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Abstract 
The body and the concept of the body, which were absent in traditional 

sociological analyses, are today at the heart of sociology, social life, and our 

identity self-concept. With the spread of new media and communication 

technologies, one of the most important challenges in the field of body 

management is related to the uncertainty surrounding the influence of global 

forces or local contexts. Based on the global-localization approach, based on 

the theories of Robertson, Giddens, Rogers, Featherstone and social 

acceptance, this article examines the effect of using new media on body 

management with the mediation of social acceptance among club women in 

the city of Noorabad, Memsani. Is. The research method was a survey, the 

data collection tool was a questionnaire, and the sampling method was 

proportional sampling with simple random sampling. According to the 

results of the research, women use modern media the most, respectively, to 

get information and how to use sports equipment, to search for fitness 

models and to get information about fashion and clothing (Internet); The use 

of fashion advertising networks, watching scientific, medical, sports and 

commercial (satellite) programs. Among the many indicators of body 

management structure, sports and fitness, surgery and body beauty and the 

quality of clothing have been the most influential indicators. By comparing 
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the impact of new media (.81) and social acceptance (.17) on body 

management, it can be said that new media has significantly increased 

women's attention to body management in different dimensions, more than 

social acceptance. are 

Keywords: Internet, Social Acceptance, Women, Satellite, Body 

Management. 
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با  یبدن زنان باشگاه تیریبر مد نینو هایاستفاده از رسانه ریتأث

 یماعاجت رشیپذ گرییانجیم

 

يدریآرمانح
 اسوج،یدانشگاه  ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،یگروه علوم اجتماع اریاستاد

 رانیا اسوج،ی
   

اریدستدیوح
و  یدانشکده علوم اجتماع ران،یا یمسائل اجتماع شناسیجامعه یدکتر یدانشجو

 رانیاقتصاد، دانشگاه مازندران، مازندران، ا
 

يفاطمهجعفر
 ،یو علوم انسان اتیدانشکده ادب ،شناسیارشد جامعه یکارشناس آموختۀ دانش اد،یده زن

 رانیا اسوج،ی اسوج،یدانشگاه 

  چکیده
شناسی،زندگیشناختیِسنتیغايببود،امروزه،درقلبجامعههايجامعهبدنومفهومبدنکهدرتحلیل

گست با دارد. قرار هويتیما خودپندارۀ تکنولوژيرشرسانهاجتماعیو و يکیازها هايارتباطینوين،
مديريتبدنترينچالشمهم درحوزۀ زمینهها ابهامپیرامونمیزانتأثیرنیروهايجهانیيا هايمحلیبه

جهانمربوطمی رويکرد اتکايبر با اينمقاله گیدنز،-شود. اساسنظرياترابرتسون، بر محلیشدن،
فیدرستونوپ ازرسانهراجرز، تأثیراستفاده میانجیذيرشاجتماعی، با گريهاينوينبرمديريتبدنرا

پیمايشی، روشتحقیق، است. نورآبادممسنیبررسیکرده بینزنانباشگاهیشهر پذيرشاجتماعیدر
دهبودهگیريمتناسبباحجمتوأمباتصادفیساگیري،نمونههاپرسشنامهوروشنمونهابزارگرداوريداده

رسانه از زنان استفادۀ بیشترين اساسنتايجتحقیق، بر شیوۀاست. و کسباطالع ترتیب، به نوين، هاي
انداموکسباطالعاتدرموردمدوپوشش)اينترنت(؛کاربردوسايلورزشی،جستجويالگوهايتناسب

-یوتبلیغاتتجاري)ماهواره(بودههايعلمی،پزشکی،ورزشهايتبلیغمد،مشاهدۀبرنامهاستفادهازشبکه

اندام،جراحیوزيبايیبدنوکیفیتهايمتعددسازۀمديريتبدن،ورزشوتناسباند.دربینشاخص
بودهپوششتأثیرگذارترينشاخص بامقايسۀمیزانتأثیررسانهها /.(وپذيرشاجتماعی18هاينوين)اند.

هاينوين،بهمیزانچشمگیري،بیشترازمیزانپذيرشاجتماعیانهتوانگفترس/.(برمديريتبدنمی81)
اند.موجبافزايشِتوجهزنانبهمديريتبدنشاندرابعادمختلفشده

.بدن تیریزنان، ماهواره، مد ،یاجتماع رشیپذ نترنت،یا :ها واژهکلید
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مقدمه

تغییروتحوالتکههمشناختیايناستازخصوصیاتبارزرشتهوتفکرجامعه زمانبا

مفاهیمجديديبرايشناختاينتحوالتضروريمی8اش)جامعهابژۀتحقیقی شوند،(،

مهم از برخی میجايگاه متزلزل پیشین تفکر در هژمونیک مفاهیم شايدترين و شود

 مفهومِ خودِ ترديددر برايمثال، دستبدهند. از را متمرکزجامعه»اهمیتشان برشناسیِ

دولت به محدود و مرزبنديشده «ملت–جامعۀ تزلزلمفهوم طبقه»؛ تحلیلطبقاتی« و

تحلیلبه شاهراه کلیديو مفهوم کمهايجامعهعنوان دوشناختی؛ بر تأکید -رنگشدنِ

معرفتهستی2هايانگاري و سنتیشناختی جامعه جهانیشناختیِ بدن، ذهن/ مدرن، //

ترينتحوالتیهستند/جامعهو...تنهابعضیازمهم/ابژه،سیاست/مرد،سوژهمحلی،زن

هايهادرتحلیلاندوناديدهگرفتنآنشناختیرامتأثرکردهگیريتفکرجامعهکهجهت

جامعه شود.ازجملۀشناختینقصیبزرگواساسیمحسوبمینظريوتحقیقاتتجربیِ

اينمقاله،مهم شناختیِهايجامعهدرتحلیل«بدن»حضوربرجستۀترينتحوالتمرتبطبا

تحلیل از استکه جامعهجديد سنتیهاي غايب»شناسیِ حالتفرض« بهترين در بود.

می يااخالقِعقالنیِحاکمبرانسانياجهاناستوهیچ«آگاه»شدبدنتحتانقیادذهنِ

فی اهمیتِ و مستقل تحلیلنفسههستی يا شناختن براي ندارد.جامعهاي تمايز شناختی

شدهیچنوعتعامل،ياحداقلهیچنوعدکارتیذهنوبدنبهحديمهمبودکهفرضمی

توانندازطريقدورشتۀمجزاتعاملمهمیبینذهنوبدنوجودندارد؛وايندوقلمرومی

طالعهوبررسیومتمايزعلومطبیعی)بدن(وعلومانسانیياعلومفرهنگی)ذهنياروح(م

( جامعهTurner, 2002: 32شوند و بدن امروزه، اما بدن(؛ براي3شناسیِ زمانی که

شناسیقراردارد.بدنشد،درقلبجامعهايتلقیمیشناختیامريحاشیههايجامعهتحلیل

حسابهايمتعددمداخلهوتولیدمعنادردنیايمدرنبهورفتارهايبدنیيکیازعرصه

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

اياعتبارياستياواقعی؟...تعريفوپاسخواحدينداردوالبتهاينکهجامعهچیست؟چهاجزايیدارد؟هستی .8

شودکهجايپرداختنبهآندراينمقالهنیست.هايمتفاوتیبهاينسؤاالتدادهمیفجوابهايمختلدرپارادايم

2. Dualism 
3. Sociology of body 



 801|همکارانويدریح؛....بایبدنزنانباشگاهتيريبرمدنينويهااستفادهازرسانهریتأث

کند(بیانمی8333)8ايکهشیلینگگونه(.به8338:841سرشتوهمکاران،يد)پاکآمی

يعنیفضايیاستبرايبدندرفرهنگمعاصربه است، ناتمامتعريفشده عنوانپروژه

8338سرشتوهمکاران،خودشکوفايیمستمر)پاک عالقهعلمیمعاصربهبدن852: .)

بنیاديدررابطۀبینبدن،اقتصاد،تکنولوژيوجامعهاست.العملیبهتغییراتانسانیعکس

بهپیشرفت علمی، تکنولوژيهاي تکنیکويژه جديد، بازتولیدي بدلهاي 2سازيهاي

گسترشجنبش و ظهور همدرمانی، و محیطجنسهايرهايیزنان حقوقبازان، گرايی،

عنوانکارانههمهبدنرابهظهگرايی،بنیادگرايیمذهبیوسیاستمحافحیوانات،ضدجهان

 ,Turnerيکموضوعتحقیقیمهمدرعلومانسانیوعلوماجتماعیتبديلکردهاست)

(.بهدنبالانتقالبسیاريازوجوهزندگیامروزازمحیطآفالينبهآنالين،بدن10 :2006

ايجديدشدنیزدگرگونشدهاستوگونهانسانکههمیشهباخصلتفیزيکیشناختیمی

(.توجه8331:214يافتگیرامقابلچشمماقراردادهاست)راودرادوگیشنیزجانی،ازتن

ايمعتقدندبافورانِجهانیِمسائل،تصاويرعده قدريعاموفراگیرشدهاستکهبهبدنبه

سخنانديشمندانوانتشارهايرسانههايمربوطبهمديريتبدندرپوششوانگاره اي،

بامراجعهبه «زمینهجهانی»مقاالتوکتبمربوطه،بحثدربارهبدنومديريتآنتنها

 حمیدي، است)اباذريو 8311معتبر رواجتکنولوژي832-838: پیدايشو زيرا هاي(؛

زمانیفرهنگهم»شناسانازايماننداينترنتوماهوارهباعثشدهکهامروزهجامعهرسانه

 صحبتکنند.«مکانیتافرهنگهم

هاينوينامروزههیچنزاعواختالفیدرموردتأثیرنیروهايجهانیباگسترشرسانه

زمانیکهبحثازرسانه شود،منظورينوينمیبرتمامابعادزندگیانسانوجودندارد.

رسانه دنیسمککوايلجديدترين است. مجموعهرسانه3ها را نوين فناوريهاي از ي

امکاناتديجیتالودردسترسیارتباطیم درکنارنوشدن، داندکهخصايصمعینیرا

بودنوسیعبراياستفادهشخصیبه هستند)غیاثوند، دارا :8334عنوانابزارهايارتباطی،

اينرسانه11 درواقع به(. تعريفو افراد براي را بودن زيبا به نیاز امروزه که هستند ها
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2. Cloning 

3. Denis Mcquail 
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(.8331،43کنند)بهارووکیلی،يکنوعنیازنخستینبازنمايیمیعنوانعبارتیآنرابه

ارائۀمفاهیمیمانند )پايانجغرافیا»محققانیبا »Obrian, 1992  ,Badie«)پايانقلمرو»(؛

(معتقدنددرپرتوتأثیرفراگیرجهانیِاينترنتوماهواره،تعلقاتواحدهايسرزمینی1995ِ

زمینه و اجتماعیِخاص تبیینیهاي اهمیت ويژگیمحلی براي مانندشان رفتاري هاي

دستمی از را عدهKnutsen & Oddbjorn, 2009دهند)مديريتبدن مقابل، در اي(.

برايهمهافراددرسراسرجهانمهیاديگرمعتقدنداگرچهجهانی شدنفضاييکسانیرا

محیطمی اما اکند؛ نوع ملیافراد محلیو آنانراهايبالواسطۀ استفادۀ نحوۀ نتخابو

محوريتمکانیتعیینمی به بسته انتخابافراد عبارتی، به نوع8کند. زيرا است؛ متنوع

محلیسیاست بهتواندنوعانتخابافراددرشبکهملیمی-هايداخلیيا هايجهانیرا

بادودرتقابلRudy, 2004: 7) .هايخاص(سوقدهد)وسوهايخاصی)انتخابسمت

افراط تفريطگروه و انديشمندانیگرا جهانیگرايباال، اصطالحاتِ خودِ نقدِ و2شدنبا

شدن 3محلی اصطالح 4محلیجهان»، » 5فرهنگیبین»يا فرهنگ« تمايل بیان براي هايرا

دانندترمیهايجهانیومحلیمناسبجهانیبهعملکردنازطريقدرهمتنیدگیشبکه

(Biddle and Knights, 2007:5؛بنابراينمی)هاتحلیلترينابهامتوانگفتيکیازمهم

نیروهاي تأثیر میزان پیرامون ابهام به بدن، مديريت حوزۀ در اجتماعی تحقیقات و

شود.دراينمقالهبرايارزيابیهايمحلیبرمديريتبدنمربوطمیشدنيازمینهجهانی

عنوانبطبامديريتبدن،استفادهازاينترنتوماهوارهبهمحلیمرت–تأثیرعواملجهانی

جهانی پذيرشاجتماعیبهشاخصتأثیر و وشدن موردتوجه عنوانشاخصمحلیشدن

اند.تحلیلتجربیقرارگرفته

کاريدرصورتنما،مديريتبدنبهمعنايدستعصرجديدجامعهمصرفیظهوربا

زياديبرخوردارشدهاست.تأکیدروزافزونبرمديريتظاهريبدن،برايافرادازاهمیت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Site Specific 

.2Globalization)پذيرددربارهجهانرامی«مدلپیازي»(جهانیشدن(Beck & Sznaider, 2006: 9)؛

 (.Pieterse, 2000: 90برد)پیترزجهانیشدنرابهصورتجمعبهکارمی

3. Localization 

4. Glocal 
5. Inter Culture 



 803|همکارانويدریح؛....بایبدنزنانباشگاهتيريبرمدنينويهااستفادهازرسانهریتأث

اندام،آرايشوهايغذايی،اهمیتورزشدرحفظسالمتی،شادابیوتناسببدن،رژيم

مثابهبدنونیزمسئولیتاخالقیدرقبالحفاظتازبدنونماياندنبدنبهجراحیصورت،

شکل نشانگر تصوير يک تشخص و تمايز مدرنِ )اجهاي است وتماعی آزادارمکی

 8318چاوشیان، حداقل11: زنان8351 دهه از (.  کنندگانمصرف افزونروز صورتبه ،

 اند.اينکرده مبادرت بدان 2111 سال در مردانبیشتر کهدرصورتی اندبوده زيبايی جراحی

زنانهبودهايزيبايیدرشکلمدرنآنمسئلهجراحی دهدمی نشان امر استايعمدتاً ه

هاهزار(.درکشورآمريکاده8313:811بهنقلازباللیوهمکاران،2113)جانوهیز،

هايخودرازيباترکنند.براينمونهدردهندتانماياندامنفرعملجراحیزيبايیانجاممی

انجمنجراحیپالستیکوترمیمیآمريکاگزارشدادکهاعضايآنبیشاز8334سال

بدن(،331111 مختلف نواحی از چربی )برداشتن لیپوساکشن ازجمله زيبايی جراحی

(Sarwe & et al, 1998)اندبزرگکردنسینه،جراحیبینیوکشیدنصورتانجامداده

 سال از اساستخمیناينانجمن، جراحی2111بر هايزيبايیانجامتعداد به 8/82شده

اينترنتوشدنهمچنینجهانی(.Swami & et al, 2009: 862-872میلیونرسیدهاست)

دسترسیدائمیبهتصاويرتبلیغاتیوگاهپورنوگرافیکازبدنزنانه،باعثگسترششديد

ترينمراکزمرتبطزدايیيکیازمهمموبودندرسطحیجهانیشدهاستومراکزموبی

تأمین و زنانه مديريتبدن استانداردکنندهبا هايزيبايیهي )گلشنی، 8313ستند :48.)

يبااليیدردنیاهايزيبايیرتبهايراننیزازجملهکشورهايیاستکهدرانجامجراحی

شدهبههايزيبايیانجامهايموجود،ايرانازنظرنسبتاعمالجراحیدارد.طبقگزارش

)موسوي دارد قرار جهان اول رتبه در جمعیت کل 8311زاده، ازلحا323-381: ظ(،

وارداتمحصوالتآرايشیمقامهفتمجهانوازنظرمصرفدرمیانکشورهايخاورمیانه

21ولیزردرکشورهرسالبین8هايزيبايیبعدازهندوپاکستانمقامسوماست.جراحی

 افزايشمی31تا درصد و و11يابد علمی پالستیکازنظر جراحی متقاضیان درصد

هاندارند.براساسآمارموجودجراحیبینیدررتبهاول،راحیزيباشناسینیازيبهاينج

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 جراحیزيبايیشامللیپوساکشن،رينوپالستی،بوتاکس،ماموپالستی،تزريقژلوپروتزلباست. 8.
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هايمعمولوچروکصورتدررتبهسومجراحیجراحیاندامدررتبهدوموحذفچین

گونهوهايباربیافزونزنانبهاندام(.گرايشروز8313:48درايرانقراردارد)گلشنی،

يا مانکنیسم به آن از میرواجالغراندامیکه نرخجراحید حذفشود، هايمربوطبه

نیزافزايشداده«8اليپوساکشن»هايموضعیمانندجراحیهايبدنورفعچاقیچربی را

ايکهدرکشورمااليپوساکشندومینجراحیزيبايیبعدازعملزيبايیبینیاستگونهبه

ايپرشتاببرايزيباهکهمسابق(.آنچهمسلماست،اين12-8311:15)اباذريوحمیدي،

خورد،ايرانازنظرهاوجرايدبهچشممیطورکهدرروزنامهشدنبهراهافتادهاست.همان

جراحی راتعداد اينکشور همینخاطر، به و دارد اولرا مقام دنیا هايزيبايیبینیدر

کهمطمئنا2184ً(.طبقآمارسال8311:1اند)رجبی،نامیده«پايتختجراحیبینیجهان»

 حدود ايرانیساالنه دختران و زنان داشته، افزايشچشمگیرينیز میلیون8331تاکنون

،گزارششده2کنند.همچنیندرروزنامهاينديپندنتهايآرايشیهزينهمیيوروبرايکاال

ترازسنمعمولجهانیاست.آرايشیدرکشورايرانپايینکهسنمصرفلوازم

 ديگر بهادابعاز صحیح تغذيه است. تغذيه سبک بدن، ازمديريت يکی عنوان

 ,Jolly et al)هايبروزبیماريوسالمتدرطولدورانزندگیاستکنندهترينتعیینمهم

هاياخیر،تغییراتدرشیوهزندگیباعثشدهتاجوامعمختلفبا.درسال(439 :2010

کهچاقیطوريوزنوچاقیمواجهشوندبهفهاييعنیاضابعدجديديازاختالالتتغذيه

(.حدود8311صورتيکمشکلجديسالمتیدرآمدهاست)آقايیمیبديوعزيزي،به

 ,Kaminsky & Bonzheim)برندوزنياچاقیرنجمیمیلیوننفردرآمريکاازاضافه31

کايشمالیبیشتر.بااينکهشیوعبااليچاقیدرکشورهاياروپايشرقیوآمري(2 :2005

گزارش نقاط ساير مرگاز و چاقی به ابتال اما کشورهايشده، در آن از حاصل ومیر

دهند.مطالعاتنشانمی(Yoshiike & et al, 1998)آسیايیبیشترازسايرکشورهااست

 ديابتنوع شیوع کاهشفعالیتبدنیبه2که دلیلافزايشچاقیو حالبه سرعتدر

میلیوننفردرجهان388اکنونبیشازوهم(Sharma & Adam, 2012)افزايشاست

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Liposuction 

2.Independent 
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 ,Azimi & et al)میلیوننفرخواهندرسید411به2131مبتالبهديابتهستندودرسال

2008) ايران درحالنیز. کشورهاي از بسیاري تغذيههمانند ازگذر ناشی الغري از اي

:8311رود)درستیوهمکاران،نامناسبپیشمیسويچاقیناشیازتغذيهتغذيهبهسوء

بررسی3-8 استان(. نشانمیهايدر هايمختلفکشور 34دهدکه زنان، 81درصداز

درصدازروستايیان،دچارچاقی23درصدساکنانشهرهاو21درصدازمردان،بیشاز

 همکاران، و اصفهانی )حسینی هستند 8311شکمی ن5: مدارکموجود می(. دهدشان

 Naumnik)درصدافزايشفشارخونشريانیهمراهاست15-11وزنباخطرايجاداضافه

& Mysliwiec, 2010: 3)تغذيۀ تمريناتورزشیمناسبو اينخصوصورزش، در .

مهمکنترل از يکی راهشده اضافهترين و چاقی تعديل میهاي شناخته دروزن که شود

شوند.ايوروزانهترويج،توصیهوتبلیغمیهايپزشکی،رسانهگفتمان

دارويژهدراکثرکشورهاياسالمی،مسئلهازديگرابعادمديريتبدنکهامروزه،به

کشورهايمسلمان، اکثر در پوششاسالمیاست. حجابو استبحثمربوطبه شده

زرهدرحرکتبهعنوانيکنمادفرهنگیويک،به«مقنعه»گراازپوشیدننیروهاياسالم

جائیسمتاسالمیشدندربرابرمدرنیزاسیونغربیيادمی تا پوشزنانبهکهتنکنند.

درمقابلزنانيکتمرکزعمدهاسالم گراياندربحثمربوطبهزنانتبديلشدهاست.

به اسپورترا و جین مدرن غربیشده زنان يکسبکغربیمیمحجبه، پذيرندعنوان

(Hussain et al, 2010: 4درايراننیزبحثمربوطبهپوششومیزانپوششيکیاز.)

چالشمهم میترين نشان مطالعات است. متعدد اجتماعی و سیاسی نیروهاي دهدهاي

پوششباز و روز پوششمد پوششپوششفمنیستی، انواع درانديشانه، که هايیهستند

اپوششسنتیودينیمبتنیبراصولاسالمیهاياخیردرجامعهايرانرواجيافتهوبسال

الگو811-8338:11هايبارزيدارند)مرادي،دربینزنانايرانی،تفاوت هايپوششی(.

هايتنگوبیگانهبافرهنگاسالمیتاحديازافراطپیشرفتهکهدرحالحاضرلباس

ازباالترينمقبولیتدرمیانچسبان،کوتاهوپارچه بسیاريازجوانانايرانیهاينازک،

(.8333:35برخوردارند)کیادربندسري،
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باالمی موارد به توجه آنچهبا با برخورد و مديريتبدن نحوۀ گفتامروزه توان

سیاسی،دردووجهايجابی)رژيمغذايیمناسب،–ازنظرشخصیوچهازنظراجتماعی

جراحی و اعمال از سلبی)پرهیز و فستهايپرخورزش...( کمطر، بهفودها، تحرکی..(

مهم تبديلترينچالشيکیاز ما مسائلجامعه و اليهها تمام که فردي،شده هايهستیِ

ايمارادرگیرکردهاست.ازآنجاکهافرادخانوادگی،اجتماعی،اقتصاديوسیاسیجامعه

هايیشیوعچنینپديدههايترينخاستگاهايراازمهمهاياينترنتیوماهوارهزياديبرنامه

برخیديگربرزمینهمی درمقابل، هايمحلیکنشوپذيرشمحلیتأکیداساسیدانند؛

،اينمقالهرابطۀمديريتبدنزنانباشگاهیساکنشهرنورآبادممسنیرابامصرف8دارند

میانجی و ماهواره و نورآباداينترنت شهر است. نموده بررسی اجتماعی پذيرش گري

بهم شهرستانمسنی، از يکی مرکز پژوهشو آماري جامعۀ باعنوان فارس، استان هاي

اي،نابرابريوتفکیکنقشجنسیتیشديدوبرجسته،دارايداشتنسابقهبافتايلیعشیره

پوششسنتیومخصوص،محدودبودننقشحداکثريزنانبهفضايخانوادگیيامزارع

أثرازگسترشنوسازي،شهرنشینی،افزايشنرخسوادووقلمروهايخصوصی؛امروزه،مت

اين شاهدورودگستردۀ ورزشیواقتصادي، وروددخترانوزنانبهفضاهايآموزشی،

ايکههايعمومیوتغییردرنحوۀپوششآنانبودهاست،پديدهقشرازجامعهبهعرصه

فضاهايهمگانی و آناندرمألعام نوبتامکانحضور به تسهیلکردهخود فراهمو را

گسترشرسانه بعالوه، موجببازانديشیزنانايناست. اينترنتوماهواره، هايداخلی،

سنتی نگاه نوع در بهمنطقه نقشزن به بهشان بدن و عام است.طور خاصشده طور

می پیادهنمودهاياينبازانديشیرا در شرکتپررنگزنان ورزشتواندر هايرويو

زناندرشهر،رويآوردنزنانبهتهیهوی،استقرارباشگاههمگان هايورزشیمخصوصِ

کشتو و آن پختنمودن و گندم کردن آرد محلی، شیر مانند غذاهايسنتی تأمین

گسترش بعالوه، کرد. مشاهده ... خانگی فضاهاي در محلی سبزيجات مصرف
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

–محلیتنهاازمنظرتحلیلیصورتگرفتهاست؛زيرابراساستئوريجهانی–هانیازمبهذکراستکهجدايیج.8

محلیشدنگیدنزوبراساسنقدالريشبکازتئوريجهانیشدنبهمثابۀمدلپیازي،امروزهجهانیومحلی،در

 ناپذيراست.اندوتفکیکآنهادرواقعیتامکانواقعیت،درهمتنیدهشده
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هايعروسیردرمراسماتوآيیناي،شرکتفراگیهايپزشکی،تبلیغاترسانهتکنولوژي

دسته سوگواري همو و چشم و چشمیجمعی قومی گسترش–هاي باعث محلی

لوازمجراحی از استفاده و الغريبدن بر تأکید شدههايزيبايیبینی، ... آرايشیجديد

است.باوجودنمودهايعینیاينوضعیتدرزندگیروزمرهودرسطحشهر،وضعیتاين

صورتعلمیوتجربیکمترموردبررسیقرارگرفتهاست؛هدفیکهمقالهحاضرهپديدهب

تاحديدرراستايشناسايیعلمیوتجربیآنارائهشدهاست.زنانباشگاهیبديندلیل

خودشوداينزنانآگاهانهوعامدانهدرراستايمديريتبدنانتخابشدندکهفرضمی

تالشمیبرنامه و ريزي بهمیکنند، اينترنت منبع از بیتوانند منبع اطالعاتعنوان پايان

مربوطبهبدن،سالمتی،تغذيهو...استفادهکنندوتمايلبیشتريبهمديريتونمايشبدن

در مقاله اين ترتیب، بدين دارند. باشگاهیخود زنان مديريتبدن رابطۀ استتا صدد

اينت مصرف با را ممسنی نورآباد شهر بهساکن ماهواره و بارنت و مستقیم صورت

انداز:گريپذيرشاجتماعیموردبررسیقراردهدوسؤاالتاساسیمقالهعبارتمیانجی

وضعیتمديريتبدنیزنانباشگاهیشهرنورآبادممسنیچگونهاست؟مديريتبدناين

رابطه چه رسانهزنان مصرف با میاي دارد؟ ماهواره( و )اينترنت نوين پذيرشهاي زان

هاينوينعملنمايد؟گرتأثیررسانهعنوانمیانجیتواندبهاجتماعیتاچهاندازهمی

 مباني نظري و مروري بر مطالعات گذشته -3

 هاي مطرحنظریه

شودکهازايفهمیدهمیگونهشدنبهجهانی(:1محلي شدن )رابرتسون –تئوري جهاني 

ب اساساً اما متمايز روندِ دو مشخصمیطريق مرتبط هم کنشگرانه درکبیشتر شود:

 از به2جهانیت»اجتماعی جهان از روزافزون ذهنیِ آگاهی)آگاهیِ يا يککل عنوان

«(مکانِواحد»عنوانيکتشدديافتهازجهانبه اجتماعیو«بهمپیوستگیِ»؛تشديدِجهانیِ

المللی(.بعالوه،استداللفرتبینومسا3واسطۀعواملیمانندارتباطاتِراهِدور)به فرهنگی
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Robertson 

2. Globality 
3. Telecommunications 



 1041زمستان| 38شمارة |هشتمسال|هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه  | 802

جهانیمی بهشود شدن فرايندهاي طريقِ از فرهنگی شدن»طور محلی 8جهان مشخص«

بهمی که متناسبباموجبآنفرهنگشود جهانیرا فرهنگیِ تولیدِ هايمحلیهرگونه

ويژه رسوم و باورها بازتعريفمینیازها، و اتخاذ تجرشان تعبیري، به هويتياکنند. به،

رابطه2فراينداجتماعیخاص شدنفهمیدهشود.جهانی3هايعاماشباپديدهبايدازطريقِ

خاص می4هاگرايیهمۀ نسبی هويترا يا باورها هواداران مجبورسازد، خاصرا هاي

باديگرايدهمی هاوفرايندهاياجتماعیخاصدردامنۀقلمرويجهانیها،هويتکندتا

گرايیممکناستگرايیوخاصالعملنشاندهند.عامهاعکسهشدهودربرابرآنمواج

هابههموابستههستندودرمحوريجهانیبهنظربرسند،آن5ايهايمقولهعنوانتخاصمبه

بهخاص–گرايیشوند.هرچندمحورعامباهمترکیبمی گرايیدرفرايندهايفرهنگیِ

دار ريشه وابسته جهانیهم از اجتماعی آگاهی اضطرابد، راشدن ناموجهی هاي

برمی که «جهانی»انگیزد محلی»، سرنگونمی« منسوخيا اصطالحرا جهانمحلی»سازد.

برايتبییناينکهچگونههمزيستیامرمحلیوامرجهانیمتناسبباشرايطفرهنگی«شدن

 درجهانمحلیشدن، هايجمعیوارتباطاتراهرسانهخاصفرقدارد،سودمنداست.

(.Guilianotti and Robertson, 2004: 5-15دورنقشیاساسیدارند)

اتکاينابجايجامعهشدن مدرنیت )گیدنز(: تئوري جهاني جامعه»شناسانبهمفهوم به«

بايدبهديدگاهتازه ايدهدکهبرتحلیلسامانمعناييکنظاممرزبنديشده،جايشرا

فاصلهگرفتن مسئلۀ همان يا مکان، و راستايزمان –گیريزمانیزندگیاجتماعیدر

می تأکید فاصلهمکانی، چهارچوبمفهومی به–گیريزمانیورزد. را ما توجه مکانی

درگیري میان پیچیده همروابط )شرايط محلی دورهاي راه از همکنش و حضوري(

–گیريزمانیدرعصرمدرن،سطحفاصلهدهد.)پیوندهايمیانحضوروغیبت(سوقمی

هاورويدادهاياجتماعاتمکانیبسیارباالترازدورانپیشیناستوروابطمیانصورت

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. Glocalization 

2. Particular 

3. Universal 
4. Particularism 

5. Categorical Antinomies 
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 اندازه همین دوردستبه يافتهبسط»محلیو جهانی« فراگرداست. همین به اساساً شدن

ايامناطقگوناگوناجتماعیههايارتباطمیانزمینهيابندهراجعاستتاآنجاکهشیوهبسط

عنوانتشديدروابطتوانبهشدنرامیايشدهاست.جهانیدرپهنۀکلسطحزمین،شبکه

هايمکانیدورازهمراچنانبهاجتماعیجهانیتعريفکرد،همانروابطیکهموقعیت

اباآندهدکههررويدادمحلیتحتتأثیررويدادهايديگريکهکیلومترههمپیوندمی

گیردوبرعکس.اينيکفرايندديالکتیکیاست،زيرايکچنینفاصلهدارند،شکلمی

هاشکلرخدادهايمحلیممکناستدرجهتمعکوسهمانروابطدوردستیکهبهآن

جهانیمی فراگرد نتیجۀ کنند... حرکت رشتهدهد، معموالً، حتی يا لزوماً شدن

تعمیمدگرگونی نیيافتههاي بلکهاي کنند، عمل يکنواخت مسیر يک در که ست

گرايش انواع )گیدنز،دربرگیرندۀ است مخالف متقابالً 8311هاي مفهوم11-11: دو .)

،«ازجاکندگی»هستند.منظوراز«8گیريازجاکندگیوبازجاي»سودمنددرتئوريگیدنز

ساخروابطاجتماعیازمحیط«کندهشدن» همکنشوتجديدِ هاتاراينمحیطهايمحلیِ

هاينشانه»دونوعمکانیسمازجاکننده«.مکانیاست–هاينامحدودزمانیدرراستايپهنه

نهادهايتخصصی استقرار و نمادين نشانه« استکههستند. تبادلی وسايل نمادين، هاي

ويژگی به توجه گروهبدون يا افراد آنهاي که کارهايی خاصبه برهۀ هر در را ها

میمی توانآنگیرند، به را گردشدرآورد»ها نظام«. از نظاممنظور هايهايتخصصی،

هايماديوهايوسیعیازمحیطانجامدادنکارفنیيامهارتتخصصیاستکهحوزه

سازمانمی را 8311دهند)گیدنز،اجتماعیزندگیکنونیما بازجاي33-21: به(. گیري،

 واقعیِ»پديداري زمینههايصورت« در شده ازجاکنده انتزاعیِ اجتماعیِ «مختلف»هاي

پیدا«گوناگونومتنوعی»هايهاصورتهاياينزمینهاشارهداردکهتحتتأثیرويژگی

)گیدنز،می 8311کنند به811: بدن مديريت گیدنز، بیان به عرصه(. کهمثابه است اي

موجبتمايزبخشیوهمراهیبرايگذارد،همگريانسانمدرنرابهنمايشمیگزينش

(.براين8338:841سرشتوهمکاران،وانمودسازيتعلقگروهیوپايگاهیاست)پاک

رسانهاساسمی گفتامروزه توان انتشار با ماهواره، اينترنتو مانند جهانی «بدن»هاي
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عنوانصصیِپزشکیبهآل،بههمراهِاستقرارِنهادهايتخعنوانبدنِايدهنمادينومانکنیبه

استراتژي مشروعِ و رايج بدندست»هايِ جهانیِ«کاري الگوهايِ آوردنِ فراهم ضمنِ ،

فراهم«بازانديشی»مديريتبدن)ازجاکندگی(زمینۀ درنوعنگاهسنتیورايجبهبدنرا

ايقابلبژهعنواناايخداداديوطبیعی،بلکهبهعنواندادهنمودهاست.بدنیکهديگرنهبه

میدست ديده میکاري که درشود بازانديشی ورزشيا جراحی، عمل طريق از تواند

مطلوبِخودو«خود»عنوانحاملِکاريشدهوبهسبکتغذيهوروشزندگیسابقدست

وجودنوعواکنشبهايننمادهاوترينعنصرهويتیفردمحسوبشود.بااينديگران،مهم

 انتزاعیو آناصول تحقق نحوۀ و میزان به بستگی زيادي حد تا زمینۀ»ها و« اجتماعی

ايفردبستگیدارد.پذيرشمحلی

بدنی نظریه فرهنگ مصرفي )فیدرستون(: تصوير به مردم فرهنگمصرفی بهدر شان

میطريقه ابزاريتوجه کهاي ايندارد به پذيرشاجتماعیبستگی و پايگاه زيرا کنند،

8شناسانههايقیافهرسد.اينبینشمبتنیبرفرضنظرمیشخصچگونهبه
رايجاستکهبر 

به بدن، يکاساسآن شخصیتدرونی منشيا استکه خود از بازتابی چهره، ويژه

باواسطۀظاهربیرونیپديدارخواهدشد.درشديدترينشکلشخصبه اشآنزيبايیرا

درفرهنگمصرفیايناستکهتغییروبهبوددهد.نتیجهفرعیآنخوبیاخالقیپیوندمی

تواندبرايساختنيکظاهرها،میهاوتکنولوژيايازرژيمظاهريبدن،ازطريقدامنه

به زيبا بدينترتیبيکخود و چنینرژيمزيبا اينفرضکه با شود. هايیدرکاربرده

آن میاختیار استکه چنیهايی در را تالششان يا پول سرمايهخواهند اموري گذارين

استداللمی زيباسازيکنند، يا 2شودکهپتانسیلزيبايی، بهدرونمداراختیاراتزنانو،

عنوانظاهررابهشود.درحقیقتعمومیتفرهنگمصرفیتوجهبهمردانعاديآوردهمی

جهشوند،يابهظاهرشانتوکندوآنانیراکهچاقمیيکواجب،يکوظیفهمطرحمی

عنوانداراييکعنوانتنبلبلکهبهتنهابهرسندنهکنند،ياقبلازموعدپیربهنظرمینمی

شودکهمردمیباظاهرآراستهقادرازطرفديگر،فرضمی. کندخودناقصارزيابیمی
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شانسازگاريبیشتريواقعیخواهندبودازبدنوظاهريبرخوردارشوندکهباخودهاي

آ میدارد. فرض تکنیکن که دگرگونشود عملهاي مانند مصرفی، فرهنگ کنندۀ

توانددرفضاهايبینجراحی،بهيکبدنوخودتجديدشدهخواهدانجامیدکهبهترمی

هاولذاتسبکزندگیوبیشترقادراستازدامنۀکاملیازفرصتشخصیحرکتکند

هاها،جشنهايزيبا،ستارهنتصاويريازبدنهاپیرامومشغولیدررسانهلذتببرد.يکدل

هاپیوستهآرام،خندانوسرشارازهاوجودداردکهنمونۀزندگیخوبهستند.آنومدل

معرفیمی جايگاهانرژيجوانی آخرينکاالهايمصرفیدر محاصره در که هايشوند

از تجربه»لوکسقراردارند، زندگیمندنديادماندنیديگريبهرهبه« چنینتصاويرياز .

هايخودشیفتهمنتقدانبازيهاولوسهايبدنی،آراستگیوتفريطسرخوش،لذاتوافراط

ازنظر دارندکهمعتقدندزندگیخوبفرهنگمصرفیسطحیاست، خاصخودشانرا

ارزش از عاري و فريبنده شیفتگیاجتماعی است. انسانی هاي به و«ظاهر»نسبت هنر ،

انصافوبازسازيانحرافازسؤاالتمهمعدالتاجتماعیوسیارهعنوانبهتصوير اي،

می بهديده تصاوير، که دارد اغلبايناحساسوجود بدنی،شود. تصاوير به عالقه ويژه

تمايالتاتوپیايیو تبلور و کردن اغلببرايزنده تصاوير هستند. فريبنده خطرناکو

کنندهاينهستندانگیزانند:تقويتمیهايیرابرتصاويرمقايسهشوند.جذاببهکاربردهمی

 (.(Featherstone, 2010: 2-10کهماکینیستیمودوستداريمشبیهچهکسیباشیم

ومحلیکنشهايتعاملچهرهبهچهرهايننظريهبیشتربهزمینه:نظریۀ پذیرش اجتماعي

هايبالواسطۀتعاملاجتماعیراحاکمبرزمینههاوباورهايتوجهداردوهنجارها،ارزش

بدنی»هايبرايويژگی فرضاساسیايناست. داندمطلوبوموردپذيرشاساسیمی«

شويمعنوانافرادجامعههموارهتوسطديگراعضايجامعهارزيابیمیکههريکازمابه

هاکهبخشیازاينقضاوتکنیم.همیشههاعملمیوتاحدزياديبراساسارزيابیآن

است؛گیريموقعیتاساسشکل بوده افراد ظاهر و قیافه مبتنیبر هاياجتماعیهستند،

منديازآن،ازخصايصبارزياستکههمواره،دارندگانديگرزيبايیوبهرهعبارتبه

ارزيابی در را بهرهآن کمتر و معمولی افراد به نسبت اجتماعی زيبايیهاي از درمند ،
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شودمردمدرجوامعمختلفموقعیتبهتريقراردادهاست.ايننگرشبهزيبايیباعثمی

)کیوان دنبالکسبزيبايیباشند به همواره همکاران، و 8311آرا صحبتاز31-13: .)

شکل در مینقشبدن میسر زمانی اجتماعی نمودگیريخود و حضور امکان که شود

يتالقیعکس،بدنواطیبرايفردمهیاگرددواينهماننقطهيافتهدريکبسترارتبتن

(.بهباورگافمنافراددر8331:213شبکهاجتماعیاست)راودرادوگیشنیزجانی،سايت

ايازخودرانمايشدهندکهموردپذيرشديگرانباشدکوشندجنبههايمتقابلمیکنش

)پاک دارد نقشاساسی میان اين در بدن سو همکاران، 8338رشتو ازجمله855: .)

اند،شاملمواردزيرند.مطالعاتپیشینیکهدرراستايهدفپژوهشمطرحشده

ترينعواملمؤثردرمديريت(نشاندادکهمهم8313پژوهشرضايیوهمکاران)

دانشگاهمازندرانمصرف گرايی،احساسفشاراجتماعیومصرفبدندانشجوياندخترِ

(پیرامونرابطۀبینمديريتبدن8338اند.براساستحقیقرقیبیومیناخانی)ايبودهرسانه

بنديهويتفرديواجتماعیدربیندانشجوياندانشگاهسیستانوبلوچستان،دروصورت

مديريتهايهويتفردي،سبکهويتاطالعاتیرابطۀمثبتومعنیبینسبک داريبا

بدينترتیبکه تمايلوگرايشبدندارد. افراد باالرفتنوکسبهويتاطالعاتی، با

بیشتريبهرفتارهايمديريتبدنخوددارند.اينسبکترکیبیازجستجوياطالعاتو

پذيرونیازبرايشناختاست.دربینمدار،کاوشفعال،تعهدانعطافسبکمقابلهمسئله

داربودهیبامديريتبدنمنفیومعنیهايهويتاجتماعی،نیزتنهارابطۀهويتملسبک

پژوهشخواجه )است. پرنیان و 8333نوري عنوان با جهانی»( بین ارتباط شدنمطالعه

زنان مديريتبدن فرهنگیو سبکزندگیمدرن،« متغیرهايبازانديشی، بین داد نشان

فناوري از استفاده دوستانه، سبکزندگی ارتباطاتی، و اطالعاتی نوين ازهاي آگاهی

شدنونگرشنقشجنسیتیبامديريتبدنارتباطمعنادارومثبتیوجوددارد.برجهانی

( همکاران و احمدي تحقیق احساس8335اساس اجتماعی، پذيرش متغیرهاي بین )

هايجمعیخارجیفشارهاياجتماعی،سرمايهفرهنگی،طبقهاجتماعیواستفادهازرسانه

 دختران مديريتبدن دينداريوبا متغیرهاي بین اما دارد، وجود مستقیم رابطه زنان و
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رسانه از دارد.استفاده وجود معکوس رابطه آنان بدن مديريت با داخلی جمعی هاي

(نشاندادهشدکهبینمتغیرهايسن،مصرف8331همچنیندرتحقیققباديوهمکاران)

دنزنانرابطهمعناداريوجوددارد.اي،دينداريومقبولیتاجتماعیبامديريتبرسانه

شناختیمرتبطجمعیت–(عواملاجتماعی2111)8براساسمطالعۀلِمیروهمکاران

کنندۀمراجعهبهترينعاملتعیینايازمردممهمباسطحسوادودرآمدبرايبخشعمده

به ازاينترنتمنابعمتفاوتسالمتی، داليلاستفاده اينترنتاست. عنوانيکمنبعبهويژه،

تنوع به اعتماد کیفیتاطالعات، و کیفیتسیستم اطالعاتسالمتشخصی، ترجیحی

دغدغهسالمتیوپس شناختیبودهجمعیت–زمینهاجتماعیمنابعاطالعات، پژوهشاند.

 2113)2يانگ–آدامز پیرامون زنان»( میان در بدن از تصور بازنمايی بر مؤثر عوامل

طورزياديبهدهدديدگاهافراددرموردبدنخود،نشانمی«تمسلماندرآمريکاپوسسیاه

 بدن، اندازه مثبتازشکلو زمینهمبنیبرتصاوير هايخانوادگی،انتظاراتاجتماعیو

ارزش و تیلکاهنجارها مطالعه است. مذهبی عقايد و فرهنگی عنوان2188)3هاي با )

«بارفتارهايتغییربدندرمیانزنانومرداندانشگاهايالتیاوهايوهايبدندوگانهتصوير»

اياستکهمردانونشاندادکهنارضايتیعضالنیونارضايتیازوزنبدن،دوموتلفه

اي(مطالعه2182وهمکاران)4کنند.فرگوسنهايمديريتبدنترغیبمیزنانرابهرفتار

تلويزيونورسانهتأثیراتگروههمس»پیرامون عالئماجتماعیبرنارضايتیازبدناالن، ،

تحلیل«اختاللخوردنورضايتاززندگی انجامداد. ،دربینزنانومردانآمريکايی،

مستقیمبررضايتازبدنداشتهوارتباطیقويهانشاندادرسانهاجتماعیتأثیريغیريافته

گروه ممیان نتايج و همساالن همکارانهاي و لوپز مطالعۀ داشت. وجود (2183)5نفی

 نفوذرسانهوارزش»پیرامونِ هاياجتماعیوفرهنگیاثراتجنسیت، درمیاننوجوانان«

هااستفادهايالتمتحده)کالیفرنیا(نشاندادهرچندپسرانودخترانبهيکاندازهازرسانه
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ارزشمی اما دختکنند؛ براي مدرن اجتماعی جذابهاي آنران و است بیشترتر ها

(در2184وهمکاران)8شارپکنند.گماگرايانهفکرمیاي،آرمانتأثیرتبلیغاتِرسانهتحت

هاوتأثیراتهمساالندرنگرشزناناسترالیايینسبتبهنقشرسانه»پژوهشیکهبررسی

-دهازچارچوباجتماعیانجامدادند،نشاندادندکهرسانهبااستفا«عملجراحیزيبايی

به هرکدام تحقیقاتگذشته دارد. پالستیکتأثیر جراحی نگرشنسبتبه بر فرهنگی

هاينوينداخلیيارسانه–هايملیاي)رسانهاندکهبینمصرفرسانهنحوياشارهکرده

در همچنین دارد. وجود معناداري ارتباط دختران و زنان بدن مديريت و جهانی( و

زنانپرداختهتحقیقات مديريتبدن ارتباطبینپذيرشاجتماعیو به بهگذشته اما اند،

هاينوينوتواندبینرسانهنقشمیانجیپذيرشاجتماعیاشارهنشدهاستکهچگونهمی

درصورتی کند، نقشبازي زنان استتامديريتبدن اين دنبال به پژوهشحاضر که

تنهايیوباکمکپذيرشاجتماعیبهچهمیزانينبههاينومشخصکنداستفادهازرسانه

برمی مروري نظريو مبانی به توجه با بنابراين، کند؛ متأثر را زنان مديريتبدن تواند

فرضیه پیشین، قرارمطالعات تجربی ارزيابی مورد و مطرح زير شرح به پژوهش هاي

اند:گرفته

داريدارند.يريتبدنزنانتأثیرمعنیهاينوينبرمیزانمدرسدرسانهبهنظرمی-

داريدارد.رسدمیزانپذيرشاجتماعیبرمیزانمديريتبدنتأثیرمعنیبهنظرمی-

صورتباواسطهوازطريقهاينوينعالوهبرتأثیرمستقیم،بهرسدرسانهبهنظرمی-

گذارند.پذيرشاجتماعیبرمیزانمديريتبدنتأثیرمی

 مدل نظري پژوهش -2
می مبانینظريپژوهش، به توجه بهبا عنوانمدلنظريپژوهشحاضرتوانمدلزيررا

ترسیمکرد.
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 مدل نظري پژوهش. .1مدل 

 روش پژوهش -0
جمع ابزار و مقطعی و پیمايشی نوع از تحقیق اين در دادهروشمورداستفاده هاآوري

است.جامعهآماريايبودهفلیکرتومتغیرهايزمینههايیباطیپرسشنامهحاويگويه

است.براساسآماراخذشدهازاداره8پژوهش،زنانباشگاهیساکنشهرنورآبادممسنی

( نورآباد شهر جوانان 8333ورزشو حدود شهر85(، در ورزشیمختصزنان باشگاه

به2نورآبادوجوددارد که باشگاه، هر میانگیندر 85نز51طور ورزشکار3ساله45تا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

شهرهاينورآباد شهر.8 از فارسيکی جنوب استان مرکزايراندر ممسنیو تا شهرستان آن فاصله که است

 .کیلومتراست811حدود شیرازکالنشهر

ساندرخیابانقلعهکهنه،باشگاهورزشیسلطانیسازيبنسازيآريابددرخیابانفرهنگیان؛باشگاهبدنباشگاهبدن.2

سالن و سالنورزشیجمعیتهاللاحمر آيت، بیلیارد باشگاه خیابانهنرستان؛ در سالنالزهرا درخیابانقدوسی؛

شريعتیدرمیدانامامخمینی؛سالنورزشیشهدايبابامنیروقشالقزيالبپوردرمیدانباشت؛باشگاهشهیدمحمد

پوريايولیواستاديومشهید باشگاه بدنسازيعرفانواستاديومعالیونددرخیابانرجايی؛ باشگاه بدنسازيافشار،

 لشکريدرخیابانچمرانوسالنورزشیِبلوارولیعصر.

باشد.می311/85سالهشهرنورآباد،45تا85،جمعیتزنان8335قسرشماريعمومونفوسمسکنطب.3

های رسانه

 نوین

پذیرش 

 اجتماعی

مدیریت 

 بدن زنان

 ماهواره

 تترناين

 پذيرشسازمانی پذيرشعام

ورزشو

 اندامتناسب

 تغذيهسالم

 جراحیزيبايی

 یتپوششکیف

 مديريتظاهر

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%85%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B2
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ساله45تا85زنباشگاهی151توانگفتحدودوجوددارد؛بنابراين،طبقاينآمارمی

نفر(وبراساسفرمولکوکران151درشهرنورآبادوجوددارد.باتوجهبهجامعهآماري)

815(،q=21/1ومقدارp=11/1%،مقدار5گیري%،خطاينمونه35)باسطحاطمینان

به آنان از روشنمونهنفر پژوهشاز اين در پژوهشانتخابشدند. نمونه گیريعنوان

نفرزنباشگاهی(توأمباتصادفیاستفادهشدهاست.51متناسبباحجم)حجمهرباشگاه،

کشیبراساسصورتتصادفی)قرعهسالهبه45تا85زنباشگاهی82تقريباًازهرباشگاه

پرسشنامهبتلیستث که شد خواسته آنان از و انتخابشدند باشگاه( در هاينامیآنان

برايپرهیزازاريبدرنمونه پرکنند. عنوانگیري،روزهاوساعاتمتفاوتبهتحقیقرا

باشگاه به مراجعه بنابراينپرسشنامهمعیار انتخابشد؛ روزهايها در توسطزنانیکه ها

آمدندتکمیلشدندکهدرآخرهايمذکورمیمتفاوتبهباشگاهزوجوفردودرساعات

پرسشنامه از برخی مخدوششدن و پاسخگويان از برخی نکردن همکاري دلیل ها،به

.8پرسشنامهشد851آوريمحققموفقبهجمع

رسانه ترتیب، به تحقیق، وابسته و میانجی مستقل، پذيرشمتغیرهاي جهانی، هاي

مدير و بودهاجتماعی دستيتبدن نظارتو معناي به مديريتبدن، مستمراند. کاري

مديريتبدننهمريیبدنتعريفمیوظاهريهايويژگی فقطشاملتفکردربارهشود.

شود.هرهايیبراينمايشقیافهوظاهرنیزمیچگونگیقیافهشخصی،بلکهشاملفعالیت

خريداريو به فعالیتیکه و تفکر مانندنوع بدن تغییر فرآيندهاي نیز لباسو پوشیدن

هايمديريتبدندرنظرعنوانبخششود،بههايغذايیوورزشوغیرهمنجرمیرژيم

براينباوراستمديريتبدنبه2(.فدرستون8331:13خانی،)رقیبیومیناشودگرفتهمی

بخش بريدن پیرسینگ، تاتو، نظیر اعمال از بلندي ژيمناستیک،فهرست تا بدن از ی

اطالقمیبدن رژيمگرفتنوغیره شود)خواجهسازي، اينتحقیقاين8313نوري، در .)

اندازه بعد اساسپنج بر سازه است: -8گیريشده مديريتظاهر؛-2کیفیتپوشش؛

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

845هابا(ازتحلیلخارجشدندوتحلیلدادهBoxplotها)باکمکپاسخگوهمبهدلیلغیرنرمالکردنداده. 8

نفرانجامگرفت.

2. Featherstone 
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جراحی-3 زيبايی؛ تناسب-4هاي ورزشو برايطراحی-5اندام؛ سالم. سبکتغذيه

تحقیقاتهاگويه از نظري، مبانی از کمکگرفتن بر عالوه مديريتبدن، يپرسشنامه

(هماستفادهشدودرنهايتسؤاالتدرقالبمقیاس8331پیشین)مانندقباديوهمکاران،

ششرتبه رسانهايو شدند. لیکرتآورده شاملطیفی کلمه معنايوسیع در هاينوين:

گس سطحی در استکه ارتباطی نظرهاوسايل و عقايد اخبار، اطالعات، انتشار به ترده

رسانهمی بدينمعنیاستکه قیدنوين، دامنهپردازند. در کنترلها از فراتر ايجهانیو

پردازند.دراينتحقیقهايخاصمیهابهانتشارواخباراطالعات،تصاويروبرنامهدولت

به ماهواره و رسانهاينترنت انعنوان نوين شدههاي اينترنتتخاب و ماهواره هرچند اند.

میزانانفعاليافعالبودنمخاطب،هايمتفاوتیازنظرنوعمیزانمهارتموردنیاز،ويژگی

هردويآن اما انتخابمخاطباندارند، اينتحقیقنمادرسانهقدرتاختیارو در هايها

محسوبمی بیرونجهانی از دارند، بیرونی خاستگاه که میشوند افرادکنترل و شوند

برنامهمی آنتوانند در را خود دلخواه گويههاي طراحی براي نمايند. پیگیري هايها

هاينوين،عالوهبرکمکگرفتنازمبانینظري،ازتحقیقاتپیشین)مانندپرسشنامهرسانه

ايوه(هماستفادهشدودرنهايتسؤاالتدرقالبمقیاسرتب8335احمديوهمکاران،

ازشش منظور است. پذيرشاجتماعی تحقیق، ديگر متغیر شدند. آورده لیکرت طیفی

پذيرشاجتماعیبدن،اشکالوتظاهراتخاصتنازحیثوضعیتظاهري،آرايشیو

می میپوششی موردپذيرشواقع اجتماعی نظام در که وباشد )فاتحی اخالصی، گردد

پذيرش8311 متغیر اينپژوهش، در پذيرش(. و پذيرشعام بعد دو در اجتماعیبدن

پذيرشاجتماعیعام است. از8سازمانیتعريفشده درکفرد پذيرشعام از منظور :

يافتهجامعهباتوجهبهخصوصیاتافراداست.پذيرشاجتماعیعام،تقريباًهمانباورتعمیم

هااستکههمگیمیداستوشاملپذيرشتکثرباديگرانونگاهمثبتبهماهیتانسان

راحتیکند.پذيرششوندفرددرکنارسايراعضايجامعهانسانی،احساسهاباعثمیآن

می جامعه سالمتاجتماعیبینجامد)عباسديگراندر به تواند همکاران، و (.8333زاده

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1. General social acceptance 
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اساسمفاهیم8پذيرشاجتماعیسازمانی بر استیضاح»که » و هژمونی»آلتوسر گرامشی«

هايايدئولوژيکدولتیتنهاهاودستگاهاندبراينفرضمبتنیاستکهسازمانطرحشده

هايخاصیرامجازدانستهوانتظاراتخاصیازمديريتبدنتوسطزنانداردکهپوشش

غیر فضاهاي در عمومی تصورات با مدارس،شايد در مثال براي نباشند. مشابه دولتی

بانکدانشگاه سبکها، دولتی ادارات ممانعتها، يا تشويق بدن مديريت خاص هاي

برکمکگرفتنازهايپبرايطراحیگويهشوند.می عالوه پذيرشاجتماعی، رسشنامه

 همکاران، و احمدي )مانند پیشین تحقیقات از نظري، و8335مبانی شد استفاده هم )

طیفیلیکرتآوردهشدند.ايوپنجدرنهايتسؤاالتدرقالبمقیاسرتبه

گويه همچنینآزمونمقدماتبرايتعییناعتبار اعتبارصوريو -یهايتحقیقاز

هايديگريباهاينامربوطاصالحوگويهاستفادهشد.بعدازتحلیلآزمونمقدماتیگويه

جامعه اساتید و نويسندگان روشمشورت و برايشناختی شدند. اضافه تحقیق شناختی

ارزيابیپايايیازضريبآلفايکرونباخاستفادهشدکههمهضرايبمربوطهدرحدقابل

)جداول هستند 8قبولی گويه2و آيا اينکه به بردن پی براي همچنین پرسشنامه(. هاي

متغیرهايتحقیقبه اندازهخوبی عاملیگیريکردهرا تحلیل آزمون نتايج از خیر، يا اند

براساسنتايجآزمون)درجداول است. شده استفاده می2و8تأيیديمرتبهدوم توان(

يمقاديراندوکلیهگیريکردهرااندازهرهايتحقیقخوبیمتغیهايپرسشنامهبهگفتگويه

tبارهايعاملیمربوطبههريکازگويه هايپرسشنامهمقاديربزرگیبودندومتناظربا

آن مطلق )قدر بحرانی مقدار از بارهاي31/8ها مقادير بزرگبودن است. بوده بیشتر )

گويه يکاز هر به مربوط اندازههايپرسشنامه،عاملی بخشِ پژوهشمؤيد ابعاد گیري

نتايجبرازندگیتحلیلعاملیتأيیديمرتبهدومتوسطنرم درجداولAmosافزاراست.

 8شماره شاخصنشانمی2و قابلقبولیدهدکه حدمطلوبو هاينکوئیبرازشاز

گیريهستند.دهندهمطلوبیتمدلاندازهبرخوردارهستندودرمجموعنشان

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

1.Corporate social acceptance 
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هاي نباخ براي سازهي دوم و نتایج آزمون آلفاي کرونتایج تحلیل عاملي تأییدي مرتبه .1جدول 

 مستقل پژوهش.

 های نوین و پذیرش اجتماعیهای استفاده از رسانهگویه
 نتایج تحلیل عاملی

(541  =n) 

قبل از تحلیل 

 (n=  03عامل )

 هاگویه متغیرها
بار 

 عاملی

 مقدار
t 

سطح 

 معناداری

مقدار 

 آلفا

آلفای 

 کل

 اينترنت

 - - 53/1 کسباخبارپزشکیوسالمتازاينترنت.

118/1 

313/1 

334/1 18/1 کسباطالعاتدرموردمدوپوششازاينترنت.  *** 

111/1 13/1 کسباطالعوکاربردوسايلورزشیازاينترنت.  *** 

311/1 18/1 ينترنت.اندامدراجستجويالگوهايتناسب  *** 

132/5 11/1 آگاهیازفوايدداروهايگیاهیدراينترنت.  *** 

 ماهواره

 - - 51/1 اي.شوهايماهواره

111/1 

128/1 52/1 اي.هايماهوارههايتلويزيونفیلم  *** 

111/1 13/1 اي.هايماهوارهتبلیغاتتجاريتلويزيون  *** 

541/1 15/1 اي.ايعلمی،پزشکی،ورزشیماهوارههمشاهدهبرنامه  *** 

111/1 15/1 ايتبلیغمد.هايماهوارهاستفادهازشبکه  *** 

پذيرش

اجتماعی

 عام

11/1 مردمبهانداموبدنظريفبیشترتوجهدارند.  - - 

182/1 

111/1 

11/1 توانندتحسینديگرانرابرانگیزند.زنانباآرايشخودمی  151/1  *** 

13/1 گیرند.آرايشکمترموردتوجهقرارمیامروزهزنانبی  111/1  *** 

-نماشدنمیبهنظرمنداشتناندامچاقوشکمباعثانگشت

 شود.
12/1  423/1  *** 

هايانتخابنامزد،اندامظاهريفردترينمالکيکیازمهم

 باشد.می
53/1  538/5  *** 

پذيرش

اجتماعی

 سازمانی

هادرهايمهمسازمانبهنظرمنداشتنچادريکیازمالک

 گزينشاستخدامیزناناست.
11/1  - - 

113/1 

معلمانومديرانمدارسبهکاملبودنپوششفردتوجهويژه

 دارند.
13/1  143/1  *** 

هابازنانیکهظاهريهايدولتیمانندبانککارمندانسازمان

 تريدارند.بداشتهباشندبرخوردمناسبآراستهومرت
11/1  111/1  *** 

داشتنيانداشتنحجابکاملمالکمهمیدربرخورد

 مناسبدبیراناست.
43/1  113/4  *** 

43/1هايظاهريزنان)قد،وزنوانداممناسب(بهنظرمنجذابیت  312/4  *** 
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 های نوین و پذیرش اجتماعیهای استفاده از رسانهگویه
 نتایج تحلیل عاملی

(541  =n) 

قبل از تحلیل 

 (n=  03عامل )

 هاگویه متغیرها
بار 

 عاملی

 مقدار
t 

سطح 

 معناداری

مقدار 

 آلفا

آلفای 

 کل

هايانتخاببازيگرانتلويزيونیترينمالکيکیازمهم

 شود.محسوبمی

(و5،خیلیزياد=4،زياد=3،متوسط=2،کم=8،خیلیکم=1طیف)اصالً=1هايباسؤاالتاستفادهازرسانه

(5وکامالًموافقم=4،موافقم=3نظرم=،بی2،مخالفم=8طیف)کامالًمخالفم=5سؤاالتپذيرشاجتماعیبا

 باشند.می

 های نوین:ی نکوئی برازش برای متغیر رسانههاشاخص

CMIN DF P CMIN/DF CFI PCFI RMSEA 
RM
R 

GFI NFI IFI NNFI 

531/58 21 11/1 388/8 31/1 51/1 11/1 82/1 33/1 34/1 38/1 35/1 

 های نکوئی برازش برای متغیر پذیرش اجتماعی:شاخص

CMIN DF P CMIN/DF CFI PCFI RMSEA 
RM
R 

GFI NFI IFI NNFI 

182/15 38 11/1 131/2 33/1 14/1 11/1 13/1 38/1 11/1 33/1 31/1 

118/1<P***

مدیریت بدن  ي دوم و نتایج آزمون آلفاي کرونباخ سازهنتایج تحلیل عاملي تأییدي مرتبه .3جدول 

 هاي آن.و شاخص

 های سازه مدیریت بدنها و شاخصگویه
 نتایج تحلیل عاملی

 (541  =n) 

قبل از تحلیل 

 (n=  03عامل )

 بار عاملی هاگویه متغیرها
مقدار 

t 

سطح 

 معناداری

مقدار 

 آلفا

آلفای 

 کل

ورزشو

 اندامتناسب

43/1 روي(هايهمگانیمانند)پیادهورزش  - - 

111/1 

111/1 

44/1 ايمانند)والیبال،شناوغیره(ورزشحرفه  131/4  *** 

13/1 سازيوزيبايیاندامبدن  418/5  *** 

11/1 ايروبیک  231/5  *** 

سبکتغذيه

 سالم

11/1 مصرفلبنیاتمحلی  - - 
114/1 

13/1 مصرفسبزيجات  433/1  *** 

هايجراحی

 زيبايی

هايزيبايیمانند)عملبینی،پروتزانجامجراحی

 لبوغیره(
15/1  - - 145/1 



 821|همکارانويدریح؛....بایبدنزنانباشگاهتيريبرمدنينويهااستفادهازرسانهریتأث

 های سازه مدیریت بدنها و شاخصگویه
 نتایج تحلیل عاملی

 (541  =n) 

قبل از تحلیل 

 (n=  03عامل )

 بار عاملی هاگویه متغیرها
مقدار 

t 

سطح 

 معناداری

مقدار 

 آلفا

آلفای 

 کل

13/1 گیريلثهودندانارتودنسیوجرم  531/1  *** 

11/1 استفادهازلنزرنگی  188/1  *** 

 مديريتظاهر

32/1 کننده(آفتاب،روشنکننده،ضدهايمرطوبکرم  - - 

141/1 

15/1 آرايشورنگمو)هاياليت،مش،رنگمو(  111/5  *** 

اپیالسیونبدن)استفادهازلیزر،اپیلیدي،

 مومک،ژيلت(
12/1  241/5  *** 

ستفادهازرژگونه،ريمل،سايهچشم،رژلب،خطا

 چشم.
13/1  123/5  *** 

کنندهموهاوشامپوهايتقويتاستفادهازصابون

 ياپوست
55/1  531/4  *** 

118/1 223/3 33/1 استفادهاززيورآالت)طال،جواهرو...(  

 کیفیتپوشش

33/1 پوشیدنشلوارجینوساپورت  - - 

11/1 ايشواصالحصورتآر 111/1  185/1  *** 

53/1 استفادهازعینکآفتابیوپوشیدندستکش  551/5  *** 

(5،خیلیزياد=4،زياد=3،متوسط=2،کم=8،خیلیکم=1طیف)اصالً=1تمامیسؤاالتمديريتبدنبا

 باشند.می

 های نکوئی برازش برای متغیر مدیریت بدن:شاخص

CMIN DF P CMIN/DF CFI PCFI RMSEA RMR GFI NFI IFI NNFI 

143/213 823 11/1 111/8 31/1 12/1 11/1 84/1 11/1 11/1 31/1 11/1 

118/1<P*** 

 هایافته -7
آن نیمیاز بیشاز پاسخگويان، مجموع از اساسنتايجتوصیفی، )بر در52ها درصد(

درصدنیزدر3/88سالو35تا21سنیدرصددرگروه1/31سال،25تا85گروهسنی

میانگینگروهسنیپاسخگويان45تا31گروهسنی ازنظرسالمی21سالهستند. باشد.

درصد3/8درصدبیوهو2درصدمتأهل،1/31درصدپاسخگويانمجرد،11وضعتأهل،
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بوده )اند.مطلقه پاسخگويان بیشترينتعداد تحصیالت، میزان داراي1/31ازنظر درصد(

درصد82درصدراهنمايی،84درصدابتدايی،1/2سواد،درصدبی1/1تحصیالتديپلم،

فوق لیسانس،3/21ديپلم، 3درصد فوق5/ درصد هستند.3/8لیسانسو دکتري درصد

 وضعیتاشتغال، خانه22ازنظر درصد 3/25دار، شاغل، 3/21درصد بیکار، 82درصد

 باشند.درصددانشجومی3/83آموزودرصددانش

همان جدولشماره در می3طوريکه چولگیومشاهده مقادير به توجه با شود،

هاازتوزيعنرمالبرخوردارهستند.+(داده8و-8کشیدگی)دربازه

 وضعیت نرمال بودن متغیرهاي تحقیق. .2جدول 

 کشیدگی چولگی متغیرها

 -381/1 -434/1 يننو هايرسانه از استفاده میزان

 -381/1 -434/1 ماهواره

 -113/1 -531/1 اينترنت

 -121/1 -321/1 مديريتبدن

 -121/1 -431/1 اندامورزشوتناسب

 212/1 -358/1 سبکتغذيهسالم

 -311/1 311/1 هايزيبايیجراحی

 -148/1 -441/1 مديريتظاهر

 231/1 -381/1 کیفیتپوشش

 -884/1 -111/1 پذيرشاجتماعی

 -821/1 -183/1 پذيرشاجتماعیعام

 254/1 -111/1 پذيرشاجتماعیسازمانی

پژوهش فرضیات ساختاري، معادالت مدل از استفاده با تحقیق، استنباطی نتايج در

هايتأثیرباواسطهبودهگیرد.مدلموردبحثدراينمقالهازنوعمدلموردسنجشقرارمی

شودکهبرمتغیرهايزادمحسوبمیهاينوين،متغیربرونل،متغیررسانهاست.دراينمد

زادپذيرشاجتماعینیززادپذيرشاجتماعیومديريتبدنتأثیردارد.متغیردروندرون

نوبۀخودبرسازهمديريتبدنتأثیردارد.الزمبهذکراستکهقبلازآوردنمتغیرهادربه
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.8هاموردبررسیقرارگرفتطیبودنآنخهمقالبمدل،وضعیت


هاي نوین و مدیریت بدن با میانجيضرایب استاندارد مدل پیشنهادي رابطه بین رسانه .1شکل 

 گیري پذیرش اجتماعي )مدل مفروض یا اولیه(

هايکلیبرازش،ابتداشاخصAmosافزارپسازاجرايبرنامهوانجامبرآوردهادرنرم

ارزياب مورد گرفتند)جدولشماره برون4یقرار سپسمطابقبا نرم(، پارامتريداد افزار،

(.5جديدبهمدلاضافهشدومدلاولیهاصالحگرديد)جدولشماره

 هاي برازش نکوئي مدل پیشنهاديشاخص .0جدول 

 هاشاخص مدل مفروض شده مدل اصالح هاشاخص مدل مفروض شده مدل اصالح

141/1 111/1 RMSEA 833/31 141/33 CMIN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Eigenvalue(و)Tolerance = 0.571;VIF = 1.751هاينوينبرمديريتبدن،)درحالتتأثیررسانه.8

= 0.067;Condition Index = 6.473،زنان بدن مديريت بر اجتماعی پذيرش تأثیر حالت در .)

(Tolerance = 0.587;VIF = 1.704( و )Eigenvalue = 0.014;Condition Index = 

;Tolerance = 0.877هاينوينوپذيرشاجتماعیبرمديريتبدن،)ودرحالتتأثیردومتغیررسانه (.14.542

VIF = 1.141( و )Eigenvalue = 0.021;Condition Index = 11.807بهوضوحنشان که دهنده(.

 همقاديرآمارهتحملومقاديرتورمواريانسقابلقبولند.نشاندادهشدک خطیبینمتغیرهابودهاست.عدمهم
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 هاشاخص مدل مفروض شده مدل اصالح هاشاخص مدل مفروض شده مدل اصالح

121/1 143/1 RMR 23 24 DF 

355/1 348/1 GFI 841/1 123/1 P 

343/1 325/1 NFI 381/8 152/8 CMIN/DF 

311/1 313/1 IFI 315/1 311/1 CFI 

311/1 352/1 NNFI 131/1 145/1 PCFI 

وضعیتهايبرازشمدلشودپسازاصالحاتمدل،شاخصگونهکهمالحظهمیهمان

دردامنهموردقبولقراردارد،لذا14/1برابرباRMSEAدهند.شاخصمطلوبیرانشانمی

استکه5کمتراز11/8دوبردرجهآزاديبرابر-مدلفاقدخطااست.نسبتمقدارکاي

می برازشمدل مناسببودن شاخصبیانگر نیزGFIIFI, CFI،,NNFINFI,هايباشد.

 مطلوبی نشانمقادير درمجموع و يکهستند نزديکبه و مدلداشته مطلوبیت دهنده

باشند.گیريمیاندازه


گیري پذیرش هاي نوین و مدیریت بدن با میانجيضرایب استاندارد رابطه بین رسانه .3شکل 

 اجتماعي )مدل اصالح شده(.

( باال شکل اس2در برآوردهاي مجموعه همراه به ساختاري معادله مدل براي(، تاندارد

اينضرايببارهايعاملیوضرايبتأثیرديدهمی ضرايبالمدا، بارهايعاملیيا شود.

فلش شدهروي نوشته است؛هايی رفته آشکار سمتمتغیرهاي به پنهان متغیر از که اند

رويفلشیکهازمتغیرمديريتبدنبهسمتشاخصورزشو14/1مثالضريبعنوانبه
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تناسب نشاناندام است، آشکارياستکهرفته متغیر پنهانیبر سازۀ ضريبتأثیر دهنده

هاينوينتوانگفتضريبتأثیررسانهمی2فلشبهآنمنتهیشدهاست.براساسشکل

/.(است.پذيرشاجتماعی81توجهیباالترازسازۀپذيرشاجتماعی)/.(بهمیزانقابل12)

مهم پذيرشاجتماعیساعام از بینشاخصتر در مديريتبدن،زمانیاست. هايمتعدد

تناسب کیفیتپوششتأثیرگذارترينشاخصورزشو زيبايیبدنو جراحیو هااندام،

اند.بوده

هاي رگرسیوني غیراستاندارد، استاندارد، نسبت بحراني، سطح معناداري و ضرایب وزن .7جدول 

 تعیین.

  مسیرها 
برآورد 

 غیراستاندارد

خطای 

 معیار

نسبت 

 بحرانی
P 

برآورد 

 استاندارد
 ضریب تعیین

هاينوينرسانه 311/1 پذيرشاجتماعی --->   111/1  835/4  *** 421/1  813/1 

هاينوينرسانه 543/1 مديريتبدن --->   111/1  311/1  *** 183/1  
122/1 

834/1 مديريتبدن ---> پذيرشاجتماعی  111/1  313/8  143/1  813/1  

تبدنمديري  <--- 
ورزشو

اندامتناسب  
111/8     143/1  552/1 

813/1 تغذيهسالم ---> مديريتبدن  131/1  181/4  *** 312/1  841/1 

118/1 جراحیزيبايی ---> مديريتبدن  131/1  813/1  *** 125/1  521/1 

118/8 مديريتظاهر ---> مديريتبدن  845/1  441/1  *** 111/1  435/1 

118/1 کیفیتپوشش ---> مديريتبدن  135/1  313/1  *** 111/1  511/1 

 ---> پذيرشاجتماعی
پذيرشاجتماعی

 عام
111/8     134/1  133/1 

 ---> پذيرشاجتماعی
پذيرشاجتماعی

 سازمانی
125/1  883/1  231/5  *** 183/1  581/1 

هاينوينرسانه 111/8 اينترنت --->      111/1  115/1 

هاينوينرسانه ارهماهو --->   131/8  881/1  333/3  *** 142/1  113/1 

e2 <--> e1 211/8  458/1  154/2  114/1  215/1  - 

 تأثیر کلی تأثیر غیرمستقیم تأثیر مستقیم  مسیرها 

هاينوينرسانه 421/1 پذيرشاجتماعی --->   - 421/1 

هاينوينرسانه 183/1 مديريتبدن --->   114/1  133/1 
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  مسیرها 
برآورد 

 غیراستاندارد

خطای 

 معیار

نسبت 

 بحرانی
P 

برآورد 

 استاندارد
 ضریب تعیین

هاينوينرسانه  <--- 
اجتماعیپذيرش

 سازمانی
- 311/1  311/1  

هاينوينرسانه  <--- 
پذيرشاجتماعی

 عام
- 313/1  313/1  

132/1 - کیفیتپوشش ---> هاينوينرسانه  132/1  

513/1 - مديريتظاهر ---> هاينوينرسانه  513/1  

141/1 - جراحیزيبايی ---> هاينوينرسانه  141/1  

348/1 - تغذيهسالم ---> هاينوينرسانه  348/1  

 ---> هاينوينرسانه
ورزشو

 اندامتناسب
- 113/1  113/1  

813/1 مديريتبدن ---> پذيرشاجتماعی  - 813/1  

823/1 - کیفیتپوشش ---> پذيرشاجتماعی  823/1  

884/1 - مديريتظاهر ---> پذيرشاجتماعی  884/1  

821/1 - جراحیزيبايی ---> پذيرشاجتماعی  821/1  

رشاجتماعیپذي 111/1 - تغذيهسالم --->   111/1  

 ---> پذيرشاجتماعی
ورزشو

 اندامتناسب
- 823/1  823/1  

***- Pداراست.درسطحکمترازهزارممعنی

داده اساس بر شماره جدول رسانهمی5هاي از استفاده افزايش گفت نوينتوان هاي

همبه اينترنت( و ابعادآنصورتمستقیمموجبا)ماهواره فزايشمديريتبدندرهمۀ

مستقیم،ازطريقافزايشپذيرشاجتماعی،بهمديريتبدنکمکطورغیرشود؛همبهمی

مستقیممتغیرهايبیرونیودرونیمدلکند.براساسمقدارضرايبتأثیرمستقیموغیرمی

يتبدنپاسخگويانهاينوينتأثیرگذارترينمتغیرهابرمديرتوانگفت،رسانهتحقیقمی

غیربوده و مستقیم تأثیر میزان رسانهاند. از استفاده بهمستقیم مديريتبدن، هاينوينبر

اياست.مالحظهاستکهمقدارقابل13/1است؛بنابرايناثرکلیآن11/1و12/1ترتیب،

ی(استفادهازباشد.تأثیرغیرمستقیم)کلمی43/1هاينوينبرپذيرشاجتماعیتأثیررسانه
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تناسبرسانه شاملورزشو مديريتبدن ابعاد بر جراحیهاينوين سالم، تغذيه اندام،

 ترتیب، به کیفیتپوشش، و مديريتظاهر 11/1زيبايی، ،34/1 ،14/1 ،51/1 13/1و

می مديريتبدن بر پذيرشاجتماعی مستقیم تأثیر غیرمستقیم81/1باشد. تأثیر استو

اندام،تغذيهسالم،جراحیزيبايی،مديريتظاهروکیفیترزشوتناسب)کلی(آنبرو

است.بامقايسهضرايبمربوطبهمیزان82/1و82/1،11/1،82/1،88/1پوششبهترتیب

متغیرهايرسانه يکاز هر میتأثیر مديريتبدن، پذيرشاجتماعیبر توانهاينوينو

رسانه تأثیر مديرگفت بر جهانی بههاي پذيرشيتبدن تأثیر از بیشتر چشمگیري طور

اجتماعیاست.

 گیريبحث و نتیجه
هاوابهاماتنظريکهترينچالشباوجوداهمیتبدنوتوجهفراگیربهآن،يکیازمهم

هايجهانیودرخصوصعواملمرتبطبامديريتبدنمطرحاستبهمیزانتأثیررسانه

 تصاوير، انبوهِ اطالعاترسانهانتشار ياتبلیغاتو بدن مراقبتاز مديريتو ايمرتبطبا

گويی.پاسخ8شودپذيرشزمینۀاجتماعیمحلیونوعتعامالتچهرهبهچهرهمربوطمی

هاينوينوپذيرشاجتماعیدرجامعۀمااهمیتدوچنداندارد،زيرابهسهمنسبیِرسانه

گفتمانرسمیرسانه ما منحصربههايندرجامعه و عاملاولیه فرهنگوينرا اشاعۀ فرد

يکازنامناسبمی سهمنسبیهر ارزيابیِ تحقیقاتتجربیاندکیپیرامون بعالوه داند،

طورخاص،صورتگرفتهتربهطورعامودرمناطقپیرامونیفاکتورهايباالدرجامعۀمابه

عنوانيکمقولۀنوعیوعامانرابهپردازانهمیشهزنتراينکهمحققانونظريهاست.مهم

هايخاصزنان)مانندزنانباشگاهی(راناديدهاندوتنوعدرونزنانوگروهدرنظرگرفته

کم يا ازايناهمیتتلقیکردهگرفته دراند. حاضر مقالۀ بارو، مديريتبدن رابطۀ صدد

میانجیرسانه باشگاهیيکیازشهرهايگیريپذيرشاجتماعیدربینزنانهاينوينبا

پیرامونیايرانبرآمد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

واقعیتکنترلتأثیرجريان.8 در زيرا نسبیمطرحاست، بهصورتتحلیلیو بايدگفتاينتمايزصرفاً هايالبته

ست.هاياجتماعیِعینیغیرممکنياحداقلدشواراهايافراددرزمینهايبرآداب،رسوم،ارزشونگرشرسانه
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داده تحلیل اساس مهمبر وها، اطالع اينترنتکسب از زنان استفاده موارد ترين

اندامدراينترنتوکسباطالعاتدرکاربردوسايلورزشی،جستجويالگوهايتناسب

اينترنتبوده پوششاز مدو ماهوارهمورد از بیشتريناستفاده شبکهاند. از استفاده هاي،

برنامه مشاهدۀ مد، تلويزيونتبلیغ تجاري تبلیغات و ورزشی پزشکی، علمی، هايهاي

بودهماهواره شاخصاي ازنظر بدن،اند. مديريت سازۀ چندگانۀ گزينۀهاي بیشترين

تناسب و شاخصورزش در پاسخگويان موردتوجه زيبايیبدن»اندام، و وسازي اندام

هاي،درشاخصجراحی«مصرفلبنیاتمحلی»،درشاخصسبکتغذيهسالم،«ايروبیک

 جرم»زيبايی، ارتدونسیو رنگی، لنز از دنداناستفاده و لثه بخشمديريت«گیري در ،

ودرکیفیتپوشش،«کنندهآفتابوروشنکننده،ضدهايمرطوباستفادهازکرم»ظاهر،

ند.ابوده«پوشیدنشلوارجینوساپورت»

درصدبرمديريتبدن12هاينوينتوانستبراساسبخشساختاريمدل،رسانه

قابل مقداري که بگذارد برتأثیر پذيرشاجتماعی تأثیر ضريب برابر چندين و توجهی

ترازپذيرشاجتماعی/.(.همچنین،نقشپذيرشاجتماعیعاممهم81مديريتبدناست)

شاخص بین در استو سازمانی تناسبهاي ورزشو مديريتبدن، سازۀ اندام،متعدد

اند.باتوجهبهمیزانهابودهجراحیوزيبايیبدنوکیفیتپوششتأثیرگذارترينشاخص

/.(وتأثیرکلیآنبرمديريت43هاينوينبرسازۀپذيرشاجتماعی)تأثیرمستقیمرسانه

( 18بدن و مستقیم می11/. غیرمستقیم( گفترسا/. دادننهتوان تغییر ضمن نوين هاي

ها،هنجارهاوباورهايعاموسازمانیدرخصوصپذيرشالگوهايجديدمديريتارزش

بیشتربه صورتمستقیمکارگزارانوزنانباشگاهیراجهتمديريتبدنخوددربدن،

بینپژوهش)وجودارتباطکنند.اينيافتههايمختلفترغیبوتشويقمیابعادوبهشیوه

نتايجمطالعاترضايیوهمکاران)استفادهازرسانه (،8313هاينوينومديريتبدن(با

(،لِمیرو8331(،قباديوهمکاران)8335(،احمديوهمکاران)8338رقیبیومیناخانی)

وشارپ(وگما2183)(،لوپزوهمکاران2182(،فرگوسنوهمکاران)2111همکاران)

هاينويناطالعاتیوارتباطاتیبا(کهنشاندادندبیناستفادهازفناوري2184همکاران)
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تحقیق)وجود اينيافته و است؛ همسو دارد، ارتباطمعناداريوجود مديريتبدنزنان

پژوهش نتايج با مديريتبدن( و پذيرشاجتماعی بین همکارانارتباط و احمدي هاي

قباديوهمکاران)8335) ،)8331،) نشاندادندبینپذيرش2113يانگ)–آدامز که )

همسومی اينيافتهاجتماعیومديريتبدنزنانارتباطمعناداريوجوددارد، اما باشد؛

هايايپذيرشاجتماعی)بینمیزاناستفادهازرسانهجهتکهبهنقشواسطهتحقیقازاين

تحقیقات با است، پرداخته زنان( بدن مديريت و اساسنوين بر نیست. همسو پیشین

مطرحنظريه هاي جهانی پژوهش)تئوري اين در تئوري–شده رابرتسون، شدن محلی

شدنمدرنیتگیدنز،نظريهفرهنگمصرفیفیدرستونونظريۀپذيرشاجتماعی(،جهانی

بدنبهمی است،ايقابلدستعنوانابژهتوانگفتامروزه کاريومديريتتبديلشده

شانرادرقلمرويیجهانیانتخابهاينوين،الگوهايبدنیواسطۀرسانهتوانندبهمیافراد

تکنولوژي طريق از و دسترسکنند در تخصصی نهادهاي و دستها به آنشان کاري

رسانه انتزاعیِ فضاهايِ در منتشره الگوهاي اين تحقق اما بهبپردازند؛ زيادي حد تا اي

ويژگی زمینۀ و فردي محلیهاي دارد.اجتماعی قرار آن در فرد که دارد بستگی اي

زمینهعبارتیبه در جهانی، فضايی در شده جاکنده از بدنی الگوهاي محلیديگر هاي

هافراهمباشد.شوندکهشرايطبرايپذيرشآنمی«گیربازجاي»خاصی

پیشنهاد میازجمله که کاربردي هاي آگاهی بردن باال داد، ارائه درتوان زنان

مراقبتیخصوصفوايدومزايايتکنیک ومديريتبدنمانندانجاموشرکتهايمثبتِ

ورزش ورزشدر و همگانی حرفههاي پوشیدنهاي و آفتابی عینک از استفاده اي،

کنندهموياپوستاست؛زيرادستکش،مصرفسبزيجاتواستفادهازشامپوهايتقويت

صورتمثبتبهمحافظتومديريتبدنربطدارنداخیرکهبهزنانموردمطالعهبهموارد

هاينوينبرمديريتاند.باتوجهبهاينکهتأثیرغیرمستقیماستفادهازرسانهکمترتوجهداشته

هايداخلیهمبهبحثمديريتبدنزنانگرددکهرسانهبدنزنانناچیزبود،پیشنهادمی

همپذيرشاجتماعیآ نانباالتررودوهمبهبحثمديريتبدنشانبیشترتوجهکنندتا

پژوهشیهممطرحمی پیشنهاد چند آخر در شود. شهريتوجه چنینپژوهشیدر شود:



 1041زمستان| 38شمارة |هشتمسال|هاينوينمطالعاترسانهفصلنامه  | 824

هايداخلیوارتباطآنبامديريتترانجامونتايجباهممقايسهشود،بهنقشرسانهمدرن

رايداوريپیرامونمديريتشودببدندرتحقیقاتآتیتوجهشودودرآخرپیشنهادمی

به ايچندبعديدرنظرگرفتکهافرادموردمطالعهبیشترازطريقِعنوانسازهبدن،آنرا

کرم از استفاده بارفتارهايمثبت)مانندمصرفلبنیاتمحلی، کمتر و هايضدآفتاب(

پردازند.نمیهايزيبايی(بهمديريتآانجامرفتارهاينسبتاًپرخطر)مانندانجامجراحی
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 منابع
،دورهشناسیايرانمجلهجامعه«.مثابههويتبدنبه(.»8318،تقیوچاوشیان،حسن.)آزادارمکی

.51-4.15چهارم،شماره

بررسیارتباطتغییروزنوتوزيعچربیبا(.»8311آقايیمیبدي،حمیدرضاوعزيزي،فريدون.)

قندولیپید83منطقهساکنینبروزديابتدرگروهیاز پسازسهسال)مطالعه تهران،

تهران( بهداشتی«. خدمات و پزشکی علوم دانشگاه پزشکی، دانشکده پژوهشی مجله
.815-2.883،شماره32،دورهدرمانیشهیدبهشتی

،پژوهشزنان«.ايمناقشاتشناسیبدنوپارهجامعه(.»8311اباذري،يوسفوحمیدي،نفیسه.)
.4هشش،شمارهدور
)ابوالبان،مک «.زيبايی،موقعیتاجتماعیوپیري»(.8318اروين؛شارون،سوزانومک،دانیل.

 ترجمهاحمدبهنام،فصلزنان،تهران:نشرتوسعه.

عزت عدلیاحمدي، )اهلل؛ لیلی بنیاد، سیمین؛ افشار، صمد؛ »8335پور، جامعه(. شناختیتبیین

«.باعواملاجتماعیوفرهنگیدرمیاندخترانوزنانشهرتبريزمديريتبدنوارتباطآن

.51-8.23،شماره1،دورهنامهزنان،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیپژوهش

مطالعاتراهبردي«.زيبايیوپول:آرايشوجراحی(.»8313باللی،اسماعیلوافشارکهن،جواد.)
 .33-41.841،شماره82،دورهزنان

( محمدرضا. وکیلی، مهري؛ »8331بهار، پست(. امر و زنان و مردان آرايش »مدرن –حاد

««جنسیت ارتباطات، ايرانیمطالعاتفرهنگیو انجمن فصلنامه شماره هفتم، سال ،22.
11-41.

تحلیلتماتیکرفتارهايبدنیدربین(.»8338سرشت،سلیمان؛حسینی،حاتم؛اينانلو،مینا.)پاک

،سالهشتم،فصلنامهانجمنايرانیمطالعاتفرهنگیوارتباطات«.دخترانوزنانتهرانی
 .841-21.813شماره

عزيزي، و يداله محرابی، پروين؛ میرمیران، سیدابوالقاسم؛ جزايري، فیروزه؛ اصفهانی، حسینی

-نمنطقهساالارتباطتغییراتالگوهايغذايیباچاقیشکمیدربزرگ(.»8311فريدون.)

،دانشگاهعلومپزشکیوخدماتريزومتابولیسمايرانيغدددرونمجله«.تهران83ي
.382-4.233،شماره81بهداشتیـدرمانیشهیدبهشتی،جلد
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شدنفرهنگیومديريتبدنمطالعهارتباطبینجهانی(.»8333نوري،بیژنوپرنیان،لیال.)خواجه

-3.811،شماره25،دورهشناسیکاربرديجامعه«.کرمانشاه()مطالعهموردي:زنانشهر

813.

شدن،يبینتصورازبدنوفرايندجهانیرابطه(.»8313اصغر.)نوري،بیژنومقدس،علیخواجه

،شناسیکاربردييجامعهمجله«.يمورديزنانشهرهايتهران،شیرازواستهبانمطالعه
 .8-8.24،شماره21دوره

محمدرضا.در اشراقیان، فريدون؛ سیاسی، ابوالقاسم؛ جزايري، سلطانیزهرا؛ کرم، احمد؛ ستی،

مجلهدانشکده«.هاعواملخانوادگیمرتبطباآنارتباطامنیتغذايیباچاقیو(.»8311)
 .8-8.3،شماره1،دورهبهداشتوانستیتوتحقیقاتبهداشتی

ايکاربرانشناسیالگوهايبازنمايیبدنرسانه(.گونه8331)راودراد،اعظم؛گیشنیزجانی،گلنار.

 اجتماعیاينستاگرام، شمارههاينوينمطالعاترسانهلنامهفصايرانیشبکه سالسوم، ،
81.314-215.

( مريم. »8311رجبی، جامعه(. نگرشآنتعريفمجدد و هويتزنان از جراحیشناختی به ها

 ،دانشکدهعلوماجتماعی.،دانشگاهالزهرايدکتريامهنپايان«.زيبايیدرتهران

مديريتبدنوارتباطآنباعواملاجتماعی(.»8313رضايی،احمد؛اينانلو،میناوفکري،محمد.)

-41.811،شماره82،دورهمطالعاتراهبرديزنان«.)دربیندختراندانشگاهمازندران(

848. 

غالم میناخانی، مهوشو )رقیبی، »8338رضا. مديريتبدنوسبک(. هايهويتفرديورابطۀ

 .88-1.21،شماره2،دورهشناسیاجتماعیهايروانپژوهش«.اجتماعی

)عباس فرانک. اقدسیعلمداري، و بتول موالئیکرمانی، محمود محمد؛ »8333زاده، مطالعه(.

مداخلهجامعه نقش شناختی در اجتماعی پذيرش متغیر رسانهگرايانه برتأثیرگذاري ها

تبريز( زنانشهر عملجراحی)موردمطالعه: زيبايیبا گرايشزنانبه علمی«. -فصلنامه
.15-41(.83)پیاپی3،شماره5،سالپژوهشیزنوجامعه

( »8334غیاثوند،احمد. «مطالعهاينترنتیدربینمردمشهرتهرانوعواملمؤثربرآن(. فصلنامه،
.11-2.881،سالاول،شمارههاينويننهمطالعاترسا

اخالصیفاتحی ابوالقاسمو ،( ابراهیم. ،8311« پذيرشاجتماعی(. با آن رابطه «.مديريتبدنو
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 .48-48:13،شماره(کتابزنانسابقمطالعهراهبرديزنان)

یمديريتشناستبیینجامعه(.»8331قبادي،حشمت؛کلدي،علیرضا؛مهدوي،سیدمحمدصادق)

فصلنامه«.سالهشهرايالم(44تا83بدنوارتباطآنباعواملاجتماعیوفرهنگی)زنان
.35-45.15،شماره83،دورهتربیتیزنانوخانواده–فرهنگی

تهران:انتشاراتموسسه.«مديريتبدن:باتأکیدبرنگرشاسالمی»(.8333سري،علی.)دربندکیا

 معنويتآلياسین.فرهنگیهنريدينو

)کیوان ربانی،رسولوژيانپور،مهدي. »8311آرا،محمود؛ قشربندياجتماعیواصالحبدن/(.

به زيبايی اجتماعیجراحی پايگاه نماد مثابه زنان«. راهبردي دوازدهم،مطالعات سال ،
.13-41.31شماره

روزنامهخبر«.يابدصدافزايشمیدر31جراحیزيبايیدرايرانساالنه(.»8313گلشنی،محمد.)
.48ص،1438،شمارهجنوب

،تهران:نشرمرکز.ترجمهمحسنثالثی.«پیامدهايمدرنیت»(.8311گیدنز،آنتونی.)

شناختیمؤثراستفادهدانشجوياندخترازلوازمآرايشیوعواملجامعه(.»8338مرادي،گلمراد.)

.11-811(.31)پیاپی2يدهم،شماره،دورهزندرتوسعهوسیاست«.برآن

فیضموسوي شهرکی، نیازي سیدمهدي؛ الري،زاده، نصري و عبدالجلیل هرمزي، کالنتر اله؛

( »8311مهدي. انگیزه(. و گرايش جراحیارزيابی در زن بیماران زيبايیهاي «.هاي

.84،سالپژوهنده
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