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 خالصه 

تحقیقات علوم اجتماعي روابط بین متغیرهای مختلف را با توجه به مسائل اجتماعي مورد بررسي  مقدمه:

قرار مي دهد؛ در این راستا پژوهش حاضر به بررسي تبییني جامعه شناسي بهبود مدیریت بدن و ارتباط 

 . مي پردازدآن با سبک زندگي  در مصرفي شدن تن 

روش تحقیق پیمایشي و ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته مي باشد. جامعه   روش کار:

نفر مي  370626( در دو منطقه نیاوران و مولوی تهران 50-14آماری پژوهش به تفكیک گروه سني )

اب شدند. جهت تجزیه و نفر با توجه به فرمول کوکران به عنوان نمونه تحقیق انتخ 384باشد و تعداد 

در سطح  25نسخه  SPSSو نرم افزار  مستقل، یومن ویتني و ویلكاکسون tتحلیل داده ها از آزمون های 

 .استفاده  شده است 05/0

نتایج نشان داد که سبک زندگي، بهبود مدیریت بدن، رسانه های های جمعي بر مصرفي شدن  نتایج:

 (. P<05/0) زنان تاثیر داشته است

به نظر مي رسد که مصرفي شدن تن در بین زنان بیشتر از مردان است و از آنجایي که  نتیجه گیری:

مدیریت بدن از جنبه سالمتي بر مردان نیز باید مورد توجه قرار گیرد سازمان بهداشت باید اقداماتي در 

 .جهت افزایش مدیریت بدن در مردان انجام دهد

 .دگي، مصرفي شدن تنمدیریت بدن، سبک زن کلمات کلیدی:
 



 
 
 

 و  همكاران  منیر خاقانی فرد           تبیین جامعه شناسی بهبود مدیریت بدن و ارتباط آن با سبک زندگی در مصرفی شدن            -3424
 

 مقدمه 

دنبال تغییرات فرهنگي و اجتماعي در بدنۀ اجتماع در طي به

های اجتماعي و فرهنگي زنان تا حدودی تغییر دهۀ اخیر، نقش

دار و دارای منزلۀ یک موجود خانه به کرد و تصویری که از زن

سرعت رو  های منحصر به کانون خانواده وجود داشت، بهفعالیت

نتیجه شاهد حضور رو به گسترش زنان در  به زوال گذاشت؛ در

ایده آل های زیبایي بدن توسط صنعت (. 1) ایمعرصۀ اجتماع بوده

تبلیغ هر نوع  تبلیغات که به طور مداوم از مردان و زنان زیبا برای

. این فشارها در دراز (2)کاال استفاده مي کند، افزایش مي یابد 

مدت موجب پررنگ تر شدن استانداردهای زیبایي و اهمیت یافتن 

دو مولفه سرمایه جنسي )یعني جذابیت ظاهری و جاذبه جنسي( به 

. در گذشته، جذابیت (3)ویژه در بازارهای همسریابي مي شود 

ر کسي بهره ای از آن نداشت، برای بهبودش کار ظاهری بود و اگ

چنداني از دست او برنمي آمد. اما امروزه در جوامع مدرن، سطح 

بسیار باالیي از قدرت جنسي مي تواند از طریق آموزش تناسب 

. رژیم های غذایي، (4) اندام و تالش و اقدامات فني به دست آید

، لوازم آرایشي، باشگاه های بدنسازی، اسپری برنزه کردن پوست

. این پژوهش (5) جراحي زیبایي و... همگي برای بهبود ظاهر است

مي خواهد بداند بررسي تببیني بهبود مدیریت بدن در سبک 

 بررسي کند. 1400زندگي زنان در شهر تهران در سال 

مدیریت بدن به معنای نظارت و دستكاری مستمر ویژگي های 

به کمک معرف های کنترل  ظاهری و مرئي بدن است. این مفهوم

وزن )از طریق ورزش، رژیم غذایي و دارو(، دستكاری پزشكي 

)جراحي بیني و پالستیک( و میزان اهمیت دادن به مراقبت های 

بهداشتي و آرایشي )استحمام روزانه، آرایش مو، آرایش یا 

اصالح صورت، استفاده از عطر و ادکلن و دوئودورانت زیر بغل، 

نز رنگي برای خانم ها(، به یک شاخص تجمعي آرایش ناخن و ل

تصور و چگونگي درک زنان از . از طرفي (6)تبدیل شده است 

هایي بدن خود بر توانایي آنها در برقراری ارتباط با دیگران و پاسخ

دهند. این تصور از خود بر گذارد که دیگران به آنها ميتأثیر مي

زندگي روزمره تأثیر هایشان در کردن زنان از بدنتجربه هنحو

تصویر ذهني منفي از خود به نارضایتي از بدن، . (7) گذاردمي

نبودن و در نهایت مشغولیت فكری نسبت به احساس جذاب

وضعیت ظاهری قسمتي از بدن و اختالل در عملكرد منجر 

گرفته از تصور های نشئتها و نگرانينارضایتي . (9, 8شود)مي

های های زیبایي، افزایش رژیمجراحيبدني به مشكالتي مانند 

نظمي تغذیه و ... گیرانه و بدون نظارت پزشک، بيغذایي سخت

شود که این حساسیت در میان زنان و دختران جوان بیش منجر مي

نوع تحقیقات زیادی اظهار نموده اند که  .(10) از مردان است

است شود، همراه با نظمي کنترل و نظارتي که بر بدن اعمال مي

دهد و این تغییر که با تأثیرگرفتن از فشار اجتماعي تغییر شكل مي

 (14-11) گذاردشكل بر منزلت و وضع اجتماعي زنان تأثیر مي

( پژوهشي تحت عنوان 1396پژوهش داخلي  قاسمي در سال )

مطالعه کیفي نگرش و ادراکات زنان از بدن با تاکید بر جراحي 

-زناني که دست به جراحي ن دادتایج نشاهای زیبایي پرداخت. ن

و از بدن خود رضایت ندارند  زنند از بدن خویشهای زیبایي مي

عنوان سرمایه، نقاب و هویت مستقل و جایگاه کسب لذت و به

کنند. عوامل مؤثر بر این ادراک نیز شناسایي آرامش استفاده مي

 شدند که مواردی مانند غلبۀ هنجارهای مردانه در جامعه، دیدگاه

پذیری جنسیتي، خودکمتربیني ظاهرگرایانه نسبت به زنان، جامعه

شدند. های جمعي را شامل ميزنان، پایگاه پایین زنان و رسانه

چشمي، هم وپیامدهای این نوع ادراک نیز رواج فرهنگ چشم

 .(15) است کاالیي شدنغلبۀ فرهنگ بیگانه، رواج فرهنگ 

( در تحقیقي 1396) پژوهش داخلي گیلوایي و محمودی در سال

تحت عنوان مطالعه جامعه شناختي صنعت بدن: )مطالعه کیفي 

دالیل و پیامدهای جراحي های زیبایي زنان ساکن شهر تهران( 

 ابزار گرایيمیل به زیبایي و پرداختند. نتایج نشان مي دهند که، 

های بدني، پدیدة محوری پژوهش است که در بستر ارزش

 پژوهش راد .(16) دگي اتفاق افتاده استاجتماعي و شرایط خانوا

( نشان مي دهند که زیبایي در تمامي 2000و لنون در سال )

فرهنگ ها یک ارزش محسوب مي شود. آنان در نتایج خود 

دریافتند که زنان خیلي سریع یاد مي گیرند که ظاهر خود را برای 

رسیدن به ایده آل های فرهنگي مدیریت کنند که نوعا شامل 
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م وزن و نگه داشتن بدن برای برآوردن هنجارهای مورد انتظار تنظی

 .(17) است

همچنین نتایج بسیاری از تحقیقات پیشین به در این پژوهش 

بدن و مفاهیم بدن مندی مربوط مي باشد، ولي در این حوزه 

پژوهش های جامعه شناختي مسئله ای انجام نشده و با نگرش های 

خاص و سمت و سویي متفاوت آمده است، اما وجه تمایز پژوهش 

اثر  حاضر با تحقیقات دیگر در این است که در تحقیقات پیشین،

ساختار اجتماعي برکاالیي شدن تن بررسي نشده است و این 

پژوهش به دالیل توجه به کاالیي شدن بدن و ساختار اجتماعي 

در شكل گیری تصویر زنان از بدن پرداخته است. تحقیق حاضر 

سعي دارد نكات پنهاني را در جهت تغییر نگرش بدن زنان نسبت 

از یک خصوصیت مردان  ابتدا بایدبه بدن خود نمایان سازد. 

 است این واقعیت مردهاست. "شدن آپدیت"صحبت کنیم و آن 

 خاطر به را چهره آن بیاید خوششان زني چهره از اگر مردان که

کند و به دنبال چهره  مي تغییر آن اساس بر ها آن سلیقه و سپرده

با استفاده از این پش فرض به . هایي شبیه به آن خواهند گشت

تغییر سلیقه ، این ایي غیر واقعي مي پردازندمعرفي چهره ه

بین عرضه و تقاضا تعادل وجود نخواهد داشت  که مردهاست یعني

تقاضا تغییر کرده و چهره هایي را مي طلبد که در واقع وجود 

در این حال عرضه اقدام به تغییر خود مي کند تا  وخارجي ندارند 

در جریان مد  دارای خواهان و متقاضي باشد بدین ترتیب زنان

لباس و آرایش و جراحي زیبایي افتاده و خواسته و ناخواسته و 

شرکت مي بسیار حساس  دانسته و ندانسته در این رقابت 

کنند)حتي اگر هدف واقعي آن ها این نباشد و فقط بخواهند 

 چرخه این به زور به که حتي زناني و اصطالحا روی مد باشند

که به زن مي گویند  آن این هستاز جالب تر و  شوند مي هدایت

این که تو مي تواني هر جور دلت مي خواهد لباس بپوشي یعني 

در  . پسآزادی و این که اسالم حد پوشش تو را تعیین کند

کاال و زن به یک مصرف کننده بزرگ  ها آنصورت خواسته 

مي دانیم که اولین قدم برای فروش یک کاال . تبدیل مي شود

نسبت به آن کاالست و اصوال تبلیغات نیز برای  ایجاد احساس نیاز

همین انجام مي شود ایجاد این احساس نیاز مي تواند به صورت 

های مختلف باشد چه از طریق تبلیغات چه از طریق ایجاد مد یا 

هر راه دیگر به طوری که دیگر اکنون برای همگان امری آشكار 

ي است و مي تواند ایجاد این احساس نیاز بسیار مهم و حیاتو است 

 نباشد نیاز احساس این اگر زیرا از کار است بیشتریگفت بخش 

داران مي شود در مورد زن نیز در غرب و  سرمایه عاید کمي سود

 با ابتدا افتد مي اتفاق همین ما کشور در اخیرا  متاسفانه تا حدودی

 تقاضا رسانه طریق از...( یا چهره یا لباس زمینه در چه) الگو ارائه

 کننده مصرف به را زن و کنند مي ایجاد را نیاز همان واقع در و

آرایش و اعمال جراحي  لوازم و پوشاک زمینه در بزرگ ای

زیبایي تبدیل مي کنند و در واقع سود آن به سرمایه داران و 

زنان و در این پژوهش، . گردانندگان این جریان خواهد رسید

و به راستي « من کیستم؟»که  دختران بیش از همه با این مسأله

حیران هستند که رضایت خاطر واقعي از زندگي را در کجا باید 

در جامعه این پژوهش مسئله کاالیي شدن تن  وجو کرد؟جست

زنان به عنوان یک معضل و دغدغه ای برای پژوهشگر مطرح شده 

که با نظریات لوکاچ و بوردیو به آن خواهیم رسید، و این مسئله، 

ای جدید بوده در پیشینه ها مطرح شده در رابطه با این مسئله 

دغدغه حرفي به میان نیامده است و بنابراین در این راستا محقق 

ي چه اجتماع هایساختاردر پي پاسخ دادن به این سوال است که 

باز تعریف و کاالیي شدن بدن در بین زنان شهر تهران بر تاثیری 

ژوهش این است که آیا میزان دارند؟ سوال اساسي پ 1398در سال 

ابعاد  و فرهنگي سرمایه کاالیي شدن بدن زنان چگونه است؟ آیا

است؟ آیا میزان  تأثیرگذار افراد بدن کاالیي شدن بر آن گانه سه

 مدیریت بدن در زنان چگونه است؟

 

 روش کار

ن با توجه به آنوع تحقیق و روش اجرای در پژوهش حاضر، 

، گردآوری پیمایشي ،امكانات اجرایياهداف و ماهیت تحقیق و 

جامعه آماری پژوهش به تفكیک  اطالعات پرسشنامه مي باشد.

( 252048( نفر،)370626در دو منطقه تهران ) (50-14گروه سني)

در این . ( نفر مولوی را شامل مي شود118579نفر نیاوران و )
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برای جامعه از فرمول کوکران پژوهش به منظور تعیین حجم نمونه 

 :استفاده شده است نامحدود

370626 × 1/962  0/5
2⁄ × 0/52 

(370626 − 1)0/052 + 1/962  0/5
2⁄ × 0/52

= 384/603   

استفاده از فرمول کوکران  ،یكي از راه های استفاده تعداد نمونه

نفر بعنوان نمونه این پژوهش معین گردید.  384است. که تعداد 

مرحله نفر نمونه بصورت نمونه گیری خوشه ای چند  384تعداد 

ای انتخاب خواهد شد. در این تحقیق بر اساس نمونه گیری خوشه 

ای استفاده مي شود. بدین صورت که ابتدا شهر تهران به را به 

منطقه نیاوران و مولوی تقسیم شده است و از بین موارد موجود، 

نمونه گیری صورت خواهد پذیرفت و پرسشنامه ها بین آنها  384

ت نمونه گیری تصادفي با توجه به تقسیم مي شوند. که بصور

در این  .نفر نمونه برای این پژوهش معین گردید 384فرمول فوق 

پژوهش فضای تحقیق شامل محله نیاوران و مولوی شهر تهران 

گیری خوشه ای چند مرحله ای ابتدا باشد که با استفاده از نمونهمي

خیابان دو خیابان اصلي از هر محله انتخاب شد و سپس از هر 

اصلي دو خیابان فرعي به شیوه تصادفي انتخاب شد. و به صورت 

 .گرددیكي در میان به درب منازل مراجعه و پرسشنامه تكمیل مي
 

گیری. نمونه1 جدول  

 تعداد حجم نمونه نام خیابان فرعی نام خیابان اصلی نام محله

 محله نیاوران
( نفر252048)   

. هرندی1 . رهکوری2.  ادیب                1  نفر 192   
. گرجی2 . نیایش2پریسا                   .1   

 محله مولوی
( نفر118579)  

نور افشان .1 . گل سنگ2الجوردی              .1  نفر 192   
. مختاری2 . فرج اللهی2. مهربان               1   

 384 جمع
 

پس از گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه عالوه بر 

توصیف جامعه، بر اساس مدل پژوهش و فرضیه های مربوطه 

آزمون های آماری مناسب انتخاب و انجام گردید و یافته ها 

در قالب جداولی تهیه و تدوین گردیده است. در این راستا 

همچنین برای تجزیه و استفاده می شود.  SPSSاز نرم افزار 

 ،میانه)ماره های توصیفیآتحلیل اطالعات و داده ها از 

 ( و استنباطی) آنوا، رگرسیون و ..( استفاده شد.میانگین و مد

 

  نتایج

بهبود مدیریت بدن. 2 جدول شماره  

SIG ST EROOR DF T N بهبود مدیریت بدن  

001/0  05769/0  378 205/48  1 انجام جراحی زیبایی های صورت و بدنم 384 

001/0  06037/0  377 599/48 های بدنمهای تنگ و اندامی برای نشان دادن زیباییاستفاده از لباس 384   2 

001/0  04353/0  383 996/119  3 اهمیت به تمیزی ظواهرم )صورت ، لباس( 384 

001/0  06510/0  383 402/54 هایی زیبایی تناسب انداممامکان توان مالی برای جراحی 384   4 

001/0  05769/0  378 205/48  5 استفاده از لنزهای رنگی برای زیباییم 384 

001/0  07005/0  383 713/52 و رقصیدن برای تناسب اندام  حركات آیروبیكانجام  384   6 

001/0  06615/0  381 090/47 ( برای تناسب اندامترد میل در خانه)استفاده از وسایل ورزشی  384   7 

001/0  06403/0  381 365/72 برای سالم ماندن پوست صورتم  های نرم كننده، ضد آفتاب كرماستفاده از  384   8 

001/0  06411/0  382 488/72 از عطر، مام رولت، دئودورانت، ادكلن هر روز  ستفادها 384   9 

001/0  06442/0  382 424/72  10 استفاده از لوازم ارایشی برای زیبایی صورتم 384 
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001/0  092092/0  383 464/45   مدیریت بدن 384 

مستقل بهبود t میزان  که دهدنشان مي 2جدول شماره   نتایج

  001/0داری که است که با سطح معني 464/45 مدیریت بدن

بنابراین بهبود مدیریت بدن بر مصرفي شدن تن زنان تاثیر . باشدمي

 .دارد. نتیجه مي گیریم این فرضیه معنادار است

کاالیی شدن بدن .3 جدول شماره  

SIG ST EROOR DF T N کاالیی شدن بدن زنان  

001/0  06058/0  380 976/69 و آرایش كرده در محیط های كاری موفقیت بیشتری به دست می آورندزنان زیبا 384   1 

001/0  05607/0  380 107/82  2 در جامعه ما زنان با قدی بلند و پوستی روشن از جذابیت بیشتری برخوردارند 384 

001/0  05722/0  381 965/79  3 مردمان جامعه ما برای زنان زیبا و آرایش كرده ارزش و احترام بیشتری قائلند 384 

001/0  05929/0  380 362/76  4 زنان با جلب توجه خیلی زودتر به خواسته و اهدافشان دست می یابند 384 

001/0  04655/0  380 988/112 برای درمان آن باید كار خاصی انجام سرد مزاجی زنان در زمینه روابط زناشویی مساله مهمی است و  384 

 داد
5 

001/0  04389/0  381 199/122 سرزندگی و شور و نشاط زنان در مسائل جنسی و زناشوی در روابط بین همسران از اهمیت  384 

 بسیارباالیی برخوردار است
6 

001/0  05670/0  379 072/78 زنان از ارزش و اهمیت باالی برخوردار آشناسی و مهارت رقصیدن به شکل های گوناگون  برای  384 

 است
7 

001/0  88909/0  383 056/64   کاالیی شدن بدن زنان 384 

کاالیی شدن مستقل t میزان  که دهدنشان مي 3جدول شماره نتایج 

باشد مي  001/0داری که است که با سطح معني 056/64 بدن زنان

 . قرار مي گیرد تاییدمورد 

سبک زندگی. 2 جدول شماره  

SIG ST EROOR DF T N سبک زندگی  

001/0  10628/1  383 125/52 در برنامه های آموزشی در زمینه مراقبت بهداشت فردی در شبکه بهداشت منطقه خود شركت می  384 

 كنم
1 

001/0  90776/0  383 021/101 جهت زندگی ام مشخص است هدف و 384   2 

001/0  06213/1  382 603/56  3 احساس می كنم حق من در زندگی ضایع شده است 384 

001/0  29633/1  382 068/99  4 احساسات و افکار مثبت دارم 384 

001/0  90742/0  381 047/61  5 .زمان انجام فعالیت ورزشی ضربان قلبم را چك می كنم 384 

001/0  05577/1  383 819/75  6 رژیم غذایی را كه كم چربی، یا دارای چربی های اشباع شده و كم كلسترول باشد،  انتخاب می كنم 384 

001/0  06213/1  382 898/60  7 زمان خوابیدن بر افکار خوب تمركز می كنم 384 

001/0  05412/1  380 007/78 كافی و ..( برای كنترل استرس از روش های خاصی)موسیقی، مطالعه، نفس عمیق كشدن، خواب  384 

 .خودم استفاده می كنم
8 

001/0  10597/1  380 272/75  9 اوقات فراغتم را با فعالیت های بدنی می گذرانم ) مانند شنا، دوچرخه سواری( 384 

001/0  10543/1  381 635/82  10 از خود راضی ام و احساس آرامش می كنم 384 

001/0  98712/0  378 62/254  11 به آینده امیدوار هستم 384 
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001/0  75774/0  383 633/51   سبك زندگی 384 

 

مستقل سبک t دهد میزان مستقل نشان مي  tنتایج آزمون

باشد مي  001/0داری که است که با سطح معني 633/51زندگي

قرار مي گیرد. بنابراین س سبک زندگي بر کاالیي  تاییدمورد 

 شدن تن زنان تاثیر دارد. 

 حث ونتیجه گیریب

با توجه به نتایج به دست آمده در این پژوهش این طور مي 

توان اظهار نظر داشت که بر اساس فرضیات در بررسي تاثیر بهبود 

مدیریت بدن در بین زنان شهر تهران در مناطق مولوی و نیاوران 

مشخص شده است که سبک زندگي، بهبود مدیریت بدن، رسانه 

یر داشته است که با نتایج های های جمعي بر مصرفي شدن  زنان تاث

، مرچانت و (10)، جاوو (11)تحقیقات بابائي فرد و همكاران 

سبک زندگي  همراستا مي باشد.  (17)، رود و لنون (12)کورز 

 به سالمت محور به عنوان یک پدیده چند علتي، چند بعدی

توانند برای جلوگیری از مشكالت الگوهای جمعي رفتار که مي

و از ابعاد  کننده سالمت برای فرد باشدو تضمینمربوط به سالمت 

متنوعي چون ورزش، تغذیه مناسب و نامناسب، خودکنترلي، 

بنابراین باید به  .(18) رفتارهای پیشگیرانه و ... تشكیل شده است

سبک زندگي در طي دوره نوجواني به ویژه نوجوانان دختر بیش 

ایست  پدیدهفروشي  بدین ترتیب تناز پیش اهمیت داده شود. 

تفاوتي، غفلت و کوچكترین  چون توده سرطاني که هرگونه بي

انجامد.  رفتار نادرست به ریشه دوانیدن و پیشروی سریع آن مي

لیت تک ئوپدیدهای که به دلیل پیوند عمیقش با نهاد خانواده مس

صاحب قدرتان، ولیت سئو ممي طلبد تک افراد را در زدودنش 

. مدیریت (19)ان را صدچندان مي کندسیاستگذاران و برنامه ریز

گذارد. بدن عالوه بر تأثیر بر سالمتي بر فرهنگ جامعه نیز تأثیر مي

. از آنجایي که مدیریت بدن از نظر پوشش و ظاهری به نوعي (20)

با فرهنگ جامعه در ارتباط است سازمان تبلیغات اسالمي و 

این تحقیق توانند با استفاده از نتایج سازمان صدا و سیما مي

دهي این امر انجام هایي در جهت سازماناقدامات و برنامه ریزی

دهند. نتایج نشان داد مصرفي شدن تن در بین زنان بیشتر از مردان 

است و از آنجایي که مدیریت بدن از جنبه سالمتي بر مردان نیز 

باید مورد توجه قرار گیرد سازمان بهداشت باید اقداماتي در جهت 

 دیریت بدن در مردان انجام دهد.   افزایش م

وضع بدن در جامعه مصرفي متضمن نوعي عالقه تجاری، نمایشي 

و آرایشي به آن است. در این جامعه، وضع بدن باید متناسب، الغر 

جوان نگاه داشته شود. در جامعه ما، فراگیرشدن پدیده آرایش  و

هایي سدختران و زنان در عرصه زیست اجتماعي و استفاده از لبا

ها سه خصوصیت چسبان، کوتاه و بدن نما بودن به که در آن

های دیني و بافت اجتماعي، وضوح قابل مشاهده است با آموزه

هنجاری، عرفي و قانوني جامعه که هر نوع کامجویي زن و مرد از 

 در کند یكدیگر را در چارچوب تشكیل خانواده تعریف مي

ارادایم امروزی، که، در پ درحالي .است آشكار تعارض

فخرفروشي مبتني بر نمایش مصرف و ساخت تصویری پرمنزلت 

از خویش بواسطه آن، امكاني است که تقریبا به روی همه گشوده 

شده است و همگان برای تحقق آن منزلت مذکور از این طریق 

. کاترین معتقد است ایده آل های زیبایي بدن کنندتالش مي

ور مداوم از مردان و زنان زیبا برای توسط صنعت تبلیغات که به ط

تبلیغ هر نوع کاال استفاده مي کند، افزایش مي یابد. این فشارها 

در دراز مدت موجب پررنگ تر شدن استانداردهای زیبایي و 

اهمیت یافتن دو مولفه سرمایه جنسي )یعني جذابیت ظاهری و 

شته، جاذبه جنسي( به ویژه در بازارهای همسریابي مي شود. در گذ

جذابیت ظاهری بود و اگر کسي بهره ای از آن نداشت، برای 

بهبودش کار چنداني از دست او برنمي آمد. اما امروزه در جوامع 

مدرن، سطح بسیار باالیي از قدرت جنسي مي تواند از طریق 

آموزش تناسب اندام و تالش و اقدامات فني به دست آید. رژیم 
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اسپری برنزه کردن پوست،  های غذایي، باشگاه های بدنسازی،

لوازم آرایشي، جراحي زیبایي و... همگي برای بهبود ظاهر است 

. بنابراین پژوهش حاضر، بدن، فقط تنها هسته زیست شناختي (21)

و رواني نیست؛ بلكه پدیده ای است که به صورت اجتماعي بر 

ساختارهای اجتماعي پدیدار مي شود؛ و امروزه برای شكل گیری 

مصرفي، گسترش رسانه ها و بازتابي شدن هویت، افراد به جامعه 

ساخت بدن خود مي پردازد. با نگاهي به جامعه آماری در شهر 

تهران به وضوح در مي یابیم که روش های مختلف و متنوع و 

بعضا کمتر شناخته شده مدیریت بدن که در غرب جریان دارد، به 

رش در میان زنان شكل باور نكردني در حال همه گیر شدن و گست

و دختران این شهر است و به دلیل جدید بودن این موضوع در 

شهر تهران مي خواهد به ساختارهای اجتماعي در کاالیي شدن 

در یک تبیین، طبق یک قانون اقتصادی، تا  تن زنان پرداخت.

زماني که تقاضا نباشد عرضه هم وجود ندارد. این قانون اقتصادی 

یي مجرم دانستن مردان مشتری و نه زنان ممكن است علت زیربنا

روسپي در برخي از کشورها باشد. در واقع تا زماني که مردان 

پردازند، مشتری این حرفه هستند و بابت آن هر مقدار پولي مي

تواند نهایتا مضراتي کنند. البته این کار ميزنان هم آن را عرضه مي

ها برای جذب آنبرای زنان و سالمت جامعه داشته باشد. یعني 

 .کنندتر عرضه ميمشتری خدمات خود را با قیمت پایین

 

 تشکر و قدردانی

آزاد اسگالمي  دانشگگاه   دکتری نامه پایان برگرفته از مقاله این

مي باشگگد. نویسگگنده از اسگگاتید راهنما و مشگگاور  و   آشگگتیانواحد 

تمامي کسگگاني که در این راسگگتا با محقق همكاری نمودندکمال  

 را دارد.تشكر 

 تعارض منافع

 این مطالعه فاقد تضاد منافع مي باشد.

 

 

 

  



 
 
 

 و  همكاران  منیر خاقانی فرد           تبیین جامعه شناسی بهبود مدیریت بدن و ارتباط آن با سبک زندگی در مصرفی شدن            -3430
 

Original Article 

 

Explain the sociology of improving body management and its 

relationship with lifestyle in body consumption 

Received: 08/11/2021 - Accepted: 04/02/2022 
 

 
Monir Khaghanifard1  

Ali Roshanayi2*  

Hosein Jamali 3 

Omid Aliahmadi 3 

 

 
1 PhD Student, Departman of 

Sociology, Ashtian Branch, Islamic 

Azad University, Ashtian, Iran. 
2 Departman of Sociology, Ashtian 

Branch, Islamic Azad University, 

Ashtian, Iran. (Corresponding Author) 
3 Departman of Sociology, Ashtian 

Branch, Islamic Azad University, 

Ashtian, Iran. 
 

 

 Email: a.roshanaei@yahoo.com 

 

 

 Abstract 

Introduction: Social science research examines the relationships between 

different variables with respect to social issues; In this regard, the present 

study investigates the sociology of improving body management and its 

relationship with lifestyle in body consumption.  

Methods: The research method is survey and the data collection tool is a 

researcher-made questionnaire. The statistical population of the study by age 

group (14-50) in Niavaran and Molavi districts of Tehran is 370,626 people 

and 384 people were selected as the research sample according to Cochran's 

formula. Independent t-test, Human Whitney and Wilcoxon tests and SPSS 

software version 25 at the level of 0.05 were used to analyze the data.  

Results:  The results showed that lifestyle, improved body management, mass 

media had an impact on women's consumption (P <0.05). 

Conclusion: It seems that body consumption is higher among women than 

men, and since body management should be considered in terms of health for 

men, the health organization should take measures to increase body 

management in men. 

Keywords: Body Management, Lifestyle, Body Consumption. 
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