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 دهیچک

از  شیب یرانیاز زنان ا یاریبس ۀروزمر یدر زندگ یورزش یها تیبه فعال شیتوجه به بدن و گرا هامروز

شهر  یاز زنان طبقات باال یا و نگرش نمونه شیگرا یفیک ۀمقاله به مطالع نیاست. ا افتهی تیاهم شیپ

با  قیعم  مصاحبه قیها از طر . دادهپردازد یمتناسب اندام ورزش  ۀواسط بدن به تیریتهران نسبت به مد

ها از روش  داده لیوتحل هیتجز یاند و برا شده یتناسب اندام تهران گردآور یها از باشگاه یکیهشت عضو 

 یبند مقوله امدهایتعامالت و پ ط،یدر سه بخش شرا قیتحق جیاستفاده شده است. نتا یا نهیزم یۀنظر

حفظ  یواتوجه به بدن تحت ل» ۀسه مقولدهند  ینشان م ها افتهیند. ا هارائه شد یمیدر مدل پاراداشده و 

جمله بسترها و  از «یاجتماع های و شبکه یخارج های رسانه»و  ،«یسنت یفضا رییتغ»، «سالمت

 ن،یاثرگذار هستند. همچن یورزش تیبدن در قالب فعال تیریبانوان به مد بیکه در ترغ اند یطیشرا

 نیو تحس دییتأ البدر ق رندیگ یدر باشگاه م گریکدیاز  که ییبازخوردها زیها در باشگاه و ن تعامالت آن

به دنبال دارد  زین ییامدهایزنان پ نیا یورزش برا ۀبدن به واسط تیری. مددهند یمتقابل خود را نشان م

 تیمقبول ن،ینو یمند فراغت ،یابی تیتناسب اندام، هو ،یآرامش روان ،یسبک زندگ رییاند از: تغ که عبارت
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  مقدمه

 شیب یرانیاز زنان ا یاریبس ۀروزمر یدر زندگ یورزش یها تیفعال ۀبدن به واسط تیریمد امروزه

و رشد فرهنگ  یاجتماع راتییبا گسترش تغ یمورد توجه است. در جوامع امروز شیاز پ

از  یعنوان سبک بدن به تیریو مد یبدن تیو جذاب ییبایمعطوف به بدن، ز یرفتارها یمصرف

از جمله  یبدن تی(. جذاب1394و همکاران،  ییکرده است )رضا دایپ یوانفرا تیاهم یزندگ

دهنده روابط  و از عوامل شکل افتهی یدیجد یها استاندارد دیجددوران است که در  یموضوعات

گوناگون  یها بدن در دوران مدرن رفتار تیریمد تیبا اهم که یطور . بهشود یافراد محسوب م

؛ 149-150: 1382 ،یشده است )فاضل داریاز بدن پد راقبتم یبرا یساز بدن رینظ یبهداشت

و  یجمع یها رسانه قیکه از طر ،یغرب یفرهنگ ی(. اساساً الگو113: 1394 ،یبراتلو و خود

 یِمرتبط با اشکال بدن یخاص یها ده، ارزشش لیو تسه دیتشد یارتباط نینو یها یتکنولوژ

ها که امروزه در مورد زنان  ارزش نیمشخص ا ونه. نمدهد یقرار م دیو مطلوب را مورد تأک دئالیا

 ا،یاست )احمدن «یاندام کیبار»مورد توافق قرار گرفته  ،یرانیدر اکثر جوامع، از جمله زنان ا

متناسب، الغر و جوان نگاه داشته  دیدن باوضع ب ،ی(. در واقع، در جامعه مدرن مصرف1384

عنصر  کیآن،  یستیبدن فراتر از بعد ز ن،ی(. افزون بر ا10: 1387 ،یو اخالص یشود )فاتح

و کنشگران  ردیگ یبه خود م یمتفاوت یمعان ،یاست که در ذهن کنشگران اجتماع یفرهنگ

)رستگار و همکاران،  کنند یم تیریکه از بدن دارند، آن را مد یریبر حسب نوع تفس یاجتماع

1395 :94.) 

 یمتفاوت یاز امکانات ورزش شان، یطبقات گاهیبا توجه به جا یرانیزنان ا ن،یوجود ا با

. درواقع، گسترش کنند یم تیریمد تر نییبرخوردار هستند و بدن را متفاوت از زنان طبقات پا

انی خانگی زنان طبقات جسم های تحرك و ها شهرنشینی و ورود وسایل ماشینی در خانه فعالیت

 گذراندن اندیشه برای فرصتی پدیده این. شد افزوده ها داده و بر اوقات فراغت آن هشباال را کا

 را خود مفهوم ورزش امروزه. است آورده فراهم افراد زندگی سبک از بُعدی مثابه به فراغت اوقات

برگرفته  را در یتر عیوس هرچه های زمینه و داده گسترش الینقطع اجتماعی نقش یک منزلۀ به

سالمتی و همچنین زیبایی، ابعاد جذاب و  ن،ی. افزون بر اشود یبا سالمتی تداعی م زشاست. ور

 (. 1390و همکاران،  ی)نقد اند بررسی قابل بدن مدیریت مفهوم ذیل که اند نوینی از ورزش

 یها امعه به ورزشج یدر میدان ورزش طبقات باال و،یبر اساس نظر بورد ن،یبر ا افزون

 از و اند دور از دسترس هایی ورزش ویبورد ۀمند هستند که به گفت عالقه ینفره و غیرگروه تک

 و سلیقه منش، نشانگر ها شاخص نیفاصله دارند. ا یانضباط اجتماع رشیو پذ گراندی با رقابت

 یسبک زندگ ،گرید یعبارت . بهکنند یطبقه را مشخص م نیا یهستند که سبک زندگ هایی ذائقه

هرچه  زیطبقه قرار دارد که منجر به تما نیاعضای طبقه مسلط در ارتباط با منش اعضای ا
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و نگرش زنان  شیمطالعه گرا ر،یتفاس نی(. با ا1381 و،ی)بورد شود یطبقات م گریبیشتر آن از د

 . ازرسد یمهم به نظر م« ورزش ۀواسط بدن به تیریمد»نسبت به  تهرانشهر  یطبقات باال

شهر تهران  یاز زنان طبقات باال یا و نگرش نمونه شیگرا یفیک ۀمقاله به مطالع نیا رو، نیا

بانوان  ی. زنان مورد مطالعه عضو باشگاه ورزشپردازد یورزش م ۀواسط بدن به تیرینسبت به مد

 یشهرها از کالن یکیعنوان  شهرك غرب تهران هستند. تهران به قهرویال سعادت واقع در منط

امر بر  نیاست و هم یمتفاوت یو اجتماع یاقتصاد تیبا وضع ییایمناطق جغراف یدارا انریا

 یطهران یمیو تسل یکالنتر یقیها اثرگذار بوده است. در تحق آن یزندگ وهیو ش یسبک زندگ

در  یسبک زندگی در شهر تهران، تفاوت طبقات فیاییو جغرا یشناخت (، تمایزات جامعه1392)

طبقه باال، متوسط  و سه شود یمشخص م یاقتصادی و فرهنگ هیسرما یها صشهر تهران با شاخ

 التیتحص ،یشهرك غرب به لحاظ شاخص آموزش ۀدر تهران وجود دارد. منطق نییو پا

و  ای رهیزنج یها فروشگاه ها، کبوتی مت،یق های گران برخورداری از مسکن، رستوران ،یدانشگاه

اال و متوسط رو به باال را در خود جا داده است. سؤاالت طبقه ب نیعمدتاً ساکن یامکانات ورزش

 اند از: اصلی پژوهش حاضر عبارت

بدن و ورزش تناسب اندام تحت  تیریزنان مورد مطالعه نسبت به مد شینگرش و گرا .1

 است؟ یطیچه شرا ریتأث

 انجامد؟ یم یزیچ تعامالت زنان مورد مطالعه در باشگاه به چه .2

ش در زندگی فردی و اجتماعی زنان مورد مطالعه چه آثار ورز ۀواسط بدن به تیریمد .3

 و پیامدهایی در پی دارد؟ 

 قیتحق نهیشیپ

بدن  تیریصورت گرفته است که ابعاد مختلف مد یفراوان قاتیبدن زنان تحق تیریمد ۀنیزم در

 اشاره کرد:  قاتیتحق نیاز ا یبه برخ توان یاند. م کرده یرا بررس

بدن  تیریبدن و مد یاجتماع رشیپذ انینوع ارتباط م یه بررس( ب1387) یو اخالص یفاتح

توجه  یباال زانیاز م یها حاک آن قیتحق جیپرداختند. نتا رازیساله شهر ش 40تا  18زنان  نیدر ب

مصرف  یرهایمتغ نیب نیمراقبت و... است. همچن ،یشیزنان به بدن در همه وجوه آن اعم از آرا

و  میبدن رابطه مستق تیریبا مد یاجتماع-یاقتصاد گاهیو پابدن  یاجتماع رشیپذ ،یا رسانه

 بدن رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. تیریو مد یندارید یرهایمتغ نیمعنادار و ب

 انیبدن در م تیریو مد یابعاد سبک زندگ نیرابطه ب ی( به بررس1389و همکاران ) یعلم

بدن،  تیریمد یبررس یها برا ند. آنبوکان پرداخت یدختر دانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو

 ی( را انتخاب و بررسیپزشک یبهداشت، کنترل وزن، دستکار ش،یآن )آرا یاساس یها مؤلفه
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و به  باشد یبدن م تیریبا مد یرابطه منف یدارا ینیاعتقادات د ریمتغ ها، افتهیکردند. طبق 

درصد( و مصرف  44)مصرف  یدرصد( و هنجارها 47) یفراغت یها تیفعال یرهایمتغ بیترت

 .کنند یم نییبدن را تب تیریمد انسیدرصد( از وار 21درآمد ) زانیدرصد( و م 23) یفرهنگ

واحد  یآزاد اسالم دختر دانشگاه  انینگرش دانشجو ی( به بررس1389و همکاران ) راسخ

که  دده ینشان م قیتحق جیبر آن پرداختند. نتا رگذاریبدن و عوامل تأث تیرینسبت به مد رازیش

در گروه  رشیعام، پذ رشیمانند درآمد، پذ یبدن و عوامل تیرینگرش زنان نسبت به مد نیب

و  یامکانات اقتصاد ،یانتظارات اجتماع ،یا  مصرف رسانه ،ییمدگرا ،یسازمان رشیهمساالن، پذ

وجود دارد.  یارتباط معنادار ،یو سبک زندگ یطلب لذت ت،یکسب هو ،ییگرا مصرف ،یاجتماع

 نیمانند سن، اشتغال ح یبدن و عوامل تیرینگرش زنان نسبت به مد نیاست که ب یحال در نیا

 نشد.  دهید یارتباط معنادار یلیتأهل و مقطع تحص ل،یتحص

زنان شهر  انیبدن در م تیریمد یشناخت جامعه ی( به بررس1390سده و همکاران ) یبیاد

زنان از سطح متوسط به  نیا انیم بدن در تیریها، مد آن یها افتهیپرداختند. طبق  زیتبر

 هیمرجع، سرما یها  بدن، گروه یاجتماع سهیمقا یرهایمتغ نیبرخوردار است و ب ینییپا

 یدار معنا یزنان همبستگ انیبدن در م تیریو مد التیتحص ،یداقتصا هیسرما ،یفرهنگ

 وجود دارد.

اقدام به  یلفکه زنان با مقاصد مخت دیرس جهینت نیبه ا ی( در پژوهش1390) یکوه

کنند و عواملی نظیر گروه مرجع، تصور از بدن، میزان اعتماد به نفس بدنی،  مدیریت بدن می

های ارتباطی و اطالعاتی، فشارهای اجتماعی و فرهنگی موجود در  طبقه اجتماعی، رسانه

زیبایی، کسب شهرت، منزلت و تأیید اجتماعی، جذابیت  یارهایجامعه برای تطبیق با مع

ی، کسب زیبایی و جلب توجه دیگران، بازسازی هویت و ایجاد تمایز بین خود و جسمان

دیگران، بهبود تصور بدنی و رضایت بدنی و ایجاد نشاط و شادابی برای حفظ جوانی در 

 مدیریت بدن زنان دخیل هستند.

 15زنان  انیسبک زندگی و مدیریت بدن در م ی( به بررس1390و همکاران ) ینور خواجه

های زندگی با  ها نشان دادند که تمامی سبک پرداختند. نتایج پژوهش آن رازیساله شهر ش 64تا 

های مدرن  سبک نیاند. همچن مدیریت بر ظاهر و همچنین تغییر شکل اندام رابطه داشته

های جدید، مذهبی و در نهایت، موسیقی سنتی  مشارکت غتی،موسیقی، فرا-ورزشی

درصد تبیین کنند و متغیرهای  45ت زنان بر ظاهرشان را با اند مدیری رفته توانسته هم روی

موسیقی جدید، موسیقی قدیمی و در نهایت فراغتی -سبک مشارکتی جدید، ورزشی

 را تبیین کنند.  زناندرصد تغییرات مدیریت تغییر شکل اندام  30.3رفته  هم روی
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بدن زنان  تیریبر مد یجمع یها مصرف رسانه ریتأث ی( به بررس1391و همکاران ) قادرزاده

 یها مصرف رسانه نیب دهد یها نشان م پژوهش آن یها افتهیساله شهر بانه پرداختند.  40تا 17

)در  ونیزیبدن وجود دارد. تلو تیریبا مد یو مثبت یمنف یهمبستگ بیبه ترت یو خارج یداخل

 تیریبطه را با مدرا نیتر ی( قویخارج یها رسانه انی( و ماهواره )در میداخل یها هرسان انیم

 بیو سن به ترت یاجتماع-یاقتصاد گاهیپا ،یتیجمع یرهایمتغ انیدر م ن،یبدن دارند. همچن

 بدن دارند. تیریبا مد یمثبت و منف یهمبستگ

بدن  تیریو مد یفرهنگ هیابعاد مختلف سرما ی( به بررس1392و همکاران ) یدرخانیح

 نیکل و همچن زانیرابطه م یپژوهش به بررس نیزنان شهر کرمانشاه پرداختند. در ا انیدر م

معلومات  افته،ی تینیع یفرهنگ هیسرما ،ی)تظاهرات رفتار یفرهنگ هیابعاد مختلف سرما

مستقل و  یرهایعنوان متغ تأهل به تیسن و  وضع ،یگاه اقتصادیپا نی(، همچنشده یدرون

از آن بود  یحاک قیتحق جیوابسته پرداخته شد. نتا ریعنوان متغ زنان به انیبدن در م تیریمد

 میوابسته رابطه مثبت و مستق ریمستقل با متغ یرهایمتغ یتمام نیسن، ب ریکه به جز متغ

 وجود دارد. یمعنادار

بدن در دختران مقطع  تیریمؤثر بر مد یعوامل اجتماع ی( به بررس1392ماسوله ) اصغرپور

توجه دختران به  یباال زانیاز م یها حاک آن قیتحق جیمتوسطه شهرستان مشهد پرداختند. نتا

 ،یاقتصاد هیسرما ،یفرهنگ هیسرما ،یدار نید یرهایمتغ نیب نیبدن است. همچن تیریمد

استفاده از  ،ییگرا مصرف ،یمیدوستان صم یرگذاریتأث ،یفرد تیهو ،یتصاداق-یاجتماع گاهیپا

 یدار یرابطه معندختران،  انیبدن در م تیریها و جلب توجه جنس مخالف با اعمال مد رسانه

 وجود دارد. 

 نیبدن در ب تیریو مد تیهو گاهیرابطه پا ی( به بررس1392زنوز ) یو باقر یعلم

که  دهد یبه دست آمده نشان م جیپرداختند. نتا زیواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو

ارد. تفاوت وجود ند یدار یتفاوت معن انیدانشجو تیهو گاهیبدن و نوع پا تیریمد زانیم نیب

بدن  تیریمد زانیاست. م دار یمعن تیهو گاهیبر حسب پا یبعد بهداشت دربدن  تیریمد زانیم

بدن  تیریمتأهالن مد نیمرد است. در ب انیاز دانشجو شتریب یزن اندک انیدانشجو نیدر ب

 است.  82/48مجردها  نیو در ب 55/52

 نیبدن در ب تیریو مد یدگسبک زن انیرابطۀ م ی( به بررس1394و همکاران ) ییرضا

سبک فراغت،  ،یسبک زندگ نیها ب آن قیتحق جیجوانان شهر مرند پرداختند. بر اساس نتا

 نیوجود دارد. ا یدار یبدن جوانان رابطۀ مثبت و معن تیریبا مد هیو سبک تغذ یمصرف فرهنگ

بدن  تیریمد زانیاست. م دار یبدن معکوس و معن تیریو مد یهبمذ یسبک زندگ نیرابطه ب
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 نیب نیاست. همچن یدار یتفاوت معن یآنان دارا یاجتماع-یاقتصاد گاهیجوانان بر حسب پا

 وجود ندارد. یدار یبدن رابطۀ معن تیریسن افراد با مد

 یها زنان عضو باشگاه هیبر نگرش کل یعوامل موثر فرد ی( به بررس1394) یو خود براتلو

ها، تمام عوامل  آن یها افتهیپرداختند. طبق بدن  تیریتهران نسبت به مد 5منطقه  یورزش

باالتر از حد متوسط قرار  یبدن در سطح تیریبر نگرش زنان نسبت به مد رگذاریتأث یفرد

بدن  تیریبر نگرش زنان نسبت به مد یعوامل فرد یرگذاریدر مورد تأث یداردارند. تفاوت معنا

مادر،  التیتحص ،یشخص التیتأهل، تحص تیسن، وضع یِشناخت تیجمع یرهایبر اساس متغ

حال،  نیمسکن وجود دارد، با ا تیدرآمد و وضع زانیم ،یاقتصاد تیاشتغال، وضع تیوضع

 یسکونت تفاوت معنادار هیبدن بر اساس ناح تیریزنان نسبت به مد یعوامل فرد یرگذاریتأث

 وجود ندارد. 

ن در زنان به بد تیریمد افتنی تیاهم لیکشف دال ی( در پ1395و همکاران ) رستگار

 لیدر شهر بندرعباس پرداختند. تحل ییبایو مراکز ز ها شگاهیکننده به آرا زنان مراجعه یبررس

بدن در زنان موردمطالعه بر حسب  تیریمد تیاهم ییچرا دهد یها نشان م داده یمضمون

حاصل  ریشود. مضمون اخ دهیکش ریبه تصو تواند یم« منزلت شدن یبصر» ییمضمون نها

 افتنی اصالت»، «کسب آرامش و نشاط» ،«یریپ انداختن قیتعو به»همچون  ینیضامم دیتجر

بدن  میاست. تنظ« بدن شدن یشناخت ییبایز»و  «یاجتماع رشیپذ» ،«یزطلبیتما»، «ظاهر

زنان  یمنزلت برا آوردن دست به ۀویش نیتر در دسترس یعموم یدر فضا شدن دهید یبرا

در ظاهر  رییتغ ن،یآفر نشانگان منزلت شدن یبصر یپ اساس، در نیموردمطالعه است. بر هم

 .شود یدر منزلت زنان همراه م رییتغ جادیبدن با ا

بدن و ارتباط آن با عوامل  تیریمد یشناخت جامعه ی( به بررس1395و همکاران ) یاحمد

 یها افتهیپرداختند.  زیسالۀ شهر تبر 45تا  15دختران و زنان  انیدر م یو فرهنگ یاجتماع

 یاحساس فشارها ،یاجتماع رشیپذ یرهایمتغ انیاست که م  از آن یها حاک ژوهش آنپ

 یها و استفاده از رسانه یو تأهل، طبقۀ اجتماع یشغل تی، وضعیفرهنگ ۀیسرما ،یاجتماع

و استفاده از  یدار نید یرهایمتغ انیو م میبدن رابطۀ مستق تیریبا مد یخارج یجمع

 بدن رابطۀ معکوس برقرار است. تیریبا مد یداخل یجمع یها رسانه

و خودپنداره  یبدن ریبدن با تصو تیریمد نیارتباط ب ی( به بررس1396) یناخانیو م یبیرق

 جیپسر( پرداختند. نتا 190دختر و  195) وبلوچستان ستانیدانشگاه س انیدانشجو انیدر م

 ،یوضع ظاهر یابیارز ؛یبدن ریتصو یها  بدن با مؤلفه تیریمد نیها نشان داد که ب آن قیتحق

بدن  یاز نواح تیو با رضا یبه تناسب، ارتباط منف شیتناسب و گرا یابیارز هر،به ظا شیگرا

مثبت ارتباط مثبت  ۀبدن با خودپندار تیریمد نیوجود دارد. همچن یارتباط مثبت معنادار
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 تیریمد یرهادر رفتا  و خودپنداره یبدن ریپژوهش به نقش تصو نیا یها افتهیدارد.  یمعنادار

 .ددار دیبدن افراد تأک

بدن با مشارکت  تیریبدن و مد ریتصو نیب ۀرابط ی( به بررس1397و همکاران ) ینوروز

 تیریبدن و مد ریتصو ریپژوهش نشان دادند دو متغ جیپرداختند. نتا المیزنان استان ا یورزش

زنان را  یمشارکت ورزش انسیاز وار 56/0تا  یطور معنادار ها در مجموع به آن یها بدن و مؤلفه

 کنند. یم نییتب

 44تا  19زنان  انیبدن در م تیریمد یشناخت جامعه نیی( به تب1397و همکارن ) یقباد

 ،یو سالمت یالغر یها بدن را در چهار بُعد روش تیریها مد پرداختند. آن المیسال شهر ا

قرار دادند.  یورد بررسم یشیو آرا یبهداشت یها نوع پوشش و مراقبت ،ییبایز یها یجراح

پژوهش  یها افتهیقرار داشت.  یزنان در سطح متوسط نیا دگاهیاز د بدن تیریمد یطور کل به

 یها و گروه یاجتماع تیمقبول ،یدار نید ،یا سن، مصرف رسانه یرهایمتغ انینشان داد م

 وجود دارد. یبدن رابطه معنادار تیریمرجع و مد

 یمفهوم چهارچوب

 شود. تأکید می پردازند یم یورزش تیکه به فعال یکنشگران یذهن یدرك معانه ب قیتحق نیدر ا

که  ای ی و چهارچوب مفهومیامر به مالحضات نظر نیا حیصح ریفهم و تفس یبرا ،نیبنابرا

 .شود یپرداخته ممختصراً باشند  یم قیله تحقأکننده مس روشن

 با دیگران یروابط اجتماع دیازتولو ب دیتول شراکت در یبرا دنز،یگ از نظر آنتونی گیدنز:

: 1378 دنز،ی)گ میاعمال کن شیبر چهره و بدن خو زیآم تیمداوم و موفق ینظارت بتوانیم دیبا

و هرچه  میشو یم شیبدن خو یطراح ئولمس شیاز پ شیما ب» به اعتقاد او،(. 87-86صص

را  تیمسئول نیفشار افاصله گرفته باشد،  شتریب یما از جامعه سنت یاجتماع یها تیفعال طیمح

 صیتعامل، تخص یبرا مکانیبدن همانند  از این منظر،(. 149 ،)همان «میکن یاحساس م شتریب

مشارکت دارد.  یفرد تیهو شدن در چگونگی ساختهبدن  است. از نظر گیدنز،مجدد  صیو تخص

 آن و یفرهنگ-یبرآمده از جامعه و عوامل اجتماع یذهن یها طرح یساز ادهیبدن محل پ

نوع . همچنین، (211همان، ) ستا ها یسازریتصو نیا یینها جهیعرضه نت یبرا یشگاهینما

کند.  پیدا می تیاهم ها آن تیهو انیم بخشیزیتما یبرا یا لهیوس همچونبدن افراد  تیریمد

و  یسبک زندگ یزهایتما دهندۀ نشانحامل و  تواند یاست که م یقرارگاه نتری میبدن مستق

نشان  یشانزندگ یها سبک قیخود را از طر تیدرحال حاضر افراد هو. دباش یتیاشکال هو

 (.22: 1389)علمی و همکاران،  است بخش تیهو یبه نوع یپس سبک زندگ دهند، یم
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شکل دادن به  یبرا یشانها افراد از بدن .دهد یو خود قرار م تیبدن را در ارتباط با هو دنزیگ

 شانهیبازاند یآن به امر یریگ و شکل تیهو ،ن مدرندورا در گیرند. بهره می شان یشخص تیهو

. دهد یخود و در تعامل با اجتماع انجام م ۀژیو یشده و فرد آن را با توسل به سبک زندگ لیتبد

 یو ... برخ شتنیخو نیو تزئ ییو نظافت، خودآرا یتوجه به آراستگ ،سازی و بدن ییغذا یها میرژ

معتقد است  دنزیگ .(27: 1387و همکاران،  یستند )علمه دنزیبدن از نظر گ تیریمد یها مؤلفه

که  یطور . بهدهند یآن نشان م یرونیبه بدن و ظاهر ب ای توجه فزاینده امروزه افراد طبقات مختلف

که در  کنند مدیریت می ای شناسانه ییبایز یالگوها طبقرا  رشانبدن و ظاه ،زنان ژهیو به، همگان

 داشتن انیبدن به جر یشناس  جامعهاز نظر او،  (.1386 ،یی)ذکا شود و پذیرفته می غیجامعه تبل

شدن  ساخته نیو ا سازند یها را م بدن یاجتماع یها طیآن مح یبازخورد قائل است که ط ینوع

 راتییباز بر تحوالت و تغ یو رفتار اجتماع گذارد یم ریتأث یخود بر رفتار اجتماع ۀنوب به اه بدن

 (.133: 1384 ا،یاحمدن) شود یمؤثر واقع م یبدن

: 1385داند )لوپز و اسکات،  بوردیو بدن را حامل هنجارهای اجتماعی می یر بوردیو: پی

کشمکش میان اقشار طبقۀ مسلط و »(. از نظر او، رقابت و کشمکش در میدان ورزش، 161

 که چگونه به این توجه دارداو  (.232: 1381)بوردیو، « همچنین میان طبقات اجتماعی است

 شود های زندگی ادغام و با آن یکپارچه می مبارزۀ ورزشی هر ورزشکار در فضای سبک شکل

همچنین، طبقه اجتماعی قریحه فرهنگی افراد را تحت تأثیر قرار  (.49-48: 1385)دوفرانس، 

شوند  برای خود می« تمایز، برتری و مشروعیت»دهند و افراد در طی این فرایند، مدعی  می

ای که در اختیار  (. در واقع، طبقات اجتماعی مختلف با توجه به سرمایه47:  1382)فاضلی، 

 (.1392:60کنند )حیدر خانی و همکارن ، های مختلفی با بدن خود برخورد می دارند، به شیوه

نفسه رفتار کنند  مثابه یک غایت فی بوردیو بر این باور است که طبقات ممتاز با بدن به

های  دهندۀ ارزش نشان باالهای ورزشی بین طبقات متوسط و  زیتم(. 242: 1381)بوردیو، 

)جیولیونوتی،  ها نیز نفوذ کرده است که در معیارهای ظاهری و تناسب اندام آن اند فرهنگی

داند و در تحلیل خود  او هدف مدیریت بدن را اکتساب منزلت، تمایز و پایگاه می (.242: 1391

صورت سرمایه فیزیکی پدیدار  کند که به مع مدرن اشاره میشدن بدن در جوا از بدن به کاالیی

ای که  گونه داند؛ به شود. بوردیو تولید این سرمایه فیزیکی را در گرو رشد و گسترش بدن می می

عنوان شکل جامعی از سرمایه فیزیکی، در  های اجتماعی گردد و به بدن حامل ارزش در زمینه

عنوان  ادین متمایز است. بوردیو با در نظر گرفتن بدن بهبردارنده منزلت اجتماعی و اشکال نم

های اجتماعی منطبق با اندازه، شکل و ظاهر  های افراد را با ارزش یک سرمایه فیزیکی، هویت

 (.18: 1387؛ فاتحی و اخالصی، Shilling, 1993سازد ) بدنی مرتبط می
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خودِ »هویت اجتماعی با و یا « خود اجتماعی»گافمن معتقد است که بین  اروینگ گافمن:

کند. از نظر  تشریح می  را با رهیافت نمایشی« خود»فاصله وجود دارد. او برداشت از « واقعی

دهی اجتماعی، سعی دارند های عالمت گافمن، عامالن بدنی یا جسمی با توسل به همه روش

اند  و منزلت های تجسدیافته منش نظر دیگران را به خود جلب کنند. این عامالن بدنی، معرف

؛ فاتحی و 155: ص1385گیرند )لوپز و اسکات،  که توسط دیگر کنشگران مورد تفسیر قرار می

(. از نظر او، در هر کنش متقابل یک جلوی صحنه وجود دارد که با پشت 16: 1387اخالصی، 

-توانند نقش صحنه اجرای تئاتری قرینه است. در پشت صحنه به اصطالح تئاتری، بازیگران می

های تناسب اندام را  توان باشگاه (. می93-94: 1374شان را وانهند و خودشان شوند )ریتزر، های

جا زنان خود را برای حضور در صحنه نمایش )عرصه مانند پشت صحنه در نظر گرفت که در آن

ترین شکل برای ایفای  کنند خود را به بهترین و مقبول کنند و سعی می اجتماعی( آماده می

 (.30: 1389ها انتظار دارند مهیا کنند )علمی و همکاران، کنند دیگران از آن که فکر مینقشی 

های گوناگون خلق  های متقابل زندگی روزمره در نقش را که باید در کنش« خودی»گافمن، 

مدیریت »مفهوم « خود»داند؛ بنابراین، برای محافظت از  پذیر می شود، بسیار آسیب

ای از  کوشند جنبه کند. بدین معنا که افراد در هنگام تعامالت می میرا مطرح « تأثیرگذاری

گران حتی در حین انجام  را به نمایش بگذارند که مورد پذیرش دیگران باشد؛ اما کنش« خود»

ها اختالل ایجاد کنند. از  دانند که تماشاچیانشان ممکن است در اجرای نقش آن این عمل می

گران امیدوارند  کنند. کنش ظارت بر تماشاچیان را احساس میگران نیاز به ن رو، کنش این

خواهند  ای قدرتمند باشد که خودشان می دهند به اندازه را که به ایشان نشان می« خودی»

ها تماشاچیانشان را وادار سازد تا  گران همچنین امیدوارند که نمایش آن نشان دهند. کنش

نامد  می« مدیریت تأثیرگذاری»فمن این عالقه اصلی را ها عمل کنند. گا داوطلبانه به دلخواه آن

 (.17: 1387؛ فاتحی و اخالصی، 296: 1374)ریتزر، 

 قیتحق روش

و  ها دهیپد یعیآن محقق با ورود به جهان طب یاست که ط یفیمطالعه از نوع ک نیا روش

اساس، روش  نیکند. بر ا ییطور که هست برساخت و بازنما دارد آن ها را آن یسع ها تیفعال

و  یساز هیاز فرض زیضمن پره یبرساخت-یریتفس های میپارادا های انیبه بن یبا اتکا یفیک

 سازی هینظر ای یا داده یو استخراج الگو یادیبن های پرسش سری کیطرح  هب ،ییآزما هینظر

 یفیک قیتحق شناختی اصل معرفت  منزله به یفهم (. درونTen Have, 2004) ورزد یمبادرت م

اش  مطالعه مورد دادیرو ای دهیقصد دارد تا پد ،شناختی روش کردیرو نی. اشود ینظر گرفته م در

 ها دهپدی ها، فرض استوار است که در گفتگوها و گفتمان نیبر ا کردیرو نیرا از درون بشناسد، ا
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پنهان  ی. ساختارهاشود یبرساخته م تیواقع بیترت نیو بد ندآی یبه شکل تعامل به وجود م

 (. از83: 1391 ک،یمشارکت دارند )فل یاجتماع های تینا و قواعد مربوط در برساخت موقعمع

 رامونیپ یکنشگران اجتماع ریو تفاس یاست که به معان نیمقاله، قصد بر ا نیدر ا رو، نیا

 .ردیمورد مطالعه قرار بگواسطۀ ورزش  زنان به مدیریت بدن

 رویالمطالعه باشگاه  مکان موردو  باشگاه: شوندگان و مصاحبه یمشخصات مکان

 100، مجهز به مربعمتر 1200با مساحت  باشد یواقع در شهرك غرب م 2سعادت در منطقه 

 پاپ، پیو ه کیروبیسالن زومبا ا س،یاریو ت التسیسالن پو دارای ، سازی مدرن بدندستگاه 

دهنده سطح  ه نشانهای این باشگا تمام ویژگی .و با حضور دکتر مشاور اتاق ماساژ و رستوران

  باالی آن دارد.

 یرگی نمونه ی استفاده شده است.نظر یرگی هدفمند و نمونه یرگی پژوهش از نمونه نیدر ا

انجام شود. در واقع،  نیدر حال تکو میداده است که بر اساس مفاه یگردآور ینوع ینظر

. ردگی یت صورت مثاب ای سهیقام لیروش تحل قیاز طر ای نهیزم هیدر نظر ینظر یرگی نمونه

طور مرتب  به یورزش تیبه فعال مذکورکه در باشگاه  ی استبانوان هیکل شامل نمونه مورد مطالعه

 نیسال است. در ا 42 یال 22 نیب ینفر در فاصله سن 8. حجم نمونه شامل دمشغول هستن

 باشگاه بودند، حاصل شد. یمصاحبه، که در واقع همه اعضا 8با  یپژوهش اشباع نظر

 شوندگان مصاحبه یمشخصات کل (1) ولجد

 وضعیت تأهل تحصیالت سن نام

 متأهل فوق لیسانس 40 نیلوفر

 مجرد فوق لیسانس 42 مونا

 متأهل لیسانس 27 عاطفه

 مجرد لیسانس 27 نیلوفر

 متأهل فوق لیسانس 34 سارا

 مجرد لیسانس 22 سیما

 مجرد لیسانس 22 حمیده

 مجرد دکتری 42 مرضیه

 یبعد قیعم های مصاحبه یظهور کرد که راهنما هایی پرسش ،یم دو مصاحبه اکتشافانجا با

 «ینظر تیحساس»واقع،  همراه بود، در «ینظر تیحساس»با  ندیفرا نیقرار گرفت. ا

کردن دانش  کپارچهیو  نظری اصطالحات با ها تفکر و تأمل درباره داده ییتوانا  دهنده نشان

 لوتعدی جرح ها پرسش ها، انجام مصاحبه ی(. طGlaser, 1978)است  قیحقت تیدر موقع دهیچیپ
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 دیبه طول انجام قهیدق 45تا  30 نیها که ب آن های مصاحبه کنندگان، شدند و با اجازه مشارکت

 شد. سازی ادهیضبط و سپس پ

مطرح شده  یفیک قیتحق جیروش و نتا یابیارز یارهایدر خصوص مع یمتفاوت های نهیگز

از اعتبار پژوهش ارائه  نانیاطم ی( شش راهبرد برا1989)  نکلنیگوبا و ل ن،یاست. باوجودا

 ریبه شرح ز جینتا یابیشش راهبرد جهت اعتبار نای از راهبرد چهار از حاضر پژوهش. اند کرده

 :استاستفاده کرده 

 ؛قبول آن موردمطالعه و درك قابل دانیبا م مدت یتعامل طوالن 

 ؛اتیو توجه به جزئ قیعم منظور مطالعه مشاهده مداوم به 

 ؛ستندیپژوهش ن ندیفرآ ریدرگ ماًیکه مستق یوجو از هماالن و گفتگو با کسان پرس 

 ش با پژوه گزارش از کنندگان شرکت ریتفس همخوانی و اعضا توسط ها کنترل داده

 .پژوهش جیو نتا ها افتهی

امر به  نیست که اورزشگاه عضو بوده ا نیسال در ا 4 حدودمقاله  نیا سندگانیاز نو یکی

 کمک کرده است. قیتحق انیمحقق در جر شتریمشارکت ب

و   1391 ن،ی)استروس و کورب ای نهیزم هنظری در ها داده کدگذاری گانه با مراحل سه مطابق

شده  ثبت های مفهوم از مصاحبه 77باز،  ی(، ابتدا در مرحله اول کدگذار1392محمدپور، 

 10در  ییآمده به لحاظ محتوا دست به میباز، مفاه یدگذاراستخراج شد. سپس در مرحله دوم ک

 یمقوله اصل 10 یمنطق وندیپ ،یمحور یشدند. در مرحله کدگذار یبند مقوله عمده دسته

آمده مقوله هسته  دست انجام شد و با مقوالت به ینشیگز یکدگذار ت،یمشخص شد. درنها

یابی و  هویتدر  نینو یراه ۀمثاب بهبدن  تیریمد» ق،یتحق نیاستنتاج شد. مقوله هسته در ا

 زنی ها مقوله گرید رندهیدربرگ ،یمقوله ازنظر مفهوم نیا اقع،و شد. در دهینام «سبک زندگی

شده  یبند صورت یامدیو پ یراهبرد ،یطیدر قالب ابعاد شرا ی. در ضمن، مقوالت اصلباشد یم

 ارائه شدند. یمیو در مدل پارادا

 قیتحق یها افتهی

 ،(گر و مداخله ای نهیزم ،ی)علّ یطیو در ابعاد شرا یدر قالب ده مقوله اصل قیتحق های افتهی

 نای ادامه در. اند شده آورده( 2) جدول در ها مقوله نای. اند شده بندی صورت یامدیو پ تعاملی

 شود. یپژوهش و مقوله هسته ارائه م یمیداده خواهند شد و سپس مدل پارادا حیها توض مقوله
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 آمده دست به های (، مقوله2) جدول

 شرایط

 مدیریت بدن در لوای حفظ سالمت )شرط علّی(،

 ای(، تغییر فضای سنتی )شرط زمینه

 گر( های اجتماعی )شرط مداخله های خارجی و شبکه رسانه

 تأیید و تحسین متقابل تعامالت

 دی نوین، مقبولیت اجتماعیمن یابی، فراغت تغییر سبک زندگی، آرامش روانی، تناسب اندام، هویت پیامدها

 

است که  ییها تیاز جمله فعال ورزش: (یحفظ سالمت )شرط علّ یبدن در لوا تیریمد

طور مرتب  گروه مورد مطالعه به نکهیبدن هر فرد دارد با توجه به ا یبرا یاریاثرات مثبت بس

  دهیتن پدانداخ ری، به تأخسالمتی تیامر منجر به تقو نیا دهند یانجام م یورزش تیفعال

اثرات مثبت بر  ،یمغز یها و سکته یعروق-یقلب یها یماریخطر ابتال به ب کاهش ،یسالمند

اشاره  شتریب ریشوندگان به موارد ز عوامل مختلف مصاحبه انیشود. از م یم یگوارش ستمیس

و  ی( سالمت4 ی؛ریاز پ یری( جلوگ3 ی؛اندام ( خوش2 ی؛روح هی( تمدد اعصاب و تخل1کردند: 

رسد حفظ سالمت تنها صورت  یبه نظر م ن،ی. با وجود ایسالمت از یحد نصاب کیبه  دنیرس ای

 .ردیگ یمفهوم توجه به بدن قرار م رمجموعهیاست که ز هیقض

به حد مطلوب  وام که تناسب اندامم ر کرده یو ورزش کردن سع یبا عمل جراح -
 ساله(. 42 هینم )مرضوبرس

مدرن به وجود  یبه فضا یسنت یفضا رییاست که با تغ مدرن یا دهیبدن البته ا تیریمد

 آن افزوده شده است. تیبه اهم یارتباط جمع یها رشد و گسترش رسانه یآمده است و در پ

مکان بر فضای کالبدی و مفهوم فضا به  مفهوم: (یا نهی)شرط زم ی سنتیفضا رییتغ

 های ها و نگرش قواعد و ارزش تعامالت پیچیده میان فضای کالبدی مکان و ارتباطات اجتماعی،

 بر دیگران با روزمره روابط پیشامدرن، اجتماعی های محیط در. دارد داللت مکان در منتشرشده

، ن(. بنابرای1388داشت )کالهون،  ریشه مکان ماهیت در حدی تا که بود مبتنی آشنایی نوعی

شد؛ به این معنا  تداعی میهای پیشین با مفهوم اندرونی و منزل  برای زنان نسل« مکان»مفهوم 

 عمومی های عرصه به ها آن ورود اندازه این به هنوز و گذشت ها در خانه می که بیشتر اوقات آن

بود. با وجود این، مدرنیته و  تادهنیف اتفاق...  و ورزشی اماکن تحصیل، کار، محل همچون

 و داده تغییر را زمان و فضا از ثابت و محدود درك که اند فرایندی بنا شده ۀیمدرنیزاسیون بر پا

 زمینه، این در(. 1383مجدالدین، )دهد  می سوق جهانی مکان و زمان نوعی سمت به

 معنای ها آن برای مکان که هستند دنیایی تجربۀ حال در پژوهش کنندگان مشارکت

دیگر  مومیع اماکن سایر و ورزشی های مکان کار، محل شامل و دارد خانه از تری گسترده
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تحت عناوین تندرستی، بازی،  مدیریت بدنشده، نگرش به مقولۀ  ود. در میدان مطالعهش می

 .شود تلقی میو...  فراغت سالم، تناسب اندام

امروزه، امواج وسایل  :گر( )شرط مداخله یاجتماع های ی خارجی و شبکهها رسانه

 .کرده است ارتباط جمعی مرزها را در نوردیده و درهم فشردگی زمان و مکان را تشدید

های  ست؛ رسانها ها ای شدن ورزش، فرایند سازگاری ورزش با قواعد خاص حاکم بر رسانه رسانه

مثابۀ شاخص و  بدن را به ها سریال مُد وهای  در اشکال مختلف اینترنت، ماهواره، شبکه خارجی

ها  و مدل تغییر آگاهی و محو شدن در دنیای قهرمانان. کنند زندگی بازنمایی می تنشانۀ کیفی

. در نقش تها و بازیگران را در پی داشته اس پنداری با قهرمانان ورزشی و مدل ذات نوعی هم

 آگاهی ذهنی فرافکنی طریق از و گذارد طور موقت هویت خود را کنار می فرد به« همانی این»

 ،ساروخانی) پذیرد می را دیگری اجتماعی هویت و جانشین شخصیت ای، رسانه تصویر خود،

شود که  صفت باارزشی برای زنان تلقی می اندامی  در جوامع غربی باریک . افزون بر این،(1383

شود. در چنددهۀ  با جذابیت، کنترل نفس، مهارت اجتماعی، موفقیت شغلی و جوانی تداعی می

 اند و اقدام برای منزلۀ معیار زیبایی توجه کرده اخیر دختران و زنان جوان در ایران به الغری به

یابی به تناسب اندام به دغدغۀ بسیاری از دختران و زنان  رعایت رژیم غذایی الغری برای دست

های پیشین چنین تأکیدی بر الغری وجود  که دربارۀ نسل ایرانی تبدیل شده است. در حالی

سلیقۀ ایرانی را « یک پرده گوشت»کاربردن اصطالح  نداشته است و حتی در ادبیات عامیانه با به

آنچنان که در حال -ارۀ معیار زیبایی اندام برای زنان تا حدی در تضاد با الغری افراطی درب

های ذیل  گزاره (.136: 1384دهد )احمدنیا،  نشان می -شود حاضر در کشورهای غربی تبلیغ می

 :رداشتندمؤید این ب

 نترنتیا یضااز روز را در ف یادیز یبخش کردند عموماً یم تیباشگاه فعال نیکه در ا یافراد

 کنند. یم یماهواره سپر دنیو د

 یداریرا خر اونا یالغر لیاز وسا یو بعض مد یم تیماهواره اهم غاتیمن به تبل -
 ساله(. 27لوفری)ن زمان به تناسب اندام برسم نیکنم، که در کمتر یم

 مواقع خودمو یبعض یکنم و حت یتوجه م ادیمعروف ز یها تیها و شخص لمیمن به ف -
 ساله(.28نا، و)م اونا بشمتا مثل دم  یقرار م اونا قرار میدمجای 

کنن و در عین  زنان متأهل خیلی خودشون رو با هیکل دوران مجردی مقایسه می -
 شه و انگار یه چیزی رو از دست دادن نشون داده می های ماهواره فیلم هایی که در حال با هیکل

 ساله(. 42 هی)مرض
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زنان.  نیبدن در ب تیریمد رامونیپ یه شد همراه است با تعامالتها اشار که به آن یطیشرا

 دهند. ینشان م یورزش یتعامالت عمدتاً خود را در توجه متقابل در فضا نیا

معتقد است که « سان نهییخود آ» هیدر نظر یکول :متقابل در باشگاه نیو تحس دییتأ

و سپس  ی، نخست فرد"خود"ظر او، . به نابدی یرشد م گرانیشخص، از رهگذر تبادل او با د کی

شخص  کی ی. آگاهردیگ یشکل م یکیالکتینوع ارتباط د کیبلکه از رهگذر  شود؛ ینم یاجتماع

 یاز خودها توان ینم یرو چیه  بهدرباره خودش است؛ پس  گرانیاز خودش، بازتاب افکار د

 نهیی، آن را با آ"خود" یروشن ساختن خصلت انعکاس یبرا یآورد. کول انیم  جداگانه سخن به

در ذهن  م،یکن یبرانداز م نهییمان را در آ اندام و لباس ما،یکه س همچنان»کرده است:  سهیمقا

مان  و دوستان تیکردار، شخص داف،از ظاهر، رفتار، اه یبرداشت ،یلیّتخ یا گونه به زین گرانید

از سه  "سان نهییخود آ". مفهوم میشو یبرداشت متأثر م نیگوناگون از ا یها صورت و به میدار

او درباره  یداور"، "د؟ینما یچگونه م گرانیظاهر ما به چشم د": شود یساخته م یعنصر اصل

 ایغرور ) دیآ یم دیما پد یاز خود برا یچه احساس"و سرانجام،  "ست؟یظاهر ما چ

فاق افراد ات نیکه ب یدر تعامالتمورد مطالعه باشگاه  طیمح در (.1386)کوزر،  "(؟یسرشکستگ

کنند.  دأییرا ت گریکنند همد یم یو سع دهند ینظر م گریدرباره بدن همد معموالً افتد یم

که در  تعامالتیسازند. در  یآگاه م شانیها اندام تیرا نسبت به وضع گریکدی دیگر، یعبارت به

 یبرا شتریب زشیبه نشاط و انگ منجر دهایو تمج فیتعر نیا ردیگ یباشگاه صورت م یفضا

 شود. یورزش م

کمرت  ایو  یالغر شد گن یکنم و دوستام بهم م یکه ورزش م یمن در باشگاه وقت -
 27)عاطفه  ستیکننده ن ورزش برام کسل گهیکار کنم و د شم یم بیترغ شتریتر شده ب کیبار

 ساله(.

شود که در  یم یو اجتماع یفرد یامدهایکه ذکر شد منجر به ظهور پ یو تعامالت طیشرا

 شوند. یاده مادامه شرح د

سعادت مشغول ورزش  الیکه در باشگاه رو یافراد نکهیتوجه به ا با ی:سبک زندگ رییتغ

 یمهم در زندگ اریبس یامر یورزش تیپرداختند و فعال یطور مرتب به ورزش م به بودند معموالً

له قرار داده بود از جم ریثأتحت ت زیها را ن آن یزندگ گرید یها شد، جنبه یها محسوب م آن

و ارتباطات  یفکر یها تیفعال نیمناسب و همچن یا هیم تغذیزمانمند و با برنامه، رژ یزندگ

که ورزش به  است نیا انگریامر ب نیقرار داشت. ا یورزش یها تیفعال ریثأتحت ت یاجتماع

 ایر یثأافراد تحت ت نیا یزندگ یافراد منجر شده است و تا حد یدر سبک زندگ یراتییتغ

 داشت. تیها محور آن یزندگ رکه د یطور حت شعاع ورزش بود. بهت یعبارت به
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عمدتاً منابع هویتی زنان تحت الشعاع جنسیت یا خاستگاه  گذشته در ی:روان آرامش

ها قرار داشت. امروزه، با ارتقای سطح سواد و قرار گرفتن در فضاهای  اجتماعی همسران آن

انجام گرفته است و در کنار هویت مادری و  نانسبتاً متفاوت، نوعی بازاندیشی در جایگاه زن

 نقشی وظایف و تکالیف ایفای. اند کرده پیدا نیز شغلی هویت نوعی خانوادگی، های مسئولیت

. بنابراین، کند مواجه زیادی روانی و جسمی مخاطرات با را زنان تواند می چندگانه های هویت

یکی از  نان است. مقولۀ آرامش روانیبرای ز روانی ورزش مجرایی مناسب در ارتقای تندرستی

 واسطۀ ورزش است. پیامدهای مدیریت بدن به

 مبهتر قبول کردرو و عوض کرده ...جدا شدن از دوست پسرم ر ما هورزش روحی -
 ساله(. 22دهی)حم

برسم  یانرژ هیبه تخل تونم یبا ورزش م یو افسردگ ادیز یبا توجه به داشتن فشار روان -
 ساله(. 27)عاطفه  شم یم تر رامآ بیترت نیو به ا

دهندۀ  و تناسب اندام نزد زنان جوان به یک ارزش و مؤلفۀ تشکیل زیبایی: اندام تناسب

شود، به صورت عینی و  بخشی تبدیل شده است. کیفیتی که با عنوان زیبایی نامیده می هویت

اید زنانی را که آن را جهانی وجود دارد . زنان باید بخواهند که آن را داشته باشند و مردان ب

رود. دختران  از ابعاد مهم هویت جنسیتی زنان جوان به شمار می یدارند، بطلبند. بدن یک

 ابزاری بدن و کنند حداکثر از زمان بلوغ رابطۀ احساسی زیباشناختی را با بدن خود تجربه می

 ولع جوان، کنندگان مشارکت های گفته مبنای بر. شود می محسوب زنانه های جذابیت برای

 .اندام، به عرصۀ بازنمایی زیبایی بدل شده است نورما الغری، وزن، کاهش اندام، تناسب

یکی از ابزارهای اساسی است که به میانجی آن زنان  مدیریت بدن و ورزشی: ابی تیهو

دارند و در عین حال از ورای همین روایت در  روایت معینی از هویت شخصی را محفوظ می

مثابۀ سازوکار ابراز هویت  بهتواند  مدیریت بدن میگیرند.  و داوری دیگران قرار میمعرض تماشا 

 عمل کند.خویشتن و واسازی 

ثر مؤ ی منخیلی رو مفضای شاد باشگاه و دوستایی که پیدا کرد ،ام خوب شده روحیه -
 ساله( 42هیکنم )مرض دایو پر امر باعث شده که خودم نیبوده و هم

و باهام ر شوندخو خیلی جوانفسم بیشتر شده، چون دخترای اعتماد به ن ب،خ -
 ساله( 40لوفریمقایسه میکنن )ن

 یها شزکه در امر ورزش اتفاق افتاده و ور ییها شرفتیتوجه به پ با :نینو مندی فراغت

وجود  یبا امکانات عال یورزش یها در شهرك غرب مکان یمتنوع شکل گرفته است، از طرف

شود که افراد عالوه بر اهداف همانند  یم نیمنجر به ا یناسب ورزشم یفضا نیدارد. همچن
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. در باشگاه رندیدر نظر بگ زین یحیتفر تیفعال کیعنوان  و تناسب اندام ورزش را به یسالمت

و داشتن برنامه  کیش اریبس یمتنوع و فضا یورزش لیسعات شهرك غرب با توجه به وسا الیرو

 شود. لیاز اوقات فراغت افراد تبد یر به بخشام نیشده که ا نیمنظم منجر به ا

 افزایش هدف با مختلف های پیوسته در حال اجرای نمایش افراد ی:اجتماع تیمقبول

 و مثبت تصویر حفظ خود، نمایش و عرضه مفهوم اصل. هستند ضرر رساندن حداقل به و منابع

 دهند نمایش را خود از ای جنبه کوشند می متقابل کنش هنگام افراد. است خود از متقاعدکننده

نیاز یا تالش برای کسب پذیرش اجتماعی، خود را در برابر باشد.  دیگران پذیرش مورد که

برای این  .اند کنندۀ کنش ورزشی دیگران به نمایش گذاشتن، میل به کسب منزلت، و ... تعیین

 برگذاری های ورزشی از طریق تأثیر فعالیتمدیریت بدن در قالب دسته از زنان جوان، 

 .کند ارتباطات، توجه عموم را به آن ها جلب می

 یرگی جهیو نت بحث

 نینو یراه ۀمثاب بدن به تیرمدی» هسته، مقوله شده، ارائهمقوالت عمده  ریو تفس حیاز توض پس

 یبرخوردار است و به نوع یانتزاع مفهوم نیشتریمقوله، از ب نیشد. ا دهینام « یابی تیدر هو

 نیا یمیامدل پاراد ن،یداد. افزون بر ا حیمقوله توض نیا رامونیرا پ قیتحق جینتا تواند یم

 یبدن در لوا رتیکه مد دهند ینشان م قیتحق جی( ارائه شده است. نتا1پژوهش در شکل )

. البته الزم به شود یورزش م مدیریت بدن و حفظ سالمت منجر به رغبت زنان مورد مطالعه به

 نیو همچن ابدی یبه مدرن مجال بروز م یسنت یفضا رییدر تغ بدن تنها رتیذکر است که مد

بر  یاریبس ریتأث یا ماهواره یها لمیو ف غاتیتبل ژهیو به یریتصو یها انهو رس یمجاز یها شبکه

 تیفیک افزایشبا  کنند سعی میزنان همواره  در واقع،بدنشان دارند.  تیریزنان در مد  یتلق

و تبلیغ  جیها ترو رسانه یجامعه که از سو یفرهنگ-یاجتماع خود را با انتظارات ،یبدن ظاهر

تا با ارائه  رندرا دا تیقابل نیها ا (. رسانهTsianakas & Rice, 2005: 3) سازگار کنند شود یم

موجود در هر  ینگرش زنان نسبت به الگوها ،یظاهر ییبایاز ز یفیو تعار آل دهیا یها بدن

 (.1394)محمودیان و همکاران،  قرار دهند رییفرهنگ را دستخوش تغ

سعادت شهرك غرب  الیافراد حاضر در باشگاه رو نیدر تعامالت که در ب گر،ید یاز سو

 زهیتا با انگ شود یامر موجب م نیمتقابل هم بپردازند. ا نیو تحس دییشده که با تأ نیموجب ا

ان گفت در این تحقیق تو بر اساس نظریات فوکو، می ورزش و تناسب اندام بپردازند. به یشتریب

سازی به قصد محافظت از بدن برای های بدن شان و باشگاههاینظارت زنان مورد مطالعه بر بدن

مبادله،  هینظرهمچنین طبق  (.32: 1389رسیدن به حس رضایت است )علمی و همکاران، 

. شوند یم یکنش ناش کیباشد که از  ییها وجه اشتراك همه پاداش تواند یم یاجتماع دییتأ
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. مطلوب واقع شدن هستند یدر جستجو با مدیریت بدن و حضور در باشگاه رو، این زنان این از

 (. 86: 1375 مور،دیاسکنگاه کنید به: ) برند یخود لذت م یدر روابط اجتماعاز این طریق  ها آن

 نیبانوان ا یورزش تیفعال یامدهایهمراه است. پ ییامدهایزنان با پ نیبدن در ب تیریمد 

تر کرده، باعث  ها را منظم آن یها شده، سبک زندگ آن یاست که منجر به تناسب اندام و الغر

افراد شده است. اعتماد به  نیا یتمدد اعصاب برا نیو همچن یو روان یجسم یسالمت یارتقا

ورزش  گرید امدیاست. پ افتهی شیافزا گرانیها نزد د آن یاجتماع تیمقبول نینفس و همچن

تأمین  یها در زندگ از اوقات فراغت آن یبوده که باعث شده بخش نیا ها کننده کتمشار یبرا

که از  یگرید جی. نتاگرایش پیدا کنند یانحراف یها تیکمتر به سمت فعال بیترت نیو به ا شود

 یو ارزشمند تیحفظ هو یبرا مورد مطالعه زنان هاست ک نیشود ا یاستنباط م قیتحق نیا

 ها زیرا برای آن ،دارند شیورزش تناسب اندام گرادیریت بدن در قالب مخود به شدت به سمت 

 .به همراه دارد یاجتماع تیمقبول

 های با چالش یطور جد زنان به موجب شده جامعه جدیدهر حال، قرار گرفتن زنان در  به

)آزاد افراد تلقی کرد « رسانۀ هویت»عنوان  توان به که بدن را می . از آنجاییمواجه شوند یتیهو

 یابی تیآن به دنبال هو لهیوس که امروزه زنان به یاز عوامل یک(، ی1381ارمکی و چاوشیان،

. در واقع، در نظر گرفتتناسب اندام  واسطۀ توان مدیریت بدن به را میهستند  گرانیبا د زیمتما

 یها راه آن یو برا دهد یقرار م ریزنان را تحت تأث ژهوی مدرن است که به یا دهیبدن ا تیریمد

ی تیهو یفرار از ب یبرا گر،ید یرتعبا . بهیدر سبک زندگ زیو تما یابی تیهو یاست به سو نینو

کنترل در واقع،  .کند یم دایپ یادیز تیها نقش و اهم آن یبرا یورزش تیفعال مدیریت بدن و

 تیاز هو ینیمع تیآن روا ۀلیوس است که شخص به یاساس یابزارها لهجم منظم بدن از

 تیروا نیهم یاز ورا یثابت شیب و طرز کم به زیحال خود ن نیو در ع دهد یخود بروز م یشخص

 بدنافزون بر این،  (.59-58: 1395 ناتلو،ی)ا ردیگ یقرار م گرانید یابیدر معرض تماشا و ارز

 لیها تبد تفاوت شینما یو به مکان اصل کند یم فاءیفرد ا تیمصرف و هو نیرا ب ینقش واسط

در  یشخص یمدساز یرا برا یاریبس نیو نماد یمنابع فرهنگ ،یت. فرهنگ مصرفاس دهیگرد

 . (123: ص 1386 ،ییدارد )ذکا تیها اهم آن یکه بدن برا دهد یافراد قرار م اریاخت
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 «ی و سبک زندگیابی تیدر هو نینو یراه ۀمثاب بدن به تیریمد» یمی(، مدل پارادا1) شکل

 منابع

 ران،یا یشناس جامعه ۀمجل ،«تیهو ۀرسان ۀمثاب بدن به»(، 1381حسن ) ن،ایچاوش ؛یتق ،یآزاد ارمک 

 .57-75، صص 4سال چهارم، شماره 

 بدن و بدن زنان، جلد پنجم، تهران: انتشارات روشنگران و  یشناس (، جامعه1384) نیریش ا،یاحمدن

 .133-143مطالعات زنان، صص 

 یشناخت جامعه نییتب»(، 1395) یلیل اد،یبن ن؛یمیصمد؛ افشار، س پور، یاهلل؛ عدل عزت ،یاحمد 

 ،«زیدختران و زنان شهر تبر انیدر م یو فرهنگ یبدن و ارتباط آن با عوامل اجتماع تیریمد

 .29-50، صص 15زنان، سال هفتم، شماره  ۀنام پژوهش

 بدن  تیریمد یشناخت جامعه نییتب»(، 1390کمال ) ،یکوه ؛یمهست زاده، یعل ؛یسده، مهد یبیاد

 .35-58، صص 3زنان، سال نهم، شماره  یشناخت روان-ی، مطالعات اجتماع«زنان انیم در

 ( مبانى پژوهش کیفى: فنون و مراحل تولید نظریه 1391استراوس، آنسلم؛ کوربین، جولیت ،)

 .یترجمه ابراهیم افشار، تهران: نشر ن ،یا نهیزم
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 ترجمه  ،یشناس در جامعه یظر: تفکر نیشناس جامعه یها هی(، نظر1375) امیلیو دمور،یاسک

 و همکاران، تهران: انتشارات تابان. یحاضر محمد یعل

 عوامل  یبررس»(، 1392غالمرضا ) ان،یدرم یزهرا؛ حسن ،یاصغرپور ماسوله، احمدرضا؛ ناصر

، «دختران نوجوان شهرستان مشهد یبدن دختران: مطالعه مورد تیریمؤثر بر اعمال مد یاجتماع

 .479-511. صص سای)جلد دوم(، تهران: ت رانیدر ا یت سبک زندگمجموعه مقاالت تحوال

 تهران: بدن جوانان تیریمد یها سبک یشناس برساخت بدن: جامعه(، 1395) نایم ناتلو،یا ،

 شناسان. جامعه

 بدن تیریبر نگرش زنان نسبت به مد یعوامل مؤثر فرد»(، 1394مرجان ) ،یبراتلو، فاطمه؛ خود» ،

 .113-123، صص 28سال نهم، شماره  ،یفرهنگ تیریمجله مد

 ( 1381بوردیو، پیر ،)«ترجمه محمدرضا فرزاد، ارغنون، «های اجتماعی های ورزشی و کنش کنش ،

 .227-245، صص 20شماره 

 و  یفرهنگ یۀابعاد سرما ۀرابط»(، 1392غالمعباس ) ،یرحمان ال؛یل ،ییآقا یحاج ل؛یهاب ،یدرخانیح

 .55-69، صص 18زن و فرهنگ، سال پنجم، شماره  ، فصلنامه«بدن در زنان تیریمد

 ( 1390خواجه نوری، بیژن؛ روحانی، علی؛ هاشمی، سمیه ،)«سبک زندگی و مدیریت بدن» ،

 .21-47، 4فصلنامه زن و جامعه، سال دوم، شماره 

 یافسانه توسل هدر ورزش، ترجم یانتقاد یشناس جامعه یها هینظر ،(1391) یچاردر ،یونوتیولیج، 

 : علم.تهران

 گهر، تهران: توتیا. عبدالحسین نیک هشناسی ورزش، ترجم جامعه ،(1385) اكدوفرانس، ژ 

 (، فرهنگ مطالعات جوانان، تهران: انتشارات آگه.1386) دیمحمدسع ،ییذکا 

 نگرش زنان نسبت به  یبررس»(، 1389اهلل؛ مبری، معصومه؛ ماجدی، سیدمسعود ) راسخ، کرامت

، زن و مطالعات  («رازیش   یآزاد اسالم     دختر دانشگاه انیدانشجو ید)مطالعه مور بدن  تیریمد

 .35-59، 10خانواده، سال سوم، شماره 

  ،تیریمنزلت زنانه و مد شدن یبصر»(، 1395) الیخجسته، ل یگلشن م؛یابراه ،یاخالص اسر؛یرستگار 

و  تی، مطالعات جنس«س(در شهر بندرعبا ییبایکننده به مراکز ز بدن )مورد مطالعه: زنان مراجعه

 .93-116، صص 1خانواده، سال چهارم، شماره 

 و  یسبک زندگ»(، 1394) نیحس ،ییمحمدزاده، فاطمه؛ رضا ده؛یاحمد؛ محمدزاده، حم ،ییرضا

سبک  تیریو مد یشناس ، جامعه«سال در شهر مرند( 15-29بدن )مورد مطالعه: جوانان  تیریمد

 .1-50، صص 2سال اول، شماره  ،یزندگ

 و خودپنداره یبدن ریبدن با تصو تیریارتباط مد»(، 1396غالمرضا ) ،یناخانیمهوش؛ م ،یبیرق» ،

 .72-81، صص 46سال دوازدهم، شماره  ،یکاربرد یشناس دانش و پژوهش در روان

 ( نظریه جامعه1374ریتزر، جورج ،)  شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثالثی، تهران: انتشارات

 .یو فرهنگ یعلم
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 و  یابعاد سبک زندگ نیرابطه ب نییتع»(، 1389سروه ) ،یمحمود؛ صباغ، صمد؛ افتخار ،یعلم

سال  ،یشناس ، مطالعات جامعه«بوکان یدختر دانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو انیبدن در م تیریمد

 .23-40، صص 7سوم، شماره 

 نیبدن در ب تیریو مد تیهو گاهیرابطه پا یبررس»(، 1392زنوز، بهارك ) یمحمود؛ باقر ،یعلم 

، 3سال دهم، شماره  ران،یا یمطالعات علوم اجتماع ،«زیواحد تبر یدانشگاه آزاد اسالم انیدانشجو

 .216-241صص 

 بدن  یاجتماع رشیبدن و رابطه آن با پذ تیریمد»(، 1387) میابراه ،یابوالقاسم؛ اخالص ،یفاتح

، صص 4شماره  ازدهم،یزنان، سال  یت راهبرد، فصلنامه مطالعا(«رازیزنان شهر ش ی)مطالعه مورد

42-9. 
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