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بدن  تیریبر مد زبان یفارس ایماهواره هایشبکه یتماشا ریتأث

 زنان و دختران
  

 .ایران لرستان،، )ره( یبروجرد یالعظم اهللتیدانشگاه آ یگروه علوم اجتماع اریدانش بخشغالمرضا تاج

 

 .نور امیدانشگاه پ یمدرس علوم اجتماع     فرمحمد دانش

  چکیده
به بررسپژوهشحاضر مدايماهوارههايشبکهيتماشاریتأثیمنظور شهرتيريبر دختران و زنان بدن

پرازیش پژوهش روش است. شده گردآوریشيمایانجام ابزار پژوهشگرساختهدادهيو پرسشنامه ها،
آمارباشدیم جامعه 81زنانودخترانهیپژوهششاملکلنياي. حجمباشدیمرازیسالهشهرش54تا .

تع فرمول از برآمده نیینمونه با برابر کوکران، نمونه ش544حجم و ايخوشه،يریگنمونهوهینفر
بهیتصادفياچندمرحله تجزاست. ضردادهلیوتحلهيمنظور از رگرسرسونیپیهمبستگبيها ونیو

ارهیچندمتغ است. شده مهاافتهيستفاده که داد م3/92هندگاندپاسخیسننیانگینشان باشدیسال .49
پاسخ از درصد و مجرد متأهل51دهندگان، درصد بوم54اند، یدرصد، غ94و نیباند،یربومیدرصد

بتيورضاايماهوارههايبرنامهيزمانتماشامدت دارد. معناداروجود بدنزنانودخترانرابطه نیاز
ازتيبدنزنانودخترانرابطهمعناداروجوددارد.رضاتيريومدايماهوارههايبرنامهيزمانتماشامدت

بدنزنانوتيريموردمشاهده،متفاوتاست.مدياماهوارههايبدنزنانودخترانباتوجهبهنوعبرنامه
بايماهوارههاياتوجهبهنوعبرنامهدخترانب تيريازبدنومدتيرضانیموردمشاهده،متفاوتاست.
رگذاریتأثيرهاینشاندادکهمتغيریچندمتغونیرگرسجينتاودخترانرابطهمعناداروجوددارد.نبدنزنا
يتماشا-9،یوبازرگانیغاتیتبلهايبرنامهيتماشا-8انداز:عبارتيرگذاریتأثبیبدن،بهترتتيريبرمد
هايبرنامهيتماشا-5و...،یسامی،پ8یجم،فارسهايدرشبکهاليسريتماشا-3،ياقتصادهايبرنامه
.کنندیمنییبدنراتبتيريمدانسيدرصدازوار1/33کهدرکليخبرهايبرنامهيتماشا-4،یشورز

کاشت،  هیاز بدن، نظر تیرضا زبان،یفارس ایماهواره هایبدن، شبکه تیریمد :ها واژهکلید

 .زنان دنز،یگ یآنتون
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  همقدم
زمانمطالعاتنشانمی انساناز نظردهدکه در با را بدنخود امروز، به تا هايگذشته

هايگوناگون،شکلدادهودرپیتغییرآنهايفرهنگیواجتماعیوشیوهگرفتنارزش

اشکاللباس است. بهبوده آرايشموصورتو نحوه هايطورکلیشکلدادنپوشیدن،

 وهست)لوبرتون، بوده انسانی، رايجدرجوامع 8329نمادينامرينسبتاً مديريت11: .)

هاقراردارد.گیدنزبدنرابدن،هموارهدرمعرضتغییراتناشیازتبلیغاتواشاعهرسانه

مجموعه و متحرک کنشنظامی از واکناي میشها باها عملی شدن درگیر و داند

هويتشخصیکنش مفهوم تحکیم حفظو در رکنیمهم هايمتقابلزندگیروزمره،

ارتباط9«هويتشخصی»و8«خود»شود.بهباوروي،برخیازوجوهبدنکهبامحسوبمی

ويژگی نمايظاهريبدنشاملهمه تمايزهايیبرخوردارند. از ازهاينمايانبدندارد،

رؤيتاستوجملهپوشش،نوعلباسوآرايشهمبرايخودفردوهمبرايديگرانقابل

به میهايیبرايتفسیرکنشبهعنواننشانهمعموالً آنکهکاررفته بیشاز افراد ظاهر شود.

(.8329:855هااست)گیدنز،هاباشد،بیانگرهويتاجتماعیآننشانگرهويتشخصیآن

از،3مديريتبدن را انديشمندان توجه اخیر دهه دو در نوظهورياستکه پديده

؛قادرزادهوهمکاران،Anderson, 2004هايگوناگونبهخودجلبکردهاست)حوزه

(.مباحثايندستهازانديشمندانبیانگرآناستکهمسئلهمديريتبدنبیشتر8328:891

گسترشمج با استکه فرهنگی و اجتماعی اطالعاتی،موضوعی و ارتباطی نوين اري

سختبه وجه گسترشقابلافزاريجهانیمثابه شدتو فرهنگی، کردهشدن توجهیپیدا

موجب اطالعاتی، مجارينوينارتباطیو افزايشارتباطاتجهانیودسترسیبه است.

است.ويژهدرمیانزنانشدههاواقشارمختلفجوامعبهتغییراتفرهنگیوسیعیدرگروه

معرضانديشه در زنان گرفتن قرار گرايشبا و درها آنان حضور رشد مختلف، هاي

هابیشترتحتتأثیرويژهدرمراکزعلمی،آناقتصاديوبه-هايگوناگوناجتماعیعرصه

رابطهاينفرايندقرارگرفته اينفرايندهمچونفرايندهايديگر، زناناند. ايديالکتیکیبا
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3.body management 
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و دارد شیوهآنجوان به میها واکنشنشان آن برابر در گوناگون ازهاي يکی دهند.

هاينوينارتباطیبرآنان،دگرگونیدرفرايندتولیدوبازتولیدتعريفآوريتأثیرهايفن

بی بررسیهويتاجتماعیزنان امروزه دارد. زنانه بدن و خود از زنان تصور بهو توجه

فن کمهاينوينارتبآوريتوسعه ناقصو اطالعاتی، مطالعاتاطیو بود. ارزشخواهد

-نیزمؤيداينمسئلهاستکهرسانه«شدنهاوجهانیجوانان،رسانه»پیمايشیدرخصوص

ويژهزنانجوانباالترينسهمهايارتباطیجديددرمصرففرهنگیوفراغتیجوانانبه

ويتبخشیهستند.بنابراين،جواناندرترينمنبعهمثابهمهمرابهخوداختصاصدادهوبه

بزرگ بهزمره اينترنت و مجازي فضاي در فعاالن و مخاطبان طیف جزءترين عنوان

(.8328:891؛قادرزادهوهمکاران،Deane, 2000آيند)الينفکواصلیآنبشمارمی

شکلرسانه در ازها جديد عصر مصرفدر حوزه و ايرانی زيستجهان به دهی

رسانهمالحظهیتقابلاهم نهايبرخوردارند، اصلیاطالعاتبودهها منبع درتنها بلکه اند

دربینشاننقشمهمیايفاکردهشکلدادنبهپندارهايافراددربارهجهانپیرامونی اند.

توانگفتپسندترينجلوهفرهنگدرقرنبیستويکماست.میها،تلويزيون،عامهرسانه

ج سرتاسر تماشادر تلويزيون کاري هر اوقاتفراغتبیشاز گذران براي مردم هان،

عنوانهايتلويزيونیبه(.شبکه8328:895؛قادرزادهوهمکاران،Storey, 2006کنند)می

برخیکنشدستگاهیايدئولوژيکبه دادن طبیعینشان نگرشواسطه و میها کوشندها

مثابهعرفعامبهمخاطبانخوداينگفتمانرابهراسیطرهبخشندو8گرايیگفتمانمصرف

همان کنند. معرفی فیسکدر جان که تلويزيون»گونه 9فرهنگ می« تلويزيون»نويسد:

بهکوشدبامهاراينمعانی،آنکندومیهايیآکندهازمعانینهفتهپخشمیبرنامه هارا

«بینیغالبراداشتهباشدرکردجهانترتبديلکند،معنايیکهکاترومرجحمعنايیيگانه

(Fisk, 2001،8328:895؛قادرزادهوهمکاران.)

فن مصرف گسترش با اخیر، دهه چند ايران تناسبآوريدر ارتباطی، اندامهاي

اندام،موردتوجهدخترانوزنانقرارگرفتهاستواقدامبرايرعايتعنوانمعیارزيبايیبه
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2.Tv Culture 
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تناسباندامبهدغدغهبرخیازدخترانوزنانايرانیدستیابیبهرژيمغذايیالغريجهت

هايغذايیبرايسالمتروانیوجسمانیزنان،پیامدهايتبديلشدهاست؛امااينرژيم

هنگامی دارد. بهسوئی الغري رسانهکه در مطلوببدنی شرايط میعنوان تبلیغ شود،ها

هايسختآل،خودرادرمعرضرژيمزنايدهدخترانوپسرانجواندرطلبرسیدنبهو

درحساسغذايیقرارمی ترينشرايطرشدبدنیازشرايطتغذيهدهندودرواقعخودرا

نیازبدنزيباکمالغري،پیشرسدکهکمنظرمیسازندحالبهسالمومتعادلمحروممی

میبه میشمار رجحان چاق و فربه بدن بر الغر بدن و يابدرود 8314)احمدنیا، :94.)

مديريتبدنبرايدخترانبههمچنینمی مسئله آنانتوانگفتکه قدريمهماستکه

ممکناستنسبتبهچاقشدنخودحالتوسواسیپیداکنند،ادامهاينوسواساحتمال

بهداشت نام به بیماري نوعی میبروز تشديد را عصبی تحمیلهاي با همراه که کند

فربهیهامحدوديت و افزايشوزن ترساز و کاهششديد غذايی، رژيم در شديد ي

العادهزيادموادغذايیتوانبهابتاليمکرربهپرخوريومصرففوقاست،همچنینمی

دردخترانیاتفاقمی افتدکهنسبتبهوزنخودحساسهستند،اشارهکردکهبازعمدتاً

گیريمیزانسعیشدهاستتاعالوهبراندازه(.دراينپژوهش8351:858آبادي،)لطف

رضايتازبدنومديريتبدنزنانودخترانشهرشیراز،بررسیعواملمرتبطبامسئلهبا

زبان،دردستورکارقرارگیرد.ايفارسیهايماهوارهتأکیدبرتماشايشبکه

 های پیشینپژوهش

شدنفرهنگیمطالعهارتباطبینجهانی»(،درپژوهشیباعنوان8323نوريوپرنیان)خواجه

زنانشهرکرمانشاه مطالعهموردي: بین«ومديريتبدن؛ در نفراززنانودختران144،

ايانتخابشدهبودند،بهايننتیجهايچندمرحلهشهرکرمانشاهکهبهروشتصادفیسهمیه

استفاده سبکزندگیمدرن، بینمتغیرهايبازانديشی، فناوريرسیدندکه: هاينويناز

جهانی از آگاهی دوستانه، زندگی سبک ارتباطاتی، و نقشاطالعاتی نگرش و شدن

جنسیتیبامتغیرمديريتبدن،ارتباطمعنادارومثبتیوجوددارد.همچنین،براساسنتايج

هاينويناطالعاتیوارتباطاتی،سبکرگرسیونچندمتغیره،متغیرهاياستفادهازفناوري
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 توانستند درمجموع بازانديشی، و سبکزندگیدوستانه از9/49زندگیمدرن، درصد

تغییراتمديريتبدنراتبیینکنند.

)مهدي رضايی و 8323زاده عنوان با پژوهشی در در»(، میانجی متغیرهاي نقش

،دربینيک«ايبرمديريتبدندخترانوزنانجوانهايماهوارهتأثیرگذاريتلويزيون

سالهشهرتهرانکهبااستفادهازشیوه92تا81نفرياززنانودخترانجوان584نمونه

خوشهنمونه چندمرحلهگیري انتخاباي بیناي که: رسیدند نتیجه اين به بودند، شده

برنامه نوع تماشا، درمتغیرهايمیزان زنان ظاهر و چهره نگرشبه و مشاهده هايمورد

هانشاندادکهبدن،رابطهمعنادارومستقیموجوددارد.همچنینيافتهماهوارهبامديريت

نیزبارضايت8نفسمیاننگرشدوستانهمبارضايتوبامديريتبدنرابطهدارد.عزت

ازبدنرابطهدارد.

هايجمعیبرتأثیرمصرفرسانه»(،درپژوهشیباعنوان8328قادرزادهوهمکاران)

گیريسالهشهربانهکهباشیوهنمونه54تا85نفراززنان514،درمیان«نمديريتبدنزنا

هايايانتخابشدهبودند،بهايننتیجهرسیدندکه:بینمصرفرسانهتصادفیچندمرحله

تلويزيون داخلیوخارجیبهترتیبهمبستگیمنفیومثبتیبامديريتبدنوجوددارد.

رسانه و)درمیان داخلی( رسانههاي )درمیان قويماهواره خارجی( باهاي را رابطه ترين

هم دارند. بدن رسانهمديريت همبستگی نوع وچنین، ابعاد با خارجی و داخلی هاي

پايگاهمؤلفه جمعیتی، متغیرهاي درمیان است. متفاوت حدودي تا بدن مديريت هاي

مديريتبدندارد.اقتصاديوسنبهترتیبهمبستگیمثبتومنفیبا-اجتماعی

مديريتبدنوارتباطآنباعوامل»(،درپژوهشیباعنوان8312رضايیوهمکاران)

نفرازدختراندانشجويدانشگاه544،دربین«اجتماعیدربیندختراندانشگاهمازندران

روشنمونه به که خوشهمازندران چندمرحلهگیري کوکراناي فرمول از استفاده با اي

ازانتخ استفاده با و پیمايش روش به و پرسشنامه ابزار از استفاده با بودند، شده اب

هاينظريفمینیسمسوسیال،نظريهفوکو،گیدنزوگافمنبهايننتیجهرسیدندکه:ديدگاه
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گرايی،فشاراجتماعی،مصرفانداز:مصرفعواملمستقیممؤثردرمديريتبدنعبارت

اي.رسانه

تالشبرايبدنمدرن:مصرفموادآرايشیزنان»پژوهشیباعنوان(در9441لو)

چینی ايدئولوژي« دنبالکشفمعانیو بهبه وسیلهآنزنانچینیتصمیمبههايیبودکه

می زيبايی جراحی يافتهعمل مصرف،گرفتند. بین ارتباط اهمیت بر پژوهش اين هاي

هابهبازساختهويتدهدکههمهاينیشدنتأکیدداردونشانماشکالهويتوجهانی

(.8328:834؛قادرزادهوهمکاران،Luo, 2008کند)زنانمدرنچینیکمکمی

زن3944،دربین«زيبايینقادانه»(،درپژوهشیباعنوان9445گروهتحقیقاتیداو)

بهاينصورتپیمايشتلفنیانتخابشدهبودند،کشورجهانکهبه84سالهاز15تا81

 که: رسیدند مقوله55نتیجه زيبايی که هستند باور اين بر زنان از ازدرصد فراتر اي

است)ويژگی جسمانی Toni, 2004: 19هاي امیري، و شکربیگی 8324؛ :11 (.12و

هايجسمانیعنوانويژگیدهدکهزنان،مفهومزيبايیرابههايهمینتحقیقنشانمیيافته

امريکهنه عوضموقعیتذاتی، در و دانسته منسوخ بهو تجربیاترا و عاملها عنوان

گرفته نظر در احساسزيبايی در )توانمندساز امیري،Ibid, 1988: 9اند و شکربیگی ؛

8324:11.)

( تامسون 8225کازامانو عنوان با پژوهشی در در»(، بدن شکل و بدن از تصور

مجالت روزنامه« رابطه به مجالت و میدورهها بدن از تصور با ايناي نتايج پردازند،

تصاويراينرسانهبررسینشانمی با وتصوربدنهمبستگیدهدکهبینمواجههساده ها

معناداريوجودندارد،امابینآگاهیازفشارهايجامعهنسبتبهظاهرودرونیکردناين

معنیپیام رابطه )ها دارد وجود وCusumano & Thompson, 1997داري قادرزاده ؛

 (.834و8328:835همکاران،

بهاين«هاياختاللدرتصورازبدنتئوري»(،درپژوهشیباعنوان8221برگ)هین

گذارند،مسئولگسترشآلمیهاباتأکیديکهبرتصورايدهنتیجهرسیدهاستکهرسانه
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رضايتفردازتصورازبدنخودوهايزيبايیوالغريدربینافرادوهمچنینعدمايده

(.834؛همان:Heinberg,1996هانسبتبهتغذيهدراوهستند)نگرش

 مبانی نظری

رسانه ديداريتصاوير همراه،-هاي تلفن و اينترنت ماهواره، تلويزيون، شنیداري؛

جهانفراهم يکنوع رسانهکننده اين هستند. پذيرشنظمبینی ترتیباتاجتماها و عیها

مطمئنمیخاصیرادرجامعهارتقاءمی سازندکهاموروچیزهابخشندومردمرامجدداً

بهزبانروان هستند. بايدباشند، همانراهیکه درتصاويررسانه8شناسیاجتماعیدر ها

اکتشافیدرمی9وارهطرح فرايندشکلشناختیو طول در و ارزيابیآمیزد گیريهويت،

 ,Coltrane and Misenoشوند)هاومقايسهاجتماعیبهيادآوردهمینخود،نسبتداد

2000 همکاران، و قادرزاده 8328؛ پیام839: رسانه(. راه از درهايالغري جمعی هاي

هاقرارهايآنهاوپیامشوندوازآنجاکهجوانانبیشترتحتتأثیررسانهجامعهپراکندهمی

اينپیاممی ممکنگیرند، تأثیربگذارند)استبرآنها وFriedman, 1997ها قادرزاده ؛

(.8328:839همکاران،

گونهبیاننظريهگربنربرقويبودنتأثیرتلويزيونبرمخاطبانتأکیددارد.گربنراين

کنندکهآنچهتلويزيونازداردکههرچهمردمبیشترتلويزيوننگاهکنند،بیشترباورمیمی

زن و بهشانمیدگیجامعه حتیاگر درستواقعیاست، باشددهد، شدتتحريفشده

اشاره5«تشديد»و3«جرياناصلی»(.گربنردرايننظريهبهدومفهوم8314:819)مهرداد،

نتايجمتفاوتیبرايگروهمی هاياجتماعیمختلفدارد.کندکهتماشايزيادتلويزيون،

اشاره تثبیتويکسانايبهتأثیراتجرياناصلی، درداخلسازيديدگاهتلويزيوندر ها

عنوانجرياناصلیرايجشدهزندگیبهجامعهاستبهاينمعناکهتغییروتفسیرتلويزيونی

بیشمی تماشاي که ديدگاهشود تقارن به منجر تلويزيون، میازحد جامعه در شودها

 تانکارد، و 8318)سورين :328« اصلی(. نمادهاي«سازيجريان که است فرايندي ،
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ايده و اطالعاتی منابع ساير خودتلويزيونی، تحتنفوذ و انحصار به را جهان درباره ها

يکواقعیتمسلطدرمی بلکه نیست، سیاسی مفهوم و معنا به اصلی جريان البته آورد.

«تشديد»شدههماهنگاستتاواقعیاتعینی.فرهنگیاستکهبیشترباواقعیاتتلويزيونی

می روي زمانی ونیز شود بیشتر جمعیت از خاصی گروه روي بر کاشت اثر که دهد

برنامهدرعین مخاطبان، زندگیحال واقعیاتروزمره با را تلويزيونی وهاي سازگار شان

(.Baran& Davis, 2000: 316بینند)منطبقمی

بهزعمفوکوقدرتقديمیمرگکهنمادقدرتحاکمبودجايخوبه کامالً درا

بدناداره مديريتحسابگرانهي و تکنیکها درنتیجه و داد زندگی وي گوناگون هاي

آورافزايشايسرسامگونههابههاوکنترلجمعیتپرشماريبرايبهانقیاددرآوردنبدن

بابدنيفوکو،سرمايهيافت.بهعقیده باشدهدردستگاهتولیدوهايکنترلداريکهصرفاً

تررفتهبیشپذيرشد،رفتههايجمعیتیبافرآيندهاياقتصاديامکانسازگارکردنپديده

بدن بر افزايشتوجه جمعیتبه و ها )اسمارت، معطوفگرديد 8311ها از14: فوکو .)

کهسکسوالیتهنشانيانمادنیست،طوريداند،بهسويیعاملتوجهبربدنراسکسوالیتهمی

سوبابهانضباطدرآوردنبدنمربوطاستوازسويوهدفاستکهازيکبلکهابژه

انرژي تمام با تولیدمیديگر مربوطاست.کندبهساماندهیجمعیتهايفراگیريکه ها

انضباطمنزلهسکسبه معیار ساماندهیي اصل و میها عمل اساسدرها همین بر کند،

تعقیبتريينوزده،سکسوالیتهدرکوچکسده نجزئیاتزندگیودررفتارهاورؤياها

هاياقتصاديشدوازيعملیاتسیاسیودخالتشد،سکسوالیتههمچنینبدلبهدرونمايه

به سکسوالیته انجامید، آن از جلوگیري يا تولیدمثل به طريق نشانهمنزلهاين نیرويي ي

آشکارمیشناختیآجامعهکههمانرژيسیاسیوهمتوانمنديزيست مطرحنرا کند،

(.8313:815شد)فوکو،

شناسندهايانگیزشاجتماعیمیشکنوطراحنظريهعنوانسنتتورستاينوبلنرابه

کندکهدرايراترسیممیآسا،طبقهيطبقهتن(.وبلندرکتابنظريه8311:344)کوزر،

گذارندومصرفرانهبرايرفعنیازبلکهآسايیورفاهخودرابهنمايشمیآنافراد،تن
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توجهانجاممیبرايکسباعتباراجتماعیوجلب 8311دهند)وبلن، هدفاصلی51: .)

يابند.ويوبلناينبودکهبررسیکندافرادچگونهبهمنزلتوجايگاهاجتماعیدستمی

جايگاهبرتراجتماعیهايش،ثروتراعاملاساسیتمايزبینافرادورسیدنبهدربررسی

به و باشد داشته بیرونی نمود بايد آنعبارتیيافتکه با فرد يعنی باشد؛ بیانگرانه ديگر

خودشرابهجهانپیرامونخودمعرفینمايدوموقعیتاجتماعیخودراابرازدارد.مثالً

وسیله منزل، در خدمتکار داشتن ثروتاست)همان: دادن نشان براي 843اي (.845و

مینظريه برايمردمیکهدرجوامعنوينعبارتیتوانبهيوبلنرا ديگرچنینبیانکرد:

ازحدنیازجسمی،تمايلدرجهتيبیشکنند،محرکاصلیدرصرفهزينهزندگیمی

خودپذيريباشیوهومعیارآراستگیوتجملمتداولیاستکهبرحسبکمیتوکیفیت

دهد،گیرد.معیارمصرفیکهکوششانسانراجهتمیمیشدهصورتکاالهايمصرف

يابیبهآنتالشبیشتريراهاستيادستاياستکهدورازدسترسسطحمعرفآرمانی

انگیزهايجابمی بدينمعنیکههرياصلیدراينزمینه،چشموهمکند. چشمیاست.

چشمیاعی،رشکوچشموهممراتباجتمطبقهنسبتبهطبقهباالترازخوددرسلسله

می مینشان وادار را فرد که است محرکی اين و دردهد رايج عادت ازآنچه تا کند

درآنسطحمی فراترروند.خالصهاينوضعیتمعیناستکهخودرا يکهطبقهدانند،

میتن معین که است برتر و بهآسا را زندگی سبک کدام جامعه سبکمثابهکند ي

نیزوظیفهآراستگی افتخارآمیزخواهدپذيرفتو ارائهو با ورواليآناستکه يراه

ترينشکلآنرواجدهدترينوآرمانیمطلوبسبکزندگیاجتماعیخوبرادرعالی

(.835-832)همان:

مصرفیسرمايه نظام بدن، اصلیبیگانگیاز فمینیسمسوسیالمقصر داريغربیدر

ينارضايتیزنانازبدنخويشوهزينهکردبرايخريددهندهشودکهترويجمعرفیمی

کاالهاوخدماتیاستکهايننقیصهراجبرانکنند.البتهاينشرايط،بالقوهمتوجهزنانو

بااين بیشواسطهحالبهمرداناست، عاملجنسیتیدانست.يفشار زنانبايدآنرا بر تر

سرمايه نهنظام غربی بهداري میتنها زنان جیب کردن وخالی قدرت بلکه پردازد،
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بالقوه آناستعدادهاي میي نیز را آنها و میزدايد بیگانه خود به نسبت را کندها

 8228)فدرستون، :854 همکاران، رضايیو 8312؛ کتابفرهنگ851: در فدرستون .)

تشريحتأثیراتمدرنیته پسامدرنیسمبا پسامدرنمصرفیو يا ييعامهیسمعالقهيمتأخر

بدن، نسبتبه داشتن کنترل بودن، فريبنده و خالق کردن، جلوه کامل نسبتبه مردم

هايهايمتغیرراازويژگیخالقیتافرادنسبتبهسبکزندگیخويشومصرفسبک

می جوامع اقتصادي و اجتماعی تکامل از مرحله اين )همان: 852داند. همان: (.852؛

هاتأثیربسزايیدرترويجفرهنگمصرفیداردشدهدرمجالتوديگررسانهتصاويرارائه

ازجملهلذت،تمايلوخودشیفتگیدرجوانانبرانگیختهواکنش هايهیجانیشديديرا

اشتهايیهايینیزبرجايگذاشتهاست.براينمونهبیاست؛امادرهمهحالترديدوترس

عنوانهاينوجوانانبسیارالغربهشدهازبدناتصاويرتبلیغتوانبمزمندرنوجوانانرامی

(.852؛همان:814شوند،مرتبطديد)همان:هاظاهرمیمدلدررسانه

عالقه دوگرايبورديو از عبور به تمايل را خود اصلی ذهني وهاي گرايی

اياجتماعیهگرايی،ساختارگرايیوکنشمحوري،سمبولیسموماتريالیسموتجلیعین

وکالنعنوانمی مطالعهخرد در تالشويآناستکه يحیاتاجتماعیهمبهکند.

کنش به هم و کهساختارها است معتقد وي نمايد. توجه ذهنی معانی و فردي هاي

هدايتومهارمی کنشرا تولیدوبازتولیدمیساختارها، ازسويکنشگران، اما -کنند،

نامند.بورديومعتقداشراساختارگرايیتکوينیمیگیرينظريهتشوند.برهمینمبنا،ج

بهلحاظساختاريهموارهدرفضاياجتماعیقراردارندکهمجموعهاستانسان ايازها

زيستبودهکهازيکديگرمجزاهستند.فضاياجتماعیهاياجتماعیمتمايزوهمموقعیت

موقعیت آنواحدگهمه در و يکجا را هممیها قابلرد يکنگاه، با و مشاهدهآورد

توانندکلیتآنرادرککنند.اينفضايگسترده،خودبهکندکهعامالن،هرگزنمیمی

می بشماريتقسیم میدانفضاهايخرد که شود )بورديو، دارند نام ؛8211هاياجتماعی

(.8324:34ايراندوست،
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کندابلنمادينبرايننکتهتأکیدمیتريناعضايمکتبکنشمتقگافمنازسرشناس

کهبینخوداجتماعیوياهويتاجتماعیباخودواقعیفاصلهوجوددارد.ويبرداشتاز

خود» می« تشريح نمايشی رهیافت با نقشرا خود نمايشی رويکرد با گافمن هايکند.

نمايشاجتماعیوموقعیت تنها اجرابیندکهدرزندهايیمیهاياجتماعیرا گیروزمره

کنندهااجرامیهايیکهدراينموقعیتينقشوسیلهياوخودافرادبهشوند.بهعقیدهمی

میشکلمی ازمفهومگیردومعنا گافمنضمناستفاده خود»يابد. اندازه« يزياديبهتا

هباتوسلهايیهستندککنجمعبدناشارهدارد.ازديداوعامالنبدنیياجسمینیزرأي

دهیاجتماعی،سعیدارندنظرديگرانرابهخودجلبکنند.هايعالمتيروشبههمه

معرف بدنی، عامالن تجسديافتهاين منزلتهاي منشو میي که ديگراند توسط توانند

(.8313:844کنشگرانتفسیرشوند)لوپزواسکات،

 خودي»گافمن کنش« در بايد که زندگرا متقابل نقشهاي در روزمره هايی

داند؛بنابراينبرايمحافظتازخودواجراهايپذيرمیگوناگونخلقشود،بسیارآسیب

کند.ويدرپرداختاينآندرزندگیروزمرهمفهوممديريتتأثیرگذاريرامطرحمی

می چنینادعا کنشمتقابلمیمفهوم هنگام در افراد راکوشندجنبهکندکه خود اياز

نیزن اينعمل انجام حین حتیدر کنشگران اما باشند؛ پذيرفته ديگران که مايشدهند

هاممکناستدراجراينقشاختاللايجادکنند.بههمیندلیلدانندکهتماشاچیانآنمی

احساسمی مراقبتازعناصريکهکنندبهکنشگراننیازبهنظارتبرتماشاچیانرا ويژه

میگرممکناستاختالل نشان ايشان به که امیدوارندخوديرا کنشگران دهندباشند.

خواهندنشاندهند.کنشگرانهمچنینامیدوارندايقدرتمندباشدکهخودشانمیاندازهبه

دلخواهآنانعملکنند.گافمنهاراوادارسازدتاداوطلبانهوبهکهنمايششانتماشاچیانآن

 (.8311:882نمديريتتأثیرگذاريمطرحنمود)گافمن،عنواياصلیرابهاينعالقه

 چارچوب نظری

میزان با هرچند مختلف، جوامع اخیر، دهه چند طول همگرايدر فرآيند مختلف، هاي

بوده شاهد را اطالعات مصرف و توزيع رسانهتولید، تنوعاند. شامل گروهی هاي
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راديو،مجله،اينترنتوغیرهاستکهغالباًهامانندتلويزيون،روزنامه،ايازرسانهگسترده

هانسبتاًفرعیودانندودرزندگیاکثرآنهاراباتفريحاتوسرگرمیمرتبطمیافرادآن

داندومعتقداستشود.گیدنزچنینديدگاهیراناقصومحدودمیايمحسوبمیحاشیه

ارتباطاتجمعیدربرگیرنده جنبهکه ندگیوفعالیتاجتماعیاست.هايزيبسیارياز

-8311:143ايدارند)گیدنز،هابرتجربهافرادوافکارعمومیتأثیرونفوذگستردهرسانه

149.)

همهموارهدرمعرضتغییراتناشیازتبلیغاتواشاعهتصورازبدنومديريتآن

داندهامیهاواکنششايازکنهاقراردارد.گیدنزبدنرانظامیمتحرکومجموعهرسانه

کنش رکنیمهمدرحفظوتحکیمودرگیرشدنعملیبا هايمتقابلزندگیروزمره،

هويتشخصیمحسوبمی مفهوم با بدنکه وجوه باورويبرخیاز به خود»شود. و«

هويتشخصی» همه« شامل بدن ظاهري نماي برخوردارند. تمايزهايی از دارد، ارتباط

نبدنازجملهپوشش،نوعلباسوآرايشهمبرايخودفردوهمبرايهاينماياويژگی

قابل بهديگران معموالً و است نشانهرؤيت کارگرفتهعنوان به کنش تفسیر براي هايی

هاباشد،بیانگرهويتاجتماعیشود.ظاهرافرادبیشازآنکهنشانگرهويتشخصیآنمی

(.8329:855هااست)گیدنز،آن

بهگیدنز زنان که است ويژهمعتقد ويژگیطور اساس بر واي جسمانی هاي

میظاهري قضاوتقرار مورد احساسشرمساريآنشان و خودگیرند بدن نسبتبه ها

در بیشتر مردان با مقايسه در زنان همچنین دارد. اجتماعی انتظارات با مستقیمی رابطه

تغذيه اختالالت میمعرض قرار چاي وي موضوعگیرند. اين براي عمده دلیل ند

جذابیتبرمی بر بیشتري میزان به زنان مورد در اجتماعی هنجارهاي اينکه اول شمرد:

جسمانیتأکیددارد.دوم،تصويرمطلوبيکزن،تصويريالغرانداماستتاعضالنیو

ندازهاندولیبههماناترشدهسوم،هرچندزناننسبتبهگذشتهدرعرصهاجتماعیفعال

اساسموفقیت بر میکه قضاوتقرار مورد وهايشان اساسوضعیتظاهري بر گیرند،

 (.8315شوند.)احمدنیا،شانارزيابیمیجسمانی
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 های پژوهشفرضیه

تماشايبرنامهبینمدت -8 رابطههايماهوارهزمان دختران و بدنزنان رضايتاز ايو

 معناداروجوددارد.

مدت -9 بین تماشاي ماهوارهبرنامهزمان رابطههاي دختران و زنان بدن مديريت و اي

 معناداروجوددارد.

هاايموردمشاهدهآنهايماهوارهرضايتازبدنزنانودخترانباتوجهبهنوعبرنامه -3

 متفاوتاست.

توجهبهنوعبرنامه -5 هاايموردمشاهدهآنهايماهوارهمديريتبدنزنانودخترانبا

 ست.متفاوتا

 بینرضايتازبدنومديريتبدنزنانودخترانرابطهمعناداروجوددارد. -4

 روش پژوهش

پیمايشیاست،جامعهآماريپژوهششاملتمامیزنانودختران روشپژوهشحاضر،

درصداطمینان،24باشدحجمنمونهدرسطحمی8324سالهشهرشیرازدرسال54تا81

ايتصادفیاست.بهاينصورتايچندمرحلهگیري،خوشهونهباشد.روشنمنفرمی544

ازمناطقده بهکه چهارمنطقه ازگانهشهرشیراز، و انتخابکرده صورتتصادفیساده

از تعدادي بعد، مرحله در و نموده انتخاب را خیابان( و )محله نقاطی انتخابی، مناطق

لوازمفروشگاه مهاي در واقع بهداشتی و مشخصآرايشی نقاط گزينشحدوده را شده

به که مشتريانی اختیار در پرسشنامه فروشندگان، همکاري با و تصادفینموده صورت

انتخاب انتخابسیستماتیک مناطق گرفت. قرار بودند، آنشده نقاط همراه به هاشده

عبارت منطقه الف: از: محل8اند زرهی، محله پارامونت، محدوده گاز، فلکه محدوده ه:

:خیابانتیموري،1:محلهفرگاز،محدودهچهارراهزندان.ج:منطقه4آباد.ب:منطقهمعالی

کريم سهخیابان محدوده زند، خان منطقه طالقانی. شهرک84راه گلستان، شهرک :

گلدشتحافظ.
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نفرازافراد54پرسشنامه،دريکمطالعهمقدماتیکه8براياطمینانيافتنازپايايی

نتايجگويايآنبود ازضريبآلفايکرونباخاستفادهشد. نمونهدرآنشرکتداشتند،

وبرايطیفمديريتبدن143/4کهضريبآلفايکرونباخبرايطیفرضايتازبدن

اعتبارمی258/4 از اطمینان براي همچنین سنج9باشد. محتواابزار روشاعتبار از ،3ش،

استفادهشدهاست.بهاينصورتکهپرسشنامهدراختیارچندتناز5شاخهاعتبارصوري

به ايشان، و گرفت قرار پرسشنامه طراحی متخصصین و دانشگاه اعتباراساتید اتفاق،

پرسشنامهموردنظرراتأيیدنمودند.

 تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 ایهای ماهوارهاشای برنامهزمان تم مدت

شبانه طول در فرد که ساعاتی میزان برنامهبه تماشاي به ماهوارهروز اختصاصهاي اي

)سه(پرسشبازازمیزانساعاتیکهفردپاي3وسیلهگردد.اينمتغیربهدهد،اطالقمیمی

ماهوارهبرنامه میهاي اندازهاي توضیحنشیند، اين با است. شده ازگیري هريک که

اندازهپرسش زمانیمشخصیرا بازه اينپرسشگیريمیها، عبارتکند. میزانها انداز:

ايدرهايماهوارهروزگذشته،میزانتماشايبرنامهايدرشبانههايماهوارهتماشايبرنامه

ايدريکروزعاديهفته.هايماهوارهتعطیالتآخرهفته،میزانتماشايبرنامه

 ای مورد مشاهدههای ماهوارهع برنامهنو

ماهوارهبرنامه میهاي ارائه مخاطب به مختلفی انواع در مخاطبیناي هريکاز و شود

برنامه اين از نوع چند يکيا سمت به خود ذائقه به گرايشمیباتوجه برايها يابد.

برايآزمونفرضیهمرتبطهايموردنیازگیرياينمتغیرودرراستايدستیابیبهدادهاندازه

هارابردهندهخواستهشدهاستتامیزانتماشايهريکازبرنامهبامتغیرموردنظر،ازپاسخ

کم،کم،قسمتیازهرگزتابسیارزياد)هرگز،خیلیشدهششبنديروييکطیفدرجه
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Reliability 

2.Validity 

3.Content Validity 

4.face Validity 
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انداز:بارتهايپرسیدهشدهعتاحدودي،زياد،بسیارزياد(،مشخصنمايد.عناوينبرنامه

برنامهبرنامه علمی، برنامههاي سیاسی، برنامههاي خبري، برنامههاي اقتصادي، هايهاي

هايمدلینگوشوهايمدهايورزشی،برنامههايتبلیغاتیوبازرگانی،برنامهمستند،برنامه

یوان،هايجم،فارسهايشبکههايهنري،موسیقیويديوکلیپ،سرياللباس،سايربرنامه

هايسینمايی.امسیو...،فیلمپی

 9رضایت از بدن

می خويشاطالق ظاهر و اندام از رضايتفرد میزان ذهنیبه تصوير نتیجه که وشود

وپاواندامخويشدارد.نگرشیاستکهفردازاعضايظاهريبدن،اعمازصورت،دست

استاندا پرسشنامه ابزار از استفاده با به متغیر واين لیتلتون بدن تصوير از نگرانی رد

ازطیفگويه2گیريشدهاست.بهاينصورتکهباگزينش(،اندازه9444همکارانش)

خیلیبنديششموردنظردريکدرجه )هرگز، زياد بسیار تا هرگز از کم،قسمتی، کم،

ايتیيارضايتدهندهخواستهشدهاستتامیزاننارضتاحدودي،زياد،بسیارزياد(،ازپاسخ

شده،مشخصنمايد.رضايتازهاومواردمطرحخودازبدنخويشرادرهريکازگويه

شدهبنديوبیشراضیوناراضی،طبقهبدندراينپژوهشبهسهسطح:بسیارراضی،کم

است.

 مدیریت بدن

تاتو نظیر اعمالی از بلندي فهرست به بدن مديريت که است باور اين بر ،فدرستون

بدن ژيمناستیک، تا بدن از بخشی بريدن اطالقپیرسینگ، ... و گرفتن رژيم سازي،

شود،احساسکنترلبربدنوساختنشود.بهباوروي،آنچهموجبمديريتبدنمیمی

عاداتهرروزه طبیعیو باژستیبرخالفبدن فرد است، زندگیچیره بر اياستکه

مو زندگیروزمره علیه ضعمیمديريتبدن استکه اينباور بر کلسه مثالً من»گیرد،

انتخابکرده را میخودم شمار فرهنگبه منبخشیاز آنندارم،ام، باوريبه اما روم

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.Body satisfaction 
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است آن با مقابله روش بدنم، بر )مديريت »Featherstone, 1999خواجه و؛ نوري

 8324همکاران، :35 دست34و و نظارت معناي به بدن مديريت مستمرکا(. ري

کمکمعرفويژگی به اينمفهوم است. مرئیبدن )ازهايظاهريو وزن هايکنترل

کاريپزشکی)جراحیبینیوپالستیک(،میزانطريقورزش،رژيمغذايیودارو(،دست

مراقبت به آرايشيااهمیتدادن آرايشمو، روزانه، آرايشی)استحمام هايبهداشتیو

زعطروادکلنودئودرانتزيربغل،آرايشناخنولنزرنگی(،اصالحصورت،استفادها

(.8318:15بهيکشاخصتجمعیتبديلشدهاست)آزادارمکیوچاووشیان،

گیريشدهاست:الف:پرسشنامهاينمتغیربااستفادهازسهپرسشنامهجداگانه،اندازه

ششبنديايدرجهگويه84 زشده بسیار تا هرگز از خیلیقسمتی، )هرگز، کم،ياد کم،

آرايشی،بهداشتیوزينتی،تاحدودي،زياد،بسیارزياد(،درخصوصمیزاناستفادهازلوازم

 پرسشنامه درجهگويه4ب: )هرگز،اي زياد بسیار تا هرگز از ششقسمتی، شده بندي

رژيمخیلی از استفاده میزان درخصوص زياد(، بسیار زياد، تاحدودي، کم، هايکم،

صورتقسمتی،به9هايگوي89الغري،ورزشواستفادهازلوازمورزشی،ج:پرسشنامه

بلهوخیردرخصوصانجامانواعجراحی)مداخلهپزشکی(.

نیمه مديريت فعال، مديريت سطح: سه به پژوهش اين در بدن ومديريت فعال

هاينجامفعالیتبنديشدهاست:مديريتفعالعبارتاستازامديريتخاموش،تقسیم

دهندگانیآمیز؛اينمديريت،بهپاسخصورتبسیارجديواغراقمربوطبهمديريتبدنبه

هايمربوطبهمديريتبدن،هايمربوطبهانجامهريکازفعالیتتعلقداردکهدرپرسش

دريافتنمودهباالتريننمره را مديريتنیمهها فعالیاند. انجام هايتفعالعبارتاستاز

به مديريتبدن به پايینمربوط سطحی با اما اينصورتجدي اول؛ مديريتنوع از تر

پاسخ به پرسشمديريت، در که دارد تعلق ازدهندگانی هريک انجام به مربوط هاي

اند.مديريتخاموشعبارتهايمربوطبهمديريتبدننمرهبینابین،دريافتنمودهفعالیت

ترازحدصورتمعمولیوحتیپايینهايمربوطبهمديريتبدنبهاستازانجامفعالیت
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پاسخ به مديريت، اين پرسشمعمول؛ در که دارد تعلق انجامدهندگانی به مربوط هاي

اند.هايمربوطبهمديريتبدن،نمرهپايیندريافتنمودههريکازفعالیت

 های توصیفییافته

درصداز49باشد.سالمی3/92دهندگانمیانگینسنیپاسخآمده:دستمطابقباآماربه

پاسخ و مجرد متأهل51دهندگان، 54اند،درصد بومیو اند،درصدغیربومی94درصد،

دهندگان،بهشرحجدولزباندربینپاسخايفارسیهايماهوارهمیزانتماشايانواعبرنامه

باشد:زيرمی

 زبانای فارسیهای ماهوارهواع برنامهتوزیع میزان تماشای ان .9جدول

 اینوع برنامه ماهواره

 میزان تماشا

عدم 

 تماشا

تماشای 

 کم

تماشای 

 متوسط

تماشای 

 زیاد

جمع 

 درصد

%844%1%3/83%4/493/91هايعلمیبرنامه

%844%3%4/333/84%3/51هايمستندبرنامه

%844%4%4%4/35%4/44هايسیاسیبرنامه

%844%4%3%3/31%1/41هاياقتصاديبرنامه

%844%1%3/85%3/99%4/49هايخبريبرنامه

%844%3/98%81%1/94%3/39موسیقی

%844%3/343/84%81%4/31فیلمسینمايی

وانهايجم،فارسیهايشبکهسريال

سیاموپی
4/32%81%95%4/84%844%

%844%3%85%4/91%4/45بازرگانیهايتبلیغاتیوبرنامه

%844%4%81%3/91%1/49هايورزشیبرنامه

%844%1%3/95%3/91%4/31هايمدلینگبرنامه

هايهنري)شعر،تئاتر،سايربرنامه

گالرينقاشیو...(
4/53%3/91%3/95%3%844%
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 برنامه-8جدول انواع تماشاي میزان میفارسیايهايماهوارهتوزيع نشان را دهد.زبان

میهمان مشاهده که برنامهگونه مربوطبه ترتیب، به بیشترينمیزانتماشا، هايازگردد؛

هايامسیو...،فیلمسینمايی،برنامه،پی8هايجم،فارسیهايشبکهنوعموسیقی،سريال

فشنوشوهايمدلباسوهمچنینبرنامه میزمدلینگ، انتماشايسايرهايخبرياست.

بهبرنامه است، کم بسیار بااليگونهها پاسخ44ايکه از تماشايدرصد عدم دهندگان،

اند.هايعلمی،سیاسیوچندبرنامهديگرراگزارشکردهبرنامه

 دهندگانتوزیع فراوانی و درصد میزان رضایت از بدن پاسخ .2جدول 

 میزان رضایت از بدن
 هافراوانی

 درصد فراوانی

%19بسیارراضی

%8583/34وبیشراضیکم

%9485/19ناراضی

%544844هاودرصدهاجمعفراوانی

بدنپاسخ9جدول توزيعفراوانیودرصدمیزانرضايتاز نشانمی: دهد.دهندگانرا

درصد(ازبدنخويشناراضی5/19دهندگان)گردد؛اکثرپاسخگونهکهمالحظهمیهمان

 کم3/34هستند. خويش بدن از درصد تنها و دارند رضايت از9وبیش درصد

 دهندگانازبدنخودراضیهستند.پاسخ

 دهندگانتوزیع فراوانی و درصد میزان مدیریت بدن پاسخ .9جدول 

 میزان مدیریت بدن
 میزان استفاده

 درصد فراوانی

%88991مديريتفعال

%8514/31فعالمديريتنیمه

%8594/34مديريتخاموش

%544844هاودرصدهاجمعفراوانی

 پاسخ-3جدول مديريتبدن میزان درصد و فراوانی میتوزيع نشان را دهد.دهندگان

میهمان مالحظه که پاسخگونه اکثر )گردد؛ را4/31دهندگان خويش بدن درصد(
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نیمهبه مديريتمیصورت فعال 4/34کنند. بهدرصد، و خاموش از91صورت درصد

 کنند.صورتفعالمديريتمیدهندگان،بدنخودرابهپاسخ

 آرایشی، بهداشتی و زینتی در مدیریت بدن دهندگان از لوازمتوزیع میزان استفاده پاسخ .4جدول 

 نوع مدیریت بدن

 میزان استفاده

عدم 

 استفاده
 استفاده کم

استفاده 

 متوسط

استفاده 

 زیاد

جمع 

 درصد

استفادهازادکلن،عطر،اسپريو

دئودرانت
3/3%4/94%94%9/41%844%

استتفادهازصابوها،شامپوهاي

کنندهپوستوموتقويت
4/2%93%4/95%54%844%

اليت،مش،رنگمو،آرايشمو،هاي

میزامپلی
98%9/98%1/39%94%844%

%844%9/35%3/82%9/94%3/81اصالحابروصورت

%844%4/54%9/89%3/85%34استفادهازمدادابرو،تاتويابرو

لیدي،موم،اپیالسیونبدن،استفادهازاپی
ژيلت

4/81%4/84%81%44%844%

چشم،استفادهازرژگونه،ريمل،سايه

رژلب،خطچشم
83%4/85%3/91%3/58%844%

کننده،ضدهايروشناستفادهازکرم

کنندهنرمآفتاب،
3/1%9/85%91%4/48%844%

استفادهاززيورآالت،طال،جواهر،تاتوي

بدن
3/83%9/99%3/92%9/34%844%

%844%39%9/85%3/92%4/98استفادهازبدلیجات

نما،اندامی،ستوهايبدنپوشیدنلباس

مانتوهايمدروز
1/31%9/84%2%35%844%

%844%84%84%5%11رنگیاستفادهازلنزهاي

آرايشناخن،الکناخن،ناخن

مصنوعی،کاشتناخن،مانیکور
3/35%4/85%9/2%32%844%

استفادهازنگینرويچانه،بینی،دندانو

هايبدنسايرقسمت
1/45%2%5%3/91%844%

%844%5/19%83%85%3/5استفادهازعینکآفتابی



 6911تابستان |  22شمارة  |ششم سال  |هاي نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 211

 میزان5جدول توزيع پاسخ: لوازماستفاده از دردهندگان زينتی و بهداشتی آرايشی،

گردد؛بیشترينفراوانیمربوطبهگونهکهمالحظهمیدهد.همانمديريتبدنرانشانمی

 است؛ عینکآفتابی از پاسخ13استفاده از بدندرصد مديريت راستاي در دهندگان،

درصد(نیزمربوطبهاستفاده84فراوانی)کنند.کمترينخويشازعینکآفتابیاستفادهمی

ديدناست.ازلنزهايرنگیاست.استفادهازسايرمواردمديريتبدن،درجدول،قابل

دهندگان در انجام انواع جراحی )مداخله پزشکی( در توزیع فراوانی و درصد پاسخ .1جدول 

 مدیریت بدن

 نوع عمل )مداخله پزشکی(

 انجام عمل

 عدم انجام عمل انجام عمل
 جمع درصد

 درصد فراوانی درصد فراوانی

%844%9581/15%8923/39ارتودنسی

%844%31125%893کشیدنپلک

%844%31424%944وچروکتزريقبرايرفعچین

%844%31424%5484کشیدنپوستصورت

%844%3135/24%353/2لیپوساکشن

%844%38152%1598درشتکردنلب

%844%3435/51%253/95کاشتگونه

%844%33115%1581کوچکيابزرگکردنسینه

%844%35115%4983باالکشیدنسینه

%844%31528%312برداشتنپفزيرچشم

%844%91159%88991عملزيبايیبینی

%844%91115%83933هايمختلفبدنلیزرکردنقسمت

دهندگاندرانجامانواعجراحی)مداخلهپزشکی(توزيعفراوانیودرصدپاسخ-4جدول

نشانمی را مديريتبدن هماندر میدهد. مالحظه که بیشترينفراوانیگونه هايگردد؛

 به مربوط ترتیب، به قسمت-8جدول، کردن )لیزر مختلفبدن 33هاي -9درصد(،

( 3/39ارتودنسی )عمل-3درصد(، بینی 91زيبايی )-5درصد(، گونه 3/95کاشت

3کشیدنپلک)-8هانیزمربوطبهدرشتکردنلباست.کمترينفراوانی-4درصد(و
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 چین-9درصد(، برايرفع 4وچروک)تزريق )-3درصد(، چشم پفزير 2برداشتن

 کشیدنپوستصورتاست.-5درصد(و

های الغری، ورزش و استفاده از لوازم دهندگان از رژیمتوزیع میزان استفاده پاسخ .6جدول 

 ورزشی در مدیریت بدن

 نوع مدیریت بدن

 میزان استفاده

عدم 

 استفاده

استفاده 

 کم

استفاده 

 متوسط

استفاده 

 زیاد

جمع 

 درصد

%844%98%84%3/88%5/45هاوداروهايالغرياستفادهازرژيم

%844%91%1%4/93%4/54يوگاو...روي،ايروبیک،رقص،ورزش،پیاده

%844%91%83%9/3%1/44استفادهازلوازموسائلورزشیمثلتردمیلدرخانه

%844%33%4%4/94%4/58هايگوناگونورزشیدرباشگاهياپارککاربادستگاه

%844%92%4/38%9/84%3/95استفادهازسونا،جکوزيواستخر

 پاسخ-1جدول استفاده میزان رژيمتوزيع از ازدهندگان استفاده ورزشو هايالغري،

می نشان را مديريتبدن در ورزشی همانلوازم میدهد. مالحظه که اکثرگونه گردد؛

ازدستگاه33دهندگان)پاسخ برايمديريتبدنخود هايگوناگونورزشیدردرصد(

درصد،ازسونا،جکوزيواستخر،92کنند.استفادهمیهابهمیزانزياد،هاياپارکباشگاه

هاوداروهايالغري،کمترينفراوانیرادرکنند.استفادهازرژيمبهمیزانزياد،استفادهمی

 اند.بهخوداختصاصداده4دهندگاندرجدولمديريتبدنپاسخ

 های استنباطییافته

ايورضايتازبدنزنانودخترانيماهوارههازمانتماشايبرنامهفرضیهاول:بینمدت

 رابطهمعناداروجوددارد.
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های زمان تماشای برنامه نتایج ضریب همبستگی پیرسون؛ بررسی رابطه بین مدت .2جدول 

 ای و رضایت از بدن زنان و دخترانماهواره

 متغیرها
تعداد 

 دهندگان پاسخ

ضریب همبستگی 

 پیرسون

سطح 

معناداری 

 آزمون

ايهايماهوارهزمانمشاهدهبرنامهمدت
544981/4-444/4

رضايتازبدنزنانودختران

 مدت-5جدول بین پیرسون، همبستگی ضريب آزمون برنامهنتیجه تماشاي هايزمان

دهد،باتوجهبهضريبهمبستگیقويومنفیبینايورضايتازبدنرانشانمیماهواره

تواننتیجهگرفتکهبین(،می444/4داريآزمون)(وسطحمعنی-981/4)ايندومتغیر

ايورضايتازبدنزنانودخترانرابطهمعناداروهايماهوارهزمانتماشايبرنامهمدت

هايمعکوسوجوددارد؛يعنیهرچهزنانودخترانزمانبیشتريراصرفتماشايبرنامه

باايننازرضايتآنايکنند،بههمانمیزاماهواره هاازبدنخويشکاستهخواهدشد.

گردد.درصد،تأيیدمی22توضیح؛فرضیهاول،درسطح

بینمدت دوم: تماشايبرنامهفرضیه مديريتبدنزنانودخترانهايماهوارهزمان ايو

رابطهمعناداروجوددارد.

های زمان تماشای برنامه مدت نتایج ضریب همبستگی پیرسون؛ بررسی رابطه بین .8جدول 

 ای و مدیریت بدن زنان و دخترانماهواره

 متغیرها
تعداد 

 دهندگان پاسخ

ضریب همبستگی 

 پیرسون

سطح معناداری 

 آزمون

هايزمانتماشايبرنامهمدت

544941/4444/4ايماهواره

مديريتبدنزنانودختران

 -1جدول همبستگی ضريب آزمون مدتنتیجه بین برنامهپیرسون، تماشاي هايزمان

نشانمیماهواره دهد،باتوجهبهضريبهمبستگیقويومثبتبینايومديريتبدنرا
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وسطحمعنی941/4ايندومتغیر) می444/4داريآزمون)( تواننتیجهگرفتکهبین(،

تماشايبرنامهمدت دختهايماهوارهزمان و زنان مديريتبدن وايو معنادار رابطه ران

هايمستقیموجوددارد؛يعنیهرچهزنانودخترانزمانبیشتريراصرفتماشايبرنامه

ابعادماهواره خويشدر مديريتبدن به جديتبیشتري با نیز میزان همان به کنند، اي

گردد.درصد،تأيیدمی22مختلفخواهندپرداخت.نتیجهاينکه؛فرضیهدوم،درسطح

برنامهفرض نوع به توجه با دختران و زنان بدن رضايتاز سوم: ايموردهايماهوارهیه

هامتفاوتاست.مشاهدهآن

های بینی تغییرات رضایت از بدن از روی انواع برنامه نتایج رگرسیون چندمتغیری؛ پیش .1جدول 

 گام به ای به روش گامماهواره

مقدار  متغیر واردشده گام
R 

مقدار 

R
2

 

مقدار 

شده  اضافه

Rبه 
2

 

 Bضریب 
ضریب 
Beta 

 tمقدار 

سطح 

معنادار

 ی

اول
هايمدلینگبرنامه

و...
543/4944/4943/4248/9-133/4-418/84-444/4

444/4-512/5-342/4-513/4933/4992/4911/8هايسريالدوم

448/4-338/3-825/4-524/4949/4932/4514/4موسیقیسوم

489/4919/4945/4141/4844/4498/3443/4هايعلمیبرنامهچهارم

 برنامه-2جدول انواع و بدن از رضايت بین متغیري چند رگرسیون آزمون هاينتیجه

روشگامماهواره به میبهاي نشان را همانگام میدهد، مشاهده که اولینگونه گردد؛

 رگرسیونشده، معادله وارد شوهايمدتماشايبرنامهمتغیريکه فشنو هايمدلینگ،

درصدرضايتازبدنزنانودختران98کنندگیحدودلباساست.اينمتغیرتوانتبیین

دهندهايناست(،نشان-133/4باشد.ضريببتا)کنندهدراينپژوهشرادارامیشرکت

نگ،فشنوشوهايمدهايمدلیزمانتماشايبرنامهکهاگربهمیزانيکواحدبهمدت

درصدازرضايتازبدنزنانودخترانکاستهخواهدشدو13لباساضافهشود،بهمیزان

درصد،معناداراست.22بینیدرسطحدهدکهاينپیشداريآزموننشانمیسطحمعنی
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،8هايجم،فارسیدومینمتغیريکهواردمعادلهرگرسیونشده،تماشايسريالازشبکه

پی مقدار است. نشان933/4جدول)R2امسیو... توان(، اينمتغیر ايناستکه دهنده

کنندهدراينپژوهشدرصدرضايتازبدنزنانودخترانشرکت3کنندگیحدودتبیین

دهندهايناستکهاگربهمیزانيکواحدبه(،نشان-342/4باشد.ضريببتا)رادارامی

امسیو...اضافهشود،بهمیزان،پی8هايجم،فارسیازشبکهزمانتماشايسريالدتم

داريآزموندرصد،ازرضايتازبدنزنانودخترانکاستهخواهدشدوسطحمعنی38

درصد،معناداراست.22بینیدرسطحدهدکهاينپیشنشانمی

ت شده، رگرسیون معادله وارد موسیقیماشايبرنامهسومینمتغیريکه نوع هاياز

 مقدار )R2است. نشان949/4جدول تبیین(، توان اينمتغیر ايناستکه کنندگیدهنده

 شرکت9حدود دختران و زنان بدن از رضايت دارادرصد پژوهشرا اين در کننده

)می بتا ضريب نشان-825/4باشد. به(، واحد يک میزان به اگر که است اين دهنده

درصدازرضايتاز82هايازنوعموسیقیاضافهشود،بهمیزانزمانتماشايبرنامهدتم

سطحمعنی و شد خواهد کاسته دختران و زنان میبدن نشان اينداريآزمون که دهد

درصد،معناداراست.22بینیدرسطحپیش

برنامه تماشاي شده، رگرسیون معادله وارد که متغیري است.چهارمین علمی هاي

درصد8کنندگیدهندهايناستکهاينمتغیرتوانتبیین(،نشان919/4جدول)R2مقدار

بدنزنانودخترانشرکت میرضايتاز دارا اينپژوهشرا در ضريببتاکننده باشد.

نشان-844/4) مدت(، به واحد يک میزان به اگر که است اين تماشايدهنده زمان

درصدازرضايتازبدنزنانودخترانکاستهخواهدشد81لمیاضافهشود،هايعبرنامه

درصد،معناداراست.22بینیدرسطحدهدکهاينپیشداريآزموننشانمیوسطحمعنی

نوعبرنامه1باشد.ازبیندرصدمی22نتیجهآزمونفرضیهسوم،تأيیداينفرضیهدرسطح

برنامهدرمعادلهباقیماندندومابقیبهدلیل5لهرگرسیون،تنهاايواردشدهبهمعادماهواره

هابررضايتازبدن،ازمعادلهبیرونراندهشدند.نتیجهتأثیربودنياتأثیربسیارکمآنبی

کنندهدرايتأثیرگذاربررضايتازبدنزنانودخترانشرکتهايماهوارهاينکه؛برنامه
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هايمدلینگ،فشنوتماشايبرنامه-8انداز:تأثیرگذاريعبارتپژوهشحاضربهترتیب

 لباس، مد شبکه-9شوهاي در سريال تماشاي فارسی جم، پی8هاي ، و...، سی -3ام

درصداز9/91هايعلمیکهدرکلتماشايبرنامه-5هايازنوعموسیقی،تماشايبرنامه

کنند.واريانسرضايتازبدنراتبیینمی

ايموردهايماهوارهیهچهارم:مديريتبدنزنانودخترانباتوجهبهنوعبرنامهفرض

 هامتفاوتاست.مشاهدهآن

های بینی تغییرات مدیریت بدن از روی انواع برنامه نتایج رگرسیون چندمتغیری؛ پیش .91جدول 

 گام به ای به روش گامماهواره

 Rمقدار  متغیر واردشده گام
مقدار 

R
2

 

مقدار 

شده  اضافه

Rبه 
2

 

 Bضریب 
ضریب 
Beta 

 tمقدار 
سطح 

 معناداری

اول
هايبرنامه

تبلیغاتیو...
524/4954/4931/4421/3529/4412/9484/4

دوم
هايبرنامه

اقتصادي
433/4915/4918/4541/84333/4515/1444/4

419/4381/4388/4112/4811/4252/5444/4هايسريالسوم

چهارم
هايبرنامه

ورزشی
454/4334/4395/4394/9854/4251/9443/4

435/4-424/9-894/4-418/4331/4392/4542/9هايخبريبرنامهپنجم

 برنامه-84جدول انواع و بدن مديريت بین متغیري چند رگرسیون آزمون هاينتیجه

روشگامماهواره به میبهاي نشان را گام میهماندهد، مشاهده که اولینگونه گردد؛

اينمتغیريکهواردمعادلهرگرسیونشده،تماشايبرنامه هايتبلیغاتیوبازرگانیاست.

کنندهدردرصدازمديريتبدنزنانودخترانشرکت95کنندگیحدودمتغیرتوانتبیین

می دارا )اينپژوهشرا ضريببتا نشان529/4باشد. اين(، میزاندهنده به اگر استکه

میزانزمانتماشايبرنامهيکواحدبهمدت به بازرگانیاضافهشود، 52هايتبلیغاتیو

داريآزموننشاندرصدبهمديريتبدنزنانودخترانافزودهخواهدشدوسطحمعنی
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درصد،معناداراست.24بینیدرسطحدهدکهاينپیشمی

معادله وارد متغیريکه برنامهدومین تماشاي شده، است.رگرسیون اقتصادي هاي

98کنندگیحدوددهندهايناستکهاينمتغیرتوانتبیین(،نشان915/4جدول)R2مقدار

باشد.ضريبکنندهدراينپژوهشرادارامیدرصدمديريتبدنزنانودخترانشرکت

( نشان333/4بتا وا(، يک میزان به اگر که است اين مدتدهنده به تماشايحد زمان

درصد،بهمديريتبدنزنانودخترانافزوده33هاياقتصادياضافهشود،بهمیزانبرنامه

درصد،22بینیدرسطحدهدکهاينپیشداريآزموننشانمیخواهدشدوسطحمعنی

معناداراست.

شبکه از سريال تماشاي شده، رگرسیون معادله وارد که متغیري جم،هسومین اي

دهندهايناستکهاينمتغیر(،نشان381/4جدول)R2امسیو...است.مقدار،پی8فارس

تبیین توان حدود شرکت3کنندگی دختران و زنان بدن مديريت ايندرصد در کننده

می دارا )پژوهشرا ضريببتا نشان811/4باشد. ايناستکهاگربهمیزانيک(، دهنده

امسیو...اضافهشود،به،پی8هايجم،فارسانتماشايسريالازشبکهزمواحدبهمدت

 سطحمعنی85میزان و شد خواهد افزوده دختران و زنان مديريتبدن به داريدرصد

درصد،معناداراست.22بینیدرسطحدهدکهاينپیشآزموننشانمی

تماشايب هايورزشیاست.رنامهچهارمینمتغیريکهواردمعادلهرگرسیونشده،

درصد8کنندگیدهندهايناستکهاينمتغیرتوانتبیین(،نشان334/4جدول)R2مقدار

شرکت دختران و زنان میمديريتبدن دارا پژوهشرا اين در ضريببتاکننده باشد.

ايهزمانتماشايبرنامهدهندهايناستکهاگربهمیزانيکواحدبهمدت(،نشان854/4)

درصدبهمديريتبدنزنانودخترانافزودهخواهدشدوسطح84ورزشیاضافهشود،

درصد،معناداراست.22بینیدرسطحدهدکهاينپیشداريآزموننشانمیمعنی

برنامه تماشاي شده، رگرسیون معادله وارد که متغیري است.پنجمین خبري هاي

8کنندگیکمترازايناستکهاينمتغیرتوانتبییندهنده(،نشان331/4جدول)R2مقدار

باشد.کنندهدراينپژوهشرادارامی(مديريتبدنزنانودخترانشرکت441/4درصد)
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( بتا نشان-894/4ضريب مدت(، به يکواحد میزان به اگر که است اين زماندهنده

تماشايبرنامه شود، مديريتبد89هايخبرياضافه از کاستهدرصد دختران و زنان ن

درصد،24بینیدرسطحدهدکهاينپیشداريآزموننشانمیخواهدشدوسطحمعنی

تأيیداينفرضیهمی نتیجهآزمونفرضیهچهارم، ازبینمعناداراست. نوعبرنامه84باشد.

مابقیبهدلیلبرنامهدرمعادلهباقیماندندو4ايواردشدهبهمعادلهرگرسیون،تنهاماهواره

کمآنبی بسیار تأثیر يا بودن نتیجهتأثیر شدند. بیرونرانده معادله از وابسته، متغیر بر ها

کنندهايتأثیرگذاربرمديريتبدنزنانودخترانشرکتهايماهوارهاينکه؛انواعبرنامه

ترتیبتأثیرگذاريعبارت به پژوهشحاضر در از: تبلیغاتیوهايتماشايبرنامه-8اند

،8هايجم،فارسیتماشايسريالدرشبکه-3هاياقتصادي،تماشايبرنامه-9بازرگانی،

پی و...، سی برنامه-5ام تماشاي ورزشی، برنامه-4هاي درکلتماشاي خبريکه هاي

کنند.درصدازواريانسمديريتبدنراتبیینمی1/33

مديريتبدنزنانودخترانرابطهمعناداروجودفرضیهپنجم:بینرضايتازبدنو

 دارد.

نتایج ضریب همبستگی پیرسون؛ بررسی رابطه بین رضایت از بدن و مدیریت بدن زنان  .99جدول 

 و دختران

 متغیرها
تعداد 

 دهندگان پاسخ

ضریب همبستگی 

 پیرسون

سطح معناداری 

 آزمون

رضايتازبدن

544858/4-444/4 ومديريتبدنزنان

دختران

نتیجهآزمونضريبهمبستگیپیرسون،بینرضايتازبدنومديريتبدنرا-88جدول

می )نشان متغیر دو اين بین منفی همبستگی ضريب به باتوجه سطح-858/4دهد، و )

تواننتیجهگرفتکهبینرضايتازبدنومديريتبدن(،می444/4داريآزمون)معنی

بدنزنانو يعنیهرچهرضايتاز دارد؛ معکوسوجود و معنادار زنانودخترانرابطه
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بههمانمیزانازمديريتبدنآن نتیجهاينکه؛دخترانبیشترباشد، کاستهخواهدشد. ها

گردد.درصد،تأيیدمی22فرضیهپنجم،درسطح

 گیرینتیجهبحث و 

ايبرانتخابوهايفراملیتأثیرعمدهويژهرسانههابهگیدنزمعتقداستکهامروزهرسانه

تواندگیريدرارتباطبامديريتبدنمیترتیبتصمیماينهايافراددارند.بهگیريتصمیم

اشاعهدهد.هاتغییرکندواشکالجديديازايننوعرفتارهارادرجامعهتحتتأثیررسانه

رسانه از مملو ما زندگی رسانهامروزه است. شده همگانی ازهاي زيادي زمان ها

گیريزندگیافرادراتحتاوقاتروزمرهافرادرابهخوداختصاصدادهوبهشکلچشم

همچنینفرايندشکل است. داده قرار رسانهتأثیر از زياديمتأثر اندازه هاگیريهويتتا

کنندتادرموردهاستکهانگیزهپیدامیينترتیبکهافرادازطريقرسانهشدهاست.بد

(.8315:54اينموضوعکهچهکسیباشندوچهکسیشوند،تفکرکنند)گیبنزوبوريمر،

هاتأثیربسزايیدرترويجفرهنگمصرفیداردشدهدرمجالتوديگررسانهتصاويرارائه

تمايلوخودشیفتگیدرجوانانبرانگیختههايهیجانیشديديراواکنش ازجملهلذت،

اشتهايیهايینیزبرجايگذاشتهاست.براينمونهبیاست؛امادرهمهحالترديدوترس

عنوانهاينوجوانانبسیارالغربهشدهازبدنتوانباتصاويرتبلیغمزمندرنوجوانانرامی

رسانه در میمدل ظاهر مرتبطها شوند، همکاران، )رضايیو 8312ديد اين852: در .)

زبانبرمديريتبدنايفارسیهايماهوارهپژوهشکهباهدفبررسیتأثیرتماشايکانال

انجام زمانتماشايگرفتهاست،مشخصگرديدکهبینمدتزنانودخترانشهرشیراز،

زمانروجوددارد،بینمدتايبارضايتازبدنرابطهمعکوسومعناداهايماهوارهبرنامه

ايومديريتبدن،رابطهمعنادارومستقیموجوددارد،همچنینهايماهوارهتماشايبرنامه

بینرضايتازبدنومديريتبدن،رابطهمعنادارومعکوسوجوددارد.

هابیشترباشد،میزانرضايتازبدن،کمتراست.افراد،هرچهتماشايايننوعبرنامه

مانکنهايماهوارهتماشايبرنامهبا مشاهده باهدفايو را هايیکهسبکزندگیخود

برنامهظاهرشدنجلويدوربین فعالیتدر و پايهها بهريزيکردههايتبلیغاتی، اشتباهاند،
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می خود به و ايافتاده همگويند؛ زيبايیداشتیم)کاهشرضايتازکاشما چنینظاهر

غافلازا برايپیشبردفعالیتمايهمانکنينکهاينظاهرزيبا،دستبدن(، هاياقتصاديها

که،آن نیست موضوع از خارج و بیراه چندان نیز مطلب اين توضیح حال، هاست.

هايصحیحمانندتغذيهمناسب،ورزشمداومومقابلهبااسترسهايتجاري،ازراهمانکن

روش با همچنین گرانلوازمهايمختلفو عملآرايشی انجام و اورجینال هايقیمتو

کنند؛امابراياغلبزنانودخترانزيبايیبامحاسباتدقیق،بدنخويشرامديريتمی

تلويزيون مخاطب ماهوارهايرانی کوتاههاي در زيبا اندام به رسیدن ازاي، و زمان ترين

ظراستکهاينرويکرد،مخاطراتجسمیترينمسیرممکنوباکمترينهزينه،مدنکوتاه

هابهدنبالخواهدداشت.وروانیفراوانیرابرايآن

ايومديريتبدنرابطههايماهوارهزمانتماشايبرنامههانشاندادکهبینمدتيافته

هايموردنظربیشترباشد،مديريتبدنزنانوجوددارد.بهاينمعناکههرچهتماشايبرنامه

د يافتهو در است. بیشتر نیز فرضیهختران آزمون از حاصل رابطههاي وجود ديگر، اي

می مشاهده بدن، بینمديريتبدنورضايتاز معنادار میزانتماشايمعکوسو گردد.

عنوانمتغیرواسطتأثیرايدرنقشمتغیرمستقلبررضايتازبدنبههايماهوارهتلويزيون

ايرابهمتغیرهايماهوارهدننیزتأثیراتدريافتیازتماشايبرنامهگذاردورضايتازبمی

می منتقل بدن( )مديريت میوابسته بنابراين تماشايکند میزان هرچه که گفت توان

ايبیشترباشد،رضايتزنانودخترانازبدنخويش،کمتراست،بهاينهايماهوارهبرنامه

ايده ماهواره، که ذهنآنهايمآلمعنا در میشترکیرا وجود به وضعها افراد و آورد

يابندکهفاصلهزياديتاالغرکنندونهايتاًدرمیهاارزيابیمیآلموجودخودرابااينايده

شدنوزيبايیدارند،هرچهزنانودخترانازبدنخودرضايتکمتريداشتهباشند،براي

ورزندتريبهمديريتبدنخويشمبادرتمیيصورتجدها،بهآلنزديکشدنبهايده

تاايننقصانوعدمرضايتازبدنرابههرصورتممکنجبرانکنند.دراينمیان،اين

آرايشیهايغذايیسرخودياغیراصولی،لوازماحتمالوجودداردکهافراد،بهسمترژيم

ارزان و فعالیتتقلبی انجام و اغراققیمت ورزشی آسیبآمیزهاي وو آورده روي زا
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هادرنهايتياازنظرجسمیدچارنقصانشوندوياازنظرروحیوروانیاختالالتیدرآن

پديدارگردد.

نوعيافته به توجه بدنومديريتبدنزنانودخترانبا نشاندادکهرضايتاز ها

ماهوارهبرنامه رضايتاهاي موضوع در متفاوتاست؛ مشاهده، مورد واي زنان بدن ز

هايبرنامه-8انداز:کنندهوتأثیرگذارند،عبارتبینیهايیکهبهترتیب،پیشدختران،برنامه

-3امسیو...،،پی8هايجم،فارسهايشبکهسريال-9مدلینگ،فشن،شوهايمدلباس،

 برنامهبرنامه-5موسیقی، دختران، درموضوعمديريتبدنزنانو بههايیکههايعلمی.

-9هايتبلیغاتیوبازرگانی،برنامه-8انداز:کنندهوتأثیرگذارند،عبارتبینیترتیب،پیش

برنامه فارسهايشبکهسريال-3هاياقتصادي، پی8هايجم، ، سیو...، هايبرنامه-5ام

 هايخبري.برنامه-4ورزشی،

شواهدتجربیبهبه به توجه پژوهشحاضردستطورکلیبا در رجوعبهآمده با و

ايهايماهوارهتواننتیجهگرفتکهتماشايبرنامهنتايجتحلیلرگرسیونچندمتغیره،می

آن،فارسی امتداد در و بدن احساسرضايتاز نقشمؤثريدر کشور، از خارج زبان

همچنیننوعبرنامه نیزمديريتبدنزنانودخترانشهرشیرازدارند. هايموردمشاهده

کنندهمیزانرضايتازبدنومديريتبدنجامعهموردنظرباشدکهدربینیدپیشتوانمی

می خصوصپیشنهاد برنامهاين اسالمیگردد؛ جمهوري صداوسیماي ملی رسانه سازان

هايیهاست،بهتولیدبرنامهايران،باتوجهبهمسئولیتسنگینیکهدراينرابطهبرعهدهآن

ودخترانازمديريتصحیحوحسابگرانهبدن،مبادرتورزند،سازيزناندرراستايآگاه

برنامه اينتوضیحکه بهبا بههايتولیدشده وغیرمستقیمو داهیانه اصطالحصورتکامالً

برنامهدست بهاندرکاران هنري راهاي مديريتبدن فرهنگصحیح زيرپوستی، صورت

همچنینمتولیانبرنامه اندرکارانآموزشوپرورش،شیودستهايآموزترويجنمايند.

هايآموزشیخود،قراردهند.آموزشمديريتصحیحوسازندهبدنرادررأسبرنامه
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