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Abstract 
The human body in general, and physical attractiveness in particular is one 
of the topics that has become very important in today's world affected by 
new communication media, the growth of consumer culture, and it has 
become important in shaping of modern and  postmodern discourses. The 
present research has been done with qualitative research method and 
grounded theory strategy. Data were obtained using purposive sampling and 
theoretical saturation criteria through in-depth interviews with 15 men aged 
15 to 35 years who referred to body-building clubs in different parts of 
Shiraz who had at least 6 months of club membership, and have been 
analyzed based on three-step Corbin and Strauss coding. The result of data 
analysis was the achievement of twenty pivotal categories and one core 
category. Some of the key categories are: public acceptance regarding in the 
body of dramatic body management, gaining social influence among friends 
and neighbors, demands of the opposite sex, consumption as a show in the 
context of family and community, friends and motivators to go to the gym, 
conditions and personality status, good sense of fitness, social comparison 
with others, learning discipline in life, avoiding aggression and modesty, 
stability in social relationships, negative perception of others about the 
athletic body of bodybuilders, desire for a healthy lifestyle, The negative 
consequences of bodybuilding, and self-differentiation and greater 
acceptance in the eyes of others. The core category is the management and 
display of the body as a strategy for social distinction. 

Keywords: Body Management, Bodily Self-Presentation, Distinction, 
Qualitative Exploration. 
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 .رانیا راز،یش ،رازیدانشگاه ش ،یشناس استاد جامعه  موحد  دیمج




 .رانیا راز،یش راز،ی، دانشگاه شیشناس جامعه یدکتر  پور  محسن آرامش


 چکیده
طور خاص یکي از موضوعاتي که در دنیای امروز تحت تأثیر  طور عام و جذابیت جسماني به بدن انسان به

مدرن اهمیت  های مدرن و پست   گیری گفتمان های ارتباطي جدید، رشد فرهنگ مصرفي و شکل رسانه

رود. تحقیق با پژوهش  به شمار مي دهنده روابط بین افراد زیادی پیدا کرده است و از عوامل اصلي تشکیل

گیری هدفمند و معیار اشباع نظری  ها با استفاده از نمونه ای انجام شده است. داده کیفي و راهبرد نظریه زمینه

سازی مناطق مختلف شهر شیراز که  های بدن ساله باشگاه 51تا  51نفر از مردان  51از طریق مصاحبه عمیق با 

آمده و بر اساس کدگذاری کوربین و اشتراوس  دست در باشگاه را داشتند، به ماه سابقه عضویت 6حداقل 

ها، دستیابي به بیست مقوله محوری و یک مقوله هسته بوده است.  اند. نتیجه تحلیل داده وتحلیل شده تجزیه

اعي اند از: اقبال عمومي در جامعه نسبت به مدیریت نمایشي بدن، کسب نفوذ اجتم برخي از مقوالت عبارت

مثابه نمایش در بستر خانواده و جامعه، شرایط و وضعت منزلتي فرد،  در بین دوستان و اطرافیان، مصرف به

تناسب اندام، مقایسه اجتماعي خود با دیگران، پایداری در روابط اجتماعي و تمایز  حس خوب نسبت به

مثابه  یریت و خودنمایي بدن بهخود و مقبولیت بیشتر در نزد دیگران. مقوله هسته نیز عبارت است از مد

 استراتژیي برای تمایز اجتماعي.

.یفیکاوش ک ز،یتما ،یبدن ییبدن، خودنما تیریمد :ها واژهکلید
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 طرح مسأله

 انسان بدن. نیست اجتماعي تعامالت و روابط از خارج بدن این اما دارند؛ بدن ها انسان همه

 شکل آن طریق از و استها  گروه های ارزش و هنجارها از وی تجربه تأثیر تحت عمیقاً

 است مادی انساني دربردارنده یعني گیرد؛ مي شکل بدن قالب در اجتماعي تعامل. گیرد مي

 عنوان به را جهان و خواند مي را دیگران بدن حالت و بدني زبان و کند استفاده بدنش از که

هر (. Giddens, 2016:575کند ) مي ادراک اجتماعي واقعیتي همچنین و مادی محیطي

گیرد و بدن اجتماعي  انساني از دو بدن برخوردار است؛ بدن جسمي که با تولد او شکل مي

شود؛  ساخته ميبرکه در طول زندگي و رشد در یک جامعه و فرهنگ خاص 

ای که آن بدن در آن  ، بدن انسان درک عمیقي از فرهنگ و جامعهگرید عبارت به

(( Shiling ( کریس شلینگAghaie & khalili, 2018:57دهد ) به دست مي افتهی تجسم

 است اجتماعي پدیده یک جهیدرنت و است ناتمام بیولوژیک پروژه یک بدن که است معتقد

 بنابراین؛ است کرده پیدا شکل تغییر هایش محدوده جامعه، در خود مشارکت جهیدرنت که

 «است شدن جریانِ در که کلیتي» عنوان به بدن. است ناتمامي حالت در دائماً و پیوسته بدن

 از بخشي عنوان به خود شدن کامل با و خود لهیوس به باید که است ای پروژه و شده دهید

 (Kevanara, 2007:95کند )  عمل فرد هویت

 در که موضوعاتي از یکي خاصطور  به جسماني جذابیت و عامطور  به انسان بدن

 گیری شکل و مصرفي فرهنگ رشد جدید، ارتباطي های رسانه تأثیر تحت امروز دنیای

 اصلي عوامل از و است کرده پیدا زیادی اهمیت مدرن پست و مدرن های   گفتمان

 از دوره (Turner) ترنر برایان که یطور بهرود  مي شمار به افراد بین روابط دهنده تشکیل

 سیاسي مسائل آن در که ای اجتماعي نظام یعني کند؛ یاد مي 5جسماني جامعه عنوان با جدید

 (.Turner, 2009: 504) گردند مي بیان و شوند مي اظهار بدن طریق از اغلب اجتماعي و

سازی، انواع و اقسام  بدن مانند مختلفي رفتارهای طریق از مدرن دوران در بدن مدیریت

 مراقبت برای آرایشي و ورزشي تجهیزات غذایي، های رژیم های زیبایي، خالکوبي، جراحي
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است. دغدغه افراد نسبت به خودشان زیر سلطه مصرف محصوالت  آمده وجود به بدن از

صنعت تغییرشکل و زیباسازی خود قرار گرفته است و کاالیي شدن بدن به شکل 

 (.Lebreton, 2012:124انگیزی اوج گرفته است ) شگفت

ایران  جامعه مردان بین در اندام پرورش وسازی  بدن به گرایش گذشته چند دهه در

ی ها کالسو  سازی بدنی ها باشگاهرشد و توسعه  .است یافته افزایش یریطور چشمگ به

از داروهای  ازاندازه شیبو استفاده  اندام تناسبآمادگي جسماني و ایروبیک برای رسیدن به 

های بدن، گرایش  الغری و چاقي برای برجسته کردن و بزرگنمایي برخي از اندام

 پرورش وسازی  بدن به دهد. اقدام افزون جوانان به ظاهری زیبا و مناسب را نشان ميروز

 تبدیل ایراني مردان و پسران زیادی از عده دغدغه بهاندام  تناسب به دستیابي جهت اندام

 پیامدهای ظاهر زیبایي واندام  تناسب به دستیابي برای آنان اقدامات از بسیاری. است شده

 غذایي سخت یها میرژمعرض  در را خود آنان. کند مي ایجاد رواني و جسماني وخیم

 و خود دهند مي قرار ها يو چرب ها نیتامیو مصرف عدم و پروتئین و پودر انواع مصرف مانند

های زیر  ؛ و از دیدگاه(Nori & Mohseni, 2016:35سازند ) مي محروم سالم تغذیه از را

جوان از مدیریت بدن و تمایل به  پسران و درکدستیابي به شناخت  -5توجه است:  جالب

شناسایي بستر، شرایط علي و مداخله و پیامدهای مدیریت بدن و انجام  -2سازی  بدن

یک نظریه بسترمند از مدیریت بدن در بین  ارائه -5سازی در بین جوانان  ی بدنها ورزش

در حوزه  شده داختهپرجوانان شهر شیراز و پرداختن به مسائل و موضوعات جدید و کمتر 

برخي به موضوعات و  توان يمهمچنین  ؛ وجوانان خصوص بهمدیریت بدن مردان و 

وسیلۀ جوانان  رسان مدیریت بدن در شرایط فعلي جامعۀ ایران به پیامدهای منفي و آسیب

های ناهنجار  وبيکعضالت سینه، بازو و ران و خال ازحد شیهمچون استفاده از پرورش ب

سینه و سایر نقاط بدن، بزهکاری و دعواهای خیاباني ناشي از تشکیل  روی بازوان و

های غیررسمي برای برخي رفتارهای هنجارشکن و تجاوز و تقلیل روابط سالم  گروه

 .، اشاره کردگروهي که ناشي از تضاد هنجاری و اختالل نمادی است بین

افراد نسبت به بدن  های ها، احساسات و نگرش با توجه به موضوع تحقیق و عمق تجربه
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عنوان روش مناسب برای این کار در نظر گرفته شده است؛ لذا  شناسي کیفي به خود، روش

ای در چگونگي  های اساسي تحقیق به این شرح است: کدام عوامل و شرایط زمینه پرسش

 با رویارویي و تعامل در جوان اند؟ مردان سازی کدام روی آوردن مردان جوان به بدن

 ورزش در جوان شوند؟ مردان مي مواجه خود بدن با چگونه اجتماعي شرایط و ساخت

 اند؟ کدام آن تبعات و پیامد و گزینند؟ برمي را هایي استراتژی چه سازی بدن

 پیشینه پژوهش

مردان در تهران؛  یيبایز يجراح»(، پژوهشي تحت عنوان 5511جعفری و همکاران )

 ها افتهاند. ی انجام داده« یانتقاد یيگرا بر واقع يو ساختار مبتن تیعامل يکیالکتید يبررس

و ارتباطات  ياجتماع دیینفس، تأ اعتمادبه شیافزا ،يبدن ریاز تصو يتیکه نارضا دادنشان 

اند. زنان و  بوده یيبایز ياقدام به جراح یمردان برا يدرون یها زهیدر زمره انگ ياجتماع

محدود،  ياند. مراکز جراح مردان عمل کرده يرونیب یها قعنوان مشوّ به هورمش یها چهره

و درآمد طبقات متوسط جامعه، فقدان تنوع  یيبایز يجراح یها نهیهز نیکاهش شکاف ب

بازار  ،یمجاز ياجتماع یها شبکه ندهیرشد فزا ت،یابراز هو شده رفتهیپذ یها وهیدر ش

 طیو شرا ها  نهیزم ن،ید ياجتماع تیو کاهش اهم یيبایز يپررونق حوزه جراح یاقتصاد

و  ياجتماع یاند. ساختارها مردان فراهم کرده یيبایز يجراح یالزم را برا ياجتماع

عبارت بودند از:  زیمردان در تهران ن یيبایز يبروز و گسترش جراح يعلّ یسازوکارها

 ،یيبایحوزه ز شدن يزشکپ ،یيگرا به مدرن یيگرا از سنت رانیگذار بودن جامعه ا درحال

جامعه توسط وزارت  يپزشک یفضا یرهاساز استیس ،یماد یها ارزش ندهیرشد فزا

 .افتهی میو زوال اعتماد تعم یو خودمحور یيبهداشت، رشد خودگرا

عوامل مؤثر بر  يشناخت جامعه لیتحل»(، پژوهشي تحت عنوان 5511نادریان و پژوهان )

انجام « شهر اصفهان ۀسال 56-51: جوانان یمورد ۀبدن مطالع تیریجوانان به مد شیگرا

بدن، به  تیریجوانان به مد شیعوامل مؤثر بر گرا نیتر نشان دادند مهم جینتا. اند داده

و گروه دوستان و  ياجتماع رشی(، پذ18/0جوانان ) نیب يشامل فرهنگ عموم بیترت

 يتی(، نارضا92/0مرجع ) یها  (، گروه91/0ها )  ها و رسانه  ماهواره غاتی(، تبل15/0همساالن )



 0200 تابستان | 32شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعي  | 302

 ( است.85/0) يفرهنگ یۀ( و سرما62/0) یاد(، عوامل اقتص95/0از بدن )

مطالعات ناظر به برساخت  لیفراتحل»(، پژوهشي با عنوان 5511اخالصي و همکاران )

« (5516-5511 يداخل يپژوهش ي)مورد کاوش: مقاالت علم يرانیبدن در جامعه ا ياجتماع

در  يفرهنگ یرهایو متغ يفراوان نیشتری% موارد ب1/19در  ياجتماع یرهاتغی. ماند دادهانجام 

 يشناخت روان یرهامتغی ،ها % پژوهش2/91؛ در بودندرا دارا  يفراوان نی% موارد کمتر2/29

 ،يشناخت و روان ياجتماع یرهایمتغ پس اند؛ توجه پژوهشگران را به خود جلب نموده

 یها پژوهش سندگانینزد نو یکمتر تیاهم يو فرهنگ ای نهیزم یرهایو متغ تیاهم نیشتریب

از  داخلي گران % مطالعات پژوهش2/91در  اجرایي راهکار فقداناند.  داشته شده مرور

آن با ابعاد مختلف  ينگزی بدن از منظر نسبت اجتماعي شدن برساخته يمطالعه چگونگ

 شده بوده لیفراتحل های وجه مغفول در پژوهش نیتر یمحور ياسیو س ينیگفتمان مسلط د

 .است

بدن و  ریتأثیر تصو يبررس»(، پژوهشي را با عنوان 5519نوروزی و همکاران )

این پژوهش نشان  جینتا. اند دادهانجام « المیزنان استان ا يبدن بر مشارکت ورزش تیریمد

 تیدر هفته فعال قهیدق 520تا  65 نیو ب يبا هدف سالمت نمونه آماریدرصد از  59 داد که

منظم و  صورت هب زین یآمار ۀاز نمون سوم کی باًیدرصد معادل تقر 1/55و  کنند يم يورزش

پژوهش نشان دادند دو  یو آزمون الگو يلیتحل جیدارند. نتا يمشارکت ورزش یا حرفه

از  16/0تا  یطور معنادار ها درمجموع به آن یها بدن و مؤلفه تیریبدن و مد ریتصو ریمتغ

 .کنند يم نییزنان را تب يمشارکت ورزش انسیوار

 در بدن مدیریت پدیدارشناسانه تحلیل»عنوان (، در تحقیقي با 5516آقایي و خلیلي )

این مقاله با رویکرد تفسیری در پي پاسخ به این « تهران شهر جوان زنان و دختران بین

ود دارند و آن که زنان و دختران جوان شهر تهران چه فهمي از مدیریت بدن خ بود پرسش

نفر از زنان و  26با انجام شد و  پدیدارشناسي روش با تحقیقاین  .کنند را چگونه معنا مي

تا  51کنندگان بین  مصاحبه عمیق انجام شد. گروه سني مشارکت دختران جوان شهر تهران

آگاهي  نشان داد کهها  ها انجام شد. یافته گیری سال بود و از مناطق مختلف تهران نمونه 25
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شان  کنندگان از مدیریت بدنشان در مواجهه بدنمند آنان با جهان زیسته مشارکت

 کند و مي گرفته و روایتي است که بیش از تمایز در جهت شباهت با دیگران بروز شکل

 .گیرد شکل مي

مصرف  یساز موجّه»( پژوهشي تحت عنوان 5516رضوی زاده هروی و همکاران )

انجام « بدن در زنان مشهد( تیریرف کاالها و خدمات مد)موردمطالعه: مص یتظاهر

کاالها  یرمصرف تظاه یبرا داد کهها نشان  متن مصاحبه لیو تحل یکدگذار جینتااند.  داده

مصرف که نشان  يتیهو سازی عمده وجود دارد: موجه هیبدن، پنج توج تیریو خدمات مد

 يشناخت روان سازی موجه شود؛ يم يکننده تلق مصرف ياجتماع تیتشخص و معرف موقع

 یساز موجه داد؛ يزنان ارجاع م ایخود، نوع انسان  يروان یازهایکه در آن فرد به ن

 ایارزش مبادله -يارزش مصرف ی سهیرا پس از مقا يمصرف یها اب( انتخي)عقالن یاقتصاد

 يتنظار یساز موجه کرد؛ يم يابیمعقول ارز ،يو اجتماع یاقتصاد دهیفا-نهیمحاسبه هز

 ایمهم  گرانید یشنهادهایها و پ ( که در آن فرد خود را تحت نظارت خواستهي)الزام

واره که به  عادت یساز و موجه د؛ید يم يو مذهب ياخالق یها آموزه ای افتهی میتعم گرانید

« فرد يزندگ خچهیبه آن در تار لیتما ای یتظاهر يمصرف یمسبوق به سابقه بودن الگو»

 ارجاع داشت.

 در بدن طریق از هویت بازنمایي» عنوان با تحقیقي در( 5511) همکاران و زاده محسن

ها انجام  کننده به این باشگاه بر روری مردان مراجعه «تهران شهر سازی بدن های باشگاه

 و اجتماعي بسترهای و زندگي با و است ساز هویت بدن که داد نشان دادند. نتایج تحقیق

 بوردیو ادعای رغم علي دارد، مستقیم رابطه کند مي زندگيها  آن در فرد که اقتصادی

 به آن اعتراضي وجه علت به تهران شهر در ورزش این سازی، بدن بودن طبقاتي درباره

 ورزش. است قرارگرفته استقبال مورد تهران شهر طبقات همه در سیاست و کنترل سنت،

 شدن فراطبقاتي اصلي علت. است شده  تبدیل کنترل از خروج برای عاملي به اندام پرورش

 با شهری در ساز هویت و نمایشي فضاهای فقدان سنتي، اقتدار با مبارزه بر عالوه سازی بدن

 به منصوب اجتماعي هویت با مقابله منظور به سازی بدن در فرد. است تهران جوان جمعیت
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 و شخصي هویتي نخست نگاه در که جوید مي تمسک جدیدی هویت به سنت، و خانواده

 تبلیغات و فرهنگي صنعت اجتماعي، محیط به سنتي هویتِ از بیشتر مراتب به اما است یکتا

 .است تر وابسته

شناختي عوامل مؤثر بر  تبیین جامعه»( پژوهشي با عنوان 5511) محسني تبریزی و نوری

نتایج . اند دادهانجام « مدیریت بدن با تأکید بر خودنمایي )موردمطالعه: مردان شهر تهران(

پژوهش نشان داد که بین عوامل اجتماعي و خودنمایي، بین خودنمایي و مدیریت بدن و 

 توان يبین عوامل اجتماعي و مدیریت بدن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین م

نتیجه گرفت که متغیر واسط خودنمایي درمجموع توانسته است در رابطه با عوامل اجتماعي 

 ای ایفا نماید. الذکر و متغیر وابسته مدیریت بدن نقش واسطه فوق

مدیریت بدن و مقبولیت » ، در تحقیقي که با عنوان(5510) و امیری شکربیگي

« اجتماعي )مطالعه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي و پیام نور شهر زنجان(

نسبت به  در بین دختران بهمیزان مدیریت اند به این نتیجه دست پیدا کردند که  انجام داده

بین تدین، مقبولیت اجتماعي، مصرف . بر اساس نتایج باشد يمبیشتر  شانیها پسران بر بدن

و  تأهلای، مصرف فرهنگي، اوقات فراغت، محل تحصیالت، جنسیت، سن، وضع  رسانه

 9/11مجموع در اقتصادی با مدیریت بدن رابطه معناداری وجود داشت و پایگاه اجتماعي

متغیرهای مستقل تبیین گردیده  لهیوس درصد از واریانس یا پراکندگي متغیر مدیریت بدن به

 است.

: اینستاگرام در مردسازان  بدن»( پژوهش خود با عنوان 2020و همکاران ) مارشال

 را دورگه ، مردانگي«هژمونیک مردانه های بدن طریق از فراگیر مردانگي درباره مذاکره

 اعمال اینستاگرام تصویری، اجتماعي های رسانه سایت وب در مردسازان  بدن توسط که

 تقریباً که گذشته تحقیقاتبرخالف ها به این نتیجه رسیدند  آن .کردند بررسي شود، مي

 مرد،سازان  بدن کرد، مي توصیف مردانه سلطه عنوان به را مردسازان  بدن انحصاریطور  به

 سایر با عاطفي صمیمیت و عاطفي نمایش طریق از اینستاگرام در را فراگیر های مردانگي

 .کنند مي اعمال افراطي خودبیني و مردان
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 بدني، تصور ادراک بین رابطه»(، در تحقیقي با عنوان 2051دیوریم و همکاران )

به شناسایي عوامل مرتبط با « مردسازان  بدن در عضالني اختالالت و خوردن اختالالت

 میرژکه دارای  ساز بدنورزشکار  520اختالل تصویر ذهني خوردن و نارضایتي از بدن در 

و تغذیه خیلي محدود بودند، پرداختند. نتایج تحقیق حاکي از رابطه مثبت  ازحد شیبیي غذا

 بوده است. ساز بدننسبت به نارضایتي و اختالل خلقي بدني در مردان 

اثرات دوستان و اعضای خانواده بر »( پژوهشي را با عنوان 2058ورتیس و لومانس )ک

های مجالت و  بر روی زنان جوان نیوزیلند با استفاده از نوشته« نارضایتي از تصور بدني

 اهمیت عدم و چربي اهمیت مورد در بحث کلیدی روش مصاحبه عمیق انجام دادند. یافته

 از دوستان مشاهدات مورد در کنندگان شرکت ،مثال عنوان به. بود آن مداخله و نسبي

 منبع عنوان به مادران انتقاد خود و خانواده اعضای خوب رفتار دوستان، های توصیه دیگران،

 آرمان چرای چون بي شدن دروني بر همچنین تحقیق نی. اکردند صحبت خود نارضایتي

 کنندگان شرکت که حدی تا داده نشان را دوستان و خانواده رفتار جهیدرنت و الغری

 .اند کرده ارزیابي مناسب را خود بدني تصور از رضایت

 مقایسه: بدن تصویر و ها ماهیچه مردان،»( تحقیقي را با عنوان 2001پیکت و همکاران )

 و بدني تصویر بررسي باهدف« ورزشي فعاالن و برداری وزنه مربیان رقابتي،سازان  بدن

ورزشي از  فعال مردان و یبردار وزنه مربیان ،ساز بدن مردان اجتماعي رواني سازگاری

رقابتي اگرچه  سازان بدننفری از مردان انجام دادند. نتایج تحقیق نشان داد که  80گروهي 

داد اما ازلحاظ تصویر بدني تفاوت  به دلیل داشتن چربي بدنشان حجم بیشتری را نشان مي

 ظاهر بهتری نسبت  ارزیابي مثبت ساز بدند. همچنین مردان نداشتن ها گروهچنداني با سایر 

 کردند. ی ميگذار هیسرماو ظاهر بدني خود بیشتر  اندام تناسبخود داشتند و روی 

 پژوهش حاضر، با مرتبط موضوعات درشده  انجام تحقیقات اجمالي بررسي با

 کمبود با مدیریت مردان خصوص در شناختي جامعه مطالعاتي حوزه که شود مي مشخص

 طرح یک بر تکیه با تحقیقات این از یک هر دیگر، سوی از. باشد علمي مواجه مي منابع

( ذهني یا عیني) اجتماعي واقعیت از بخش یک به ،(کیفي یا کمّي اعم از) خاص پژوهشي
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و آن را در ارتباط با سایر متغیرهای اجتماعي بررسي کرده و اینکه اکثر این   کرده توجه

اند. در مورد تحقیقات خارجي اگرچه مردان  شناسي کمي انجام شده ها با روش پژوهش

شناسي   شناسي و روان ، اما این پدیده بیشتر از دیدگاه روانقرارگرفته موردتوجهبیشتر 

در مورد بدن و  شده انجاماست. با توجه به اینکه تحقیقات شده  موردمطالعهاجتماعي 

و چنین تحقیقاتي در ایران سابقه  سازی در دنیا مورد اقبال پژوهشگران قرار گرفته است بدن

شود که پژوهش حاضر به رفع  چنداني ندارد نوعي کمبود در این زمینه احساس مي

 های موجود در این حوزه است. کاستي

 چارچوب مفهومی

های نظری و فرضیات  ها محقق از چارچوب برخالف تحقیقات کمي و پیمایشي که در آن

ای، پژوهشگر با استفاده از  شود، در نظریه زمینه وارد میدان تحقیق مي شده آمادهاز قبل 

شود. در پژوهش حاضر از  وارد میدان تحقیق نمي شده نییتعهای از پیش  نظریه و فرضیه

 یری،تفس یمپاراداتدوین چارچوب مفهومي استفاده شده است. در پارادایم تفسیری برای 

در  دشدهیدانش تول ؛در تعامل با هم هستند یقاست که محقق و سوژه تحق ینفرض بر ا

و فهم جهان  یحتشر یح،قرارگرفته و به توض یشيبازاند و یابيتعامل مورد ارز یندفرا

 یفخالق، فعال و معناساز تعر یموجودمثابه  انسان به .کند يها کمک م سوژه ياجتماع

 های یتو واقع ياجتماع يوساز و معنادار کردن زندگ در حال ساخت یوستهکه پ شود يم

های الیاس،  (. در این پژوهش از نظریهMohammadpuor, 2012:48 - 51) روزمره است.

خرج از های مست بوردیو، گیدنز و گافمن برای درک و فهم ارتباط بین مفاهیم و مقوله

 شود. ها اشاره مي ها الهام گرفته شده است که در زیر به آن داده

، تغییرات جزئي در سلوک، «فرایند متمدن شدن»نوربرت الیاس در اثرش با عنوان 

های  های خواب، خوردن و ایده های پوشش، شیوه آداب معاشرت، الگوهای رفتار، شیوه

ي تا قرن نوزدهم وسط قرونها را از اواخر  نتغییر در مورد شرمساری و نجابت مرتبط به بد

 عتیق تا عهد از بدن فرهنگ تحول تشریح (. وی باKeivanara, 2007:95بررسي نمود )

 نشان را پرخاشگرانه رفتارهای کردن کنترل و بدن ساختن منضبط فرایند معاصر، دوران
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موردتوجه  شدن مدرن مقوله با ارتباط در و تاریخي موضوعي عنوان را به بدن دهد. او مي

رفتار  به مربوط های گفتمان درباره که مشهوری مطالعه در همچنین او .است داده قرار

 بین کردارهای رموز و عالئم در را فردیت مدرن پیکربندی ،آورده عمل به متمدن

 فزاینده گرایش الیاسازنظر کند.  مي دنبال نوزدهم قرن تا يوسط قرون اواخر از اشخاص،

 چگونه که است واقعیت این های نشانه از دیگران یکي و خود مراقبت و معاینه به مردم

 با را دیگران و خودشان است. مردم یافته دیگری ویژگي بعد به رنسانس از رفتار مسأله

 (.Heidari & Kermani, 2010:34دهند ) مي شکل بیشتری سنجیدگي و تعمد

-مبنای رابطه بین منزلت، سلیقه و بدن طرحاش را بر نظریه پیر بوردیو در کتاب تمایز،

-ها و سالیق و بدنمراتب اجتماعي و قدرت را در سبککند و نحوه تجلي سلسلهریزی مي

دهد.  های مختلف از قبیل آشپزی، نحوه لباس پوشیدن، راه رفتن، هنر و موسیقي نشان مي

ر بدن مورد تحلیل قرار عنوان نوعي سرمایه فرهنگي د یافته در بدن را بهوی سرمایه تجسم

دهد. مدیریت و رشد بدن در عامل انساني در تولید انواع سرمایه و دستیابي به شأن و مي

ي، اساس اندیشه بوردیو طورکل به(. Zeiapoor & Bagherian, 2011منزلت مهم است )

 دهد که وجود انسان به قالب بدن ریخته شده و تجسدیافته است. هر این رأی را تشکیل مي

فرد تجربه  منحصربه صورت بهواسطه و  هایمان، جهان را بي یک از ما با زیستن در قالب بدن

 (.Parker, 2007:75کنیم ) مي

ای فزاینده طور بهآنتوني گیدنز، دانش در مورد بدن در دوران مدرنیته متأخر،  ازنظر 

ت باشند، ای به خود گرفته است؛ یعني نوعي از دعاوی که ممکن است درسشکل فرضیه

 اما اصوالً برای بازنگری باز و گشوده هستند و از بعضي جهات کنار گذاشته شوند. در

 که ای پروژه شود؛ شدن دیده مي حال در موجودیتي یک عنوان به بدن جوامع مرفه غربي،

(. لذا Shilling, 2003:4شود ) کارگرفته مي فردی هویت از بخشي عنوان به باید

جزئي از پروژه بازاندیشانه دنیای مدرن درآمده است،  صورت بهبدن  که یيازآنجا

های هویتي باشد. های زندگي و شکلها، سبکتواند حامل ارزشقرارگاهي است که مي

سازی و توجه به آراستگي و نظافت جسم در مدرنیته متأخر بدن را در  های ویژه بدنرژیم



 0200 تابستان | 32شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعي  | 303

اني که تعدد انتخاب وجود داشته باشد، زم خصوص بههای بازاندیشانه مستمر، برابر نگرش

 (.Giddens, 2006:49متأثر ساخته است )

نمایش دادن »و در توضیح موضوع « خود»گافمن ضمن استفاده از مفهوم اروینگ 

و روی صحنه و فضاهای  صحنه پشت، با بررسي کنش متقابل اجتماعي برحسب «خود

کند. طبق استدالل وی،  رد اشاره ميخصوصي و عموی متناظر با آن تا حد زیادی به بدن ف

های  هایي هستند که یا توسل به همه روش کن جمع گنشگران بدني یا جسماني رأی

دهي اجتماعي، سعي دارند نظر دیگران را به خود جلب کنند. این عامالن بدني  عالمت

توانند توسط دیگر گنشگران مورد  هستند که مي« های تجسدیافته منش و منزلت معرف»

« خود»بنابراین اهمیت بدن برای نمایش ؛ (Lopez & Scott, 2018:155فسیر قرار بگیرند )ت

گافمن قابل تفسیر است. وی نشان داد که کنترل شخص بر  ازنظردر زندگي روزمره 

ناپذیر  حرکات بدن خود در تمامي انواع کنش اجتماعي باید تا حدی دقیق و کامل و پایان

 جهیدرنتفراموشي و اهمال در کنترل بدن خود خودداری کند.  باشد. فرد باید از هرگونه

بیروني است و  واحوال اوضاعای عملي برای کنار آمدن با  بدن نه هستاری ساده بلکه وسیله

ای است که ارتباط روزمره ما مشروط  حاالت چهره و حرکات بدن محتوای اساسي نشانه

است و برای شریک شدن در تولید و بازتولید روابط اجتماعي و هویت شخصي خود با 

 & babaieدیگران الزم است نظارتي مستمر و مداوم و موفق بر بدن خود اعمال کنیم )

Taheri, 2017:49.) 

 روش پژوهش

. استشده  انجام« 5ای زمینه نظریه» شناسي روش از استفاده با و کیفي رویکرد با تحقیق این

 در که شود مي  استخراج هایي داده از مستقیمطور  به که است ای نظریه ای، زمینه نظریه

 کار پژوهشگر روش این در. اند شده لیتحل وآمده  دست به منظمصورت  به پژوهش جریان

 از را خود نظریه و کند مي شروع واقعیت عرصه از بلکه کند نمي آغاز ای نظریه هیچ با را

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Grounded Theory 
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 ها داده از طریق این از که ای نظریه. کشد مي بیرون است، کرده گردآوری که هایي داده دل

 گیری نمونه(. Strauss & Corbin, 2012:34) است تر نزدیک واقعیت به شود مي استخراج

 متفاوتي های نمونه از هایي گروه راستا، این در. استگرفته  انجام 5هدفمندصورت  به تحقیق،

 افرادی با همچنین. شدند انتخاب داشتند، را کننده مراجعه تعداد بیشترین که هایي باشگاه از

. رفتند مي سازی بدن باشگاه به مستمرطور  به سال داشته و 51تا  51که بین  شده مصاحبه

عمیق و مشاهدات و  نیمه و عمیق های مصاحبه تکنیک از استفاده با ها داده گردآوری فرایند

 از نفر 51 با راستا، این در اطالعات نویسندگان پژوهش در مورد شهر شیراز انجام شد.

 با مصاحبه مدت میانگین،طور  . بهشد مصاحبه کنندگان تا رسیدن به اشباع نظری مشارکت

 نوع سه از ها داده وتحلیل تجزیه برای. انجامید طول به دقیقه 80 کننده، مشارکت هر

 است باز کدگذاری مرحله، اولین. است شده استفاده 8انتخابي و 5محوری ،2باز کدگذاری

 محوری، کدگذاری در. هاست داده بندی مقوله و مقایسه تحلیل، خردکردن، شامل که

 انتخابي، کدگذاری در. است مطرح مقوالت خرده و مقوالت بین ای فرضیه روابط توصیف

 مرکزی و اصلي مقوله با متعدد مقوالت ارتباط اساس بر ای زمینه نظریه های پایه ساخت

 در مداوم مشاهده و مشارکت لهیوس به تحقیق های یافته اعتماد قابلیت. گردد مي حاصل

 ,Putton)شد  تأیید محققان یها یداور شیپ و کنندگان مشارکت دییتأ تحقیق، میدان

  ای جمعیت اطالعات زمینه و ها ویژگي شرح به 5 جدول در ادامه (. در2002:162

 :شده است پرداخته قیموردتحق

 قیموردتحق  ای جمعیت . اطالعات زمینه0جدول 
Table 1. The background information regarding the study population 

شغلتحصیالتسنکنندگانمشارکتاسامیردیف

 آزاد کارشناسي 23 رضا 1

 آزاد کارشناسي 35 حسین 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Purposive 

2. Open Coding 

3. Axial Coding 

4. Selective Coding 
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شغلتحصیالتسنکنندگانمشارکتاسامیردیف

 در حال تحصیل دانشجو 19 نوید 3

 مربي پرورش اندام دیپاک 25 سعید 4

 در حال تحصیل دانشجو 24 حمید 5

 در حال تحصیل دانشجو 22 علي 6

 بیکار کارشناسي 28 جواد 7

 آزاد دیپلم 33 محسن 8

 بیکار دیپلم 20 پیمان 9

 بیکار کارشناسي 28 محمد 10

 در حال تحصیل دانشجوی 22 امید 11

 نگهبان دیپلم 30 سینا 12

 در حال تحصیل دانشجو 23 سهیل 13

 در حال تحصیل دانشجو 21 مصطفي 14

 در حال تحصیل دانشجو 22 مسعود 15

 ها یافته

در سه بخش  ای نظریه زمینهروش کالسیک های این بخش بر اساس الگوی رویکرد  یافته

 تولید ابتدایيگزینشي ارائه شده است. پس از کدگذاری باز و  محوری و کدگذاری باز،

آمد. حاصل روابط  دست اصلي به مقوله وپنج ستی، بمحوریمفاهیم، در بخش کدگذاری 

 پارادایمي ، در قالب مدلتمقاله و پس از توضیح مقوال پایانيدر بخش  تمیان این مقوال

 .ارائه خواهد شدای برای تمایز اجتماعي  استراتژی مثابه بهي بدن یيو خودنما تیریفرایند مد
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 ای مفاهیم و مقوالت مرتبط با نظریه زمینه :1جدول 
Table 2: Concepts and categories related to contextual conditions 

نوع

مقوله
یجزئیهامقولهیاصلیهامقوله

مقوله

مرکزی

لي
ط ع

رای
ش

 

یي و جو یبرترخود 

به  لیتما و خودبسندگي

 مدیریت بدن

تالش برای استقالل فردی، احساس  احساس برتر دانستن خود،

 قدرت، تالش برای برتر بودگي

یریمد
 ت

ما
ودن

 خ
و

 یي
 به

دن
ب

 
اتژ

ستر
ه ا

مثاب
ا ی

 ی
برا

 ی
ما

ت
 زی

ماع
جت

ا
 ي

اقبال عمومي در جامعه 

نسبت به مدیریت نمایشي 

 بدن

سازی در جامعه، استقبال زیاد از  بدنهمگیر بودن تمایل به 

 مدیریت بدن، کثرت نمایش و خودنمایي

و  گرانیخود با د سهیمقا

 قضاوت در مورد بدن

مقایسه بدن خود با دیگران، تطبیق خود با افراد مشهور، تالش 

، تمایل به ارزیابي بدن خود، مطلوببرای رسیدن به وضعت 

 بدناهمیت قضاوت خود و دیگران در مورد 

 نیدر ب يکسب نفوذ اجتماع

 انیدوستان و اطراف

بین دوستان و  نفوذتالش برای نفوذ بیشتر در جامعه، حد مطلوب 

 اطرافیان، نفوذ و ابهت بیشتر

جنس مخالف  یها یتقاضا

مدیریت به  شیگرا عیو تسر

 بدن

بدن نزد جنس  ياجتماع رشیپذ، کسب منزلت نزد جنس مخالف

، احساسات و افکار جنس مخالف نسبت به بدن ادراک،، مخالف

 سازی به بدن شیجنس مخالف و گرا نیدر ب يبدن تیجذاب
ستر

ب
 

در  شیمثابه نما مصرف به

 بستر خانواده و جامعه

رواج و گسترش زیاد نمایش بدن در بین اعضای خانواده، رواج و 

 یي در جامعهگرا مصرفگسترش زیاد نمایش بدن در جامعه، 

 يخانوادگمشوق 
ی ها ورزشسازی، حمایت والدین به انجام  تشویق والدین به بدن

 سازی در خانواده ی بدنها ورزشسازی، وجود سابقه انجام  بدن

دوستان و محرک مراجعه 

 سازی بدن یها به باشگاه

 ،سازی به بدن دوستان قیتشوی با دوستان ورزشکار، ساز همسان

ي با دوستان اتاق هم، سازی بدن یها به انجام ورزش دوستان تیحما

 ورزشکار

 شرایط و وضعت منزلتي فرد
وضعیت فرد در جامعه، دسترسي فرد به امکانات، منزلت فرد در 

 جامعه

ط 
رای

ش
خله

دا
م

 
 گر

شدن در  دهیاضطراب بد د

 گرانینگاه د

ترس از بد جلوه گری در نگاه دیگران، تالش در جهت غلبه بر 

 همیشگي این ترساین ترس، همراه بودن 

 دهیدرباره بدن ا یاپردازیرؤ

 آل

، تالش جهت نیل به این آرزو، آلآرزو داشتن بدن ایده 

 آلی در مورد بدن ایده پرداز الیخ

احساس خوب نسبت به بدن، حس خوب و تداوم این وضعیت، حس خوب نسبت به 
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نوع

مقوله
یجزئیهامقولهیاصلیهامقوله

مقوله

مرکزی

 و نیل به حس خوب در زندگي ورزشانجام  اندام تناسب

ها 
رد

اهب
ر

ی
اتژ

ستر
و ا

 

مقایسه اجتماعي خود با 

 دیگران و رضایت از بدن

، تدوام این روال، آل، نیل به بدن ایده آلمقایسه خود با بدن ایده 

سازی، تسریع  ی بدنها ورزشکسب رضایت، انجام مستمر 

 رضایت و پیشرفت در زندگي

خود با  ياجتماع سهیمقا

از  تیرضاعدم و  گرانید

 بدن

نارضایتي از  آل، ، عدم کسب بدن ایدهآلمقایسه خود با بدن ایده 

سازی، تسریع نارضایتي از  بدن  فرم بدني، عدم انجام مستمر ورزش

 سازی ی بدنها ورزشوضع موجود و عدم تشویق دیگران به انجام 

دها
یام

پ
 

نظم و انضباط در  یریادگی

 يزندگ

امورات زندگي، خو  موقع بهانجام ورزش و یادگیری نظم، انجام 

 باانضباطگرفتن 

 يدر زندگ يشاداب
احساس شادی در زندگي، تعامالت خوب با دیگران، خندان بودن 

 در محل کار، شاداب بودن در خانه

و  یاز پرخاشگر یدور

 متواضع بودن

تواضع و فروتني، برخورد متواضعانه با دیگران، عدم توسل به 

 خشونت

 يدر روابط اجتماع یداریپا
دوستي، ارتباط  مسائلآمدن بر  فائقبا دیگران،  تر يدائمروابط 

 يکاهش گسست در روابط اجتماعبا دیگران،  تر راحت

از  گرانید يبرداشت منف

ورزشکارانه  کلیه

 سازان بدن

بودن هیکل  زیآم خشونتکلیشه منفي نسبت به بدن ورزشکاران، 

 ها در جامعه ورزشکارانه، بازوهای درشت و استفاده از آن

سبک تمایل نسبت به 

 سالم يزندگ

ی ها مکملتر، دوری از اعتیاد، استفاده صحیح از  مناسب هیتغذ

 غذایي، کنترل وزن، عدم چاقي

 یامدهایو پ يبدن یها بیآس

 سازی بدن يمنف

 يبدن یها بیوپنجه نرم کردن با انواع آس دست

 مفاصل دیو درد شد يفرسودگ

باالتر در  ياجتماع رشیپذ

 جامعه

بین باالتر در  ياجتماع رشیپذخانواده، باالتر در  ياجتماع رشیپذ

 رشیپذ بین همساالن،باالتر در  ياجتماع رشیپذ دوستان،

 محل کارباالتر در  ياجتماع

 کسب منش و احترام باالتر
کسب منش در بین دوستان، کسب  خانواده،برخورد با احترام در 

 اطرافیان، برخورد با احترام در محل کار نزدمنش در 

ایجاد مرز ذهني و تمایز 

 خود از دیگران

ترسیم مرزهای ذهني در انتخاب دوستان، تمایز خود و انتخاب 

گزینشي دوستان، محدودیت در انتخاب دوستان، متفاوت پنداشتن 
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نوع

مقوله
یجزئیهامقولهیاصلیهامقوله

مقوله

مرکزی

 خود

قبولیت بیشتر تمایز خود و م

 در نزد دیگران

متفاوت پنداشتن خود و حس مقبولیت بیشتر در جامعه، کسب 

مقبولیت در بین دوستان و همساالن، اقتدار به همراه مقبولیت در 

 خانواده

 شرایط علّی

. انجامد يم یا دهیگسترش پد ایکه به وقوع  یيدادهایو رو عیحوادث، وقا ي؛علّ طیشرا

 بر پدیده پژوهش حاضر نقش دارند.متعددی  شرایط علّي

ها  آن ترین مهم ازجملهپدیده مرکزی پژوهش با شرایط علّي زیادی پیوند دارد که 

 دهد يمکسب قدرت و نفوذ اجتماعي و مقبولیت اجتماعي در جامعه است. این عامل نشان 

سازی و مراجعه به  بدن  ورزشکنندگان برای انجام  دلیل مشارکت نیتر ياصلکه یکي از 

سازی، دستیابي به قدرت و نفوذ اجتماعي باالتر و کسب مقبولیت اجتماعي  ی بدنها باشگاه

کنندگان درصدند که با انجام  که مشارکت دهد يمدر جامعه است. این موضوع نشان 

سازی به نفوذ اجتماعي باالتری در جامعه و در بین دوستان و همساالن کسب  بدن ِ ورزش

سازی و کسب مقبولیت و دستیابي به پایگاه  بدن  ورزشنند؛ یعني اینکه بین انجام ک

 اجتماعي باالتر پیوند علي ناگسستني وجود دارد.

از  ينسبت به فرم بدن گرانیجامعه و نگاه د یها کنندگان نسبت به برداشت مشارکت

عامه  نینگاه در جامعه و در ب ياند که نوع اعتقاد داشته ياند و برخ قائل بوده یا ژهیو تیاهم

مطلوب برخوردار  يکه از فرم بدن یمردم به همراه احترام نسبت به ورزشکاران و افراد

به  دیسع نیسازی را چند برابر کرده است. همچن به ورزش بدن اجعهاند، کشش مر بوده

 انیشکل ب نیکننده ادراک خود را به ا مشارکت نی. اکند يدر جامعه اشاره م شتریاحترام ب

 :کند يم

و  زترهی. نوع برخوردها احترام آمیرشته ما که مشخصه ورزشکار خصوصاً»
 نهیبه ع رو نیمن خودم ا مارستان،یتا سوپرمارکت و ب طیبل شهیتوقع دارند. از گ



 0200 تابستان | 32شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعي  | 302

آگه قبالً  یدرستش کردم رفتم سوپر يمدت بزرگ شد وقت هی. شکمم دمید
. کالً نوع دیارد یچه امر يفالن یبه به آقا گفت يبعد م یخوش اومد گفت يم

آدم چاق رو  هیبدنساز و  هی دییایو شما ب تا آسمون فرق داره نیبرخوردها از زم
اون آدم  کننی. اکثراً فکر مدینیب ينوع برخوردها را م دیبکن يعموم یجا هیوارد 

 «چاقه تنبله

دارند و  یو ادراک متعدد دگاهید يو ابهت اجتماع تیدر مورد مقبول کنندگان مشارکت

باعث شده  نیدر جامعه برخوردار هستند و ا یشتریب تیمعتقدند که ورزشکاران از مقبول

کنندگان در  از مشارکت يکی دیبرخوردار باشند. سع یمردم از ابهت باالتر نیاست که در ب

 تیو کسب مقبول يمورد معتقد است که نوع بدن فرد ورزشکار رد تعامالت اجتماع نیا

 انیشکل ب نیکننده ادراک خود را به ا مشارکت نیمؤثر است. ا يلیباالتر خ ياجتماع

 :کند يم
خب به هر حال  یشهم دهیبدنش ورز میشه تر آدم بدنش درشت يجاها وقت يلیخ» 
از جاها  يلیتو خ یدهبهش م یشتریب يابهت اجتماع کیورزشکار هست  کی
و اونکه به قول معروف  هیقض نیبه ا یکنه. کمک مدمیکمکش بکنه بارها د یتونهم

و نخوان قبول بکنن  یاشلیکه اآلن هست خ یيزهایاز چ يکیهمون اولش گفتم 
شدم  مند رفتم داخلش بعداً بهش عالقه يمن خودم وقت یرنکه م ها يلیخ نکهیا
هست  تیو جذاب يپیخوشت یبرا یادیز يلیمهم خ یاز فاکتورها يکیواقعاً  نکهیا

کوچه  هی يابونیخ یجا هیبوده که احساس کردم مثالً  یيمثالً جاها ایسازی.  بدن
 ادینم يآدم نیآگه اخاذ بوده مطمئناً سراغ همچ یسوار وتورم هی يمثالً خلوت

 «بکنه يمال یریبخواد زورگ

. فشار هنجاری باشد يمشرایط علّي دیگر، فشار هنجاری اطرافیان و همساالن  ازجمله

سازی نقش دارند، یعني  که بر گرایش به بدن باشد يمشرایطي  ازجملهاطرافیان و همساالن 

سازی  ی بدنها باشگاهمعناداری بر حضور در  تأثیراینکه فشار هنجاری اطرافیان و همساالن 

از اینکه در  عبارت استسازی دارد. منظور از فشار هنجاری اطرافیان  بدن  ورزشو انجام 
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؛ یعني اینکه همه دیآ يدرمهنجار  صورت بهی بدني ها فرمبین دوستان و اطرافیان برخي 

کنندگان  افراد باید این نوع فرم و شکل بدني را داشته باشند. در بین برخي از مشارکت

 صورت بهی بدني بوده است که ها فرم ازجملهپژوهش فرم بدني ورزشکار و اندام عضالني 

قد بودند که نوعي فشار از سوی کنندگان معت هنجار درآمده است و بر این اساس مشارکت

این فشار و دستیابي به این نوع فرم بدني باعث شده است که به  ؛ وکنند يماطرافیان احساس 

گفت که فشار هنجاری اطرافیان  توان يمسازی مراجعه کنند. بر این اساس  ی بدنها باشگاه

 درآمدهاستوان هنجار عن و دستیابي به فرم بدني مطلوبي که در بین اطرافیان و دوستان به

ی ها باشگاهکنندگان به  که بر مراجعه مشارکت باشد يمشرایط علي دیگری  ازجمله

که  باشد يمشرایطي  ازجملهداشته است. فشار هنجاری اطرافیان و همساالن  تأثیرسازی  بدن

سازی نقش بسزایي دارد. منظور از  های بدن سازی و مراجعه به باشگاه بر گرایش به بدن

ی بدني ها فرماز اینکه در بین دوستان و اطرافیان برخي  عبارت استار هنجاری اطرافیان فش

؛ یعني اینکه همه افراد باید این نوع فرم و شکل بدني را داشته دیآ يدرمهنجار  صورت به

کنندگان پژوهش فرم بدني ورزشکار و اندام عضالني  باشند. در بین برخي از مشارکت

هنجار درآمده است و بر این اساس  صورت بهی بدني بوده است که ها فرم ازجمله

. در این کنند يمکنندگان معتقد بودند که نوعي فشار از سوی اطرافیان احساس  مشارکت

 مورد مسعود معتقد هست که: 

همه دوستان و اطرافیانم بدن ورزشکار دارند و این موضوع باعث شده است که »
سازی و  ه خاطر همین فشار دوستان و اطرافیان به بدنفشار زیادی احساس کنم و ب

 «.ام آمدهباشگاه 

شرایطي علّي دیگری اشاره  مثابه بهبه خودبسندگي و خودبرترجویي  توان يماز سوی دیگر 

کنندگان  سازی را در بین مشارکت بدن  ورزشسازی و انجام  کرد که روند مراجعه به بدن

ی و منظور از خودبرترجویي یعني خود ازین يب. منظور از خودبسندگي یعني کنند يمتسریع 

دانستن از دیگران و  ازین يب. این دو مورد یعني خود را باشد يمرا باالتر و بهتر از بقیه دانستن 

و این موضوع حاکي از این دارد که نوعي انگیزه و  باشد يم خود را برتر دانستن از دیگران
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کنندگان برای دستیابي به نفوذ بیشتر در بین  بین مشارکتادراک ذهني در 

به  توان يم گرید یاز سوو برتر دانستن وجود دارد.  ارجحکنندگان و خود  مشارکت

سازی را  اشاره کرد که روند مراجعه به بدن يطیمثابه شرا به یيخودبرترجو و يخودبسندگ

خود  يعنی یيو منظور از خودبرترجو یازین يب يعنی ي. منظور از خودبسندگکنند يم عیتسر

و  گرانیاز د نستندا ازین يخود را ب يعنیدو مورد  نی. اباشد يدانستن م هیرا باالتر و بهتر از بق

بودند که  يعلل طیکنندگان ازجمله شرا مشارکت نیدر ب گرانیخود را برتر دانستن از د

 نیدر ب نکهیا يعنیکرده است؛  عیکنندگان تسر مشارکت نیا نیسازی را در ب مراجعه به بدن

سازی و داشتن  بدن  فضا حاکم بوده است که با مراجعه به ورزش نیکنندگان ا مشارکت

برتر از  گرید یو از سو دیشو گرانیاز د ازین يکه شما ب شود يورزشکار باعث م دنب

از  يکی. کنند يم دایمبرم به شما پ ازین گرانیو برعکس د دیشو يم گرانید

 : معتقد است که دیکنندگان به نام سع مشارکت

 دیداشته باش یشما بدن ورزشکار شود يسازی باعث م بدن یها مراجعه به باشگاه»
و  دینداشته باش گرانیبه د یازیکه شما ن شود يباعث م یبدن ورزشکار نیو ا

حس در  نیداشته باشند و ا ازیسخت به شما ن یانجام کارها یبرا گرانیبرعکس د
 .«دیو برتر هست تر یقو هیکه از بق شود يم دایشما پ

 ازجملهکه  اند کردهکنندگان به شرایط علّي دیگری هم اشاره  از سوی دیگر مشارکت

کنندگان در جامعه  به تقاضاهای جنس مخالف اشاره کرد. به نظر مشارکت توان يم

ی بدني خاصي دارد و توقع دارد که جنس ها منش، جنس مخالف سالیق و مان امروزه

 ازنظرداشته باشد. بر این اساس  ی راها يژگیومخالفش این نوع خصایص و 

سازی در بین  ی بدنها باشگاهبر مراجعه به  تأثیرگذارکنندگان یکي از شرایط علي  مشارکت

گان کنند . مشارکتباشد يمتقاضاهای جنس مخالف  در قشر جوانان این خصوص بهمردم و 

های پاسخگویي به نیازها و سالیق جنس مخالف، مراجعه به  معتقدند که یکي از راه

 سازی بوده است. ی بدنها باشگاه

 يطیرا دوست دارند هم ازجمله شرا يلیچه نوع استا نکهینوع تقاضا جنس مخالف و ا
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سازی  بدن یها به باشگاه جعهسازی و مرا بدن یها چندجانبه با ورزش وندیکه پ باشد يم

جنس  یموضوع تقاضاها نیکه به هم باشد يم يکنندگان دارد. مسعود ازجمله مشارکت

 یبلند و بازروها یها ها بدن با شونه از خانم يو معتقد است که برخ کند يمخالف اشاره م

 لیستانوع ا نیبه سمت ا انیاز آقا يباعث شده است که برخ نیپسند و ا يم شتریرا ب یقو

  :کند يم انیشکل ب نیکننده ادراک خود را به ا مشارکت نیبروند. ا
 شتریب یها، بازوها، قدبلند و بدن ورزشکار کالً خانمها از مرد با شونه»

که  يدوستام دارم کسان نیمن در ب -کنن يو راحتتر ارتباط برقرار م ادیخوششون م
 یکه بدن ورزشکار ياون ادیم شیدختر ارتباط برقرار بکنن، گاهاً پ هیبا  خوانیم

فرستن  يرو نم يجلو که تو برو صحبت کن و اون فرد معمول ندازنیداره رو م
 «.داره یکنن اون فرد شانس بهتر يجلو. تو ذهن خودشون فکر م

 گر مداخلهشرایط 

کنندگان  و مشارکت اند داشتهشناختي  گر پژوهش بیشتر جنبه ذهني و روان شرایط مداخله

معتقدند که این عوامل، یعني عوامل رواني و ذهني هم بر مراجعه بیشتر یا کمتر به 

کنندگان ادراک ذهني و  مشارکت ازنظریعني ؛ سازی تأثیرگذار است ی بدنها باشگاه

سازی  ی بدنها ورزشکه بر انجام  باشد يمشرایطي  ازجملهرواني فرد از نوع و فرم بدنش 

و  ها تیاولو ازجمله چراکه، باشد يمگر  رد. این پیوند، یک نوع پیوند مداخلهپیوند دا

کنندگان در کنار دستیابي به سایر شرایط  ، بلکه به نظر مشارکتستینشرایط اصلي 

به پاسخگویي به نیازهای جنس مخالف و کسب پایگاه اجتماعي  توان يممثال  صورت به

هم  ازهاینباالتر اشاره کرد، این عوامل و شرایط هم مهم هستند و فرد مایل هست به این 

عنوان  کنندگان ادراکات ذهني و رواني فرد هم به مشارکت ازنظریعني اینکه ؛ پاسخ دهد

 کنندگان مشارکتهستند.  مؤثرسازی  بدن  ورزشی هستند که بر انجام گذارتأثیرعوامل 

و اعتقاد دارند که برای فرار از  اند داشتهی ا ژهیونسبت به فرم بدني حساسیت خاص و 

سازی و انجام  ی بدنها باشگاهبه  ختیبدری بدني ها فرمتمسخرهای دیگران نسبت به 

نوع نگاه  کنندگان به مسخره و . یکي دیگر از مشارکتاند شدهسازی متوسل  ورزش بدن
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عنوان عوامل  و تمسخرها هم به ها نگاهو معتقد است که این نوع  کند يمبقیه اشاره 

کننده ادراک خود را به این  سازی بوده است. این مشارکت ی بدنها باشگاهبه  کننده عیتسر

 : کند يمشکل بیان 
هم نسبت به  یل مانجامعه با شکم داشتن استا يشگیهم هایبازی همان مسخره»
کالً خراب  لیاستا نیا میشکم داشت میالغر بود کرد يفرق م يلیآدم چاق خ کی
ی ها باشگاهو به این دلیل به  میگرفت-مي قرارها  خنده بچه گریمورد د يول شد يم

 «.سازی مراجعه کردم بدن

شود که  سازی موجب این مي کنندگان اعتقاد دارند که انجام مستمر ورزش بدن مشارکت

 .باالتر مدیریت کند نفس اعتمادبهباالتری کسب کنند و امور زندگي را با  نفس اعتمادبهفرد 
. این کند يمکنندگاني است که به این موضوع اشاره  مشارکت ازجملهعلي هم 

و معتقد است که از زماني  کند يماشاره  نفس اعتمادبهبه بحث  خصوص بهکننده  مشارکت

باالتری کسب کرده است.  نفس اعتمادبهجعه کرده است سازی مرا ی بدنها باشگاهکه به 

  :کند يمکننده ادراک خود را به این شکل بیان  این مشارکت
به دست آوردم.  ينفس خوب اعتمادبه ام رفتهسازی  ی بدنها باشگاهاز زماني که به »

بودم.  فیچون ضع اوردمیمبل رو جابجا کن بهونه م نیا ایب گفتم يقبالً آگه بهم م
خودم  دیدست نزن گمیاالن بگن من م يضعفم مشخص بشه ول نیا خواستم ينم

 «.همن در خانواد یبرا هیاعتماد به نفس و احترام نی. خوب اکنم يجابجا م

 بستر() یا ینهزم یطشرا

 يعنیکند؛  داللت مي یا دهیکه به پد یا ژهیو اتیبستر سلسله خصوص ایای  زمینه طیشرا

بستر  ایای  زمینه طی. شرایبعد وستاریدر طول پ یا دهیمتعلق به پد عیمحل حوادث و وقا

کنش و کنش متقابل صورت  یاست که در آن راهبردها يخاص طیسلسله شرا کینشانگر 

که پدیده در آن زیست  کنند يمای یا بستر به خصوصیات اشاره  . پس شرایط زمینهردیگ يم

 .اند دهیرسط به این دیدگاه کنند و کنشگران بر اساس این بستر و شرای مي

کنندگان بسترهای اجتماعي مختلف، باعث به وجود آمدن سبک،  مشارکت ازنظر
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کنندگان این پژوهش معتقدند که مدیریت بدن  . مشارکتشود يممختلف  قیسالذائقه و 

بسترها و شرایط اجتماعي مختلف،  بر اساس، یعني اینکه باشد ينمهم از این قاعده مستثنا 

سازی، کم یا زیاد  بدن  ورزشسازی و انجام  ی بدنها باشگاهمیزان گرایش و مراجعه به 

بسترهای اجتماعي تأثیرگذار بر  نیتر ياصل ازجملهکنندگان معتقدند که  . مشارکتشود يم

. باشد يمي سازی، جو خانوادگي و شرایط و وضعیت خانوادگ ی بدنها باشگاهمراجعه به 

بر مراجعه فرزندان به  تواند يمی مختلف ها وهیشکنندگان، خانواده به  طبق نظر مشارکت

به حضور افرادی در خانواده که  توان يم ازجملهسازی تأثیرگذار باشد.  ی بدنها باشگاه

سازی.  بدن  ورزشسازی دارند و تشویق و ترغیب خانواده به انجام  بدن  ورزشسابقه انجام 

یک فرد در خانواده وجود داشته باشد که سابقه  که یيازآنجاکنندگان  طبق نظر مشارکت

سازی بیشتر  بدن  ورزشسازی دارد و مراجعه افراد این خانواده به  ی بدنها ورزشانجام 

هستند و این خانواده  آشناسازی  ي با پیامدهای ورزش بدنخوب بهاین خانواده  چراکهاست، 

دارند. از سوی دیگر  ساز بدني کاملي با روحیات افراد ورزشکار و آشنای

بسترهای  ازجملهکنندگان معتقدند که تشویق و ترغیب یا ممانعت خانواده هم  مشارکت

سازی  بدن  ورزشفردی حتي عالقه زیادی به  که يدرصورت چراکه. باشد يمخیلي مهم 

واده او وجود دارند، مانع مراجعه فرد به داشته باشد، اما والدین فرد و افرادی که در خان

و میزان موفقیت  شود يمی زیادی روبرو ها چالشسازی شوند، این فرد با  ی بدنها باشگاه

، ولي اگر این شرایط در خانواده کند يمسازی کاهش پیدا  بدن  ورزشفرد در انجام 

وفقیت فرد چندین برعکس باشد، یعني اینکه فرد با تشویق و ترغیب روبرو شود، میزان م

ي ورزش منفچالش و پیامدهای  تر راحتخیلي  تواند يمو فرد  کند يمبرابر افزایش پیدا 

سازی را کنترل کند و این پیامدها را به حداقل ممکن برساند. همچنین  بدن

بسترهای اشاره  ازجملهکنندگان به شرایط و وضعیت منزلتي و پایگاهي فرد هم  مشارکت

 سازی نقش دارند. ی بدنها باشگاهراجعه فرد به که بر م اند کرده

، تشویق و ترغیب اند کردهکنندگان بیان  موضوعات دیگری که مشارکت ازجمله

کنندگان برخي از اعضای  به نظر مشارکت باشد يماعضای خانواده، دوستان و همساالن 
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اما ؛ باشد يمسازی  بدن ورزشمانع برای انجام  نیتر ياصلوالدین  خصوص بهخانواده و 

با این ورزش مشکلي نداشته و  شان خانواده اند کردهکنندگان اظهار  که مشارکت آنچه

کنندگان به اسم محمد در این رابطه معتقد  ي تشویق کرده است. یکي از مشارکتنوع به

ورزشکار هستند. این  اش خانوادهاکثر  که چونمثبت است،  اش خانوادهاست که نظر 

 : کند يمخود را به این شکل بیان  کننده ادراک مشارکت
نظرشون همه مثبت هست چون ورزشکار توی خانواده ما هم زیاد هست. »

نظرشون هم مثبت هست فقط همیشه مخالف هستند با اینکه دارو مصرف کنیم. 
داروی استروئیدی البته مکمل هم یکم مخالف هستم ولي خب بیشتر با استروئیدها 

 .«مخالف هستم

در اوایل  اش خانوادهکننده دیگری به اسم سهیل در این رابطه معتقد است که  مشارکت

ولي با گذشت زمان این موضوع رفع شده است. این  شدند يمشروع این ورزش مانعش 

 : کند يمکننده ادراک خود را به این شکل بیان  مشارکت

و به خصوص  ام خانوادهاین ورزش رو شروع کنم اکثر  خواستم يمزماني که تازه »
سازی بروم ولي من اصرار کردم و  پدرم مشکل داشت و نمي ذاشت به باشگاه بدن

 «.برطرف شده است کامالًاالن این موضوع 

کنندگان پیوند  که از نظر مشارکت باشد يممشوق بودن خانواده یکي دیگر از مباحثي 

کنندگان به اسم سینا  سازی دارد. یکي از مشارکت ی بدنها باشگاهتنگاتنگي با مراجعه به 

سازی را انجام دهد و  بدن  ورزشمعتقد است که اگر در خانواده فرد تشویق شود که 

کننده ادراک خود  زیادی در انجام این ورزش دارد. این مشارکت تأثیرموانعي ایجاد نکند 

  :کند يمرا به این شکل بیان 
سازی هستند. اگر  ی بدنها ورزشمشوق برای انجام  نیتر ياصل ها خانواده»

سازی بروند مطمئتا فرد به  ی بدنها باشگاهبه  شان بچهتشویق کنند که  ها خانواده
 اند بوده. خانواده خودم در شروع این ورزش خیلي تأثیرگذار رود يم ها باشگاهاین 

کنندگان  ز مشارکتیکي دیگر ا«. اند بوده ام خانوادهمشوقم  نیتر ياصلو به نظرم 



 332 | پور  آرامشو موحد ؛ ... یساز جوانان به ورزش بدن شیگرا یامدهایو پ ها نهیزم

در مورد انجام  ام خانوادهنظرشان » :کند يمادراک خود به این شکل بیان 
و مشکلي ندارند تازه اکثر اوقات مشوق هم  سازی مثبت است ی بدنها ورزش
 «.هستند

و معتقد  کنند يمسازی در خانواده اشاره  کنندگان همچنین به سابقه انجام بدن مشارکت

ی ها باشگاهیک عضو یا چند عضو سابقه مراجعه به  قبالًی که ها خانوادههستند که در 

میزان  ها خانوادهو در این  باشد يم، میزان تشویق و ترغیب متفاوت اند داشتهسازی  بدن

سازی هم بیشتر است. در این مورد حمید معتقد هستند که در  ی بدنها ورزشگرایش به 

ایجاد  فرزندانشانسازی برای  بدن ورزشی، والدین کمتر موانعي برای انجام ها خانوادهاین 

  :کند يم. حمید ادراک خود را به این شکل بیان کند يم
رفتیم باشگاه دیگه از سازی بودن دیگه به خاطر اینا از بچگي مي من داییم اینا بدن»

به خاطر  ام خانوادهکردیم و ای کار ميبیست سالگي دیگه به طور حرفه باًیتقر
 «.سازی بروم ی بدنها باشگاهکه به  کردند يمهمین از همان بچگي تشویقم 

  :کند يمکننده دیگری به اسم رضا ادراک خود را به این شکل بیان  مشارکت
سازی رو انجام داده است و  ی بدنها ورزش، یکي از برادرم ام خانوادهدر  قبالً»

من رو هم  ام خانواده. این موضوع باعث شد که اعضای دهد يمهنوز هم انجام 
که در اوائل  کرد يم. اگرچه برادرم تعریف اند کردهی ها ورزشتشویق به انجام 

 «.سازی بود ی بدنها ورزششروعش، پدرم مخالف انجام 

 ها یاستراتژ

اند که  داشته یمتعدد یها هسته پژوهش واکنش دهیکنندگان پژوهش نسبت به پد مشارکت

 سهیمقاو  از بدن تیو رضا گرانیخود با د ياجتماع سهیبه دو واکنش مقا توان يازجمله م

از  يکی نکهیا يعنیاشاره کرد؛  از بدن تیو عدم رضا گرانیخود با د ياجتماع

 سهیمقا. باشد يبدن و ظاهر خود با افراد برجسته م سهیکنندگان مقا مشارکت یها یاستراتژ

 نیکنندگان در ا که مشارکت باشد يم یيها یاستراتژ نیتر يازجمله اصل گرانیظاهر با د



 0200 تابستان | 32شماره | بیست و هشتم سال |فصلنامه علوم اجتماعي  | 332

 شیسازی گرا کنندگان معتقد هستند که در طول بدن پژوهش ذکر کردند. مشارکت

 هیشب يبوده است که بدن نیا شان يبا افراد موردنظر داشتند و تمام سع سهیبه مقا يروزافزون

کنندگان  مشارکت نیکه در اطراف ا یافراد گر،ید یباشند. از سو شتهفرد موردنظر دا

تا به  کردند يکنندگان تالش م مشارکت نیرا داشتند. پس ا شینوع گرا نیبودند هم هم

 گرید يکی نیاند برسند. همچن کرده فیکه تعر يلآ دهیا یها پیت ای يذهن یها آل دهیا نیا

 توان ياساس م نیظاهر اشاره کرد. بر ا مربوط به یها ينگران به دل توان يم یها یاستراتژ نیا

 يدر مورد ظاهر و بدن خود داشتند و سع یادیز یها يکنندگان نگران گفت که مشارکت

نوع  نیا روزاین یبه داروها لیو تما یيغذا یها میمثل رژ ها یبا انواع استراتژ کردند يم

به  توان يدارد که ازجمله م یمتعدد یامدهایپ دهینوع پد نیرا کاهش دهند. ا ها ينگران دل

 ،يتگیو خودشف ينیحس خود برترب شیدایپ انه،یگرا و تجمل يشیمثل مصرف نما یامدهایپ

 ،سازی به بدن هیرو ينامطلوب و ب لیتما گران،ینسبت به د انهیرگرایحس تحق

 کرد. هاشار روزاین یبه مصرف انواع داورها شیگرا ،يمداوم بدن یها تیمصدوم

 پیامدها

 ها را در مواجهه با پدیده مرکزی و هستند که کنشگران آن یيها یاستراتژ جینتا امدها،یپ

توان به پیامدهای زیر اشاره  . بر این اساس ميکنند گر اتخاذ مي ای و مداخله زمینه طیشرا

گفت که این پیامدها  توان يم، اند کردهذکر  کنندگان مشارکتکرد. در مورد پیامدهای که 

ی هستند موارددر دو طیف پیامدهای مثبت و پیامدهای منفي هستند. پیامدهای مثبت شامل 

ها  سازی باعث به وجود آمدن آن های بدن سازی و مراجعه به باشگاه که انجام ورزش بدن

 ازنظرکنند که خصیصه مثبتي در او شکل گرفته است.  و فرد احساس مي شوند يم

باشد که  سازی شامل موارد متعددی مي آثار مثبت انجام ورزش بدن نندگانک مشارکت

کنندگان یکي از آثار مثبت انجام  مشارکت ازنظرتوان به چند جنبه مثبت اشاره کرد.  مي

های  ؛ یعني اینکه مراجعه به باشگاهباشد يمسازی، احساس شادابي در زندگي  ورزش بدن

تر و  که فرد زندگي مطلوب شود يمسازی باعث  سازی و انجام مداوم ورزش بدن بدن

و  تری در جامعه داشته باشد. همچنین به مواردی مثل افزایش تعامالت اجتماعي شاداب
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سازی اشاره  عنوان پیامدهای مثبت انجام ورزش بدن توان به یادگیری نظم و انضباط هم مي

دهای مثبت، انجام این کنندگان، عالوه بر سایر پیام کرد. طبق ادراک و تجربه مشارکت

. همچنین به پیامدها دهد يمورزش، میزان تعامالت اجتماعي فرد را در جامعه گسترش 

 به نظم و انضباط اشاره کرد. توان يماند که  مثبت دیگر اشاره کرده

. اند کردهاشاره  کنندگان مشارکتاما عالوه بر پیامدهای مثبت، پیامدهای منفي هم 

ها و انواع  مصدومیت انواعکنندگان بیشتر، جنبه بدني و شامل  مشارکت ازنظراین پیامدها 

کنندگان پیامدهای منفي  . پس طبق ادراک و تجربه مشارکتباشد يمهای بدني  آسیب

، یعني اینکه ورزش شود يمسازی، بیشتر شامل انواع مصدومیت بدني  انجام ورزش بدن

 ها تیمصدومفرد ورزشکار، انواع  سازی و عدم انجام اصولي این نوع ورزش، بر بدن

شود  ها باعث مي کنندگان، برخي از این مصدومیت و طبق ادراک مشارکت کند يمتحمیل 

 نرم کنند. وپنجه دستفرد تا سالیان دراز با این درد 
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 مدل پارادایمی نظریه بنیادی مدیریت بدن .0شکل 

Figure 1. Paradigm model grounded theory of body managemednt 

 و یي و خودبسندگيخود برتری جوشرایطعلی:

مدیریت بدن، اقبال عمومي در جامعه نسبت به به  لیتما

و قضاوت  گرانیخود با د سهیمقا مدیریت نمایشي بدن

 در مورد بدن

 مدیریت پدیدهمرکزی:

 مثابه به بدن خودنمایي و

 تمایز برای استراتژیي

 اجتماعي

گر:شرایطمداخله

شدن  دهیاضطراب بد د

حس ، گرانیدر نگاه د

خوب نسبت به تناسب 

 یاپردازیرؤ ،اندام

 آل دهیدرباره بدن ا

ای:ینهشرایطزم

 ي،مشوق خانوادگ

دوستان و محرک 

 یهامراجعه به باشگاه

ی، شرایط و بدنساز

 وضعت منزلتي فرد

مقایسه اجتماعي خود با دیگران و رضایت ها:استراتژی

از  تیرضاعدم و  گرانیخود با د ياجتماع سهیمقااز بدن، 

 بدن

در  یداریپاي، نظم و انضباط در زندگ یریادگی ها:پیامد

، تمایز باالتر در جامعه ياجتماع رشیپذ ي،روابط اجتماع

کسب منش و احترام  خود و مقبولیت بیشتر در نزد دیگران،

 باالتر
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 گیری بحث و نتیجه

جوانان به ورزش  شیگرا امدهاییو پ ها نهیعلل، زمبه  است شده سعي مقاله این در

 اینازنظر  که گفت توان مي پژوهش های داده به توجه با. شود پرداختهسازی  بدن

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

ي است. لذا قضیه اصلي مستخرج از اجتماع زیتما یبرا یا یاستراتژ وبدن  یيخودنما نوعي

 از سازی تابعي مثبتي توان به این صورت بیان کرد: انجام ورزش بدن تحقیق حاضر را مي

 به توجه با و اساس این بر ي است.اجتماع زیتما یبرا ای یمثابه استراتژ بهي بدن یيخودنما

 داریم؛ قرار آن در هک دنیای اصلي های ویژگي از که گفت توان مي پژوهش های داده

. اسـت نمایشي مصرف و خودنمایي همان یا بودن دید معرض در و شدن دیده ویژگي

یعني اینکه افراد ؛ است شده معناها کاربستن به و ارتباط برقراری اصلي منبع شدن بصری

 بگذارندبا نوع مصرف خودشان، هویت و پایگاه اجتماعي خود را به نمایش  کنند يمسعي 

 وضعیتي چنـین در. و از سوی دیگر با این نوع مصرف به دنبال تمایز خود با دیگران هستند

. شوند مي ایجاد ظاهری سطح تغییر حال در دائماً نمایش رهگذر از اساساً زندگي های شیوه

 اساسي منبع که شود مي ناشيازآنجا  تصویری نمادهای و ظواهر قطعي اهمیت اوالً بنابراین،

 به که جدیدجامعه  اعضای اینکه دوم و بود خواهد چیز آن ظاهر همان زیهر چ معنای تعیین

 خواهند ظواهری از مراقبت و نظارت به زیادی بسیار اهمیت اند، یافته وقوف ظواهر اهمیت

مدیریت بدن هم طبق نظر  .دارد قرارها  آن قدرتحوزه  در و کنترل تحت که داد

 ازجملهکنندگان  و طبق نظر مشارکت باشد ينمکنندگان هم از این قاعده مستثنا  مشارکت

 بدن ي کاال مصرفي شده است. لذا،نوع بهی باشد که تبدیل ا نهیزمحوزه و  نیتر ياصل

 و خودنمایي و حامل تواند مي که باشد مي منبعي ترین دسترس در و ترین مستقیممنزله  به

به جذب و تأیید اجتماعي اهمیت  ها انسان .باشد زندگي های شیوه های تفاوت بازنمایي

ظاهر  بر اساسافراد  بیشتر که یيازآنجاهستند؛ و  توجه جلبدهند و به دنبال  زیادی مي

ظاهر منظم و  داشتن بدن و توجه جلبهای  کنند، یکي از روش دیگران را قضاوت مي

 توان مي پس کنند. خود بیشتر رسیدگي مي ظاهر به. به همین دلیل افراد باشد آراسته مي
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 کسب و دیگران و خود بین تمایز ایجاد خودنمایي، نوع این اصلي دالیل از یکي گفت

 سیکورت پژوهش یها افتهی با یافته، این. باشد مي بیشتر مقبولیت اجتماعي و منزلت قدرت،

و  ی(، نوروز2051و پژوهان ) انی(، نادر2020و همکاران ) ی(، جعفر2058و لومانس )

راستا  هم (2056( و نوری و محسني تبریزی )2059) يلیو خل یي(، آقا2051همکاران )

 کسب و ظاهر مقایسه که رسیدند نتیجه این به هم ها پژوهش این در اینکه یعني ؛باشد يم

 همچنین. باشد مي بدن مدیریت و سازی بدن به گرایش اصلي عوامل از اجتماعي مقبولیت

 است زیادقدر  آن امروزی جامعه در خود بازتابندگي که است معتقد گیدنز رابطه این در

 یک مادی جسم ،گرید عبارت به است؛ خود بازتابندگي این تأثیر تحت افراد جسم حتي که

 بلکه کند، نقش ایفای دروني کنترلهرگونه  از خارج که شود نمي تلقي بیروني جسم

 مدرن دنیای در. خورد مي چشم به زندگي شیوه و جسماني توسعه بین کاملي ارتباط

 و ها انتخاب موضوع را آن توان مي که است درآمده ای پدیده شکل به انسان بدن امروزی

 .داد قرار مختلف های گزینش

مسئول طراحي بدن خویش  شیازپ شیاز نگاه گیدنز واقعیت این است که ما ب

های اجتماعي ما از جامعۀ سنتي فاصله بگیرد، فشار این  شویم و هرچه محیط فعالیت مي

کنیم؛ بنابراین، امروزه بدن افراد نمایانگر هویت متمایز بین  مسئولیت را بیشتر احساس مي

تي که بر گذارند؛ یعني افراد با نوع مدیری آنان شده است که اشخاص از خود به نمایش مي

دهند؛  بدن خود دارند هویت شخصي متمایزی را نیز در معرض دید دیگران قرار مي

. بر این اساس و درواقع، بدن افراد در مدرنیتۀ متأخر مولد هویت متمایز بین آنان شده است

باشد  با نظریه گیدنز در مورد مدیریت بدن مي راستا همهای پژوهش که  با توجه به یافته

های  های جوانان برای مدیریت بدن، مراجعه به باشگاه ت که یکي از استراتژیتوان گف مي

ی در فرم بدن به کار دستبا  کنند يمها، این جوانان سعي  باشد. در این باشگاه سازی مي بدن

بدن مدنظر خود دست پیدا کنند. خودنمایي و رضایت از فرم و استایل بدني برای این 

های  یادی برخوردار بوده است و دلیل مراجعه به باشگاهکنندگان از اهمیت ز مشارکت

سازی را به همین امر یعني دستیابي به فرم بدني دلخواه و مدیریت مطلوب بدن منوط  بدن
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سازی را نوعي دستیابي  های بدن دانستد. بر این اساس مدیریت بدن و مراجعه به باشگاه مي

اند.  ویت رضایتي باالیي از خود نشان دادهکردند و از این نوع ه به هویتي خاص قلمداد مي

بدن اکتساب منزلت  تیریمد دفه توان گفت که مي ویبورداز سوی دیگر طبق نظریه 

بدن در جوامع اشاره  شدن یيخود از بدن به کاال لیدر تحل . بوردیوباشد يم گاهیو پا زیتما

آن درگرو رشد و گسترش بدن  دیو تول شود  يظاهر م يکیزیف یۀصورت سرما که به کند يم

بدن  ستباشد. او معتقد ا ياجتماع یها نهیاست که بدن حامل ارزش در زم یا گونه به

 زیمتما نیو اشکال نماد يمنزلت اجتماع ۀدربردارند يکیزیف یۀاز سرما يشکل جامع ۀمنزل  به

یزشي این ترین نیروی انگ توان گفت که اصلي . بر این اساس و وفق نظریه بوردیو مياست

کنندگان در مدیریت بدن، تمایز پایگاه و منزلت و دستیابي به منزلت و پایگاه  مشارکت

کنندگان مدیریت و  توان گفت که مشارکت . بر این اساس ميباشد يمتر در جامعه  مطلوب

گیرند که فرایند دستیابي به منزلت و  استراتژی در نظر مي مثابه بهآل را  دستیابي به فرم ایده

شود که فرد در جامعه از  کنند و این امر موجب مي تر در جامعه در تسهیل مي پایگاه مطلوب

منزلت و پایگاه اجتماعي باالتری برخوردار شود و از مقبولیت باالتری در جامعه برخوردار 

 شود

 عهده بر ها و کدگذاری داده گردآوری فرآیند حاضر پژوهش در: نویسندگان سهم

 .است شده انجام دوم نویسنده توسط ها یافته تبیین و نگارش اول و تحلیل، نویسنده

 تشکر و سپاسگزاری

 ما یاریگر کنندگان مشارکت معرفي در که دکتر جواد نعمتي آقای زحمات از لهیوس نیبد

 .گردد بودند قدرداني مي
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