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چکـیده
امروزه هویت و ابعاد جذابیت جسمانی با مدیریت بدن آغشته شده است و تبیین و بکارگیری استراتژیهای تبلیغاتی در
این زمینه میتواند راهگشا باشد .در این پژوهش سعی بر این است که ابعاد نگرشی و رفتاری مدیریت بدن مورد بررسی
قرار گیرد و تأثیر عوامل اجتماعی (نگرش دوستان ،نگرش خانواده ،فشارهای اجتماعی-فرهنگی ،مدگرایی و پذیرش
اجتماعی) و عوامل فردی (دینداری ،تنوعطلبی ،جلب توجه ،عزتنفس ،سبکزندگی) و تبلیغات و رسانههای اجتماعی
(محیطی ،رسانه ،چهرهبهچهره) بر مدیریت بدن مورد بررسی قرار بگیرد .مدیریت بدن در این پژوهش از دو جنبه نگرشی و
رفتاری با زیر متغیرهایی شامل :جراحی زیبایی ،سالمت رفتار ،آرایش و بهداشت ،کنترل وزن و پوشش ظاهری در نظر
گرفته شده است .نوع پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش ،توصیفی است .جامعه آماری این
پژوهش ،بانوان باالی  18سال ساکن در شهر اصفهان میباشند .حجم نمونه آماری  720نفر از میان بانوان اصفهانی
میباشد .برای جمعآوری دادههای پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخته و روش نمونهگیری در دسترس استفاده شد.
برای سنجش اعتبار پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترتیبی استفاده شده ،همچنین روایی واگرا و روایی همگرا
نیز مورد بررسی قرار گرفته است .روش تحلیل دادهها با استفاده از مدلسازی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار
 Smart Pls 4و  SPSS 26انجام پذیرفت و نتایج پژوهش نشان داد که از تعداد  17فرضیه موردنظر 11 ،فرضیه مورد
پذیرش قرار گرفتند که به اختصار عبارتند از (تاثیر عوامل فردی و عوامل اجتماعی و تبلیغات بر مدیریت بدن ،همچنین
تاثیر تبلیغات بر عوامل اجتماعی ،تاثیر تبلیغات بر عوامل فردی ،تاثیر عوامل اجتماعی بر عوامل فردی .عالوه براین
تبلیغات با نقش میانجی عوامل اجتماعی بر بعد رفتاری مدیریت بدن و همچنین تبلیغات با نقش میانجی عوامل فردی بر
مدیریت بدن تاثیر داشتند 2 .فرضیه (تاثیر عوامل اجتماعی بر بعد نگرشی مدیریت بدن و تبلیغات با نقش میانجی عوامل
اجتماعی بر بعد نگرشی مدیریت بدن) رد شدند .با توجه به نتایج این پژوهش ،به مخاطبان پیشنهاد میشود با افزایش
سطح آگاهی زنان توسط آموزش صحیح ،شدت تاثیرگذاری تبلیغات و رسانه را در مدیریت ناصحیح بدن کاهش دهند.
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 -1مقدمه
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با ظهور عصر جدید و جامعه مصرفی ،نما و صورت ظاهری بدن برای افراد جامعه اهمیت بسیار زیادی یافته است(جهانگیری و
همکاران .)171:1400،توجه به بدن در جوامع کنونی رو به افزایش است و آمارهای فزاینده جراحیهای زیبایی و مصرف بیرویه
لوازمآرایشی خصوصاً بین بانوان در ایران ،حاکی از اهمیت مدیریت بدن دارد و تصور افراد از آن تکیه به تبلیغات و رسانهها
دارد(اکبرزاده و همکاران .)70:1798،تصویر بدن ساختاری چندبعدی است که به درک و نگرش فرد درباره اندازه و شکل بدن فرد
اشاره دارد .این تصویر ،هم یک مؤلفه ادراکی دارد که به نحوه مشاهده اندازه بدن ،شکل ،وزن ،خصوصیات بدنی ،عملکرد و حرکت
خود اشاره دارد و هم مؤلفه ارزشیابی که به احساس ما در مورد این ویژگیها و تأثیر آن احساسات بر رفتارهای ما اشاره دارد .عدم
رضایت از بدن هنگامی تجربه میشود که فرد درک کند بدن او از نظر اندازه و یا شکل از ایدهآل اجتماعی کمتر است.
بهعبارتدیگر ،عدم رضایت بدن نهتنها تحتتأثیر تفسیر ایدهآلهای اجتماعی است ،بلکه تحتتأثیر نحوه درک خود نیز قرار می-
گیرد؛ بنابراین ،نارضایتی بدن و برداشت از زیبایی با یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند .با داشتن تصاویری از زیبایی ایدهآل که به طور
روزانه ما را درگیر میکند ،بهراحتی میتوان فراموش کرد که استانداردهای زیبایی دلخواه هستند و از فرهنگ به فرهنگ دیگر و
باگذشت زمان بسیار متفاوت هستند(امیرپورسعید و همکاران .)48:1400،به هر نوع نظارت و دستکاری مستمر ویژگیهای ظاهری
و آشکار بدن که در قالب رویههای آرایشی و اعمال جراحی انجام میپذیرد ،مدیریت بدن اطالق میشود(جلیلی کهنهشهری و
علیزادهاقدم .)100:1794،بدن انسان ،بخشی از هویت وی محسوب میشود که افراد همواره به دنبال دستیابی به شکل ایدهال آن
هستند .مدیریت بدن و ایدهآلهای بدن مثل سایر جنبههای زندگی تااندازهای تحت تأثیر پیامهای رسانهای قرار میگیرد(جمالی-
گشتی .)21:1790،بنابراین ،استراتژیهای تبلیغاتی میتواند در این زمینه راهگشا باشد .همچنین بررسی اینکه چگونه رسانههای
اجتماعی که تنوع بدن ،تصویر مثبت بدن ،زیبایی درونی و نقاط قوت شخصی را ترویج میکنند ،میتواند نگرشهای مطلوب نسبت
به جراحی زیبایی را کاهش دهد ،ارزشمند خواهد بود(ووآ و همکاران .)72:2021،رسانههای اجتماعی منبع مدرن فشار ظاهری
هستند و به طور فزایندهای ،بانوان خصوصاً دختران نوجوان تمایل به ظاهری الغر و عضالنی دارند(رابرتزا و همکاران.)279:2022،
نتایج بهدستآمده در پژوهشهای پیشین موید این مطلب است که در دوران مدرن ،نوع مدیریتکردن ظاهر بدن به منزله یک
معرف هویتی ،نقشی اساسی در قضاوتهای دیگران از فرد و بازنمایی شخصیت افراد پیدا کرده است(امیرپورسعید و
همکاران .)40:1400،وضع مطلوب آناست که خصوصاً قشر بانوان که بیشتر از مردان در این امر پیشرو هستند ،آگاهانه اقدامات
مدیریت بدن را انجام دهند .به گفته نایب رئیس انجمن واردکنندگان فرآوردههای آرایشی و بهداشتی ،ایران در مصرف لوازمآرایشی
رتبه اول کشورهای منطقه را به خود اختصاص دادهاست .درهمین حال ،ایران از نظر نسبت تعداد عمل جراحی زیبایی در رتبههای
اول جهان قرار دارد (احمدزاده.)1401،
مرور یافتهها نشان میدهد که درباره هرکدام از مؤلفهها پژوهش بهعملآمده است و نتایج پراکندهای بهدستآمده است؛ اما
هیچ یک رابطه توأم عوامل فردی و اجتماعی و تبلیغات و رسانهها را بر ابعاد نگرشی و رفتاری مدیریت بدن بررسی نکردهاند .ازآنجا
که تقاضا برای انجام جراحی زیبایی مدام در حال افزایش است .آگاهی از عوامل مؤثر بر مدیریت بدن از دو بعد نگرشی و رفتاری
میتواند مؤثر واقع گردد .در این مقاله سعی بر این است که ابعاد نگرشی و رفتاری مدیریت بدن مورد بررسی قرار گیرد و تأثیر سه
عامل اجتماعی (نگرش دوستان ،نگرش خانواده ،فشارهای اجتماعی ـ فرهنگی ،مدگرایی و پذیرش اجتماعی) و فردی (دینداری،
تنوعطلبی ،جلبتوجه ،عزتنفس ،سبک زندگی) و تبلیغات و رسانههای اجتماعی (محیطی ،رسانه ،چهرهبهچهره) بر مدیریت بدن
مورد بررسی قرار بگیرد .مدیریت بدن در این پژوهش از دو جنبه نگرشی و رفتاری با زیر متغیرهایی شامل :جراحی زیبایی ،سالمت
رفتار ،آرایش و بهداشت ،کنترلوزن و پوشش ظاهری در نظر گرفته شده است .در این مدل عوامل فردی ،اجتماعی و تبلیغات و
رسانهها بهعنوان متغیر مستقل و مدیریت بدن بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 -2ادبیات پژوهش
 -1-2مدیریت بدن
به انواع دستکاریها و مداخالت انسانها بر بدنهایشان اطالق میشود که براساس آن یا هویت راستین خود را برای دیگران
تعریف مینمایند و یا از طریق آن هویت دلخواه و نه واقعی خود را به نمایش در میآورند .ازآنجاییکه ،این مداخالت براساس نوعی
تصورات بدنی افراد از خود حاصل میگردد ،ازاینرو مهمترین محرک چنین امری ،تصور بدنی منفی و مبتنی بر بیرضایتی میباشد
که همین احساس نارضایتی آن ها را به اشکال مختلف مدیریت بدن از قبیل آرایش ،تناسب ،پوشش و ...سوق می-
دهد(کشکر .)27:1790،مدیریت بدن از مفاهیم مهم در جامعهشناسی و روانشناسی و پزشکی است که امروزه در میان دختران و
زنان رواج فراوانی یافته است و افراد با تغییر ویژگیهای ظاهری بدن خود به ساخت بدن اجتماعی مبادرت میورزند(قبادی و
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همکاران .))07:1797،در تعریفی دیگر از گیدنز ،مدیریت بدن به معنای دستکاری در صورت ظاهری بدن است که با ظهور عصر
جدید جامعه مصرفی نما و صورت ظاهری بدن برای افراد جامعه از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شده است .امروزه بدن بهصورت
جزئی از بازتابندگی دنیای امروز آمده است و رژیمهای ویژه برای بدنسازی و توجه به آراستگی و نظافت جسم در دوره اخیر تجدد
بدن را در برابر گرایشهای بازتابی مداوم ،خاصه در شرایطی که کثرت انتخاب و جود داشته باشد ،تأثیرپذیر ساخته
است(خجیر.)28:1400،

 -2-2اجزای مدیریت بدن
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بدن اصلیترین واسطه میان فرد و دنیای خارج اوست؛ بنابراین توجه به این مبحث اهمیت به سزایی دارد که سعی شده
است در این مطالعه در پنج متغیر بررسی گردد :جراحی زیبایی ،سالمت رفتار ،آرایش و بهداشت ،کنترل وزن و پوشش ظاهری.
الف -جراحی زیبایی :جراحی زیبایی ،جراحی ترمیمی است که در ابتدا برای رفع ضایعات مادرزادی استفاده میشده ،اما در
مراحل بعد با اهداف زیبایی به کار گرفته شد(ذوقی پایدار و همکاران .)8:1790،به اعمال جراحی پزشکی میگویند که برای تغییر و
زیباسازی یا رفع آسیبهای ظاهری بخشی از صورت یا بدن انجام میشود و ارتقای سطح عادی بدن به سمت زیباتر کردن پیش
میرود(حیدریشاهیسرایی.)47:1797،
ب -سالمت روان و رفتار :اصوال به فقدان بیماری روانی؛ داشتن تعادل عاطفی؛ سازش اجتماعی؛ احساس راحتی و آسایش؛
یکپارچگی شخصیت؛ شناخت خود و محیط سالمت روان و رفتار گویند(یونسینژاد .)11:1798،سالمت ،سازهای پیچیده است و
منظور از آن ،تجربه و کنشوری بهینه روانشناختی است .که شامل استعداد روان ،برای هماهنگی و کارکرد مؤثر ،انعطافپذیری
در موقعیتهای دشوار ،ارزیابی خود و داشتن تعادل است(باوی و خدابخشیکوالیی.)128:1794،
ج -آرایش و بهداشت :مراقبتهای بهداشتی و آرایشی شامل )استحمام روزانه ،آرایش مو ،آرایش یا اصالح صورت ،استفاده
از عطر و ادکلن ،آرایش ناخن و لنز رنگی برای خانمها( میشود(رقیبی و میناخانی.)07:1790،
د -کنترل وزن :معموالً کنترل وزن به برنامهریزی منظمی اطالق میشود که طی رعایت آن ،چربی اضافی بدن کاهشیافته
واز وزن بدن کاسته میشود .اغلب بهمنظور داشتن اندامی متناسب ،افراد اقدام به کنترل وزن خود میکنند(برزکار .)1792،کنترل
وزن شامل معرفهای ورزش ،رژیم غذایی و استفاده از دارو میباشد(رقیبی و میناخانی.)07:1790،
ه -پوشش ظاهری :نمای ظاهری بدن شامل همه ویژگی از نمایان بدن از جمله پوشش ،نوع لباس و آرایش هم برای خود
و هم برای دیگران قابل رویت است و معموالً بهعنوان نشانههایی برای تفسیر کنش ،بکار گرفته میشود(خواجهنوری و کوچانی-
اصفهانی.)108:1400،

 -3-2عوامل مؤثر بر مدیریت بدن
عوامل مختلفی بر مدیریت بدن مؤثر هستند ،در زیر به چند عامل اصلی شامل :عوامل اجتماعی ،عوامل فردی ،رسانه و تبلیغات
اشاره میشود.
الف) عوامل اجتماعی :بدن ،تنها هستی زیستشناختی و روانی نیست؛ بلکه پدیدهای است که بهصورت اجتماعی برساخت می-
شود؛ بنابراین ،امروزه برای شکلگیری جامعه مصرفی ،گسترش رسانهها و بازتابیشدن هویت ،افراد به ساخت بدن خود مبادرت
میکنند(قاسمی .)107:1797،این متغیر شامل زیر متغیرهای :نگرش دوستان ،نگرش خانواده ،فشارهای اجتماعی  -فرهنگی،
مدگرایی و پذیرش اجتماعی است.
ب) عوامل فردی :شامل زیر متغیرهای دینداری ،تنوعطلبی ،جلب توجه ،عزتنفس و سبکزندگی میشود.
ج) تبلیغات و رسانه :تبلیغات بهعنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی نقش اساسی در ایجاد و بالفعل کردن نیاز دارد و باعث
تغییراتی در نگرش ،دانش و رفتار مخاطبان میشود(جعفری .)27:1400،تبلیغات ریشه در ابالغ پیام دارد و به معنای برقراری ارتباط
با مشتری برای بیان یک پیام در خصوص خدمات و محصوالت دارد(آقاسیدحسینی .)1798،در جوامعی که رسانهها گفتمان غالب
جامعه را شکل میدهند ،سبک زندگی غالب نیز تحتتأثیر آنها است؛ بهویژه تجربه قرن بیستم نشان داده است که در میان رسانه-
ها ،تلویزیون در بسیاری از جوامع چنین نقشی را بر عهده گرفته است و سبک رایج مدیریت بدن ،نیز تحتتأثیر این رسانه بوده
است(قهرمانی و هاشمی .)22:1790،فشار تبلیغات رسانهها و سایر ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و حساسیت زنان و
دختران به ویژگیهای اندام و چهره ،زمینه گسترش انواع جراحیهای پالستیک و زیبایی را در پی داشته است .بهعنوانمثال:
جراحی بینی و اندامهای دیگر و نیز اقدامات دیگری همچون خالکوبی روی چهره ،ابروها ،لبها و اطراف چشم را میتوان نام برد
که علیرغم نگرانی ها و مخاطرات پزشکی و بهداشتی مربوطه ،در ایران نیز همچون کشورهای غربی ،مطلوبیت روزافزون
دارد(توسلی .)110:1792،د ر این پژوهش سعی بر این است که ابعاد نگرشی و رفتاری مدیریت بدن مورد بررسی قرار گیرد و تأثیر
72

سه عامل اجتماعی (نگرش دوستان ،نگرش خانواده ،فشارهای اجتماعی -فرهنگی ،مدگرایی و پذیرش اجتماعی) و فردی (دینداری،
تنوعطلبی ،جلبتوجه ،عزتنفس ،سبک زندگی) و تبلیغات و رسانههای اجتماعی (محیطی ،رسانه ،چهرهبهچهره) بر مدیریت بدن
مورد بررسی قرار بگیرد .مدیریت بدن در این پژوهش از دو جنبه نگرشی و رفتاری با زیر متغیرهایی شامل :جراحی زیبایی ،سالمت
رفتار ،آرایش و بهداشت ،کنترلوزن و پوشش ظاهری در نظر گرفته شده است.

 -1-3-2سایر عوامل موثر بر بدن
بهجز عوامل ذکر شده درگذشته ،عوامل دیگری نیز بر مدیریت بدن تأثیر گذارند که عبارتند از :مقاصد جنسی یا جذب جنس
مخالف ،معرف طبقه اجتماعی،تمایزات فردی و روانی ،داشتن هویت ،همانندسازی و تشخص طلبی.

 -4-2پیشینه پژوهش
به جهت اختصار منتخبی از پیشینه داخلی و خارجی پژوهش در قالب جدول ( )1و ( )2بیان میگردد:
جدول  .1خالصه پیشینههای داخلی

1

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)38 :مهر 1441

2

موضوع
سبک زندگی و مدیریت بدن :مطالعهای
جامعهشناختی (مطالعه موردی :زنان
شهر رفسنجان)
ارائه مدل ساختاری تأثیر تبلیغات
رسانهای بر سبک زندگی ورزش -
محور با تبیین نقش میانجیگری
بازهویت مدیریت بدن

نویسنده (سال)
امیرپورسعید و
همکاران ()1400
جهانگیری و
همکاران ()1400

7

بررسی تأثیر مؤلفههای درک از خود و
مدیریت بدن در بین زنان شهر زنجان

پور جبلی و معصومی
()1400

4

رابطه بین استفاده از اینستاگرام و
مدیریت بدن زنان شهر تهران

خجیر ()1400

2

عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش زنان
به مدیریت بدن در شهر قم

بابایی فرد و همکاران
()1799

نتایج
بین شاخصهای سبک زندگی (مصرف فرهنگی ،الگوهای خرید و اوقات
فراغت) و مدیریت بدن رابطه معناداری وجود دارد .همچنین ضرایب رگرسیونی
نشان میدهد که متغیر الگوهای خرید بیشترین میزان پیشبینی را دارد.
تبلیغ رسانهای بر روی هویت بدن معنادار است و اثر مستقیم و استانداردشده
بازهویت بدن و تبلیغ رسانهای بر سبک زندگی ورزش  -محور معنادار است و
سبک زندگی میتواند از طریق بازهویت بدن از تبلیغ رسانهای اثرپذیر باشد.
متغیرهای هالهپوشی ،درک از خود و بدن بهعنوان سرمایه اجتماعی بر
مدیریت بدن بیشترین تأثیر معنیدار را داشته و پس از آنها متغیرهای خودشی-
انگاری و متغیر میزان ساعت استفاده از شبکههای اجتماعی تأثیر معنیداری
بر متغیر مدیریت بدن نداشتند.
استفاده از اینستاگرام در حد بسیار ضعیفی باعث توجه کاربران به مدیریت بدن
شده است و بین استفاده از اینستاگرام و جراحی زیبایی و رعایت رژیم غذایی
همبستگی معناداری وجود نداشت.
فشار اجتماعی ،جذب جنس مخالف ،تأیید اجتماعی و دستیابی به موقعیت
اجتماعی و باالتر و رضایت از زندگی با مدیریت بدن رابطه مستقیم و معنادار
دارد.

جدول  .2خالصه پیشینههای خارجی

1

34

موضوع
گنجاندن رسانههای اجتماعی و درونیسازی
ایدهآل عضالنی در مدل تأثیر سهجانبه (خانواده
 همساالن  -رسانههای سنتی) تصویر بدن:بهسوی درک مدرن نارضایتی از بدن دختران
نوجوان

نویسنده (سال)
& Robertsa
(2022) et al

2

بررسی استراتژیهایی برای رسیدگی به
نگرانیهای مربوط به مدیریت بدن برای
دختران نوجوان درگیر در ورزش

Koulanova
& et al
)(2021

7

تصویر زنان جوان به دنبال مقایسه روبهباال با
مدلهای اینستاگرام :نقش کمالگرایی ظاهری
فیزیکی و تنظیم شناختی هیجان

& Comb
Mills
)(2021

4

استفاده از فیسبوک برای حفظ نمایه و نظافت
اجتماعی و مقایسه ظاهری زنان جوان کرهای
با همساالن و نگرانیهای مربوط به تصویر بدن

Kim
)(2018

نتایج
همه منابع فشار ظاهری از طریق درونیسازی الغری مطلوب با احترام به
ظاهر مرتبط بودند .فشار همساالن و رسانههای اجتماعی هر دو با درونی-
سازی ایدهآل عضالنی بیشتر مرتبط بودند ،که ارتباط معنیداری با احترام
به ظاهر نداشت .رسانههای اجتماعی تنها منبع فشار مرتبط با احترام به
ظاهر از طریق درونیسازی الغری مطلوب و مقایسه بدن بودند.
نگرانیهای مربوط به تصویر بدن در محیط ورزشی پیچیده است و
نیازمند استراتژیهای چندوجهی است که هم مدیریت نگرانیهای تصویر
بدن و هم پرورش تصویر مثبت بدن را بهعنوان یک نتیجه کانونی در
اولویت قرار میدهد.
مقایسه ظاهری با مدلها منجر به کاهش اعتمادبهنفس و افزایش ظاهر و
نارضایتی از وزن شد .کمالگرایی ظاهر فیزیکی با صفات باال ،اعتمادبه-
نفس کمتر و نارضایتی از وزن باالتر و نارضایتی ظاهری را پیشبینی
کرد.
بین مقایسه ظاهری با همساالن خود در فیسبوک ارتباط مثبت و
معناداری وجود داردو مقایسه اجتماعی مرتبط با ظاهر در فیس بوک نیز
بطور قابل توجهی با نگرانیهای مربوط به تصویر بدن مرتبط می شود.

 -3روش پژوهش

 -4تجزیه و تحلیل دادهها
 -1-4تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
در این قسمت تحلیل توصیفی متغیرهادر جدول( )7ارایه میشود( .راهنمایی :اندیس  1برای ابعاد رفتاری مدیریت بدن شامل:
جراحی زیبایی ،کنترل وزن ،آرایش و بهداشت ،سالمت روان و پوشش ظاهری است).
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این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نوع توصیفی است .این تحقیق درنظر دارد ضمن شناخت مسایل مربوط به مدیریت
بدن زنان به تحلیل عوامل موثر بر نگرش و اقدام آنان به مدیریت بدنشان بپردازد .در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای جمع-
آوری داده استفاده گردید .پرسشنامه بین بانوان باالی  18سال شهر اصفهان توزیع شد .حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران،
 784نفر محاسبه گردید میباشد که درنهایت علیرغم تالشهای زیاد محقق و کمبود زمان ،موفق به تکمیل  720پرسشنامه
گردید .قبل از اجرای پرسشنامه برای اطمینان حاصل نمودن از قابلیت اجرای آن ،به اجرای آزمایشی پرسشنامه مبادرت گردید.
روایی محتوای پرسشنامه حاضر
توسط متخصصان و خبرگان مورد
تائید قرار گرفت و برای بررسی
روایی همگرا روش  AVEو برای
روایی واگرا از روش فورنل -الرکر
و جهت پایایی پرسشنامه،از روش
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی
استفاده شد که ضرایب بطور
یکپارچه در بند تجزیه و تحلیل
داده ها آورده شده است .برای
آزمودن فرض نرمال بودن
متغیرهای پژوهش از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف استفاده
شکل .1مدل مفهومی پژوهش
گردید .مدل مفهومی پژوهش در
شکل ( )1آمده است.

جدول :3آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه
نام متغیر
نگرش
جراحی زیبایی
کنترل وزن
پوشش ظاهری
آرایش و بهداشت
سالمت روان و رفتار
تبلیغات
محیطی
چهره به چهره
رسانه
عوامل فردی
دینداری
جلب توجه
تنوعطلبی
عزت نفس

میانگین
7/771
7/702
7/800
7/410
7/049
2/094
2/970
2/479
2/874
7/241
7/207
7/780
7/727
7/287
7/979

انحراف معیار
0/478
0/877
0/722
0/892
0/098
1/087
0/791
1/014
0/922
0/072
0/710
0/010
0/870
0/791
0/270

نام متغیر
رفتار
جراحی زیبایی1
کنترل وزن1
پوشش ظاهری1
آرایش و بهداشت1
سالمت روان و رفتار1
عوامل اجتماعی
نگرش دوستان
نگرش خانواده
فشارهای اجتماعی  -فرهنگی
مدگرایی
پذیرش اجتماعی
عوامل فردی
سبک زندگی

میانگین
7/027
7/222
7/778
4/401
7/890
7/170
7/872
7/702
2/922
2/272
2/170
7/299
7/207
7/027

انحراف معیار
0/487
1/120
0/800
0/742
0/800
1/147
0/222
0/770
0/909
0/882
0/802
0/948
0/710
0/907
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 -2-4بررسی برازش مدل مفهومی
برای اینکه بتوان نتایج حاصل از تخمین روابط مدل را تفسیر نمود ،ابتدا باید میزان تناسب مدل یا برازش آن را مشخص نمود.
بررسی برازش مدل در  PLSشمال سه مرحله است :در مرحله اول ارزیابی مدل اندازه گیری مطرح میشود که در این مرحله
پایایی و روایی مدل بررسی میگردد.مرحله دوم ،آزمون مدل ساختاری استکه بر اساس معیارهای مختلف بررسی میشود و مرحله سوم
آزمون مدل کلی است که با یک معیار مورد سنجش قرار میگیرد (داوری و رضازاده .)88:1797
 -1-2-4سنجش برازش مدلهای اندازهگیری
جهت سنجش برازش مدلهای
اندازهگیری ،سه معیار پایایی ،روایی
همگرا و روایی واگرا استفاده میشود
(داوری و رضازاده.)1797،
الف) پایایی

سال هفتم ،شماره ( 4پیاپی ،)38 :مهر 1441

ضرایب بارهای عاملی :بارهای
عاملی از طریق محاسبه مقدار
همبستگی شاخص های یک سازه با
آن سازه محاسبه میشودو معیار قابل
قبول آن  0.4است.مقدار بار عاملی
کلیه سواالت باالی  0.4بود ،پس
مدل مفهومی دارای پایایی قابل
قبولی است.
شکل  .2مدل مفهومی پژوهش بر حسب بارهای عاملی
جدول .4ضرایب آلفای کرونباخ ،روایی همگرا و پایایی ترکیبی برای متغیرها

نام متغیر
نگرش
جراحی زیبایی
کنترل وزن
پوشش ظاهری
آرایش و بهداشت
سالمت روان و رفتار
تبلیغات
محیطی
چهره به چهره
رسانه
عوامل فردی
دینداری
جلب توجه
تنوعطلبی
عزتنفس
سبک زندگی

آلفای
کرونباخ
0/070
0/847
0/004
0/827
0/808
0/879
0/827
0/807
0/094
0/090
0/809
0/010
0/097
0/897

CR

AVE

نام متغیر

AVE

CR

0/808
0/847
0/907
1
1
0/827
0/877
0/002
0/020
0/801
0/042
0/078
0/097
0/870
0/872

0/872
0/028
0/900
1
1
0/848
0/812
0/812
0/777
0/720
0/022
0/784
0/222
0/020
0/224

رفتار

0/002
0/089
0/822
0/080
0/077
1
0/784
0/709
0/820
0/777
0/747
0/770
0/022
0/802

0/078
0/072
0/881
0/928
0/824
1
0/082
0/827
0/970
0/010
0/082
0/027
0/042
0/881

جراحی زیبایی1
کنترل وزن1
پوشش ظاهری1
آرایش و بهداشت1
سالمت روان و رفتار1
عوامل اجتماعی
نگرش دوستان
نگرش خانواده
فشارهای اجتماعی  -فرهنگی
مدگرایی
پذیرش اجتماعی
عوامل فردی
سبک زندگی

آلفای
کرونباخ
0.047
0.077
0.082
0.021
0.822
0.049
0.044
0.911
0.088
0.872
0.028
0.000
0.897

 = 0.820آلفای کرونباخ کل

ضرایب آلفای کرونباخ :معیار پایایی قابل قبول براساس آلفای کرونباخ 0.0 ،است(داوری و رضازاده .)1797،براین اساس
مدل اندازه گیری پژوهش دارای پایایی قابل قبول است.ضرایب در جدول  4گزارش شده است.
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پایایی ترکیبی :در روش پایایی ترکیبی پایایی سازه ها نه به صورت مطلق بلکه با توجه به همبستگی شاخص هایشان با
یکدیگر محاسبه میشود .مقادیر باالی  0/0میزان پایداری مناسب را نشان میدهد و مقادیر کمتر از  0/7عدم پایایی را نشان می
دهند .ضرایب در جدول  4گزارش شده است.
ب) روایی همگرا (میانگین واریانس استخراج شده)
ضریب  AVEمیزان همبستگی یک سازه با شاخص های خود را نشان می دهد که معیار قابل قبول برای آن عدد  0.2است.
و در جدول  4گزارش شده است.

ج) روایی واگرا
روش فورنل – الرکر :در صورتی که یک مدل روایی واگرای قابل قبولی دارد که اعداد مندرج در قطر اصلی از مقادیر زیرین
خود بیشتر باشند(داوری و رضازاده .)1797،قسمتی از ماتریس روایی واگرا بدیل زیاد بودن متغیرها ،در جدول ( )2ارائه شده است.
همانطور که مشخص است روایی واگرای مدل مناسب میباشد.
جدول .5ماتریس روایی واگرا به روش فورنل-الرکر
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 -2-2-4سنجش برازش مدل ساختاری


ضرایب معناداری zمقادیر))values-t

در ادامه مدل مفهومی بر اساس ضرایب معناداری  tدر شکل  7ارائه شده است.
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شکل  . 3مدل مفهومی بر اساس ضرایب معناداریt

در شکل  7کلیه مقادیر ،به جز ضریب  tمربوط به تأثیر متغیر عوامل اجتماعی بر نگرش( ،)1/129از معیار  1/97بزرگتر هستند
و این نشان از صحت و معناداری تمامی سواالت و روابط بین متغیرها و سازهها در سطح اطمینان  %92است .اما در مورد فرضیهی
مذکور ،به دلیل اینکه مقدار  tمربوطه از  1/97کوچکتر است ،میتوان گفت بین متغیر عوامل اجتماعی و نگرش ارتباط معناداری
وجود ندارد .این مورد در قسمت رد و پذیرش فرضیهها ،مورد بررسی قرار می گیرد.
معیار  Squares Rیا  :R2معیاری است که برای متصل کردن بخش اندازه گیری و بخش ساختاری مدل سازی معادالت
ساختاری به کار می رود و نشان از تاثیری دارد که یک متغیر برون زا (مستقل) بر یک متغیر درون زا می گذارد (داوری و رضازاده،
 .)1797بر اساس مقادیر جدول  7می توان گفت ،مناسب بودن برازش مدل ساختاری از نظر معیار مورد نظر ،مورد تایید است.
معیار معیار 𝟐𝐐 ( :)Stone-Geisser Criterionاین معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میکند .در مورد شدت قدرت
پیشبینی مدل در مورد سازههای درونزا سه مقدار  0/12 ،0/02و  0/72را تعیین نمودهاند(داوری و رضازاده .)1797،این معیار در
جدول  7گزارش شده است.
جدول  .6ضرایب  R2و معیار Q2

نام متغیر
نگرش
جراحی زیبایی
کنترل وزن
پوشش ظاهری
آرایش و بهداشت
سالمت روان و رفتار
تبلیغات
محیطی
چهره به چهره
رسانه
عوامل فردی
دینداری
جلب توجه
تنوعطلبی
عزتنفس
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Q2
0.191
0/178
0/119
0/148
0/128
0/172
0/278
0/010
0/717
0/170
0/122
0/128
0/102
0.128

𝟐𝐑
0/741
0/779
0/292
0/721
0/799
0/249
0
0/279
0/017
0/710
0/787
0/204
0/748
0/497
0/702

نام متغیر
رفتار
جراحی زیبایی1
کنترل وزن1
پوشش ظاهری1
آرایش و بهداشت1
سالمت روان و رفتار1
عوامل اجتماعی
نگرش دوستان
نگرش خانواده
فشارهای اجتماعی-فرهنگی
مدگرایی
پذیرش اجتماعی
عوامل فردی
سبک زندگی

Q2
0/207
0/220
0/120
0/127
0/140
0/172
0/222
0/140
0/127
0/198
0/128
0/100
0/170
0/120

𝟐𝐑
0/400
0/201
0/777
0/708
0/091
0/722
0/271
0/701
0/770
0/709
0/710
0/709
0/787
0/404

 -3-2-4برازش مدل کلی
معیار  :GOFحدود این شاخص بین صفر و یک می باشد و سه مقدار  0/22، 0/01و  0/77را به ترتیب به عنوان مقادیر
ضعیف ،متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده است .این شاخص مجذور ضرب دو مقدار متوسط مقادیر اشتراکی
( )commonalitiesو متوسط ضریب تعیین ( )average R Squareاست(داوری و رضازاده .)1797،گزارش مربوط به آن در
جدول 0آمده است.
جدول  .7ضرایب  GOFبرای متغیرها

𝑅2
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶

GOF

با حصول مقدار  0/204برای  GOFمیتوان نتیجه گرفت که برازش کلی مدل این پژوهش مناسب و مورد تایید و در حد
بسیار قوی میباشد.
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سازه
مقدار اشتراکی
ضرایب 𝑅2
سازه
مقادیر اشتراکی
ضرایب 𝑅2
سازه
مقدار اشتراکی
ضرایب 𝑅2
سازه
مقادیر اشتراکی
ضرایب 𝑅2
سازه
مقادیر اشتراکی
ضرایب 𝑅2
سازه
مقادیر اشتراکی
ضرایب 𝑅2

جراحی زیبایی
0/028
0/779
جراحی زیبایی1
0/089
0/201
محیطی
0/812
0/279
تنوع طلبی
0/019
0/497
مدگرایی
0/747
0/710
رفتار
0/400
0/204

کنترل وزن
0/907
0/292
کنترل وزن1
0/822
0/777
چهره به چهره
0/777
0/017
عزتنفس
0/224
0/702
سبک زندگی
0/802
0/404
عوامل اجتماعی
0/271

پوشش ظاهری
1
0/721
پوشش ظاهری1
0/080
0/708
رسانه
0/727
0/710
نگرش دوستان
0/709
0/701
پذیرش اجتماعی
0/778
0/709

آرایش و بهداشت
1
0/799
آرایش و بهداشت1
0/070
0/091
دینداری
0/787
0/204
نگرش خانواده
0/819
0/770
عوامل فردی
0/787
نتیجه محاسبات
0/428
0/000

سالمت روان و رفتار
0/840
0/249
سالمت روان و رفتار1
1
0/722
جلب توجه
0/817
0/748
فشارهای اجتماعی  -فرهنگی
0/772
0/709
نگرش
0/741

 -3-4آزمودن فرضیهها
خالصه نتایج فرضیه های پژوهش در قالب جدول  8ارائه می شود.
جدول  .8نتایج فرضیهها
فرضیههای پایه
 .1عوامل فردی بر بعد نگرشی مدیریت بدن بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .2عوامل فردی بر بعد رفتاری مدیریت بدن بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .7عوامل اجتماعی بر بعد نگرشی مدیریت بدن بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .4عوامل اجتماعی بر بعد رفتاری مدیریت بدن بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .2تبلیغات و رسانهها بر بعد نگرشی مدیریت بدن بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .7تبلیغات و رسانهها بر بعد رفتاری مدیریت بدن بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .0تبلیغات و رسانهها بر عوامل اجتماعی از دیدگاه بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .8تبلیغات و رسانهها بر عوامل فردی از دیدگاه بانوان اصفهان تاثیر دارد.
 .9عوامل اجتماعی برعوامل فردی از دیدگاه بانوان اصفهان تاثیر دارد.

ضریب مسیر
0/112
0/742
0/001
0/794
0/278
0/729
0/481
0/200
0/740

آماره t
7/880
2/077
1/129
2/082
7/049
7/740
11/112
4/428
4/929

نتیجه آزمون
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
رد فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه
پذیرش فرضیه

برای بررسی فرضیه های مربوط به نقش میانجی گری از آزمون سوبل استفاده گردید ،مقادیر  Z-valueحاصل از این آزمون
در جدول  9آورده شده است.
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جدول  .9نتایج سنجش فرضیه های میانجی
فرضیه
 .10تبلیغات و رسانهها با در نظر گرفتن نقش میانجی عوامل اجتماعی بر بعد نگرش مدیریت بدن
بانوان اصفهانی تاثیر دارد.
 .11تبلیغات و رسانهها با در نظر گرفتن نقش میانجی عوامل اجتماعی بر بعد رفتاری مدیریت بدن
بانوان اصفهانی تاثیر دارد.
 .12تبلیغات و رسانهها با در نظر گرفتن نقش میانجی عوامل فردی بر بعد نگرشی مدیریت بدن بانوان
اصفهانی تاثیر دارد.
 .17تبلیغات و رسانهها با در نظر گرفتن نقش میانجی عوامل فردی بر بعد رفتاری مدیریت بدن بانوان
اصفهانی تاثیر دارد.

Z

نتیجه آزمون

1/089

رد فرضیه

1/901

پذیرش فرضیه

7/200

پذیرش فرضیه

7/214

پذیرش فرضیه

 -5نتیجه گیری و پیشنهادها
 -1-5نتایج فرضیههای پژوهش
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فرضیه  1نشان داد که بین متغیرهای عوامل فردی و بعد نگرشی مدیریت بدن ارتباط معنادار وجود دارد .یافتهها با نتایج
پژوهش (توسلی و همکاران)1792،و(راسخ و همکاران )1790،و (مهدیزاده و رضایی )1797،و (براتلو و خودی )1792،همراستا
است و فرضیه 2نشان داد که بین متغیرهای عوامل فردی و بعد رفتاری مدیریت بدن ارتباط معنادار وجود دارد که با نتایج پژوهش-
های (توسلی و همکاران )1792،و (چابکی و صفرا )1400،و (فاتحی و اخالصی )1780،و (امیرپورسعید و همکاران )1400،همراستا
و همسو میباشد و فرضیه  7نشان داد که بین متغیرهای عوامل اجتماعی و بعد نگرشی مدیریت بدن ارتباط معناداری وجود ندارد.
این در صورتی است که با نتایج پژوهش (راسخ و همکاران )1790،مغایرت دارد و فرضیه  4نشان داد که بین متغیرهای عوامل
اجتماعی و بعد رفتاری مدیریت بدن ارتباط معنادار وجود دارد .این نتیجه با نتایج پژوهشهای (یوسفیفرد )1797،و (فاتحی و
اخالصی)1780،و(مهدیزاده و رضایی )1797،و (باباییفرد و همکاران )1799،هماهنگ و همراستا میباشد و فرضیه  2با نشان داد
که بین متغیر تبلیغات و رسانهها و بعد نگرشی مدیریت بدن ،ارتباط معنادار وجود دارد .که با نتایج (تقیپور )1797،و (پاکدهی و
مرادیان )1792،و (مهدیزاده و رضایی )1797،همخوانی دارد.
فرضیه  7نشان داد که بین متغیر تبلیغات و رسانهها و بعد رفتاری مدیریت بدن ،ارتباط معنادار وجود دارد .این نتیجه همسو با
نتایج (تقیپور )1797،و (جهانگیری و همکاران )1400،و (اخالصی و فاتحی )1780،و (قهرمانی و هاشمی )1790،است و فرضیه 0
نشان داد که بین متغیر تبلیغات و رسانهها و عوامل اجتماعی ،ارتباط معنادار وجود دارد .این نتیجه همسو با نتایج (قهرمانی و
هاشمی )1790،میباشد و فرضیه  ،8نشان داد که بین متغیر تبلیغات و رسانهها و عوامل فردی ،ارتباط معنادار وجود دارد .که نتیجه
این فرضیه با نتیجه پژوهش (جهانگیری و همکاران )1400،مطابقت میکند و فرضیه  9نشان داد که بین متغیر عوامل اجتماعی و
رسانهها و عوامل فردی ،ارتباط معنادار وجود دارد و با نتایج پژوهش (مهدیزاده و رضایی )1797،هماهنگ میباشد و فرضیه ،10
نشان داد نقش متغیر میانجی عوامل اجتماعی در رابطهی میان تبلیغات و رسانه ها و بعد نگرش مدیریت بدن ،معنادار نیست
بنابراین فرضیه پذیرفته نمیشود و فرضیه ،11نشان داد که نقش متغیر میانجی عوامل اجتماعی در رابطهی میان تبلیغات و رسانهها
و بعد رفتاری مدیریت بدن معنادار است و فرضیه پذیرفته میشود .که با نتایج (اکبرزاده جهرمی و همکاران )1798،و (صدری و
همکاران )1799،همسو است و فرضیه  ،12نشان داد که نقش متغیر میانجی عوامل فردی در رابطه میان تبلیغات و رسانهها و بعد
نگرش مدیریت بدن معنادار است و فرضیه پذیرفته میشود .در این رابطه مقالهای یافت نشد و فرضیه  ،17نشان داد که نقش متغیر
میانجی عوامل اجتماعی در رابطهی میان تبلیغات و رسانهها و بعد رفتاری مدیریت بدن معنادار است ،بنابراین فرضیه پذیرفته می-
شود.

 -2-5پیشنهادهای کاربردی برای بازار هدف
با استناد به فرضیه شماره  11پیشنهاد به تالش در جهت افزایش آگاهی به بانوان میشود ؛ اولین و مهمترین گام ،در امر
مبارزه با مدگرایی افراطی ،ارتقای سطح بینش بانوان است و باید زمینه را برای خلق مدهای قابل قبول و قابل پسند زنان و جامعه
فراهم کرد.
منطبق بر فرضیههای شماره  1و  2و  12و  17پژوهش توصیه میشود ،عزتنفس بانوان را با آموزشدادن اصولی به آنها
بدینگونه که از اندام و بدن خود هیچ وقت متنفر نباشند و بدانند که هرکدام از انسانها چه زن و مرد قالبی جسمانی به نام بدن
دارند که در آن تفاوتهای جنسیتی ،نژادی و ...یک چیز عادی است که باید توانایی توازن برقرار کردن در آن را داشته باشیم ،باال
برد و زمینه تقویت اعتمادبهنفس زنان بدون توجه به ظاهر آنان فراهم شود .همچنین افزایش تاکید رسانههای داخلی برارزشهای
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ورای زیبایی ظاهری و سوق دادن افراد به پیشرفت در عرصههای علمی ،اجتماعی و کسب موقعیتهای شغلی و تغییر سبک
زندگی برای مقابله با انواع جراحیهای خطرناک برای زیبا جلوهدادن بدن و خودنمایی کردن در جامعه.
همچنین براساس فرضیههای  2و  7و  11توصیه میگردد کالسهای آموزشی در مورد مدیریت بدن در محیطهای فرهنگی
مثل دانشگاهها و مدارس ،به منظور آگاهیدادن به خانوادهها ،در مورد فیلمهای ماهوارهای و تبلیغات رسانهای و اینستاگرام و انواع
جراحیها ،اختالالت غذایی ،برای رسیدن به بدنی ایدهال به منظور مدیریت بدن تناسب اندام ،اصالح بدن ،ارزیابی سالمت که به
قیمت جان انسانها تمام میشود ،توسط افراد متخصص برگزار گردد.
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