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  چکیده
هايِ ظاهري و سـاخت    مانکن، دستکاري در ویژگی  گرایش دختران به سمت داشتن اندامی

مصرفی است؛ که یکی از دالیل آن، الگوپـذیري دختـران     اجتماعی از پیامدهاي جامعه بدن
جوان نسـبت بـه انـدام خـود       آنجایی که دخترانباشد. از   هاي دوران کودکی می  از عروسک

انـد؛ تحـت     الگوبرداري کرده باربی  حساسیت بیشتري دارند و معموال درکودکی از عروسک
اصلی انجام این پژوهش بررسـی   گیرند.لذا هدف  باربی یعنی مانکنیسم قرار می  تاثیر فرهنگ

فـردي،    ان سـایر عوامـلِ  بـاربی بـر گـرایش دختـران بـه مانکنیسـم در میـ          تـاثیر عروسـک  
باشد. که به صورت پیمایشی و با اسـتفاده از پرسشـنامه     ایی می  خانوادگی،اجتماعی و رسانه

ــه گیــري تصــادفی 335در حجــم نمونــه ســاده مــی باشــد و   نفــر انجــام شــد روش نمون
فرهنگ، بازاندیشی و کاشت اسـت. بطـورکلی     نظري مورد استفاده، نظریه صنعت  چارچوب

کـودکی، بخصـوص بـاربی کـه چهـره و انـدام         هـاي دوران   دهد: عروسک  ها نشان می  یافته
جوان دارد و صنایع زیادي جهت تبلیغ آن بکار گرفته شـده، الگـویی را بـه کـودك       دختري
  پردازد. سازي می  دهند که در دوران نوجوانی و جوانی با آن به همسان  ارائه می

  .صنعت فرهنگ، مانکن، عروسک باربی :ها واژهکلید
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  . مقدمه و بیان مسئله1
گذار تعریف جدید مفاهیم را تجربه   حالت  با ورود به عصرمدرن ماهم مانند بسیاري از جوامع

کنیم در این میان بدن نیز به عنوان یک مفهوم اجتماعی وضعیت سنتی خـود را ازدسـت     می
آل نسبت به گذشته تغییر کرده   بینیم که امروزه بدن ایده). لذا می 31:1393(فاضلی، داده است

هاي گذشـته    مدرن استانداردهاي جدیدي پیداکرده است، قرن  و جذابیت جسمانی در دوران
مالك زیبایی زن در ایران داشتن بدن چاق بود چراکـه بیـانگر سـالمت، شـادابی و قـدرت      

مروزه الغري را بـویژه بـراي زنـان    شد. اما هنجارهاي فرهنگی جدید ا  باروري محسوب می
 آل بطور روزافزونـی انـدام الغـر بـوده اسـت       سال گذشته اندام ایده 30داند و طی   امتیاز می
شد اما   ). اگرچه در ابتدا الغري مالك زیبایی زنانه در غرب محسوب می129:1388(صفوي،

الگـوي رایـج و مـورد     بواسطه جهانی شدن، به سایر کشورها از جمله ایران نفوذ کرده و به
شود که به منظور   توافق اکثریت جوامع تبدیل شده است. وگاه منجر به رفتارهایی افراطی می

هـا وعوامـل تبلیغـاتی      هاي بدن با الگوهاي فرهنگی زیبایی اندام که در رسـانه   تطبیق ویژگی
ه دختران و زنان گیرد. با نگاهی ب  صورت می) krik,2002:74شود(  صنعت زیبایی نشان داده می

آل شـد    جهانی اندام ایده  هاي ایشان براي نزدیک شدن به الگوي  توان متوجه تالش  ایرانی می
رسد این امر کامال خودخواسته است و زنـان در مـدیریت بـدن خـویش       اگر چه به نظر می

و  هـا، صـنایع فرهنگـی و عوامـل خـانوادگی       آزادي عمل دارند اما هرگز نباید تـاثیر رسـانه  
هـا معمـوال بـه استانداردسـازي(ارائه       اجتماعی(نظیر فشارها) را نادیده گرفت. چرا که رسانه

جلوه داده و بدن چاق » زیبا«و» مقبول«بدنی) ترکیب خاصی از بدن را  آلِ  الگوي یکسان از ایده
زیبــا، الغــر و    دهــد و بــه بازنمــایی مجریــان و بــازیگران زنِ  را مــورد تمســخر قــرار مــی

گردند   پردازند و سبب کاالیی شدن بدن زن می  ها و تبلیغات خود می  کشیده(مانکن) در برنامه
شود و بـه صـورت هنجـار در      و یا بواسطه فشارهاي اجتماعی الغري، ارزش جلوه داده می

نگاشـتن  آید و اطرافیان و خانواده نیز به سبب پذیرفتن این هنجار به تشویق الغري و بدا  می
کنند آنچه   چاقی، سبب نارضایتی از اندام دختران شده و ایشان را ترغیب به مانکن شدن می

اي، صنایع فرهنگی و مصرف کاالهایی که بـه نحـوي     مسلم است نقش تابعیت از بازار توده
باشند  نظیر عروسک وصنعت باربی را نمی توان نادیده گرفـت چـرا کـه      مبلغ مانکنیسم می

ها دارند و چون   ا به دلیل شکل انسانی خود تاثیرگذاري فراوانی بر ذهن دختربچهه  عروسک
گیرند نقش بسـیار مـوثري در الگوسـازي      ترین مقطع سنی مورد استفاده قرار می  در حساس

باشد. کـه    ها و مشهورترین عروسک دنیا می  ذهنی بر ایشان دارند.باربی یکی از این عروسک
ش ملکه ذهنی کودکان شده و براي نوجوانی آنها طرح اندامی باریـک را  به دلیل فراگیر بودن
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کند. و بواسطه اینکه این عروسک بر خالف سایرین تداعی کننده کـودك نیسـت     ترویج می
کنـد. ایـن     دهد. و فرهنگ بدن الغـر را منتقـل مـی     الگویی براي نوجوانی و جوانی ارائه می

شـود. کـه بـا      ع فرهنگی مانند صنعت باربی نیز منتقل میها گاه نیز از طریق صنای  ایدئولوژي
خود فرهنگ الغري به همراه دارد. از آنجایی که امروزه اکثر نیازمندیهاي دختران(ازخردسالی 
تا نوجوانی) با تصویر و تبلیغ باربی یافت می شود. اعم از لوازم التحریر،لوازم منـزل، لـوازم   

هاي فانتزي ماننـد    ي، لوازم تزئینی و...  حتی خوردنیآرایش و بهداشتی، پوشاك، اسباب باز
مـالك  «باربی در اثر تبلیغات گسترده، وي را به مثابه   آدامس و شکالت سبب شده تا صنعت

معرفی کرده و متاسفانه امروزه تب باربی شدن در بین دختران ایـران  بـاال   » زیبایی زن امروز
  شود.  میب محسو» خوش اندامی«کی از موازین گرفته و ی

هاي موجـود، در مـورد     که پیامدهاي منفی بیشماري را نیز به همراه دارد و عمده نگرانی
باشد؛ مانند ایجـاد نگرانـی از بابـت چـاقی و یـا نداشـتن انـدام مـوزون و           آثار منفی آن می

گونه و نگرانی از بابت عدم پـذیرش اجتمـاعی، احسـاس حقـارت و حتـی تـرس از         باربی
تماعی؛که به لحاظ وجود ایدئولوژي جنسیتی حاکم بر ایـران و اهمیـت بیشـتر    فشارهاي اج

زیبایی و متعلقات آن براي  زنان سبب شده تا دختران بدن خود را به مثابه شـیء بداننـد و   
اي داشته باشند.دختر ایرانـی امـروز،     مدام دغدغه اصالح و بهبود آن را به طور غیر معقوالنه

هـا وي را بـه     اي که مدت  ي پدرساالرانه  ده گرفته است و در جامعهمالکیت تن خود را برعه
ها(حجاب و عفاف) تبدیل کرده و نگاه سنگین جنسی و اصـرار    اي براي سیاستگزاري  سوژه

پـردازد و دسـت بـه مـدیریت بـدن        در پوشیده بودن و پوشاندنش دارد به بازنمایی تن مـی 
رسد وي   زند آنچه به نظر می  هاي جهانی می  خویش و تغییر در حجم بدن در جهت مطلوب

با رضایت، بدن خویش را از سوژه به ابژه تبدیل کرده است و همین امر سبب شده تا امروز 
اي جدي در ایران تبدیل شود لذا این پژوهش سعی بـرآن    بدن زن و مدیریت آن  به مناقشه

رانـی بـه منزلـه کنشـگر بـه      دارد تا به بررسی برخی از عواملی که موجـب شـده تـا دخترای   
  مانکنیسم گرایش پیدا کند؛ بپردازد.

  
  . پیشینۀ تحقیق2

  )1390( بشیر حسینیحسن بشیر، سید 1.2
پردازي بر مخاطب، مطالعه موردي عروسـک    کارکرد الگویی شخصیت«در تحقیقی با عنوان 

هاي تطبیقی، عرصـه تـاثیر     محقق تالش کرده به تبیین رویکردهاي نظري و ارائه مدل» باربی
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و تقابل کارکردي در فضاي ذهنی و عینی مخاطب بپردازد. نتایج تحقیـق نشـان داد تفـاوت    
شـناختی در    غربی و اسالمی وجـود دارد. از منظـر نشـانه     رویکرد در الگوپردازي در فرهنگ

» اسـطوره «و » قالب«پردازي غربی، الگویی ترکیبی از   تولید و باز تولید مصادیق در شخصیت
نیـز مطـرح اسـت.    » اسوه«گیرد. ولی در الگوي اسالمی عالوه بر آن قالب و مفهوم   شکل می

در مطالعه موردي، عروسک باربی فاقد رویکرد اسوه می باشد. اما تلفیقی از سـاختار قالـب   
واسطوره است. باربی نه فقط یک عروسک بلکه یک عنصر از نظام نشـانه شـناختی تمـدن    

  هنما و الگوي اندیشه و سبک زندگی مخاطب خود است.غربی و یک را
  

  )1390( منصور حقیقتیان، ابراهیم انصاري، نسرین عسگري 2.2
از طریـق  » تناسب اندام و رابطه آن با عوامـل اجتمـاعی و روانـی   «در پژوهشی با عنوان

سـاله شـهر    43تـا   20نفـري از زنـان    340روش پیمایشی و پرسشنامه بر روي نمونـه  
صورت گرفت. یافته ها حاکی از این بود که بین تصور فرد از نگـرش مـردان،    اصفهان

ها و گرایش به تناسـب    تمایل به مطلوب بودن نزد دیگران، تصاویر ارائه شده در رسانه
اندام، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و بین رضایت از بدن و گرایش به تناسب  اندام 

  ارد.رابطه معکوس و معنادار وجود د
  

 )1389( احمد رضایی، مینا اینانلو و محمد فکري 3.2
از طریق پیمایش در میان » اجتماعی  بدن و ارتباط آن با عوامل  مدیریت« در پژوهشی با عنوان

دانشجویان دختر دانشگاه مازندران نشان دادند که عوامل مسـتقیم مـوثر در مـدیریت بـدن     
درصـد از   83رسانه اي که این سه عامل   و مصرفگرایی، فشار اجتماعی   عبارتند از: مصرف

  تغییرات مدیریت بدن پاسخگویان را تبیین کرده بود.
  

  )1386( ابراهیم اخالصی 4.2
نشـان داد  » مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن«در پژوهش خود تحت عنوان 

است. بر مبناي ایـن  که توجه زنان به بدن از حیث آرایش، مراقبت و نگهداري شدت یافته 
رسانه اي، پذیرش اجتماعی بدن، پایگـاه اقتصـادي، اجتمـاعی و      پژوهش بین عوامل مصرف

مدیریت بدن رابطه مستقیم و معناداري وجود دارد و رابطه متغیرهاي دینـداري و مـدیریت   
  بدن معکوس است.



 23   هومن الونديو نجمه خانی هنجنی 

  )1386( محمد سعید ذکائی 5.2
گیـري از روش پیمـایش و     با بهـره » گ تناسبجوانان، بدن و فرهن«در تحقیق خود با عنوان

ساله شهر تهـران،   30تا  18نفري از جوانان  355هاي نیمه استاندارد بر روي نمونه   مصاحبه
ماه عضو یک باشگاه تناسب اندام بودند.به این نتیجه رسید: نوگرایی در ایران  6که به مدت 

بدن و حساسیت بیشتر براي ارائـه   تاثیرات خود را در حساسیت جوانان به کنترل و انضباط
هـاي رقیـب در     تصویر مطلوب از آن بر جا گذاشته که به موازات تـاثیر ایـن نیـرو گفتمـان    

دهی، فهم و بازنمایی بدن   مردانه مرجع مهمی در شکل  عمومی جامعه، از جمله گفتمان  حوزه
  بشمار می آید.

  
  . چارچوب نظري3

ظر دارد به بررسی تـاثیر بـاربی در میـان سـایر عوامـل      با توجه به اینکه پژوهش حاضر در ن
ایی بپردازد بر سنت واحدي تکیه ندارد لذا با بر نظریات   فردي، خانوادگی، اجتماعی و رسانه

  بازاندیشی گیدنز، کاشت گربنر و صنعت فرهنگ آدرنو و هورکهایمر استوار است.
  

  هنگصنعت فر 1.3
هورکهـایمر مـی باشـند ایشـان صـنایع        و مـاکس مبدعان واژه صنعت فرهنگ تئودوآدورنـو  

اي از عقایـد   اي کاذب، نادرست و ویرانگر میدانند که به صورت مجموعـه  فرهنگی را پدیده
هـا      هاي جمعی به خـورد تـوده     بندي شده، بطور انبوه تولید و به کمک رسانه   از پیش بسته

هـا شـکل   هـاي تـوده       و اولویـت  ) این صنعت به سـلیقه 48:1388شود.(قلی زاده،    داده می
بخشیده و به این ترتیب با تلقـین مطلـوب بـودن نیازهـا غیـر واقعـی، ناخودآگـاه مـردم را         

ها را بر سلطه موجـود از بـین     ). و امکان مخالفت آن94:1392کند(استریناتی،  سازماندهی می
تلویزیـون و سـینما بـه    شـود.رادیو،    برد. باعث  همنواسازي با دیگران و پذیرش کور می  می

کنند؛ کـه ذائقـه مصـرف      عنوان ابزار تولید و انتقال فرهنگ، کاالهاي استانداردي را تولید می
) لذا عملکرد صنعت فرهنگ استانداردسـازي  6:1382سازد.(بوردالوا،  کنندگان را همگون  می

آدرنـو و  ( و تولید انبوه و محو هرگونه تمایز و تعارض در ساحت اندیشه و فرهنگ هسـت 
دهـی    اي هدفمند از بیـرون جهـت    شان به گونه  ). طبعا کسانی که امیال246:1384هورکهایمر،

شده است نمی توانند تصویر شفافی از نیازهاي حقیقی خود داشته باشـند و لـذا مجبورنـد    
هـاي موجـود در بـازار باشـند و       کننده کاالهاي فرهنگی استاندارد و کلیشـه   منفعالنه مصرف
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). با توجه به اینکه امروزه یکی 96:1380گ به ریتم رسانه ها به رقص آیند(استریناتی،هماهن
از صنایع فرهنگی، صنعت باربی می باشد که ناقلِ فرهنگ باربی و بطور خـاص مانکنیسـم   

باشد و با تلقین مطلوب بودن بدن الغر و کشیده و عقالنی جلوه دادن آن موجـب شـده     می
ك زیبایی زن امروز سـبب گـرایش عـده زیـادي از افـراد جامعـه بـه        تا باربی به عنوان مال

گویـد قـدرت     مانکنیسم شود و یکسانی را جانشین هوشیاري کند. آنگونـه کـه آدرنـو مـی    
  کند.  صنعت فرهنگ بقدري است که یکرنگی و یکسانی را جانشین هوشیاري می

  
  (بازاندیشی) یابی  ساخت 2.3

موجودیت طبیعی نیست که مالکیت آن را به ما تخصـیص  از دیدگاه گیدنز بدن فقط نوعی 
هاسـت و    هـا و واکـنش    اي از کـنش   داده باشند، بدن نوعی دستگاه متحرك است؛ مجموعـه 

هاي متقابل زندگی روزمره اسـت بعضـی از وجـوه عمـده       ور شدن عملی آن در کنش  غوطه
یی برخوردارنـد. شـماي   دارند از تمایزها»هویت شخصی« و» خود«بدن، که مناسبت هایی با

هاي سطحی  پیکرهاست. ازجمله پوشش و آرایـش کـه     ظاهري بدن مشتمل بر همه ویژگی
هـا را بـه عنـوان      براي خود شخصی و براي افراد دیگر قابل رویت است. و بطور معمول آن

بـه  گیرد به زعم گیدنز در دنیاي امروز نماي ظاهري   ها بکار می  هایی براي تفسیر کنش  نشانه
ارائـه  » خـود «صورت یکی از عناصر مرکزي طرحی درآمده اسـت کـه افـراد بـه بازتـابی از     

هاي گوناگون نیز رفتارهاي متناسـب    دهند افراد باید بتوانند در بسیاري از مجامع یا محل  می
کوشند تا نماي ظاهري و   با مقتضیات آن محافل از خودنشان دهند. طبیعی است که افراد می

را به اقتضاي وضع و حال هرنوع محیط هماهنگ سازند.در واقع بدن، بصـورت  کردار خود 
در این راستا بدن بـه عنـوان    Giddnes,2002)(جزئی از بازتابندگی دنیاي امروز درآمده است.

) به نظر گیدنز براي آنکه بتوانیم به طور برابر با دیگران 63:1385شود(گیدنز  ابزار استفاده می
تماعی شریک شویم؛ باید قادر باشیم نظارتی مداوم بر بدن خـود اعمـال   در تولید روابط اج

مـان بـا تغییـرات      ) چرا که در دنیاي جدید رابطه ما بـا محـیط اطـراف   89:1378کنیم(گیدنز
آگاه شده فـرد مـدرن بازتـابی شـده       تکنولوژیکی مرتبط هست که این مساله را باید در بدن

ها شده اسـت لـذا نقشـهاي      مهمی در نقش انسان آگاهی موجب تغییرات  جستجو کرد؛ بدن
کنـد    هاي گوناگونی براي بدن و افراد فراهم می  آگاهی موقعیت  ثابت دیگر وجود ندارد. بدن

بنابراین بدن تنهـا   )33:1386یابد(سعیدي   شناختی اهمیت اجتماعی می  براي مثال: ابژه زیبایی
هایی   هاي گروه  و همچنین از هنجارها و ارزش هاي اجتماعی ما  جنبه مادي ندارد و از تجربه

  .)211:1386پذیرد(گیدنز  که به آن تعلق داریم تاثیر زیادي می
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  )cultivation Theory( کاشت ۀنظری 3.3
 و کننـد   استفاده می رسانه آن از که مخاطبانی و رسانه میان متقابل کنش بر گربنر، کاشت نظریه

 بـین  کـه  است اساسی این فرض دارد. تأکید مخاطبان بر ها  رسانه تأثیرگذاري چگونگی بر نیز

 ارتبـاط  آن رسـانه  هـاي   برنامـه  و محتوا در پنداري  واقعیت و رسانه از استفاده و مواجهه میزان

 باعـث  هاي خاص  رسانه با مواجهه متمادي هاي  ساعت که صورت این به دارد. وجود مستقیم

 وخلیلـی کاشـانی،   شود(عباسـی   می رسانه محتواي با موافق هاي  دیدگاه و نگرش تغییر ایجاد

 از یکسـان  بـیش  و کـم  و مشکل هاي  ارائه دیدگاه به متمایل ها  رسانه نظرگربنر از.)81: 1390

شـوند.    می پذیر  فرهنگ مکانیسمی چنین براساس این آنها مخاطبان و هستند اجتماعی واقعیت
 تأثیرگـذاري  قـدرت  دارند زمان طول در پیام ارائه در هک هماهنگی و نظم به دلیل ها  لذا رسانه

 و (سـورین  .دانــست  جامعـه  شـکل دهنـده   را آنهـا  بایـد  کـه  دارنـد؛ بـه طـوري    فراوانـی 
  .) 392:1384تانکارد،

 

  هاي تحقیق  فرضیه. 4
  فرضیه اصلی 1.4

باربی وگرایش بـه مانکنیسـم در میـان سـایر عوامـل        بین استفاده ازعروسک وصنعت ـ
 اي رابطه وجود دارد.  اجتماعی و رسانهفردي، 

  
  فرضیات فرعی 2.4

  عوامل فردي و خانوادگی 1.2.4
  رسد بین میزان نارضایتی از اندام و گرایش به مانکنیسم رابطه وجود دارد.  به نظر می ـ
  رسد بین تاثیرپذیري از اطرافیان وگرایش به مانکنیسم رابطه وجود دارد.  به نظر می ـ

  اعیعوامل اجتم 2.2.4
  رسد بین میزان فشارهاي اجتماعی وگرایش به مانکنیسم رابطه وجود دارد.  به نظر می ـ
  مخالف وگرایش به مانکنیسم رابطه وجود دارد.   رسد بین جلب نظر جنس  به نظر می ـ
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  اي  عوامل رسانه 3.2.4
هاي داخلی گـرایش بـه مانکنیسـم رابطـه       رسد بین میزان استفاده از رسانه  به نظر می ـ

  وجود دارد.
 رسد بین میزان استفاده از ماهواره و گرایش به مانکنیسم رابطه وجود دارد.  به نظر می ـ

  صنایع باربی 4.2.4
باربی و گرایش به مانکنیسم رابطه وجـود    رسد بین میزان استفاده از صنعت  به نظر می ـ

 دارد.
گرایش به مانکنیسـم  کودکی و   باربی در دوران  رسد بین استفاده از عروسک  میبه نظر  ـ

 رابطه وجود دارد.
  

  شناسی  روش. 5
و از نـوعی پیمایشــی اسـت. و جامعـه آمــاري تحقیـق کــل      کمـی   ایـن پـژوهش بــه روش  

مشـغول بـه    95-1394باشند. که در سال   کاشان می  آموزان دوره دوم متوسطه شهرستان  دانش
درصـد،  5/95سطح اطمینان  تعیین حجم نمونه در قالب فرمول کوکران باباشند.   تحصیل می

گیري تصادفی ساده و ابزار تحقیق پرسشنامه محقق سـاخته    روش نمونه نفر بدست آمد.335
نامـه مقـدماتی و     نظري تحقیق طرح گردید. پس از تهیه پرسش  است.که بر اساس چارچوب

 بـه  هـاي   طیف اعتبار تأمین جهتآزمون آن، پرسشنامه نهایی(محقق ساخته) تدوین شد.  پیش

 اسـت.  شـده  اسـتفاده  صوري اعتبار چنین هم و اعتبارمحتوایی از متغیرها سنجش در رفته کار

 صـورت  بـه  نظري هاي  سازه و موجود نظري از تعاریف استفاده با متغیر هر که صورت بدین

ـ  همچنـین . )محتـوایی  اسـت (اعتبـار   شده بندي  مفهوم عملیاتی سازه  یـافتن  قـوام  منظـور ه ب

 ارسـال  کارشناسان از تن چند براي ها  سوال پرسشنامه، تنظیم و تدوین از پس اعتبارصوري،

 با پرسشنامه سازگاري میزان با ارتباط در نهایی نظر اخذ و الزم اصالح و حک از بعد و گردید

 دلیـل  هـا،   شاخص مورد در ایشان وفاق(گرفت  قرار دهندگان پاسخ دراختیار ،تحقیق اهداف

گیـري پایـایی از     بـراي انـدازه  صـوري).   اعتبـار ) (اسـت  پرسشـنامه  ایـن  اعتبار براي روشنی
دانش آموزان انجام شد. براي محاسبه روایی  از نفر 30 ، با حجمنمونه یک رويآزمونی   پیش

باشد و بـا توجـه     می 0.7مطابق جدول زیر میزان روایی بااليکرونباخ استفاده شد و   از آلفاي
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باشد تا بتوان مقیاس را داراي  0.7هر متغیر باید دست کم  به اینکه آلفاي بدست آمده براي 
هاي این پژوهش از اعتمـاد بـاالیی     پایایی (روایی) به شمار آورد. لذا ضریب روایی شاخص

  باشند.  برخوردار می

  هاي مربوط به متغیر وابسته  میزان روایی گویه .1جدول شماره 
  کرونباخ  ضریب آلفاي  تعداد گویه  نام متغیر

  0.842  41  گرایش مانکنیسم عوامل موثر بر
  

 . واکاوي مفهومی6

  صنعت فرهنگ 1.6
اي از عقایـد از پـیش     اي کاذب، نادرست و ویرانگر است کـه بـه صـورت مجموعـه      پدیده
 شود  هاي جمعی به خورد توده ها داده می  بندي شده، بطور انبوه تولید و به کمک رسانه  بسته

  ).48:1388(قلی زاده،
  

  هاي جمعی  رسانه 2.6
اصـطالح فارسـی شـده واژه     ،جمعـی   ارتبـاط   هاي جمعی و بـه تعبیـر دیگـر وسـایل      رسانه
اي از وسـایل    باشـدو منظـور از آن دسـته     می» Media«است که جمع آن» Medium«التین

 انـد.   هـاي جدیـد بوجـود آمـده      باشـند و از تمـدن    هستند که مورد توجه تعداد کثیـري مـی  
  .)30:1375ی،(ساروخان

  
  فشار اجتماعی 3.6

 و. شـود  مـی  تحمیـل  اجتمـاعی  محـیط  یـا  جامعـه  سوي از) Social pressureفشاراجتماعی(
 بعضـی  بـه  تـن  شوند؛ یعنـی  همنوا جامعه رسم و راه با که کند می مجبور را جامعه اعضاي

 فشـار  ،)شـکنجه  مثـل (بـدنی  فشار. شود می ظاهر شکل سه به اجتماعی فشار. بدهند کارها
 جامعـه،  هـر  در). مـالی  هـاي      محرومیـت  مثـل (اقتصـادي  فشار ،)توهین و تحقیر مثل(روانی

 بسـتگی  جامعـه  آن فرهنگـی  مقتضـیات  به اجتماعی مداراي نیز و اجتماعی فشار چگونگی
دارد رابرت مرتن فشار را ناشی از عـدم توانـایی شـخص در دسـتیابی بـه اهـداف مقبـول        

  ).44:1387(سروستانی، داند  اجتماعی می
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  مانکن 4.6
را   (AMA)هاي فشـن   توان نظریه انجمن نمایندگی  به عنوان یک استاندارد کلی و جهانی می

ه ترتیب ب 86  -61-86هاي زن باید استاندارد حدود  طبق نظر این انجمن، مانکن عنوان کرد
متر باشد. معمـوال    سانتی 173را دارا باشند؛ و قد آنها حداقل   ران کمر و دورِقد باالتنه، دورِ

متـر،    سـانتی  179هـا    میـانگین قـد مـدل    و.هاي فشن بیشتر اسـت   قد مورد نیاز براي نمایش
متـر و    سانتی 62متر، دور کمر زیر   سانتی 90تا  85کیلوگرم، باالتنه بین  50میانگین وزن آنها 

  است.متر   سانتی 90دور ران زیر 
  
  . مفاهیم و متغیرهاي پژوهش7

 متغیر مستقل 1.7

  تعریف عملیاتی عوامل موثر بر مانکنیسم .2جدول شماره 
  عوامل موثر بر مانکنیسم  تعریف اسمی

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ابعاد

  فردي
  
  
  
  

  خانوادگی

  معرف  خرده ابعاد

  رضایت یا
  عدم رضایت از اندام

  میزان رضایت از قد
  وزنمیزان رضایت از 

  میزان رضایت از حجم اندام

تاثیر پذیري از 
  اطرافیان

  طرز تلقی خانواده از بدن ایده آل
  تشویق و ترغیب خانواده به الغري

  تمسخر و تحقیر بدن چاق توسط خانواده
  میزان تاثیر پذیري از اطرافیان

  اجتماعی

  معرف  خرده ابعاد

تاثیر فشارهاي 
  اجتماعی

  بخاطر چاقی و مانکن نبودنتحقیر ،تمسخر و کنایه 
  مانکن بودن به برقراري بهتر روابط اجتماعی منجر می شود

  شود بودن سبب پذیرش اجتماعی بهتري میمانکن 
تاثیر نظر جنس 

  مخالف
  میزان تاثیر نظر جنس مخالف در گرایش به مانکنیسم
  عالقه پسران براي ارتباط و ازدواج با دختران مانکن

  اي رسانه

  معرف  ابعادخرده 

هاي   استفاده از رسانه
داخلی  استفاده از 

  ماهواره

  استفاده تلویزیون و سینما از بازیگران و مجریان الغر یا مانکن
  استفاده از زنان مانکن در شوها، تبلیغات و فیلم هاي ماهواره

  شود نست که در رسانه ها نشان داده میآل آ  از اندام ایده تلقی
  پذیري از رسانه هامیزان تاثیر 
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  صنایع
  باربی

  معرف  خرده ابعاد
استفاده از عروسک 

  باربی
استفاده از صنایع 

  باربی

  استفاده از عروسک باربی در کودکی
  استفاده از صنعت باربی

میزان موثر واقع شدن باربی و صنایع آن در گرایش به 
  مانکنیسم

  
 4مانکنیسم  به عنوان متغیر مستقل در در این پژوهش عوامل موثر بر گرایش دختران به 

اي و صنعت باربی در قالـب طیـف لیکـرت مـورد       بعد فردي و خانوادگی، اجتماعی، رسانه
  سنجش قرار گرفت.

هاي رضایت یا عدم رضایت از اندام را   براي این منظور،معرف بعد فردي و خانوادگی:
آل که به صورت فرهنگی تعیین   ایدهایم به این معنی، شخص تصویري از اندام   در نظر گرفته

کند کـه    کند و آنگاه بعد از مقایسه خود با آن تصویر تعیین می  سازي می  شده است را درونی
از آنجایی کـه الغـري در حکـم    ) Stice, E:1994 (آل متفاوت است یا خیر؟  بدنش با آن ایده

ی خـوردن بـراي کسـب    هاي منف  ابزاري براي افزایش محبوبیت اجتماعی و تصدیق نگرش
هاي مربوط بـه بـدن دسـت      آل  شود و از نظر بیشتر زنان معموال ایده  آل بدنی قلمداد می  ایده

). لذا 2001سازد(تامپسون استیک:  نیافتنی است این امر زمینه را براي نارضایتی بدنی مهیا می
یده شد. در بعد این بعد در سه گویه رضایت از قد، وزن و حجم بدن با مقیاس ترتیبی سنج

خانوادگی براي اینکه بدانیم آیا انتظارات خانواده و اطرافیان بر گرایش دختران به مانکنیسـم  
و میـزان ترغیـب و تشـویق ایشـان بـه       آل  طرز تلقی خانواده از بدن ایدهموثر است یا خیر؟ 

یري میـزان تـاث   تمسخر و تحقیر بدن چاق توسط خانواده و درنهایـت  مانکن بودن ،همچنین
قسمتی لیکرت از خیلی کـم تـا خیلـی زیـاد      5پذیري دختران از اطرافیان را در قالب طیف 

  مورد سنجش قرار دادیم.
هاي تحقیـر و تمسـخر     شامل خرده ابعاد تاثیر فشاراجتماعی که با معرف بعد اجتماعی:

رقراري بهتـر  آل و مانکن و تاثیر داشتن اندام باریک و مانکن در ب  بخاطر نداشتن اندامی ایده
باشد. بعد دیگر تاثیر نظر جنس مخالف در مورد اندام مـانکن    روابط اجتماعی و پذیرش می

آل می باشد (به سبب اینکه  ارزش زنان در نظام مردساالرانه منوط به نزدیـک شـدن     و ایده
)) لـذا ایـن معـرف از    121:1386باشد(ذکائی:  ایشان به استانداردهاي تعریف شده زیبایی می

و تـاثیردرك   گرایش بـه مانکنیسـم  تاثیر نظر جنس مخالف در میزان طریق گویه هایی نظیر 
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قسـمتی   5دختران از عالقه پسران براي ارتباط و ازدواج با دختران مـانکن درقالـب طیـف    
 لیکرت مورد سنجش قرار گرفت.

هـا    رسانه ها و فشار  با توجه به اینکه تجارب بدنی در زنان، از طریق نقش ها: عد رسانهب
ها، شـامل خـرده ابعـاد      ) لذا بررسی بعد رسانه182:1996شود(مک کلینکی و هایر،  ایجاد می

هـاي اسـتفاده از زنـان      هاي داخلی(سینما و تلویزیون) و ماهواره می باشد که با معرف  رسانه
و مـانکن   هاي تلویزیون و همچنین استفاده از زنان زیبـا   ها و سریال  مانکن در تبلیغات، فیلم

هایی نظیر میـزان تـاثیر     در شوهاي ماهواره مورد سنجش قرار گرفته است که از طریق گویه
آل . همچنـین    گیري تصور از اندام ایده  هاي داخلی در شکل  استفاده از زنان مانکن در رسانه

ـ      گیري از زنان مانکن در  برنامه  میزان تاثیر بهره ران از ها و شـوهاي مـاهواره در تصـور دخت
هـاي مشـهور     آل(مانکن).و پاسخ به این سوال که آیا افراد به پیروي از چهره  اندام زیبا و ایده

اند؟   مند به داشتن اندامی مانکن شده  یا محبوب(بازیگران و مجریان سینما و تلویزیون) عالقه
به داشتن انـدامی   مند  هاي ماهواره عالقه  هاي مشهور یا محبوب برنامه  وآیا به پیروي از چهره

مانکن هستند؟ودرنهایت پاسخ به این سوال که چه میـزان وقـت صـرف تماشـاي شـوها و      
  کنند؟  هاي تلویزیون می  هاي سینماي و برنامه  هاي ماهواره وهمچنین فیلم  برنامه

با توجه به هدف اصلی پژوهش که بررسی تاثیر باربی در میان سـایر   باربی:   بعد صنعت
خرده ابعـاد اسـتفاده از    2باشد این بعد را در   بر گرایش دختران به مانکنیسم میعوامل موثر 

بــاربی کــه شــامل کلیــه کاالهــا و   بــاربی در دوران کــودکی و اســتفاده از صــنعت  عروســک
باشد که نشـان یـا تصـویري از      محصوالت خوراکی آرایشی،پوشاك، لوازم التحریر و ... می

هـا انـدام     نظر گرفتن اندام باربی کـه بـرخالف سـایر عروسـک     باربی داشته باشند لذا با در
بـاربی    دختري جوان می باشد در کنار سواالتی نظیر آیا شما در دوران کـودکی از عروسـک  

التحریـر، لـوازم     باربی) نظیر پوشاك، لوازم  کردید؟ آیا از محصوالت باربی(صنعت  استفاده می
منزل(پتو،پرده، ظرف) کـه نشـان یـا تصـویر بـاربی      آرایشی بهداشتی، کیف و کفش و لوازم 

کم تا خیلی زیاد)   گویه خیلی 5اید؟ و در صورت استفاده تا چه میزان(در   داشته استفاده کرده
منـد بـه     ایـد و عالقـه    شود که تا چه اندازه تحت تاثیر باربی قرار گرفتـه   این سوال مطرح می

  باشید؟   داشتن اندام باربی گونه می
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  متغیر وابسته 2.7
  مانکنیسم 1.2.7

گرایش به مانکنیسم با گویه مربوط به میزان مدیریت قد، و مدیرت وزن و حجم بدن  طبق 
بنـدي شـده اسـت یعنـی       لیکرت درجه  شود که بر اساس طیف  هاي جامعه بررسی می  آل  ایده

  دهد.  اص می(کمترین نمره) را به خود اختص1کم   بیشترین نمره و خیلی5زیاد   خیلی
  
  هاي تحقیق  یافته. 8

دراین پژوهش با استفاده از تحلیل توصیفی تک متغیـره بـه ارائـه نتـایج توصـیفی متغیرهـا       
پرداخته و با استفاده از تحلیل استنباطی نیز براي پی بردن به رابطه بین متغیرهـاي مسـتقل و   

متغیرهاي وابسـته از  متغیرهاي وابسته و همچنین مشخص نمودن سهم هر یک از عوامل بر 
  تکنیک آمار استنباطی همچون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.

  
  (تحلیل تک متغیره) آمار توصیفی .9

در این بخش به توصیف متغیرهاي تحقیق پرداخته و هـر متغیـر از نظـر فراوانـی و درصـد      
  .شود  فراوانی توصیف می

  
 هاي عمومی  مختصات داده 1.9

 هاي عمومی  مختصات داده .3جدول شماره 

  
  رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی  سن پاسخگویان

15 
  سال

16 
  سال

17 
  سال

18 
  سال

کالس 
  دهم

کالس 
  یازدهم

کالس 
  دوازدهم

علوم 
  انسانی

علوم 
  تجربی

ریاضی 
  فیزیک

کاردانش 
  و فنی

  59  106  92  79  61  117  158  28  82  124  101  فراوانی
  %7.5  %31.8  %26.9  %23.8  %17.88  %34.96  %47.16  %8.4  %24.5  %37  %30.1  درصد
  

نفـر معـادل   101آمـوز مـورد مطالعـه      نفـر دانـش   335از تعداد با توجه به جدول فوق، 
نفـر  82سـال و  16درصـد در سـن    37نفر معـادل  124سال، 15درصد دختران در سن 30.1

نفر در کـالس دهـم ،   158سال قرار دارند. که  18درصد در سن 8.4نفر، معادل28ساله و 17
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دانش آموز نیـز در کـالس دوازدهـم مشـغول بـه تحصـیل        61نفر در مقطع یازدهم  و 117
درصد دانـش  27درصد در رشته علوم انسانی و نزدیک به 24دیک به بودند. از این میان  نز

درصـد از کـل    32آموزان در رشته علوم تجربی مشغول به تحصیل بودند همچنـین حـدود   
درصد از ایشان در رشته کاردانش  7.5دانش آموزان مورد مطالعه در رشته ریاضی فیزیک و 

  ایی بودند.  وفنی وحرفه
  
 مختصات متغیر وابسته 2.9

  بعد فردي و خانوادگی 1.2.9
  هاي نارضایتی از اندام  گویان برحسب گویه  توزیع فراوانی پاسخ.4جدول 

 میانگین
جمع  پاسخ بی

 کل
خیلی 

گویه                   زیاد  خیلی زیاد متوسط کم کم
 گزینه

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی
 

میزان نارضایتی  83 110 59 53 30 335 0 2.51
 از حجم اندام

میزان نارضایتی  40 136 114 29 11 330 5 2.4
 از قد

میزان نارضایتی  34 121 129 35 13 332 3 2.6
 از وزن

  
نفر از پاسخگویان از اندام 110نفر پاسخگو، 335از مجموع - 4با توجه به جدول شماره

نفر به طـور متوسـط از   129نفر از قد خود بسیار ناراضی بوده و 136خود رضایت نداشته،  
یـابیم کـه متاسـفانه       وزن خود رضایت نداشتند. در نهایت با نگاهی به جـدول بـاال در مـی   

دختران دانش آموز(مورد مطالعه) به طور متوسط روبه باال نه تنها از قد و یا وزن کـه بطـور   
  د.باشن  کلی از اندام خود ناراضی می

  گویان برحسب گویه  تاثیرپذیري از اطرافیان  توزیع فراوانی پاسخ .5جدول 

 جمع کل پاسخ بی
 گزینه خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی گویه
 تاثیر پذیري از اطرافیان 64 105 81 50 30 330 5

ترغیب تشویق و  101  121  49  36  28  335  0
  اطرافیان به الغري
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باشد که   توان دید نکته قابل تاملِ میزان تاثیرپذیري از اطرافیان می  آنچه از جدول باال می
توان گفـت دختـران ایـن مقـاطع تحصـیلی        باتوجه به پاسخ دانش آموزان(مورد مطالعه) می

تاثیرپـذیري خـود را از    نفر)105شان دارند. چرا که بیشتر آنها(  تاثیرپذیري زیادي از اطرافیان
گیرند. و   نفر معتقد بودند که بسیار زیاد تحت تاثیر اطرافیان قرار می 64اطرافیان زیاد و حتی 

با توجه به این مهم که اکثر پاسخگویان اظهار داشتند به میزان زیـاد و حتـی بسـیار زیـادي     
نیست کـه تحـت تـاثیر     پردازند. لذا دور از ذهن  اطرافیانشان به تشویق و ترغیب الغري می

 اطرافیان دختران به مانکنیسم گرایش پیدا کنند.

  بعد اجتماعی 2.2.9
 گویان برحسب گویه  فشارهاي اجتماعی  توزیع فراوانی پاسخ. 6جدول 

 جمع کل
 گزینه خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی گویه
  تحقیر، تمسخر وکنایه زنی به افراد چاق 140 130 35 20 10 335

برقراري بهتر روابط اجتماعی و پذیرش  100 120 64 33  16  333
 اجتماعی افراد مانکن

  
با توجه به جدول فوق، دانش آموزان مـورد مطالعـه، فشـارهاي اجتمـاعی را بـر خـود       

بودند مردم افراد چاق را  نفر معتقد  270نفر پاسخگویان  335دانند طوریکه از   زیاد می  خیلی
دهند و مانکن بودن را تا حد زیادي   زیاد موجب تحقیر و تمسخر قرار می  زیاد و حتی خیلی

رسـد بـه     دانند لذا به نظر مـی   باعث پذیرش بهتر اجتماعی و موفقیت در روابط اجتماعی می
توانـد در    یلحاظ اجتماعی از سوي مردم و جامعه فشارهایی بر دختران وجـود دارد کـه مـ   

  گرایش ایشان به الغري و مانکنیسم موثر باشد.
  

  هاي نظر جنس مخالف  گویان برحسب گویه  توزیع فراوانی پاسخ .7جدول 

 جمع
 گزینه خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی گویه

در میزان تاثیر نظر جنس مخالف  97 169 68 1 0 335
 گرایش به مانکنیسم

عالقه پسران براي ارتباط و  55 165 105 10 0 335
 ازدواج با دختران مانکن
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نفر)، به نسبت زیادي دختران مانکن را مورد توجه پسران می دانند. 169اکثرپاسخگویان(
اذعان داشتند که پسران براي ازدواج و یا دوستی به نسـبت زیـادي بـه دنبـال      165همچنین 

  دخترانی با اندام مانکن هستند.

  ها  بعد رسانه 3.2.9
  هاي داخلی  هاي رسانه  گویان برحسب گویه  توزیع فراوانی پاسخ. 8جدول

  جمع کل
 

 گزینه خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی گویه

میزان تماشاي تلویزیون و   101  108  89 26  11 335
 هاي سینمایی فیلم

توجه رسانه در انتخاب  16  53 15 120 129 333
 افراد مانکن

تاثیر بازیگران مانکن در  106 161 59 7 2 335
 گرایش به مانکنیسم

  
  گویان برحسب گویه ماهواره  توزیع فراوانی پاسخ. 9جدول 

 جمع کل
 گزینه زیاد  خیلی زیاد متوسط کم خیلی کم

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی گویه
 میزان تماشاي ماهواره 52 59 19 5 0 135

در    هاي ماهواره  توجه شبکه 61 45 17 7 4 134
 انتخاب افراد مانکن

135  13  14  21  39  48  
تاثیر مانکن بودن مجریان و 

بازیگران ماهواره در 
  گرایش به مانکنیسم

  
ها   پاسخگویان اعتقاد داشتند که وقت زیادي را صرف رسانهبا توجه به جداول فوق اکثر 

کننداما با ایـن تفـاوت     چه داخلی و چه ماهواره (کسانی که به ماهواره دسترسی داشتند) می
گیرند این در حالیست   ها بهره می  هاي داخلی بندرت و خیلی کم از مانکن  که معتقدند رسانه

ر انتخاب مجریان خـود بـه مـانکن بـودن آنهـا توجـه       هاي ماهواره تاحد زیادي د  که شبکه
هـا از    ایی هستند آنها معتقدند بازنمایی رسانه  دارند.صرفنظرازاینکه افراد درمعرض چه رسانه

آل، جذاب و مانکن چه در تلویزیون و سینما و چه ماهواره به خصوص اسـتفاده از    زن ایده
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گرایش به داشتن اندام مانکن در ایشان بـه   مند شدن و  هاي محبوب و مانکن بر عالقه  چهره
  شدت موثر است. 

  باربی  بعد صنایع 4.2.9
  باربی  گویان برحسب گویه استفاده از صنعت  توزیع فراوانی پاسخ. 10جدول 

 جمع کل میانگین
 خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم

 فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی فراوانی 
 استفاده از صنعت باربی 76 93 107 31 29 335 3.06

    گویه فراوانی درصد  گویه  فراوانی درصد  جمع کل

استفاده از عروسک باربی  بله  301  89.9  خیر  34  10.1  335
 در کودکی

  
توان چنین گفت که  بیشتر دختران مورد مطالعه یعنی در   می 10با توجه به جدول شماره

بـاربی داشـتند همچنـین بیشـتر       شـان عروسـک    درصد ایشـان در دوران کـودکی   90حدود 
باربی داشته و حتی    نفر استفاده زیادي از صنعت 93نفر) به طور متوسط و  107پاسخگویان (

شـود    اند. لذا طبق آنچه مشاهده می  نفر استفاده خود را از این صنایع خیلی زیاد بیان کرده76
  باشد.  باربی  متوسط روبه  باال می  آموز(جمعیت نمونه) از صنعت  استفاده دختران دانش

  
  )آزمون فرضیات(. تحلیل دومتغیره 10

  آزمون همبستگی میان گرایش به مانکنیسم و متغیرهاي مستقل پژوهش .11جدول 
  متغیرهاي مستقل پژوهش  

سم
کنی

 مان
ش به

گرای
  

  بعد اجتماعی  بعد فردي و خانوادگی
  نظر جنس مخالف  فشار اجتماعی  تاثیر پذیري از اطرافیان  نارضایتی از اندام

همبستگی 
  0.043  ه. پیرسون  0.119  ه. پیرسون  0.200**  ه. پیرسون  0.113  پیرسون

سطح   0.039  سطح معناداري
سطح   0.000  معناداري

سطح   0.029  معناداري
  0.432  معناداري

  بعد صنعت فرهنگ  بعد رسانه
  استفاده ازصنایع باربی  استفاده ازعروسک باربی  ماهواره  هاي داخلی رسانه

همبستگی 
**  ه. پیرسون  0.453  ه. پیرسون  -0.072  پیرسون

  0.108  ه. پیرسون  0.560
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سطح   0.186  سطح معناداري
سطح   0.00  معناداري

سطح   0.000  معناداري
 0.048  معناداري

  
  تاثیر صنایع باربی در میان سایر عوامل(فردي،خانوادگی، اجتماعی و رسانه ایی)

  سطح معناداري  همبستگی پیرسونضریب 
** 0.255  0.003  

  
 بعد فردي و خانوادگی 1.10

 مانکنیسـم  بـه  گـرایش  میـزان  و شان  اندام از دختران نارضایتی میزان بین رسد  می نظر به ـ
 . دارد وجود رابطه

 تاییـد  درصـد 95 اطمینـان  بـا  نظر مورد فرضیه 0.05 از کمتر معناداري سطح به توجه با
 وجود معنادار و مستقیم رابطه مانکنیسم به گرایش و اندام از نارضایتی میزان میان و. شود  می

 بـه  ایشـان  گـرایش  باشـد  بیشـتر  اندامشان از دختران نارضایتی  هرچه که معنی این به دارد
  .است بیشتر شدن مانکن سمت

 بـه  گـرایش  و) الغـري  بـه  تشـویق (اطرافیـان  از تاثیرپـذیري  بین رسد  می نظر به ـ
  .دارد وجود رابطه مانکنیسم

 بنابراین شود  می تایید درصد99 اطمینان با ما فرض. 0.05 زیر معناداري سطح به توجه با
 ایـن  به دارد وجود ومستقیم معنادار رابطه مانکنیسم به گرایش و اطرافیان از تاثیرپذیري بین

 از هـا   آن تاثیرپـذیري  و بگیرنـد  قـرار  اطرافیانشـان  تاثیر  تحت بیشتر دختران هرچه که معنی
  .آورند  می روي مانکنیسم و شدن مانکن سمت به بیشتر باشد بیشتر اطرفیان
  
 بعد اجتماعی 2.10

 بـه  گـرایش  و) کنایـات  و تحقیـر  تمسخر،(اجتماعی فشارهاي میزان بین رسد  می نظر به ـ
 .دارد وجود رابطه مانکنیسم

.  شـود   مـی  تاییـد  درصـد 95 اطمینـان  بـا  مـا  فرض 0.05 زیر معناداري سطح به توجه با
 وجـود   مستقیم و معنادار رابطه مانکنیسم به گرایش و اجتماعی فشارهاي میزان بین بنابراین

 غیـر  انـدام  داشـتن  لحـاظ  بـه  تمسـخر  و تحقیر(اجتماعی فشار هرچه که معنی این به. دارد
 .شود  می بیشتر نیز شدن مانکن سمت به دختران گرایش شود بیشتر  دختران بر) مانکن
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 معنادار رابطه مانکنیسم به گرایش و مخالف  جنس نظر جلب  بین رسد  می نظر به ـ
 . دارد وجود

 باعث دختران اندام به توجه در مخالف جنس نظر و دیدگاه که است این ما فرض پیش
 بـه  بیشـتري  گـرایش  بودن مطلوب و شدن واقع قبول مورد براي جامعه دختران که شود  می

 مـانکن،گرایش  انـدام  بـا  دخترانی به پسران عالقه افزایش با واقع در. کنند پیدا شدن مانکن
 سـطح  شـود   می مشاهده فوق  جدول  از آنچه اما. شد خواهد بیشتر شدن مانکن به دختران

 مـا  نظـر  مـورد  فرضـیه  که گرفت نتیجه توان  می  لذا است0.05  از بیشتر و0.432 معناداري
  .ندارد وجود مانکنیسم به گرایش و مخالف  جنس نظر جلب بین اي  رابطهو . شود  نمی تائید
 

 ها  بعد رسانه 3.10
هاي داخلی وگرایش به مانکنیسم رابطه وجود   رسد بین میزان استفاده از رسانه  به نظر می ـ

 دارد.

 بـه  گـرایش  و مـانکن  افراد از داخلی هاي  رسانه استفاده بین که است این ما فرض پیش
 بـراي  بیشـتري  مـانکن  افـراد  از رسـانه  چـه  هر که معنی این به دارد وجود رابطه مانکنیسم

 مـانکن  رسـانه،  تماشـاي  با دختران. کند استفاده... و بازیگري یا و تبلیغات ها،  برنامه اجراي
 بـه  توجـه  بـا  البتـه  کـه  کنند  می پیدا گرایش مانکنیسم سمت به و کنند  می تلقی مهم را بودن
 اسـتفاده  میـزان  بـین  کـه  معنـی  ایـن  بـه  شود  می رد فرض این آمده بدست معناداري سطح
  .ندارد وجود معناداري رابطه مانکنیسم به گرایش و مانکن افراد از داخلی هاي  رسانه

رسد بین میزان استفاده از ماهواره و گرایش به مانکنیسم رابطـه وجـود     به نظر می ـ
 دارد.

 هـاي  برنامـه  معـرض  در را خـود  بیشـتر  دختـران  چه هر که هست این ما فرض پیش
 معناداري سطح به توجه با که کنند  می پیدا شدن مانکن به بیشتري گرایش دهد قرار ماهواره

 لـذا . شـود   مـی  تائید درصد 99 اطمینان با ما نظر مورد فرضیه که گرفت نتیجه توان  می 0.00
 دارد وجـود  مسـتقیم  و معنادار رابطه مانکنیسم به وگرایش ماهواره هاي  برنامه از استفاده بین
 مانکنیسـم  بـه  بیشـتر  کننـد  اسـتفاده  بیشـتر  ماهواره از آموزان دانش چه هر که معنی این به

  .کنند  می پیدا گرایش
 



 ... در میان سایر مطالعۀ موردي: تأثیر عروسک باربی(عوامل مؤثر بر گرایش دختران به مانکنیسم    38

 باربی   بعد صنایع 4.10
باربی و گرایش بـه مانکنیسـم رابطـه وجـود       رسد بین میزان استفاده از صنعت  به نظر می ـ

 درصد تایید شد. 95فرضیه با اطمینان دارد. 
بـاربی در دوران کـودکی و گـرایش بـه       رسد بین میزان استفاده از عروسک  به نظر می ـ

 درصد تایید شد.99مانکنیسم رابطه وجود دارد فرضیه با اطمینان 

 میـزان  و بـاربی    صـنعت  و عروسـک  از اسـتفاده  میـزان  بین که است این ما فرض پیش
 محصـوالت  گسـترش  و افزایش با واقع در.دارد وجود معنادار رابطه شدن مانکن به گرایش
 و پنـداري   همسـان  سـوي  بـه  نیـز  دختـران  تمایـل  بـاربی  عنـوان  تحـت  مختلـف  و متنـوع 
 پیش مانکن اندام و باربی  مبلغ مختلف اشکال در اغلب که محصوالت این با سازي  همسان

 جـدول  بـه  توجه با که. بود خواهند شدن مانکن به بیشتر گرایش باعث نسبت به و رود  می
 کـه   پیرسـون  همبسـتگی  آزمـون  معناداري سطح و است مثبت که همبستگی ضریب میزان
 اسـتفاده از  میـزان  میان و. شود  می تائید درصد 95 اطمینان با ما نظر مورد فرضیه است 0.04

 چـه  هـر  کـه  معنـی  این به. دارد وجود معنادار و مستقیم رابطه مانکنیسم و باربی  محصوالت
  .یابد  می افزایش مانکنیسم به گرایش باشد بیشتر باربی صنایع از استفاده
 

  ۀه اصلی پژوهشفرضی 5.10
باربی و صنایع آن در میـان    رسد بین گرایش به مانکنیسم و استفاده از عروسک  به نظر می ـ

 سـطح  بـه  توجـه  با فرض ایی رابطه معنادار وجود دارد.این  سایر عوامل اجتماعی، رسانه
  شود.  می تایید درصد 99 اطمینان با  0.05 زیر معناداري

 

 گیري  نتیجه. 11
توان فرضیات مطرح در پژوهش را بـا توجـه بـه      هاي بدست آمده اکنون می  با توجه به یافته

  نظري کاشت، صنعت فرهنگ و باز اندیشی به بحث گذاشت.  چارچوب
  فوق در راستاي اهداف پژوهش چنین بوده است:بطور کلی استنباط ما از فرضیات  ـ

 توان چنین استنباط کرد:  الف) طبق نظریه کاشت می
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کننـد ونیـز     نظریه کاشت به کنش متقابل میان رسانه و مخاطبانی کـه از آن اسـتفاده مـی   
ها بر مخاطبان تاکید دارد. فرض اساسی این است که بین میزان   چگونگی تاثیرگذاري رسانه

هاي متمادي مواجهه   ها ارتباط مستقیم وجود دارد به این صورت که ساعت  از رسانهاستفاده 
  شود. هاي موافق با محتواي رسانه می  هاي خاص باعث ایجاد تغییر نگرش و دیدگاه  با رسانه

هاي داخلی(تلویزیون و سینما)و گرایش به   رسد بین میزان استفاده از رسانه  به نظر می. 1
 طه وجود داردمانکنیسم راب

 رسد بین میزان استفاده از ماهواره و گرایش به مانکنیسم رابطه وجود دارد.  به نظر می. 2

اکثر پاسخگویان اظهار داشتند که زمان زیادي را صرف مواجهه با رسانه ها چه داخلی و 
هـا    رسـانه  کنند لذا با توجه به این مساله که گربنر معتقد بود میزان استفاده از  چه ماهواره می

شود با بررسی این موضوع بر دختـران    سبب ایجاد تغییر نگرش و اثرپذیري از آن رسانه می
هاي داخلـی وگـرایش بـه مانکنیسـم       مورد مطالعه فرض اول مبنی بر میزان استفاده از رسانه

رابطه وجود دارد رد شد آنچه مسلم است افراد وقت زیادي را صرف تماشاي تلویزیـون و  
مندي ایشان   توانددر عالقه  کنند ومعتقدند که تاثیر بازیگران محبوب می  هاي سینمایی می  فیلم

هاي   دهد به دلیل عدم توجه رسانه  ها نشان می  به مانکن شدن بسیار موثر باشد اما آنچه یافته
ن هاي داخلی (تلویزیـو   رسد رسانه  ملی در انتخاب بازیگران به مانکن بودن ایشان به نظر می

بـدنی سـبب شـده      گیري از بازیگران در هـر تیـپ    باشند و بهره  و سینما)مبلغ مانکنیسم نمی
هاي بدنی مختلف بپردازد لذا تلویزیون و سینما   هاي داخلی به بازنمایی زنانی در تیپ  رسانه

  تاثیر بر ترغیب دختران به مانکنیسم ندارد.
% 99اره وگرایش به مانکنیسم با اطمینان فرض دوم مبنی بر رابطه بین میزان استفاده ماهو

با جهت مستقیم تایید شد. به این معنی که هرچه دختـران بیشـتر از مـاهواره اسـتفاده کننـد      
هـاي    ها برآمد شبکه  کنند با توجه به این مهم که از یافته  گرایش بیشتري به مانکنیسم پیدا می

کننـد و دختـران مـورد مطالعـه معتقدنـد        میایی از مجریان وبازیگران مانکن استفاده   ماهواره
ها در گرایش ایشان به مانکنیسم تاثیر بسیار زیادي دارد لذا طبق نظـر گربنـر     مانکن بودن آن

دهند و همین امر باعث   هاي نسبتا یکسان ومشابهی را ارائه می  ها دیدگاه  که معتقد بود رسانه
شود در مورد این فرضیه   گرایش به مانکنیسم میایجاد دیدگاه موافق با رسانه(ماهواره) یعنی 

  کند.  نیز صدق می
) مطابقـت دارد وي  1390نتایج پژوهش حاضر با پژوهش حقیقتیان،انصاري وعسـگري( 

ها و گرایش به تناسب انـدام رابطـه     گیرد که بین تصاویر ارائه شده در رسانه  چنین نتیجه می
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) طی پژوهش خود به 1389ی،اینانلو وفکري(مثبت و معناداري وجود دارد همین طور رضای
باشد   ایی در مدیریت بدن عامل مستقیم وموثري می  این نتیجه دست یافتند که مصرف رسانه

) در نتایج حاصـل از پـژوهش خـود بـه رابطـه مسـتقیم ومعنـادار        1386همچنین اخالصی(
صل از این پژوهش نشان نماید. همانطور که نتایج حا  بدن اشاره می   رسانه و مدیریت  مصرف

دهد؛  بین استفاده از ماهواره وگرایش دختران به مانکنیسم رابطه معنادار و مستقیم وجود   می
  باشد.  هاي ذکر شده می  راستا با پژوهش  دارد. لذا نتایج این پژوهش هم

 توان چنین استنباط کرد:  طبق نظریه صنعت فرهنگ می ب)

هـا داده    هاي جمعی به خورد توده  صنایع و با کمک رسانهایی از عقاید از طریق   مجموعه
هـاي    شود و افراد مجبورند منفعالنه مصرف کننده کاالهاي فرهنگـیِ اسـتاندارد و کلیشـه     می

گیـرد و باعـث همنواسـازي      موجود در بازار باشند لذا سلیقه و اولویـت ایشـان شـکل مـی    
  سازد.  همگون می کنندگان را  شود و ذائقه مصرف  کور می  پذیرشِ

بـاربی در دوران کـودکی و گـرایش بـه       رسد بین میزان استفاده از عروسک  به نظر می. 1
% با جهت رابطه مستقیم تاییـد شـد بـه    99مانکنیسم رابطه وجود دارد. این فرض با اطمینان

اند بـه دلیـل ظـاهر و      این معنی که دخترانی که در دوران کودکی خود عروسک باربی داشته
اندام متفاوت  باربی که تداعی دختري جوان و زیبا را دارد باربی را به عنوان الگوي زیبـایی  

سـازي بـا     اند و در سن نوجوانی و جوانی به همسان  و جذاب بودن در ذهن خود ثبت کرده
  پردازند.  وي می

ایـن  باربی و گرایش به مانکنیسم رابطـه وجـود دارد.کـه      بین میزان استفاده از صنعت. 2
% و جهت رابطه مستقیم تایید شد به این معنی که دخترانی که از صنایع 95فرض با اطمینان 
آل   فرهنگ به کلیشه موجود بدن زیبـا و ایـده    کنند بیشتر تحت تاثیر صنعت  باربی استفاده می

آورند و با تلقین مطلوب بودن مانکنی به سمت همنوایی و   یعنی بدن الغر و مانکن روي می
 رود.  باربی یعنی مانکنیسم باال می  سازي هدایت شده و گرایش ایشان به فرهنگ  سانیک

باشد چرا که   راستا وهم جهت می  )هم1390نتایج این پژوهش با پژوهش بشیر وحسینی(
شناختی   دارند که باربی نه فقط یک عروسک بلکه یک عنصر از نظام نشانه  ایشان نیز اذعان می

 باشد.   اهنما و الگوي اندیشه و سبک زندگی مخاطب خود میتمدن غربی و یک ر

 توان استنباط کرد:  ج) طبق نظریه بازاندیشی می
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افراد براي آنکه بتوانند با دیگران در تولید روابط اجتماعی شریک شوند باید مـداوم بـر   
 بدن خود نظارت داشته باشند و ظاهر و بدن خود را به اقتضاي وضع ونوع محیط هماهنگ
سازند در واقع بـدن بـه ابـزاري هویـت سـاز در جریـان تعـامالت اجتمـاعی و جزئـی از          

هاي   بازتابندگی دنیاي امروز تبدیل شده است از آنجایی که گیدنز معتقد است افراد در کنش
ــابع هویــت  ــه من ــین ارجــاع ب ــط و    روزمــره خــود و همچن ــراري رواب ــا برق ســاز دیگــر ب

توانـد باعـث     گیرند که مـی   یر هنجارها و ارزشهایی قرار میاجتماعی باهم، تحت تاث  تعامالت
سـاز    تسهیل کنش ایشان شود. لذا بدیهی است افرادي که کمتر تحت تـاثیر عوامـل هویـت   

نظیرخانواده، اطرافیان و جامعه قرارگیرند خود راملزم به مدیریت بدن و همـاهنگی بـا بـدن    
هاي محدود روزمـره بـا     اندك اجتماعی و کنشآل(مانکن) نمی دانندو به دلیل تعامالت   ایده

کنند و خود را ملزم    دیگران سنگینی فشار اطرافیان و اجتماع را چندان بر خود احساس نمی
دانند. اما نقطه مقابل افـرادي هسـتند کـه بـه میـزان        آل و مانکن نمی  به دستیابی به بدن ایده

گیرنـد    نظیر خانواده و اجتماع قرار می زیادي تحت تاثیر عوامل بیرونی و مراجع هویت ساز
ها و هنجارهاي جدیـد    و به دلیل تعامالت مداوم اجتماعی و تکثر منابع هویت ساز با ارزش

در رابطه با بدن روبرو شده وتحت تاثیر آن در مورد بدن خود بازاندیشی انجام داده و سعی 
آل تعریف شده توسط   سمت بدن ایدهایی مدیریت نمایند تا به   کنند بدن خود را به گونه  می

  جامعه واطرافیان یعنی مانکنیسم دست یابند.
 .دارد وجـود  رابطـه  مانکنیسم به گرایش اطرافیان و از تاثیرپذیري بین رسد  می نظر به. 1

 هرچـه  کـه  معنـی  ایـن  شـد بـه   تایید درصد و جهت مستقیم رابطه99 اطمینان این فرض با
بیشـتر   قرارگیرند فیانشان(به عنوان یکی از مراجع هویت ساز)اطرا تاثیر تحت بیشتر دختران

 و شـدن  مـانکن  سـمت  دانند و به  خود را ملزم به هماهنگی با هنجارهاي مد نظر ایشان می
 .آورند  می روي مانکنیسم

) بدسـت  1390نتایج حاصل از این پژوهش با نتایجی که حقیقتیان، انصاري وعسـگري( 
باشدایشان طی تحقیقات خود دریافتند که بین تمایل به مطلـوب بـودن     راستا می  آوردند هم

 بدن نزد دیگران و گرایش به تناسب اندام رابطه معنادار ومستقیمی وجود دارد
 وجـود  رابطـه  مانکنیسـم  بـه  اجتماعی وگـرایش  فشارهاي میزان بین رسد  می نظر به. 2
 هرچـه  شد به این معنی کـه کـه   درصد و جهت مستقیم تایید 95این فرض با اطمینان .دارد

اجتماعی خویش احسـاس کننـد بـدن چـاق مـورد تحقیـر و         ها وتعامالت  دختران در کنش
تـر و    اندام راحـت   اجتماعی براي افراد مانکن و خوش  باشد و یا تعامالت  تمسخر دیگران می
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بـه نفـس بـه     باشد براي رهایی از این فشارها و دستیابی بـه اعتمـاد    پذیریش ایشان بهتر می
 آورند.  سمت ارزش مورد نظر جامعه یعنی داشتن بدن الغرو کشیده(مانکنیسم)رو می

) هم طی تحقیقات خود به ایـن نتیجـه دسـت یافتنـد کـه      1389رضایی،اینانلوو فکري(
ــل مســتقیم، مــوثر اســت.همچنین         ــوان عام ــه عن ــدن ب ــدیریت ب فشــاراجتماعی در م

کند که پذیرش اجتمـاعی بـدن و     گیري می  یجه)از پژوهش خود این چنین نت1386اخالصی(
مدیریت بدن رابطه مستقیم و معنادار وجود دارد. لذا نتایج حاصل از این پژوهش در رابطـه  

 باشد.  هاي مذکور می  راستا با پژوهش  با این فرضیه هم

 رابطـه  مانکنیسـم  بـه  وگـرایش  مخـالف   جـنس  نظـر  جلـب   بـین  رسـد   مـی  نظر به. 1
 این فرض رد شد..دارد معناداروجود

ایی چون ایران ارزش خـود را منـوط بـه نزدیـک شـدن بـه         زنان در جوامع مردساالرانه
 پسران عالقه افزایش رسید که با  دانند لذا به نظر می  استانداردهاي تعریف شده از زیبایی می

ین فرض رد اما ا .شد خواهد بیشتر شدن  مانکن به دختران مانکن،گرایش اندام با دخترانی به
مخالف وگـرایش بـه مانکنیسـم وجـود       شد وهیچگونه رابطه معناداري بین جلب نظر جنس

ایـی هسـت کـه پژوهشـگران پیشـین نظیـر         نداشت. نتایج ایـن پـژوهش بـرخالف نتیجـه    
اند ایشان بین تصور فرد ازنگرش مردان و گرایش بـه تناسـب انـدام      ) گرفته1390حقیقتیان(

هـاي رقیـب     )دریافت گفتمان1386شاهده کردند همانطور که ذکایی(رابطه مثبت و معنادار م
دهی، فهم و بازنمایی   در حوزه عمومی جامعه، از جمله گفتمان مردانه مرجع مهمی در شکل

آیـد بـرخالف     هاي ذکر شده در رابطه با این فرض بر مـی   باشد. لذا آنچه از پژوهش  بدن می
  باشد.  نتیجه پژوهش حاضر می

  
 اصلی پژوهشفرض 

رسد بین گرایش به مانکنیسم و استفاده از عروسک باربی و صنایع آن در میان   به نظر می. 1
 سـطح  بـه  توجـه  بـا  فـرض  ایی رابطه معنادار وجود دارد. ایـن   اجتماعی، رسانه  سایر عوامل

  شود.  می تایید درصد 99 اطمینان با  0.05 زیر معناداري

  بندي کرد:  توان چنین جمع  پژوهش میاصلی   در نهایت بر اساس فرض ـ
اي   با توجه به اینکه در چند دهه اخیردر ایران گـرایش بـه مانکنیسـم بـه عنـوان پدیـده      

باشد ومانکن بودن بـه عنـوان معیـار زیبـایی انـدام        روز در حال گسترش می  اجتماعی روزبه
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جهـت دسـتیابی بـه آن،    بـدن    مورد توجه دختران و زنان قرار گرفته لذا اقدام براي مدیریت
دغدغه اکثر دختران و زنان ایرانی شده است. به همین علت این پـژوهش باهـدف بررسـی    

ــاثیر عروســک و صــنایع ــران بــه مانکنیســم در میــان ســایرعواملِ    ت ــرایش دخت ــاربی برگ ب
هـاي گـرایش بـه      ایی انجام شد چرا کـه یکـی از علـت     فردي،خانوادگی، اجتماعی و رسانه

تـوان از بـاربی     در کـودکی افـراد و داشـتن الگـوي نامناسـب دارد لـذا نمـی       الغري، ریشه 
نقـش اجتمـاعی را    5000مشهورترین عروسـک دنیـا غافـل شـد. عروسـکی کـه بـالغ بـر         

حتی وارد جزییات اخالقی نظیر باردارشدن و زایمـان                پذیرفته(پزشک، سرباز، خانه دار و... )
هایش اندام وي تغییر نکرده او همـواره بـا انـدام      هیچکدام از نقشطبیعی شده است. اما در 

هاي زیبا شناختیِ خود را حفظ کرده است.لذا با توجه به این که اکثر   مانکن، ظاهر و ویژگی
اند. و بواسطه تبلیغات زیادي که در مـورد آن صـورت گرفتـه      باربی داشته  کودکان عروسک

تـرین مقطـع     ذهنی ایشان شـده، در حسـاس    است ملکهوصنایع زیادي که به خدمت گرفته 
باربی که اندام یک دخترجوان و بالغ است را به عنوان الگوي جوانی بـه خـاطر      سنی، اندام

گونـه و    سپارند و در نوجوانی وجوانی خود به تبعیت از آن سعی در داشتن انـدام بـاربی    می
  نمایند.  مانکن می

بخشـی و    طـور خـاص بـاربی، آگـاهی      با الغري افراطی و به متاسفانه تنها راهکار مبارزه
زندگی(الغري) بـه یکبـاره امکـان      باشد که مسلما تغییراین فرهنگ و سبک  سازي می  فرهنگ

بخشـی بـه     باشد بلکه زمانبر بوده و روندي کند خواهد داشت مگر همراه با آگاهی  پذیر نمی
ها پرداختـه شـود کـه البتـه تولیـد آن نیـز بایـد          باربی  تولید الگوهاي جایگزین همچون آنتی

هاي زیادي تولیـد شـده کـه      باربی  متفکرانه ودقیق صورت بگیرد چرا که تاکنون در دنیا آنتی
هاي دارا و سارا نیز نتوانستند با باربی به رقابت   اند همانطورکه در ایران عروسک  ناموفق بوده

هـاي    بـاربی بایـد ویژگـی     اینکه براي تولید آنتـی بپردازند که خود دالیل بسیاري داشت اول 
باشـد در مشـاغل     پذیري می  مثبت باربی را در نظرگرفت. باربی عروسکی با قابلیت انعطاف

هـاي متفـاوت و     هـاي مختلـف بـا ملیـت      هـاي مـو ولبـاس     مختلف با رنگ پوست و مـدل 
ین اندام او را به الگـوي  باشد و هم  هاي گوناگون و در نهایت اندام دختري جوان می  مذهب

هـا،    موفقِ تاثیر گذار برکودکان و نوجوانان تبدیل کرده چراکه کودکان عـالوه بـر عروسـک   
هـم دارد        دهنـد و بـاربی هـر دو را توامـا بـا       بزرگساالن و جوانان را الگوي خـود قـرار مـی   

هم بـه کمـک    عروسکی با اندام دختري جوان که تولید انبوه و قیمت مناسب و سایرصنایع
  آن آمده است.
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