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1سازی،خودنماییبدنیوبازاندیشیمدرندرمدیریتبدنبدن
 

 4، علی یار احمدی3، مجید موحد2محسن آرامش پور

 51/55/5311تاريخ پذيرش:   51/3/5311 تاريخ دريافت:

 چکیده
 نگاه چارچوب از بدن اند. خروج داده دست از را خود سنتی فرم ها مدرن، بدن دنیای به ورود با در ایران

 بدن که شده مدرن سبب های نگرش و ها چارچوب فنّاوری، ارزش در قرار گرفتن و گرایانهطبیعت

ها  شود. مطالعه حاضر باهدف شناخت زمینه مواجه گوناگون مسائل با خودآگاه، امری به  تبدیل با ایرانی

نظریه   با و  تحقیق کیفیروش سازی در بین مردان جوان انجام گرفته است.  و پیامدهای ورزش بدن

نفر از مردانی  51با مصاحبه عمیق با  که گیری هدفمند و نظری است . نمونهه استای انجام گرفت زمینه

تحقیق اصلی  های است. مقوله گرفتهاند، انجام  سازی شهر شیراز عضو بوده های بدن که در باشگاه

های ذهنی و نارضایتی از بدن خود، کسب منزلت و مقبولیت در جامعه، عرضه و  عبارتند از: دغدغه

نمایش خود، رشد فرهنگ مصرفی، فشار تقاضا از سوی جنس مخالف و حمایت و تشویق در بستر 

ها نشان دادند که بستر و منابعی مانند شرایط و وضعیت منزلتی، شرایط و  ن یافتهخانواده. همچنی

وضعیت طبقاتی و شرایط و وضعیت خانوادگی در کنار شرایطی از قبیل کسب قدرت و نفوذ اجتماعی 

جویی، فشار  و مقبولیت، تمایز و پایگاه خود با دیگران، پذیرش اجتماعی باالتر در جامعه، خودبرتری 

های بدنی جنس مخالف پیوند  ها و جذابیت اری اطرافیان، کسب منزلت نزد جنس مخالف و تقاضاهنج

 دارند. ارتباط عنوان مقولۀ هسته پژوهش  ای با گرایش به خودنمایی بدن به چندجانبه

  ساز. سازی، خودنمایی بدنی، مدیریت بدن، ، مردان بدن بازاندیشی مدرن، بدنواژگان كليدي: 
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 بيان مسئلهمقدمه و 

ها بدن دارند؛ اما این بدن خارج از روابط و تعامالت اجتماعی نیست. بدن انسان  همۀ انسان

های اجتماعی است و از طریق آن شکل  عمیقاً تحت تأثیر تجربه وی از هنجارها و ارزش

ز گیرد؛ یعنی دربردارنده انسانی مادی است که ا گیرد. تعامل اجتماعی در قالب بدن شکل می می

عنوان محیطی  خواند و جهان را به بدنش استفاده کند و زبان بدنی و حالت بدن دیگران را می

طور عام و  (. بدن انسان به171: 5331کند )گیدنز،  مادی و همچنین واقعیتی اجتماعی ادراک می

های  طور خاص یکی از موضوعاتی که در دنیای امروز تحت تأثیر رسانه جذابیت جسمانی به

مدرن اهمیت  های مدرن و پست   گیری گفتمان طی جدید، رشد فرهنگ مصرفی و شکلارتبا

رود. مدیریت  دهنده روابط بین افراد به شمار می زیادی پیدا کرده است و از عوامل اصلی تشکیل

های غذایی، تجهیزات  سازی، رژیم بدن در دوران مدرن از طریق رفتارهای مختلفی مانند بدن

که برایان ترنر از دوره جدید  طوری وجود آمده است؛ به رای مراقبت از بدن بهورزشی و آرایشی ب

که در آن مسائل سیاسی   ( یعنی نظام اجتماعی5331)ترنر،  کند یاد می 5با عنوان جامعه جسمانی

(. نحوه 154: 2003)ترنر،  گردند شوند و بیان می و اجتماعی اغلب از طریق بدن اظهار می

ها،  که نحوه برداشت دیگران از آن به بدنشان امری اکتسابی است، درحالی ها پرداختن انسان

محصول انتظارات مشترک است. بنابراین، ریخت بدن، نحوه پوشش و آرایش آن، و نوع حرکت 

 هایی دارد.  کردن آن، برای دیگران پیام

رل شود. کنت از طرفی بدن محلی برای ابراز هویت و نمادی از شخصیت فرد محسوب می

بدنی و توجه به ترکیب بدن و هیئت ظاهری و بیرونی آن، ابزاری است که به جوانان امکان 

دهد تا آن را در معرض دید دیگران قرار دهند.  حفظ روایت مشخصی از هویت فردی را می

شود، تصویری ذهنی از وضعیت بدنی  ها معرفی می استانداردها و معیارهایی که از طریق رسانه

 های هنجاری نسبت به وضعیت دهد. درنتیجه، ارزیابی افراد از قضاوت ها می نافراد به آ

گذارد. لذا فرهنگ بدن بیانگر  فیزیکی بدنشان، بر رضایت یا نارضایتی نسبت به آن تأثیر می

عنوان کانون تعامل و بازاندیشی فرد نسبت به خودش است )ضیاپور و  اهمیتی است که بدن به

 (. 5332باقریان، 
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 از بدن اند. خروج داده دست از خود، را سنتی فرم ها مدرن، بدن دنیای به ورود با ایران در

مدرن،  های نگرش و ها چارچوب فناوری، ارزش در قرار گرفتن و گرایانهطبیعت نگاه چارچوب

 گوناگون مسائل خودآگاه، با امری شدن به تبدیل با جدید دنیای در ایرانی بدن شده است سبب

 حالت از نیز عمومی، بدن فرهنگی و اجتماعی جدید، به دنبال تغییرات دوران در ود. لذاش مواجه

کوبی،  بدن مانند خال فیزیکی فرم اصالح و زیبایی و خارج شده بیولوژیکی و جسمانی صرف

 تلقی اکتسابی امر منزله های الغری به های پالستیکی و زیبایی و انواع و اقسام رژیم جراحی

شده است )رستمی و راد،  گذاشته فرد خود عهده فقدان، بر در صورت زیبایی بکس و شود می

 دختران و زنان بر تأثیرگذار موضوعی عمدتاً بدن به توجه که رسد نظر می به (. گرچه11: 5331

 انتشار در هارسانه نقش همچنین و گوناگون واسطه تبلیغات به نیز پسران و مردان است، اما

 اخیر هایسال اند و در روبرو شده اضطراب و نگرانی نوعی عرف، با از ارجخ و آرمانی تصاویر

زیبایی،  های پالستیکی وعمل انجام برای زیبایی مراکز به جوان پسران روزافزون مراجعه شاهد

 معیارهای از یکی مثابۀ اندام، به سازی و تناسبِ های الغری مدیریت بدن در حوزه بدن رژیم

باشگاه در سراسر  433 هزار و 20بر گزارش وزارت ورزش و جوانان، حدود  زیبایی، هستیم. بنا

 3باشگاه در بخش بانوان و  303باشگاه در بخش مردان، هفت هزار و  5120کشور فعال هستند. 

(. طبق آمار اداره 5337دی  55منظوره فعال هستند )خبرگزاری ایرنا،  باشگاه دو 50هزار و 

باشگاه در شهر شیراز  310باشگاه ورزشی وجود دارد که حدود  111ورزش استان فارس، تعداد 

سازی هستند )سایت اداره  ها مشغول ورزش بدن نفر در این باشگاه 40000مستقر است و حدود 

یابی  اندام جهت دست سازی و پرورشِ (. اقدام به بدن5337ورزش و جوانان استان فارس، بهمن 

دی از پسران و مردان ایرانی تبدیل شده است. بسیاری از اندام به دغدغه عده زیا به تناسبِ

اندام و زیبایی ظاهر پیامدهای وخیم جسمانی و روانی  یابی به تناسبِ اقدامات آنان برای دست

های سخت غذایی مانند مصرف انواع پودر و پروتئین  کند. آنان خود را در معرض رژیم ایجاد می

سازند  دهند و خود را از تغذیه سالم محروم می رار میها ق ها و چربی و عدم مصرف ویتامین

 (. 35: 5331)نوری و محسنی تبریزی، 

پژوهش حاضر در حوزۀ موضوعات اجتماعی مدیریت بدن و برای اولین بار بین پسران 

یابی به شناخت و  . دست5توجه است:  های زیر جالبِ شده است و از دیدگاه جوان شیراز انجام 
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. شناسایی بستر، شرایط علی و 2سازی  از مدیریت بدن و تمایل به بدن درک پسران جوان

. ارائه یک 3سازی در بین جوانان  های بدن مداخله و پیامدهای مدیریت بدن و انجام ورزش

نظریه بسترمند از مدیریت بدن در بین جوانان شهر شیراز و پرداختن به مسائل و موضوعات 

خصوص جوانان. و همچنین  ه مدیریت بدن مردان و بهشده در حوز جدید و کمتر پرداخته

رسان مدیریت بدن در شرایط فعلی  توان به موضوعات و برخی پیامدهای منفی و آسیب می

ازحد عضالت سینه، بازو و ران و  وسیلۀ جوانان همچون استفاده از پرورش بیش جامعۀ ایران به

اط بدن، بزهکاری و دعواهای خیابانی ناشی های ناهنجار روی بازوان و سینه و سایر نق کوبی خال

های غیررسمی برای برخی رفتارهای هنجارشکن و تجاوز و تقلیل روابط سالم  از تشکیل گروه

اساس،   گروهی که ناشی از تضاد هنجاری و اختالل نمادی است، اشاره کرد. بر این بین

رفته است، مقاله حاضر به که تاکنون پژوهش مستقلی در مورد مردان جوان صورت نگ ازآنجایی

ای به ابعاد اجتماعی و فرهنگی  نظریه زمینه  دنبال آن است که با استفاده از رویکرد کیفی و روش

 ساز شهر شیراز بپردازد.  این پدیده در بین مردان جوان بدن

 پيشينه تجربی

ؤثر بر شناختی عوامل م تبیین جامعه»( پژوهشی را با عنوان 5331نوری و محسنی تبریزی )

ساله شهر تهران بر اساس نظریات گافمن، گیدنز، الیاس،  41تا  51در بین مردان « مدیریت بدن

اند. این پژوهش با روش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه  بوردیو و باندورا انجام داده

ساخته انجام شد. آزمون همبستگی بین دو متغیر سرمایه فرهنگی و مدیریت بدن نشان از  محقق

رابطه معکوس بین این دو داشت. همچنین بین مدیریت بدن و یادگیری رفتار دیگران در سطح 

 بین دو متغیر وجود داشت.   درصد ارتباط مستقیم و معنادار 1داری  معنا

تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در بین »(، در تحقیقی با عنوان5331آقایی و خلیلی )

با رویکرد تفسیری در پاسخ به این پرسش که زنان و دختران  «دختران و زنان جوان شهر تهران

ها  کنند. یافته جوان شهر تهران چه فهمی از مدیریت بدن خود دارند و آن را چگونه معنا می

کنندگان از مدیریت بدنشان در مواجهه بدنمند آنان با جهان  نشان داد که آگاهی مشارکت
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کند  یش از تمایز در جهت شباهت با دیگران بروز میگرفته و روایتی است که ب شان شکل زیسته

 گیرد. و شکل می

شناختی مدیریت بدن و ارتباط آن  تبیین جامعه»( با عنوان 5331پژوهش احمدی و دیگران )

نشان داد میان متغیرهای « با عوامل اجتماعی و فرهنگی در میان دختران و زنان شهر تبریز

ماعی، سرمایه فرهنگی، وضعیت شغلی، تأهل، طبقه پذیرش اجتماعی، احساس فشارهای اجت

های جمعی خارجی با مدیریت بدن رابطه مستقیم و میان متغیرهای  اجتماعی و استفاده از رسانه

های جمعی داخلی با مدیریت بدن رابطه معکوس برقرار است.  داری و استفاده از رسانه دین

 اند.  ریت بدن را تبیین کردهدرصد از تغییرات مدی 45متغیرهای ذکرشده درمجموع 

بازنمایی هویت از طریق بدن در »( در تحقیقی با عنوان 5331محسن زاده و همکاران ) 

ها انجام دادند. نتایج  کننده به این باشگاه بر روی مردان مراجعه« سازی شهر تهران های بدن باشگاه

تماعی و اقتصادی که فرد در ساز است و با زندگی و بسترهای اج تحقیق نشان داد که بدن هویت

 کند رابطه مستقیم دارد.  ها زندگی می آن

بر « آن اجتماعی پذیرش و بدن از تصور»( تحقیق را با عنوان 5334امامی غفاری و دیگران )

تهران انجام دادند. نتایج مطالعه، وجود همبستگی  نور پیام دانشگاه دختر روی دانشجویان

ساالن و پذیرش سازمانی با متغیر  های هم رش عام، پذیرش گروهگانه پذی معکوس بین ابعاد سه

تر از دو بعد دیگر بود. همچنین  دهد که میزان بعد عمومی قوی تصور از بدن را نشان می

دهنده رابطه معنادار متغیرهای سن، مقطع تحصیلی و وضعیت اشتغال با متغیر  ها نشان بررسی

 تصور از بدن بود. 

مدیریت بدن و مقبولیت اجتماعی: مطالعه »( تحقیقی را با عنوان 5330شکربیگی و امیری )

اند. نتایج تحقیق  انجام داده« دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور شهر زنجان

درصد بوده که  11/72و پسر  41/13نشان داد که میانگین مدیریت بدن، برای دانشجویان دختر 

هایشان است. بر اساس نتایج همه  بیشتر دختران نسبت به پسران بر بدن حاکی از میزان مدیریت

درصد از واریانس یا پراکندگی متغیر مدیریت بدن  7/13دار بوده و درمجموع  ها معنی فرضیه

 وسیله متغیرهای مستقل تبیین شده است.  به
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و اصالح  قشربندی اجتماعی»(، پژوهشی با عنوان 5313ربانی، کیوان آرا و ژیان پور )

اند. نتایج این پژوهش نشان داد که  انجام داده« مثابه نماد پایگاه اجتماعی بدن/جراحی زیبایی به

بخش مختص به اقشار ممتاز جامعه  عنوان یک رفتار مصرفی منزلت انجام جراحی زیبایی به

تر از  یینتر جامعه نیز فراگیر شده است، اکثریت یافتن اقشار پا نیست و در میان اقشار پایین

تواند بیانگر اهمیت اجتماعی زیبایی و تمایل این  متوسط در بین متقاضیان زیبایی کلینیکی می

( رفتارهای معطوف به 3یابی به احترام بیشتر باشد، ) افراد جهت کسب موقعیت باالتر و دست

تلفی تواند تمایزبخش اقشار مخ عنوان بخشی از یک سبک زندگی می زیبایی و جذابیت بدنی به

 باشد که واجد تعلق طبقاتی و پایگاهی واحدی هستند. 

سازان و  در مورد مطالعات خارجی اگرچه با تنوع بیشتری روبرو هستیم و به بدن

شناسی و تصور و ایماژ بدنی  ها بر رویکردهای روان اند، اما اکثر آن ورزشکاران پرداخته

های جنسیتی در  تفاوت»ر با عنوان ( تحقیقی د2053و دیگران ) 5اند. واتسون متمرکز شده

زن و  32به قضاوت ذهنی « ازحد عضالنی های ایدئال و الغر، ورزشی و بیش پاسخ به بدن

مرد نسبت به تصاویر بدنی ) مانند تصاویر الغر، ورزشی، نسبتاً چاق و بسیار عضالنی(  501

 مختلف پرداختند. 

رابطه بین ادراک تصور بدنی، اختالالت »(، در تحقیقی با عنوان 2051و همکاران ) 2دیوریم 

به شناسایی عوامل مرتبط با اختالل تصویر « سازان مرد خوردن و اختالالت عضالنی در بدن

ساز پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از  ورزشکار بدن 520ذهنی خوردن و نارضایتی از بدن در 

  .ساز بوده است بدنرابطه مثبت نسبت به نارضایتی و اختالل خلقی بدنی در مردان 

مقایسه ادراک بدنی ورزشکاران در »(، در تحقیقی با عنوان 2051) 3تازگول و گوون

اند. نتایج مطالعه نشان داد  ای انجام داده در بین ورزشکاران ترکیه« های گروهی و انفرادی ورزش

  که سطح رضایت از تصور بدنی در بین ورزشکاران کشتی بیشتر از سایرین بوده است.

نگر در مورد تأثیر فشار  ای آینده مطالعه»(، در تحقیقی با عنوان 2055) 4هلفرت و وارشبرگر

به بررسی نقش فشار « ساالن و والدین بر نارضایتی بدن در دختران و پسران نوجوان هم

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1
. Watson 

2
. Devrim 

3
. Tazegül & Güven 

4
. Helfert & Warschburger 
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نفر( و  231اجتماعی مربوط به ظاهر راجع به تغییرات در تصویر بدنی در دختران نوجوان )

های شواهد طولی برای تأثیر اساسی  ساله را پرداختند. یافته 5نفر =( طی یک دوره  533پسران )

فشار اجتماعی مربوط به ظاهر ارائه نشان داد که ارزیابی دقیق انواع مختلف تأثیرات اجتماعی 

تواند اهداف مشخصی را برای پیشگیری و درمان مؤثر برای مشکالت مرتبط با وزن در  می

 ی کند. نوجوانان شناسای

های خود و دیگران:  ادراک نوجوانان از بدن»( تحقیقی را با عنوان 2001و همکاران ) 5ویلز

های  انجام دادند. یافته« مطالعه کیفی چاقی، الغری و تناسب وزن در بین جوانان اسکاتلندی

تحقیق نشان داد که نوجوانان کمتر به عوامل مرتبط با سالمتی افزایش چربی و چاقی توجه 

 اندام اشاره داشتند.  داشتند بلکه بیشتر به پوشیدن لباس و تناسبِ

توان گفت تحقیقات اندکی به مقایسه مدیریت بدن در بین دو جنس  بندی می در جمع

(. اکثر تحقیقات مدیریت 2055(. هلفرت و وارشبرگر )5330اند. شکربیگی و امیری ) پرداخته

اند. شامل: امامی  ذیرش و مقبولیت اجتماعی بررسی کردهبدن را در ارتباط با سایر عوامل مانند پ

رغم  (. به2051( و دیوریم و همکاران )5331( و احمدی و دیگران )5334غفاری و دیگران )

اینکه در ایران تحقیقات بسیار زیادی درزمینۀ ابعاد مختلف مدیریت بدن انجام شده است اما اکثر 

اند و تحقیقات بسیار  ن زنان و دختران جوان پرداختهها به مدیریت بدن و اهمیت آن در بی آن

های موجود در مطالعات انجام شده  کمی در مورد مردان انجام شده است. با توجه کاستی

های موجود در این حوزه مطالعاتی  پژوهش حاضر به دنبال آن است که به برخی از ضعف

شده بیشتر از نظر گاه خاصی به این  امتوان گفت که اکثر مطالعات انج اساس می  بپردازد. بر این

اند. از طرف  اند و هرکدام متغیر یا متغیرهای خاصی را مورد مطالعه قرار داده موضوع پرداخته

ویژه دختران جوان انجام شده است و تقریباً از مردان  دیگر اغلب این تحقیقات بر روی زنان و به

  پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و روش اساس، این و پسران جوان غفلت شده است. بر این 

 اند.  کنندگان این پژوهش بوده ای انجام شده است و پسران جوان شهر شیراز مشارکت نظریه زمینه

 زمينه نظري

طور  های کمی است. پژوهشگران کیفی بههای کیفی متفاوت از پژوهشجایگاه نظریه در پژوهش

ها خالی نگه دارد و تا ها، ذهن خود را از نظر یهداده عمده معتقدند پژوهشگر قبل از گردآوری

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1
. Wills 



 

 

 

 

 

 1911، پاییز و زمستان 8، شماره 11بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره   862 

  

 

 5های نظری وارد میدان شود. باوجوداین، اشترواس و کوربینفرضحد ممکن، بدون پیش

جای چارچوب نظری  به 2ای، از مفهوم حساسیت نظری گذاران نظریه زمینه ( از بنیان5373)

روری کوتاه بر پیشینه نظری مسئله پژوهش کنند. در این رویکرد، پژوهشگر کیفی، ماستفاده می

های دارد تا بر نکات برجسته میدان، حساس شود. در این پژوهش نیز بر برخی از نظر یه

 همخوان با موضوع این تحقیق، مرور شده است. 

در پارادایم تفسیری، فرض بر این است که محقق و سوژه تحقیق در تعامل با هم هستند ؛ 

رایند تعامل مورد ارزیابی و بازاندیشی قرار گرفته و به توضیح، تشریح و دانش تولیدشده در ف

مثابه موجودی خالق، فعال و معناساز  کند. انسان به ها کمک می فهم جهان اجتماعی سوژه

های   وساز و معنادار کردن زندگی اجتماعی و واقعیت شود که پیوسته در حال ساخت تعریف می

توان در  های مربوط به بدن را می طورکلی نظریه (. به15 – 41: 5332روزمره است. )محمدپور، 

 بندی کرد.  سه دیدگاه کلی طبقه

است. در این دیدگاه بدن یک هستار بیولوژیکی است که فارغ  3گرايانه طبيعتدیدگاه اول، 

های  شود. دیدگاه شمول تلقی می ای جهان ای که در آن قرار دارد، پدیده از بستر اجتماعی

کننده روابط اجتماعی،  های بدنی تعیین ها و محدودیت گرایانه بر این باورند که توانایی عتطبی

سیاسی و اقتصادی افراد بوده و نابرابری در ثروت مادی، حقوق قانونی و قدرت سیاسی بین 

شود. بنابراین  ها برساختی اجتماعی نیست، بلکه توسط قدرت زیستی بدنشان تعیین می انسان

کند )شیلینگ،  های اجتماعی فراهم می بنای خود و جامعه است و مبنایی برای کنشبدن، زیر

2003 :37 .) 

سروکار دارد که به  1«بدن زیسته»است. این دیدگاه با مفهوم  4پديدارشناسانهدیدگاه دوم، 

بررسی تجربیات زیستمند افراد و چگونگی تفسیر جهان پیرامون خود مرتبط است )ترنر، 

پدیدارشناسان با به چالش کشیدن شکاف بین ذهن و بدن، فرهنگ و طبیعت و  (.247: 5331

اند. براساس این  صورت اجتماعی ایجاد شده ها به دلیل و احساس معتقدند که این دوگانگی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1. Strauss & Corbin 

2. Theoretical Sensitive 

3. Naturalistic 
4
. Phenomenological  

5
. Lived Body 
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و انسان عامل تجسم اجتماعی است؛ بدن هم  5ایده، هوشیاری در بدن زیسته جسمیت یافته

از  2سازد. مرلوپونتی های دیگر را می شود و هم بدن وسیله دنیای زندگی ساخته می به

معتقد است که همه  3نظران این دیدگاه در اثر خود با عنوان پدیدارشناسی ادراک صاحب

توانند مستقل از بدنمان کارکرد  یافته هستند و احساسات ما نمی ادراکات انسانی جسمیت

 (. 505: 5311آرا،  داشته باشند )کیوان

گرایان معتقدند بدن را  است که برخالف طبیعت 4گرايی اجتماعی ساختبردیدگاه سوم 

عنوان یک پدیده زیستی صرف تحلیل کرد. فرض اصلی این دیدگاه این است که  توان به نمی

کننده بلکه گیرنده مفاهیم اجتماعی است و اینکه بدن افراد توسط جامعه شکل  بدن نه تولید

شود. بدن ترکیبی از امر زیستی و امر اجتماعی است که  یگیرد، محدود شده و حتی ایجاد م می

های اجتماعی متفاوت، جایگزین شده و یا تعدیل گردد. بنابراین  قابلیت آن را دارد که درزمینه

صورت اجتماعی برساخته  ها، به بدن، حامل خصوصیات و معناهای جامعه است و تفاوت بدن

(. ازجمله 12: 2003گذارند )شلینگ،  ثر میشده و نیروها و فشارهای اجتماعی بر بدن ا

 توان فوکو، الیاس، گیدنز، گافمن، ترنر و ... . . را نام برد.  پردازان این گروه را می نظریه

 روش تحقيق

ای انجام شده است. میدان مورد  نظریه زمینه  پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد کیفی و روش

شهر شیراز  طر تنوع باالی فرهنگی و اقتصادی کالنمطالعه پژوهش شهر شیراز است. به خا

گیری  ها در مناطق مختلف شهر گردآوری شود. تکنیک نمونه تالش بر این شد که مصاحبه

صورت هدفمند و با حداکثر تنوع انجام گرفته است. یکی از معیارهای گزینش  تحقیق، به

های  ه را داشتند. در این راستا، باشگاهکنند هایی بودند که بیشترین تعداد مراجعه ها باشگاه نمونه

کننده را داشتند. همچنین با افرادی مصاحبه  سازی انتخاب شدند که بیشترین تعداد مراجعه بدن

سازی را  ماه عضویت در باشگاه بدن 1سال بوده و حداقل سابقه  31تا  51شد که در دامنه سنی 

عمیق )ایمان،  های عمیق و نیمه نیک مصاحبهها با استفاده از تک داشتند. فرایند گردآوری داده

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1
. Embodiment 

2
. Merleau-Ponty 

3
. Phenomenolgy of Perception  

4
. Social Construction 
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کنندگان  نفر از مشارکت 51ها ادامه یافت و با  (، تا رسیدن به اشباع نظری در سایر باشگاه 5332

 مصاحبه انجام شد. 

 شوندگان شناختی مصاحبه هاي جمعيت . ويژگی5جدول 

 شغل تحصيالت سن كنندگان اسامی مشاركت رديف

 ادآز کارشناسی 23 رضا 5

 آزاد کارشناسی 31 حسین 2

 در حال تحصیل دانشجو 53 نوید 3

 اندام مربی پرورشِ دیپلم 21 سعید 4

 در حال تحصیل دانشجو 24 حمید 1

 در حال تحصیل دانشجو 22 علی 1

 بیکار کارشناسی 21 جواد 7

 آزاد دیپلم 33 محسن 1

 بیکار دیپلم 30 پیمان 3

 بیکار کارشناسی 21 محمد 50

 در حال تحصیل دانشجوی 22 امید 55

 نگهبان دیپلم 30 سینا 52

 در حال تحصیل دانشجو 23 سهیل 53

 در حال تحصیل دانشجو 25 مصطفی 54

 در حال تحصیل دانشجو 22 مسعود 51

( انجام شده 5335ای اشتراوس و کوربین ) ها با استفاده از نظریه زمینه وتحلیل مصاحبه تجزیه

برداری، کدگذاری باز، محوری و انتخابی استفاده شده  ام هر مصاحبه، یادداشتاست. بعد از انج

بندی  است. اولین مرحله، کدگذاری باز است که شامل خرد کردن، تحلیل، مقایسه و مقوله

ای بین مقوالت و خرده مقوالت مطرح  هاست. در کدگذاری محوری، توصیف روابط فرضیه داده

ای بر اساس ارتباط مقوالت متعدد با  های نظریه زمینه اخت پایهاست. در کدگذاری انتخابی، س

وسیله مشارکت و  های تحقیق به مقوله اصلی و مرکزی حاصل گردید. قابلیت اعتماد یافته
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های محققان تأیید شد  داوری کنندگان و پیش مشاهده مداوم در میدان تحقیق، تائید مشارکت

 (. 512: 2002، 5)پاتن

 ها يافته

 هاي ذهنی و نارضايتی از بدن خود دغدغه

 هاي ذهنی و نارضايتی از بدن خود آمده از مقوله دغدغه دست . مفاهيم به2جدول 

 مقوله مفاهیم

 یابی به احساس مطلوب از فرم بدن دست

غه
غد

د
 

ود
 خ

دن
ز ب

ی ا
ایت

ض
نار

و 
ی 

ذهن
ی 

ها
 

های  های تمسخرگرایانه دیگران و تسریع مراجعه به باشگاه نگاه

 یساز بدن

 نفس سازی و کسب اعتمادبه های بدن مراجعه به باشگاه

 گفتگوهای روزمره درباره زیبایی

 رؤیاپردازی درباره بدن ایدئال

 اندام گونه از ظاهر و تناسبِ نارضایتی وسواس

 اضطراب بد دیده شدن در نگاه دیگران

ای  ویش است و هم شیوهادراک و تصور از بدن و آمادگی بدنی، نحوه نگرش فرد از بدن خ

کند. مسئله مدیریت بدن برای  است که فرد با آن شیوه، بدن و توانایی بدنی خود را ادراک می

نوعی نسبت به فرم بدنی خود حالت  پسران از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و به

جمله استفاده  گونه دارند. فرد برای رسیدن به شرایط ایدئال بدنی اقدام به هر کاری )از وسواس

 کند.  از داروهای نیروزا، پرخوری و استفاده از انواع خوراکی ناسالم( می

سازی را به  کنندگان تمایل به بدن دهد که مشارکت های پژوهش نشان می واکاوی داده

اساس،   دهند. بر این های ذهنی و همچنین نارضایتی ذهنی از بدن خود پیوند می دغدغه

رایطی مثل گفتگوهای روزمره درباره زیبایی، مقایسه خود با دیگران، کنندگان به ش مشارکت

اندام، اضطراب بد دیده  گونه از ظاهر و تناسبِ رؤیاپردازی درباره بدن ایدئال، نارضایتی وسواس

کنند و  شدن در نگاه دیگران و ارزیابی از میزان جذابیت بدن و عواطف مرتبط با آن اشاره می

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــ  ـــــــــــ
1
. Putton 
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سازی و مدیریت بدن  عوامل نقش پررنگی در گرایش و تمایل به بدن معتقدند این شرایط و

کند و معتقد است که  کنندگانی است که به این موضوع اشاره می اند. نوید یکی از مشارکت داشته

سازی احساس مطلوبی نسبت به بدنش  های بدن سازی و مراجعه به باشگاه قبل از تمرین بدن

داد. این  خصوص در نوع پوشش خود را نشان می س بهنداشت و معتقد است که این احسا

 کند:  کننده ادراک خود را به این شکل بیان می مشارکت

شدم. خب چون چاق بودم رفتم لباس بگیرم خیلی اذیت می تونستم لباس بگیرم. مینمی»

م. چون نرمال نبودم که حاال بگم الغر باشم سایزمه یا مثالً عادی باشم سایزمه نه، چاق بود

 «. ایستاد مثالً کمرش، خیلی اوضاع داشتم، لباس تنم وانمی

کند و معتقد است که این  کنندگان به تمسخر و نوع نگاه بقیه اشاره می یکی دیگر از مشارکت

سازی بوده است. این  های بدن کننده به باشگاه عنوان عوامل تسریع ها و تمسخرها هم به نوع نگاه

 کند: ا به این شکل بیان میکننده ادراک خود ر مشارکت

های همیشگی جامعه با شکم داشتن استایلمان هم نسبت به یک آدم چاق  بازی همان مسخره» 

شد همچنین مورد خنده  کرد الغر بودیم شکم داشتیم این استایل کالً خراب می خیلی فرق می

 «. راجعه کردمسازی م های بدن گرفتیم و به این دلیل به باشگاه ها قرار می و تمسخر بچه

کننده  کند. این مشارکت کنندگانی است که به این موضوع اشاره می علی هم ازجمله مشارکت

های  کند و معتقد است که از زمانی که به باشگاه نفس اشاره می خصوص به بحث اعتمادبه به

راک کننده اد نفس باالتری کسب کرده است. این مشارکت سازی مراجعه کرده است اعتمادبه بدن

 کند: خود را به این شکل بیان می

نفس خوبی به دست آوردم. قبالً آگه  ام اعتمادبه سازی رفته های بدن از زمانی که به باشگاه» 

خواستم این  گفتم بیا این مبل رو جابجا کن بهونه میاوردم چون ضعیف بودم. نمی بهم می

کنم. خوب این  ا میضعفم مشخص بشه ولی االن بگن من میگم دست نزنید خودم جابج

 «. نفس و احترامیه برای من در خانواده اعتمادبه
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 كسب منزلت و مقبوليت در جامعه

 آمده از مقوله كسب قدرت و منزلت دست . مفاهيم به3جدول 

 مقوله مفاهیم

 یابی به مقبولیت اجتماعی باالتر در جامعه دست
عه
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 دیگران در جامعهگونه  کسب نگاه احترام

 مقبولیت و ابهت باالتر در جامعه

 یابی به ابهت اجتماعی و جذابیت ظاهری دست

 تمایز و پایگاه خود با دیگران

 کسب پذیرش اجتماعی باالتر در جامعه

های محوری  کسب مقبولیت و منزلت یا پذیرش اجتماعی باالتر در جامعه هم ازجمله مقوله

ژوهش حاضر کشف شده است. پذیرش اجتماعی، برآیندی از نفوذ دیگری است که در پ

جای آنکه  اجتماعی، همنوایی، قضاوت اجتماعی و نگرش افراد است که بر مبنای آن، افراد به

ها  نگرند و سپس با آن خود واقعیشان را بروز دهند، ابتدا از زاویه دید دیگران به خود می

های افراد  ها و پاسخ توان مجموعه واکنش یرش اجتماعی را میدیگر، پذ بیانِ یابند. به سازگاری می

 به امید پسندیده بودن در اجتماع و کسب مطلوبیت اجتماعی دانست 

دهد که کسب منزلت و مقبولیت بیشتر هم با مراجعه به  های پژوهش نشان می تحلیل داده

سازی  دالیل اصلی که به بدنکنندگان یکی از  ای دارد. از نظر مشارکت سازی پیوند چندجانبه بدن

کنندگان  اند، بحث کسب منزلت همان مقبولیت اجتماعی باالتر است. این مشارکت اقدام کرده

دهد و این  اعتقاد دارند که پذیرش اجتماعی و مقبولیت اجتماعی باالتر، حس خوبی به فرد می

کنندگانی است  از مشارکتکند. پیمان یکی  سازی در بین افراد را بیشتر می موضوع تمایل به بدن

العمل زیادی در جمع دارد و  سازی عکس های بدن سازی و مراجعه به باشگاه که معتقد است بدن

توان به احترام و منش باالتر در بین مردم اشاره کرد. این  ها می العمل ازجمله این عکس

ر جامعه با پذیرش سازی اقدام کرده است، د کننده معتقد است که از زمانی که به بدن مشارکت

اجتماعی باالتری روبرو بوده است و بیشتر در بین مردم تحویل گرفته شده است. این 

 کند:  کننده ادراک خود را به این شکل بیان می مشارکت

ای بشی بحث اقتصادی و درآمدزایی هست که خیلی مهم  اولین گزینه اینکه وقتی حرفه»
عنوان یه پدر، کارمند و یا خریدار بیشتر  ه بهمهمه. بحث بعدی مقبولیت اجتماعی هست ک
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حتی بخوای تخفیف بگیری بیشتر بهت میدن، یه جورایی زندگی  -گیری مورد توجه قرار می
گیرن خوشاینده.  کنن بیشتر تحویلت می بینی بیشتر نگات می تر میکنه. وقتی می رو شیرین

 «. ریم به این حسبندی نیازهای مازلو هم اومده که ما نیاز دا حتی تو طبقه

کند.  کنندگانی است که به مقبولیت اجتماعی اشاره می همچنین مسعود یکی دیگر از مشارکت

سازی شروع کرده است، نوع نگاه سایرین  کننده اعتقاد دارد که از زمانی که به بدن این مشارکت

راک خود را به سمت احترام و مقبولیت بیشتر سوق پیدا کرده است. وی اد تغییر کرده است و به

 کند:  این شکل بیان می

بینی دور بازوت بیشتر شده  سازی رو شروع کردم شما وقتی می ولی در کل از وقتی بدن»
وقتی رزمی کار میکنه بدن ورزیده داری اما ازلحاظ ظاهری در  -ها بهت تغییر میکنه نگاه

سازی کامالً  ر بدنجامعه مشخص نیس ورزشکار هستی مگر اینکه لباست رو دربیاری. اما د
که چند نفر یهت بگند پهلوون کجا میری؟ یا بگن خوشتیپ ازلحاظ روانی  همین -واضحه

روی شما تأثیر میذاره. مثالً تو تاکسی سوار میشی راننده تاکسی میگه پهلوون کجا میری؟ تو 
این  کند. همچنین سعید به احترام بیشتر در جامعه اشاره می«. چشم مردمی وقتی خرید میری

خصوصاً رشته ما که مشخصه »کند:  کننده ادراک خود را به این شکل ببان می مشارکت
آمیزتره و توقع دارند. از گیشه بلیط تا سوپرمارکت و  ورزشکاری. نوع برخوردها احترام

بیمارستان، من خودم این رو به عینه دیدم. شکمم یه مدت بزرگ شد وقتی درستش کردم 
به آقای فالنی چه امری دارید.  گفت به گفت خوش اومدی بعد می می رفتم سوپری آگه قبالً

ساز و یه آدم چاق رو  کالً نوع برخوردها از زمین تا آسمون فرق داره و شما بیایید یه بدن
 «. بینید. اکثراً فکر میکنن اون آدم چاقه تنبله وارد یه جای عمومی بکنید نوع برخوردها را می

 عرضه و نمايش خود
 آمده از مقوله عرضه و نمايش خود دست . مفاهيم به4جدول 

 مقوله مفاهیم

 تمایل به اثرگذاری مطلوب بر روی دیگران
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 ساالن فشار هنجاری اطرافیان و هم

 بدن محملی برای ابراز هویت و نمادی از شخصیت فرد

 نمایش و بازنمایی خود در جامعه

 خودبسندگی وخودبرترجویی

 مثابه عامل مهم در نمایش خود فرم بدنی به
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سازی  های بدن سازی و مراجعه به باشگاه های بدن کنندگان انجام ورزش از نظر مشارکت

تواند خودش را در جامعه  ای برای نمایش خود است و از این طریق فرد می مثابه عرصه به

اساس،  د دوست دارد، بر این های در جامعه تعریف شود که خود فر تعریف کنند و با ویژگی

 کنند.  سازی این شرایط را مهیا می های بدن کنندگان ورزش برای برخی از مشارکت

سازی و مراجعه به  های بدن های اجتماعی انجام ورزش توان گفت که یکی از انگیزه می

سازی، تمایل به اثرگذاری مطلوب بر روی دیگران است. اغلب مردم که  های بدن باشگاه

دهند که با افراد جذاب سروکار داشته  رزشکاران هم از این قاعده مستثنا نیستند؛ ترجیح میو

های  کنند که برداشت سختی تالش می طور معمول به باشند و جذاب جلوه کنند. بنابراین، به

 ترین تصویر را ارائه کنند.  خوبی مدیریت کنند و بهترین و مطلوب دیگران از خود را به

کننده  کند. این مشارکت کنندگان است که در این زمینه اظهارنظر می از مشارکتسینا یکی 

 کند:  ادراک خود را به این شکل بیان می

وتمجید کنند و همش با  مثل هر فردی در جامعه من هم دوست دارم دیگران ازم تعریف»

. از زمانی سازی خیلی تأثیرگذار بوده است های مثبت من رو تعریف کنند. ورزش بدن ویژگی

سازی مراجعه کردم خیلی بهتر این حس رو مدیریت کردم و مردم هم با  که به ورزش بدن

 «. کنند های مثبت ازم تعریف می توجه به این مدیریت بدن، با ویژگی

توان گفت که در مراجعه به  کنندگان می اساس و با توجه به تجربه مشارکت بر این 

و عرضه بدن خود نقش زیادی دارند و این موضوع نقش سازی، خودنمایی  های بدن باشگاه

کنندگان پژوهش داشته است. این مقوله از چند زیرمقوله تشکیل شده  پررنگی در بین مشارکت

مثابه خودنمایی بدنی،  سازی به های بازتابی بدن، بدن اند از تکنیک است که عبارت

سازی،  و تسریع گرایش به بدن سازی، خودبسندگی مثابۀ تمایل به بدن جویی به خودبرتری

سازی و مدیریت نمایشی بدن، نمود خود در زندگی روزانه و فشار هنجاری اطرافیان.  بدن

خصوص به  های اجتماعی مجازی و به کنندگانی است که به نقش شبکه حسین یکی از مشارکت

ورزیده و مناسب  ها با بدن کند و معتقد است که اشتراک عکس در این شبکه اینستاگرام اشاره می

سازی مراجعه کنند.  های بدن هم ازجمله شرایطی است که باعث شده است افراد بیشتر به باشگاه

 کند: کننده ادراک خود را به این شکل بیان می این مشارکت
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به خاطر اینکه مثالً یه جایی میرن یا مخصوصاً از موقعی که این اینستا اومده و عکس » 
بدن و دوس دارن درست کنن یه شکم سیکس پک و عکس بذارن  گذاشتن و فالن همه یه

 «. دخترا خوششون بیاد. بیشتر فکر کنم االن

کند و  چشمی اشاره می وهم کنندگانی دیگری است که به چشم جواد هم ازجمله مشارکت 

کند در نزد سایر مردم متفاوت  معتقد است که نوع پوشش فرد در زمانی که به باشگاه مراجعه می

کننده ادراک خود را به این شکل بیان  ا زمانی است که اصالً به باشگاه نرفته است. این مشارکتب

 کند:  می

آیم حتی از لحاظ ظاهر و لباس یعنی یک لباسی که شاید در نگاه اول به  بیشتر به چشم می»
ی برای رود به تنتان قبل و بعد از باشگاه همان لباس خیل دیدتان خیلی ساده بیاید وقتی می

«. شوی کند. یعنی یک مثال کوچک بود حتی از لباس تنت هم متفاوت می شما تغییر ایجاد می
کند و معتقد است که این عامل  کننده دیگری است که به رخ کشیدن اشاره می سعید مشارکت

کننده ادراک خود  سازی دارد. این مشارکت های بدن ای در مراجعه به باشگاه هم نقش برجسته
شونو، بدن رو به رخ  میگم که میخوان به رخ بکشن ورزش»کند:  این شکل بیان می را به

ای که تو بدن هست که میگن سیکس پک بیشتر هم برای  بکشن که اآلن شده یک عضله
 «. همین هست فقط به نظر من به رخ کشیدنشون هست اآلن متأسفانه

مثابۀ شرایطی اشاره کرد که  توان به خودبسندگی و خودبرترجویی به ِدیگر، می از سوی 

نیازی و منظور از  کنند. منظور از خودبسندگی یعنی بی سازی را تسریع می گرایش به بدن

نیاز  دو مورد، یعنی خود را بی خودبرترجویی یعنی خود را باالتر و بهتر از بقیه دانستن است. این 

کنندگان ازجمله شرایط  ارکتدانستن از دیگران و خود را برتر دانستن از دیگران در بین مش

کنندگان تسریع کرده است؛ یعنی  سازی را در بین این مشارکت عللی بودند که مراجعه به بدن

سازی  های بدن کنندگان این فضا حاکم بوده است که با مراجعه به ورزش اینکه در بین مشارکت

از سوی دیگر برتر از  نیاز از دیگران شوید و شود که شما بی و داشتن بدن ورزشکار باعث می

کنندگان به  کنند. یکی از مشارکت شوید و برعکس دیگران نیاز مبرم به شما پیدا می دیگران می

 نام سعید معتقد است که: 

شود شما بدن ورزشکاری داشته باشید و این بدن  سازی باعث می های بدن مراجعه به باشگاه»
نداشته باشید و برعکس دیگران برای  شود که شما نیازی به دیگران ورزشکاری باعث می
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شود که از بقیه  انجام کارهای سخت به شما نیاز داشته باشند و این حس در شما پیدا می
 «. تر و برتر هستید قوی

 رشد فرهنگ مصرفی

 آمده از مقولۀ رشد فرهنگ مصرفی دست . مفاهيم به1جدول 

 مقوله مفاهیم

 یساز گیر شدن ورزش بدن همگانی شدن و همه

فی
صر

گ م
رهن

د ف
رش

 

 چشمی در بین دوستان و رقابت بین دوستان وهم چشم

 سازی های بدن های غذایی در انجام ورزش استفاده از مکمل

 سازی و تبدیل شدن به عادت های بدن ورزش

 سازی فرایند روزمرگی شدن ورزش بدن

مصرفی هم نقش  کنندگان رشد فرهنگ توان گفت که از نظر مشارکت اساس می بر این 

سازی بیشتر سوق  سمت بدن سازی و مدیریت بدن دارد و آنان را به ای در گرایش به بدن برجسته

گیر شدن  کنند، همگانی شدن و همه کنندگان اشاره می دهد. یکی از موضوعاتی که مشارکتمی

خصوص بین قشر جوان است. نوید از جمله  سازی در بین اکثریت و به ورزش بدن

کند. این  سازی اشاره می گیر شدن ورزش بدن کنندگانی است که به بحث همه مشارکت

سازی را  های بدن کننده معتقد است که از جمله شرایطی که باعث شده است ورزش مشارکت

خصوص در بین دوستان بوده است. این  سازی به شروع کنند، همین همگانی شدن ورزش بدن

 کند:  شکل بیان میکننده ادراک خود را به این  مشارکت

دادند و در هفته حداقل  سازی انجام می زمانی که وارد دانشگاه شدم همه دوستانم ورزش بدن»
سازی را شروع  های بدن رفتند و این موضوع باعث شد که من به ورزش سه مرتبه با باشگاه می

  «.دهم سازی انجام می صورت مرتب ورزش بدن کنم و االن حدود سه سال است که به

کند. این  چشمی در بین دوستان و رقابت بین دوستان اشاره می وهم همچنین سعید به چشم

 کند:  کننده ادراک خود را به این شکل بیان می مشارکت

چشمی شده که فالنی اینجور هست آگه اینجور  وهم واال هر کس که اآلن بیشتر مثل چشم»

قابت خوب میشه یک نقطه مثبت میشه هست من هم میتونم اینجور بشم. رقابتیش از نظر  ر

 «. چشمی شده متأسفانه توی جامعه ما وهم توش پیدا کرد ولی بیشترش چشم
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های زندگی فرد تبدیل  کنندگان معتقد است که این ورزش مثل سایر جنبه یکی از مشارکت

کننده  به عادت شده است، یعنی اینکه به امری عادی و رایج مبدل شده است. این مشارکت

 : کند دراک خود را به این شکل بیان میا

ورزش شده مثل یه اعتیاد برای من؛ یعنی یه روزم که نیام انگار مثالً یه چیزی رو از دست »

مونه که هر روز باید مصرف کنه. منم  خوام مثه یه آدم معتاد می دادم. مثه یه، معذرت می

 «. دمها باشگاه باز بود میوم طوری شدم. حتی آگه من جمعه همین

اند و یکی از  سازی داشته های بدن های مختلفی نسبت به ورزش کنندگان دیدگاهمشارکت

سازی ندارد و  های بدن ای نسبت به انجام ورزشکننده کنندگان اعتقاد دارد که دالیل قانع مشارکت

کنندگان در  کامالً به بخش الینفک زندگی او تبدیل شده است. حمید یکی دیگر از مشارکت

 سازی معتقد است که:  رد فرایند روزمرگی شدن ورزش بدنمو

شه  خب یه مدت که بگذره حتی یه سال دو سال که بگذره دیگه آدم خودش خسته می»

گم دیگه دوس نداری بری یه جایی که بخوان ازت سؤال بکنن و فالن. آدم  دیگه اصالً می

دم بعضی موقعا حوصله هم دوس نداره دیگه هی بری یه جایی طرف بیاد مثالً خب حاال آ

جوریه، من یه برنامه  گه مثالً من یه دونه پودر گرفتم از فالن جا چه نداره طرف میاد می

کنه باید چیکار کنم. هی سؤاالی  دونم کمرم درد می خوام برای باشگاه. اون؟؟؟ میاد نمی می

 «. شه کننده می تکراری دیگه بعد یه مدت آدم براش همین خسته

 ا از سوي جنس مخالففشار تقاض
 آمده از مقوله فشار تقاضا از سوي جنس مخالف دست . مفاهيم به6جدول 

 مقوله مفاهیم

 نوع تقاضاهای جنس مخالف

س 
جن

ی 
سو

از 
ضا 

تقا
ار 

فش

ف
خال

م
 

 ها های بدنی در نزد خانم نوع جذابیت

 مثابه محملی برای جذب جنس مخالف بدن به

 نس مخالفهای بدنی در نزد ج کشش و جذابیت

 های بدنی و کسب پذیرش بیشتر در نزد جنس مخالف جذابیت
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جذابیت جسمانی ازجمله موضوعاتی است که در دوران مدرن استانداردهای جدیدی پیدا 

که مدیریت بدن در دوران  طوری شود، به دهنده روابط افراد محسوب می کرده و از عوامل شکل

های  سازی، رژیم رفتارهای گوناگون بهداشتی نظیر بدنمدرن اهمیت بیشتری پیدا کرده است و 

غذایی، تجهیزات ورزشی و آرایشی مختلف برای مراقبت از بدن پدیدار شده است )فاضلی، 

اندام و برازندگی  (. در جامعه امروز مردان هم مثل زنان اهمیت زیادی به تناسب510ِ: 5312

شوند، توجه به قیافه و  گذاری می رزشدهند و همواره توسط دیگران قضاوت و ا بدنشان می

مندی از  ای است که بهره ای پیدا کرده است؛ درواقع، زیبایی ظاهر خصیصه ظاهر اهمیت فزاینده

نوعی بر اساس تقاضاهای جنس  شود و این خصیصه و اهمیت به آن امتیاز بزرگی محسوب می

های بدنی بر  بدن و زیبایی های شود. در جامعه امروز، توجه به خصیصه تر می مخالف برجسته

سازی  توان گفت که بدن های این پژوهش می شود. بر اساس داده ها مشخص می اساس نوع سلیقه

شود،  هایشان تسریع می سازی بر اساس نوع تقاضاهای جنس مخالف و سلیقه و گرایش به بدن

سازی داشته باشند.  شود که بقیه تمایل بیشتری نسبت به بدن عنوان شرایطی قلمداد می یعنی به

کنندگان به موضوع تقاضاهای جنس مخالف  دهد که برخی از مشارکت ها نشان می واکاوی داده

کنندگان معتقد هستند که نوع تقاضا جنس مخالف و اینکه چه نوع  کند؛ این مشارکت اشاره می

سازی و  دنهای ب استایلی را دوست دارند هم ازجمله شرایطی است که پیوند چندجانبه با ورزش

کنندگانی است که به همین  سازی دارد. مسعود ازجمله مشارکت های بدن مراجعه به باشگاه

ها بدن با  کند و معتقد است که برخی از خانم موضوع تقاضاهای جنس مخالف اشاره می

پسندند و این باعث شده است که برخی از آقایان  های بلند و بازوهای قوی را بیشتر می شانه

 کند: کننده ادراک خود را به این شکل بیان می این نوع استایل بروند. این مشارکت سمت به

ها، بازوها، قدبلند و بدن ورزشکاری بیشتر خوششون میاد و  کالً خانمها از مرد با شونه» 

من در بین دوستام دارم کسانی که میخوان با یه دختر ارتباط  -تر ارتباط برقرار میکنن راحت

، گاهاً پیش میاد اونی که بدن ورزشکاری داره رو میندازن جلو که تو برو صحبت برقرار بکنن

فرستن جلو. تو ذهن خودشون فکر میکنن اون فرد شانس  کن و اون فرد معمولی رو نمی

 «.بهتری داره
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ها اشاره  های بدنی در نزد خانم کنندگانی است که به جذابیت رضا هم ازجمله مشارکت 

سازی دارند.  های بدن ها تأثیر زیادی بر مراجعه به باشگاه ت که این جذابیتکند و معتقد اس می

 کند:  کننده ادارک خود را به این شکل بیان می این مشارکت

تر هستند از دید  اندام جذاب های خوش خب مسلماً نگاه کنید ازلحاظ دید مردان خانم»

تونه  ها می قدر که اندام برای خانومتونم بگم حتی بیشتر هست این قضیه یعنی این ها می خانوم

های خیلی  های خیلی زیباتر با فیس جذابیت داشته باشه خب من دیدم که بارها اندام

روهای بیشتری داشتن یعنی ازلحاظ  های خیلی بهتر و به قول معروف دنباله تر انتخاب متوسط

کردم بله مثالً های جنس مخالف و من این رو تجربه  بدنی خیلی چیز مهمی هست جذابیت

 «. بارها شده با کسایی که مثالً ارتباط جنسی داشتم

کنندگانی دیگری است که به این موضوع اشاره کرده است. این  امید هم ازجمله مشارکت

 : کند مشارکت ادارک خود را به این شکل بیان می

گفته نه دوست دخترم این بدنمو دوست داره. ازشم سؤال کردم که دوست داره الغر بشم »

 «. کنم و یه امنیت بهم دست میده جوری بهتره. کنارت که راه میرم احساس غرور می اتفاقاً همین

 حمايت و تشويق در بستر خانواده 
 آمده از مقوله حمايت و تشويق در بستر خانواده دست . مفاهيم به7جدول 

 مقوله مفاهیم

حم ساالن تشویق و ترغیب اعضای خانواده، دوستان و هم
ده

نوا
خا

ر 
ست

ر ب
ق د

وی
تش

و 
ت 

ای
 

 سازی های بدن مشوق بودن خانواده و تسریع گرایش به ورزش

 سازی در خانواده سابقه انجام بدن

 مثابه یک محرک مثبت ساالن به دوستان و هم

های  تمجیدهای دوستان در مورد بدن و تسریع مراجعه به باشگاه

 سازی بدن

اند، تشویق و ترغیب اعضای  کنندگان بیان کرده کتازجمله موضوعات دیگری که مشار

خصوص  کنندگان برخی از اعضای خانواده و به ساالن است به نظر مشارکت خانواده، دوستان و هم

کنندگان اظهار  سازی است؛ اما آنچه مشارکت های بدن ترین مانع برای انجام ورزش والدین اصلی

نوعی تشویق کرده است. یکی از  نداشته و بهشان با این ورزش مشکلی  اند خانواده کرده
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که اکثر  اش مثبت است، چون کنندگان به اسم محمد معتقد است از نظر خانواده مشارکت

 کند: کننده ادراک خود را به این شکل بیان می اش ورزشکار هستند. این مشارکت خانواده

ت. نظرشون هم نظرشون همه مثبت هست چون ورزشکار توی خانواده ما هم زیاد هس» 

مثبت هست فقط همیشه مخالف هستند با اینکه دارو مصرف کنیم. داروی استروئیدی البته 

 «. مکمل هم یکم مخالف هستم ولی خب بیشتر با استروئیدها مخالف هستم

اش در اوایل شروع  کننده دیگری به اسم سهیل در این رابطه معتقد است که خانواده مشارکت

دند، ولی با گذشت زمان این موضوع رفع شده است. این ش این ورزش مانعش می

  کند: کننده ادراک خود را به این شکل بیان می مشارکت

خصوص پدرم  ام و به خواستم این ورزش رو شروع کنم اکثر خانواده زمانی که تازه می»

 سازی بروم ولی من اصرار کردم و االن این موضوع ذاشت به باشگاه بدن مشکل داشت و نمی

 «. کامالً برطرف شده است

کنندگان پیوند تنگاتنگی با  مشوق بودن خانواده یکی دیگر از مباحثی است که از نظر  مشارکت

کنندگان به اسم سینا معتقد است که اگر در  سازی دارد. یکی از مشارکت های بدن مراجعه به باشگاه

و موانعی ایجاد نکند تأثیر زیادی سازی را انجام دهد  های بدن خانواده فرد تشویق شود که ورزش

 کند: کننده ادراک خود را به این شکل بیان می در انجام این ورزش دارد. این مشارکت

ها تشویق  سازی هستند. اگر خانواده های بدن ترین مشوق برای انجام ورزش ها اصلی خانواده» 

رود. خانواده  ها می ین باشگاهسازی بروند مطمئناً فرد به ا های بدن شان به باشگاه کنند که بچه

ام  ترین مشوقم خانواده اند و به نظرم اصلی خودم در شروع این ورزش خیلی تأثیرگذار بوده

نظرشان »کند  کنندگان ادراک خود به این شکل بیان می یکی دیگر از مشارکت«. اند بوده

د تازه اکثر اوقات سازی مثبت است و مشکلی ندارن های بدن ام در مورد انجام ورزش خانواده

 «. مشوق هم هستند

کنند و معتقد هستند  سازی در خانواده اشاره می کنندگان همچنین به سابقه انجام بدن مشارکت

سازی  های بدن های که قبالً یک عضو یا چند عضو سابقه مراجعه به باشگاه که در خانواده

های  ها میزان گرایش به ورزش ادهاند، میزان تشویق و ترغیب متفاوت است و در این خانو داشته

های، والدین کمتر  سازی هم بیشتر است. در این مورد حمید معتقد هستند که در این خانواده بدن
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کند. حمید ادراک خود را به  سازی برای فرزندانشان ایجاد می های بدن موانعی برای انجام ورزش

 کند: این شکل بیان می

رفتیم باشگاه دیگه از تقریباً  دیگه به خاطر اینا از بچگی میسازی بودن  من داییم اینا بدن» 

ام به خاطر همین از همان بچگی  کردیم و خانواده ای کار می طور حرفه بیست سالگی دیگه به

کنندۀ دیگری به اسم رضا  مشارکت«. سازی بروم های بدن کردند که به باشگاه تشویقم می

های  ام، یکی از برادرم ورزش قبالً در خانواده» کند: ادراک خود را به این شکل بیان می

دهد. این موضوع باعث شد که اعضای  سازی رو انجام داده است و هنوز هم انجام می بدن

 «. اند های کرده ام من رو هم تشویق به انجام ورزش خانواده

 مقولۀ هسته: گرايش به خودنمايی بدن

یی، نمایانگر مضمون اصلی پژوهش است. مقولۀ اشتراوس و کوربین معتقدند که مقولۀ هستۀ نها

صورت یک مفهوم انتزاعی است. با قدری اغراق،  آید، اما به مرکزی از درون پژوهش بیرون می

کند. این چند کلمه به ما  مقولۀ مرکزی حاصل همۀ تحلیل را در قالب چند کلمه ارائه می

(. برای استخراج 517: 5335گویند که کل پژوهش درباره چیست )اشتراوس و کوربین،  می

صورت زیر است:  مقولۀ هستۀ، همۀ مقوالت بررسی شد که مقولۀ هستۀ تحقیق استخراج شد به

 بازاندیشی مدرن در مدیریت بدن و خودنمایی بدنی. 

کنند  ای که در آن زندگی می کنندگان جامعه دهد از نظر مشارکت ها نشان می تحلیل داده

کم از حالت  ولیه خود خارج و وارد دنیای جدیدی شده، که کمصورت تدریجی از فضای ا به

رو با رشد  تولیدی خود خارج گشته و به محیطی خدماتی و مصرفی تبدیل شده است. ازاین

زدگی انسان امروزی  گرایانه که نوعی از مصرف گرایی و نمایش فرهنگ مصرف روحیه مصرف

اند و این نمادهای  یز متعاقباً تغییر کردهها و نمادهای تمایز بخش جهان مدرن ن است، نشانه

اند، یعنی اینکه افراد با نوع مصرفی که  تمایزیابی از قسمت تولید به قسمت مصرف تغییر کرده

توان گفت که درگیر و  اساس می دهند. بر این  دهند خود را متمایز با سایر افراد قرار می انجام می

سئله گزینش و انتخاب سالیق و عالیق وی یا فعال شدن انسان امروزی در حوزه مصرف، م

کنند منزلت و مقبولیت  کند. با استفاده از این نوع مصرف، افراد سعی می تر می ذائقه را برجسته

های که در این دنیای جدید، افراد به اختیار خود آن را  بیشتری کسب کند. ازجمله حوزه
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دلخواه آن را  دیگر به عبارت دهند و یا به می دلخواه آن را تغییر و تحول کنند و به وخرج می دخل

کنند، حوزه تصویر ظاهر و بدن است که برای تمایز بخشی خود و  کاری می گزینش و دست

که مورد پسند دیگران باشد  نحوی گیرند. میل افراد در نمایش ظاهر خود به دیگران از آن بهره می

شود احساس نیاز به خودنمایی و  سبب میو انگیزه افراد برای نمایش تمایز خود با دیگران 

نماید که به مدیریت بدن خود  ای برای آنان ایجاد می عرضه خود در افراد افزایش یابد و انگیزه

گذارند. بنابراین  ای از خود را که مورد قبول دیگران باشد به نمایش می اقدام کنند. افراد جنبه

کنندگان  رائه کنند. بر اساس تجربه مشارکتکنند بهترین تصویر از خود را ا افراد سعی می

سازی و انجام این ورزش،  های بدن های اصلی مراجعه به باشگاه توان گفت که یکی از هدف می

برای تمایز خود و خودنمایی فرد در جامعه بوده و به دنبال افزایش میزان رضایت از خودنمایی 

کنندگان این نوع  اساس ادراک مشارکتفرم بدنی در جامعه و در بین دوستان بوده است. بر 

خودنمایی و عرضه خود در جامعه با پذیرش اجتماعی باالتر و نفوذ و مقبولیت باالتری در 

 دهد.  جامعه برخوردار است و جامعه استقبال بیشتری از این نوع بازنمایی از خود نشان می

خودنمایی بدن است. با توان گفت که مقوله هسته این پژوهش گرایش به  اساس می بر این 

های روزمره خود را با  کنندگان پژوهش در تعامالت و کنش توجه به این موضوع، مشارکت

اند و همچنین با  توجه به منابع و اطالعاتی که درزمینۀ مدیریت بدن و نوع ایدئال بدن داشته

و  توجه به بسترهای اجتماعی مختلف، در فرم بدنی و مدیریت بدنشان نوعی بارسنجی

ها و  اند. یعنی اینکه تمایل به نوع بدن و فرم بدنی با توجه به ذائقه وجود آورده بازاندیشی به

یابد. این بازاندیشی در جامعه امروزه در  هایی که در جامعه وجود دارد، اصالح و تغییر می منش

ن معتقد کنندگا گیرد، اما با توجه به مصرفی بودن جامعه، مشارکت های زیادی صورت می عرصه

تری صورت گیرد،  اند که در این عرصه یعنی نمایش و نوع مصرف باید بازاندیشی گسترده بوده

کنندگان تغییرات بیشتری در این عرصه صورت گرفته و این نوع درک و  چراکه به نظر مشارکت

کنندگان این پژوهش هم تمایل بیشتری در بازاندیشی و  احساسات باعث شده است که مشارکت

 ریت بدن از خود نشان دهند. مدی

مدیریت بدن یعنی نظارت مستمر و دائم بر نوع بدن و انتخاب نوع ایدئال اعمال و رفتارها. 

های مختلف و در جوامع  های اجتماعی در دوره مدیریت و نظارت بدن هم مانند سایر پدیده
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های متعدد و  یمختلف و همچنین در بسترهای اجتماعی مختلف، متفاوت بوده است و استراتژ

متکثری در این زمینه استفاده شکل گرفته است و این متفاوت بودن داللت بر نحوه نظارت بر 

بدن و انتخاب اعمال و رفتارهای مناسب با توجه به این جوامع و بسترهای اجتماعی دارد و در 

ن به این امر هرکدام از این جوامع و بسترهای اجتماعی متغیر و متکثر است. متغیر و متکثر بود

های متفاوتی بین افراد جامعه برای نظارت بر فرم بدنی و  کند که سالیق و منش داللت می

شده و بر اساس ادراک و  انتخاب نوع ایدئال فرم بدنی وجود دارد. با توجه به مباحث طرح

قی وزن و چا توان گفت که فرم بدنی ورزشکارانه و عدم وجود اضافه کنندگان می تجربه مشارکت

ازجمله فرم بدنی است که در جامعه امروزه با پذیرش بیشتری روبرو است و این نوع فرم بدنی 

خصوص قشر جوان از مقبولیت اجتماعی بیشتری برخوردار است. با  در بین عامه مردم و به

کنندگان پژوهش معتقد هستند که  توجه به این پذیرش و مقبولیت بیشتر در جامعه، مشارکت

اند و یکی از این اقدامات،  ها و اقدامات زیادی انجام داده به این فرم بدنی تالش برای رسیدن

سازی است. بر اساس ادراک  های بدن سازی و انجام انواع ورزش های بدن مراجعه به باشگاه

طلبد که  کنندگان هر نوع انتخاب، یکسری اقدامات و رفتارهای متناسب با آن را می مشارکت

های غذایی، انجام مستمر  بدنی ایدئال، اقدامات و رفتارهای مثل رعایت رژیم برای انتخاب فرم

سازی از اقدامات اولیه و مقدماتی در این زمینه است. برخی  های بدن ورزش و مراجعه به باشگاه

کنندگان در این زمینه معتقد هستند که مصرف نمایشی بدن و خودنمایی بدنی در  از مشارکت

اند که  کنندگان معتقد بوده اساس مشارکت  رایج و امری متداول است. بر این جامعه امروزه کامالً

خصوص تقاضاهای جنس مخالف در جامعه و انتخاب و  با توجه به تقاضاهای جامعه و به

کنند فرم بدنی ایدئالی را در جامعه به نمایش بگذارند تا  پذیرش این نوع فرم بدنی، سعی می

کسب کنند و از پذیرش اجتماعی بیشتری برخوردار گردند. از سوی  مقبولیت بیشتری در جامعه

 دیگر، بتوانند به تقاضاهای جنس مخالف پاسخ مطلوب دهند. 
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 الگوي پارادايمی پژوهش  

 

 گيري بحث و نتيجه

سازی در بین  های بدن سازی و گرایش به باشگاه در این مقاله سعی شده است در مورد بدن

توان گفت که از نظر این  های پژوهش می ز پرداخته شود. با توجه به دادهمردان جوان شهر شیرا

مثابه نوعی  سازی به سازی و انجام ورزش بدن های بدن کنندگان مراجعه به باشگاه مشارکت

توان گفت از  های پژوهش می اساس و با توجه به داده بازاندیشی و خودنمایی بدنی است. بر این 

که در آن قرار داریم، ویژگی دیده شدن و در معرض دید بودن یا همان های اصلی دنیای  ویژگی

کار بستن  خودنمایی و مصرف نمایشی اسـت. بصری شدن منبع اصلی برقراری ارتباط و به

های زندگی اساساً از رهگذر نمایش دائماً در حال  معناها شده است. در چنـین وضعیتی شیوه

ابراین، اوالً اهمیت قطعی ظواهر و نمادهای تصویری شوند. بن تغییر سطح ظاهری ایجاد می

شود که منبع اساسی تعیین معنای هر چیز همان ظاهر آن چیز خواهد بود و دوم  ازآنجا ناشی می

اند، اهمیت بسیار زیادی به نظارت و  اینکه اعضای جامعه جدید که به اهمیت ظواهر وقوف یافته

ها قرار دارد. از میان این  ترل و در حوزه قدرت آنمراقبت از ظواهری خواهند داد که تحت کن

تواند حامل و خودنمایی  ترین منبعی است که می ترین و در دسترس منزله مستقیم ظواهر، بدن به

توان گفت یکی از دالیل اصلی این نوع  های زندگی باشد. پس می های شیوه و بازنمایی تفاوت
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و کسب قدرت، منزلت و مقبولیت بیشتر است. این خودنمایی، ایجاد تمایز بین خود و دیگران 

(، 5331(، نوری و محسنی تبریزی )5313آرا و همکاران ) های پژوهش کیوان یافته، با یافته

راستا  ( هم2053( و واتسون و همکاران )2051( و تازگول و گوول )2057استروبل و پترای )

یدند که مقایسه ظاهر و کسب مقبولیت ها هم به این نتیجه رس است؛ یعنی اینکه در این پژوهش

 سازی و مدیریت بدن است.  اجتماعی از عوامل اصلی گرایش به بدن

توان به  پدیده مرکزی یا مقوله هسته پژوهش تحت تأثیر شرایط علی مختلفی است که می

کسب قدرت و نفوذ اجتماعی و مقبولیت، تمایز و پایگاه خود با دیگران، پذیرش اجتماعی باالتر 

جویی، فشار هنجاری اطرافیان، کسب منزلت نزد جنس مخالف و  در جامعه، حس خودبرتری

های بدنی جنس مخالف اشاره کرد. یعنی اینکه این شرایطی که ذکر گردید  ها و جذابیت تقاضا

باشند که بر پدیده مرکزی یعنی گرایش به خودنمایی بدن تأثیر علی  ازجمله عوامل علی می

کنندگان کسب منزلت و قدرت و نفوذ اجتماعی  ن گفت که از نظر  مشارکتتوا دارند. پس می

سازی پیوند دارد. همچنین از  باالتر و کسب مقبولیت اجتماعی در جامعه با تمایل به ورزش بدن

های بدنی که  کنندگان نوع تقاضاهای که در جامعه وجود دارد و نوع سلیقه و ذائقه نظر  مشارکت

کننده و  عنوان عوامل تسریع توان به در نزد جنس مخالف وجود دارد میخصوص  در جامعه و به

سازی و انجام دادن  های بدن شرایط علی در نظر گرفت که بر تمایل بیشتر به مراجعه به باشگاه

گری که بر پدیده هسته پژوهش تأثیر  سازی نقش دارند. همچنین شرایط مداخله های بدن ورزش

گونه از ظاهر، اضطراب بد دیده شدن، ارزیابی از میزان  ی وسواستوان به نارضایت دارند می

شود شرایط  گونه که مشاهده می جذابیت بدن و ادراک خودشیفتگی بدنی اقتدار اشاره کرد. همان

توان به  شناختی دارند. از سوی دیگر می گر بر پدیده هسته بیشتر جنبه ذهنی و روان مداخله

کرد که نقش پررنگی بر پدیده مرکزی دارند. ازجمله این شرایط  ای یا بستر اشاره شرایط زمینه

توان به شرایط و وضعیت منزلتی، شرایط و وضعیت طبقاتی و شرایط و وضعیت  ای می زمینه

 خانوادگی اشاره کرد. 

اند که  های متعددی داشته کنندگان پژوهش نسبت به مقوله هسته پژوهش واکنش مشارکت

نگرانی مربوط به ظاهر اشاره کرد.  اکنش مقایسه ظاهر با دیگران و دلتوان به دو و ازجمله می

کنندگان مقایسه بدن و ظاهر خود با افراد برجسته  های مشارکت یعنی اینکه یکی از استراتژی
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کنندگان در  های است که مشارکت ترین استراتژی است. مقایسه ظاهر با دیگران ازجمله اصلی

سازی گرایش روزافزونی به  معتقد هستند که در طول بدن ها این پژوهش ذکر کردند. آن

شان این بوده است که بدنی شبیه فرد موردِنظر  مقایسه با افراد موردِنظر داشتند و تمام سعی

کنندگان بودند هم همین نوع  داشته باشند. از سوی دیگر، افرادی که در اطراف این مشارکت

های ذهنی یا  کردند تا به این ایدئال ن تالش میکنندگا گرایش را داشتند. پس این مشارکت

توان به  های می اند برسند. همچنین یکی دیگر این استراتژی های ایدئالی که تعریف کرده تیپ

کنندگان  توان گفت که مشارکت اساس می های مربوط به ظاهر اشاره کرد. بر این  نگرانی دل

ها مثل  کردند با انواع استراتژی ند و سعی میهای زیادی در مورد ظاهر و بدن خود داشت نگرانی

ها را کاهش دهند. این نوع  نگرانی های غذایی و تمایل به داروهای نیروزا این نوع دل رژیم

توان به پیامدهای مثل مصرف نمایشی و  پدیده پیامدهای متعددی دارد که ازجمله می

حس تحقیرگرایانه نسبت به  گرایانه، پیدایش حس خودبرتربینی و خودشیفتگی، ادراک تجمل

های مداوم بدنی، گرایش به  سازی، مصدومیت رویه به بدن دیگران، تمایل نامطلوب و بی

 مصرف انواع داورهای نیروزا اشاره کرد. 

ایم برای مثال  های مختلفی بوده در پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به سؤاالت و پرسش

کنند؟ این پرسش با محوریت  را چگونه تجربه می سازی مردان جوان ابعاد مختلف ورزش بدن

توان گفت مقوله هسته  کنندگان بررسی شده است. در این زمینه می تجربه و ادراک مشارکت

کنندگان از  نوعی پاسخ به این پرسش بوده است. یعنی اینکه تجربه و ادراک مشارکت به

مدیریت بدن و خودنمایی بدنی بیان توان با عنوان بازاندیشی مدرن،  سازی را می های بدن ورزش

سازی  های بدن کنندگان با انجام ورزش توان به این نتیجه دست پیدا کرد که مشارکت نمود. می

به دنبال بازاندیشی در ابعاد مختلف هویتی و سبک زندگی و فرم بدنی هستند، از سوی دیگر 

صورت دلخواه انتخاب  ایدئال را به دلخواه انجام دهند و فرم بدنی تمایل دارند مدیریت بدن را به

کنند و از سوی دیگر به دنبال بازنمایی و خودنمایی فرم بدنی ایدئال در جامعه هستند. پرسش 

آید؟  وجود می سازی چگونه به های بدن دیگر این بود، درک و تجربه مردان جوان از انجام ورزش

چند محور اساسی در این پژوهش  اند؟. این پرسش بیشتر حول های اجتماعی آن کدام و زمینه

توان به شرایط علی  های که در پاسخ به این پرسش بوده است می بیان شده است. ازجمله بخش
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سازی،  های بدن گیری و تجربه ورزش ای اشاره کرد. یعنی اینکه برای شکل و بستر و شرایط زمینه

سازی و  های بدن ط انجام ورزشاند و این عوامل شرای ای و علی متعددی دخیل بوده عوامل زمینه

ای در پاسخ به این  اند. همه شرایط علی و شرایط زمینه سازی را مهیا کرده مراجعه به باشگاه بدن

اند. پرسش دیگر این است، عوامل دخیل در چگونگی روی آوردن مردان  شده پرسش مطرح 

گر  امل و شرایط مداخلههای که عو اند؟ این پرسش هم بیشتر در قسمت سازی کدام جوان به بدن

توان به اضطراب بد دیده شدن و  صورت نمونه می اند، پاسخ داده شده است. به شده  توضیح داده

گر اشاره کرد که ازجمله عوامل دخیل در  مثابه عوامل مداخله محور به سبک زندگی سالمت

گر در  خلهسازی شده است. سایر عوامل مدا های بدن چگونگی روی آوردن جوانان به ورزش

 اند.  صورت مفصل توضیح داده شده بخش شرایط مداخله به

ای با تجربیات اجتماعی او  تواند پیوند چندجانبه جذابیت جسمانی و فیزیکی یک شخص می

دهند،  سازی را انجام می های بدن خصوص افرادی که ورزش داشته باشد. معموالً ورزشکاران و به

های فیزیکی و بدنی را جزء  کنند جذابیت هستند و سعی می اهمیت بیشتری به این موضوع قائل

های جسمانی و فیزیکی بر چندین حوزه  های اصلی کاری خود قرار دهند. این جذابیت اولویت

های مثبت دیگران، موضوع ازدواج، پذیرش اجتماعی،  توان به نگرش تأثیرگذار است. ازجمله می

های زیادی بر  شاره کرد. در این زمینه هم پژوهشتر در نزد جنس مخالف و ... ا پذیرش آسان

سوست. نتایج  های این پژوهش هم اند و نتایج این پژوهش با یافته همین موضوع تأکید کرده

عنوان افراد شایسته و الیق  پژوهش النگویز و همکاران در این زمینه نشان داد که افراد جذاب به

گیرند و این افراد با مشکالت کمتری در  رار میشان مورد ارزیابی ق ای های حرفه در موقعیت

های جسمانی  کنند. همچنین در مورد پیوند جذابیت وپنجه نرم می شان دست های شغلی موقعیت

های  های اسوامی و همکاران نشان داد که هم مردان و هم زنان جذابیت و انتخاب همسر؛ یافته

اساس  اند. بر این  خاب همسر دائم معرفی نمودهترین معیارهای انت عنوان یکی از مهم ظاهری را به

کنندگان  توان گفت یکی از اهداف اصلی مشارکت های این پژوهش می و با تأکید بر یافته

های ظاهری در فرم بدن بوده است؛  دست آوردن جذابیت یابی به فرم بدنی ایدئال و به دست

های ظاهری در این زمینه را  تکنندگان فرم بدنی ایدئال و کسب جذابی چراکه این مشارکت

 کردند.  های زیادی قلمداد می مساوی با کسب و موفقیت درزمینه
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عنوان  توان گفت بدن به کنندگان می های پژوهش و ادراک مشارکت همچنین طبق یافته

دهنده صور  تواند حامل نمادهای بصری نمایش ترین محلی که می ترین و در دسترس مستقیم

ی نمایشی جوامع مدرن باشد، یک اصل هویتی است و این نمایش شامل ها هویت در فرهنگ

های و خصایصی مختلفی است و در بسترهای اجتماعی مختلف، این خصایص و  مشخصه

کاری  توانند متغیر و متکثر باشند. از سوی دیگر تنظیم یا انضباط بدن از طریق دست ها می ویژگی

های سبک  های تشخیص تفاوت های اصلی روش وتصرف در ظواهر جسمانی از مؤلفه و دخل

توان گفت که این نوع سبک زندگی هم  کنندگان می زندگی است. بر اساس ادراک مشارکت

تواند پیامدهای مختلفی برای فرد داشته باشد و این پیامدها  های زندگی می مانند سایر سبک به

د برای رسیدن به این نوع سبک کنندگان معتقدن توانند هم مثبت باشند و هم منفی. مشارکت می

ها کوتاهی کنند،  های مختلفی به کار ببرند و اگر در انجام این استراتژی زندگی باید استراتژی

 توانند چند برابر بر فرد تحمیل شوند.  پیامدهای منفی و ناخواسته می

 منابع

بین دختران و زنان  (، تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در5331آقایی، عاطفه، و خلیلی، محسن ) -

، رشت، دانشگاه امام 25جوان شهر تهران، کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 

 صادق )ع( پردیس خواهران. 

شناختی مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل  (. تبیین جامعه5331اهلل و همکاران ) احمدی، عزت -

 . 10 -23(، 5) 7نامه زنان،  تبریز. فصلنامه پژوهشاجتماعی و فرهنگی در میان دختران و زنان شهر 

 (. مبانی پژوهش کیفی، ترجمه؛ ابراهیم افشار، تهران، نشر5332استراوس، آنسلم و کربین، جولیت ) -

 نی. 

آن  اجتماعی پذیرش و بدن از ( تصور5334غفاری، مهدیه، ملکی، امیر و زاهدی، ممحمدجواد ) امامی -

 تحقیقات و ، مجله مطالعات) تهران نور پیام دانشگاه دختر انشجویاند میان در ای تجربی )مطالعه

 . 4ایران،  در اجتماعی

 شناسی تحقیقات کیفی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.  ( روش5332ایمان، محمدتقی ) -

شناختی مدیریت بدن در بین بانوان ورزشکار. مجله  (. تبیین جامعه5331رستمی، نیر و راد، فیروز ) -

 . 34 – 13. 5شناختی زنان، شماره  ات اجتماعی روانمطالع
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(. قشربندی اجتماعی و اصالح 5313ربانی، رسول، کیوان آرا، محمود و ژیان پور، مهدی ) -

 . 73-31(، 47) 52مثابه نماد پایگاه اجتماعی، مطالعات راهبردی زنان،  بدن/جراحی زیبایی به

بدن و مقبولیت اجتماعی )مطالعه دانشجویان دختر و ( مدیریت 5330شکربیگی، عالیه و امیری، امیر ) -

(، 3) 2شناسی مطالعات جوانان،  پسر دانشگاه آزاد اسالمی و پیام نور شهر زنجان(. فصلنامه جامعه

501 – 11 . 

(. عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن در بین 5332ضیاءپور، آرش و باقریان جلودار، مصطفی ) -

 . 73 – 501، 1شناسی مسائل اجتماعی ایران، امعهجوانان گیالنغرب. مجله ج

رابطۀ پذیرش اجتماعی و نقش (. »5332زاده، پروین و پیرزمان، سهیال ) عسگری، پرویز، احتشام -

  .33-550، 1، فصلنامۀ زن و فرهنگ، شماره «شناختی در دانشجویان دختر جنسیتی با بهزیستی روان

(. تعیین رابطه بین ابعاد سبک زندگی و 5313ه )علمی، محمود، صباغ، صمد و افتخاری، سرو -

شناختی،  مدیریت بدن در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی بوکان، فصلنامه مطالعات جامعه

  .23-40، 7سال دوم، شماره 

(. ارتباط خودشیفتگی و ادراک بدنی در 5334علیزاده، لیلی، حسینی، فاطمه، و محمدزاده، حسن ) -

 71-12، 25، پژوهشنامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی، سال یازدهم، شماره «ساز مردان بدن

  .(. مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق5312فاضلی، محمد ) -

های زیبایی،  (. مطالعۀ کیفی نگرش و ادراکات زنان از بدن با تأکید بر جراحی5331قاسمی، افسانه ) -

 . 534 -573بیست و هشتم، شماره چهارم، شناسی کاربردی، سال  مجله جامعه

شناسی پزشکی. اصفهان، انتشارات دانشگاه علوم  (. اصول و مبانی جامعه5311آرا، محمود ) کیوان -

 پزشکی اصفهان. 

  .(. داغ ننگ، ترجمۀ مسعود کیانپور، تهران: نشر مرکز5311گافمن، اروینگ ) -

 نایبی. تهران، ایران: نشر نی.  شناسی. ترجمه: هوشنگ (. جامعه5331گیدنز، آنتونی ) -

(. تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه؛ ناصر 5311گیدنز، آنتونی ) -

 موفقیان. تهران، ایران: نشر نی. 

(. بازنمایی هویت از طریق بدن در 5334پور، الهام. ) محسن زاده، رسول، اتابک، محمد و عرب -

اندام در شهر تهران(، فصلنامه  باشگاه پرورشِ 1مطالعه موردی سازی شهر تهران ) های بدن باشگاه

 . 10 – 37(، 23) 55انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره 

 شناسان.  . تهران، ایران: انتشارات جامعه2(. روش تحقیق کیفی: ضد روش5332محمدپور، احمد ) -
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