
کاملا مخالـف ( 1امتیـاز) ،موافقـت یا مخالفت خـود را با هر
مخالـف ( 2امتیـاز) و
یـک از عبارات آن مشـخص نماید.
سـرمایۀ جسـمانی :این متغیر از پرسشـنامۀ محققسـاخته 42 ،گویه دارد که  5بعد
آرایـش ،تناسـب انـدام ،رژیـم غذایی ،جراحی زیبایی ،پوشـش مد و نگرش نسـبت
بـه آرایـش را میسـنجد .در طراحي پرسشـنامه از اعتبار صـوری در مطالعات نظري
وسـيع و نظـر متخصصـان اسـتفاده شـد و براي سـنجش پايايـي آن مبني بـر تعيين
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قـدرت تبيينکنندگـي گويههـا از آلفـاي کرونبـاخ اسـتفاده گردید .اين مقـدار براي
آلفـای کل  0/81درصـد ،بـرای متغيـر وابسـته (پذیـرش اجتماعـی)  0/67درصد و
بـرای متغیر مسـتقل (سـرمایۀ جسـمانی)  0/84درصد به دسـت آمد.
جدول شمارۀ ( .)2میزان آلفای کرونباخ کل

سرمایۀ
جسمانی

نام متغیر

تعداد گویه

مقدار آلفای کرونباخ(درصد)

آرایش

جراحی زیبایی

18
10

0/73

پوشش مد

7

0/51

تناسب اندام
رژیم غذایی

4
3

0/63
0/49

پذیرش اجتماعی

33

0/67

0/91

یافتههای پژوهش
دادههاي اين پژوهش از پرسشـنامههاي تکميل شـده توسـط  352نفر از دانشجویان
دانشـگاه آزاد اسلامی ایالم ،اسـتخراج گردید و اسـاس تجزيه و تحليل قرار گرفت.
جـدول شـمارۀ  2آمارههـای توصیفـی متغیرهـای اصلـی پژوهش را نشـان میدهد،
دامنـۀ اعـداد از 1تـا  5میباشـد .در بیـن مؤلفههـای سـرمایۀ جسـمانی ،جراحـی
زیبایـی ،بیشـترین میانگیـن ( 3/22از  )5و رژیم غذایـی ( ،)2/36کمترین میانگین را
دارد؛ همچنیـن دامنـۀ نمرات سـرمایۀ جسـمانی کلـی بیـن  1/70و  4/13و میانگین
نمرات سـرمایۀ جسـمانی 2/72 ،از  5نمره اسـت.
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جدول شمارۀ ( .)2آمارههای توصیفی متغیرهای اصلی پژوهش

متغیرها

حداقل

حداکثر

میانگین

انحراف معیار

آرایش بدن

1/31

5/00

2/78

0/755

تناسب اندام

1/25

5/00

2/80

0/920

رژیم غذایی

1/00

5/00

2/46

0/972

جراحی زیبایی

1/50

5/00

3/22

1/199

پوشش مد

1/00

3/86

2/36

0/740

سرمایۀ جسمانی

1/70

4/13

2/72

0/589

یافتههای استنباطی
جـدول شـمارۀ  ،3ضریـب همبسـتگی پیرسـون رابطـۀ بیـن ابعـاد مختلف سـرمایۀ
جسـمانی و متغیرهـای فاصلـهای و پذیـرش اجتماعـی را در قالـب  6فرضیۀ فرعی
نشـان میدهـد کـه نتایـج آن به شـرح زیر اسـت:
ضریـب همبسـتگی بیـن دو متغیـر آرایـش بـدن و پذیـرش اجتماعـی ،معنـادار
نیسـت .بیـن جراحـی زیبایـی و پذیـرش اجتماعـی در بیـن دانشـجویان دانشـگاه
آزاد ،رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد .همبسـتگی بیـن دو متغیـر جراحـی زیبایـی و
پذیـرش اجتماعـی ،برابـر بـا عـددی مثبـت میباشـد کـه در سـطح خطـای  ٪1از
لحـاظ آماری ،معنادار اسـت .بین تناسـب انـدام (انجام حرکات ورزشـی و پرورش
انـدام) و پذیـرش اجتماعی در بین دانشـجویان دانشـگاه آزاد ،رابطۀ معناداری وجود
دارد .ضریـب همبسـتگی پیرسـون بیـن دو متغیر تناسـب اندام و پذیـرش اجتماعی
برابـر عـددی مثبـت اسـت و ایـن رابطـۀ مثبـت بیـن متغیرهـا را نشـان میدهد که
در سـطح خطـای کمتـر از  ٪1از لحـاظ آمـاری معنادار اسـت .یافتهها نشـان داد که
ضریـب همبسـتگی پیرسـون بین دو متغیـر رژیم غذایـی و پذیـرش اجتماعی برابر
بـا عـددی مثبـت ولـی کوچک میباشـد کـه در سـطح خطـای  ٪5از لحـاظ آماری
معنـادار نیسـت؛ یعنـی میتوان گفت بیـن رژیم غذایـی و پذیرش اجتماعـی ،رابطۀ
معنـاداری وجـود نـدارد؛ همچنیـن یافتههـای حاصـل از آزمـون ضریب پیوسـتگی
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پیرسـون نشـان داد که ضریب همبسـتگی پیرسـون بین دو متغیر پوشـش بر حسب
مـد و پذیـرش اجتماعـی ،برابـر بـا عـددی مثبتی اسـت که در سـطح خطـای  ٪1از
لحاظ آمـاری معنادار اسـت.
جدول شمارۀ ( .)3ضریب همبستگی پیرسون رابطۀ بین ابعاد مختلف سرمایۀ جسمانی و
پذیرش اجتماعی
ضریب همبستگی پیرسون
مقدار
پذیرش
اجتماعی

همبستگی
سطح
معناداری
تعداد

استفاده از

جراحی

لوازم آرایشی

زیبایی

0/059

**0/262

تناسب اندام

رژیم

استفاده از

غذایی پوشش مد

**0/327 0/032 **0/264

سن
0/079

0/268

0/000

0/000

0/550

0/000

0/141

352

352

352

352

352

352

عالمـت ** در برخـی سـلولهای جدول نشـاندهندۀ میـزان معناداری در سـطح  99درصد
اطمینان است.

جـدول شـمارۀ  ،4نتايـج آزمـون تحليـل واريانس سـطوح پذیـرش اجتماعی بر
حسـب مقطـع تحصیلـی ،طبقۀ اجتماعی و رشـتۀ تحصیلی را نشـان میدهـد .نتایج
تحليـل واريانـس یکطرفـه پذیـرش اجتماعـی بـر حسـب مقطـع تحصیلی نشـان
میدهـد کـه ارزش  Fمحاسبهشـده در سـطح خطـای کمتـر از  %1از لحـاظ آمـاری
معنـادار اسـت؛ در نتیجـه بیـن مقطـع تحصیلـی و پذیـرش اجتماعـی دانشـجویان،
رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد .نتایـج تحليـل واريانـس یکطرفه پذیـرش اجتماعی
بـر حسـب طبقـۀ اجتماعـی نیز نشـان میدهد کـه ارزش  Fمحاسبهشـده در سـطح
خطـای کمتـر از  %1از لحـاظ آمـاری معنادار اسـت؛ در نتیجه بین طبقـۀ اجتماعی و
پذیـرش اجتماعی دانشـجویان ،رابطۀ معنـاداری وجود دارد .نتایـج تحليل واريانس
یکطرفـه پذیـرش اجتماعـی بـر حسـب رشـتۀ تحصیلـی هـم نشـان میدهـد کـه
ارزش  Fمحاسبهشـده در سـطح معناداری کمتر از  %5اسـت .ارزش  Fمحاسبه شده
برابـر بـا  3/110و سـطح معنـاداری آن برابـر بـا  sig=0/046میباشـد که در سـطح
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خطـای کمتـر از  %5از لحـاظ آمـاری معنادار اسـت؛ در نتیجه بین رشـتۀ تحصیلی و
پذیـرش اجتماعـی دانشـجویان ،رابطۀ معناداری وجـود دارد.
جدول شمارۀ ( .)4نتايج آزمون تحليل واريانس سطوح پذیرش اجتماعی بر حسب مقطع
تحصیلی ،طبقۀ اجتماعی و رشتۀ تحصیلی
منابع تغيير

مجموع
مربعات SS

درجات
آزادی Df

ميانگين
مربعات

بين گروهی

944/586

2

1098/586

درونگروهی

53007/541

349

148/294

جمع كل

53951/773

351

بين گروهی

2197/171

2

1098/586

درونگروهی

51754/701

349

148/294

جمع كل

53951/773

351

بين گروهی

944/748

2

472/374

درونگروهی

53007/541

349

151/883

جمع كل

53951/773

351

ارزش F

7/408

7/408

3/110

سطح
معناداری
0/001

0/001

0/046

جنسـیت بـر پذیـرش اجتماعـی دانشـجویان ،ﺗﺄثیـر معنـاداری دارد .از آزمـون t
مسـتقل برای این فرضیه اسـتفاده شـد .میانگین پذیرش اجتماعی دانشـجویان پسـر
بیشـتر از میانگیـن پذیـرش اجتماعـی دانشـجویان دختـر اسـت .با فـرض نابرابری
واریانسهـا مقـدار  tمشاهدهشـده در سـطح خطـای کمتـر از  %5معنـادار نیسـت؛
بنابرايـن فـرض برابـری میانگینهـا بـا اطمینان بـاال پذیرفتـه ميشـود؛ یعنی فرض
صفـر رد میگـردد و فـرض مقابـل پذیرفته میشـود و میـزان پذیـرش اجتماعی در
دانشـجویان دختـر و پسـر تفاوت معنـاداری نـدارد (جدول شـمارۀ .)5
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جدول شمارۀ ( .)5نتایج آزمون  tمستقل برای مقایسۀ تفاوت پذیرش اجتماعی
در دانشجویان دختر و پسر
انحراف معيار آزمون لیون Fمعناداری مقدار  Tمعناداری

جنسیت

ميانگين

دانشجویان دختر

106/88

13/203

دانشجویان پسر

108/21

11/614

11/537

0/001

0/320 -0/999

یافتههـای آزمـون مـن ویتنی برای مقایسـۀ طبقات پذیرش اجتماعی در دانشـجویان
مجـرد و متأهـل نشـان میدهـد كـه میانگیـن رتبـۀ پذیـرش اجتماعی دانشـجویان
متأهـل برابـر بـا 158/50و میانگین رتبـۀ پذیرش اجتماعی دانشـجویان مجـرد برابر
بـا  158/50اسـت .مقـدار آمـارۀ من ویتنی در سـطح خطـای کمتـر از  0/01معنادار
اسـت؛ بنابرايـن فـرض برابـری طبقـات پذیـرش اجتماعـی در دانشـجویان متأهـل
و مجـرد بـا اطمینـان بـاالی  %99رد ميشـود؛ یعنـی میـزان پذیـرش اجتماعـی در
دانشـجویان متأهـل بیشـتر از دانشـجویان مجـرد اسـت .از طرفـی میانگیـن رتبـۀ
پذیـرش اجتماعـی دانشـجویان شـاغل برابـر بـا  187/04و میانگیـن رتبـۀ پذیرش
اجتماعـی دانشـجویان غیرشـاغل برابـر بـا  169/70میباشـد .مقـدار مـن ویتنی در
سـطح خطـای کمتـر از  0/05معنادار اسـت؛ بنابراين فرض برابـری طبقات پذیرش
اجتماعـی در دانشـجویان شـاغل و غیرشـاغل بـا اطمینـان بـاال رد ميشـود؛ یعنـی
میزان پذیرش اجتماعی در دانشـجویان شـاغل بیشتر از دانشـجویان غیرشاغل است
(جدول شـمارۀ .)6
جدول شمارۀ ( .)6نتایج آزمون من ویتنی مقایسۀ طبقات پذیرش اجتماعی
در دانشجویان مجرد و متأهل
نام متغیر
وضعیت تأهل
وضعیت اشتغال

آماره
آمارۀ من
مجموع رتبهها
ویتنی ویلکاکسون

معناداری

ابعاد

میانگین
رتبه

0/001

14265/00

10170/00

متأهل

47863/00

182/68

مجرد

14265/00

158/50

0/016

11030/500

855/500

غیرشاغل 169/70

11030/50

167/04

51097/50

شاغل
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بحث و نتیجهگیری
در جامعـۀ مدرنیتـه هـر یـک از اعضـای جامعه همـواره توسـط دیگر افـراد جامعه
مـورد ارزیابـی قـرار میگیرنـد و اهـم قضاوتهـا و ارزشگذاریهـای آنـان بـر
اسـاس موقعیـت اجتماعـیِ مبتنـی بـر ظاهـر و قیافۀ افـراد اسـت .زیبایـی ظاهری،
بزرگتریـن خصیصـهای اسـت کـه بهرهمنـدی از آن امتیـاز بزرگـی به شـمار میآید
و افـراد معمولـی و کمتـر بهرهمنـد از آن را در ارزیابـی اعضـای جامعـه بـا موقعیت
ضعیفـی مواجـه میکنـد .با افزایـش اهمیت «خود» کـه از محصـوالت جامعۀ مدرن
اسـت« ،بـدن» بـه عنـوان واضحتریـن و آشـکارترین حامـل خـود ،جایـگاه خاصی
پیـدا کـرده اسـت .توجه مجـدد بـه بـدن و رواج آن در متون جامعهشناسـی دو دهۀ
اخیـر ،مباحث گسـتردهای را حـول محور موضوعاتی چون :هویت ،مصرف ،سـبک
زندگـی و زیبایـی در نظریهپردازیهـای اجتماعـی برانگیختـه و الگوهـاي دخیل در
سـرمایۀ جسـمانی را همچـون سـایر حوزههـای زندگـی آدمـی تحـت سـلطه قرار
داده اسـت؛ بنابرایـن میتـوان از جامعـۀ بدنـی یا عصر بدن سـخن گفـت .نتایج این
تحقیـق نشـاندهندۀ رابطـۀ مثبت ،مسـتقیم و معنادار بیـن تمامی متغیرهاي مسـتقل
و وابسـتۀ پژوهـش بجـز متغیـر سـن و رژیـم غذایی اسـت؛ همچنین یافتهها نشـان
میدهـد کـه بیـن متغیرهاي سـرمایۀ جسـمانی ،ابعاد آرایـش بدن ،جراحـی زیبایی،
ورزش و تناسـب انـدام ،رژیـم غذایـی ،پوشـش بر حسـب مـد ،پایـگاه اقتصادي و
وضعیـت تأهـل بـا پذیـرش اجتماعـی ،ارتبـاط معنـاداري وجـود دارد .ایـن ارتباط
در تمامـی متغیرهـا بجـز متغیـر رژیم غذایی ،با شـدت متوسـط و مثبت و مسـتقیم
میباشـد .بیـن آرایـش بـدن و پذیرش اجتماعـی نیز رابطـۀ معناداری وجـود ندارد.
نتایـج حاصـل از ایـن فرضیـه بـا پژوهـش فاتحـی و اخالصـی ( )۱۳٨۷همخوانـی
ندارد.
بیـن جراحـی زیبایـی و پذیـرش اجتماعـی ،رابطـۀ مثبـت و معنـاداری وجـود
دارد .نتایـج ایـن فرضیـه بـا نتایـج تحقیقـات بریتـون ( )٢٠۱٢و آقايـاري ()1382
دارد .بـه نظـر محققـان ،جراحـی زیبایی بخصـوص در زنـان باعث افزایـش اعتماد
بـه نفـس و احسـاس راحتـی بیشـتر در موقعیتهـای شـغلی و حرفـهای میشـود؛
همچنیـن جراحـی زیبایـی زنـان متأثر از عقيدۀ همسـران آنهاسـت .تمايـل صاحبان
كار در بهکارگیـری افـراد زيبـا و خوشانـدام بـراي تصـدي برخـي مشـاغل نیز در
اعمـال مديريـت بـدن زنـان مؤثـر اسـت و شـانس آنـان را در کسـب موقعیتهای
شـغلی باالتـر میبـرد .بـا توجه به اینکه شـغل یکـی از فاکتورهای مهـم در پذیرش
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اجتماعـی اسـت ،جراحـی زیبایـی بـه طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم باعـث افزایش
پذیـرش اجتماعـی میشـود.
بـا اطمینـان میتـوان گفـت کـه بیـن تناسـب انـدام و پذیـرش اجتماعـی ،رابطۀ
مثبـت و معنـاداری وجـود دارد؛ یعنی با افزایش تناسـب اندام در دانشـجویان ،میزان
پذیـرش اجتماعـی آنهـا بـاال مـیرود و با کاهش تناسـب انـدام ،پذیـرش اجتماعی
آنهـا کـم میشـود .نتایـج حاصـل از ایـن فرضیـه بـا پژوهـش فاتحـی و اخالصـی
( )۱۳٨۷همسوسـت و همخوانـی دارد .بـه نظر محققان ،بدون ترديد ،سـبك زندگي
نسـبت به دهههای گذشـته تغيير اساسـي كرده اسـت .به واسـطۀ ارتباطات گسـترده
و تعريفـي كـه رسـانهها ،تبليغـات و فیلمهـا از زيبايـي ،تناسـب انـدام و جذابيـت
ظاهـري بـدن دارنـد ،گريـزي از گرايش زنان به زيبايي و زیبا شـدن نيسـت .از آنجا
كـه رفتـار و گرایـش انسـانها تابعـي از فرهنـگ اسـت ،تغيير فـرم و شـكل بدن به
واسـطۀ انجـام دادن ورزشهـای بدنسـازی و ايروبيك ،نوع لباس پوشـيدن و نحوۀ
آرايـش كـردن در بیـن زنـان و دختـران را میتـوان نماد و نشـانة تغييـر ارزشها و
هنجارهـاي موجـود در جامعـه دانسـت .افرادی که بـا ارزشهای جدید که تناسـب
انـدام را تبلیـغ میکننـد همراه هسـتند ،پذیرش اجتماعـی باالتری دارنـد؛ یعنی بین
پوشـش بـر حسـب مد و پذیـرش اجتماعـی ،رابطۀ مثبـت و معناداری وجـود دارد.
عالمـت مثبـت ضریـب نشـاندهندۀ رابطۀ مثبت بین متغیرهاسـت؛ یعنـی مقادیر دو
متغیـر در یـک جهت کـم یا زیاد میشـوند؛ در نتیجه فرض صفـر ،پذیرفته و فرض
مقابـل ،رد میشـود .نتایـج ایـن فرضیه با نتایـج پژوهش حمیدی و فرجـی ()1387
همخوانـی نـدارد و بـا نتایـج تحقیـق فاتحـی و اخالصـی ( )۱۳٨۷همخوانـی دارد؛
همچنیـن میتـوان گفت کـه بین رژیم غذایـی و پذیرش اجتماعی ،رابطـۀ معناداری
وجـود نـدارد؛ در نتیجـه فـرض صفـر ،رد و فـرض مقابـل ،پذیرفته میشـود .نتایج
ایـن فرضیـه بـا نتایج پژوهـش چاوشـيان ( )۱۳٨۱همخوانـی دارد .به نظـر محققان،
هرچنـد بیـن تناسـب اندام و پذیـرش اجتماعی ،رابطۀ مسـتقیم وجـود دارد؛ اما این
تناسـب انـدام بیشـتر بـه وسـیلۀ ورزش ،جراحی و سـایر روشها حاصل میشـود
و رژیـم غذایـی یـک مسـئلۀ شـخصی میباشـد و تأثیـر آن در پذیـرش اجتماعـی،
ضعیـف و قابـل چشمپوشـی اسـت؛ همچنیـن در هیچ یـک از فاکتورهـای پذیرش
اجتماعـی ،نـوع غـذا و رژیـم غذایـی جایگاهـی نـدارد و نمیتواند رابطهای داشـته
باشـد .در میـان افـراد متأهل و مجرد نیـز متأهلها پذیرش اجتماعی باالتری نسـبت
بـه افـراد مجـرد دارنـد .در ایـن میان بیـن متغیر سـن و پذیـرش اجتماعـی ،ارتباط
معنـاداري بـه دسـت نیامد و فرضیـۀ ارتباط بین متغیر سـن و پذیـرش اجتماعی رد
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شـد .یافتههـای پژوهـش حاضـر مبنـی بـر ارتبـاط بیـن جنسـیت و میـزان پذیرش
اجتماعـی ،نشـاندهندۀ ایـن اسـت که میانگیـن پذیرش اجتماعی دانشـجویان پسـر
بیشـتر از میانگیـن پذیـرش اجتماعـی دانشـجویان دختـر اسـت .بیـن جنسـیت و
پذیـرش اجتماعـی دانشـجویان ،رابطـۀ معنـاداری وجود نـدارد و نتایـج این فرضیه
بـا نتایـج پژوهـش فاتحـی و اخالصـی ( )۱۳٨۷همخوانـی دارد .در رابطـه بـا متغیر
تأهـل میتـوان گفـت که میـزان پذیرش اجتماعـی در دانشـجویان متأهل بیشـتر از
دانشـجویان مجـرد اسـت .با توجه بـه اینکه صرف تأهل ،هیچ تضمینـی برای وجود
مزیـت اخالقـی ،کاری و تحصیلـی بـرای فرد ایجـاد نمیکند ،ارتبـاط بین وضعیت
تأهـل و پذیـرش اجتماعـی نامحتمل اسـت .میـزان پذیـرش اجتماعی دانشـجویان
شـاغل نیز بیشـتر از دانشـجویان غیرشـاغل اسـت .با توجه به اینکه بیکاری ریشـۀ
بیشـتر ناهنجاریهـای اجتماعـی ،بزهـکاری ،طلاق ،اعتیـاد ،جـرم و  ...میباشـد و
بـا توجـه بـه اینکـه افراد شـاغل علاوه بـر درآمدزایی بیشـتر ،تـوان بیشـتری برای
خدمـت بـه جامعه و همنوعان خـود دارند از پذیـرش اجتماعی باالتـری برخوردار
هسـتند؛ در نتیجـه بین طبقـۀ اقتصادی -اجتماعـی و پذیرش اجتماعی دانشـجویان،
رابطـۀ معنـاداری وجـود دارد .نتایـج ایـن فرضیـه بـا تحقیـق گـروث و همـکاران
( )2009همخوانـی دارد .بـه نظـر محققـان ،افـراد بـا طبقـۀ اجتماعـی باالتر بیشـتر
مشـاغل و موقعیتهـای اجتماعـی و اقتصـادی را کسـب میکننـد و بـه تبـع آن،
پذیـرش اجتماعـی باالتـری خواهند داشـت ،ضمن اینکه بـه لحاظ برخـورداری از
امکانـات اقتصـادی و مالی بیشـتر از تحصیلات باالتری نیز برخوردارنـد که در این
پژوهـش ،رابطـۀ مسـتقیم آن با پذیـرش اجتماعی اثبات شـد.
بیـن رشـتۀ تحصیلـی و پذیـرش اجتماعـی دانشـجویان ،رابطۀ معنـاداری وجود
دارد .نتایـج ایـن فرضیه با تحقیق راسـخ و همکاران ( )1389همخوانـی ندارد؛ اما با
نتایـج پژوهـش اخالصـی و فاتحـی ( )1387همخوانی دارد؛ یعنی با سـطح اطمینان
بـاال میتـوان گفـت کـه بیـن مقطع تحصیلـی و پذیـرش اجتماعـی ،رابطـۀ مثبت و
معنـاداری وجـود دارد .افزایش سـطح تحصیالت هم باعث افزایـش درک اجتماعی
میشـود ،هـم الگـوی زندگی را به سـمت کمال تغییـر میدهد و هم باعث کسـب
مشـاغل بهتر میشـود؛ یعنـی به صورت مسـتقیم و غیرمسـتقیم ،پذیـرش اجتماعی
را باالتـر میبرد.
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