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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.
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چکیده
بدن انسان بهطور عام و جذابیت جسماني بهطور خاص یکي از موضوعاتي که در دنیای امروز تحت تأثیر
زیادی پیدا کرده است و از عوامل اصلي تشکیلدهنده روابط بین افراد به شمار ميرود .تحقیق با پژوهش
کیفي و راهبرد نظریه زمینهای انجام شده است .دادهها با استفاده از نمونهگیری هدفمند و معیار اشباع نظری
از طریق مصاحبه عمیق با  51نفر از مردان  51تا  51ساله باشگاههای بدنسازی مناطق مختلف شهر شیراز که
حداقل  6ماه سابقه عضویت در باشگاه را داشتند ،بهدستآمده و بر اساس کدگذاری کوربین و اشتراوس
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حس خوب نسبت بهتناسب اندام ،مقایسه اجتماعي خود با دیگران ،پایداری در روابط اجتماعي و تمایز
خود و مقبولیت بیشتر در نزد دیگران .مقوله هسته نیز عبارت است از مدیریت و خودنمایي بدن بهمثابه
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طرح مسأله
همه انسانها بدن دارند؛ اما این بدن خارج از روابط و تعامالت اجتماعي نیست .بدن انسان
عمیقاً تحت تأثیر تجربه وی از هنجارها و ارزشهای گروهها است و از طریق آن شکل
ميگیرد .تعامل اجتماعي در قالب بدن شکل ميگیرد؛ یعني دربردارنده انساني مادی است
که از بدنش استفاده کند و زبان بدني و حالت بدن دیگران را ميخواند و جهان را بهعنوان
محیطي مادی و همچنین واقعیتي اجتماعي ادراک ميکند ( .)Giddens, 2016:575هر
انساني از دو بدن برخوردار است؛ بدن جسمي که با تولد او شکل ميگیرد و بدن اجتماعي
که در طول زندگي و رشد در یک جامعه و فرهنگ خاص برساخته ميشود؛
بهعبارتدیگر ،بدن انسان درک عمیقي از فرهنگ و جامعهای که آن بدن در آن
تجسمیافته به دست ميدهد ( )Aghaie & khalili, 2018:57کریس شلینگ ))Shiling
معتقد است که بدن یک پروژه بیولوژیک ناتمام است و درنتیجه یک پدیده اجتماعي است
که درنتیجه مشارکت خود در جامعه ،محدودههایش تغییر شکل پیدا کرده است؛ بنابراین
بدن پیوسته و دائماً در حالت ناتمامي است .بدن بهعنوان «کلیتي که در جریانِ شدن است»
دیدهشده و پروژهای است که باید بهوسیله خود و با کامل شدن خود بهعنوان بخشي از
هویت فرد عمل کند ()Kevanara, 2007:95
بدن انسان بهطور عام و جذابیت جسماني بهطور خاص یکي از موضوعاتي که در
دنیای امروز تحت تأثیر رسانههای ارتباطي جدید ،رشد فرهنگ مصرفي و شکلگیری
گفتمانهای مدرن و پستمدرن اهمیت زیادی پیدا کرده است و از عوامل اصلي
تشکیلدهنده روابط بین افراد به شمار ميرود بهطوریکه برایان ترنر ( )Turnerاز دوره
جدید با عنوان جامعه جسماني 5یاد ميکند؛ یعني نظام اجتماعيای که در آن مسائل سیاسي
و اجتماعي اغلب از طریق بدن اظهار ميشوند و بیان ميگردند (.)Turner, 2009: 504
مدیریت بدن در دوران مدرن از طریق رفتارهای مختلفي مانند بدنسازی ،انواع و اقسام
جراحيهای زیبایي ،خالکوبي ،رژیمهای غذایي ،تجهیزات ورزشي و آرایشي برای مراقبت
1. Somatic society
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از بدن به وجود آمده است .دغدغه افراد نسبت به خودشان زیر سلطه مصرف محصوالت
صنعت تغییرشکل و زیباسازی خود قرار گرفته است و کاالیي شدن بدن به شکل
شگفتانگیزی اوج گرفته است (.)Lebreton, 2012:124
در چند دهه گذشته گرایش به بدنسازی و پرورش اندام در بین مردان جامعه ایران
بهطور چشمگیری افزایش یافته است .رشد و توسعه باشگاههای بدنسازی و کالسهای
آمادگي جسماني و ایروبیک برای رسیدن به تناسباندام و استفاده بیشازاندازه از داروهای
الغری و چاقي برای برجسته کردن و بزرگنمایي برخي از اندامهای بدن ،گرایش
روزافزون جوانان به ظاهری زیبا و مناسب را نشان ميدهد .اقدام به بدنسازی و پرورش
اندام جهت دستیابي به تناسباندام به دغدغه عده زیادی از پسران و مردان ایراني تبدیل
شده است .بسیاری از اقدامات آنان برای دستیابي به تناسباندام و زیبایي ظاهر پیامدهای
وخیم جسماني و رواني ایجاد ميکند .آنان خود را در معرض رژیمهای سخت غذایي
مانند مصرف انواع پودر و پروتئین و عدم مصرف ویتامینها و چربيها قرار ميدهند و خود
را از تغذیه سالم محروم ميسازند ()Nori & Mohseni, 2016:35؛ و از دیدگاههای زیر
جالبتوجه است -5 :دستیابي به شناخت و درک پسران جوان از مدیریت بدن و تمایل به
بدنسازی  -2شناسایي بستر ،شرایط علي و مداخله و پیامدهای مدیریت بدن و انجام
ورزشهای بدنسازی در بین جوانان  -5ارائه یک نظریه بسترمند از مدیریت بدن در بین
جوانان شهر شیراز و پرداختن به مسائل و موضوعات جدید و کمتر پرداختهشده در حوزه
مدیریت بدن مردان و بهخصوص جوانان؛ و همچنین ميتوان به موضوعات و برخي
پیامدهای منفي و آسیب رسان مدیریت بدن در شرایط فعلي جامعۀ ایران بهوسیلۀ جوانان
همچون استفاده از پرورش بیشازحد عضالت سینه ،بازو و ران و خالکوبيهای ناهنجار
روی بازوان و سینه و سایر نقاط بدن ،بزهکاری و دعواهای خیاباني ناشي از تشکیل
گروههای غیررسمي برای برخي رفتارهای هنجارشکن و تجاوز و تقلیل روابط سالم
بینگروهي که ناشي از تضاد هنجاری و اختالل نمادی است ،اشاره کرد.
با توجه به موضوع تحقیق و عمق تجربهها ،احساسات و نگرشهای افراد نسبت به بدن
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خود ،روششناسي کیفي به عنوان روش مناسب برای این کار در نظر گرفته شده است؛ لذا
پرسشهای اساسي تحقیق به این شرح است :کدام عوامل و شرایط زمینهای در چگونگي
روی آوردن مردان جوان به بدنسازی کداماند؟ مردان جوان در تعامل و رویارویي با
ساخت و شرایط اجتماعي چگونه با بدن خود مواجه ميشوند؟ مردان جوان در ورزش
بدنسازی چه استراتژیهایي را برميگزینند؟ و پیامد و تبعات آن کداماند؟

پیشینه پژوهش
جعفری و همکاران ( ،)5511پژوهشي تحت عنوان «جراحي زیبایي مردان در تهران؛
بررسي دیالکتیکي عاملیت و ساختار مبتني بر واقعگرایي انتقادی» انجام دادهاند .یافتهها
نشان داد که نارضایتي از تصویر بدني ،افزایش اعتمادبهنفس ،تأیید اجتماعي و ارتباطات
اجتماعي در زمره انگیزههای دروني مردان برای اقدام به جراحي زیبایي بودهاند .زنان و
چهرههای مشهور بهعنوان مشوّقهای بیروني مردان عمل کردهاند .مراکز جراحي محدود،
کاهش شکاف بین هزینههای جراحي زیبایي و درآمد طبقات متوسط جامعه ،فقدان تنوع
در شیوههای پذیرفتهشده ابراز هویت ،رشد فزاینده شبکههای اجتماعي مجازی ،بازار
اقتصادی پررونق حوزه جراحي زیبایي و کاهش اهمیت اجتماعي دین ،زمینهها و شرایط
اجتماعي الزم را برای جراحي زیبایي مردان فراهم کردهاند .ساختارهای اجتماعي و
سازوکارهای علّي بروز و گسترش جراحي زیبایي مردان در تهران نیز عبارت بودند از:
درحالگذار بودن جامعه ایران از سنتگرایي به مدرنگرایي ،پزشکيشدن حوزه زیبایي،
رشد فزاینده ارزشهای مادی ،سیاست رهاسازی فضای پزشکي جامعه توسط وزارت
بهداشت ،رشد خودگرایي و خودمحوری و زوال اعتماد تعمیمیافته.
نادریان و پژوهان ( ،)5511پژوهشي تحت عنوان «تحلیل جامعهشناختي عوامل مؤثر بر
گرایش جوانان به مدیریت بدن مطالعۀ موردی :جوانان  56-51سالۀ شهر اصفهان» انجام
دادهاند .نتایج نشان دادند مهمترین عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن ،به
ترتیب شامل فرهنگ عمومي بین جوانان ( ،)0/18پذیرش اجتماعي و گروه دوستان و
همساالن ( ،)0/15تبلیغات ماهوارهها و رسانهها ( ،)0/91گروههای مرجع ( ،)0/92نارضایتي
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از بدن ( ،)0/95عوامل اقتصادی ( )0/62و سرمایۀ فرهنگي ( )0/85است.
اخالصي و همکاران ( ،)5511پژوهشي با عنوان «فراتحلیل مطالعات ناظر به برساخت
اجتماعي بدن در جامعه ایراني (مورد کاوش :مقاالت علميپژوهشي داخلي »)5516-5511
انجام دادهاند .متغیرهای اجتماعي در  %19/1موارد بیشترین فراواني و متغیرهای فرهنگي در
 %29/2موارد کمترین فراواني را دارا بودند؛ در  %91/2پژوهشها ،متغیرهای روانشناختي
توجه پژوهشگران را به خود جلب نمودهاند؛ پس متغیرهای اجتماعي و روانشناختي،
بیشترین اهمیت و متغیرهای زمینهای و فرهنگي اهمیت کمتری نزد نویسندگان پژوهشهای
مرور شده داشتهاند .فقدان راهکار اجرایي در  %91/2مطالعات پژوهشگران داخلي از
مطالعه چگونگي برساخته شدن اجتماعي بدن از منظر نسبت گزیني آن با ابعاد مختلف
گفتمان مسلط دیني و سیاسي محوریترین وجه مغفول در پژوهشهای فراتحلیل شده بوده
است.
نوروزی و همکاران ( ،)5519پژوهشي را با عنوان «بررسي تأثیر تصویر بدن و
مدیریت بدن بر مشارکت ورزشي زنان استان ایالم» انجام دادهاند .نتایج این پژوهش نشان
داد که  59درصد از نمونه آماری با هدف سالمتي و بین  65تا  520دقیقه در هفته فعالیت
ورزشي ميکنند و  55/1درصد معادل تقریباً یکسوم از نمونۀ آماری نیز بهصورت منظم و
حرفهای مشارکت ورزشي دارند .نتایج تحلیلي و آزمون الگوی پژوهش نشان دادند دو
متغیر تصویر بدن و مدیریت بدن و مؤلفههای آنها درمجموع بهطور معناداری تا  0/16از
واریانس مشارکت ورزشي زنان را تبیین ميکنند.
آقایي و خلیلي ( ،)5516در تحقیقي با عنوان «تحلیل پدیدارشناسانه مدیریت بدن در
بین دختران و زنان جوان شهر تهران» این مقاله با رویکرد تفسیری در پي پاسخ به این
پرسش بود که زنان و دختران جوان شهر تهران چه فهمي از مدیریت بدن خود دارند و آن
را چگونه معنا ميکنند .این تحقیق با روش پدیدارشناسي انجام شد و با  26نفر از زنان و
دختران جوان شهر تهران مصاحبه عمیق انجام شد .گروه سني مشارکتکنندگان بین  51تا
 25سال بود و از مناطق مختلف تهران نمونهگیریها انجام شد .یافتهها نشان داد که آگاهي
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مشارکت کنندگان از مدیریت بدنشان در مواجهه بدنمند آنان با جهان زیستهشان
شکل گرفته و روایتي است که بیش از تمایز در جهت شباهت با دیگران بروز ميکند و
شکل ميگیرد.
رضوی زاده هروی و همکاران ( )5516پژوهشي تحت عنوان «موجّهسازی مصرف
تظاهری (موردمطالعه :مصرف کاالها و خدمات مدیریت بدن در زنان مشهد)» انجام
دادهاند .نتایج کدگذاری و تحلیل متن مصاحبهها نشان داد که برای مصرف تظاهری کاالها
و خدمات مدیریت بدن ،پنج توجیه عمده وجود دارد :موجهسازی هویتي مصرف که نشان
تشخص و معرف موقعیت اجتماعي مصرفکننده تلقي ميشود؛ موجهسازی روانشناختي
که در آن فرد به نیازهای رواني خود ،نوع انسان یا زنان ارجاع ميداد؛ موجهسازی
اقتصادی (عقالني) انتخابهای مصرفي را پس از مقایسهی ارزش مصرفي-ارزش مبادله یا
محاسبه هزینه-فایده اقتصادی و اجتماعي ،معقول ارزیابي ميکرد؛ موجهسازی نظارتي
(الزامي) که در آن فرد خود را تحت نظارت خواستهها و پیشنهادهای دیگران مهم یا
دیگران تعمیمیافته یا آموزههای اخالقي و مذهبي ميدید؛ و موجهسازی عادتواره که به
«مسبوق به سابقه بودن الگوی مصرفي تظاهری یا تمایل به آن در تاریخچه زندگي فرد»
ارجاع داشت.
محسن زاده و همکاران ( )5511در تحقیقي با عنوان «بازنمایي هویت از طریق بدن در
باشگاههای بدنسازی شهر تهران» بر روری مردان مراجعهکننده به این باشگاهها انجام
دادند .نتایج تحقیق نشان داد که بدن هویتساز است و با زندگي و بسترهای اجتماعي و
اقتصادی که فرد در آنها زندگي ميکند رابطه مستقیم دارد ،عليرغم ادعای بوردیو
درباره طبقاتي بودن بدنسازی ،این ورزش در شهر تهران به علت وجه اعتراضي آن به
سنت ،کنترل و سیاست در همه طبقات شهر تهران مورد استقبال قرارگرفته است .ورزش
پرورش اندام به عاملي برای خروج از کنترل تبدیل شده است .علت اصلي فراطبقاتي شدن
بدنسازی عالوه بر مبارزه با اقتدار سنتي ،فقدان فضاهای نمایشي و هویتساز در شهری با
جمعیت جوان تهران است .فرد در بدنسازی بهمنظور مقابله با هویت اجتماعي منصوب به
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خانواده و سنت ،به هویت جدیدی تمسک ميجوید که در نگاه نخست هویتي شخصي و
یکتا است اما بهمراتب بیشتر از هویتِ سنتي به محیط اجتماعي ،صنعت فرهنگي و تبلیغات
وابستهتر است.
نوری و محسني تبریزی ( )5511پژوهشي با عنوان «تبیین جامعهشناختي عوامل مؤثر بر
مدیریت بدن با تأکید بر خودنمایي (موردمطالعه :مردان شهر تهران)» انجام دادهاند .نتایج
پژوهش نشان داد که بین عوامل اجتماعي و خودنمایي ،بین خودنمایي و مدیریت بدن و
بین عوامل اجتماعي و مدیریت بدن رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .بنابراین ميتوان
نتیجه گرفت که متغیر واسط خودنمایي درمجموع توانسته است در رابطه با عوامل اجتماعي
فوقالذکر و متغیر وابسته مدیریت بدن نقش واسطهای ایفا نماید.
شکربیگي و امیری ( ،)5510در تحقیقي که با عنوان «مدیریت بدن و مقبولیت
اجتماعي (مطالعه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد اسالمي و پیام نور شهر زنجان)»
انجام دادهاند به این نتیجه دست پیدا کردند که میزان مدیریت در بین دختران به نسبت به
پسران بر بدنهایشان بیشتر ميباشد .بر اساس نتایج بین تدین ،مقبولیت اجتماعي ،مصرف
رسانهای ،مصرف فرهنگي ،اوقات فراغت ،محل تحصیالت ،جنسیت ،سن ،وضع تأهل و
پایگاه اجتماعي اقتصادی با مدیریت بدن رابطه معناداری وجود داشت و درمجموع 11/9
درصد از واریانس یا پراکندگي متغیر مدیریت بدن بهوسیله متغیرهای مستقل تبیین گردیده
است.
مارشال و همکاران ( )2020پژوهش خود با عنوان «بدنسازان مرد در اینستاگرام:
مذاکره درباره مردانگي فراگیر از طریق بدنهای مردانه هژمونیک» ،مردانگي دورگه را
که توسط بدنسازان مرد در وبسایت رسانههای اجتماعي تصویری ،اینستاگرام اعمال
ميشود ،بررسي کردند .آنها به این نتیجه رسیدند برخالف تحقیقات گذشته که تقریباً
بهطور انحصاری بدنسازان مرد را بهعنوان سلطه مردانه توصیف ميکرد ،بدنسازان مرد،
مردانگيهای فراگیر را در اینستاگرام از طریق نمایش عاطفي و صمیمیت عاطفي با سایر
مردان و خودبیني افراطي اعمال ميکنند.
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دیوریم و همکاران ( ،)2051در تحقیقي با عنوان «رابطه بین ادراک تصور بدني،
اختالالت خوردن و اختالالت عضالني در بدنسازان مرد» به شناسایي عوامل مرتبط با
اختالل تصویر ذهني خوردن و نارضایتي از بدن در  520ورزشکار بدنساز که دارای رژیم
غذایي بیشازحد و تغذیه خیلي محدود بودند ،پرداختند .نتایج تحقیق حاکي از رابطه مثبت
نسبت به نارضایتي و اختالل خلقي بدني در مردان بدنساز بوده است.
کورتیس و لومانس ( )2058پژوهشي را با عنوان «اثرات دوستان و اعضای خانواده بر
نارضایتي از تصور بدني» بر روی زنان جوان نیوزیلند با استفاده از نوشتههای مجالت و
روش مصاحبه عمیق انجام دادند .یافته کلیدی بحث در مورد اهمیت چربي و عدم اهمیت
نسبي و مداخله آن بود .بهعنوانمثال ،شرکتکنندگان در مورد مشاهدات دوستان از
دیگران ،توصیههای دوستان ،رفتار خوب اعضای خانواده و خود انتقاد مادران بهعنوان منبع
نارضایتي خود صحبت کردند .این تحقیق همچنین بر دروني شدن بيچون چرای آرمان
الغری و درنتیجه رفتار خانواده و دوستان را نشان داده تا حدی که شرکتکنندگان
رضایت از تصور بدني خود را مناسب ارزیابي کردهاند.
پیکت و همکاران ( )2001تحقیقي را با عنوان «مردان ،ماهیچهها و تصویر بدن :مقایسه
بدنسازان رقابتي ،مربیان وزنهبرداری و فعاالن ورزشي» باهدف بررسي تصویر بدني و
سازگاری رواني اجتماعي مردان بدنساز ،مربیان وزنهبرداری و مردان فعال ورزشي از
گروهي  80نفری از مردان انجام دادند .نتایج تحقیق نشان داد که بدنسازان رقابتي اگرچه
به دلیل داشتن چربي بدنشان حجم بیشتری را نشان ميداد اما ازلحاظ تصویر بدني تفاوت
چنداني با سایر گروهها نداشتند .همچنین مردان بدنساز ارزیابي مثبتتری نسبت بهظاهر
خود داشتند و روی تناسباندام و ظاهر بدني خود بیشتر سرمایهگذاری ميکردند.
با بررسي اجمالي تحقیقات انجامشده در موضوعات مرتبط با پژوهش حاضر،
مشخص ميشود که حوزه مطالعاتي جامعهشناختي در خصوص مدیریت مردان با کمبود
منابع علمي مواجه ميباشد .از سوی دیگر ،هر یک از این تحقیقات با تکیه بر یک طرح
پژوهشي خاص (اعم از کیفي یا کمّي) ،به یک بخش از واقعیت اجتماعي (عیني یا ذهني)
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توجه کرده و آن را در ارتباط با سایر متغیرهای اجتماعي بررسي کرده و اینکه اکثر این
پژوهشها با روششناسي کمي انجام شدهاند .در مورد تحقیقات خارجي اگرچه مردان
بیشتر موردتوجه قرارگرفته ،اما این پدیده بیشتر از دیدگاه روانشناسي و روانشناسي
اجتماعي موردمطالعه شده است .با توجه به اینکه تحقیقات انجامشده در مورد بدن و
بدنسازی در دنیا مورد اقبال پژوهشگران قرار گرفته است و چنین تحقیقاتي در ایران سابقه
چنداني ندارد نوعي کمبود در این زمینه احساس ميشود که پژوهش حاضر به رفع
کاستيهای موجود در این حوزه است.

چارچوب مفهومی
برخالف تحقیقات کمي و پیمایشي که در آنها محقق از چارچوبهای نظری و فرضیات
از قبل آمادهشده وارد میدان تحقیق ميشود ،در نظریه زمینهای ،پژوهشگر با استفاده از
نظریه و فرضیههای از پیش تعیینشده وارد میدان تحقیق نميشود .در پژوهش حاضر از
پارادایم تفسیری برای تدوین چارچوب مفهومي استفاده شده است .در پارادایم تفسیری،
فرض بر این است که محقق و سوژه تحقیق در تعامل با هم هستند؛ دانش تولیدشده در
فرایند تعامل مورد ارزیابي و بازاندیشي قرارگرفته و به توضیح ،تشریح و فهم جهان
اجتماعي سوژهها کمک ميکند .انسان بهمثابه موجودی خالق ،فعال و معناساز تعریف
ميشود که پیوسته در حال ساختوساز و معنادار کردن زندگي اجتماعي و واقعیتهای
روزمره است .)Mohammadpuor, 2012:48 - 51( .در این پژوهش از نظریههای الیاس،
بوردیو ،گیدنز و گافمن برای درک و فهم ارتباط بین مفاهیم و مقولههای مستخرج از
دادهها الهام گرفته شده است که در زیر به آنها اشاره ميشود.
نوربرت الیاس در اثرش با عنوان «فرایند متمدن شدن» ،تغییرات جزئي در سلوک،
آداب معاشرت ،الگوهای رفتار ،شیوههای پوشش ،شیوههای خواب ،خوردن و ایدههای
تغییر در مورد شرمساری و نجابت مرتبط به بدنها را از اواخر قرونوسطي تا قرن نوزدهم
بررسي نمود ( .)Keivanara, 2007:95وی با تشریح تحول فرهنگ بدن از عهد عتیق تا
دوران معاصر ،فرایند منضبط ساختن بدن و کنترل کردن رفتارهای پرخاشگرانه را نشان
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ميدهد .او بدن را بهعنوان موضوعي تاریخي و در ارتباط با مقوله مدرن شدن موردتوجه
قرار داده است .او همچنین در مطالعه مشهوری که درباره گفتمانهای مربوط به رفتار
متمدن به عملآورده ،پیکربندی مدرن فردیت را در عالئم و رموز کردارهای بین
اشخاص ،از اواخر قرونوسطي تا قرن نوزدهم دنبال ميکند .ازنظر الیاس گرایش فزاینده
مردم به معاینه و مراقبت خود و دیگران یکي از نشانههای این واقعیت است که چگونه
مسأله رفتار از رنسانس به بعد ویژگي دیگری یافته است .مردم خودشان و دیگران را با
تعمد و سنجیدگي بیشتری شکل ميدهند (.)Heidari & Kermani, 2010:34
پیر بوردیو در کتاب تمایز ،نظریهاش را بر مبنای رابطه بین منزلت ،سلیقه و بدن طرح-
ریزی ميکند و نحوه تجلي سلسلهمراتب اجتماعي و قدرت را در سبکها و سالیق و بدن-
های مختلف از قبیل آشپزی ،نحوه لباس پوشیدن ،راه رفتن ،هنر و موسیقي نشان ميدهد.
وی سرمایه تجسمیافته در بدن را بهعنوان نوعي سرمایه فرهنگي در بدن مورد تحلیل قرار
مي دهد .مدیریت و رشد بدن در عامل انساني در تولید انواع سرمایه و دستیابي به شأن و
منزلت مهم است ( .)Zeiapoor & Bagherian, 2011بهطورکلي ،اساس اندیشه بوردیو
این رأی را تشکیل مي دهد که وجود انسان به قالب بدن ریخته شده و تجسدیافته است .هر
یک از ما با زیستن در قالب بدنهایمان ،جهان را بيواسطه و بهصورت منحصربهفرد تجربه
ميکنیم (.)Parker, 2007:75
ازنظر آنتوني گیدنز ،دانش در مورد بدن در دوران مدرنیته متأخر ،بهطور فزایندهای
شکل فرضیهای به خود گرفته است؛ یعني نوعي از دعاوی که ممکن است درست باشند،
اما اصوالً برای بازنگری باز و گشوده هستند و از بعضي جهات کنار گذاشته شوند .در
جوامع مرفه غربي ،بدن بهعنوان یک موجودیتي در حال شدن دیده ميشود؛ پروژهای که
باید بهعنوان بخشي از هویت فردی کارگرفته ميشود ( .)Shilling, 2003:4لذا
ازآنجایيکه بدن بهصورت جزئي از پروژه بازاندیشانه دنیای مدرن درآمده است،
قرارگاهي است که ميتواند حامل ارزشها ،سبکهای زندگي و شکلهای هویتي باشد.
رژیمهای ویژه بدنسازی و توجه به آراستگي و نظافت جسم در مدرنیته متأخر بدن را در
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برابر نگرشهای بازاندیشانه مستمر ،بهخصوص زماني که تعدد انتخاب وجود داشته باشد،
متأثر ساخته است (.)Giddens, 2006:49
اروینگ گافمن ضمن استفاده از مفهوم «خود» و در توضیح موضوع «نمایش دادن
خود» ،با بررسي کنش متقابل اجتماعي برحسب پشتصحنه و روی صحنه و فضاهای
خصوصي و عموی متناظر با آن تا حد زیادی به بدن فرد اشاره ميکند .طبق استدالل وی،
گنشگران بدني یا جسماني رأیجمعکنهایي هستند که یا توسل به همه روشهای
عالمت دهي اجتماعي ،سعي دارند نظر دیگران را به خود جلب کنند .این عامالن بدني
«معرفهای تجسدیافته منش و منزلت» هستند که ميتوانند توسط دیگر گنشگران مورد
تفسیر قرار بگیرند ()Lopez & Scott, 2018:155؛ بنابراین اهمیت بدن برای نمایش «خود»
در زندگي روزمره ازنظر گافمن قابل تفسیر است .وی نشان داد که کنترل شخص بر
حرکات بدن خود در تمامي انواع کنش اجتماعي باید تا حدی دقیق و کامل و پایانناپذیر
باشد .فرد باید از هرگونه فراموشي و اهمال در کنترل بدن خود خودداری کند .درنتیجه
بدن نه هستاری ساده بلکه وسیلهای عملي برای کنار آمدن با اوضاعواحوال بیروني است و
حاالت چهره و حرکات بدن محتوای اساسي نشانهای است که ارتباط روزمره ما مشروط
است و برای شریک شدن در تولید و بازتولید روابط اجتماعي و هویت شخصي خود با
دیگران الزم است نظارتي مستمر و مداوم و موفق بر بدن خود اعمال کنیم ( & babaie

.)Taheri, 2017:49

روش پژوهش
این تحقیق با رویکرد کیفي و با استفاده از روششناسي «نظریه زمینهای »5انجامشده است.
نظریه زمینهای ،نظریهای است که بهطور مستقیم از دادههایي استخراج ميشود که در
جریان پژوهش بهصورت منظم بهدستآمده و تحلیلشدهاند .در این روش پژوهشگر کار
را با هیچ نظریهای آغاز نميکند بلکه از عرصه واقعیت شروع ميکند و نظریه خود را از
1. Grounded Theory
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دل دادههایي که گردآوری کرده است ،بیرون ميکشد .نظریهای که از این طریق از دادهها
استخراج ميشود به واقعیت نزدیکتر است ( .)Strauss & Corbin, 2012:34نمونهگیری
تحقیق ،بهصورت هدفمند 5انجامگرفته است .در این راستا ،گروههایي از نمونههای متفاوتي
از باشگاههایي که بیشترین تعداد مراجعهکننده را داشتند ،انتخاب شدند .همچنین با افرادی
مصاحبه شده که بین  51تا  51سال داشته و بهطور مستمر به باشگاه بدنسازی ميرفتند.
فرایند گردآوری دادهها با استفاده از تکنیک مصاحبههای عمیق و نیمهعمیق و مشاهدات و
اطالعات نویسندگان پژوهش در مورد شهر شیراز انجام شد .در این راستا ،با  51نفر از
مشارکتکنندگان تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه شد .بهطور میانگین ،مدت مصاحبه با
هر مشارکتکننده 80 ،دقیقه به طول انجامید .برای تجزیهوتحلیل دادهها از سه نوع
کدگذاری باز ،2محوری 5و انتخابي 8استفاده شده است .اولین مرحله ،کدگذاری باز است
که شامل خردکردن ،تحلیل ،مقایسه و مقولهبندی دادههاست .در کدگذاری محوری،
توصیف روابط فرضیهای بین مقوالت و خرده مقوالت مطرح است .در کدگذاری انتخابي،
ساخت پایههای نظریه زمینهای بر اساس ارتباط مقوالت متعدد با مقوله اصلي و مرکزی
حاصل ميگردد .قابلیت اعتماد یافتههای تحقیق بهوسیله مشارکت و مشاهده مداوم در
میدان تحقیق ،تأیید مشارکتکنندگان و پیشداوریهای محققان تأیید شد ( Putton,

 .)2002:162در ادامه در جدول  5به شرح ویژگيها و اطالعات زمینهای جمعیت
موردتحقیق پرداخته شده است:
جدول  .0اطالعات زمینهای جمعیت موردتحقیق
Table 1. The background information regarding the study population
ردیف 

مشارکتکنندگان 

اسامی

سن 

تحصیالت 

شغل 

1

رضا

23

کارشناسي

آزاد

2

حسین

35

کارشناسي

آزاد
1. Purposive
2. Open Coding
3. Axial Coding
4. Selective Coding
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ردیف 

مشارکتکنندگان 

اسامی

سن 

تحصیالت 

شغل 

3

نوید

19

دانشجو

در حال تحصیل

4

سعید

25

دیپاک

مربي پرورش اندام

5

حمید

24

دانشجو

در حال تحصیل

6

علي

22

دانشجو

در حال تحصیل

7

جواد

28

کارشناسي

بیکار

8

محسن

33

دیپلم

آزاد

9

پیمان

20

دیپلم

بیکار

10

محمد

28

کارشناسي

بیکار

11

امید

22

دانشجوی

در حال تحصیل

12

سینا

30

دیپلم

نگهبان

13

سهیل

23

دانشجو

در حال تحصیل

14

مصطفي

21

دانشجو

در حال تحصیل

15

مسعود

22

دانشجو

در حال تحصیل

یافتهها
یافتههای این بخش بر اساس الگوی رویکرد کالسیک روش نظریه زمینهای در سه بخش
کدگذاری باز ،محوری و گزینشي ارائه شده است .پس از کدگذاری باز و تولید ابتدایي
مفاهیم ،در بخش کدگذاری محوری ،بیستوپنج مقوله اصلي به دست آمد .حاصل روابط
میان این مقوالت در بخش پایاني مقاله و پس از توضیح مقوالت ،در قالب مدل پارادایمي
فرایند مدیریت و خودنمایي بدني بهمثابه استراتژیای برای تمایز اجتماعي ارائه خواهد شد.
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جدول  :1مفاهیم و مقوالت مرتبط با نظریه زمینهای
Table 2: Concepts and categories related to contextual conditions
نوع
مقوله 

مقولههایاصلی 

خود برتریجویي و
خودبسندگي و تمایل به
مدیریت بدن
اقبال عمومي در جامعه
نسبت به مدیریت نمایشي
بدن

شرایط علي

مقایسه خود با دیگران و

احساس برتر دانستن خود ،تالش برای استقالل فردی ،احساس
قدرت ،تالش برای برتر بودگي
همگیر بودن تمایل به بدنسازی در جامعه ،استقبال زیاد از
مدیریت بدن ،کثرت نمایش و خودنمایي
مقایسه بدن خود با دیگران ،تطبیق خود با افراد مشهور ،تالش
برای رسیدن به وضعت مطلوب ،تمایل به ارزیابي بدن خود،
اهمیت قضاوت خود و دیگران در مورد بدن

کسب نفوذ اجتماعي در بین تالش برای نفوذ بیشتر در جامعه ،حد مطلوب نفوذ بین دوستان و
دوستان و اطرافیان

اطرافیان ،نفوذ و ابهت بیشتر

تقاضایهای جنس مخالف کسب منزلت نزد جنس مخالف ،پذیرش اجتماعي بدن نزد جنس
و تسریع گرایش به مدیریت مخالف ،ادراک ،احساسات و افکار جنس مخالف نسبت به بدن،
بدن

جذابیت بدني در بین جنس مخالف و گرایش به بدنسازی

مصرف بهمثابه نمایش در رواج و گسترش زیاد نمایش بدن در بین اعضای خانواده ،رواج و
بستر خانواده و جامعه
مشوق خانوادگي
بستر

دوستان و محرک مراجعه
به باشگاههای بدنسازی
شرایط و وضعت منزلتي فرد

مرکزی 

گسترش زیاد نمایش بدن در جامعه ،مصرفگرایي در جامعه
تشویق والدین به بدنسازی ،حمایت والدین به انجام ورزشهای
بدنسازی ،وجود سابقه انجام ورزشهای بدنسازی در خانواده
همسانسازی با دوستان ورزشکار ،تشویق دوستان به بدنسازی،
حمایت دوستان به انجام ورزشهای بدنسازی ،هماتاقي با دوستان
ورزشکار
وضعیت فرد در جامعه ،دسترسي فرد به امکانات ،منزلت فرد در
جامعه

شرایط مداخلهگر

اضطراب بد دیده شدن در

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

نگاه دیگران

این ترس ،همراه بودن همیشگي این ترس

رؤیاپردازی درباره بدن ایده

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

آل

خیالپردازی در مورد بدن ایده آل

حس خوب نسبت به

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

مدیریت و خودنمایي بدن بهمثابه استراتژیای برای تمایز اجتماعي

قضاوت در مورد بدن

مقولههایجزئی 


مقوله
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نوع
مقوله 

مقولههایاصلی 


مقولههایجزئی 


تناسباندام

انجام ورزش و نیل به حس خوب در زندگي

راهبردها و استراتژی

مقایسه اجتماعي خود با
دیگران و رضایت از بدن
مقایسه اجتماعي خود با

مقایسه خود با بدن ایده آل ،نیل به بدن ایده آل ،تدوام این روال،
کسب رضایت ،انجام مستمر ورزشهای بدنسازی ،تسریع
رضایت و پیشرفت در زندگي
مقایسه خود با بدن ایده آل ،عدم کسب بدن ایدهآل ،نارضایتي از

دیگران و عدم رضایت از فرم بدني ،عدم انجام مستمر ورزش بدنسازی ،تسریع نارضایتي از
بدن

وضع موجود و عدم تشویق دیگران به انجام ورزشهای بدنسازی

یادگیری نظم و انضباط در انجام ورزش و یادگیری نظم ،انجام بهموقع امورات زندگي ،خو
زندگي
شادابي در زندگي

گرفتن باانضباط
احساس شادی در زندگي ،تعامالت خوب با دیگران ،خندان بودن
در محل کار ،شاداب بودن در خانه

دوری از پرخاشگری و

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

متواضع بودن

خشونت

پایداری در روابط اجتماعي
برداشت منفي دیگران از
هیکل ورزشکارانه
پیامدها

بدنسازان

روابط دائميتر با دیگران ،فائق آمدن بر مسائل دوستي ،ارتباط
راحتتر با دیگران ،کاهش گسست در روابط اجتماعي
کلیشه منفي نسبت به بدن ورزشکاران ،خشونتآمیز بودن هیکل
ورزشکارانه ،بازوهای درشت و استفاده از آنها در جامعه

تمایل نسبت به سبک

تغذیه مناسبتر ،دوری از اعتیاد ،استفاده صحیح از مکملهای

زندگي سالم

غذایي ،کنترل وزن ،عدم چاقي

آسیبهای بدني و پیامدهای

دستوپنجه نرم کردن با انواع آسیبهای بدني

منفي بدنسازی

فرسودگي و درد شدید مفاصل

پذیرش اجتماعي باالتر در
جامعه
کسب منش و احترام باالتر

پذیرش اجتماعي باالتر در خانواده ،پذیرش اجتماعي باالتر در بین
دوستان ،پذیرش اجتماعي باالتر در بین همساالن ،پذیرش
اجتماعي باالتر در محل کار
برخورد با احترام در خانواده ،کسب منش در بین دوستان ،کسب
منش در نزد اطرافیان ،برخورد با احترام در محل کار

ایجاد مرز ذهني و تمایز

ترسیم مرزهای ذهني در انتخاب دوستان ،تمایز خود و انتخاب

خود از دیگران

گزینشي دوستان ،محدودیت در انتخاب دوستان ،متفاوت پنداشتن

مقوله
مرکزی 
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نوع

مقولههایاصلی 


مقوله 

مقولههایجزئی 


مقوله
مرکزی 

خود
تمایز خود و مقبولیت بیشتر
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
شرایط علّي؛ حوادث ،وقایع و رویدادهایي که به وقوع یا گسترش پدیدهای ميانجامد.
شرایط علّي متعددی بر پدیده پژوهش حاضر نقش دارند.
پدیده مرکزی پژوهش با شرایط علّي زیادی پیوند دارد که ازجمله مهمترین آنها
کسب قدرت و نفوذ اجتماعي و مقبولیت اجتماعي در جامعه است .این عامل نشان ميدهد
که یکي از اصليترین دلیل مشارکتکنندگان برای انجام ورزش بدنسازی و مراجعه به
باشگاههای بدنسازی ،دستیابي به قدرت و نفوذ اجتماعي باالتر و کسب مقبولیت اجتماعي
در جامعه است .این موضوع نشان ميدهد که مشارکتکنندگان درصدند که با انجام
ورزش بدنسازی به نفوذ اجتماعي باالتری در جامعه و در بین دوستان و همساالن کسب
ِ
کنند؛ یعني اینکه بین انجام ورزش بدنسازی و کسب مقبولیت و دستیابي به پایگاه
اجتماعي باالتر پیوند علي ناگسستني وجود دارد.
مشارکتکنندگان نسبت به برداشتهای جامعه و نگاه دیگران نسبت به فرم بدني از
اهمیت ویژهای قائل بودهاند و برخي اعتقاد داشتهاند که نوعي نگاه در جامعه و در بین عامه
مردم به همراه احترام نسبت به ورزشکاران و افرادی که از فرم بدني مطلوب برخوردار
بودهاند ،کشش مراجعه به ورزش بدنسازی را چند برابر کرده است .همچنین سعید به
احترام بیشتر در جامعه اشاره ميکند .این مشارکتکننده ادراک خود را به این شکل بیان
ميکند:
«خصوصاً رشته ما که مشخصه ورزشکاری .نوع برخوردها احترام آمیزتره و
توقع دارند .از گیشه بلیط تا سوپرمارکت و بیمارستان ،من خودم اینرو به عینه
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دیدم .شکمم یه مدت بزرگ شد وقتي درستش کردم رفتم سوپری آگه قبالً
ميگفت خوش اومدی بعد ميگفت به به آقای فالني چه امری دارید .کالً نوع
برخوردها از زمین تا آسمون فرق داره و شما بیایید یه بدنساز و یه آدم چاق رو
وارد یه جای عمومي بکنید نوع برخوردها را ميبینید .اکثراً فکر میکنن اون آدم
چاقه تنبله»

مشارکتکنندگان در مورد مقبولیت و ابهت اجتماعي دیدگاه و ادراک متعددی دارند و
معتقدند که ورزشکاران از مقبولیت بیشتری در جامعه برخوردار هستند و این باعث شده
است که در بین مردم از ابهت باالتری برخوردار باشند .سعید یکي از مشارکتکنندگان در
این مورد معتقد است که نوع بدن فرد ورزشکار رد تعامالت اجتماعي و کسب مقبولیت
اجتماعي باالتر خیلي مؤثر است .این مشارکتکننده ادراک خود را به این شکل بیان
ميکند:
«خیلي جاها وقتي آدم بدنش درشتتر میشه بدنش ورزیده میشه خب به هر حال
یک ورزشکار هست یک ابهت اجتماعي بیشتری بهش میده تو خیلي از جاها
میتونه کمکش بکنه بارها دیدم .کمک میکنه به این قضیه و اونکه به قول معروف
همون اولش گفتم یکي از چیزهایي که اآلن هست خیلیاش و نخوان قبول بکنن
اینکه خیليها که میرن من خودم وقتي رفتم داخلش بعداً بهش عالقهمند شدم
اینکه واقعاً یکي از فاکتورهای مهم خیلي زیادی برای خوشتیپي و جذابیت هست
بدنسازی .یا مثالً جاهایي بوده که احساس کردم مثالً یه جای خیابوني یه کوچه
مثالً خلوتي یه موتور سواری آگه اخاذ بوده مطمئناً سراغ همچین آدمي نمیاد
بخواد زورگیری مالي بکنه»

ازجمله شرایط علّي دیگر ،فشار هنجاری اطرافیان و همساالن ميباشد .فشار هنجاری
اطرافیان و همساالن ازجمله شرایطي ميباشد که بر گرایش به بدنسازی نقش دارند ،یعني
اینکه فشار هنجاری اطرافیان و همساالن تأثیر معناداری بر حضور در باشگاههای بدنسازی
و انجام ورزش بدنسازی دارد .منظور از فشار هنجاری اطرافیان عبارت است از اینکه در
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بین دوستان و اطرافیان برخي فرمهای بدني بهصورت هنجار درميآید؛ یعني اینکه همه
افراد باید این نوع فرم و شکل بدني را داشته باشند .در بین برخي از مشارکتکنندگان
پژوهش فرم بدني ورزشکار و اندام عضالني ازجمله فرمهای بدني بوده است که بهصورت
هنجار درآمده است و بر این اساس مشارکتکنندگان معتقد بودند که نوعي فشار از سوی
اطرافیان احساس ميکنند؛ و این فشار و دستیابي به این نوع فرم بدني باعث شده است که به
باشگاههای بدنسازی مراجعه کنند .بر این اساس ميتوان گفت که فشار هنجاری اطرافیان
و دستیابي به فرم بدني مطلوبي که در بین اطرافیان و دوستان بهعنوان هنجار درآمدهاست
ازجمله شرایط علي دیگری ميباشد که بر مراجعه مشارکتکنندگان به باشگاههای
بدنسازی تأثیر داشته است .فشار هنجاری اطرافیان و همساالن ازجمله شرایطي ميباشد که
بر گرایش به بدنسازی و مراجعه به باشگاههای بدنسازی نقش بسزایي دارد .منظور از
فشار هنجاری اطرافیان عبارت است از اینکه در بین دوستان و اطرافیان برخي فرمهای بدني
بهصورت هنجار درميآید ؛ یعني اینکه همه افراد باید این نوع فرم و شکل بدني را داشته
باشند .در بین برخي از مشارکتکنندگان پژوهش فرم بدني ورزشکار و اندام عضالني
ازجمله فرمهای بدني بوده است که بهصورت هنجار درآمده است و بر این اساس
مشارکت کنندگان معتقد بودند که نوعي فشار از سوی اطرافیان احساس ميکنند .در این
مورد مسعود معتقد هست که:
« همه دوستان و اطرافیانم بدن ورزشکار دارند و این موضوع باعث شده است که
فشار زیادی احساس کنم و به خاطر همین فشار دوستان و اطرافیان به بدنسازی و
باشگاه آمدهام».

از سوی دیگر ميتوان به خودبسندگي و خودبرترجویي بهمثابه شرایطي علّي دیگری اشاره
کرد که روند مراجعه به بدنسازی و انجام ورزش بدنسازی را در بین مشارکتکنندگان
تسریع ميکنند .منظور از خودبسندگي یعني بينیازی و منظور از خودبرترجویي یعني خود
را باالتر و بهتر از بقیه دانستن ميباشد .این دو مورد یعني خود را بينیاز دانستن از دیگران و
خود را برتر دانستن از دیگران ميباشد و این موضوع حاکي از این دارد که نوعي انگیزه و
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ادراک ذهني در بین مشارکتکنندگان برای دستیابي به نفوذ بیشتر در بین
مشارکتکنندگان و خود ارجح و برتر دانستن وجود دارد .از سوی دیگر ميتوان به
خودبسندگي و خودبرترجویي بهمثابه شرایطي اشاره کرد که روند مراجعه به بدنسازی را
تسریع ميکنند .منظور از خودبسندگي یعني بينیازی و منظور از خودبرترجویي یعني خود
را باالتر و بهتر از بقیه دانستن ميباشد .این دو مورد یعني خود را بينیاز دانستن از دیگران و
خود را برتر دانستن از دیگران در بین مشارکتکنندگان ازجمله شرایط عللي بودند که
مراجعه به بدنسازی را در بین این مشارکتکنندگان تسریع کرده است؛ یعني اینکه در بین
مشارکتکنندگان این فضا حاکم بوده است که با مراجعه به ورزش بدنسازی و داشتن
بدن ورزشکار باعث ميشود که شما بينیاز از دیگران شوید و از سوی دیگر برتر از
دیگران ميشوید و برعکس دیگران نیاز مبرم به شما پیدا ميکنند .یکي از
مشارکتکنندگان به نام سعید معتقد است که:
«مراجعه به باشگاههای بدنسازی باعث ميشود شما بدن ورزشکاری داشته باشید
و این بدن ورزشکاری باعث ميشود که شما نیازی به دیگران نداشته باشید و
برعکس دیگران برای انجام کارهای سخت به شما نیاز داشته باشند و این حس در
شما پیدا ميشود که از بقیه قویتر و برتر هستید».

از سوی دیگر مشارکتکنندگان به شرایط علّي دیگری هم اشاره کردهاند که ازجمله
ميتوان به تقاضاهای جنس مخالف اشاره کرد .به نظر مشارکتکنندگان در جامعه
امروزهمان ،جنس مخالف سالیق و منشهای بدني خاصي دارد و توقع دارد که جنس
مخالفش این نوع خصایص و ویژگيهای را داشته باشد .بر این اساس ازنظر
مشارکتکنندگان یکي از شرایط علي تأثیرگذار بر مراجعه به باشگاههای بدنسازی در بین
مردم و بهخصوص در قشر جوانان این تقاضاهای جنس مخالف ميباشد .مشارکتکنندگان
معتقدند که یکي از راههای پاسخگویي به نیازها و سالیق جنس مخالف ،مراجعه به
باشگاههای بدنسازی بوده است.
نوع تقاضا جنس مخالف و اینکه چه نوع استایلي را دوست دارند هم ازجمله شرایطي
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ميباشد که پیوند چندجانبه با ورزشهای بدنسازی و مراجعه به باشگاههای بدنسازی
دارد .مسعود ازجمله مشارکتکنندگاني ميباشد که به همین موضوع تقاضاهای جنس
مخالف اشاره ميکند و معتقد است که برخي از خانمها بدن با شونههای بلند و بازروهای
قوی را بیشتر مي پسند و این باعث شده است که برخي از آقایان به سمت این نوع استایل
بروند .این مشارکتکننده ادراک خود را به این شکل بیان ميکند:
«کالً خانمها از مرد با شونهها ،بازوها ،قدبلند و بدن ورزشکاری بیشتر
خوششون میاد و راحتتر ارتباط برقرار مي کنن -من در بین دوستام دارم کساني که
میخوان با یه دختر ارتباط برقرار بکنن ،گاهاً پیش میاد اوني که بدن ورزشکاری
داره رو میندازن جلو که تو برو صحبت کن و اون فرد معمولي رو نمي فرستن
جلو .تو ذهن خودشون فکر مي کنن اون فرد شانس بهتری داره».

شرایط مداخلهگر
شرایط مداخلهگر پژوهش بیشتر جنبه ذهني و روانشناختي داشتهاند و مشارکتکنندگان
معتقدند که این عوامل ،یعني عوامل رواني و ذهني هم بر مراجعه بیشتر یا کمتر به
باشگاههای بدنسازی تأثیرگذار است؛ یعني ازنظر مشارکتکنندگان ادراک ذهني و
رواني فرد از نوع و فرم بدنش ازجمله شرایطي ميباشد که بر انجام ورزشهای بدنسازی
پیوند دارد .این پیوند ،یک نوع پیوند مداخلهگر ميباشد ،چراکه ازجمله اولویتها و
شرایط اصلي نیست ،بلکه به نظر مشارکتکنندگان در کنار دستیابي به سایر شرایط
بهصورت مثال ميتوان به پاسخگویي به نیازهای جنس مخالف و کسب پایگاه اجتماعي
باالتر اشاره کرد ،این عوامل و شرایط هم مهم هستند و فرد مایل هست به این نیازها هم
پاسخ دهد؛ یعني اینکه ازنظر مشارکتکنندگان ادراکات ذهني و رواني فرد هم بهعنوان
عوامل تأثیرگذاری هستند که بر انجام ورزش بدنسازی مؤثر هستند .مشارکتکنندگان
نسبت به فرم بدني حساسیت خاص و ویژهای داشتهاند و اعتقاد دارند که برای فرار از
تمسخرهای دیگران نسبت به فرمهای بدني بدریخت به باشگاههای بدنسازی و انجام
ورزش بدنسازی متوسل شدهاند .یکي دیگر از مشارکتکنندگان به مسخره و نوع نگاه
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بقیه اشاره ميکند و معتقد است که این نوع نگاهها و تمسخرها هم بهعنوان عوامل
تسریعکننده به باشگاههای بدنسازی بوده است .این مشارکتکننده ادراک خود را به این
شکل بیان ميکند:
«همان مسخره بازیهای همیشگي جامعه با شکم داشتن استایل مان هم نسبت به
یک آدم چاق خیلي فرق ميکرد الغر بودیم شکم داشتیم این استایل کالً خراب
ميشد ولي مورد دیگر خنده بچهها قرار مي-گرفتیم و به این دلیل به باشگاههای
بدنسازی مراجعه کردم».

مشارکتکنندگان اعتقاد دارند که انجام مستمر ورزش بدنسازی موجب این ميشود که

فرد اعتمادبهنفس باالتری کسب کنند و امور زندگي را با اعتمادبهنفس باالتر مدیریت کند.
علي هم ازجمله مشارکت کنندگاني است که به این موضوع اشاره ميکند .این
مشارکتکننده بهخصوص به بحث اعتمادبهنفس اشاره ميکند و معتقد است که از زماني
که به باشگاههای بدنسازی مراجعه کرده است اعتمادبهنفس باالتری کسب کرده است.

این مشارکتکننده ادراک خود را به این شکل بیان ميکند:
«از زماني که به باشگاههای بدنسازی رفتهام اعتمادبهنفس خوبي به دست آوردم.
قبالً آگه بهم ميگفتم بیا این مبل رو جابجا کن بهونه میاوردم چون ضعیف بودم.
نميخواستم این ضعفم مشخص بشه ولي االن بگن من میگم دست نزنید خودم
جابجا ميکنم .خوب این اعتماد به نفس و احترامیه برای من در خانواده».

شرایط زمینهای (بستر)
شرایط زمینهای یا بستر سلسله خصوصیات ویژهای که به پدیدهای داللت ميکند؛ یعني
محل حوادث و وقایع متعلق به پدیدهای در طول پیوستار بعدی .شرایط زمینهای یا بستر
نشانگر یک سلسله شرایط خاصي است که در آن راهبردهای کنش و کنش متقابل صورت
ميگیرد .پس شرایط زمینهای یا بستر به خصوصیات اشاره ميکنند که پدیده در آن زیست
ميکنند و کنشگران بر اساس این بستر و شرایط به این دیدگاه رسیدهاند.
ازنظر مشارکت کنندگان بسترهای اجتماعي مختلف ،باعث به وجود آمدن سبک،
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ذائقه و سالیق مختلف ميشود .مشارکتکنندگان این پژوهش معتقدند که مدیریت بدن
هم از این قاعده مستثنا نميباشد ،یعني اینکه بر اساس بسترها و شرایط اجتماعي مختلف،
میزان گرایش و مراجعه به باشگاههای بدنسازی و انجام ورزش بدنسازی ،کم یا زیاد
ميشود .مشارکتکنندگان معتقدند که ازجمله اصليترین بسترهای اجتماعي تأثیرگذار بر
مراجعه به باشگاههای بدنسازی ،جو خانوادگي و شرایط و وضعیت خانوادگي ميباشد.
طبق نظر مشارکتکنندگان ،خانواده به شیوههای مختلف ميتواند بر مراجعه فرزندان به
باشگاههای بدنسازی تأثیرگذار باشد .ازجمله ميتوان به حضور افرادی در خانواده که
سابقه انجام ورزش بدنسازی دارند و تشویق و ترغیب خانواده به انجام ورزش بدنسازی.
طبق نظر مشارکتکنندگان ازآنجایيکه یک فرد در خانواده وجود داشته باشد که سابقه
انجام ورزشهای بدنسازی دارد و مراجعه افراد این خانواده به ورزش بدنسازی بیشتر
است ،چراکه این خانواده بهخوبي با پیامدهای ورزش بدنسازی آشنا هستند و این خانواده
آشنایي کاملي با روحیات افراد ورزشکار و بدنساز دارند .از سوی دیگر
مشارکتکنندگان معتقدند که تشویق و ترغیب یا ممانعت خانواده هم ازجمله بسترهای
خیلي مهم ميباشد .چراکه درصورتيکه فردی حتي عالقه زیادی به ورزش بدنسازی
داشته باشد ،اما والدین فرد و افرادی که در خانواده او وجود دارند ،مانع مراجعه فرد به
باشگاههای بدنسازی شوند ،این فرد با چالشهای زیادی روبرو ميشود و میزان موفقیت
فرد در انجام ورزش بدنسازی کاهش پیدا ميکند ،ولي اگر این شرایط در خانواده
برعکس باشد ،یعني اینکه فرد با تشویق و ترغیب روبرو شود ،میزان موفقیت فرد چندین
برابر افزایش پیدا ميکند و فرد ميتواند خیلي راحتتر چالش و پیامدهای منفي ورزش
بدن سازی را کنترل کند و این پیامدها را به حداقل ممکن برساند .همچنین
مشارکتکنندگان به شرایط و وضعیت منزلتي و پایگاهي فرد هم ازجمله بسترهای اشاره
کردهاند که بر مراجعه فرد به باشگاههای بدنسازی نقش دارند.
ازجمله موضوعات دیگری که مشارکتکنندگان بیان کردهاند ،تشویق و ترغیب
اعضای خانواده ،دوستان و همساالن ميباشد به نظر مشارکتکنندگان برخي از اعضای
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خانواده و بهخصوص والدین اصليترین مانع برای انجام ورزش بدنسازی ميباشد؛ اما
آنچه که مشارکتکنندگان اظهار کردهاند خانوادهشان با این ورزش مشکلي نداشته و
بهنوعي تشویق کرده است .یکي از مشارکتکنندگان به اسم محمد در این رابطه معتقد
است که نظر خانوادهاش مثبت است ،چونکه اکثر خانوادهاش ورزشکار هستند .این
مشارکتکننده ادراک خود را به این شکل بیان ميکند:
«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».

مشارکتکننده دیگری به اسم سهیل در این رابطه معتقد است که خانوادهاش در اوایل
شروع این ورزش مانعش ميشدند ولي با گذشت زمان این موضوع رفع شده است .این
مشارکتکننده ادراک خود را به این شکل بیان ميکند:
«زماني که تازه ميخواستم این ورزش رو شروع کنم اکثر خانوادهام و به خصوص
پدرم مشکل داشت و نمي ذاشت به باشگاه بدنسازی بروم ولي من اصرار کردم و
االن این موضوع کامالً برطرف شده است».

مشوق بودن خانواده یکي دیگر از مباحثي ميباشد که از نظر مشارکتکنندگان پیوند
تنگاتنگي با مراجعه به باشگاههای بدنسازی دارد .یکي از مشارکتکنندگان به اسم سینا
معتقد است که اگر در خانواده فرد تشویق شود که ورزش بدنسازی را انجام دهد و
موانعي ایجاد نکند تأثیر زیادی در انجام این ورزش دارد .این مشارکتکننده ادراک خود
را به این شکل بیان ميکند:
«خانوادهها اصليترین مشوق برای انجام ورزشهای بدنسازی هستند .اگر
خانوادهها تشویق کنند که بچهشان به باشگاههای بدنسازی بروند مطمئتا فرد به
این باشگاهها ميرود .خانواده خودم در شروع این ورزش خیلي تأثیرگذار بودهاند
و به نظرم اصليترین مشوقم خانوادهام بودهاند» .یکي دیگر از مشارکتکنندگان
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ادراک خود به این شکل بیان ميکند« :نظرشان خانوادهام در مورد انجام
ورزشهای بدنسازی مثبت است و مشکلي ندارند تازه اکثر اوقات مشوق هم
هستند».

مشارکتکنندگان همچنین به سابقه انجام بدنسازی در خانواده اشاره ميکنند و معتقد
هستند که در خانوادههای که قبالً یک عضو یا چند عضو سابقه مراجعه به باشگاههای
بدنسازی داشتهاند ،میزان تشویق و ترغیب متفاوت ميباشد و در این خانوادهها میزان
گرایش به ورزشهای بدنسازی هم بیشتر است .در این مورد حمید معتقد هستند که در
این خانوادههای ،والدین کمتر موانعي برای انجام ورزش بدنسازی برای فرزندانشان ایجاد
ميکند .حمید ادراک خود را به این شکل بیان ميکند:
«من داییم اینا بدنسازی بودن دیگه به خاطر اینا از بچگي ميرفتیم باشگاه دیگه از
تقریباً بیست سالگي دیگه به طور حرفهای کار ميکردیم و خانوادهام به خاطر
همین از همان بچگي تشویقم ميکردند که به باشگاههای بدنسازی بروم».

مشارکتکننده دیگری به اسم رضا ادراک خود را به این شکل بیان ميکند:
«قبالً در خانوادهام ،یکي از برادرم ورزشهای بدنسازی رو انجام داده است و
هنوز هم انجام ميدهد .این موضوع باعث شد که اعضای خانوادهام من رو هم
تشویق به انجام ورزشهای کردهاند .اگرچه برادرم تعریف ميکرد که در اوائل
شروعش ،پدرم مخالف انجام ورزشهای بدنسازی بود».

استراتژیها
مشارکتکنندگان پژوهش نسبت به پدیده هسته پژوهش واکنشهای متعددی داشتهاند که
ازجمله ميتوان به دو واکنش مقایسه اجتماعي خود با دیگران و رضایت از بدن و مقایسه
اجتماعي خود با دیگران و عدم رضایت از بدن اشاره کرد؛ یعني اینکه یکي از
استراتژیهای مشارکتکنندگان مقایسه بدن و ظاهر خود با افراد برجسته ميباشد .مقایسه
ظاهر با دیگران ازجمله اصليترین استراتژیهایي ميباشد که مشارکتکنندگان در این
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پژوهش ذکر کردند .مشارکتکنندگان معتقد هستند که در طول بدنسازی گرایش
روزافزوني به مقایسه با افراد موردنظر داشتند و تمام سعيشان این بوده است که بدني شبیه
فرد موردنظر داشته باشند .از سوی دیگر ،افرادی که در اطراف این مشارکتکنندگان
بودند هم همین نوع گرایش را داشتند .پس این مشارکتکنندگان تالش ميکردند تا به
این ایده آلهای ذهني یا تیپهای ایدهآلي که تعریف کردهاند برسند .همچنین یکي دیگر
این استراتژیهای ميتوان به دلنگرانيهای مربوط بهظاهر اشاره کرد .بر این اساس ميتوان
گفت که مشارکتکنندگان نگرانيهای زیادی در مورد ظاهر و بدن خود داشتند و سعي
ميکردند با انواع استراتژیها مثل رژیمهای غذایي و تمایل به داروهای نیروزا این نوع
دلنگرانيها را کاهش دهند .این نوع پدیده پیامدهای متعددی دارد که ازجمله ميتوان به
پیامدهای مثل مصرف نمایشي و تجملگرایانه ،پیدایش حس خود برتربیني و خودشفیتگي،
حس تحقیرگرایانه نسبت به دیگران ،تمایل نامطلوب و بيرویه به بدنسازی،
مصدومیتهای مداوم بدني ،گرایش به مصرف انواع داورهای نیروزا اشاره کرد.

پیامدها
پیامدها ،نتایج استراتژیهایي هستند که کنشگران آنها را در مواجهه با پدیده مرکزی و
شرایط زمینهای و مداخلهگر اتخاذ ميکنند .بر این اساس ميتوان به پیامدهای زیر اشاره
کرد .در مورد پیامدهای که مشارکتکنندگان ذکر کردهاند ،ميتوان گفت که این پیامدها
در دو طیف پیامدهای مثبت و پیامدهای منفي هستند .پیامدهای مثبت شامل مواردی هستند
که انجام ورزش بدنسازی و مراجعه به باشگاههای بدنسازی باعث به وجود آمدن آنها
ميشوند و فرد احساس ميکنند که خصیصه مثبتي در او شکل گرفته است .ازنظر
مشارکتکنندگان آثار مثبت انجام ورزش بدنسازی شامل موارد متعددی ميباشد که
ميتوان به چند جنبه مثبت اشاره کرد .ازنظر مشارکتکنندگان یکي از آثار مثبت انجام
ورزش بدنسازی ،احساس شادابي در زندگي ميباشد؛ یعني اینکه مراجعه به باشگاههای
بدنسازی و انجام مداوم ورزش بدنسازی باعث ميشود که فرد زندگي مطلوبتر و
شاداب تری در جامعه داشته باشد .همچنین به مواردی مثل افزایش تعامالت اجتماعي و
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یادگیری نظم و انضباط هم ميتوان بهعنوان پیامدهای مثبت انجام ورزش بدنسازی اشاره
کرد .طبق ادراک و تجربه مشارکتکنندگان ،عالوه بر سایر پیامدهای مثبت ،انجام این
ورزش ،میزان تعامالت اجتماعي فرد را در جامعه گسترش ميدهد .همچنین به پیامدها
مثبت دیگر اشاره کردهاند که ميتوان به نظم و انضباط اشاره کرد.
اما عالوه بر پیامدهای مثبت ،پیامدهای منفي هم مشارکتکنندگان اشاره کردهاند.
این پیامدها ازنظر مشارکتکنندگان بیشتر ،جنبه بدني و شامل انواع مصدومیتها و انواع
آسیبهای بدني ميباشد .پس طبق ادراک و تجربه مشارکتکنندگان پیامدهای منفي
انجام ورزش بدنسازی ،بیشتر شامل انواع مصدومیت بدني ميشود ،یعني اینکه ورزش
بدنسازی و عدم انجام اصولي این نوع ورزش ،بر فرد ورزشکار ،انواع مصدومیتها
تحمیل ميکند و طبق ادراک مشارکتکنندگان ،برخي از این مصدومیتها باعث ميشود
فرد تا سالیان دراز با این درد دستوپنجه نرم کنند.
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مدیریت نمایشي بدن مقایسه خود با دیگران و قضاوت
در مورد بدن
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وضعت منزلتي فرد

استراتژیها:مقایسه اجتماعي خود با دیگران و رضایت
از بدن ،مقایسه اجتماعي خود با دیگران و عدم رضایت از
بدن

پیامدها :یادگیری نظم و انضباط در زندگي ،پایداری در
روابط اجتماعي ،پذیرش اجتماعي باالتر در جامعه ،تمایز
خود و مقبولیت بیشتر در نزد دیگران ،کسب منش و احترام
باالتر

شکل . 0مدل پارادایمی نظریه بنیادی مدیریت بدن
Figure 1. Paradigm model grounded theory of body managemednt
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بحث و نتیجهگیری
در این مقاله سعي شده است به علل ،زمینهها و پیامدهای گرایش جوانان به ورزش
بدنسازی پرداخته شود .با توجه به دادههای پژوهش ميتوان گفت که ازنظر این
مشارکتکنندگان مراجعه به باشگاههای بدنسازی و انجام دادن ورزش بدنسازی بهمثابه
نوعي خودنمایي بدن و استراتژیای برای تمایز اجتماعي است .لذا قضیه اصلي مستخرج از
تحقیق حاضر را ميتوان به این صورت بیان کرد :انجام ورزش بدنسازی تابعي مثبتي از
خودنمایي بدني بهمثابه استراتژیای برای تمایز اجتماعي است .بر این اساس و با توجه به
دادههای پژوهش ميتوان گفت که از ویژگيهای اصلي دنیای که در آن قرار داریم؛
ویژگي دیده شدن و در معرض دید بودن یا همان خودنمایي و مصرف نمایشي اسـت.
بصریشدن منبع اصلي برقراری ارتباط و به کاربستن معناها شده است؛ یعني اینکه افراد
سعي ميکنند با نوع مصرف خودشان ،هویت و پایگاه اجتماعي خود را به نمایش بگذارند
و از سوی دیگر با این نوع مصرف به دنبال تمایز خود با دیگران هستند .در چنـین وضعیتي
شیوههای زندگي اساساً از رهگذر نمایش دائماً در حال تغییر سطح ظاهری ایجاد ميشوند.
بنابراین ،اوالً اهمیت قطعي ظواهر و نمادهای تصویری ازآنجا ناشي ميشود که منبع اساسي
تعیین معنای هر چیز همان ظاهر آن چیز خواهد بود و دوم اینکه اعضای جامعه جدید که به
اهمیت ظواهر وقوف یافتهاند ،اهمیت بسیار زیادی به نظارت و مراقبت از ظواهری خواهند
داد که تحت کنترل و در حوزه قدرت آنها قرار دارد .مدیریت بدن هم طبق نظر
مشارکتکنندگان هم از این قاعده مستثنا نميباشد و طبق نظر مشارکتکنندگان ازجمله
اصليترین حوزه و زمینهای باشد که تبدیل بهنوعي کاال مصرفي شده است .لذا ،بدن
بهمنزله مستقیمترین و در دسترسترین منبعي ميباشد که ميتواند حامل و خودنمایي و
بازنمایي تفاوتهای شیوههای زندگي باشد .انسانها به جذب و تأیید اجتماعي اهمیت
زیادی ميدهند و به دنبال جلبتوجه هستند؛ و ازآنجایيکه بیشتر افراد بر اساس ظاهر
دیگران را قضاوت ميکنند ،یکي از روشهای جلبتوجه داشتن بدن و ظاهر منظم و
آراسته ميباشد .به همین دلیل افراد بهظاهر خود بیشتر رسیدگي ميکنند .پس ميتوان
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گفت یکي از دالیل اصلي این نوع خودنمایي ،ایجاد تمایز بین خود و دیگران و کسب
قدرت ،منزلت و مقبولیت اجتماعي بیشتر ميباشد .این یافته ،با یافتههای پژوهش کورتیس
و لومانس ( ،)2058جعفری و همکاران ( ،)2020نادریان و پژوهان ( ،)2051نوروزی و
همکاران ( ،)2051آقایي و خلیلي ( )2059و نوری و محسني تبریزی ( )2056همراستا
ميباشد؛ یعني اینکه در این پژوهشها هم به این نتیجه رسیدند که مقایسه ظاهر و کسب
مقبولیت اجتماعي از عوامل اصلي گرایش به بدنسازی و مدیریت بدن ميباشد .همچنین
در این رابطه گیدنز معتقد است که بازتابندگي خود در جامعه امروزی آنقدر زیاد است
که حتي جسم افراد تحت تأثیر این بازتابندگي خود است؛ بهعبارتدیگر ،جسم مادی یک
جسم بیروني تلقي نميشود که خارج از هرگونه کنترل دروني ایفای نقش کند ،بلکه
ارتباط کاملي بین توسعه جسماني و شیوه زندگي به چشم ميخورد .در دنیای مدرن
امروزی بدن انسان به شکل پدیدهای درآمده است که ميتوان آن را موضوع انتخابها و
گزینشهای مختلف قرار داد.
از نگاه گیدنز واقعیت این است که ما بیشازپیش مسئول طراحي بدن خویش
ميشویم و هرچه محیط فعالیتهای اجتماعي ما از جامعۀ سنتي فاصله بگیرد ،فشار این
مسئولیت را بیشتر احساس مي کنیم؛ بنابراین ،امروزه بدن افراد نمایانگر هویت متمایز بین
آنان شده است که اشخاص از خود به نمایش ميگذارند؛ یعني افراد با نوع مدیریتي که بر
بدن خود دارند هویت شخصي متمایزی را نیز در معرض دید دیگران قرار ميدهند؛
درواقع ،بدن افراد در مدرنیتۀ متأخر مولد هویت متمایز بین آنان شده است .بر این اساس و
با توجه به یافتههای پژوهش که همراستا با نظریه گیدنز در مورد مدیریت بدن ميباشد
ميتوان گفت که یکي از استراتژیهای جوانان برای مدیریت بدن ،مراجعه به باشگاههای
بدنسازی ميباشد .در این باشگاهها ،این جوانان سعي ميکنند با دستکاری در فرم بدن به
بدن مدنظر خود دست پیدا کنند .خودنمایي و رضایت از فرم و استایل بدني برای این
مشارکتکنندگان از اهمیت ز یادی برخوردار بوده است و دلیل مراجعه به باشگاههای
بدن سازی را به همین امر یعني دستیابي به فرم بدني دلخواه و مدیریت مطلوب بدن منوط
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ميدانستد .بر این اساس مدیریت بدن و مراجعه به باشگاههای بدنسازی را نوعي دستیابي
به هویتي خاص قلمداد ميکردند و از این نوع هویت رضایتي باالیي از خود نشان دادهاند.
از سوی دیگر طبق نظریه بوردیو ميتوان گفت که هدف مدیریت بدن اکتساب منزلت
تمایز و پایگاه ميباشد .بوردیو در تحلیل خود از بدن به کاالیيشدن بدن در جوامع اشاره
ميکند که بهصورت سرمایۀ فیزیکي ظاهر ميشود و تولید آن درگرو رشد و گسترش بدن
بهگونهای است که بدن حامل ارزش در زمینههای اجتماعي باشد .او معتقد است بدن
بهمنزلۀ شکل جامعي از سرمایۀ فیزیکي دربردارندۀ منزلت اجتماعي و اشکال نمادین متمایز
است .بر این اساس و وفق نظریه بوردیو ميتوان گفت که اصليترین نیروی انگیزشي این
مشارکت کنندگان در مدیریت بدن ،تمایز پایگاه و منزلت و دستیابي به منزلت و پایگاه
مطلوبتر در جامعه ميباشد .بر این اساس ميتوان گفت که مشارکتکنندگان مدیریت و
دستیابي به فرم ایدهآل را بهمثابه استراتژی در نظر ميگیرند که فرایند دستیابي به منزلت و
پایگاه مطلوبتر در جامعه در تسهیل ميکنند و این امر موجب ميشود که فرد در جامعه از
منزلت و پایگاه اجتماعي باالتری برخوردار شود و از مقبولیت باالتری در جامعه برخوردار
شود
سهم نویسندگان :در پژوهش حاضر فرآیند گردآوری و کدگذاری دادهها بر عهده
نویسنده اول و تحلیل ،نگارش و تبیین یافتهها توسط نویسنده دوم انجام شده است.
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