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 دهيچک
ها و عوامل اصلي مؤثر بر مديريت بدن زنان و ارائه مدل ساختاري و تفسیري برراي داشرتن   پژوهش حاضر باهدف شناسايي شاخص :زمينه و هدف

الوه بر مخاطرات سالمتي براي زنران،  است؛ زيرا موضوع مديريت بدن و نگاه افراطي به آن ع گرفته مند نسبت به مسئله صورتنگاهي جامع و اولويت

 . همراه داردهايي براي نظام بهداشت و درمان کشور بههزينه

شرد، سر ب برا     هاي انجام شده در زمینه مديريت بدن زنان، به شناسايي عوامل مرؤثر برر آن پرداختره   مند بر پژوهش در ابتدا با مروري نظام :روش

در ادامه با بررسي . دست آمد سازي ساختاري و تفسیري بهنامه، ماتريب خودتعاملي با روش مدل از پرسش گیري هدفمند از خبرگان و استفاده نمونه

مک نوع متغیرها، براساس  در مرحله نهايي نیز با استفاده از تحلیل میک. بندي عوامل صورت گرفتسطح روابط بین عوامل مؤثر بر مديريت بدن زنان،

 .یین شدقدرت نفوذ و میزان وابستگي تع

متغیرهاي مستقل کلیدي در مديريت بدن زنان بوده و متغیرهراي سررمايه    متغیرهاي رسانه و سرمايه اقتصادي بانفوذ باال و وابستگي کم از :ها یافته

تصوير بدني منفري و نارضرايتي از بردن نیرز از     داري، تحصیالت،  هاي مرجع، پذيرش اجتماعي، فشار اجتماعي، دينفرهنگي، سرمايه اجتماعي، گروه

متغیرهاي پیوندي هستند که هم داراي قدرت نفوذ باال و هم میرزان وابسرتگي براال بره سراير متغیرهرا دارنرد و متغیرهراي جلرل جرنب مخرال ،            

 ترثثیر  شردت تحرت   رت نفوذ کم هستند و بهدست آمدند اين متغیرها داراي وابستگي باال و قد گرايي جزو متغیرهاي وابسته بهنفب و مصرف اعتمادبه

 .گذارندمي تثثیرتغییرات ساير متغیرها بر مديريت بدن زنان 

 .باشد توجه گذاري سالمت قابل تواند در سیاست بندي آنان مي به اهمیت اقدامات مديريت بدن بر سالمت زنان، شناسايي عوامل و سطح باتوجه :گيری نتيجه
 

 مک ، میکزنان، سالمت زنانانسان،  بدن :ها واژهکليد

 
 مقدمه

نقش جذابیت و زيبرايي در زنردگي اجتمراعي بره طرور گسرترده توسرط        

عنروان موضروعي مهرم در دنیراي مردرن       شناسان تكاملي و اجتماعي بره  روان

ايجراد اصرالو و تغییررات در بردن در جوامرع      (. 0)موردتوجه قرار گرفته است 

نیاي امروز، تبديل بره امرري راير  و    هاي اجتماعي متفاوت در دمختل  و گروه

هاي فرهنگي و اجتمراعي خراخ خرود    متداول شده است که همواره با داللت

بره   بدن و مفراهیم مررتبط برا آن ثابرت و ايسرتا نبروده و باتوجره       . همراه است

 .ماعي جوامع در حال تغییر هستندهاي تاريخي، فرهنگي و اجت زمینه

مان ديگر با اين مسرئله کره مرن    در دنیاي مدرن، زنان، بیش از هر ز

هاي خیره ديگرران  کیستم، مواجه هستند و همچنان زنان در معرض نگاه

قرار داشته و قضاوت درباره آنان بسیار بیشتر از مردان براساس ظاهرشران  

گیرد و آنان در روابط خانوادگي و اجتماعي خود سعي در موازنه صورت مي

يكي از موضوعات بسیار مرورد  (. 2)شان دارند قدرت به سمت هويت بدني

دادن به هويت بدني و افزايش جذابیت و زيبرايي، مرديريت    توجه در شكل

در . کاري ظراهر بردن فررد اسرت     مديريت بدن به معناي دست. بدن است

تنهرا از   بردن نره  . عصر حاضر، ظاهر بدن به طور خاخ برجسته شده است

شناختي مورد  اعي و روانعنوان يک محصول اجتم جنبه بیولوژيكي؛ بلكه به

؛ بنابراين، مرديريت بردن بره معنراي نظرارت و      (3)توجه قرار گرفته است 

در حقیقرت،  . هاي ظاهري و مشهود بردن اسرت  کاري مداوم ويژگي دست

اي از رفتارها، از جمله لباس و لروازم   کننده مجموعه مديريت بدن منعكب
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 سازي ساختاري و تفسیري مدل: هاي اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر تقاضاي زنان براي مديريت بدن شاخص

 333/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

. زه و شكل بردن اسرت  اندا( تغییر)جانبي، روش آرايش و زيبايي و تنظیم 

ذکر است که رفتارهاي مديريت بدن از رفتارهراي روزمرره معمرول      شايان

هاي  مثال، جراحي عنوان به)تا اشكال گسترده ( مثال، انتخاب لباس عنوان به)

 (. 4)متغیر است ( زيبايي

شدن و تغییرات فرهنگي و  در جامعه ايران نیز باتوجه به فرايند جهاني

ن جواني جمعیت، شاهد تنروع يرافتن تولیرد و واردات    اجتماعي و همچنی

ويژه زنان گاه به  جوانان، به. هاي زيبايي هستیملوازم آرايشي و رواج جراحي

اي حساس بروده و زيبرايي اکتسرابي را    گونهمديريت بدن به طور وسواس

رويه هاي زيبايي و استفاده بيجراحي. دانندبراي خود موضوعي الزامي مي

تنها سالمت زنان را بره مخراطره انداختره اسرت؛ بلكره       آرايشي نه از لوازم

واقعیت اين اسرت  . کندها تحمیل ميهاي هنگفتي را نیز به خانوادههزينه

داري زنان را به آماج اصلي مصرف محروري خرود تبرديل    که نظام سرمايه

ظراهر و مرديريت بردن، موجرل رشرد        کرده است و توجه بیش از حد به

عالوه بر اين، تثکید بر زيبايي . گرايي و مدگرايي شده استفرهنگ مصرف

فشرار   شود فرد از نظر رواني تحرت ظاهري در تعامالت اجتماعي باعث مي

کره   طوري قرار گرفته و موضوع زيبايي تبديل به دغدغه ذهني وي شود به

افراد براي رهايي از ايرن فشرار اجتمراعي بره اسرتفاده از لروازم آرايشري،        

 .آورند هاي زيبايي رويالغري و جراحيهاي  رژيم

به توضیحات بیان شده، پر واضح است که در جوامع معاصر، توجره   باتوجه 

اي فرهنگي و اجتماعي مطرو شده و برر بردن و    عنوان مسئله به بدن و ظاهر به

شررايط و   ترثثیر  مديريت و نظارت بر بردن تحرت  . گذارند مي تثثیرها  اشكال آن

گذار هسرتند  تثثیراجتماعي است که در آنها عوامل مختلفي الزامات فرهنگي و 

و  ترثثیر اين عوامل مؤثر بر مديريت بدن هرکدام به نوبه خرود ارتباطرات و   (. 0)

گرذاري برر مرديريت بردن     تثثیرتثثرهاي متعددي بر يكديگر دارنرد و از حیرث   

 هاي مؤثر بر اساس پژوهش حاضر باهدف شناسايي مؤلفه براين. يكسان نیستند

مديريت بدن زنان و همچنین ارائه مدلي جامع از ارتباط سراختاري عوامرل برا    

 . گرفته است سازي ساختاري تعاملي انجام رويكرد مدل

هاي مرؤثر برر مرديريت     مؤلفه( ال : دو سؤال مهم اين پژوهش شامل

مردل  ( گرفتره ییسرتب ب   هراي صرورت  بدن زنان با استفاده از پرژوهش 

 گذار بر مديريت بدن زنان یگونه استبتثثیرهاي  تعاملي مؤلفه -ساختاري 

 

 پژوهش پيشينه
هايي که موضروع مرديريت بردن در زنران و يرا      در اين بخش پژوهش

هاي زيبايي و يا استفاده از آرايش را مرورد  برخي از ابعاد آن مانند جراحي

 انساني، هاي ايرانداک، نورمگز، پروتال علومبررسي قرار داده بودند از پايگاه

sid هرا برخري   در هرکردام از ايرن پرژوهش   . و مگ ايران استخراج شدند

هرا  متغیرهاي اجتماعي مورد سنجش قرار گرفته است در انتخاب پژوهش

عالوه بر توجه بر کیفیت مقاالت به تنوع متغیرهاي مورد بررسي و جامعره  

 . آماري توجه شد

يريت بدن دهند بین نگرش زنان به مد، نشان مي(۶)راسخ و همكاران 

گرايي، مدگرايي و مصرف و عواملي مانند درآمد، پذيرش اجتماعي، مصرف

در پرژوهش رضرايي و   . اي و تحصیالت ارتباط معناداري وجرود دارد رسانه

گرايري، فشرار اجتمراعي و مصررف     مصررف : عرواملي ماننرد  ( ۷)همكاران 

وسلي ت. کننددرصد تغییرات متغیر مديريت بدن را تبیین مي 03اي،  رسانه

کنند که فشار اجتماعي بر مديريت بدن زنران مرؤثر   بیان مي( 0)و حبیل 

هراي مختلر  تحصریلي مرديريت بردن متفراوت اسرت و        بوده و در گروه

در پرژوهش  . تحصیالت با مديريت بدن رابطره مسرتقیم و معنراداري دارد   

مديريت بدن در زنان تبريزي در سطح متوسط ( ۹)اديبي سده و همكاران 

هراي مرجرع،   ايین قرار دارد و متغیرهاي مقايسه اجتمراعي، گرروه  رو به پ

سرمايه فرهنگي، سرمايه اقتصادي و تحصیالت با مديريت بدن همبستگي 

تجربي بره ايرن    در طرحي نیمه( 01)زماني و فضیلت پور . معناداري دارند

نفب و تصوير بدني منفي از عوامل اقدام به جراحي  نتیجه رسیدند که عزت

اسررت و افررراد نمونرره بعررد از جراحرري زيبررايي نمررره برراالتري از   زيبررايي

نفب را به دست آورده و نسبت به تصروير بردني خرود احسراس      اعتمادبه

دهنرد کره سررمايه    نشان مري ( 00)زاده و همكاران  عباس. مثبتي داشتند

بر سرمايه اجتماعي زنان برر مرديريت    تثثیرفرهنگي و سرمايه اقتصادي با 

را برر مرديريت    تثثیرگذارد و سرمايه فرهنگي بیشترين مي رتثثیبدن آنان 

با پژوهش روي جوانان به ايرن  ( 02)کرمي پور و همكاران . بدن زنان دارد

نتیجه رسیدند که میانگین ابعاد مديريت بدن در دختران نسبت به پسران 

به طور معناداري بیشتر بوده و سررمايه اجتمراعي و سررمايه جنسري برر      

گذار است؛ اما ارتباط معناداري بین سرمايه فرهنگري و  تثثیر مديريت بدن

در پرژوهش بابرايي فررد و    . مديريت بدن در اين پرژوهش مشراهده نشرد   

جمعري،   هراي ارتبراط   ، با افزايش میرزان اسرتفاده از رسرانه   (03)همكاران 

سرمايه اجتماعي، سرمايه فرهنگي، باورهاي دينري و پرذيرش اجتمراعي،    

نیرز  ( 04)در پرژوهش دانرش   . يابديت بدن افزايش ميتوجه زنان به مدير

درصد واريرانب   01متغیرهاي فشار اجتماعي و نارضايتي از بدن توانستند 

پیراهرري و بیرداران   . بیني کننرد متغیر گرايش به جراحي زيبايي را پیش

کنند که بین فشار اجتماعي، گررايش بره جرنب مخرال  و     بیان مي( 00)

نان به جراحي زيبايي رابطره معنرادار و مسرتقیمي    درآمد زنان با گرايش آ

دختران در مقايسه ( 0۶)در پژوهش عبدالحسیني و حقیقتیان . وجود دارد

با پسران رفتارهاي مديريت بردن براالتري از خرود نشران دادنرد و فشرار       

گرذار برر   تثثیراجتماعي براي زيبا برودن و متناسرل برودن از متغیرهراي     

بین متغیرهاي هويت اجتماعي، هويت ديني، مديريت بدن دختران است و 

سرمايه فرهنگي و سطح تحصریالت و جلرل جرنب مخرال  دخترران برا       

بیران  ( 0۷)قبادي و همكراران  . مديريت بدن آنان همبستگي وجود داشت

-داري، مقبولیت اجتمراعي و گرروه   اي، دينکنند که بین مصرف رسانه مي

امیر پورسعید . ري وجود داردهاي مرجع با مديريت بدن زنان رابطه معنادا

داري با مديريت  گرايي، مدگرايي و ديندهند که مصرفنیز نشان مي( 00)
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 و همكاران فاطمه حامي کارگر

 ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان  هنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فر /334

بدن جوانان رابطه معناداري داشته و بین دخترران و پسرران در مرديريت    

نیرز  ( 0۹)در پرژوهش دور  و نروري   . بدن تفاوت معناداري مشاهده نشد

يسه اجتماعي و مديريت بدن میان متغیرهاي سرمايه فرهنگي، رسانه، مقا

 .زنان رابطه معناداري وجود دارد

برا پرژوهش   ( 21)هاي خارجي نیز، کایلین و همكراران   در پژوهش

دهند، نژاد، ارتباطي با میرل بره   روي زنان و مردان در اس انیا، نشان مي

 ترثثیر  اندام نداشته و زنران بیشرتر از مرردان تحرت     کاهش وزن و تناسل

آلي هسرتند   دنبال کاهش وزن و رسیدن به اندام ايدهفشار اجتماعي به 

نیرز بره   ( 20)کوزار و دامهورست . که جامعه برايشان تعري  کرده است

کننرد کره رابطره مثبرت و معنراداري برین مقايسره        اين نكته اشاره مي

ظاهر و اندام ايدئال  اجتماعي و تمايل زنان به تغییر در بدن و رسیدن به

( 22)سوآمي . کنندهاي مد مقايسه ميرا با مدل وجود دارد و زنان خود

ظرراهر و  هرراي فرهنگري و اجتمرراعي نسربت برره  دارد، گررايش بیران مرري 

هراي زيبرايي مرؤثر بروده و     ها بر گرايش زنان بر جراحيهمچنین رسانه

کننده در ترغیل زنان به مديريت بدن و اصالو آن  ها عاملي تعیینرسانه

، عوامررل شخصرریتي و (23)اران در پررژوهش سرروآمي و همكرر. هسررتند

جراحري زيبرايي در    هکننرد  بیني نارضايتي از بدن و ظاهر از عوامل پیش

زنان هستند و گرايش به اقردامات برراي تغییرر و زيبرايي برا جنسریت       

مرولر و  . ارتباط داشته و زنان میل بیشتري به مديريت بدن خود دارنرد 

دهنرد   نان نشان مري ملي درباره سالمت نوجوا هدر مطالع( 24)همكاران 

بسرزايي در مرديريت بردن دخترران      ترثثیر ها و دوسرتان   کالسي که هم

هاي دوستان دختران و مقايسه اجتماعي با آنان آموز دارند و گروهدانش

گیري تصوير بدني آنان و اقدام آنران بره مرديريت    نقش مهمي در شكل

انگلسرتان  نیز با پرژوهش روي زنران   ( 20)تاس فارنهام و لوي. بدن دارد

داري، تصروير بردني و مصررف     نفرب، ديرن   کنند کره اعتمادبره   بیان مي

نفب اي در گرايش به جراحي زيبايي مؤثر بوده و زناني با اعتمادبه رسانه

اي براالتر  داري پرايین و مصررف رسرانه   کم و تصوير بدني منفي و ديرن 

 آرنروکي و پری   . احتمال بیشتري براي اقدام به جراحري زيبرايي دارنرد   

کننرد  هاي زيبايي بیان ميبا اشاره به خطرات سالمتي در جراحي( 2۷)

که آمار آن در بین جوانان بويژه زنان رو به افزايش است و زنان بیشرتر  

برراي زنران جلرل جرنب     . کننرد از مردان به جراحي زيبايي اقدام مري 

مخال  يكي از متغیرهاي مهم در تمايل بره کسرل زيبرايي و مرديريت     

کننرد کره    بیران مري  ( 20)مروراويتب   لوالن و برم . رودر ميبدن به شما

مقايسره اجتمراعي و    ترثثیر  رفتارهاي کاهش وزن در زنان بیشرتر تحرت  

نیز میرزان  ( 2۹)در پژوهش هان . دهداي ر  ميهمچنین مصرف رسانه

مذهبي بودن با پذيرش جراحي زيبايي رابطه منفي داشته و در تحلیرل  

توجره در تمايرل    هراي قابرل   کننده از تعیینداري  رگرسیوني، متغیر دين

بره بررسري رابطره    ( 31)شارپ . هاي زيبايي استزنان به انجام جراحي

عدم رضايت از بدن و جراحي زيبايي در دانشجويان پرداختنرد و نشران   

دهند که نارضايتي از بدن و تصوير بدني منفي از عوامل گررايش بره   مي

نیرز برین انجرام    ( 30)و دمیرر  در پژوهش موسلو . جراحي زيبايي است

اعمال عبادي در اسالم و تمايرل بره انجرام جراحري پالسرتیک ارتبراط       

معناداري مشاهده شده است و همچنین سطح اعتقادات بر تصرمیم بره   

دهند کره   نشان مي( 32)والكر و همكاران . جراحي پالستیک مؤثر است

ايي و استفاده هاي اجتماعي بر میل زنان به جراحي زيبها و شبكه رسانه

دهد داشته و تصوير بدني زنان از خود را تغییر مي تثثیراز لوازم آرايشي 

هاي اجتماعي استفاده ها و شبكهزمان بیشتري از رسانه و زناني که مدت

 .دهندکنند مديريت بدن بیشتري از خود نشان مي مي

هرا برخري از   طور که در نتاي  آمرده اسرت هرکردام از پرژوهش     همان

یرهاي مرتبط با مديريت بردن را در زنران مرورد بررسري قررار داده و      متغ

اند و ارتباط ايرن  ها را با مديريت بدن بررسي کردهارتباط و همبستگي آن

هراي مهرم در   اند و يكي از جنبهمتغیرها با يكديگر را موردتوجه قرار نداده

گذاري ثیرتثپذيري و تثثیربررسي موضوع مديريت بدن و ابعاد آن در زنان، 

متغیرهاي مختل  اجتمراعي برر يكرديگر و در نهايرت اقردام زنران برراي        

گرفته در ايرن زمینره بره بررسري      هاي انجاممديريت بدن است و پژوهش

هرا  بنردي آن  ارتباط عوامل مؤثر بر مديريت بدن زنران و همچنرین سرطح   

گذاري در عرصه سالمت الزم اسرت عرالوه برر    براي سیاست. اندن رداخته

آنان برر   تثثیربندي و گذار بر مديريت بدن، سطحتثثیراسايي متغیرهاي شن

 . يكديگر نیز مشخص شود

 

 روش

باهدف شناسايي رابطره میران متغیرهراي مرؤثر برر       پژوهش اين

گرفته است و بر اساس نوع و هدف پژوهش،  مديريت بدن زنان، صورت

توصیفي ها؛ اين پژوهش آوري دادهاز لحاظ روش جمع. کاربردي است

تحلیلي است و پب از شناسايي عوامل مؤثر بر مديريت بردن زنران و   

سیري سازي ساختاري و تف گیري از نظر خبرگان، از روش مدلبا بهره

ISM نفر از  00گیري هدفمند بدين منظور با نمونه. ه استاستفاده شد

خبرگاني که تسلط نظري، تجربه عملي و تمايرل و توانرايي مشرارکت    

 . نتخاب شدندداشتند ا

 مرور از پب نامه، در پرسش محتوايي ايجاد روايي در اين پژوهش براي

نامره   پرسرش  ساخت هاي آيتم و محتوا دامنه موردمطالعه، حوزه و ادبیات

تدوين و عوامل مؤثر بر مديريت بدن زنان شناسايي شدند و بعد در اختیار 

ناسل بودن هر عامل خبرگان قرار گرفتند و از آنان خواسته شد به میزان م

و  «مفیرد امرا نره ضرروري    »،  «ضرروري » هبا انتخاب يكري از سره گزينر   

پاسخ دهند و برر اسراس رابطره زيرر نسربت روايري محتروايي         «غیرالزم»

 ، حرداقل  > p 10/1معنراداري  بره سرطح    باتوجره  . پژوهش محاسبه شرد 

۷0/1 CVR = پذيرش آن الزم است براي هر عامل جهت .CVR  هر عامل در

 .آمده است 0دول ج
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 سازي ساختاري و تفسیري مدل: هاي اجتماعي و فرهنگي مؤثر بر تقاضاي زنان براي مديريت بدن شاخص

 330/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان 

 

 
 

 عوامل مؤثر بر مدیریت بدن زنان -۱جدول 

 عوامل CVR تعریف منابع

، بابررايي فرررد و (030۹)، رضررايي و همكرراران (030۶)راسررخ و همكرراران 

، والكرر  (210۶)موراويتب ، لوالن و بم(211۹)، سوآمي (03۹0)همكاران 

(2120) 

تند که در سراخت  ها هسکنندگان پیامها حامالن و منتقلرسانه

: ماننرد . فرهنگ عمومي و باورهرا و افكرار عمرومي نقرش دارنرد     

 هاي مجازيروزنامه راديو، تلويزيون، ماهواره، اينترنت، شبكه

 ها رسانه 0

تاس ، فارنهام و لوي(2101)، مولر و همكاران (03۹2)پور زماني و فضیلت

 (2120)، والكر (2102)
 تصوير بدني  00/1 .هر و زيبايي بدنش دارددرک و احساسي که فرد نسبت به ظا

 نارضايتي از بدن 0 ارزيابي منفي که شخص نسبت به ظاهر و زيبايي بدن خود دارد (2100)، شارپ (211۹)، سوآمي و همكاران (03۹0)دانش 

 نفب اعتمادبه 0 قائل است میزان ارزشمندي و احترامي که فرد براي خود ،(2102)تاس ، فارنهام و لوي(03۹2)پور زماني و فضیلت

، (03۹0)دانرش   ،(030۹)، توسرلي و حبیبري   (030۹)رضايي و همكاران 

، کرایلین  (03۹۶)، عبدالحسیني و حقیقتیان (03۹۶)پیراهري و بیداران 

 ،(2104)وريب و همكاران ، دي(0۹۹0)

نیروهاي بالقوه و بالفعل اجتماعي، که از سوي جامعره در جهرت   

  .شودل بر فرد اعمال ميکنترل افكار و اعما
 فشار اجتماعي 0

قبرادي   ،(03۹۶)،عبدالحسیني و حقیقتیان (03۹0)بابايي فرد و همكاران 

، موسلو و دمیرر  (210۷)، هان (03۹0)،امیر پورسعید (03۹۷)و همكاران 

(2121)، 

 دينداري 00/1 پايبدي به اصول و معارف و مناسک ديني 

بابايي فررد   ،(03۹2)زاده و همكاران س،عبا(03۹1)سده و همكاران اديبي

دور  و نروري   ،(03۹۶)، عبدالحسریني و حقیقتیران   (03۹0)و همكاران 

(03۹۹) 

هرا و  سرمايه فرهنگي در برگیرنده تمايالت پايدار فرد و گررايش 

شروند و   پرذيري حاصرل مري   عاداتي است که طي فرآيند جامعره 

 .شروعه استها و انواع دانش مشامل کاالهاي فرهنگي، مهارت

 سرمايه فرهنگي 0

، پیراهرري  (03۹2)، عباس زاده و همكاارن (03۹1)سده و همكاران اديبي

 (03۹۶)و بیداران 

هرا و  منبعي که قابل تبديل به پول است و شامل درآمد و دارايي

 ساير منابع مالي است
 سرمايه اقتصادي 0

فرد و ، بابايي(03۹4)پور و همكاران ، کرمي(03۹2)زاده و همكاران عباس

 (03۹0)همكاران 

اين مفهوم به پیوندها و ارتباطات میان اعضراي يرک جامعره بره     

عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که برا خلره هنجارهرا و اعتمراد     

در میران افرراد جامعره     متقابل موجل اطمینان و حب همكاري

 .شودمي

 سرمايه اجتماعي 0

سررده و ،اديبرري(030۹)یبرري ، توسررلي و حب(030۶)راسررخ و همكرراران  

 ( 03۹1)همكاران 
 تحصیالت 00/1 داشتن مدرک تحصیلي دانشگاهي

، آرنوکي و (03۹۶)، پیراهري و بیداران (03۹۶)عبدالحسیني و حقیقتیان 

 (2104)پی  

تالش زنان براي ديده شدن و مورد توجره قررار گررفتن توسرط     

 مردان 
00/1 

جلرررل جرررنب  

 مخال 

، قبررادي و (03۹0)، ببابررايي فررد و همكرراان   (030۶)راسرخ و همكراران   

 (03۹۷)همكاران 

-میزان تصديه و مقبولیت فرد در محیط اجتماعي را شامل مري 

 شود
 پذيرش اجتماعي 00/1

، امیرر پورسرعید   (030۹)رضرايي و همكراران    ،(030۶)راسخ و همكاران 

(03۹0) 

هاي مادي اصالت دادن به مصرف و هدف قراردادن رفاه و دارايي

 در زندگي 
 گراييمصرف 00/1

، کررروزار و (03۹۹)، دور  و نررروري (03۹1)سرررده و همكررراران اديبررري

مرروراويب ، لرروالن و بررم(2101)، مررولر و همكرراران (211۹)دامهورسررت 

(210۶) 

فرآيندي که فرد ظاهر خود را با ساير افراد جامعه مود بررسري و  

  دهدمقايسه قرار مي
 مقايسه اجتماعي 0

، قبررادي و (03۹1)سررده و همكرراران ، اديبرري(030۹) یبرريي و حبتوسررل

 (2101)، مولر و همكاران (03۹۷)همكاران 

ها روابط اجتمراعي داشرته و منبعري برراي     گروهي که فرد با آن

 .تعیین نگرش و هويت و ارتباطات اجتماعي است
 هاي مرجعگروه 0

 

ن حاصرل  جهت اهمیت دارد تا اين اطمینا تعیین روايي محتوايي ازآن

گیررد،  سازي قرار مي شود که متغیرهايي که در اختیار خبرگان براي مدل

 .انددرستي استخراج شده به

از روش آزمون مجردد اسرتفاده    ISM هنام براي سنجش پايايي پرسش

نامه مزبور براي سه نفر از خبرگان کره   بدين صورت که پرسش. شده است

فاصله زماني دوهفته بعد ارسال  پذير بود به ها امكان دسترسي مجدد به آن
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 و همكاران فاطمه حامي کارگر

 ، شماره دوم0410دوره ششم، تابستان  هنگستان علوم پزشكينشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فر /33۶

به  ها در مرحله اول و دوم محاسبه شد و باتوجهشد و همبستگي بین پاسخ

به دست آمد پايرايي   ۷1/1هاي هر سه خبره باالي اينكه همبستگي پاسخ

 .قبول به دست آمدنامه نیز مورد  پرسش

 

 ها یافته
مورد بررسري  ها ابتدا عوامل مؤثر بر مديريت بدن زنان که در پژوهش

 هاين عوامرل برا تثيیرد خبرگران و محاسرب     . قرار گرفته بودند مشخص شد

CVR،  آمده است 2در جدول. 

سازي مديريت بدن در زنان، با روش مدل مؤثرپب از شناسايي عوامل 

هراي  ساختاري و تفسیري، مدل مديرت بدن در زنان بدست آمد که گرام 

 :اين روش به شرو زير آمده است

برر   مؤثرپب از شناسايي عوامل : ماتريب خود تعاملي ساختاري :گام اول

 (SSIM)مديريت بدن در زنان، عوامل در مراتريب خودتعراملي سراختاري    

عامرل   00اي طراحي شرد و  بدين صورت که نخست پرسشنامه. وارد شد 

بودند مورد  بر مديريت بدن زنان شناسايي شده مؤثرکه بعنوان متغیرهاي 

رفتند و از خبرگان خواسته شد نوع ارتباطرات دو بره دويري    ارزيابي قرار گ

عوامل را تعیین کرده و روابط محتروايي میران متغیرهرا را برراي تشركیل      

 .ماتريب خودتعاملي ساختاري مشخص کنند

برا تبرديل نمادهراي    : دست آوردن ماتريب دسترسي اولیه به :گام دوم

عرد مراتريب   به اعرداد صرفر و يرک برحسرل قوا     SSIMروابط ماتريب 

 .دست آمد دسترسي اولیه به

پب از تشكیل ماتريب دسترسي اولیه : ماتريب دسترسي نهايي :گام سوم

بر مديريت بدن در زنان، که حاصل تجمیرع نظررات خبرگران و     مؤثرعوامل 

تبديل نمادها به اعداد است؛ الزم است تا سرازگاري دورنري مراتريب اولیره     

ن صورت که اگر عامل الر  منجرر بره ب    مجدد مورد بررسي قرار گیرد، بدي

شررود و عامررل ب منجررر برره ج شررود؛ بايررد الرر  منجررر برره ج شررود؛ زيرررا  

هراي مبنرايي در   ن متغیرهرا يكري از فررض   پذيري روابط مفهومي بری  انتقال

سازي ساختاري تفسیري است و روابط ثانويه متغیرهرا در ايرن مرحلره    مدل

عالوه بر اين با استفاده از قانون بولین ماتريب اولیه مجردد  . شودبررسي مي

بررسي شده تا به پايداري برسد و ماتريب اولیره پرب از سره برار بره تروان       

. ي از عناصر صفر به يک، به پايداري رسیده استرسیدن وتبديل مجدد برخ

ماتريب نهايي به همرراه قردرت نفروذ و میرزان وابسرتگي هرر        2در جدول 

 . متغییر نشان داده شده است

میزان تثثیري که هريک از عوامل برر سراير   )در ماتريب نهايي قدرت نفوذ 

و سررمايه  و نتاي  بیانگر اين است که رسرانه  . استمشخص شده( عوامل دارند

بیشترين تثثیر را بر سراير متغیرهرا در برر مرديريت      04اقتصادي با میزان نفوذ 

گرايري  بدن زنان داشته و جلل جرنب مخرال  و اعتمراد بره نفرب و مصررف      

 . کمترين نفوذ را بر ساير متغیرها در اقدام زنان به مديريت بدن دارند

 

 ماتریس دسترسی نهایی -2 جدول

 ۱1C ۱1C ۱1C ۱2C ۱۱C ۱1C 9C 8C 7C 6C 1C 1C 1C 2C ۱C نفوذ
j 

i 

04 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 ۱C 

۹ 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 2C 

۹ 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1C 

۶ 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1C 

03 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1C 

03 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 6C 

03 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 7C 

04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8C 

03 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 9C 

03 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ۱1C 

3 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 ۱۱C 

03 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ۱2C 

0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 ۱1C 

01 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 ۱1C 

03 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 ۱1C 

 وابستگی 0 04 04 00 00 ۹ ۹ 0 02 01 00 03 00 00 00 
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براي نشان دادن بهتر  :گام پنجم، ترسیم مدل شبكه تعامالت

 ISMراف پرذيري متغیرهرا از گر   تثثیرگرذاري و  تثثیرروابط متقابل 

شود در اين گراف متغیرها بصرورت دقیره برر اسراس     ه ميتفاداس

شوند قدرت نفوذ و میزان وابستگي به ساير عوامل سطح بندي مي

بر مديريت بدن در  مؤثربندي عوامل گیري درباره سطحتا تصمیم

، یهار ISMف در اين پژوهش گرا. طور کامل مشخص شود زنان به

ادي در براالترين  سطح را مشخص کرد که رسانه و سررمايه اقتصر  

گذاربوده که کمتررين  تثثیراي و سطح قرار دارند و متغیرهاي پايه

اثرپذيري را نیز دارند و در سطوو بعدي ساير متغیرها قرار دارندو 

در سطح اول متغیرهاي اعتماد به نفرب، جلرل جرنب مخرال  و     

سطح بندي متغیرها . پذيرترين متغیرها هستندتثثیرمصرف گرايي 

 00الزم به يادآوري است که هرکدام از اين . مده استآ 0در شكل 

آيند عامل از متغیرهاي کلیدي در مديريت بدن زنان به شمار مي

گرذاري متغیرهرا برر    تثثیرپرذيري و  تثثیرسرطوو   0کره در شركل   

 .يكديگر مشخص شده است

 

تجزیه و تحليل قددر  نفدوذ و ميدزان وابسدتگی بدا      
 روش ميك مكاستفاده از

 هرر  وابسرتگي  میرزان  و نفوذ براساس قدرت میک مکتحلیل

 از يرک  هرر  محدوده بیشتر بررسي امكان و انجام مي شود متغیر

بیشرتر   متغیرهرا  اهمیت روش، اين در. سازد مي فراهم را متغیرها

 و شرود  مري  سرنجیده  هرا  آن میران  مستقیم غیر روابط اساس بر

، متغیرهراي  (خودمخترار )تغیرر مسرتقل   م گروه یهار به متغیرها

تقسریم  ( کلیدي)وابسته، متغیرهاي پیوندي و متغیرهاي مستقل 

-، شامل متغیرهايي مري (خودمختار)متغیرهاي مستقل . شوندمي

شود که قدرت نفوذ و وابستگي پايیني دارند و بر اساس تجزيره و  

کدام از متغیرهراي مرؤثر برر مرديريت     هاي میک مک، هی تحلیل

گرروه دوم متغیرهراي مسرتقل    . زنان از ايرن دسرته نیسرتند    بدن

ال و وابسرتگي پرايیني دارنرد کره     کلیدي هستند که قدرت نفوذ با

، شامل متغیرهاي رسرانه و سررمايه اقتصرادي در    2اساس شكلبر

گروه سوم متغیرهاي پیوندي هسرتند  . شودمديريت بدن زنان مي

ند و هرگونه تغییرر  اين متغیرها قدرت نفوذ و وابستگي بااليي دار

شروند کره در مرديريت    در آنها موجل تغییر در ساير متغیرها مي

برردن زنرران، متغیرهرراي تصرروير برردني، نارضررايتي از برردن، فشررار 

اجتمرراعي، دينررداري، سرررمايه فرهنگرري، سرررمايه اجتمرراعي،     

هاي مرجع تحصیالت، پذيرش اجتماعي، مقايسه اجتماعي و گروه

هارم متغیرهراي وابسرته هسرتد کره     گروه ی. از اين دسته هستند

هرا  قدرت نفوذ پايین؛ اما وابستگي بااليي دارند يعني در ايجاد آن

ساز ساير متغیرها ساير متغیرها دخالت داشته؛ اما به ندرت زمینه

و از نظرر سیسرتمي جرزو عناصرر اثرپرذير هسرتند و در       . هستند

مديريت بدن زنان، شامل متغیرهاي جلل جنب مخال ، مصررف  

 .شوندرايي و اعتماد به نفب ميگ

 

 گيری بحث و نتيجه

بدن يكي از بسترهاي مهم تجارب و تعرامالت روزمرره افرراد اسرت و     

امرروزه  . هاي مهم زندگي در دنیاي کنوني استمديريت بدن يكي از جنبه

هاي اجتماعي و اقتصادي مختل  به بدن و ظاهر خود توجه افراد با جايگاه

بدني يكي از منابع قضاوت جامعه نسبت بره افرراد    دهند و ظاهرنشان مي

ها از ورزش و رژيم غذايي براي  مديريت بدن طی  وسیعي از فعالیت. است

شود  تناسل اندام تا استفاده از لوازم آرايشي و جراحي زيبايي را شامل مي

دهري   کاري و نظارت بر ظاهر جسماني خود سعي در شكلو افراد با دست

 مدرن ند امري که به دلیل بصري شدن مفاهیم در دنیاي به هويت خود دار

 

 

 بندی عوامل مؤثر بر مدیریت بدن زنان سطح -۱شکل 
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 قدر  نفوذ و ميزان وابستگی متغيرهای مدیریت بدن زنان -2شکل 

 

البتره مرديريت بردن و توجره بره آن      . بیش از پیش مورد توجه است

است؛ اما اقدامات افراطي در صورت علمي براي سالمت مفید فايده  به

ناپذيري بر سرالمت افرراد   تواند اثرات منفي و گاه جبران مياين حوزه 

مطالعات نشران داده کره هریره افرراد نارضرايتي      . جامعه داشته باشد

بیشتري از بردن خرود داشرته باشرند؛ عالئرم افسرردگي، اضرطراب و        

ترر   ضعی اختالل خواب بیشتري دارند و کارکرد اجتماعي ايشان هم 

بنابراين بین نارضايتي بدن و به خطر افتادن سالمت روان (. 33)است

در ايرن پرژوهش نیرز جنبره     . و سالمت اجتماعي ارتبراط وجرود دارد  

 .زاي مديريت بدن مورد توجه استآسیل

هاي بدني کاريبر اساس آمار زنان بیش از مردان اقدام به دست

هاي اخیر استفاده در سال طوريكه به. کنند هاي زيبايي ميو جراحي

هراي زيبرايي غیرر    رويه زنان از لوازم آرايشي و اقدام به جراحري بي

هايي را در حوزه سالمت زنان به وجود آورده است و  ضروري، نگراني

شناسري بره   هاي مختل  روانشناسي و جامعره پژوهشگران در حوزه

رخري از  اند و هر کدام ببررسي عوامل رواني و اجتماعي آن پرداخته

هاي مختل  آن را بررسي  بر مديريت بدن زنان يا جنبه مؤثرعوامل 

گذاري در حوزه سالمت الزم است عالوه بر اند؛ اما براي سیاست کرده

بندي آنان نیز اطالعاتي در دسرت  شناسايي عوامل نسبت به اولويت

سازي سرالمت اقرداماتي انجرام داد؛    باشد تا بتوان در حوزه فرهنگ

سرازي سراختاري و   در پژوهش حاضر، با اسرتفاده از مردل   بنابراين

برر مرديريت بردن زنران و      مرؤثر به بررسري عوامرل    ،ISMري تفسی

هاي صورت گرفته ارتباط زيرا در پژوهش. ايمسازي آن پرداخته مدل

عوامل رواني و اجتماعي با مديريت بدن زنان بررسي شده و ارتباط 

پرذيري عوامرل مختلر  برر     ثیرتثگرذاري و  تثثیرعوامل با يكديگر و 

. گیري مديريت بدن زنان بررسي نشرده برود  يكديگر در جهت شكل

هراي داخلري و خرارجي صرورت      بدين منظورابتدا به مرور پرژوهش 

پررداختیم و سر ب برا     مؤثرگرفته در اين زمینه و استخراج عوامل 

برر   مرؤثر سازي ساختاري و تفسریري عوامرل   استفاده از روش مدل

نتاي  نشان داد که رسانه و . زنان را طبقه بندي کرديممديريت بدن 

سرمايه اقتصادي داراي باالترين سطح هستند؛ اين بردين معناسرت   

بیشترين  04اي بوده و با قدرت نفوذ که اين دو متغیر از عوامل پايه

متغیرهاي اعتماد به نفرب، جلرل   . نفوذ را مديريت بذن زنان دارند

در میران سراير    00میزان وابستگي  گرايي باجنب مخال  و مصرف

سرطح   نیرز در  ISMاف متغیرها بیشترين وابستگي را داشته و در گر

 . يک قرار دارند

س ب با تحلیل میک مک، نشان داديم که از نظرر سیسرتمي   

گررذاري برراال و تثثیرمتغیرهرراي رسررانه و سرررمايه اقتصررادي بررا   

بدين  پذيري کم جزو متغیرهاي مستقل کلیدي هستند، اينتثثیر

تواند ساير متغیرها را  معناست که هرگونه تغییر در اين متغیر مي

ها که شرامل طیر  وسریعي از    قرار دهد، رسانه تثثیربشدت تحت 

هراي  رسران تلويزيون، ماهواره ترا پیرام  : ابزارهاي ارتباطي از جمله

شروند؛ امرروزه يكري از عوامرل اثرگرذار برر        داخلي و خارجي مري 

ها با نمايش رسانه. اجتماعي افراد هستند هاي مختل  زيست حوزه

دهند و از قرار مي تثثیرها ايماژ بدني افراد را تحت آلالگوها و ايده
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بر ساير عوامل نیرز اثرگرذاري خرود را نشران      تثثیرسوي ديگر با 

هايي است که عالوه بر اين مديريت بدن از جمله فعالیت. دهند مي

و دسترسي به سرمايه اقتصادي هاي اقتصادي است  نیازمند سرمايه

دسرته ديگرري از   . دهرد نیز مديريت بدن را در زنان افرزايش مري  

متغیرها در تحلیل، متغیرهاي پیوند دهنده هستند ايرن متغیرهرا   

هم نفوذ بااليي دارند و هم میزان وابستگي زيادي بره متغیرهراي   

ي، متغیرهراي تصروير بردن   در مرديرت بردن زنران،    . مستقل دارند

نارضايتي از بدن، فشرار اجتمراعي، دينرداري، سررمايه فرهنگري،      

سرمايه اجتماعي، تحصیالت، پذيرش اجتماعي، مقايسه اجتماعي و 

اين دسته از متغیرها نیز برا  . هاي مرجع از اين دسته هستندگروه

داشتن اثرگذاري و اثر پذيري باال، الزم است بیشرتر مرورد توجره    

از عوامل جزو متغیرهاي وابسته هسرتند  گروه ديگري . قرار گیرند

گرايري و اعتمراد بره نفرب از ايرن      که جلل جنب مخال ، مصرف

دسته هستند و اثرگذاري کم روي ساير عوامل و اثر پذيري بااليي 

اهمیتي اين متغیرها نیست؛ بلكره   دارند، هریند اين به معناي بي

رگونره  دهنده وابستگي باالي آنان به ساير عوامرل اسرت و ه   نشان

عنوان مثرال   به. تغییر در آنان مستلزم تغییر در ساير متغیرهاست

گرايي که يكي از موضوعات مهم در جوامرع کنروني   متغیر مصرف

نیاز نیست؛ بلكه مصرف تحت  تثثیراست، از نظر وبلن ديگر تحت 

عوامل اجتماعي و فرهنگي متعددي در جهت کسل منزلرت   تثثیر

 ترثثیر مرديريت بردن نیرز تحرت     (. 34)بوده و جنبه نمايشي دارد

 . گرايي رو به رشد استمصرف

هراي  با توجه به اهمیت متغیرهايي همچون رسانه و انرواع سررمايه  

اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و دينداري در مرديريت بردن زنران، لرزوم     

هرینرد  . توجه به اين عوامل بیش از پیش بايد مورد توجره قررار گیررد   

بدن در جوامع تبديل به يكري از منرابع مهرم    توجه به ظاهر و مديريت 

است، هويتي که نگاهي کااليي بره بردن   ويژه در زنان شده  يابي بههويت

داشته و کسل منزلت و پايگاه اجتماعي را در گررو دسرتكاري و ايجراد    

برر مرديريت    مؤثرپب بايد عوامل . داندتغییرات جامعه پسند در آن مي

بنردي شرود   ورد توجه قرار گرفته و سطحبدن زنان عالوه بر شناسايي، م

هراي سرالمت   ريزي ها تعیین شده و در برنامهتا متغیر بر حسل اولويت

 .جامعه مورد توجه قرار گیرد

 

Opinion 

Social and Cultural Indicators Affecting Women's Demand for Body Management: A 

Structural and Interpretive Modeling 
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Abstract 
Background: The issue of body management and the extreme view towards it is common in the country, and has 

adverse effects on health. Therefore, the present study aimed to identify the main indicators and factors affecting 

women's body management and to provide a structural and interpretive model for a comprehensive and priority view 

of the problem.  

 Methods: Initially, the factors affecting women's body management were identified by reviewing research on the 

topic. Subsequently, a self-interaction matrix with structural and interpretive modeling method was used via 

purposeful sampling of experts and using a questionnaire. In the next stage,  the level order of the factors was 

determined by examining the relationships between the factors affecting women’s body management. Finally, using 

Mick Mac analysis, the type of variables was determined based on penetration power and degree of dependence.  
Results: Based on the findings of this study, the variables of media and economic capital with high influence and low 

dependence are the key independent variables in women's body management. Cultural capital, social capital, 

reference groups, social acceptance, social pressure, religiosity education, negative body image and body 

dissatisfaction are also related variables that have both high influence and high dependence on other variables. The 

variables of opposite sex attraction, self-confidence and consumerism were identified as dependent variables. These 

variables have high dependence and low penetration power and strongly affect women's body management under the 

influence of changes in other variables. 
Conclusion: Considering the importance of body management measures on women's health, identifying the factors 

and their leveling can be of significance in health policy. 
 
Keywords: Human Body, Women, MicMac, Women's Health 
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