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  چكيده
 بسياري اهميت بدن ، جمعي ارتباط هاي رسانه و مصرفي فرهنگ رشد با حاضر عصر در

 است بدن مديريت بدن، شناسي جامعه ةحوز در شده مطرح مسائل از يكي .است يافته
 تغيير با افراد آن در كه است يافته فراواني رواج زنان و دختران ميان در امروزه كه

 پژوهش در .ورزند مي مبادرت اجتماعي بدن ساخت به خود بدن ظاهري هاي ويژگي
 بورديو، هاي نظريه از استفاده با پديده اين در ثرؤم فرهنگي و اجتماعي عوامل حاضر
 با و پيمايشي صورت به پژوهش اين .است شده بررسي گافمن و ترنر فدرستون، گيدنز،
 530 را هنمون حجم .است شده انجام 1391 سال در ساخته محقق ةنام پرسش از استفاده

 نوع از گيري نمونه روش .اند داده تشكيل تبريز شهر  ةسال 45 تا 15 دختران و زنان از نفر
 متغيرهاي ميان كه ندا آن از حاكي پژوهش هاي يافته .است بوده اي چندمرحله اي خوشه
 و شغلي وضعيت فرهنگي، ةسرماي اجتماعي، فشارهاي احساس اجتماعي، پذيرش
 ةرابط بدن مديريت با خارجي جمعي هاي رسانه از استفاده و اجتماعي ةطبق تأهل،
 بدن مديريت با داخلي جمعي هاي رسانه از استفاده و داري دين متغيرهاي ميان و مستقيم

 تغييرات از درصد 41 مجموع در ذكرشده متغيرهاي .برقرار است معكوس ةرابط
 .اند كرده تبيين را بدن مديريت
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  مقدمه .1
 امروزي مدرن جوامع در كه است موضوعاتي جمله از جسماني زيبايي و جذابيت

 طوري به رود؛ مي شمار به افراد روابط ةدهند شكل عوامل از و يافته جديدي استانداردهاي
 جمله از ،مختلف رفتارهاي و يافته تري بيش اهميت مدرن دوران در بدن مديريت كه

 شده ساخته بدن از مراقبت براي گوناگون آرايشي و ورزشي وسايل و الغري هاي رژيم
 .است شده توجه بدن موضوع به حد از بيش شدن  جهاني تحوالت با واقع در .است
 رشد ها، فمينيست دست به بدن كردن سياسي :از اند عبارت تحوالت اين عوامل از برخي
 به مدرنيته از حركت و ارتباطي و اطالعاتي نوين هاي فناوري پيدايش مصرفي، فرهنگ
  .متأخر مدرنيتة سوي
 كلي، يرويكرد در زيبايي از تازه هاي برداشت گرفتن شكل به توجه با معاصر دوران در
 و )كلي برابر در( )partial( جزئي ،)مقدس برابر در( )mundane( دنيوي امري زيبايي
 و اندام تناسب مانند هايي لفهؤم قالب در و شده قلمداد )باطني برابر در( )outward( ظاهري
 دارد كيدأت زيبايي از هايي جنبه بر رويكرد اين .)Synnott, 1990: 56( شود مي تعريف آرايش

 طبيعي زيبايي روي از كيدأت آن اساس بر و بوده كردن خلق و پروراندن اكتساب، قابل كه
 اكتسابي امري منزلة به زيبايي بنابراين .)Webster and Driskell, 1983: 26( شود مي برداشته
 زيبايي اين كسب مسئوليت مدرن، انسان زندگي در فردگرايي رواج وجود با .شود مي مطرح

 كه اي عرصه منزلة به بدن ،روند اين در و شود مي گذارده وي ةعهد بر آن كسب فقدان يا
 كوشد مي كس هر و يابد مي تري اختصاصي شكل است عمومي هم و خصوصي هم

  .داشته باشدخود  بدن بر بهتري مديريت
 بـه  و يافته بسياري اهميت مدرن انسان براي بدن مديريت شده، مطرح موارد به توجه با
 هاي ايدئولوژي وجود دليل به ،ميان اين در .است شده تبديل هايش دغدغه ترين مهم از يكي

 رسـد  مي نظر به زنان، براي آن متعلقات و زيبايي تر بيش اهميت و جوامع بر حاكم جنسيتي
  .است مردان از تر بيش قشر اين ةدغدغ
 و دختران توجه اندام زيبايي معيار حكم در اندام تناسب اخير، دهة چند در نيز ايران در
 به يابي دست براي الغري غذايي رژيم رعايت براي اقدام و است كرده جلب خود به را زنان

 ).25 :1385 احمدنيا،( است شده تبديل ايراني زنان و دختران از برخي دغدغة به اندام تناسب
 الگوهاي با بدن هاي ويژگي تطبيق منظور به كند مي وادار را آنان وافر توجه و دغدغه اين

 زيبايي صنعت تبليغاتي عوامل و جمعي هاي رسانه در كه ،اندام و چهره زيبايي فرهنگي
  .آورد مي بار به را سوئي تبعات كه كنند اتخاذ افراطي گاه رفتارهايي شود، مي تبليغ
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 ةزمينـ  بـا  بدن ارتباط به توجه با و كنوني جهان در مسئله اين اهميت اساس بر بنابراين
 اجتمـاعي  عوامل چه كه شود مي مطرح پرسش اين ،شده بررسي ةجامع فرهنگي و اجتماعي

 گويي پاسخ براي حاضر پژوهش است؟ مرتبط زنان و دختران بدن مديريت با اي فرهنگي و
  .است شده اجرا و طراحي پرسش اين به

 

  پژوهش ةپيشين .2
 كه است آن از حاكي شيراز شهر زنان ميان در )1387( اخالصي و فاتحي پژوهش هاي يافته

 اي، رسـانه  مصرف متغيرهاي ميان چنين هم .است درصد 8/62 با برابر بدن مديريت ميانگين
 معنادار و مستقيم ةرابط بدن مديريت با اجتماعي ـ اقتصادي پايگاه و بدن اجتماعي پذيريش

  .دارد وجود معناداري و معكوس ةرابط بدن مديريت و داري دين متغيرهاي ميان و
 ميـان  در يپيمايشـ  روش از اسـتفاده  بـا  شـان  مطالعـه  در )1389( شكاران هم و رضايي

 بـدن  مـديريت  در ثرؤمـ  مستقيم عوامل كه دادند نشان مازندران دانشگاه دختر جويان دانش
 از درصد 83 عامل سه اين .اي رسانه مصرف و ،اجتماعي فشار ، گرايي مصرف :از ندا عبارت
  .بود كرده تبيين را گويان پاسخ بدن مديريت تغييرات
 مديريت شناختي جامعه تبيين« عنوان با پژوهشي در )1390( شكاران هم و سده اديبي

 زنان ميان در بدن مديريت كه دادند نشان يپيمايش روش از استفاده با »زنان ميان در بدن
 اجتماعي مقايسة متغيرهاي يانم و دارد پاييني به رو متوسط سطح تبريز باالتر و ساله 15

 زنان ميان در بدن مديريت و تحصيالت اقتصادي، فرهنگي، سرماية مرجع، هاي گروه بدن،
 را بدن مديريت واريانس از درصد 37 متغيرها اين و دارد وجود معناداري بستگي هم

  .كنند مي تبيين
 وضعيت سن، متغيرهاي ميان دادند نشان شان مطالعه در )1390( شكاران هم و زاده عباس

 وجود معناداري رابطة پالستيك جراحي به گرايش و ديني باورهاي فرهنگي، سرماية ،تأهل
متغير  تغييرات درصد 22 ديني باور و ،اجتماعي سرماية فرهنگي، سرماية چنين هم .دارد

 .كنند مي تبيين را )پالستيك جراحي( وابسته
 زمان  مدت ميان كه است آن از حاكي )1393( كاران هم و قاسمي پژوهش نتايج
 در كاربران بودن فعال و مشاركت ميزان بوك، فيس از استفاده ميزان بوك، فيس در عضويت

 وجود مثبتي معنادار ةرابط بدن تصور با بوك  فيس محتواي كردن تلقي واقعي و بوك فيس
 با مجازي ةشبك اين .است داده تغيير را بدن دربارة كاربران تصور بوك فيس چنين هم .دارد
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 بدني وضعيت از رضايت ميزان خود، بدن به جوانان نگاه شده باعث ششگرف ثيراتأت
 طور به كنند مي آن صرف كه اي سرمايه و وقت نيز و دهند مي آن به كه اهميتي خويش،
  .شود متفاوت معناداري

 تحقيقات با مقايسه در كشور از خارج در بدن و زيبايي پيرامون شده انجام تحقيقات
 به توان مي مثال براي .دارد قرار باالتري ةمرتب در كميت و كيفيت نظر از ،داخلي
  :كرد اشاره زير هاي پژوهش

 توسعة كه رسيده نتيجه اين به خود پژوهش در )Peterson, 2005( پترسون
 را زيبايي جراحي اعمال طريق از بدن تغيير به ذهني اشتغال بدن مدرن هاي تكنولوژي
 فرهنگي، تأييد براي زنان )Baker–pitts, 2008( پتيس ـ بيكر باور به .است شده موجب
 .كنند مي اقدام زيبايي جراحي به رواني و روحي رنج و درد از رهايي و شدن شناخته

 اجتماعي روابط ،)Kozar and Damhorst, 2009(  بدن اجتماعي مقايسة قوميت، داري، دين
 با بدن مقايسة و خوردگي سال و پيري بدن، از تصور ،)Beausolile, 1992( زنان
 هاي مؤلفه جمله از )Chattaraman and Rudd, 2006; Muler et al., 2010( ساالن و سن هم

 )Harisson, 2003( هريسون چنين هم .است بدن مديريت بر مبتني رفتارهاي در تأثيرگذار
 از استانداردي شكل كه دريافت مجالت و تلويزيون هاي برنامه محتواي تحليل با

 برگراف و فوتس هاي پژوهش .شود مي كشيده تصوير به ها رسانه اين در زن بدن
)Fouts and Burggraf, 2000( داشتن به بيننده زنان روزافزون تمايل كنندة بيني پيش نيز 

  .هاست رسانه در شده داده  نمايش هاي بدن
  

  نظري ارچوبهچ .3
 و اسـت  كـرده  توجـه  بسـيار  بـدن  بـه  اجتمـاعي  ةنظري و شناسي جامعه اخير، هاي سال در

 نظريات بدن شناسي جامعه ةحوز نظريات ترين مهم از .اند پرداخته آن به بسياري انديشمندان
  :است زير

  
   )Pierre Bordieu (   و ي    بورد   ر ي پ     1.3
 نظر از  .شويم مي مواجه بدن شناسي جامعه ةدربار مطالبي و مباحث با مكرر بورديو آثار در

 ةمنزل به بدن ديگر، عبارت به .اند نهادي و اي رابطه هاي ساخت ناقل و حامل ها بدن بورديو،
 وي ).157 :1385 اسكات، و لوپز( كند مي عمل اجتماعي هنجارهاي نمادين ناقل و حامل
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 تمايزات ديگر و طبقه حفظ و پايگاه اكتساب براي مركزي بدن مديريت كه است معتقد
 شانبدن با گوناگوني هاي شيوه به مختلف اجتماعي طبقات ،بورديو نظر به .است افراد

 تقسيمات كه گيرد مي نظر در اي مقايسه يعامل را بدن چنين هم بورديو .كنند مي برخورد
 و معاني با افراد بدن يعني بخشد؛ مي تجلي اجتماعي طبقات يا ها جنس ميان را جامعه
 شكلي منزلة به بدن بنابراين، .شود مي منطبق ها آن ساختاري هاي جايگاه با مرتبط هاي ارزش
 در با او .است كننده متمايز نمادين هاي شكل و منزلت ةدربردارند فيزيكي ةسرماي از جامع
 ،شكل اندازه، با اجتماعي هاي ارزش با پيوند در را افراد هويت فيزيكي، ةسرماي گرفتن نظر
  .)Shilling, 2003: 14( بيند مي منطبق بدني ظاهر و

  
  )Mike Featherstone( فدرستون مايك 2.3

 ةعالق ،پسامدرنيسم يا خرأمت ةمدرنيت ثيراتأت تشريح با يسمپسامدرن و مصرف در فدرستون
 افراد خالقيت بدن، بر داشتن كنترل بودن، فريبنده و خالق كردن، جلوه كامل به مردم ةعام

 تكامل از مرحله اين هاي ويژگي از را متغير هاي سبك مصرف و زندگي سبك دربارة
 و حفاظت مسئوليت مصرفي فرهنگ ،وي باور به . داند مي جوامع اقتصادي و اجتماعي

 فساد و افول با مبارزه براي كند مي تشويق را او و سپارد مي فرد خود به را بدن از داري نگه
 بدن كه كند مي ترويج را ايدئولوژي اين و كند استفاده ابزاري بردهاي راه از خويش بدن
 دارد باور فدرستون چنين هم .)Featherstone, 2001: 179( است خودابرازي و لذت ناقل

 اهميت بر تأكيدي نمايش و فراغت لذت، طلب در و جوان زيبا، هاي بدن تصاوير نمايش
 ديگر و مجالت در شده ارائه تصاوير ).Featherstone, 1991: 170( است چهره و ظاهر
 را شديدي هيجاني هاي واكنش و دارد سزايي به تأثير مصرفي فرهنگ اين ترويج در ها رسانه

 هاي رسانه چنين هم .است برانگيخته جوانان در خودشيفتگي به تمايل و لذت جمله از
 هاي بدن از ،تصاوير ارائة براي ها رسانه در .كنند مي تأكيد بدن آرايش مزاياي به مدام جمعي
 ها تكنولوژي و ها رسانه ،فدرستون باور به .شود مي استفاده مشهور افراد و ستارگان زيبا،
  ).Featherstone, 2001: 170( اند مصرفي  فرهنگ در بدن مديريت و تنظيم اصلي عامل
  
  )Antony Giddens( گيدنز آنتوني 3.3
 اي پروژه به گيدنز اصطالح در كه است افراد بدن مقولة زندگي سبك هاي مؤلفه از يكي
 ترين دسترس در و ترين مستقيم بدن ،وي نظر به .است شده تبديل )reflexivity( تأملي
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 ).149 :1387 گيدنز،( است هويتي اشكال و زندگي هاي سبك نمايش و حمل براي قرارگاه
 دستگاهي بلكه ؛نيست موضعي هاي واكنش و كنش براي ابزاري فقط بدن ،گيدنز باور به

 و دارد حيثيت دستگاه اين .كند مراقبت آن از دقت با بايد صاحبش كه است طبيعي
 دستگاه نوعي بدن ،گيدنز باور به .رود مي شمار به ها لذت و ها رنج از بسياري ةسرچشم
 در آن عملي شدن ور غوطه و هاست واكنش و ها كنش از اي مجموعه ؛است متحرك
 و منسجم مفهوم تحكيم و حفظ عمدة اركان از يكي روزمره زندگي متقابل هاي كنش
 يتهو« و »خود« با كه بدن، عمدة وجوه از بعضي .است شخصي هويت از اي پارچه يك

 هاي ويژگي شامل بدن، يظاهر يمايس .متمايزند هم از دارند، هايي مناسبت »يشخص
 كنندة مشخص بدني كردار .است رؤيت قابل ديگران و خود براي كه ستا ما پيكر سطحي

 كند مي استفاده اش ظاهري يمايس از روزمره هاي يتفعال در چگونه فرد كه است آن
 سيماهاي انواع از برخي ،جديد عصر فرارسيدن با كه است باور اين بر وي ).144 :همان(

 از بازتابي شكل به افراد كه درآمده طرحي مركزي عناصر از يكي صورت به ظاهري
 قرار اجتماعي گوناگون هاي محيط تأثير تحت شدت به كردار و دهند مي ارائه »خود«

 هر حال و وضع اقتضاي به را شانكردار و ظاهري سيماي كوشند مي افراد .است گرفته
  .كنند هماهنگ محيط نوع

 كـردن  مـديريت  نوع با افراد امروزه كه شود مي استنباط گونه اين گيدنز ةنظري از كل در
 از كوشند مي غيره و پوشيدن لباس كردن، ورزش گرفتن، رژيم غذا، نوع حول شانهاي برنامه
 كاركردهـاي  از يكي واقع، در .كنند متمايز ديگران از را خود بدنشان حاالت و سبك طريق

  .است افراد ميان تمايز ايجاد و بخشي هويت بدن، مديريت
  
  )Bryan Turner(  ترنر برايان 4.3
 و بـدن  عنـوان  با ترنر برايان معروف كتاب انتشار زمان به      ًعمدتا  را بدن شناسي جامعه رشد

 ةرابطـ  ربـارة د گوناگوني مباحث به كتاب اين در وي .دهند مي نسبت 1984 سال در جامعه
 مـذهب،  و بـدن  بـدن،  و شناسي جامعه ةرابط چون هم روابطي ؛است پرداخته جامعه و بدن
  .اشتهايي كم و بدن، و مصرف بدن، و جنسيت بدن، حكومت انضباط، بدن، بر مبتني نظم

 شـده  بدن به توجه سبب مدرنيته و ،گرايي فرد شدن، صنعتي مانند تغييراتي ،ترنر باور به
 بـا  يتهمدرن ظهور البته و است كرده پيدا ارتباط خود مفهوم و هويت با دوران اين در بدن و

 ايـن  بر چنين هم وي .)Turner, 1996: 7( است مرتبط    ً كامال   مصرف و گرايي مصرف توسعة
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 تنظـيم  در را دخالت ترين بيش پزشكي و مذهب حقوق، قانون، مانند عواملي كه است باور
 و مـذهب  قـدرت  زا شـود،  مـي  سكوالريزه تر بيش جامعه چههر ،ترنر باور به .دارند ها بدن

 در كـه  را، بـدني  تنظـيم  چهارگانة ابعاد ترنر چنين هم .شود مي كاسته ها بدن كنترلدر  كليسا
  :از اند عبارت كه كند مي مطرح ،دارد وجود جوامع تمامي
 شـامل  بلكـه  ،شـود  مـي  اطالق فيزيكي بازتوليد به تنها نه كه نسل، تجديد يا بازتوليد .1

  است؛ جامعه هاي ارزش و ها آرمان بازساخت و تكرار همانندسازي،
  ها؛ بدن يا جمعيت تنظيم .2
  ؛شود مي مربوط اجتماعي فضاي در  بدن نمايش به كه ها بدن نمايش يا بازنمايي .3
 و آرزوهـا  كنتـرل  موجـب  و مربـوط  درونـي  »خـود « بـه  كـه  درونـي،  كنترل و مهار .4

  .)Turner, 1996: 17( شود مي اجتماعي سازمان منافع راستاي در تند احساسات
 صورت به هم و گيرد مي تأثير جامعه از هم بدن كه است باور اين بر ترنر اين، بر افزون

 بيند مي دوطرفه اي ابژه را بدن ترنر .كنند مي تصرف و دخل آن در مدرن جامعة افراد ،پروژه
 و عيني طور به توان مي و است ديگران به مربوط طرفش يك و ام به مربوط طرفش يك كه

 ترنر بدن، به نگاه اين با .است فرهنگي هم و طبيعي هم نيز آن ماهيت ؛كرد اش تجربه ذهني
 را آن كـه  كننـد  مـي  حركـت  سمتي به مدرن صنعتي جوامع كه پردازد مي مسئله اين بيان به

 آن در كه است نظامي جامعه اين وي، تعبير به .نامد مي )somatic society( جسماني ةجامع
  .دهد مي تشكيل را فرهنگي و سياسي هاي فعاليت اصلي ةحوز بدن

  
  )Erving Goffman( گافمن اروينگ 5.3

 قرار خود مباحث موضوع را بدن كه است مكاتبي جمله از ننمادي متقابل كنش مكتب
 ميان كه كند مي تأكيد نكته اين بر ،مكتب اين اعضاي ترين سرشناس از، گافمن .است داده
 »خود« از برداشت وي .دارد وجود فاصله واقعي   خود با اجتماعي هويت يا اجتماعي خود
 اجتماعي هاي نقش ،خود نمايشي رويكرد با گافمن .كند مي تشريح نمايشي يافت ره با را
 .شوند مي اجرا روزمره زندگي در كه بيند مي هايي نمايش فقط را اجتماعي هاي موقعيت و
 شكل كنند مي اجرا ها موقعيت اين در كه هايي نقش  طريق از افراد »خود« ،وي باور به
 اشاره بدن به زيادي ةانداز تا خود مفهوم از استفاده ضمن گافمن .يابد مي معنا و گيرد مي
 ةهم به توسل با كه هستند هايي كن جمع رأي نيز جسمي يا بدني عامالن ،او ديد از .دارد

 عامالن اين .كنند جلب خود به را ديگران نظر كوشند مي اجتماعي دهي عالمت هاي روش
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 شوند مي تفسير گران كنش ديگر طريق از كه اند منزلت و منش ةتجسديافت هاي  معرف بدني
 ).155 :1385 ،اسكات و لوپز(

 خلق گوناگون هاي نقش در روزمره زندگي متقابل هاي كنش در بايد كه »خودي« گافمن
 ،روزمره زندگي در شاعمال و خود از محافظت براي بنابراين .داند مي پذير آسيب بسيار شود

 كند مي ادعا چنين مفهوم اين پرداخت در وي .كند مي مطرح را تأثيرگذاري مديريت مفهوم
 پذيرفته ديگران كه دهند نمايش را خود از اي جنبه كوشند مي متقابل كنش هنگام در افراد كه

 ممكن شانتماشاچيان كه دانند مي نيز عمل اين انجام حين در حتي گران كنش اما ،باشند
 بر نظارت به نياز گران كنش دليل همين به .كنند ايجاد اختالل نقش اجراي در است

 .باشند گر اختالل است ممكن كه عناصري از مراقبت ويژه به ؛كنند مي احساس را تماشاچيان
 كه باشد مند قدرت اي اندازه به دهند مي نشان ها آن به كه خودي اميدوارند گران كنش

 را تماشاچيان نمايششان اميدوارند چنين هم گران كنش .دهند نشان خواهند مي خودشان
 منزلة به را اصلي ةعالق اين گافمن .كنند عمل ها آن خواه دل به و داوطلبانه كه دوادار

  ).119 :1386 ،گافمن( كرد مطرح تأثيرگذاري مديريت
 شامل گري ميانجي اين .است روزمره زندگي گذر در مردم ةواسط بدن گافمن نظر از
 براي .كنند مي بحث ديگران به نماياندن چگونگي دربارة آن طريق از مردم كه است هايي راه

 لباس نوع چهره، هاي  حالت يعني بدن، قيطر از ارتباط برقراري هاي راه دربارة گافمن مثال،
 نظر از صورت گرفتن ناديده ).24 :1387 پاركر،( كند مي بحث ايستادن طرز و پوشيدن
 به چهره تعامل در صورت گافمن، نظر از .رسد مي نظر به مشكل بسيار امري اجتماعي

 يصورت اجتماعي صورت .دارد بسياري اهميت اجتماعي عملكردهاي در نيز و چهره
 براي است اي وسيله شآراي .است آن بر موجود نقاب دائمي تغيير نيازمند و است عمومي

 دوستان حضور در يا تنهايي شديد، احساسي شرايط در فقط .نقاب اين آوردن دست به
 واقعي شخص همان يا خصوصي صورت و رود مي كنار صورت )آرايش( نقاب كه است
  ).Synnot, 1990: 61( شود مي ظاهر
 زيـر  هـاي  فرضيه پژوهش ةپيشين و نظري ارچوبهچ در شده مطرح مباحث به توجه با

  :شود مي طرحم
 )اجتمـاعي  ةطبق و ،هلأت وضعيت شغل،( اي زمينه متغيرهاي تفكيك به بدن مديريت .1

  ؛است متفاوت
 در پـذيريش  سازماني، پذيريش( آن ابعاد و گويان پاسخ اجتماعي پذيريش ميزان بين .2
  ؛دارد وجود معناداري رابطة بدن مديريت و )عام پذيريش و ،ساالن هم گروه
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  ؛دارد وجود معناداري ةرابط بدن مديريت و گويان پاسخ اي رسانه مصرف ميزان بين .3
  ؛دارد وجود معناداري ةرابط بدن مديريت و گويان پاسخ داري دين ميزان بين .4
  ؛دارد وجود معناداري ةرابط بدن مديريت و گويان پاسخ فرهنگي ةسرماي ميزان بين .5
 ةرابطـ  بـدن  مـديريت  بـه  گويـان  پاسـخ  گـرايش  و  اجتماعي فشارهاي احساس بين .6

  .دارد وجود معناداري
  

  پژوهش  روش .4
 ةنام پرسش از ها داده آوري جمع براي و شده انجام پيمايشي صورت به حاضر پژوهش
 ةسال 45 تا 15  دختران و زنان را پژوهش آماري جامعة .است شده استفاده ساخته محقق

 كه است بوده اين سني ردة اين انتخاب دليل .دهد مي تشكيل 1391 سال در تبريز شهر 
 وارد نمونه در باشند گذارنده را راهنمايي سوم كالس كم  دست كه نوجواني دختران
 يائسگي تأثيرهاي تا شد هداد قرار سني شرط نهايي حد هسال 45 زنان چنين هم و شوند

 .شود كمينه ،گذارد مي اثر انآن هويت روي بر كه ،)37 و 16 :1382 بريتانيا، پزشكي انجمن(
 اطالعاتي نوين هاي فناوري( شدن جهاني واملع ثيرأت تحت تر كم باالتر سنين اين، بر افزون

  .است شده تثبيت بيش و كم شانهويت و اند بوده )ارتباطي و
 پايايي ضريب با گزينشي ةنمون .شد محاسبه )Lin( لين جدول از استفاده با نمونه حجم

 حد باالترين فرض( درصد 50- 50 جمعيت واريانس و درصد 95 اطمينان ضريب ، 5±
   .است نفر 530 با برابر )جمعيت در واريانس
 و ساده تصادفي با انمأتو اي مرحله چند اي خوشه گيري نمونه گيري، نمونه روش

 از هريك نخست ةمرحل در كه است صورت  بدين گيري نمونه روش  .است سيستماتيك
 كار دوم، ةمرحل در .شد گرفته نظر در خوشه يك حكم در تبريز شهرداري ةگان ده مناطق
 ،آن اساس بر و يافت ادامه ساده تصادفي ةشيو به ها خوشه از هريك داخل در گيري نمونه
 ةمرحل در .گرفت قرار گيري نمونه طرح در ها خوشه از هريك هاي خيابان و ها محله اغلب
 هاي محله و ها خيابان شهرداري، مناطق در دختر و زن جمعيت تعداد تناسب به سوم،

  .شد انتخاب نهايي نمونة منظم، فيتصاد گيري نمونه روش به دوم ةمرحل در شده انتخاب
  

  متغيرها عملي و مفهومي تعاريف. 5
 است بدن ظاهري هاي ويژگي مستمر كاري دست و نظارت معناي به :بدن مديريت .1
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 هاي معرف كمك به مفهوم اين حاضر، پژوهش در ).64 :1381 چاوشيان، و ارمكي آزاد(
 بدن تغيير رفتارهاي و محور سالمت رفتارهاي بهداشت، و آرايش وزن، كنترل

 درجة سه با است متغيري كه است شده تبديل تجمعي يشاخص به )زيبايي هاي جراحي(
 مفهوم اين براي شده محاسبه كرونباخ آلفاي ميزان .باال و ،متوسط پايين، سطح نظارت

  ؛آمد دست  به 85/0
 .است شده لحاظ فرد رواني بعد از تر بيش شاخص اين :اجتماعي فشار احساس .2

 بر و شود مي ايجاد افراد در فشار احساس ديگران تمسخر يا خنده طريق از      ًمعموال 
 حس به يابي دست و فشارها اين از رهايي براي افراد .گذارد مي اثر خود به ها آن نگرش
 اين كردن عملياتي براي .آورند مي روي بدن كنندة تنظيم وسايل انواع به نفس به اعتماد
 گويي كنايه و چاقي علت به فرد شدن مسخره :است هشد طراحي گويه دو متغير

  ؛فرد چاقي دربارة اطرافيان
 جمعي ارتباط وسايل از فرد ةاستفاد ميزان متغير اين از منظور :اي رسانه مصرف .3
 داخلي هاي رسانه از استفاده ميزان. 1: گيرد مي دربر را استفاده ميزان دو متغير اين. است

 از استفاده ميزان .2؛ )داخلي مجالت و روزنامه داخلي، راديو داخلي، تلويزيون(
 و بوك فيس چون هم مجازي اجتماعي هاي شبكه ماهواره، اينترنت،( خارجي هاي رسانه

  ؛)خارجي راديوهاي
 نظر از بدن خاص تظاهرات و اشكال آن از منظور :بدن اجتماعي پذيرش .4

 پژوهش در .شود مي فتهپذير اجتماعي نظام در كه است آرايشي و ظاهري وضعيت
 يا عام پذيرش بعد سه با )Gottfried, 2003: 265( گاتفريد از تأسي به متغير اين حاضر،
 قالب در گويه تعدادي صورت به سازماني پذيرش و ساالن هم گروه در پذيرش عمومي،
 87/0 مفهوم اين براي شده محاسبه كرونباخ آلفاي ميزان .است شده بررسي ليكرت طيف

  ؛آمد دست  به
 اديـان،  تفاوت رغم به )Glock and Stark( استارك و گالك باور به :داري دين ميزان .5
 ايـن  .دهند مي تشكيل را داري دين اصلي ابعاد كه شود مي مشاهده ها آن ميان مشتركي وجوه
 و مشخص ديني مناسك ديني، عواطف يا تجربه ديني، باورهاي و اعتقاد :از ندا عبارت ابعاد

 در ).38 :1381 زاده، سـراج ( دينـي  تجـارب  و ،اعمـال  باورهـا،  هـاي اثر بـر  ناظر پيامدهاي
 ليكـرت  طيـف  هـاي  پرسـش  از گيري بهره و ابعاد اين با نيز داري دين ميزان حاضر پژوهش
 ؛آمد دست  به 94/0 آن براي شده محاسبه كرونباخ آلفاي ميزان و شد بررسي
 نيـز  و فرهنگـي  ملمـوس  كاالهـاي  مختلف انواع انباشت و تمركز :فرهنگي ةسرماي .6
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 شـناخت  در فرد ظرفيت و استعداد چنين هم و كاالها اين گرفتن اختيار در توانايي و قدرت
 از استفاده با متغير اين حاضر پژوهش در .گويند مي فرهنگي ةسرماي را وسايل اين كاربرد و

 بـراي  شـده  محاسبه كرونباخ آلفاي ميزان و شد بررسي ليكرت طيف قالب در پرسش پانزده
  ؛آمد دست  به 78/0 آن

 هـايي  شـاخص  كمـك  به متغير اين حاضر پژوهش در :اجتماعي ـ اقتصادي پايگاه .7
 مسـكن  نـوع  گـو،  پاسـخ  شـغلي  ةرتب گو، پاسخ درآمد مادر، و پدر تحصيالت و شغل مانند

 بـاال،  ةطبقـ  سه به و است شده سنجيده گو پاسخ ةخانواد خودرو ارزش و گو پاسخ ةخانواد
  .است شده تقسيم پايين و ،متوسط
 مديريت طيف دروني عوامل است الزم پژوهش هاي يافته به پرداختن از پيش چنين هم
 تحليل اساس بر .شد استفاده عاملي تحليل آماري تكنيك از راستا اين در .شوند مطالعه بدن

 عامـل  چهـار  ،)1 جدول( شده انجام بدن مديريت ةدهند تشكيل هاي لفهؤم بارةدر كه عاملي
 كـه  دارنـد  مشـتركي  معنـاي  كـه  است هايي گويه از متشكل عامل هر و دارد وجود اساسي
  :از اند عبارت
 ضـريب  .است وزن كنترل بعد ةدهند نشان است، گويه پنج از متشكل كه ،اول بعد )الف
 .هاسـت  گويه از هريك اهميت ةدهند نشان شده نوشته ها گويه از هريك مقابل در كه عاملي

 بعد تشكيل در را سهم ترين بيش عاملي بار باالترين با »شكم چربي كنترل« ةگوي ،مبنا اين بر
  ؛است داشته بدن از رضايت
 از بعـد  اين .است بدن تغيير رفتارهاي بعد بدن مديريت ةدهند تشكيل عامل دومين )ب

 ضـريب  .است » كسابوت از استفاده « ةگوي بعد اين ةگوي آخرين .است شده تشكيل گويه نه
  ؛است بعد اين در آن باالي اهميت ةدهند نشان )82/0( گويه اين عاملي
 شده تشكيل گويه هفت از محور سالمت رفتارهاي يعني ،بدن مديريت عامل سومين )ج
  ؛باالست بسيار )84/0( آن عاملي ضريب به توجه با »خون قند مرتب كنترل« ةگوي .است
 بعد اين .است بدن بهداشت و آرايش بعد بدن مديريت ةدهند تشكيل عامل چهارمين )د

 .است »ادكلن و عطر از استفاده« ةگوي بعد اين ةگوي اولين .است شده تشكيل گويه هشت از
  .است بعد اين در آن باالي اهميت ةدهند نشان )76/0( گويه اين عاملي ضريب
 مناسـب  عـاملي  تحليل براي ها داده ابعاد، همة در K.M.O ةآمار به توجه با است نيگفت
 سـطح  داراي Sig=01/0 خطـا  ميـزان  واقع در .است معنادار نيز بارتلت آزمون ةنتيج و بوده

 رفتـه  كـار  بـه  عناصـر  همة ديگر، عبارت  به .است درصد 99 اطمينان سطح و باال معناداري
  .اند داشته وابسته متغير براي را نظر مد كنندگي تبيين قدرت بعد هر براي
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  تبريز شهر دختران و زنان بين در بدن مديريت عاملي تحليل نتايج .1 جدول

 آزمون نتيجة

KMO 

 ابعاد
 مديريت
  بدن

 بدنمديريتهايعامل

 عامل بدن مديريت هاي گويه
 چهارم

عامل
 سوم

عامل
 دوم

عامل
 اول

K
.M

.O
=

 81
/0

 
Sig=
 01

/0
 

كنترل
 

وزن
 

 شكم چربي كنترل 83/0   
 وزنافزايش به حساسيت 79/0   
 ورزشطريق از وزن كنترل 75/0   
 ماههر در وزن كنترل 76/0   
 غذاييرژيم با وزن كنترل 68/0   

رفتارهاي
 

تغيير
 

بدن
 

  ارتودنسي  65/0  
 ابروها كردن تاتو  64/0  
 گونهزيبايي جراحي  81/0  

 ليپوساكشن  72/0  

 بينيزيبايي جراحي  72/0  
 زائدموهايليزري برداشت  70/0  
 چانهزيبايي جراحي  78/0  
  لنزگذاري  72/0  
 كسابوت از استفاده  82/0  

رفتارهاي
 

سالمت
 

محور
 

 مضرآرايشيمواداز نكردن استفاده   60/0 
 سنتيطبوگياهيداروهاي از استفاده   62/0 
 داروخودسرانةمصرف از خودداري   60/0 
 مداوم ورزش   67/0 
 هادندان سالمت كنترل   65/0 
 خونقند مرتب كنترل   84/0 
 خونفشار مرتب كنترل   72/0 

ش
آراي

 و 
بهداشت

  

 ادكلنورطع از استفاده    76/0
 بغلزير مام از استفاده    68/0
 )مورنگمش،اليت،هاي( مو آرايش    74/0
 )يملر(صورت آرايش    69/0
 رنگي لنز از استفاده    63/0
 آفتاب ضد از استفاده    72/0
 ريملوگونهرژورژلب از استفاده    70/0
 ابرومدادوچشمسايةوخط از استفاده    66/0
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  پژوهش هاي يافته. 6
 تـر  بـيش  كه است اين ةدهند نشان اي زمينه متغيرهاي توصيفي تحليل از آمده دست  به نتايج
 افـزون  .دارند تعلق متوسط ةطبق به شاناغلب و اند شهري و هلأمت دار، خانه ،شده مطالعه افراد
  .دارد قرار متوسط سطح در زنان ميان در بدن مديريت ميانگين آن، بر

 شاغل زنان كه دهد مي نشان شغلي وضعيت حسب بر زنان بدن مديريت سطح بررسي
 .اند وزن كنترل بعد در بدن مديريت ميزان باالترين واجد غيردولتي و دولتي هاي سازمان در
 دختران و غيردولتي بخش در شاغل زنان بدن مديريت ميانگين بهداشت، و آرايش بعد در

 رفتارهاي بعد در .است دار خانه زنان و دولتي هاي سازمان در شاغل زنان از باالتر محصل
 و يردولتيغ شاغالن يشگرا متوسط كه دارد آن از حكايت نتايج ،بدن تغيير بر مبتني

 گرايش ترين پايين .است ديگر هاي گروه از تر بيش رفتارهايي چنين به ترتيب، به ،محصالن
 نتايج مجموع، در .است شده مشاهده دولتي شاغالن و اندار خانه ميان در بدن تغيير به

 در بدن مديريت كه است آن ةنشان شغلي وضعيت تفكيك به بدن مديريت توصيفي تحليل
 دو با مقايسه در نيز دار خانه زنان و بوده دولتي شاغالن از باالتر غيردولتي شاغالن ميان
 زنان ميان در بدن مديريت ةمقايس .دارند قرار تري پايين سطح در محصالن و قبلي گروه
 مديريت ابعاد در ها آن تفاوت معناداري ةنشان محصالن و دار خانه غيردولتي، دولتي، شاغل
  .است محور سالمت رفتارهاي بعد از غير به بدن

 ميانگين كه دهد مي نشان آن ابعاد از هريك در تأهل وضعيت حسب بر بدن مديريت
 بعد در. هاست گروه ساير از تر بيش مجرد دختران و مطلقه زنان ميان در وزن كنترل

 بهداشت به اندازه يك به متأهل زنان و مجرد دختران دختران، آرايشي و بهداشتي رفتارهاي
 وضعيت بدن مديريت از بعد اين در نيز مرده همسر و مطلقه زنان .كنند مي توجه آرايش و

 و متأهل و مطلقه زنان به ميانگين باالترين محور، سالمت رفتارهاي بعد در. دارند مشابهي
 مطلقه و مرده همسر زنان. دارد اختصاص متأهل زنان و مجرد دختران به ميانگين ترين پايين

 در بدن مديريت مجموع، در. اند داده نشان زيبايي هاي جراحي به را رغبت ترين كم ترتيب به
. است بوده ها مطلقه از تر مطلوب متأهالن بين در و متأهالن از تر مطلوب مجردها بين
 نشان بدن مديريت كل در و ابعاد از هريك در طرفه يك واريانس تحليل نتايج چنين هم
  .است معنادار آماري لحاظ از ها گروه بين در ها اختالف و تفاوت كه دهد مي

 در كـه  داد نشـان  اجتمـاعي  طبقات تفكيك به بدن مديريت وضعيت هاي بررسي نتايج
 تـري  مطلـوب  وضعيت پايين ةطبق زنان با مقايسه در باال ةطبق زنان بدن، مديريت ابعاد ةهم

 تـرين  كـم  و باال ةطبق زنان ميان در بدن مديريت به توجه ترين بيش ديگر، عبارت به .دارند
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 نيـز  طرفـه  يك واريانس تحليل نتايج .است شده مشاهده پايين ةطبق زنان ميان در نيز توجه
 بـاال،  طبقات زنان ميان در آن ابعاد از هريك و بدن مديريت در معنادار اختالف ةدهند نشان

 از و بـوده  انـدك  محـور  سـالمت  رفتارهاي بعد در تفاوت ميزان اما ؛است پايين و ،متوسط
ـ  به جامعه گوناگون طبقات زنان ديگر، بيان به .نيست معنادار آماري لحاظ  رفتارهـاي  ةمقول

  .شود مين تأييد اول فرضية بنابراين ؛دهند مي اهميت اندازه يك به       ًتقريبا  محور سالمت
  اي زمينه متغيرهاي تفكيك به بدن مديريت واريانس تحليل و توصيفي نتايج .2 جدول

  ياجتماع طبقة  تأهل تيوضع يشغلتيوضع  

ص  ريمتغ
شاخ

   

  يدولت

يغ
دولت

ر
  ي

يب
صل  كار

مح
  
مع

ج
جرد  

م
هل  

متا
لقه  

مط
  

سر
هم

 
رده

م
  

مع
ج

سط  باال  
متو

  
ييپا مع  ن
ج

  

  وزن كنترل

43  38  22  نمونه
0

  40  53
0

  16
0

  33
2

  13  25  53
0

  11
0

  38
5

  40  53
0

  

/4  نيانگيم
18  

2/
18  

2/
16  

9/
15  

4/
16  

8/
16  

9/
16  

2/
17  

6/
13  

4/
16  

2/
17  

4/
16  
13  

4/
16  

  ∗∗∗F 4/82∗∗∗ 3/62∗∗∗  9/15 مقدار

 و شيآرا
  بهداشت

/2  نيانگيم
36  

39  

1/
32  

5/
36  

9/
33  

4/
35  

3/
35  
29  

2/
29  

1/
35  

4/
38  

1/
35  
29  

1/
35  

 ∗∗∗F 15/56∗∗∗ 2/69∗∗∗  6/75 مقدار

 يرفتارها
  محور سالمت

/1  نيانگيم
38  

8/
33  

1/
34  

1/
33  

1/
34  

8/
32  

2/
35  
40  

2/
34  
35  

2/
36  

5/
34  
34  

8/
34  

  ∗∗∗F 66/12∗∗ 6/88∗∗  4/49 مقدار

 رييتغ يرفتارها
  بدن

/2  نيانگيم
30  

34  

2/
27  

1/
33  

30  
1/

37  
2/

25  
24  

2/
23  

8/
28  

1/
34  

3/
27  
25  30  

  F 1/39∗∗ 2/48∗∗∗  9/88 مقدار

  بدن تيريمد
12  نيانگيم

4
  12

8
  11

2
  12

0
  11

3
  12

3
  11

1
  10

9
  10

0
  11

3
  12

6
  13

1
  99  11

6
  

  ∗∗∗F 2/95∗∗∗ 3/84∗∗∗  2/73 مقدار

  01/0 سطح در معناداري ∗∗ و 001/0 سطح در معناداري ∗∗∗
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 بررسي منظور به .است فرضيه شش شامل حاضر پژوهش شد، گفته    ًقبال  كه طور همان
 اين در كه است هشد استفاده گوناگوني آماري هاي آزمون از فرضيات اين سقم و صحت
 بين ةرابط معناداري، سطح و F مقدار ،3 جدول هاي آماره طبق .پردازيم مي ها آن به قسمت
 ؛است معنادار درصد 99 سطح در بدن مديريت ميزان با آن ابعاد و اجتماعي پذيرش ميزان

2 براي آمده دست  به مقادير .شود مي ييدأت دوم ةفرضي بنابراين
R بعد كه دهد مي نشان 

 11 ساالن هم گروه در پذيرش درصد، 18 سازماني پذيرش درصد، 26 عمومي پذيرش
 تبيين را بدن مديريت واريانس و تغييرات درصد 21 اجتماعي پذيرش مجموع  در و درصد

 نشان را مستقيم ةرابط وجود آن ابعاد و اجتماعي پذيرش مورد در بتا ضريب .كنند مي
 وي اجتماعي پذيرش ميزان رود مي باالتر افراد در بدن مديريت ميزان هرچه يعني ؛دهد مي
  .شود مي تر بيش نيز

  بدن مديريت با آن ابعاد و اجتماعي پذيرش بين ةرابط آزمون .3 جدول
 معناداري سطح 2R Beta T  F مستقلمتغير وابسته متغير

  بدن مديريت

  000/0  11/113  52/10 51/0 26/0 عموميپذيرش
  000/0  83/59  90/8 43/0 18/0 سازمانيپذيرش

  000/0  49/46  71/7 33/0 11/0 ساالنهمگروهدرپذيرش
  000/0  60/82  60/9 46/0 21/0 كلاجتماعيپذيرش

 هاي رسانه گروه دو در حاضر پژوهش در شده بررسي جمعي هاي رسانه 4 جدول در
 مشخص 2R ينيتب ضريب به توجه با .اند شده تفكيك ديگر يك از خارجي و داخلي

 مصرف ميزان و درصد 4 اند توانسته داخلي هاي رسانه از استفاده ميزان كه شود مي
 تبيين را بدن مديريت تغييرات درصد 10 مجموع در و درصد 16 خارجي هاي رسانه
 بدن مديريت با ها رسانه مصرف بين رابطة ،معناداري سطح و F مقدار به توجه با .كنند

 اي رسانه مصرف كل و خارجي هاي رسانه مورد در بتا مقدار .است شده ييدأت
 با معكوس و منفي رابطة گر بيان داخلي هاي رسانه مورد در و مستقيم رابطة دهندة نشان

  .است بدن مديريت
 بدن مديريت با اي رسانه مصرف ميزان بين ةرابط آزمون .4 جدول

 يمعنادار سطح  2R Beta T  F مستقلريمتغ وابسته ريمتغ

  بدن تيريمد
  030/0  50/3  - 90/2 -2/0 04/0 يداخليهارسانه
  000/0  18/100  20/10 40/0 16/0 يخارجيهارسانه

  000/0  13/51  53/8 30/0 10/0 هارسانهمجموع
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 از فرضيه اين آزمون براي .است شده پرداخته چهارم ةفرضي آزمون به 5 جدول در
 معناداري سطح كه داد نشان آزمون اين نتايج .است شده استفاده پيرسون بستگي هم ضريب

 ميزان هرچه كه معناست بدان اين .شود مي ييدأت پژوهش ةفرضي بنابراين ؛است 001/0
 ها آن در بدن مديريت ميزان از نسبت همان به گيرد، مي قرار باالتري ةمرتب در افراد داري دين

 ةرابط ةدهند نشان - 56/0 معادل پيرسون بستگي هم ضريب .عكسرب و شود مي كاسته
 )31/0( شده محاسبه تبيين ضريب مبناي بر چنين هم .ستباال به متوسط شدت با معكوس

  .شود  مي تبيين داري دين طريق از بدن مديريت واريانس از درصد 31
  بدن مديريت با داري دين ميزان بين ةرابط آزمون .5 جدول

  معناداريسطح R رابطه شدت معيارانحراف Tمقدار 2Rتبيينضريب

31/0 39/3- 05/0 56/0 -  001/0  

 از فرضيه اين آزمون براي .است شده پرداخته پنجم ةفرضي آزمون به 6 جدول در
 معناداري سطح داد نشان آزمون اين نتايج .است شده استفاده پيرسون بستگي هم ضريب
 هرچه كه معناست  بدين اين .شود مي ييدأت پژوهش ةفرضي بنابراين ؛است 001/0 با برابر
 مديريت ميزان نسبت همان به گيرد، مي قرار باالتري ةمرتب در افراد فرهنگي ةسرماي ميزان
 ةدهند نشان 30/0 معادل پيرسون بستگي هم ضريب .عكسرب و يابد مي افزايش ها آن در بدن
 9 )09/0( شده محاسبه تبيين ضريب مبناي بر چنين هم .است متوسط شدت با مستقيم ةرابط

   .شود مي تبيين فرهنگي ةسرماي طريق از بدن مديريت تغييرات از درصد
  بدن مديريت با فرهنگي ةسرماي ميزان بين ةرابط آزمون .6 جدول

  معناداري سطح R رابطهشدت معيارانحراف Tمقدار 2Rتبيينضريب

09/0 57/6 08/0 30/0  001/0  

 فشار احساس متغير دو بين معناداري سطح كه جا آن از ،7 جدول هاي آماره به توجه با
 فشار احساس بين كه ،فرضيه اين نتيجه در است، 000/0 بدن مديريت و اجتماعي
 رابطه شدت .شود مي تأييد دارد، وجود رابطه بدن مديريت به زنان گرايش و اجتماعي

 بستگي هم رابطه، شدت نظر از دهد مي نشان مقدار اين كه است 42/0 متغير دو اين بين
 آزمون اين تبيين ضريب و است مثبت رابطه جهت .دارد وجود متغير دو اين بين متوسطي

 مديريت به زنان گرايش در اجتماعي فشار احساس متغير تأثيرگذاري ميزان كه است 17/0
  .كند مي بيان را بدن
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  بدن مديريت با اجتماعي فشار احساس ميزان بين ةرابط آزمون .7 جدول
 يمعنادارسطح R رابطه شدت اريمعانحراف Tمقدار 2Rنييتب بيضر

17/0 32/84 46/0 42/0  000/0  

 وابسته متغير در مستقل متغيرهاي از هريك تأثير سهم شدن مشخص منظور به ادامه در
 بدن مديريت ةمتغيرچند رگرسيوني مدل 8 جدول .است شده پرداخته رگرسيوني تحليل به
 درصد 35 تعيين ضريب دهد مي نشان 8 جدول در مندرج اطالعات .دهد مي نشان را

 طريق از بدن مديريت تغييرات از درصد 35 حدود كه معني اين به ؛است شده محاسبه
 هاي رسانه از استفاده فرهنگي، ةسرماي اجتماعي، فشار احساس داري، دين ميزان متغير شش

 تأثير ضرايب .شود مي داده توضيح عمومي پذيرش و خارجي هاي رسانه از استفاده داخلي،
 بدن مديريت متغير هاي كننده  بيني پيش ترين قوي كه دهد مي نشان 8 جدول در استاندارد

 ،)22/0=بتا( داري دين ميزان ،)25/0=بتا( خارجي هاي رسانه از استفاده متغيرهاي ،ترتيب هب
 فشار احساس ،)17/0=بتا( عمومي پذيرش ،)- 20/0=بتا( داخلي هاي رسانه از استفاده

  .است )11/0=بتا( فرهنگي ةسرماي و )15/0=بتا( اجتماعي
  بدن مديريت بيني پيش براي هچندمتغير تحليل .8 جدول

  يمعنادار سطح T مقدار B Beta مستقليرهايمتغ
  004/0  30/2 11/0 08/0 يفرهنگةيسرما
  002/0  86/2 15/0 14/0 ياجتماعفشاراحساس

  001/0  30/3 17/0 15/0 عاماييعمومرشيپذ
  002/0  - 11/2 -20/0 -30/0 يداخليهارسانهازاستفاده
  000/0  69/4 25/0 24/0 يخارجيهارسانهازاستفاده
  000/0  - 11/4 -22/0 -20/0 يدارنيدزانيم

= sig مدلخالصة 000/0F = 5/122R 2 = 35/0  

 

  گيري نتيجه. 7
 واسـت   شـده  توجـه  تـر  بـيش  بـدن  ةمسـئل  به شدن،  جهاني تحوالت با اخير هاي سال در

 .انـد  داده قرار سلطه تحت آدمي زندگي هاي حوزه ساير مانند را بدن گرايي مصرف الگوهاي
 نشـان  اي فزاينـده  توجـه  آن مـديريت  و بدن به گوناگون طبقات افراد شده موجب امر اين

 رايـج  زيبايي الگوهاي با مطابق را شانبدن كه اند آن پي در همگان       ًتقريبا  كه طوري به ؛دهند
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 و اجتمـاعي  عوامـل  حاضـر  پـژوهش  مسـئله،  اين اهميت به توجه با .دهند تغيير و بيارايند
  .است كرده بررسي را دختران و زنان بدن مديريت با مرتبط فرهنگي
 كه است هايي مؤلفه از يكي زنان شغلي وضعيت كه است  آن از حاكي پژوهش هاي يافته

 بر .دارد ارتباط بدن تغيير و ،بهداشت و آرايش وزن، كنترل ابعاد در ويژه به ،بدن مديريت با
 ويژه به ،شاغل زنان .است متفاوت بدن رب شده اعمال مديريت نوع زنان، شغلي وضعيت حسب
 جامعه، در زيبايي معيار شدن  بصري فيزيكي، خصوصيات دليل به ،غيردولتي بخش در شاغالن
 مستقل درآمد داشتن چنين هم و ها آن بر وارد فرهنگي و اجتماعي فشار زنان، شوندگي انتخاب
 بدن تغيير و ،بهداشت و آرايش بر مبتني رفتارهاي وزن، لكنتر راستاي در يگراند از تر بيش
 در .است زنان تأهل وضعيت است ارتباط در بدن مديريت با كه ديگري متغير .كنند مي اقدام
 .شود مي ديده بدن تغيير بعد در ويژه به ،بدن مديريت به تري بيش گرايش مجرد دختران ميان

 به جمعي هاي رسانه حتي و جامعه افراد و ،خانواده دوستان، فشار دليل به مجرد دختران
  .كنند مي توجه ها مرده   همسر و ها مطلقه متأهل، زنان از تر بيش بدن مديريت رفتارهاي
 اغلب كه است بدن مديريت شناختي جامعه مهم هاي همؤلف از اجتماعي طبقة
 با مقايسه در باال طبقة دختران و زنان ميان در .اند كرده اشاره آن به نيز پردازان نظريه
 باال سطح در معناداري طور به ابعاد همة در بدن مديريت ،پايين و متوسط طبقة زنان
 منش نظام بنيادين هاي جنبه از يكي را خود بدن با كس هر ةرابط بورديو .دارد قرار

 باال طبقات يها كنترل و رفتارها بنابراين ؛) 241 :1381 بورديو،( است برشمرده طبقاتي
 .است متمايز پايين و متوسط طبقات از و بوده وابسته ها آن طبقاتي منش به بدن بر

 )1387 اخالصي، و فاتحي ؛1389 ،كاران هم و آرا كيوان( ايران در شده انجام هاي پژوهش
  .ندحاضر پژوهش هاي يافته مؤيد

 نشان پژوهش هاي يافته بدن، مديريت با آن ابعاد و اجتماعي پذيرش متغير ةرابط دربارة
 21 است توانسته اجتماعي پذيرش و دارد وجود مثبتي ةرابط متغيرها اين بين كه است هداد

 تر بيش را بدن مديريت زنان هرچه ديگر، بيان به .كند تبيين را بدن مديريت تغييرات درصد
 پذيرش ابعاد بين از .شود مي تر بيش نيز جامعه و ها گروه در ها آن پذيريش كنند، مي اعمال

 دوستان  گروه بين در پذيرش و سازماني پذيرش عمومي، پذيرش ترتيب به اجتماعي،
 با زنان كه معناست  بدان اين و اند كرده فراهم بدن مديريت براي را تبيين ميزان ترين بيش

 ارتباطات در پذيرش يا عمومي پذيرش كسب پي در همه از بيش خود بدن مديريت
 را خودي گافمن تعبير به ،خود بدن بر مديريت با عرصه اين در كوشند مي و يندرودررو
 بااليي نمرة شانهاي ارزيابي در و گيرد قرار همگاني پذيرش و احترام مورد كه دارند عرضه
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 پذيرش بين مثبت ةرابط وجود هب خود پژوهش در نيز )1387( اخالصي .كنند كسب
  .است رسيده بدن مديريت و اجتماعي
 مجزاي بررسي .است بدن مديريت با اي رسانه مصرف ارتباط گر بيان چنين هم ها يافته

 هاي رسانه كه است آن ةدهند نشان بدن مديريت با داخلي و خارجي هاي رسانه ةرابط
 قدرت از دختران و زنان بدن مديريت براي داخلي هاي رسانه نسبت به خارجي
 ابعاد ةهم اند توانسته جديد هاي رسانه اين واقع، در .مندند بهره تري قوي كنندگي تبيين

 با ها فناوري اين .دهند تغيير را خود بدن دربارة او ذهني تصور جمله از ،بشري زندگي
 از رضايت ميزان خود، بدن دربارة انسان كنترل و نگاه كه اند شده باعث شانشگرف ثيراتأت

 آن صرف كه اي سرمايه و وقت نيز و دهد مي آن به كه اهميتي خويش، بدني وضعيت
 از خارجي هاي رسانه هاي برنامه كه اين به توجه با .شود متفاوت معناداري طور به كند مي

 كه ،دارند خود در را )زيبايي فرهنگ و بودن مصرفي( مدرن جوامع هاي ارزش محتوا، لحاظ
 بدن مديريت ميزان با دارد، فاصله ما كشور ديني و سنتي هاي ارزش از بسياري ةانداز تا

 .دهند مي نشان را معكوسي ارتباط داخلي هاي رسانه كه حالي در ؛دارند مثبتي ارتباط
 ها آن بر بومي و ملي هاي ارزش كه ،داخلي هاي رسانه برخالف كه اين به توجه با چنين هم

 به توجه و است حاكم فراملي و جهاني هاي ارزش خارجي يا غربي هاي رسانه بر ،اند حاكم
 از امروزه اما ،است مرتبط يغرب جوامع با تر بيش كه است موضوعي رسانه، ةمثاب به بدن

 ايران وارد ماهواره و مجازي اجتماعي هاي شبكه اينترنت، ويژه به ،نوين هاي رسانه طريق
 بدن به توجه زنان و دختران ويژه به ،جوانان از بسياري بين در دليل همين به .اند شده

 .است شده برخوردار روزافزوني حساسيت از يظاهر شكل به توجه و شده يمهم موضوع
 ،)1387( اخالصي هاي پژوهش و فدرستون ةنظري راستاي در حاضر پژوهش هاي يافته

  .است )2003( هريسون و )1389( كاران هم و رضايي
 مديريت و فرهنگي ةسرماي بين ضعيف و مثبت ةرابط گر بيان چنين هم پژوهش هاي يافته

 متني دربردارندة مدرن، دنياي ،بورديو ةنظري از الهام با رابطه اين تبيين در .است بدن
 نوع مصرفي، موسيقي نوع .آيند درمي نمايش به فرهنگي عناصر آن در كه است فرهنگي

 چون هم كه وسايلي تمامي و بدن ظاهر آرايش مصرفي، پوشاك و لباس مصرفي، فيلم
 با افراد كه اند هويتي عناصر سازند مي ممكن را نقش اجراي فراگير و فرهنگي اي رسانه
 كه كند مي تشويق را ها انسان مصرفي فرهنگ .كنند مي تعريف را شانهويت شاندادن نمايش
 حفاظت منظور به همواره است الزم كه كنند تلقي اي گونه به را زنانه پوست ويژه به پوست،

 تمايز ويژگي بتواند پوست ترتيب  بدين تا گيرد انجام مداوم كار آن روي زمان گذر برابر در
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 و كند مي ايفا شخص هويت و مصرف ميان را واسطي نقش بدن .كند حفظ را اش جنسيتي
 ميزان بودن پايين داليل از يكي شايد .است شده تبديل ها تفاوت نمايش اصلي مكان به

 زنان كه كرد تحليل گونه اين بتوان را حاضر پژوهش آماري ةجامع در فرهنگي ةسرماي
 از شانبدن مديريت اعمال هاي شيوه در دهند مي ترجيح غربي زنان برخالف ايراني

  .كنند استفاده تر كم فرهنگي ةسرماي با مرتبط هاي لفهؤم
 منزلة به حاضر، پژوهش هاي يافته در درصد  31 كنندگي تبيين ميزان با داري دين متغير
 در اي كاهنده ثيرأت و ي با مديريت بدن داردمعكوس ةرابط كه است هشد معرفي متغيري
 و آرايي چهره مخالف اسالم، دين هاي آموزه كه اين به توجه با .است داشته بدن مديريت
 در فقط و خصوصي فضاهاي به را  آن و است اجتماعي فضاي در زنان زيبايي نمايش
 فضاي در دارند باالتري داري دين ميزان كه افرادي است طبيعي ،كرده محدود محارم حضور

 اين اساس بر يافته اين چنين هم .كنند اعمال خود بدن بر تري كم مديريت ميزان اجتماعي
 علم به آن وابستگي افزايش و مذهب به جامعه وابستگي كاهش كه است گيدنز از ديدگاه
 با زمان هم كه كند مي تصريح وي چنين هم .است شده بدن فيزيولوژي كاري دست سبب
 اهميت و جايگاه افراد سازي هويت در بدن اجتماعي، هويت و ديني مباني شدن سست
  ).150 :1387 گيدنز،( يابد مي تري بيش

 مديريت و اجتماعي فشار احساس بين رابطه شدت نظر از چنين هم پژوهش هاي يافته
 تمسخرها و ها خنده قبيل از ،اجتماعي فشارهاي .است متوسط و مثبت ارتباطي گر بيان بدن
 را ويژگي اين كه كساني شود مي سبب متناسب افراد به كار هاي محيط نياز چنين هم و

 به محبوبيت كسب براي بنابراين ؛شوند نفس به اعتماد فاقد و بيني خودكم دچار ندارند
 .بياورند روي متناسب اندام و زيبايي
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