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تاریخ دریافت69/25/52 :

و روان شناختي نداشته بلكه پدیده اي است كه به صورت اجتماعي ساخته و پرداخته ميشود.
مواد و روش ها :مطالعه حاضر از نوع توصيفي -همبستگي است .جامعه آماري پژوهش تمام زنان  66تا  44سال شهر ایالم مييباشيد
كه طبق اطالعات مركز آمار ایران تعداد آن ها  49262نفر بود كه از این تعداد  086نفر بر اساس فرمول كوكران و با روش نمونه گييري
خوشه اي چند مرحله اي به عنوان نمونه انتخاب شد اما به دليل مخدوش بودن  66پرسشنامه  092مورد براي تحليل نهایي برگزیده شد.
ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته بوده است .مدیریت بدن در چهار بُعد رویه هاي الغري و سالمتي ،جراحي هاي زیبيایي ،نيوع
پوشش (لباس) و مراقبت هاي بهداشتي مورد بررسي قرار گرفت .جهت تحليل داده و آزمون فرضييه هيا از روش هياي آمياري توصييفي
(ميانگين ،فراواني ،درصد) و آمار استنباطي (آزمون كولموگروف – اسيميرونوف ،ضيریه همبسيتگي پيرسيون ،اسي يرمن و جيدول آنياليز
واریانس) استفاده و به این منظور از نرم افزار  SPSSبهره گرفته شد.
یافته های پژوهش :نتایج نشان داد كه اكثریت زنان مطالعه شده متأهل ،خانه دار و و متعلق به طبقه ي متوسط بوده اند .ضيمن ایين
كه ميان متغير هاي سن ،مصرف رسانه اي ،فشار هاي اجتماعي -فرهنگي ،وضع تأهل ،ميزان تحصيالت و درآمد با مدیریت بيدن رابطيه
معنا دار وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری :رسانه ها در جهان امروز یكي از عوامل اصلي مدیریت بدن به حساب ميآیند و در انتقال فشار هاي اجتمياعي –
فرهنگي براي الغر شدن و اندام متناسه نقش مهمي بازي ميكنند .تحصيالت نيز از عوامل اجتماعي تعيين كننده نيوع ميدیریت اسيت.
افزایش تحصيالت ،زنان را مجاب ميكند كه در دوره هاي متفاوت زندگي متناسه با تحصيالت خود نسبت به كنترل ،تنظييم و ميانتيور
بدن خود اقدام كنند.
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مقدمه
مدیریت بدن از مفاهيم اساسي جامعه شناسيي پزشيكي
است و به معناي دسيتكاري در صيورت هياهري بيدن
مي باشد .با ههور عصير جدیيد جامعيه مصيرفي ،نميا و
صورت هاهري بدن براي افراد جامعه از اهمّيت ویژهاي
بر خوردار شده است.
«جایگاه واالي بدن در گفتمان مدرن به حدي است كه
ترنر از آن به چرخش بيه سيمت جامعيه جسيماني یياد
ميكند ( . )6بدن دیگر یك هسيتي زیسيت شيناختي و
روان شناختي صرف نيست بلكه پدیدهاي است كيه بيه
صورت اجتماعي ساخته و پرداخته ميشود» ( .)5تأكييد
روز افزون بر بدن با عواملي چون ،تغيير ماهيت تحميل
بيماري ،عوامل جمعيتي ،سياسي شيدن بيدن ،افيزایش
فرهنگ مصرفي ،فناوريهيا جدیيد و ميرتبط بيا بيدن،
چرخش به مدرنيتهي متأخر و در نظر گيرفتن بيدن بيه
عنوان یك پدیدهي اجتماعي و بيوليويیكي نيا تميام در
حال تغيير ،در ارتباط است ( )0اهمييت نمياي هياهري
بدن در عصر جدید و بصري شدن معيارها و مالكهاي
زیبایي ،افزایش عالقه به جواني موجه گرایش اقشار و
گروههاي مختلف به مدیریت بدن شده اسيت ،كيه بيه
دليل وجود ایدئولوييهاي جنسيتي حاكم بر جوامع ،این
تمایل در بين زنان و دختران بيش تر است .لذا به نظير
ميرسد جنسيت نقش كليدي و محيوري داشيته باشيد.
چرا كه عواملي چون قد ،وزن ،رنگ پوست ،حالت چهره
و دیگر عوامل بيولويیك با توجه به جنس مهيم تلقيي
ميشود.
بسياري از دختيران از بيدو نوجيواني یيك حيس خيود
بيزاري را در خود ،دروني و ملكهي ذهن مييكننيد (.)4
گاه چنين تصوري ،زنان را به درگيري روان شيناختي و
ذهنييي ،تشييویش ،وسييواس ،عييدم اعتميياد بييه نفييس و
افسردگي سوق مي دهيد .بيه عيالوه ،از آن جيا كيه در
جوامع كنوني ،هاهر هر فرد مبنياي پيذیرش اجتمياعي
اوست ،تمایل به مدیریت بدن ،به نوبهي خود ،زمينيه را
براي معضلي به نام «پارادوكس ارزش سالمت و ارزش
زیبایي» فراهم كيرده اسيت )2( .بيه ایين معنيا كيه در
بسياري از مواقع زنان و دختران بيا تحميل ريیيمهياي
سخت و طاقت فرساي الغري به منظور داشيتن انيدام
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الغر و باریك و جراحيهاي متعيدد صيورت و بينيي و
سایر اندامها ،زیبایي را به سالمت ترجيح ميدهند.
در دهههاي اخير ،به دليل رشد فنياوريهيا رسيانهاي و
اطالعاتي ،نفوذ فرایند جهاني شدن ،تنوع یافتن توليدات
لوازم آرایشي و بهداشتي و رواج جراحييهياي زیبيایي،
الگوهاي متنوعي را در عرصهي خود اههياري و خيود
آرایي جوانان ایراني شاهد هستيم ( )9و تناسه اندام بيه
عنوان معيار زیبایي اندام مورد توجه قرار گرفتيه اسيت.
نگراني از بابت نداشتن اندامي موزون ،بد شكل و نا زیبا
موجبيات دغدغيه خياطر افيراد از حييث عيدم پيذیرش
اجتماعي شده است .با توجه به این كه زنان در مقایسه
بييا مييردان نسييبت بييه وضييع هيياهري و زیبييایي خييود
حساسيت بيش تري نشان ميدهند ،این توجه وافر آنان
را وا مي دارد تا رفتارهایي گاه افراطي به منظور زیبيایي
چهره و اندام خود اتخاذ كنند كه تبعات سوئي را به بيار
مي آورد ( .)9نمونهي بارز ایين ادعيا ،دختيران و زنياني
است كه به كّرات اقيدام بيه جراحييهياي گونياگون و
رعایت ريیمهاي غذایي الغري جهت دسيت یيابي بيه
زیبایي و تناسه اندام نموده اند كه گاه نه تنها به نتيجه
مطلوب دست نيافته اند بلكه در مواردي زیبایي اولييه را
نيز از دست داده اند و در حسياس تيرین شيرایط رشيد
بدني ،خود را از شرایط تغذیهي سالم و متعادل محيروم
ميسازند .مدیریت بدن به كمك معرفهيایي در چهيار
بُعد مراقبتهاي بهداشتي و آرایشي (آرایش مو ،اصيال
صورت ،استفاده از عطر ،ادكلن ،دئودورانيت ،رنيگ ميو،
آرایش ناخن ،اسيتحمام روزانيه) .جراحييهياي زیبيایي
(جراحي زیبایي بيني ،گونه ،گوش ،ليفتينگ ،تاتو كردن،
انجام لي وساكشن) نوع لباس (پوشش) (لباسهاي كوتاه
و اندامي ،لباسهاي نازك و آستين كوتياه ،لبياسهياي
بدن نما و  )...رویههاي الغري و سالمتي (پيياده روي،
كنترل مرته وزن ،انجام ورزش هاي هوازي ،استفاده از
سوناي خشك  )...به یك شاخص تجملي (نماد منزلت)
تبدیل شده است.
از نظر فدراسيون ،عامل اصلي تنظيم و مدیریت بدن در
فرهنگ مصرفي ،رسانهها و تكنولوييها هسيتند ( )8در
جوامع مدرن كنوني ،توجه به اندام به عنوان یك رسانه
مد نظر است .ارتباطات روزافزون جواميع بيا یكيدیگر و
برخورد و تعامل بين فرهنگهاي گوناگون موجه شيده
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مواد و روشها
مطالعه حاضر بر اساس هدف كياربردي و از بعيد روش
توصيفي -همبستگي است .جامعيهي آمياري پيژوهش،
تمامي زنان  66تا  44سال شهر ایالم اسيت كيه تعيداد
آنها بالغ بر  49262نفر بود .از ایين تعيداد بير اسياس
فرمول كوكران و با در نظر گيرفتن حيداكثر واریيانس،
نمونهاي به حجم  086نفر انتخاب شيد .اميا بيه دلييل
مخدوش بودن  66پرسشنامه ،در نهایت  092پرسشنامه
براي تحليل نهایي انتخاب شدند .چارچوب نمونه گيري
پژوهش ،محدوده شهر ایالم بود كيه بيه روش نمونيه
گيري خوشهاي چند مرحلهاي مورد استفاده قرار گرفت.
روش كار نمونه گيري به این صورت بود كه در مرحليه
نخست ،محلههاي مختلف شهر ایيالم ( 65محليه) بيه
عنوان خوشهها در نظر گرفته شد و در مرحله دوم نمونه
گيري در داخل هر یك از خوشهها (براسياس فهرسيت
منازل ]خانوارها[ موجود در مراكز بهداشت محلهها) بيه
روش تصادفي منظم انجام و حجم نمونيه ي نهيایي از
ميان خانوارها انتخاب شد .نحوه انتخاب نمونهها به این
صورت بود كه ابتدا فاصله نمونه گيري مشخص گردید.
)  (k  Nو س س عددي به صورت تصادفي در فاصلهي
n

 6تا  kانتخاب نموده و به این ترتيه نمونههاي بعيدي
طبق فهرست خانوارها انتخاب گردید.
از آن جا كه نوع پيژوهش در ایين مطالعيه ،مبتنيي بير
پارادیم كميي و روش ميورد اسيتفاده از نيوع پيمایشيي
است .لذا ابزار گرد آوري اطالعات پرسشنامه مي باشيد.
پرسشيينامهاي محقييق سيياخته كييه بييا لحييا نمييودن
ویژگيهاي فرهنگي و اجتماعي جامعه ميورد مطالعيه و
بهره گيري از نتایج تحقيقات مشابه براي سنجش ابعاد
مختلف مدیریت بيدن تنظييم گردیيد .ایين پرسشينامه
مدیریت بدن را در چهار بُعد (مراقبتهياي بهداشيتي و
آرایشي ،نوع لبياس (پوشيش) ،جراحييهياي زیبيایي و
رویه هاي الغري و سالمتي) سنجش مييكنيد .روایيي
محتوایي پرسشنامه را تعدادي از اعضاي هيأت علمي و
استادان و صاحه نظران جامعه شناسي و روان شناسيي
در این حوزه بررسي كردند و پس از رفع ناهمسانيهاي
49
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تا برخي از ایدههاي فرهنگي در سطح جهاني گسيترش
یابند .یكي از این ایدهها ،اندام متناسه و زیباست كه به
گونهاي روزافيزون بيه شيكل انيدام الغير بياز تعریيف
ميشوند ( .)5نمود این ایدهها را ميتوان در فيلمها (بيه
ویژههاليودي آن) عروسيكهيا (بياربي  )....و نظيایر آن
مشاهده كرد .لذا افراد براي توليد و باز توليد هویت خود
و تأثير گذاري بر دیگران و البته ،زیر فشيار جامعيه بيه
انحاي گونياگون بيدنهایشيان را ميورد مراقبيت قيرار
ميدهند و با استفاده از ابزارهاي گوناگون موجود ،آن را
مطابق با ارزشها و هنجارهاي درون جامعه مييآراینيد
( )6شواهد نشان دهنيدهي تغييير فرهنگيي در ایيران و
ترجيح بدن الغر در بين زنان است.
نتایج پژوهشهایي كيه دربياره ميدیریت بيدن صيورت
گرفته است گویاي این واقعيت است كه «مصرف رسانه
اي ،پذیرش اجتماعي بدن ،پایگاه اجتماعي – اقتصادي
افراد با مدیریت بيدن رابطيه ي مسيتقيم دارنيد» (.)62
رضایي و همكاران دریافتند كه «مصرف گرایيي ،فشيار
اجتماعي و مصرف رسانهاي عواميل مسيتقيم ميوثر بير
مييدیریت بييدن بييودهانييد» (« .)66جيينس ،تحصيييالت،
سرمایه فرهنگي ،دیانت ،نگرش سينتي خيانواده» ()65
مقایسييه اجتميياعي بييدن ،گييروههيياي مرجييع ،سييرمایه
فرهنگييي و اقتصييادي ،تحصيييالت» (« .)60دوسييتان،
خویشاوندان و هم كالسييهيا ،مجيالت و يورنيالهيا،
شغل ،وضعيت تأهل ،و وسایل ارتبياط جمعيي» ( )64از
جمله عوامل مؤثر بر مدیریت بدن بوده اند.
گليزر در مطالعه خيود دریافيت كيه «زنيان نيياز روان
شناختي قوي بيراي حفيو و پيگييري زیبيایي و ارتقيا
جذابيت دارند .آنها نسبت به مردان بيه تصيویر بيدني
خود حسياس ترنيد» ( .)62تيلكيا «نشيان داد كيه نيا
رضایتي عضالني و نارضایتي از وزن بدن ،دو مولفيهاي
هستند كه مردان را به رفتارهاي مدیریت بيدن ترغييه
ميكنند» ( )69مطالعه باردن – كن ،كس وفورد نشيان
داد كه فشارهاي ادراك شده از رسانهها در مردان تأثير
گذار تر از زنان بوده در حالي كه زنيان بيه متغييرهياي
زیستي ،رواني و اجتماعي واكنش بيش تري مييدهنيد.
()69
امروزه فشار هياي اجتمياعي ،فرهنگيي و رسيانهاي بير
زیبایي و نظارت بر بدن و گرایش افراد به مدیریت بدن
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شده است .بنابراین هدف این مطالعيه ،بررسيي عواميل
مرتبط با مدیریت بدن در بين زنان شهر ایالم ميباشد.
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موجود ،پرسشنامه تنظيم شد .به منظور باال بردن پایایي
ابزار سنجش ،آزمون مقدماتي انجام شد .به این صورت
كه پرسشنامه بين  02نفير از زنيان شيهر ایيالم توزیيع
گردید ،س س با استفاده از آزمونهاي تحلييل عياملي و
سنجش پایایي به بررسي گویههاي مقدماتي پرداختيه و
در نهایت با جر و تعدیل گویهها ،پرسشنامهي نهيایي
تدوین شد .در این پرسشنامه ،سواالت مربوط بيه ابعياد
چهار گانه مدیریت بدن به صورت طييف ليكيرت پينج
گزینه اي براي پاسخگویان ارائه گردیيد .مييزان آلفياي

اجزای مدیریت بدن

ابعاد مدیریت

عاملهای مدیریت بدن

بدن

مراقبتهاي بهداشتي و آرایشي
نوع لباس (پوشش)

2/889
2/825
2/802
2/858
2/865
2/969
2/969
2/920
2/909
2/969
2/966
2/992
2/996
2/992
2/928
2/908
2/900
2/958
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جراحيهاي زیبایي

 استفاده از الك ناخناستفاده از ناخن مصنوعي
استفاده از عطر ،ادكلن ،دئودورانت
رنگ مو ،مش،هاي الیت
استفاده از ريگونه و ریمل
استفاده از كرمهاي روشن كننده
استفاده از ريله و خط چشم
استحمام روزانه
استفاده از كرمهاي مرطوب كننده
آرایش مرته موهاي سر
مسواك زدن
استفاده از سایه چشم
اصال منظم ناخن
استفاده از كرمهاي ضد آفتاب
اصال مرته موهاي زائد
استفاده از مداد ابرو
استفاده از لباسهاي اندامي بر اساس مد روز جامعه
استفاده از لباسهاي بدن نما در ميهمانيها
استفاده از لباسهاي كوتاه و اندامي
استفاده از لباسهاي نازك و آستين كوتياه در حضيور اقيوام و
خویشاوندان
جراحي زیبایي گونه
تاتو كردن ابروها
ليفتينگ
استفاده از بوتكس
لنز گذاري
انجام لي و ساكشن
جراحي زیبایي گوش
جراحي زیبایي بيني
كاشت نگين دندان
انجام ارتودنسي
كوچك  /بزرگ كردن سينهها
جراحي زیبایي پلك
رفع لكهاي تيره صورت با ليزر
تزریق يل در لهها

عامل
نخست
2/842
2/986
2/992
2/925
2/904
2/950
2/964
2/920
2/964
2/989
2/986
2/995
2/994
2/996
2/962
2/926

عامل
دوم

عامل
سوم

عامل
چهارم

نتیجه كلی آزمون
K.MO
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كرونباخ براي ابعاد چهارگانه  2/625یا ( )62/5بيود كيه
ضریه باالیي براي آزمون است .ضمن این كيه مييزان
اعتبار كليدي ابعاد مدیریت بدن بيا اسيتفاده از ضيریه
 K.M.Oكه به ميزان  2/894بود ،مورد سينجش قيرار
گرفت كه سطح قابل قبول و باالیي ميباشد.
مدیریت بدن كه متغير وابسته پژوهش اسيت در چهيار
بعد اندازه گيري شد و آیتمهياي آن در جيدول تحلييل
عاملي منعكس شده است .آیتمها در هر یك از ابعاد به
صورت طيف پنج گزینهاي براي پاسخگویان ارائه شد.

بررسی عوامل موثر بر گرایش به جراحی های زیبایی  ...علیرضا کلدی و همكاران
2/965
رویههاي الغري و سالمتي

یافتههای پژوهش
یافتههای توصیفی
جدول شماره ( )2اطالعات جمعیت شناختی نمونه مورد مطالعه
متغير
وضع تأهل

مجرد
متأهل
بيهمسر در اثر فوت
بيهمسر در اثر طالق

تحصيالت

ابتدایي
سيكل
كارداني
كارشناسي
كارشناسي ارشد و باال تر

وضع شغل

طبقهي اجتماعي

K.M.O =2/894
=2/222

جدول شماره ( )6نشان مي دهد كه پایایي كليهي ابعياد
مييدیریت بييدن بييا اسييتفاده از شيياخص ضييریه آلفيياي
كرونباخ بزرگ تر از  2/92است لذا ابعاد مدیریت بدن از
پایایي مناسه آزمون بر خوردار هستند .هم چنين ميزان
اعتبار كليدي ابعاد مدیریت بدن ،بيا اسيتفاده از ضيریه
 K.M.Oدر سطح قابل قبول و باالیي قيرار دارد .زیيرا
خطاي آزمون آن به ميزان ( )2/222طبق آزمون بارتلت
كمتر از سطح خطياي  2/22اسيت .بيه عبيارتي ،كلييه
عناصر (سواالت) مطر شده در ابعاد مختليف ميدیریت
بدن ،قدرت تبيين كنندگي مورد نظر را داشته اند.

شاغل دولتي
شاغل غير دولتي
خانه دار
در حال تحصيل
بيكار
باال
متوسط
پائين

48

فراواني
649
525
8
64
69
59
665
40
96
55
25
58
640
66
29
59
598
92

درصد فراواني
06/2
24/9
5/5
0/8
4/9
9/0
26/6
66/9
68/9
2/6
64/6
9/9
08/9
54/9
62/6
9/0
95/4
52/0
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ضمن این كه نتيایج تحلييل عياملي هير یيك از ابعياد
مدیریت بدن به ترتيه رویيههياي الغيري و سيالمتي
( ،)2/948جراحيييهيياي زیبييایي ( ،)2/966نييوع لبيياس
( )2/929و مراقبتهياي بهداشيتي و آرایشيي ()2/920
ميباشد .بر اساس نتيجهي تحليل عاملي و با توجه بيه
آماره  K.M.Oكه ميزان آن برابير اسيت بيا  2/894یيا
( 89/4درصد ) نشان مي دهد ميزان اعتبار ابعاد مدیریت
بدن در سطح باالیي قرار دارد و نتيجيه آزميون بارتليت
نيز معني دار است ضمن این كه سواالت مطر شده در
ابعاد مدیریت بدن قدرت تبيين كننيدگي ميورد نظير را
براي هر بُعد داشته اند.

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.3.44

جراحي زیبایي چانه
پياده روي
كنترل مرته وزن
انجام ورزشهاي هوازي (ایروبيك)
حساسيت به افزایش وزن
استفاده از ريیمهاي الغري
كنترل چربي شكم
كنترل وزن با ريیم غذایي
استفاده از سوناي خشك

2/942
2/984
2/945
2/262
2/222
2/426
2/442
2/442
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جدول شماره ( )9توزیع میانگین و آزمون نرمال متغیرهای تحقیق
انحراف معيار
ميانگين
بيشترین
كمترین
تعداد

متغير مستقل
سن
مصرف رسانه اي

092
092
092

44
4
2

نتایج جدول ( )0نشان مي دهد كه تمام مؤلفههيا داراي
خطاي معني داري بزرگ تر از  2/22مي باشند و لذا بيا
اطمينان  62درصد مي توان چنين گفت كه توزیع ایين
متغيرهيا طبيعيي بيوده و ليذا بيراي تحلييل دادههيا از
آزمونهاي پارا متریيك اسيتفاده كيرد .هيم چنيين ،در
جدول شماره ( )0مشاهده ميشود ،ميانگين سن نمونيه
پييژوهش حييدود  56سييال،ميانگين مصييرف رسييانهاي
( 5/8000در حييد متوسييط) و ميييانگين فشييارهيياي

6/265
2/942
2/090

معناداری
2/684
2/944
2/922

اجتماعي -فرهنگي ( 0/2256بياال تير از حيد متوسيط)
ميباشد.
براي تحليل سه فرضيه اول یعني رابطيهي بيين سين،
مصرف رسانهاي و فشارهاي اجتمياعي – فرهنگيي بيا
مدیریت بدن زنان شهر ایالم از همبسيتگي پيرسيون و
رگرسيون ساده استفاده شده است كه نتایج تحلييل بيه
صورت خالصه در جدول ( )2ارائه شده است.

جدول شمارهی ( :)4نتایج تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیونی ساده بین متغیرهای (سن ،مصرف رسانهای و فشارهای
اجتماعی – فرهنگی) با مدیریت بدن زنان شهر ایالم
متغيرهاي مستقل

سن
مصرف رسانه اي
فشارهاي اجتماعي –
فرهنگي

تحليل همبستگي
ضریه همبستگي (معنا
داري)
-2/594
()2/222
2/428
()2/222
2/296
()2/222

تحلیل رگرسیونی
آزمون F
(معنا داري)
28/99
()2/222
69/286
()2/222
682/299
()2/222

برآورد ضریه
0/484
-2/624
6/666
2/094
2/269
2/999

با توجه به دادههاي جدول ( ،)4مشياهده مييشيود كيه
همبستگي بين سن و مدیریت بيدن زنيان شيهر ایيالم
برابر  -2/094با معنيا داري  2/222مييباشيد و مقيدار
خطاي آزمون آن كيمتير از  %2اسيت ليذا بيين سين و
مدیریت بدن زنان شهر ایالم یيك رابطيهي معنيا دار و
معكوس وجود دارد .ضمن ایين كيه بيرآورد هيم زميان
ضرایه مدل رگرسيوني سن با استفاده از آزمون  Fو T
از سطح خطاي  %2كم تر ميباشند و با توجه به منفيي

خطاي استاندارد
برآورد ضریه
2/296
2/252
2/662
2/208
2/699
2/222

آزمون T
(معنا داري)
(46/592 )2/222
(-9/999 )2/222
(69/440 )2/222
(6/898 )2/222
(0/088 )2/222
(60/950 )2/222

ضریه تعيين
2/608
2/562
2/002

بودن برآورد ضریه ،نتيجه ميشود كه با بياال (پيایين)
بودن سن ،ميزان توجه (گرایش) بيه ميدیریت بيدن در
بين زنان شهر ایالم كاهش (افيزایش) مييیابيد .سيهم
واریانس كسه شده توسط مولفيه ي سين در ميدیریت
بدن زنان شهر ایالم  60/8ميباشد.
هم چنين ،دادهاي جدول شماره ( )4نشان ميدهد كيه
همبستگي بين مصرف رسانه اي ،فشارهاي اجتماعي –
فرهنگي با مدیریت بدن زنان شهر ایالم مثبت و معنيا
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فشارهای اجتماعی-فرهنگی

66
6/22
6/55

56/559
5/8000
0/2256

9/00992
2/94424
2/96426

آماره آزمون)(Z
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جدول( )5نشان مي دهد كه از  092نمونه مورد مطالعه،
 24/9درصييد متاهييل 26/6 ،درصييد داراي تحصيييالت
كييارداني 08/9 ،درصييد خانييه دار و  95/4درصييد داراي
طبقه اجتماعي متوسط ميباشند.

یافتههای تحلیلی
قبل ازتحليل استنباطي فرضيههاي پيژوهش ،ابتيدا بيه
مطالعه توصييفي و بررسيي نرميال بيودن متغيير هياي
تحقيق با استفاده از آزمون كولميوگروف –اسيميرونوف
پرداخته شده است كيه نتيایج آن در جيداول ( )0ارائيه
شده است.

بررسی عوامل موثر بر گرایش به جراحی های زیبایی  ...علیرضا کلدی و همكاران

دار در سطح خطاي  %2مييباشيد .بنيا بير ایين نتيجيه
ميشود كه بين مصرف رسانه اي ،فشارهياي اجتمياعي
– فرهنگي با مدیریت بدن زنان یك رابطهي معنا دار و
مستقيم وجود دارد .ضمن ایين كيه بيرآورد هيم زميان
ضرایه مدل رگرسيوني مصرف رسانه اي و فشيارهياي
اجتماعي – فرهنگي بيا اسيتفاده از آزميون  Fو بيرآورد
تك تك ضرایه رگرسيوني با استفاده از آزميون  Tكيه
سطح خطاي آنها نيز كم تر از  %2بود و بيا توجيه بيه
مثبت بودن برآورد ضرایه متغيرها نتيجه ميشود كه با

0/969
662/602
666/906

بین گروهها
داخل گروهها
كل

0
099
096

6/505
2/069

با توجه به دادههاي جدول شماره ( )2مشاهده ميشيود
فرض تفاوت ميانگين گرایش به مدیریت بدن در زنيان
شهر ایيالم بير حسيه وضيع تأهيل ميورد تأیييد قيرار
ميگيرد ،زیرا مقدار معنا داري آزمون  ،Fكيم تير از %2
مي باشد .بنابراین ،بر حسيه وضيع تأهيل ،گيرایش بيه
مدیریت بدن در شهر ایالم تفاوت معنا داري وجود دارد.
در گام بعدي براي مقایسه دو به دو ميانگين گرایش به
مدیریت بدن بير حسيه وضيع تأهيل از روش آزميون
 LSDاستفاده شد.
نتایج نشان داد كه ميزان گرایش بيه ميدیریت بيدن در
بين زنان مجرد با زنان متأهل و بي همسر در اثر طالق
تفاوت معنا داري وجيود دارد .ضيمن ایين كيه ،مييزان
گرایش به مدیریت بدن در بين زنان متأهل با زنان بي
همسر در اثر طالق تفاوت معنيا داري وجيود دارد زیيرا

0/886

2/226

داراي خطاي آزمون كم تير از  2/22اسيت .بيه عيالوه
براساس نتایج توزیع ميانگين گرایش به ابعاد چهارگانيه
مييدیریت بييدن بيييش تييرین گييرایش زنييان مجييرد بييه
رویههاي الغري و سالمتي و گرایش زنان متأهل ،بيي
همسر براثر فوت و طالق ،به مراقبتهياي بهداشيتي و
آرایشي بوده است.
فرضيهي شيماره ( :)2بيه نظير ميي رسيد بيين مييزان
تحصيالت و ميزان گرایش به مدیریت بدن زنان شيهر
ایالم رابطه معنا داري وجود دارد.
براي تحليل این فرضيه با استفاده از تحلييل واریيانس
(روش  )ANOVAجهييت مقایسييه ميييانگين ميييزان
گرایش به مدیریت بدن در زنان شهر ایيالم بير حسيه
تحصيالت انجام ميشود كيه نتيایج آن در جيدول ()9
ارائه شده است.

جدول شماره ( )6نتایج آزمون تحلیل واریانس ( )ANOVAبرای مقایسه میانگین گرایش به مدیریت بدن در زنان شهر ایالم بر
منبع تغييرات
بین گروهها
داخل گروهها
كل

حسب تحصیالت
ميانگين مجموع
درجه
مجموع مجذورات ()ss
آزادي
مجذورات ()ms
9/929
668/544
652/622

2
094
096

22

6/206
2/052

آماره (آزمون) F

خطای آزمون

4/964

2/222
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جدول شمارهی ( )1نتایج آزمون تحلیل واریانس ( )ANOVAبرای مقایسه میانگین گرایش به مدیریت بدن بر حسب وضع تأهل
ميانگين مجموع
درجه آزادي
منبع تغييرات
آزمون F
مجموع مجذورات ()SS
خطای آزمون
مجذورات ()MS
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باال (پایين) بودن مصرف رسانهاي و فشارهاي اجتماعي
– فرهنگي ،ميزان توجه (گرایش) به ميدیریت بيدن در
بين زنان شهر ایالم افزایش (كاهش) ميیابد كه سيهم
واریانس كسه شده توسط متغيرهاي مصرف رسيانهاي
و فشارهاي اجتماعي – فرهنگيي بيه ترتييه  2/562و
 00/2درصد ميباشد.
فرضيه شماره ( :)4به نظر ميرسد بيين وضيع تأهيل و
ميزان گرایش به مدیریت بدن در بين زنان شهر ایيالم
رابطه معنا داري وجود دارد.
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منبع تغييرات
بین گروهها
داخل گروهها
كل

در بین زنان شهر ایالم
درجه
مجموع مجذورات
LSS
آزادي

ميانگين مجموع
مجذورات ()MS

64/689
88/264
625/582

0/249
2/546

4
092
096

طبق نتایج جدول شماره ( )9مشاهده مييشيود ،فيرض
تفاوت ميانگين گرایش به مدیریت بدن در زنيان شيهر
ایالم در بين وضعيت شغلي مورد تأیيد قيرار مييگييرد،
زیرا مقدار معنا داري آزمون  .Fكم تر از  %2مييباشيد.
بنا بر این ،گرایش زنان به مدیریت بدن بر حسيه نيوع
شغل آنها تفاوت معنا داري وجيود دارد .نتيایج آزميون
تعقيبي  LSDنيز این مسأله را تأیيد ميكرد .ضمن این
كه ،ميانگين گرایش به مدیریت بدن در بيين زنيان بيا
شغل دولتي ،شغل غير دولتي ،خانيه دار شيهر ایيالم در
حد متوسط قرار دارند.
فرضيهي شماره ( :)9به نظر ميرسد بين سطح درآمد و
ميزان گرایش به مدیریت بدن زنان شهر ایالم رابطهي
معنا داري وجود دارد.
از آنجایي كه سطح درآمد نمونه ميورد مطالعيه در ایين
تحقيق به صورت رتبيه اي تعریيف شيده اسيت بيراي
تحليل رابطه بين سطح درآمد و مدیریت بيدن در بيين

آماره (آزمون)

خطای

F

آزمون

64/964

2/222

زنان شهر ایالم از ضریه همبستگي اس يرمن اسيتفاده
شده است .طبق نتایج (به منظور كاهش جداول از رسم
جدول صرف نظر شده اسيت ).همبسيتگي بيين مييزان
درآمد و مدیریت بدن زنان شهر ایالم برابر با  2/699بيا
معناداري  2/229ميباشد كه مقيدار خطياي آزميون آن
كمتر از  2/22ميباشد .بنا بر این نتيجه ميشود كه بين
سطح ميزان درآمد و مدیریت بدن در بيين زنيان شيهر
ایالم یك رابطهي معنا داري وجود دارد كه با توجه بيه
مثبت بدون عالمت همبستگي این رابطه مسيتقيم ميي
باشد .به عبارتي هر چقدر مييزان درآميد زنيان بياال تير
(پایين تر) باشد ميزان گرایش به مدیریت بدن بيش تير
(كم تير) خواهيد بيود .در گيام بعيدي ،جهيت مقایسيه
ميانگين ميزان گرایش به مدیریت بدن در زنيان شيهر
ایالم بر حسه سطح ميزان درآميد از تحلييل واریيانس
( ) ANOVAاسيتفاده شييده ،كييه شيير آن در جييدول
شماره ( )8آمده است.
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طبق نتایج جدول ( )9مشاهده مي شود كه فرض تفاوت ميانگين گرایش به مدیریت بدن در زنان شيهر ایيالم بير حسيه
تحصيالت مورد تأیيد قرار ميگيرد زیرا مقدار معنا داري آزمون  ،Fكمتر از  2/22ميباشد .لذا گرایش زنان شهر ایالم بير
دی لم و باالتر تفاوت معنا داري وجيود دارد .بيه عيالوه
مدیریت بدن بر حسيه تحصييالت تفياوت معنيا داري
طبق نتایج ،ميانگين گرایش به ميدیریت بيدن در بيين
وجود دارد .ضمن این كه نتيایج آزميون تعقيبيي LSD
زنان با تحصيالت ابتدایي با مقدار  0/5982داراي بيش
(جدول نتایج آزمون تعقيبيي  LSDبيه دلييل طيوالني
ترین ميزان و ميانگين گرایش به مدیریت بدن در بيين
بودن جدول ذكر نگردیده است ).در مقایسيه دو بيه دو
زنان بيا تحصييالت فيوق ليسيانس و بياالتر بيا مقيدار
ميانگين گرایش به مدیریت بدن بر حسيه تحصييالت
 5/6069داراي كم ترین ميزان است.
زنان شهر ایالم نشان داد كه ميزان گرایش به مدیریت
فرضيهي شماره ( :)9به نظر ميرسد بين وضعيت شغلي
بدن در بين زنان با تحصيالت ابتيدایي بيا زنيان داراي
و ميزان گرایش به مدیریت بدن زنان شهر ایالم رابطيه
تحصيالت دی لم و باال تر تفاوت معنا داري وجيود دارد.
معنا داري وجود دارد.
ضمن این كه ميزان گرایش به ميدیریت بيدن در بيين
زنان با تحصييالت سييكل بيا زنيان داراي تحصييالت
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بین گروهها
داخل گروهها
كل

65/298
685/692
662/208

5/266
2/224

9
090
096

تحليل رابطه بين طبقهي اجتماعي و ميدیریت بيدن در
بين زنان شيهر ایيالم از ضيریه همبسيتگي اسي يرمن
استفاده شده است .طبق نتایج ،همبستگي بين طبقيهي
اجتماعي و مدیریت بدن زنان شهر ایالم برابر با 2/682
با معناداري  2/226ميباشد كه تعداد خطاي آن كم تير
از  %2ميباشد ،بنا بر این نتيجه ميشود كه بين طبقهي
اجتماعي و مدیریت بدن زنان شهر ایالم رابطهي معنيا
داري وجود دارد و از آن جا كه عالمت همبستگي مثبت
است .بنا بر این بين طبقهي اجتماعي و ميدیریت بيدن
زنان شهر ایالم یك رابطيهي مسيتقيم وجيود دارد .بيه
عبارتي ،هر چقدر طبقهي اجتماعي زنان باال تر (پيایين
تر) باشد ميزان گرایش به مدیریت بدن بيش تير (كيم
تر) خواهد بود .در گام بعدي ،جهيت مقایسيه مييانگين
ميزان گرایش به مدیریت بدن در زنان شيهر ایيالم بير
حسيييه طبقيييهي اجتمييياعي از تحلييييل واریيييانس
) (ANOVAاستفاده شده است ،كه شر آن در جدول
شماره ( )6آمده است.

جدول شماره ( )3نتایج آزمون تحلیل واریانس ( )ANOVAبرای مقایسه میانگین گرایش به مدیریت بدن زنان شهر ایالم بر
منبع تغييرات
بین گروهها
داخل گروهها
كل

حسب طبقهی اجتماعی
ميانگين مجموع
درجه
مجموع مجذورات
LSS
آزادي
مجذورات ()MS
4/499
69/824
625/582

5
099
096

طبق دادههياي جيدول ( )6مشياهده مييشيود ،فيرض
تفاوت ميانگين گرایش به مدیریت بدن در زنيان شيهر
ایالم بير حسيه طبقيهي اجتمياعي ميورد تأیييد قيرار
ميگيرد .زیرا مقدار معنا داري آزمون  ،Fكيم تير از %2
مي باشد .بنابراین بيين طبقيهي اجتمياعي – اقتصيادي
زنان و گرایش به مدیریت بدن در شيهر ایيالم تفياوت
معنا داري وجود دارد .نتایج آزميون تعقيبيي  LSDنييز

5/508
2/599

آماره (آزمون)

خطای

F

آزمون

8/068

2/222

این مسأله را تأیيد ميينمایيد .ضيمن ایين كيه توزیيع
ميانگين گرایش به مدیریت بدن نشان داد كه زنيان بيا
طبقه اجتماعي باال  0/0959داراي بيش ترین مييزان و
ميانگين گرایش به مدیریت بدن در بين زنان بيا طبقيه
اجتماعي پایين با مقدار  5/6629داراي كم ترین مييزان
است.
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با توجه به نتایج جدول ( )8مشياهده مييشيود ،فيرض
تفاوت ميانگين گرایش به مدیریت بدن در زنيان شيهر
ایالم بر حسه ميزان درآمد مورد تأیيد قيرار مييگييرد،
زیرا مقدار معناداري آزمون  ،Fكمتر از  %2ميباشد .بنا
بر این ،گرایش زنان به مدیریت بدن بر حسيه مييزان
درآمد تفاوت معنا داري وجود دارد .نتایج آزمون تعقيبيي
 LSDنيز این مسأله را تأیيد مينماید .ضيمن ایين كيه
ميانگين گرایش به مدیریت بدن بر حسه ميزان درآمد
زنان با درآمد باالي  0ميليون تومان بيا مقيدار 0/5648
داراي بيش ترین ميزان و ميانگين گرایش به ميدیریت
بدن در بين زنان با درآمد كم تر از یك ميلييون توميان
با تعداد  5/8668داراي كمترین ميزان است.
فرضيهي شماره ( :)8بيه نظير مييرسيد بيين طبقيهي
اجتماعي و مدیریت بدن زنان شهر ایالم رابطهي معنيا
داري وجود دارد .بدین معني كه توجه به مدیریت بيدن
در بين زنان برحسه طبقهي اجتماعي متفاوت است.
از آنجایي كه طبقهي اجتماعي نمونه ميورد مطالعيه در
این تحقيق به صورت رتبه اي تعریف شده است بيراي

0/666

2/226

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.3.44

جدول شماره ( :)8نتایج آزمون تحليل واریانس ( )ANOVAبراي مقایسه ميانگين گرایش به مدیریت بدن زنان شهر ایالم بر حسه ميزان درآمد
آماره (آزمون)
ميانگين مجموع
درجه
مجموع مجذورات
منبع تغييرات
خطای آزمون
F
LSS
آزادي
مجذورات ()MS
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مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكی ایالم
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بحث و نتیجهگیری
در پژوهش حاضر به بررسي عوامل مرتبط بيا ميدیریت
بدن در بين زنان شهر ایيالم پيرداختيم .بيا عنایيت بيه
یافتههاي تحقيق ،در ميان ابعاد ميدیریت بيدن ،مييزان
مطلوبيت بُعد رویههاي الغيري و سيالمتي بياال تير از
سطح متوسط قرار دارد .اما ابعاد جراحييهياي زیبيایي،
نوع لباس (پوشش) ،مراقبتهياي بهداشيتي و آرایشيي،
پایين تر سطح متوسط قرار دارد و به طور كلي ميانگين
ابعاد مدیریت بدن  5/698مي باشد كه نشيان مييدهيد
مييدیریت بييدن از دیييدگاه نمونييه پييژوهش در سييطح
متوسطي قرار دارد.
بر اساس یافتيههياي حاصيل از ایين پيژوهش كيه بيا
آزمونهاي متناسه بررسي شد ،بين ميدیریت بيدن بيا
مولفههاي سن ،وضع تأهل ،مييزان تحصييالت ،وضيع
اشتغال ،طبقه اجتماعي ،مصرف رسانه اي و فشيارهياي
اجتماعي – فرهنگي رابطه معنا داري وجود دارد .طبيق
نتایج ،بين سن و مدیریت بدن زنان شهر ایالم با ميزان
همبستگي  – 2/096و سيطح معنيا داري  2/222یيك
رابطه معنا دار و معكوس وجود دارد به این معنا كيه بيا
باال (پائين) بودن سن ،ميزان گرایش به ميدیریت بيدن
در بين زنان شهر ایالم كاهش (افيزایش) مييیابيد .بير
حسه پژوهش رابينسون  ،جكسون ،ذكایي ،ادیبي سده
و همكاران ،سن از عوامل اجتماعي تعييين كننيده نيوع
مدیریت بدن است.
نتایج آزمون تحليل واریانس ( )ANOVAنشان داد كه
گرایش زنان به مدیریت بيدن بير حسيه وضيع تأهيل
تفاوت معنا داري وجود دارد .مقایسه دو به دو مييانگين
گرایش به مدیریت بدن زنان بر حسه وضيع تأهيل بيا
استفاده از آزمون  LSDنشان داد كه ميزان گرایش بيه
مدیریت بدن در بين زنان مجرد با زنان متاهيل و بيي
همسر در اثر طالق تفاوت معنا داري داشت .بيه عيالوه
براساس نتایج توزیع ميانگين گرایش به ابعاد چهار گانه
مدیریت بدن گرایش زنان مجرد بيش تر به رویيههياي
الغري و سالمتي و گرایش زنيان متأهيل ،بيي همسير
براثر فوت و طالق بيش تر به مراقبتهياي بهداشيت و
آرایشي بوده است .ایين نتيجيه بيا یافتيههياي تحقييق
احمدي و همكاران ،هم سو ميباشد.
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نتایج آزمون ضریه همبستگي اس يرمن نشيان داد كيه
بين تحصيالت و مدیریت بدن زنان شهر ایيالم رابطيه
معنا دار با همبستگي منفي وجود دارد به این معنيا كيه
بين تحصيالت و مدیریت بدن در بين زنان شهر ایيالم
یك رابطهي معكوس وجود دارد به عبيارتي هير چقيدر
ميزان تحصيالت زنان باال تر باشد مييزان گيرایش بيه
مدیریت بدن كم تير خواهيد بيود و بير عكيس .طبيق
پژوهش آزاد ارمكي و چاوشييان ،تحصييالت از عواميل
اجتماعي تعيين كننده نوع مدیریت بدن است .افيزایش
تحصيالت زنيان را مجياب مييكنيد كيه در دورههياي
متفاوت زندگي متناسه با تحصييالت خيود نسيبت بيه
كنترل ،تنظيم و مانيتور بدن خود اقدام كننيد .پيژوهش
ادیبييي و همكيياران ،نشييان داد كييه بييين تحصيييالت و
مدیریت بدن زنان همبستگي معنا داري وجود دارد.
تحقيق حاضر نشان داد كيه بيين مصيرف رسيانهاي و
مدیریت بدن زنان شيهر ایيالم ،بيا مييزان همبسيتگي
 2/428و سطح معنا داري  2/222یك رابطهي معنا دار
مستقيم وجود دارد .تحلييل ميدل رگرسييوني مولفيهي
مصرف رسانهاي نشان داد كه برآورد ضيریه مولفيهي
مصرف رسانه اي مثبت است و نتيجه ميشود كه با باال
(پایين) بيودن مصيرف رسيانه اي ،مييزان گيرایش بيه
مدیریت بدن در بين زنان شهر ایالم افزایش (كياهش)
ميیابد .طبق نظریه استيك ،رسيانه گروهيي در انتقيال
فشارهاي اجتماعي – فرهنگي براي الغر شيدن نقيش
مهم بازي ميكند .فدرستون ،نيز عامل اصلي تنظييم و
مدیریت بدن در فرهنگ مصرفي را رسانههيا مييدانيد.
لذا ،رسانه ها در جهيان اميروز ،یكيي از عواميل اصيلي
مدیریت بدن محسوب ميشوند .تأثير مصرف رسيانهاي
بر مدیریت بدن در پژوهشهاي داخلي ذكایي ،موسوي
زاده و همكاران و رباني و درستكار نيز تأیيد شده است.
هم چنين این پژوهش نشان داد كه بين طبقه اجتماعي
و مدیریت بدن زنان شهر ایالم رابطهي معنا دار وجيود
دارد .طبق نتایج ضریه همبستگي اس يرمن ( )2/682و
سطح معناداري ( )2/226كه مقدار خطاي آن كم تير از
 %2است بين طبقهي اجتماعي و ميدیریت بيدن زنيان
شهر ایالم یك رابطه ي مستقيم وجود دارد .به این معنا
كه هر چقدر طبقه ي اجتماعي زنان باال تر (پيایين تير)
باشد ميزان گرایش به مدیریت بدن بيشتير (كيم تير)

بررسی عوامل موثر بر گرایش به جراحی های زیبایی  ...علیرضا کلدی و همكاران

Reference
1. Ghaderzadeh O, Hiroosh GH, Hasanpanah H. [the effect of mass media on body management
)among women]. J woman Soc2013;3:125-53. (Persian
2. Cregan K. The sociology of the body mapping the abstraction of embodiment. London
SAGE Publication. 2006. P.232.
3. Abazari Y, Chavoshian H. [From Social Class to Life Style, New Approaches in Sociological
)Analyses of Social Identity]. J Social Science Letter: 2002, 3-27. (Persian
4. Keyvanara M, Rabbani R, Zhianpoor M. [Social classification and body modification
)cosmetic sturgery as social status symbol]. J Women Strat Stu 2010; 12: 73-93. (Persian
5.Adibisadeh M, Alizadeh M, Koohi K, [sociology indication of body management among
)women]. J Soc Psychol Stu Women 2012; 3: 59-84. (Persian
6.Zareshahabadi A, Taher M. [Study of body management style of women and girls of Yazd
)City]. J Soc Lige Style 2016; 1: 67-95(Persian
7. Ahmadnia SH. [Sociology of the body and the body of women]. Women J 2006;2:132-43.
)(Persian
8. Featherstone M, Hepworth M, Brayan S. The body social process and cultural theory. London
SAGE Publication. 2001;P.144.

24

] [ DOI: 10.29252/sjimu.25.3.44

خواهد بود .این یافته هم سو با نتایج مطالعات قيادرزاده
و همكاران ،فاتحي و اخالصي و رضایي ميباشد.
یافتههاي این مطالعيه نشيان داد كيه بيين فشيارهياي
اجتماعي – فرهنگي و مدیریت بدن زنان شهر ایالم ،با
ميييزان همبسييتگي  2/296و سييطح معنييا داري 2/222
یك رابطهي معناداري و مستقيم وجود دارد .ضمن ایين
كه تحليل مدل رگرسيوني مولفهي فشارهاي اجتمياعي
– فرهنگي بر مدیریت بدن زنان شهر ایيالم نشيان داد
كييه بييرآورد ضييریه مولفييهي فشييارهاي اجتميياعي –
فرهنگي مثبت و نتيجه ميشود كه با باال (پایين) بودن
فشارهياي اجتمياعي – فرهنگيي ،مييزان گيرایش بيه
مدیریت بدن در بين زنان شهر ایالم افزایش (كياهش)
ميیابد .ميزان سهم مولفيه ي فشيارهياي اجتمياعي –
فرهنگي در تبيين مدیریت بدن زنان شيهر ایيالم 00/2
ميييباشييد .ایيين نتيجييه ،بييا نتييایج پييژوهش رضييایي و
همكيياران ،احمييدي و همكيياران ،هييم سييو ميييباشييد.
یافتههاي پژوهش هم چنين از نظر شيدت رابطيه بيين
احساس فشارهاي اجتماعي – فرهنگي و مدیریت بيدن
بيانگر ارتباط مثبت و متوسط است .فشارهاي اجتمياعي
– فرهنگي ،از قبيل خندهها و تمسخرهيا و هيم چنيين
نياز محيطهاي كار به افراد متناسه سبه ميشيود كيه
كساني كه این ویژگي را ندارند دچار خيود كيم بينيي و
فقدان اعتماد به نفس شوند ،بنا بير ایين بيراي كسيه
محبوبيت به زیبایي و تناسه اندام روي ميآورند.
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به طور كلي و بير اسياس نتيایج پيژوهش ،فشيارهياي
اجتماعي -فرهنگيي و رسيانه اي در گيرایش زنيان بيه
مدیریت بدن و انجام جراحيهاي زیبایي مؤثر ميباشند.
به این معنا كه فشارهاي هنجاري كه از سيوي جامعيه،
گييروه همسيياالن و رسييانههييا جهييت هييم نييوایي بييا
استانداردهاي زیبایي به زنان تحميل ميشود به نوبيهي
خود بر تصور از بيدن آنهيا تيأثير مييگيذارد و باعيث
ميشود زنان تصویر نا مطلوبي از بدن خویش در ذهين
ایجاد كنند كه به مدیریت بدن و جراحييهياي زیبيایي
منجر ميشود.
با توجه به این كه در خصوص موضيوع ميورد مطالعيه
تيياكنون (زمييان انجييام ایيين تحقيييق) در اسييتان ایييالم
پژوهشي صورت نگرفته اسيت پيشينهاد مييشيود كيه
پژوهش مشابهي در نمونههاي دیگر ،به ویژه به صورت
مقایسهاي بين پسران و دختران صورت گيرد.
بر اساس یافتههاي تحقيق ،رابطهي معنيا دار و مثبتيي
بين مصرف رسانهاي و گرایش به مدیریت بدن در بيين
زنان شهر ایالم مالحظه شد .بر ایين اسياس ،پيشينهاد
ميشود كه ابعاد مختلف اثر گذاري رسانهها بر مدیریت
بدن مورد مطالعه قرار گيرد .بيراي نمونيه بيا توجيه بيه
افزایش ضریه نفيوذ مياهواره ،اینترنيت و رسيانههياي
جدید در جامعه و به ویژه در بين خانوادهها ،این موضوع
ميتواند به طور مستقل مورد مطالعه قرار گيرد.
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Abstract
Introduction:
now
a
day,
body
management and its effective variables are
important discussions in medical sociology.
Body has not just living and psychological
dimension, and it is a component that is
structured socially.

Pearson, Spearman and simple regression
and variance analysis) were used and so
SPSS software was used.
Findings: the findings show that majority
of studied women are married, householder
and in middle class. Also variables of age,
media consumption, cultural- social stress,
married conditions, education degree and
income are related with body management.

Materials & methods: the present study is
descriptivecorrelative.
Research
population is includes all women with age
range of 19-44 in Ilam city that were 47090
cases based on report of center of statistics
of Iran in whom 381 cases were selected by
Cochran Formula and were selected by
multilevel clustering sampling method. But
because of missing data in 11
questionnaires, 370 questionnaires were
selected for final analysis.
Research
instrument is author- made questionnaire.
Body management was studied in four
dimensions of thinness procedures,
healthiness, beauty surgeries, cover type
and health care. For data analysis and
testing hypotheses, descriptive statistics
(mean, frequency, percent) and inferential
statistics (K-S, correlation coefficient of

Discussion & conclusions: media in
modern time is one of the main factors of
body management and play and important
role in transferring social- cultural pressure
for thinness and body fitness. Also
education is one of the important social
factors for determine management type.
Higher education necessitates women to
control arrangement and monitor body in
various life times related to their education.
Keywords: Body management, Media
consumption, Social- cultural stresses, Ilam
women
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