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  و بيان مسأله مقدمه
اي ه در سطح فردي مادهموقعيت انسان، موقعيتي بدني است و بدن چه در سطح جمعي و چ

دهد (قادرزاده و پيري، ساز است و خود را در معرض ديد، ارزيابي و خوانش سايرين قرار ميهويت
اي است شناختي و روانشناختي صرف نيست، بلكه پديده). درواقع بدن يك هستي زيست22: 1393

   .)154: 1389يي، (ابراهيمي و بهنوشود هاي اجتماعي ساخته و پرداخته ميكه با شيوه
برخي  توجه تدريج به كه است هاييحوزه از زيبايي، و بدن هايكنش در زمينه مطالعه

؛ 1400مفاخري و همكاران، نمونه به طور ( است كرده جلب خود به را ايراني شناسانجامعه
ويي، ابراهيمي و بهن؛ 1386 ذكايي، ؛1392تلور، و محمدينايبي ؛ 1399فرد و همكاران، بابايي
در ايران  و ليزر 1هاي زيباييبر اساس آمارهاي موجود جراحياخير كه هاي ويژه در سال. به)1389
 درصد از متقاضيان جراحي 60حدود  يافته است، در حالي كهدرصد افزايش  30تا  20بين  ههر سال

 ،رهاي موجودآما اساس . همچنين برشناسي نيازي به جراحي ندارندزيبايي از نظر علمي و زيبا
جراحي اندام و رتبه سوم در جراحي چين و  كشور ايران رتبه اول را در جراحي بيني، رتبه دوم را در

هاي يويژگگويي كه  )4: 1395، جعفري( است دادهچروك صورت در جهان را به خود اختصاص 
(ابراهيمي و  دننكميدنياي امروز بازنمايي و شناسايي  را در هر فرد هويت او تيرؤظاهري و قابل

تواند در ميزان وسواس هر فرد نسبت به فيزيك و ظاهر اين موضوع خود مي .)154: 1389بهنويي، 
رو نفس، تشويش و افسردگي روبههاي روحي، عدم اعتمادبهبدنش اثرگذار باشد و گاه فرد را با آسيب

كنند و عيار زيبايي تلقي ميسازد. نمونه بارز اين ادعا افرادي هستند كه تناسب اندام را نوعي م
پذيرش اجتماعي شده است (احمدنيا، ها از حيث عدمنداشتن اندامي موزون موجب دغدغه خاطر آن

هاي زيبايي و رعايت شود از طرق مختلفي چون جراحيكه سعي مي اي )، نگراني132: 1384
ان گردد. در واقع افراد با هاي غذايي الغري كه در برخي موارد ممكن است نامناسب باشند، جبررژيم

هاي پرخطر مرتبط با مديريت بدن، ارزش زيبايي را به ارزش سالمتي ترجيح انجام برخي كنش
  ). 1390، اديبي و همكاران، 1395دهد (قبادي و همكاران، مي

فرهنگي بسيار -شهر يزد در گذشته به دليل حاكميت فرهنگ سنتي، روند تغييرات اجتماعي
اما در  سنتي بودندآداب  همنوا باخود بيشتر ي جامعه فرهنگمتن انان متناسب با جوكندي داشت و 

پذيري گسترده در يزد، ورود دانشجويان هاي اخير به دليل گسترش مراكز آموزش عالي، مهاجرسال
غيربومي و افزايش استفاده از وسايل ارتباطي جهاني؛ جوانان يزدي با سرعت بيشتري در معرض 

اند؛ شرايطي كه تا حدود زياد سبك زندگي و نگاه جوانان ماعي و فرهنگي قرار گرفتهتغييرات اجت
يزدي را نسبت به بسياري از موضوعات مختلف تغيير داده است. نمونه اين تغييرات دگرگوني در 

 
1. Cosmetic Surgery 
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تعريف زيبايي بدن است كه به افزايش تمايل جوانان به مديريت بدن در قالب استفاده از وسايل 
با هدف حاضر رو مطالعه از اين هاي الغري، جراحي زيبايي و غيره منجر شده است.رژيم آرايشي،

 درصددشناخت عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با مديريت بدن جوانان ساكن شهر يزد 
شهر يزد چگونه  18-35وضعيت مديريت بدن در بين جوانان كه  است سؤاالت اين پاسخگويي به

   ؟اندكدامل مرتبط با مديريت بدن جوانان شهر يزد عوام ترينمهم و است؟
  

  تحقيق پيشينه
دربارة گرايش به مديريت بدن و عوامل مؤثر بر آن در جهان و ايران مطالعات و تحقيقاتي صورت 

  شود.ها اشاره ميگرفته است كه در بخش زير به برخي از آن
)a( ) مدل ساختاري «) با عنوان 1400براساس نتايج پژوهش مفاخري و همكاران

رابطه بين نگراني از تصوير بدن و باورهاي وسواسي با مديريت بدن در افراد متقاضي 
به اين نتيجه دست يافتند كه بين نگراني از تصوير بدن و مديريت بدن » جراحي زيبايي

  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.
)b( بابايي) تماعي موثر بر عوامل اج«) در پژوهشي با عنوان 1399فرد و همكاران

بين متغيرهاي فشار به اين نتايج نائل شدند كه » گرايش زنان به مديريت بدن در شهر قم
اجتماعي، تأييد اجتماعي، دستيابي به موقعيت اجتماعي باالتر، جذب جنس مخالف و 

 متغيرهاي همچنين،. دارد وجود مستقيم و معناداررضايت از زندگي با مديريت بدن رابطه 
رصد از تغييرات متغير مديريت بدن را تبيين د 41اند توانسته رگرسيوني، مدل در حاضر
  كنند.

شناختي مديريت بدن زنان تبيين مدل جامعه«) در پژوهشي با عنوان 1399دورخ و نوري (
به » گري مقايسة اجتماعي (مطالعه موردي: شهر سنندج)براساس سرماية فرهنگي و رسانه با ميانجي

يافتند كه بين متغيرهاي مديريت بدن، سرماية فرهنگي، رسانه و مقايسه اجتماعي  اين نتيجه دست
  رابطة معناداري وجود دارد.

شناختي مديريت بدن در بين تبيين جامعه«) در مطالعه خود با عنوان 1398رستمي و راد (
اي زمينهميزان مديريت بدن برحسب برخي متغيرهاي به اين نتيجه رسيدند كه » بانوان ورزشكار

همچون سن، وضعيت تأهل، تحصيالت، وضعيت شغلي و درآمد پاسخگويان متفاوت است. همچنين 
پذيري جنسيتي و دينداري با مديريت بدن، رابطه معكوس و بين متغير احساس بين متغيرهاي نقش

دار برقرار است. براساس تحليل مسير، و معني و مديريت بدن، رابطه مستقيم فشار هنجاري
غيرهاي دينداري و احساس فشار هنجاري، هم به طور مستقيم و هم از طريق تحت تأثير قرار مت
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اين متغيرها در مجموع  .اندپذيري جنسيتي، بر ميزان مديريت بدن تأثير گذاشتهدادن متغير نقش
  .بيني كننددرصد از تغييرات مديريت بدن را پيش 2/35قادرند 

شناسي مديريت بدن و تبيين جامعه«ش خود با عنوان ) در پژوه1397قبادي و همكاران (
نفر از زنان شهر ايالم انجام  381كه با روش پيمايشي و با » ارتباط آن با عوامل اجتماعي و فرهنگي
دار و متعلق به طبقه بيشتر زنان مطالعه شده متأهل، خانهدادند، به اين نتيجه دست يافتند كه 

مديريت بدن رابطه  بامقبوليت اجتماعي  و متغيرهاي سن بيناند؛ ضمن اينكه متوسط بوده
  شت.معناداري وجود دا

عوامل اجتماعي مؤثر بر «) با عنوان 1396براساس نتايج پژوهش عبدالحسيني و حقيقتيان (
مقطعي بر -كه به روش توصيفي» مديريت بدن در بين نوجوانان و جوانان دختر و پسر شهر اصفهان

دهد انجام شده است، نشان مي گانه شهر اصفهان14مناطق سالة  29تا  15ن نفر از جوانا 384روي 
اقتصادي و مديريت بدن رابطه معناداري وجود ندارد اما بين متغيرهاي  _كه بين پايگاه اجتماعي 

  هويت جنسيتي ، سرمايه فرهنگي و مديريت بدن زنان رابطه معناداري وجود دارد.
شناختي مطالعه جامعه«)  با عنوان 1396ائي و همكاران (فسنتايج حاصل از پژوهش صادقي

شهر  60رابطه مديريت بدن و ارزش سرمايه جنسي در بين زنان (مورد مطالعه زنان متولد دهه 
گوياي آن بود كه ميانگين پرداختن به مديريت بدن از سوي زنان جامعه مورد مطالعه برابر » همدان)

وجهي است. همچنين نتايج نشان داد كه بين سرمايه جنسي و ت) است كه رقم قابل5از  3/3با (
  رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.  60مديريت بدن در بين زنان متولد دهه 

بررسي عوامل اجتماعي و فرهنگي مرتبط با مديريت «) در پژوهشي با عنوان 1395جعفري (
داد كه ميانگين مديريت بدن در  نشان» ساكن شهر نورآباد ممسني 15- 45بدن مورد مطالعه زنان 

بين پاسخگوياني كه  ديپلم و باالتر است بيشتر و درها فوقبين پاسخگوياني كه تحصيالت آن
. ميانگين مديريت بدن در بين افراد شاغل از همه تر است، پايينسواد و با مدرك ابتدايي هستندبي

بوده است. همچنين زناني كه به باشگاه مي مديريت بدن در بين دانش آموزان از همه كمتر بيشتر و
. همبستگي بدن نسبت به زنان ديگر حساسيت و نظارت بيشتري دارند ي ابعاد مديريتروند در همه

هنجاري اطرافيان،  ، فشار1، پذيرش اجتماعيها، نگرش دوستانمتغيرهاي ميزان استفاده از رسانه
، با مديريت بدن و ابعاد آن همبستگي ترتيب ميزان رضايت از بدن، به و 2گيري ارزشيجهت

گيري ارزشي و كيفيت پوشش به عنوان يكي از ابعاد مثبت داشتند. تنها بين جهت مستقيم و
اي سن و وضعيت تأهل با داري وجود نداشته است و بين متغيرهاي زمينهمديريت بدن رابطه معني

 
1. Social acceptance 
2. Value orientation 
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هاي دهد در بين متغيرها نشان ميفتهمديريت بدن رابطه معناداري وجود نداشت. همچنين يا
، نگرش دوستان و ماهواره از بيشترين سهم برخوردار بوده و در بدن اينترنت اثرگذار بر مديريت

  اند.درصد از كل واريانس متغير وابسته را تبيين كرده 3/60مجموع متغيرهاي مستقل تحقيق 
سرمايه جنسي و مديريت بدن زنان در شهر  رابطه«) نيز در مطالعه خود با عنوان 1394دامود (

به اين نتيجه دست يافت  كه بين سرمايه جنسي و مديريت بدن در بين زنان شهركرمانشاه » كرمان
  يابد.رابطه معناداري وجود دارد و با افزايش سرمايه جنسي زنان، مديريت بدن آنان نيز افزايش مي

 ياجتماع تيبر هو يسبك زندگ ريتأث«با عنوان  اي كه) در مطالعه1392تلور (نايبي و محمدي
 ،هاي تجربيكه داده به اين نتيجه دست يافتندانجام دادند » جوانان شهر سنندج) ي(مطالعه تجرب

را حمايت  مبني وجود رابطه معنادار بين مصرف فرهنگي و مديريت بدن مدل نظري مورد نظر
زندگي و هويت قومي، ت بدن ابعاد سبكروابط مفروض بين مصرف فرهنگي و مديري و كندنمي

. هرچند ارتباطي كند اجتماعي را تأييد نميعنوان ابعاد هويتوطني بههويت مذهبي و هويت جهان
 .ضعيف بين متغيرهاي مذكور برقرار است

تبيين جامعه شناختي مديريت بدن در ميان زنان شهر «) در تحقيقي با عنوان 1390كوهي (
ه رسيد كه عوامل روانشناختي نظير تصوير بدني، اعتماد بنفس، ايجاد نشاط و به اين نتيج» تبريز

هاي مرجع سن، تحصيالت، شادي و عوامل اجتماعي و فرهنگي نظير مقايسه اجتماعي بدن، گروه
هاي ارتباطي و اطالعاتي و عوامل اقتصادي نظير وضعيت شغلي و سرمايه فرهنگي، دينداري و رسانه

  ر مديريت بدن زنان تاثيرگذار هستند.سرمايه اقتصادي ب
نارضايتي از بدن، اعتياد به ورزش و «) در مطالعه خود با عنوان 2020و همكاران ( 1يرهفر

به اين نتيجه نائل آمدند كه بين ميزان » رفتارهاي مخاطره آميز براي ايجاد اختالل در خوردن
نين هر چه نارضايتي از بدن بيشتر باشد نارضايتي از بدن و اعتياد به ورزش رابطه وجود دارد همچ

  افراد رفتارهاي پرخطر بيشتري را به منظور ايجاد اختالل در خوردن از خود بروز خواهند داد.
شيوع تصور نارضايتي از بدن و ارتباط آن «در پژوهشي كه با عنوان  )2020و همكاران ( 2سيلوا

الة برزيلي انجام دادند به اين نتيجه دست س 17تا  11نوجوان  580در بين » با رفتار كنترل وزن
يافتند كه بين تصور نارضايتي از بدن با اقدامات مرتبط با مديريت بدن مانند كنترل وزن رابطه 

  معناداري دارد.
) نشان داد كه پنج عنصر در تجربيات تصوير بدني 2017و همكاران ( 3نتايج پژوهش جينيفر

. تأثير 4. تأثير والدين 3. تجارب جنسيتي و نژادي 2ايي فرهنگي . استاندارهاي زيب1زنان نقش دارد: 
 
1. Freire 
2. Silva 
3. Jennifer 
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ها عواقب مثبت و منفي براي ارزيابي كه هركدام از اين دسته هاي مديريت هويت. فرايند5همساالن 
  نفس داشتند.خودآگاهي و اعتمادبه ظاهر، از
فس و مديريت بدن اي كه بر روي رابطه افسردگي، عزت ن) در مطالعه2017و همكاران ( 1جان
نفر از زنان انجام دادند به اين نتيجه رسيدند كه سطح عزت نفس و ميزان افسردگي  197در بين 

  شوند. اي در مديريت بدن تلقي ميكنندهفرد فاكتورهاي تعيين
هاي آلي تفاوت معنادار بين ايدهدهنده) نشان2010و همكارانش ( 2نتايج پژوهش سوامي

هاي غربي ي بدني در بين مناطق گوناگون بودند. سن، شاخص توده بدني و رسانهزيبايي و نارضايت
طوركلي، نارضايتي بدني و تمايل براي الغر شدن در بيني كردند. بههاي وزن بدني را پيشآلايده

صورت يك مسئله اجتماعي باال بسيار معمول است كه به –هاي اقتصادي بين مناطقي با پايگاه
  درآمده است.
به اين نتيجه رسيده است كه ، »4پروژه بدن غائب«با عنوان  پژوهشيدر ) 2006( 3گيملين

 4تلقي شده است. محقق در اين بررسي، طي مدت  بدمنظرهاي جراحي پالستيك، پاسخي به چهره
است. همه  كردهاند مصاحبه آرايشي انجام داده نفر از زناني كه عمل جراحي 20ماه با 
 50تا  23و ساكن جنوب غرب انگلستان بودند. گروه سني آنان بين  دپوستيسف گانشوندمصاحبه

نتايجي كه از اين تحقيق . اندشاغل بوده وقتتماميا  وقتپاره صورتبهسال بوده و همگي 
 فادهحاكي از آن است كه توسل جستن به عمل زيبايي بعد از چندين بار تالش در است آمدهدستبه

ساز اتفاق افتاده از بين بردن تجربيات بدني مشكل منظوربهويكردهاي عملي مختلف ها و راز راه
اند تصميم اميد شدههاي خود نااز اصالحات در صورت و اندام نكهيا از بعداست؛ بدين معنا كه زنان 

صورت گرفته از سوي هاي  بسياري از توصيف .اندبه انجام اعمال جراحي زيبايي گرفته
آن بين خود و بدن  جهيدرنتكه  استاجتماعي  ناجورمفهوم قيافه  كنندهمنعكس ندگانشومصاحبه

  .شودفاصله ايجاد مي
توان دريافت كه مديريت بدن در بين هر دو جنس (زن و الذكر ميبراساس مرور مطالعات فوق

ات صورت توان اين امر را كتمان كرد كه حجم تحقيقمرد) به صورت دقيق مطالعه نشده است و نمي
گرفته در زمينه مديريت بدن در بين زنان بسيار بيشتر از تحقيقات هدايت شده در زمينه مديريت 

گونه بيان كرد كه در اين تحقيقات هم كار توان اينبدن در بين مردان است. از جنبه روشي هم مي

 
1. Jun 
2. Svami 
3. Gimlin 
4. Abset body project 
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سبت، كمتر از كمي وجود دارد و هم مطالعه كيفي كه البته تعداد كارهاي كيفي انجام شده به ن
  مطالعات كمي است. 

  
  مباني و چارچوب نظري

شناساني چون شناسي يافت و جامعههاي جامعهتوان در نظريهردپاي اهميت توجه به بدن را مي
مند بودند. از نگاه بورديو هدف از مديريت بدن، بورديو، كولي، روزنبرگ و ... به اين موضوع عالقه

در تحليل خود از بدن به كااليي شدن آن در جوامع مدرن اشاره كسب منزلت و پايگاه است. وي 
گردد و توليد اين سرمايه فيزيكي در گرو رشد بدن نموده كه به صورت سرمايه فيزيكي ظاهر مي

هاي اجتماعي گردد و دربردارنده منزلت اجتماعي براي اي كه بدن حامل ارزش در زمينهگونهاست به
  ).176: 1386ذكايي، ، 1993فرد باشد (شيلينگ، 

شود و هاي كنش متقابل نمادين نيز كه تأكيد بر ساختارهاي اجتماعي كنار گذاشته ميدر نظريه
اي كه گونهگردد، تأكيد بر بدن مورد توجه قرار گرفته است. بهمي» خود و ذهن«اي به توجه ويژه

. به سخن ديگر از نگاه كولي، داندگيري خود را در رابطه متقابل فرد و جامعه ميكولي روند شكل
) بنابراين تصور 81: 1397انسان سعي دارد تا خود را از ديد ديگران مورد ارزيابي قرار دهد (قبادي، 

گيرد كه فرد از هر فرد از بدن خود در كنش متقابل با ديگران و در نتيجه درتصويري شكل مي
تفسير فرد از قضاوت ديگران موجب بروز قضاوت ديگران درباره زيبايي چهره و اندام خود دارد و 

گردد زيرا كه به پذيرش اجتماعي از سوي ديگران دست تصوري توأم با رضايت از بدن در فرد مي
يافته است. در صورتي كه تفسير فرد از قضاوت ديگران موجب تصوري توأم با نارضايتي از بدن شود 

  مديريت بدن بر خواهد آمد. هاي مختلففرد در صدد رفع نواقص و مشكالت از مسير
ارتقا داده و بر اين باور است كه افراد سه » برداشت از خود«را به » خود«روزنبرگ نيز مفهوم 

. خود موجود يا تصويري كه فرد در حال حاضر در اكنون و اينجا از خود 1نوع برداشت از خود دارند: 
م، باشيم و با انديشيدن درباره آن بسيار . خود دلخواه يا تصويري كه ما دوست داري2در ذهن دارد، 

دهيم (ريتزر، . خود وانمودي يا روشي كه ما در هر موقعيت خودمان را نشان مي3شويم ومسرور مي
). با تأكيد روزنبرگ بر برداشت از خود به ويژه خود دلخواه، تصور از بدن و اقداماتي كه فرد 1395

  كند. مي دهد معنا پيدابراي مديريت بدن انجام مي
اي از زندگي است كه در آن زنان بدون كننده جنبهاز نگاه كاترين حكيم نيز سرمايه جنسي بيان

ناپذير مردان، اين مزيت را شك نسبت به مردان از مزيت بيشتري برخوردارند و ميل جنسي سيري
، ديداري، هاي زيباشناختي). سرمايه جنسي تركيبي از جذابيت19: 1391كند (حكيم، تقويت مي

كند و اي است كه او در آن زندگي ميظاهري، اجتماعي و جنسي فرد براي ساير اعضاي جامعه
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هاي اجتماعي. امروزه براي زنان، اعضايي از جنس مخالف و در تمامي زمينه بخصوص براي
 قيافه بودن و جذاب بودن مرد نيز اهميت دارد و زنان ديگر مانند گذشته به دنبال مردانيخوش

). باوجود 52-53: 1391كنندگان خوبي باشند (حكيم، اتكا و تأميننيستند كه صرفاً افرادي قابل
ها ها نيز اين فشاراندام در تبليغات انواع رسانهتصاوير مردان و زنان زيبا و خوش گسترش استفاده از

سرمايه جنسي،  يهاي زيبايي و اهميت يافتن دو مؤلفهدر درازمدت باعث پررنگ شدن استاندارد
شود (صادقي فسائي و جنسي، بخصوص در فرايند همسريابي مييعني جذابيت ظاهري و جاذبه 

).110: 1396همكاران،   
ي زيادي ذاتي بود و اگر كسي فاقد آن بود براي بهبودش درگذشته جذابيت ظاهري تا اندازه 

بااليي از سرمايه جنسي بخصوص  آمد، اما امروز در جوامع مدرن، سطحكار چنداني از دستش برنمي
 ي جنسي، از طريق مديريت بدن و اقدامات فني بههاي جذابيت ظاهري و جاذبهدر رابطه با مؤلفه

ها كه نقش مهمي در بنابراين افراد و بخصوص جوانان براي برخورداري از اين مؤلفه آيد؛دست مي
ازدواج و مسائل زناشويي دارد، به  يهاي مختلف زندگي، بخصوص درزمينهموفقيت فرد در عرصه

  آورند.مديريت بدن در ابعاد مختلف روي مي
  

 
  

  : مدل نظري پژوهش1الگوي 

)a(  پذيرش
-پايگاه اجتماعي )b( اجتماعي بدن

 اقتصادي

)c( تصور از بدن 

)d( سرمايه جنسي 

)e( جنسيت 

  مديريت بدن



 1400زمستان ، 4 شماره، و دوم مشناسي ايران، دوره بيستمجله جامعه

106 

  هافرضيه
   مديريت بدن برحسب جنسيت متفاوت است.. 1
  پذيرش اجتماعي بدن و مديريت بدن رابطه وجود دارد.بين . 2
  يت بدن رابطه وجود دارد.جنسي و مديرسرمايه بين . 3
  . بين تصور از بدن و مديريت بدن رابطه وجود دارد.4
  اقتصادي و مديريت بدن رابطه وجود دارد.-. بين پايگاه اجتماعي5
   . بين گرايش به مديريت بدن در ابعاد مختلف تفاوت وجود دارد.6

  
  شناسي روش

نظر وسعت پهنانگر و از نظر  روش اجراي پژوهش پيمايش است و از نظر هدف كاربردي، از
هاي مورد نياز از ابزار آوري اطالعات و دادهزماني يك بررسي مقطعي است. در اين مطالعه براي جمع

 1397ساله شهر يزد در سال  35تا  18پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماري را كل جوانان 
جمعيت اين گروه  1395ر سال دهند كه بر اساس سرشماري عمومي نفوس و مسكن دتشكيل مي

نفر گزارش شده است. از آنجا كه امكان بررسي ديدگاه تمامي افراد وجود  152462در شهر يزد 
است و بر اساس فرمول  گيري براي تبيين نظر افراد مورد مطالعه استفاده شدهنداشت از شيوه نمونه

عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. نفر كه معرف جامعه آماري تشخيص داده شدند به  384كوكران، 
بدين صورت كه اي است. اي چندمرحلهگيري خوشهگيري در اين پژوهش شيوه نمونهروش نمونه

ها و ي بعد خيابانعنوان پنج خوشه اصلي در نظر گرفته شد و در مرحلهابتدا پنج منطقه يزد به 
ي آخر به روش ته شد و در مرحلهها در نظر گرفميادين اصلي هر منطقه در حكم بلوك براي خوشه

ها با استفاده از ها، تحليل آنتصادفي، پاسخگويان مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از گردآوري داده
هاي متناسب با هر فرضيه انجام و براي آزمون فرضيه ها از آزمون 24نسخه   SPSSافزار آمارينرم

مشاوره و نظرات اساتيد بهره گرفته شد و  استفاده شد. جهت اطمينان از اعتبار پرسشنامه از
است. ضريب آلفا براي تمامي  همچنين از آزمون آلفاي كرونباخ جهت پايايي پرسشنامه استفاده شده

  دهنده مطلوبيت ابزار تحقيق است.است كه نشان 7/0متغيرها باالتر از 
 )a ( و عملياتي كردن متغيرها عريف مفاهيمت  

به  .شودمي گفته بدن آشكار و ظاهري هايكاري ويژگيدست و نظارت نوع هر به مديريت بدن:
ي مديريت بدن، با تأملي در مطالعات انجام شده در اين زمينه چهار بعد منظور سنجش سازه

هاي اندامي و جراحي زيبايي در نظر هاي الغري و تناسب اندام، لباسآرايشي و بهداشتي، رويه
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گويه سنجيده شده است. تعاريف  34در هر چهار بعد با  گرفته شد و به طور كلي مديريت بدن
  مفهومي و عملياتي هر يك از ابعاد مديريت بدن از اين قرار است:

: نوع و ميزان آرايش را از طريق استفاده از وسايل آرايشي و بهداشتي نشان 1آرايشي و بهداشتي
هاي ضد آفتاب، ده، استفاده از كرمكننهاي روشناستفاده از كرم، استفاده از عطر و ادكلندهد. مي

هاي دهنده مو، اصالح مواستفاده از الك ناخن، استفاده از ناخن مصنوعي، استفاده از ژل و حالت
زائد، اصالح مرتب موي سر، اصالح موي سر بر اساس مد روز، اصالح مرتب صورت، استفاده از رنگ 

هاي كسازي پوست صورت، استفاده از لنزمو و مش، استفاده از رژ لب، استفاده از خط چشم، پا
  .براي سنجش اين بعد استفاده گرديد رنگي، استفاده از مداد ابرو

شود تناسب اندام مي : نوع و ميزان اموري كه منجر به الغري و2هاي الغري و تناسب اندامرويه
را مورد سنجش قرار ها و ... ها و مكملهاي قدرتي، داروروي، ورزشهاي الغري، پيادهمانند رژيم

هاي الغري براي تناسب رژيمهاي زير استفاده شده است: دهد. براي سنجش اين بعد از گويهمي
هاي قدرتي و براي تناسب اندام، ورزش )سواريروي و دوچرخههاي هوازي (مثل پيادهاندام، ورزش

بندهاي الغري براي تناسب ها براي تناسب اندام، كمرسازي براي تناسب اندام، داروها و مكملبدن
  اندام، كنترل وزن.

دهند. هايي كه زيبايي و جذابيت را نشان مي: نوع و ميزان استفاده از لباس3هاي انداميلباس
هاي اندامي، استفاده از هاي زير استفاده شده است: استفاده از لباسبراي سنجش اين بعد از گويه

دهد، لباس بدن نما در مهماني، استفاده از بهتر نشان ميهايي كه بدن را هاي مد روز، لباسلباس
  هاي نازك.لباس

با انجام جراحي زيبايي و تأثير آن بر زيبايي را مورد  جراحي زيبايي: ميزان موافقت يا مخالفت
ها استفاده شده است: عمل جراحي براي دهد. براي سنجش اين بعد از اين گويهسنجش قرار مي

داشتن عمل جراحي زيبايي، انجام عمل جراحي در آينده، غيرطبيعي بودن زيباتر شدن، دوست 
نگاه ديگران به  قيافه با عمل جراحي، ظاهر زيبا با عمل جراحي، فكر كردن به عمل جراحي زيبايي،

  فردي كه عمل جراحي زيبايي انجام داده.
است با توجه به توزيع  مقام فرد يا گروه«اجتماعي  -پايگاه اقتصادياجتماعي:  - پايگاه اقتصادي

شأن در يك نظام اجتماعي و در مواردي تلويحاً با در نظر گرفتن چگونگي توزيع حقوق، 
...» ها، قدرت و اقتدار در چارچوب همان نظام نظير اصطالحاتي چون پايگاه باال، پايين و مسئوليت

 
1. Cosmetics 
2. Procedures for Weight Loss and Fitness 
3. Organic Clothes 
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هاي مختلفي نظير صشاخاقتصادي  -پايگاه اجتماعيمنظور سنجش  به). 729: 1370(ساروخاني، 
   استفاده قرار گرفت.شغل پاسخگو مورد پاسخگو و  ، ميزان درآمد ماهانهپاسخگو سطح تحصيالت

پوشي، مهارت موضوع هايي نظير زيبايي، مهارت جنسي، سرزندگي، خوش سرمايه جنسي:
ي و هاي ظاهراي از جذابيتگيرد. سرمايه جنسي آميزهاجتماعي، ذكاوت، دلربايي را در برمي

ي سرمايه جنسي، چهار بعد مهارت منظور سنجش سازهبه .)22: 1391اجتماعي است (حكيم، 
جنسي، مهارت اجتماعي، شيوه ظاهر شدن در جامعه و سرزندگي برگزيده شد. به طوركلي سرمايه 

  گويه سنجيده شده است.  17جنسي با 
زي كه فرد را از نظر جنسي مهارت جنسي: انرژي، تخيل شهواني، بازيگوشي و در مجموع هر چي

اش جنسي-سازد طوري كه او براي شريك عاطفيجنسي موفق مي-تبديل به يك شريك عاطفي
هاي زير استفاده شده ). براي سنجش آن از گويه44: 1394معشوق خوبي به حساب بيايد (دامود، 

سي براي تحكيم دهنده توانايي جناست: شور و نشاط جنسي بين همسران، داروها و مواد افزايش
  خانواده، كم توجهي به مسائل جنسي موجد مشكالت، ميزان اهميت سرد مزاجي در روابط جنسي. 

مشربي، دلربايي، توانايي در تعامل با ديگران، توانايي اين كه كاري كنيد مهارت اجتماعي: خوش
داشته باشند شما كه ديگران از شما خوششان بيايد، با شما احساس راحتي و شادماني كنند، دوست 

). براي سنجش آن 43: 1394را بشناسند و جايي كه الزم است مايل به رابطه با شما باشند (دامود، 
 در توانندمي كه آيد، افراديمي خوشم زبان شيرين افراد هاي زير استفاده شده است: ازاز گويه
 تريموفق زندگي دارند رتباطا بيشتري هايآدم با كه ترند، افراديموفق بزنند را حرفشان جامعه

 احساس شاد افراد هستند، با تنهايي افراد بزنند جامعه در را حرفشان نتوانند كه دارند، افرادي
  دارم. بيشتري راحتي

هاي شيوه ظاهر شدن در جامعه: شكل لباس پوشيدن، آرايش چهره، عطر، جواهرات يا ساير چيز
پوشند تا پايگاه اجتماعي و كنند يا ميبا خود حمل مي زينتي، مدل مو و آويزهاي متنوعي كه افراد

هاي زير استفاده ). براي سنجش آن از گويه43: 1394سبك زندگي خود را به نمايش بگذارند (دامود،
 جامعه در حضور هنگام بايد باشد، من مشخص بدنم زيبايي كه بپوشم هاييلباس بايد شده است : من

 باعث تنهايي به ثروت و شغل كنم، تحصيالت، استفاده بهداشتي و شيآراي وسايل از عمومي انظار و
  بپوشم. روز مد با متناسب هاييلباس بايد داشت، من هم زيبا چهره بايد نيستند، خوشبختي

). 43: 1394مشربي (دامود، : تركيبي از برازندگي ظاهري، انرژي اجتماعي و خوش1سرزندگي
ام قرار فاده شده است: افراد شاد و خندان بيشتر مورد توجههاي زير استبراي سنجش آن از گويه

شوند گيرند، افرادي كه در مهماني و مجالس باعث گرم شدن و شادي بيشتر ميمي

 
1. Vitality 
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شوند برايم ارزش باالتري دارند، با افراد شايد ارتباط  ترند، افرادي كه باعث شاديمداشتنيدوست
  كنم.بهتري برقرار مي

منظور از پذيرش اجتماعي بدن، اشكال و تظاهرات خاص تن از حيث  دن:پذيرش اجتماعي ب
شود (فاتحي و وضعيت ظاهري، آرايشي و پوششي است كه در نظام اجتماعي مورد پذيرش واقع مي

سه بعد  1بر اساس عقايد گاتفريد ي پذيرش اجتماعي بدنبه منظور سنجش سازه). 1389اخالصي، 
ي پذيرش اجتماعي بدن برگزيده و پذيرش سازماني براي سازهپذيرش عمومي، پذيرش همساالن 

  گويه براي هر سه بعد سنجيده شده است.  22جمعاً پذيرش اجتماعي بدن با  شد.
پذيرش اجتماعي عمومي: منظور از پذيرش اجتماعي عمومي درك فرد از جامعه با توجه به 

اندام ظريف توجه تفاده شده است: هاي اسخصوصيت هاي افراد است. براي سنجش آن از اين گويه
كنم، من با زيباييم كنند، من هنگام بيرون رفتن از خانه آرايش ميبيشتري را به خود جلب مي

 در توانمتوانم در جامعه موفقيت بيشتري كسب كنم، من با آرايش و رسيدگي به وضع ظاهرم ميمي
رسم، وقتي به سر و وضع خودم مي جامعه موفقيت بيشتري كسب كنم، من براي جلب توجه ديگران

ي ظاهرم گيرم، نظر ديگران دربارهشوم بيشتر مورد توجه قرار ميبا ظاهر آراسته در جامعه حاضر مي
  جامعه موفقيت بيشتري كسب كنم.  توانم دراهميت دارد، با داشتن اندام خوب مي برايم

كيفيت پوشش و ظاهر، در بين پذيرش اجتماعي همساالن: به پذيرش اجتماعي افراد از لحاظ 
هاي زير استفاده شده است: شود. براي سنجش آن از گويهافراد هم سن و در جمع دوستان گفته مي

كنند، خاطر چهره زيباي من به من توجه مي كنند، دوستانم بهظاهر بدم مرا مسخره مي خاطر به
رمم مورد توجه جنس مخالف خاطر اندام خوش ف كنند، بههيكل خوب من تعريف مي دوستانم از

كنم، در انتخاب همسرم به تناسب اش توجه ميگيرم، در انتخاب همسرم به زيبايي چهرهقرار مي
خاطر ظاهر بدم  كشم در جمع دوستانم باشم، بهخاطر ظاهرم خجالت مي كنم، بهاندامش توجه مي

  زنم و بيشتر ساكت هستم.در جمع دوستانم زياد حرف نمي
اعي سازماني: به پذيرش اجتماعي افراد از لحاظ كيفيت پوشش و ظاهر در پذيرش اجتم

). براي سنجش آن 65: 1395شود (جعفري، ها، مؤسسات دولتي و مدارس گفته ميها، بانكسازمان
هاي اداري و سازماني روي رفتار افراد با من در محيط هاي زير استفاده شده است: ظاهر مناز گويه

گيرم، زيباييم باعث چهره باشم در محيط كارم بيشتر مورد احترام قرار ميي خوشتاثير دارد، وقت
  شود شانس بيشتري براي پيدا كردن كار داشته باشم.مي

شود تصور از بدن به ادراك، احساسات و افكار افراد نسبت به خودشان مربوط مي تصور از بدن:
بيت بدن است. تصور از بدن يك سازه اجتماعي كه شامل برآورد اندازه بدن، ارزيابي از ميزان جذا

 
1 . Gottfried 
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به منظور سنجش ميزان ). 2006است كه با رضايت خاص فرد نسبت به بدنش رابطه دارد (گروگن، 
زاده و همكاران استفاده شده است، اين متغير نامه استاندارد قدكتصور از بدن پاسخگويان، از پرسش

من از ها استفاده شده است: ش آن از اين گويهگويه پرسيده شده است. براي سنج 14 در قالب
 ي ظاهرم نظر منفي دارند،كنم ديگران دربارهام راضي نيستم، احساس ميهاي ظاهريبعضي اندام

هايي از هاي اجتماعي شركت كنم، قسمتوقتي از ظاهرم راضي نيستم دوست ندارم در فعاليت
كنم ظاهرم را بهتر كنم، وسايل آرايشي سعي مي ظاهرم است كه اصالً جذاب نيستند، با استفاده از

هايي از ظاهرم را كند، دوست دارم قسمتي ظاهرم خيالم را راحت مينظر مثبت ديگران درباره
ها و ديگران ها، مدلكشم، ظاهرم را با مانكنهاي بدنم خجالت ميتغيير دهم، از بعضي از قسمت

هاي ظاهرم را پنهان كنم، عيب و نقص ظاهرم را چك ها و نقصكنم عيبكنم، سعي ميمقايسه مي
ها و ترسم بقيه عيبتر از من هستند، ميكنم ديگران از نظر ظاهري جذابكنم، حس ميمي

  كنم خودم رو داخل آينه نگاه نكنم. كنند، سعي مي هاي من رو كشفنقص
  

  هاي تحقيقيافته
  هاي جمعيت نمونه ويژگي

 3/31اند. ها را زنان تشكيل دادهدرصد از آن 7/42طالعه را مردان و درصد افراد مورد م 3/57
درصد بدون همسر (فوت شده و  6/2درصد مجرد و  1/66درصد از افراد مورد مطالعه متاهل، 

 892/4سال و انحراف معيار آن  95/25ها، ميانگين سن پاسخگويان اند. بر اساس يافتهمطلقه) بوده
 5/24درصد) و ديپلم ( 5/31صيالت اكثريت پاسخگويان، ليسانس (سطح تحباشد همچنين مي

 3/8ليسانس، درصد فوق 8/14ديپلم، درصد از پاسخگويان فوق 5/17است. همچنين  درصد) بوده
  اند. بودهدكتري و باالتر  درصد 6/3درصد زير ديپلم و 

  هاي توصيفي متغير مديريت بدن و ابعاد آنآماره :1جدول 
  معيارانحراف  1ميانگين  حداكثر  حداقل  هاگويه  ابعاد

  680/0  45/1 4  0  16   آرايشي و بهداشتي
  768/0  34/1 4  0  6 الغري و تناسب اندام

  961/0 73/1  4  0 5 لباس اندامي
  978/0 91/2  5  1  7  جراحي زيبايي
  587/0 56/2  62/4 12/1 34  مديريت بدن

 
يسه با يكديگر، متناسب با نوع مقياس، از تقسيمِ مجموع نمرات بر تعداد ها و امكان مقاسازي مقياسجهت يكسان1

به دست آمد. در مورد ساير متغيرها نيز بر اساس همين رويه و متناسب با دامنه طيف،  4تا  0ها، دامنه نمرات بين گويه
 عمل شد.
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 578/0و انحراف معيار آن  56/2ت بدن دهد كه ميانگين كلي شاخص مديري، نشان مي1جدول 
  است. به سخن ديگر ميانگين مديريت بدن در بين جوانان شهر يزد در حد كمتر از متوسط است.

  
  هاي توصيفي متغير سرمايه جنسي و ابعاد آنآماره :2جدول 

  معيارانحراف  ميانگين  حداكثر  حداقل  هاگويه  ابعاد
  705/0 82/3 5  1  4  مهارت جنسي

  861/0  81/3 5  1  5 اجتماعي مهارت
  915/0  04/3  5  1  4 شيوه ظاهر شدن در جامعه

  779/0 09/3  5  1  4  سرزندگي
  577/0 70/3  5 24/1  17  سرمايه جنسي

  
و انحراف  70/3دهد كه ميانگين شاخص كلي سرمايه جنسي ، نتايج نشان مي2براساس جدول 

جنسي در ميان جوانان شهر يزد باالتر از  است. به عبارت ديگر ميانگين سرمايه 577/0معيار آن 
  متوسط است.

  
  هاي توصيفي متغير مستقل پذيرش اجتماعي بدن و ابعاد آنآماره :3جدول 

  معيارانحراف  ميانگين  حداكثر  حداقل  هاتعدادگويه  ابعاد
 739/0 35/3 5  1  8  پذيرش اجتماعي عمومي 

 570/0 51/3 5  8/1  8  پذيرش اجتماعي همساالن 
  661/0  28/3  5  3/1  6  رش اجتماعي سازمانيپذي

  533/0 39/3  73/4 73/1  22  پذيرش اجتماعي بدن
  

و انحراف معيار  39/3دهد كه ميانگين شاخص كلي پذيرش اجتماعي بدن ، نشان مي3جدول 
است. به سخن ديگر ميانگين پذيرش اجتماعي بدن در بين جوانان شهر يزد بيشتر از حد  533/0آن 

  .متوسط است
  

  هاي توصيفي متغير مستقل تصور از بدن: آماره4جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  حداكثر  حداقل  هاگويه  متغير مستقل
 739/0 24/3 5  1  14  تصور از بدن
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و انحراف  24/3دهد كه ميانگين شاخص كلي تصور از بدن ، نتايج نشان مي4بر اساس جدول 
نگين تصور از بدن در بين جوانان شهر يزد بيشتر از حد است. به عبارت ديگر ميا 739/0معيار آن 

  متوسط است.
  
  هاي استنباطييافته

  هاي مستقل با مديريت بدنهمبستگي متغير: 5جدول 

پذيرش اجتماعي   سرمايه جنسي  متغير
 -پايگاه اجتماعي  تصور از بدن  بدن

  اقتصادي
مديريت 
  بدن

r ***220/0  ***437/0  ***291/0-  *129/0  
p  001/0  001/0  001/0  025/0  

  
)، بين متغيرهاي پذيرش اجتماعي بدن و سـرمايه جنسـي بـا مـديريت 5بر اساس نتايج جدول(
). بدين معني كه هر چه فرد بيشتر به دنبال P>001/0داري وجود دارد (بدن رابطه مستقيم و معني

ي به مـديريت بـدن پذيرش اجتماعي بدن باشد و سرمايه جنسي بيشتري داشته باشد، تمايل بيشتر
داري وجـود اقتصادي با مديريت بدن رابطه مسـتقيم و معنـي -دارد. همچنين بين پايگاه اجتماعي 

اقتصادي باالتري برخوردار باشـد تمايـل  -). به عبارتي هر چه فرد از پايگاه اجتماعيP>05/0دارد (
دن بـا مـديريت بـدن رابطـه دهد بين متغير تصور از ببيشتري به مديريت بدن دارد. نتايج نشان مي

تري ). بدين معني كه هر چه فرد تصور از بـدن نـامطلوبP>001/0داري وجود دارد (منفي و معني
داشته باشد يا به عبارت ديگر، هرچه فرد رضايت كمتري از ظاهر و بدن خـود داشـته باشـد، تمايـل 

  يابدفرد به مديريت بدن افزايش مي
  

  در ابعاد مختلف مديريت بدنراي مقايسه گرايش به خروجي آزمون فريدمن ب :6جدول 

، بيانگر اين است كه بين گرايش به مديريت بدن در ابعاد مختلف، تفاوت 6هاي جدول يافته
كه بيشترين گرايش به مديريت بدن مربوط به بعد طوري). بهP>001/0(وجود دارد  داريمعني

  ميانگين رتبه	ابعاد
  2/19  آرايشي و بهداشتي

  2/15  اندامتناسبهاي الغري و رويه
  2/69  هاي انداميلباس

  2/96  جراحي زيبايي
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هاي الغري و و كمترين گرايش به مديريت بدن مربوط به بعد رويه )96/2جراحي زيبايي (
  ) بوده است.15/2اندام (تناسب

  
  . رگرسيون تأثير متغيرهاي مستقل بر مديريت بدن7جدول 

متغيرهاي 
  مستقل

ضرايب   ستاندارد نشدهضرايب ا
  t  استانداردشده

سطح 
  خطاي معيار B  داريمعني

  001/0  933/7  367/0  055/0  437/0  جنسيت
  009/0  633/2  161/0  063/0  166/0  سرمايه جنسي
 - پايگاه اقتصادي
  033/0  143/2  099/0  003/0  005/0  اجتماعي

پذيرش اجتماعي 
  001/0  072/8  501/0  073/0  587/0 بدن

  001/0  -444/3  -173/0  040/0  - 166/0 از بدن تصور
  ضريب همبستگي چندگانه  ضريب تعيين  شدهضريب تعيين تعديل

361/0  372/0  610/0  
  

، هر پنج متغير مستقل ( جنسيت، سرمايه جنسي، پايگاه، پذيرش اجتماعي، 7با توجه به جدول 
هايي تحقيق شوند. ميزان همبستگي وارد معادله ن اند با روش گام به گام تصور از بدن) توانسته

شده كه حاكي از رابطه نسبتاً قوي بين متغيرهاي مستقل با مديريت  610/0چندگانه اين پنج عامل 
درصد از تغييرات مديريت  1/36دهنده اين است كه شده نشانبدن است. ميزان ضريب تعيين تعديل

اجتماعي، پذيرش اجتماعي بدن  –ي بدن توسط متغيرهاي جنسيت، سرمايه جنسي، پايگاه اقتصاد
گردد كه در شود و مابقي تغييرات متغير وابسته به متغيرهاي ديگري برميو تصور از بدن تبيين مي

  ها پرداخته نشده است.اين تحقيق به آن
  

  تحليل مسير
ي مستقل بر متغير وابسته در اين رهايمتغبه منظور تعيين چگونگي تأثير مستقيم و غيرمستقيم 

  است: شدهژوهش، از تحليل مسير استفاده پ
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  بدن تيريمدي مستقل بر رهايمتغتحليل مسير اثرات مستقيم و غيرمستقيم  :2الگو 

 نشان تحقيق وابسته متغير بر مستقل و كل متغيرهاي مستقيمغيرمستقيم،  اثرات ،8 جدول در
 مديريت بدن نشان بر مستقل متغيرهاي مستقيمغير و تقيممس اثرات مسير تحليل. است شده داده
روي مديريت  بر را )β = 501/0(و كل  مستقيم تأثير پذيرش اجتماعي بيشترين كه متغير دهدمي

  .بدن دارد

  هاي مستقل بر مديريت بدناثر مستقيم، غيرمستقيم و كل متغير :8جدول 

  مستقيمغير مستقيم  كل  نوع اثر  متغيرهاي مستقل
  367/0  -   367/0  جنسيت

  161/0  -   161/0  سرمايه جنسي
  139/0  040/0  099/0  اجتماعي -پايگاه اقتصادي 

)n(  پذيرش
 اجتماعي بدن

)o( پايگاه اجتماعي -
 اقتصادي

)p(  تصور از
 بدن

)q(  سرمايه
 جنسي

)r ( جنسيت 

)f (  مديريت
 بدن

)g(
 5

)h( 

)i( 

)j(

)k( 1

)l(

)
m (

 3
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  مستقيمغير مستقيم  كل  نوع اثر  متغيرهاي مستقل
  501/0  -   501/0 پذيرش اجتماعي بدن

  -243/0  -070/0  -173/0 تصور از بدن
  

  گيريبحث و نتيجه
 وضعيت مديريتمطالعه حاضر كوششي در جهت پاسخگويي به سؤاالتي است از اين قبيل كه: 

عوامل مرتبط با مديريت بدن جوانان  ترينمهم و شهر يزد چگونه است؟ 18-35بدن در بين جوانان 
  ها نشان داد:، در اين زمينه يافته؟اندكدامشهر يزد 

وضعيت مديريت بدن در بين جوانان شهر يزد در سطح كمتر از متوسط قرار دارد و در بين ابعاد 
ي در بين جوانان در وضعيتي نزديك به متوسط قرار داشته و مديريت بدن، اقدام به جراحي زيباي

هاي مرتبط به مديريت بدن، جوانان گرايش بيشتري به جراحي زيبايي نسبت به ديگر كنش
 اند.داشته
ميزان گرايش زنان و مردان نسبت به مديريت بدن يكسان نبوده و زنان نسبت به مردان از  -

ند. بنابراين يكي از عوامل اثرگذار بر گرايش جوانان به مديريت ميزان مديريت بدن باالتري برخوردار
) و اديبي و جاللي 1392)، سفيري و همكاران (1381بدن، جنسيت است. آزادارمكي و چاوشيان (

  هاي مشابهي را گزارش كردند.) يافته1392اكردي (
جود دارد. بين پذيرش اجتماعي بدن و گرايش جوانان به مديريت بدن رابطه معناداري و -

) 1395) و جعفري (1389فاتحي و اخالصي ()، 1399فرد و همكاران (باباييهمراستا با اين يافته 
هاي مرتبط با نشان دادند كه دستيابي به پذيرش اجتماعي بدن از علل مهم گرايش افراد به كنش

قش مديريت بدن است. از نگاه نظريه كنش متقابل نمادين نيز كسب مقبوليت اجتماعي ن
پردازاني چون كولي معتقدند اي كه نظريهگونههاي افراد دارد، بهدهي كنشاي در جهتكنندهتعيين

سان) بنابراين تصور هر فرد از بدن خود در كند (خودآيينهانسان خود را از ديد ديگران ارزيابي مي
گران درباره بدن گيرد كه فرد از قضاوت ديكنش متقابل با ديگران و در نتيجه تصويري شكل مي

خود دارد و در صورتي كه تفسير فرد از قضاوت ديگر در مورد بدن خود نامطلوب باشد گرايش فرد 
 ). 1397يابد (قبادي، هاي مرتبط با مديريت بدن افزايش ميبه كنش

ها نشان داد كه بين سرمايه جنسي و مديريت بدن رابطه مثبت و معناداري همچنين يافته -
دادند كه  ) نشان1396) و صادقي فسائي و همكاران (1394ابه با اين يافته دامود (وجود دارد. مش

سرمايه جنسي متغيري مهم در تبيين گرايش افراد به مديريت بدن است. يافته فوق با نظريه 
هاي ديداري، ظاهري، اجتماعي و كاترين حكيم نيز همخواني دارد. از نگاه حكيم جذابيت
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اند زيرا شود امروزه اهميت فراواني يافتهآن به عنوان سرمايه جنسي ياد مي شناختي كه اززيبايي
) و 52-53: 1391(حكيم، دهند بودن بيش از پيش اهميت ميقيانه و جذاب افراد به خوش

هاي زيبايي، شدند امروزه به مدد جراحيهاي ظاهري ذاتي فرض ميبرخالف گذشته كه جذابيت
 يافتني شدند. آل دستالغري يا چاقي براي رسيدن به اندامي ايدههاي لوازم آرايشي، رژيم

اجتماعي و مديريت بدن رابطه مثبت و معناداري -نتايج نشان داد كه بين پايگاه اقتصادي -
وجود دارد. از زاويه نگاه بورديو، بدن در جامعه مدرن تبديل به نوعي كاال گشته كه به صورت 

هايي چون سرمايه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در كنار سرمايهگردد و سرمايه فيزيكي ظاهر مي
) و 1390. همراستا با اين يافته كوهي ()176: 1386ذكايي، قادر است براي فرد منزلت ايجاد كند (

- ) رابطه معنادار بين پايگاه اقتصادي1392جودار ()، ضياپور و باقريان1395قبادي و همكاران (
  تأييد كردند. اجتماعي و مديريت بدن را

معناداري وجود دارد. از نگاه  بر اساس نتايج، بين تصور از بدن و مديريت بدن رابطه منفي و -
روزنبرگ هرگاه فرد برداشت و تصور مطلوب و قابل قبولي از بدن و ظاهر خود نداشته باشد يا به 

فرد دچار  ديگر هرگاه ميان خود موجود و خود دلخواه فرد فاصله وجود داشته باشد،سخن 
هايي كه در قالب مديريت كند با استفاده از اقدامات و شيوهگردد و سعي مينارضايتي از خود مي

شود اين نارضايتي را رفع و فاصله بين خود موجود و خود دلخواه را كمتر كند. بدن تعريف مي
)، 1390)، كوهي (2020يره و همكاران ()، فر2020هاي حاصل از مطالعات سيلوا و همكاران (يافته

) نيز مطابق با 1396) و نوروزي و همكاران (1389)، زاهدي نژاد (1390حيدري چروده و كرماني (
 يافته فوق است.

  شود:هاي تحقيق پيشنهادهاي زير ارائه ميبر اساس يافته
گيري گرايش تعداد قابل توجهي از جوانان به هاي غالبي كه موجب شكلشناسايي گفتمان -

 ).CLAمرتبط به مديريت بدن شده است (با استفاده از روش  اقدامات

واكاوي پيامدهاي جسماني و اجتماعي گرايش جوانان به مديريت بدن خود در قالب انجام  -
كيفيت با استفاده از روش هاي جراحي غيرضروري و استفاده از لوازم آرايش فراوان و يا بيعمل

 پژوهي.چرخة آينده

   
  منابع 
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