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استخراج گردید. در مرحله کدگذاری گزینشی، اجزای پارادایم کدگذاری تشریح و نظریه خلق 
 یعل طیشرا نشان داد که هاافتهزیر مقوله استخراج شد. ی 43مقوله اصلی و  6شد. از نتایج پژوهش 

نسبت به بدن  یمنف یذهن ریس از طرد شدن و تصوتر ،های شخصیتیضعف ویژگیشامل 
 لیمشامل  گر مداخله طیشراخودپذیرشی و عدم اعتماد به نفس است و   ی،محور دهی. پدباشدمی

، گرانید دییاز خود و تأ تیاحساس رضا نیز شامل امدهای. پاستبدن نگاه ابزاری به  یی وبایبه ز
 .باشدو ارتقای طبقه اجتماعی می فساعتماد به ن شیافزا

 

 .خودپذیرشی، مدیریت بدن، عملکرد ورزشی و رشته بدنسازی واژگان کلیدی:
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 مقدمه 
ای های مختلف تاثیرات گستردهدر عصر حاضر، ورزش به عنوان ابزاری چند بعدی در حوزه

گذراندن اوقات  ،در سالمت ورزشدلیل روی آوردن افراد به ورزش آن است که  . امروزهدارد
ویژه در نسل جوان، ایجاد روابط اجتماعی سالم در  به با نشاط و لذت بخش ،فراغت سالم

انحرافات اخالقی نقش  و از مفاسد اجتماعی بسیاری و هاجامعه، پیشگیری از ابتال به بیماری
برخوردار  ایساخته است. در نتیجه، عملکرد ورزشی از اهمیت ویژهخود را متجلی 

در این فرایند، بدن در روی آوردن به ورزش و عملکرد ورزشی،  .(16: 1344 ،کوکلی)است
ای، یک واقعت جسمانی و یک واقعیت کند. بدن انسان در هر جامعهنقش محوری ایفا می

دهیبلکه پد ست،یصرف ن یشناختو روان یشناخت ستیز یهست کیبدن اجتماعی دارد. بنابراین، 
و کریگر و 3:  2226. )کرگان ،شودیساخته و پرداخته م یاست که به صورت اجتماع یا

های در سال بدن است. یظاهر یدر نما یدستکار یبدن به معنا تیریمد ( 341:  2224اسمیت، 
با ظهور عصر » های ورزشی بدنسازی مورد توجه قرار گرفته است.اخیر بدن در ورزش و صحنه

 1312) گیدنز ، «یابندنمادهای ظاهری و کردارهای بدنی اهمیت خاص می بعضی از انواعجدید، 
و  ارهایمعچرا که  ،نما و صورت ظاهری بدن برای افراد جامعه اهمیت بسیار زیادی یافته(. 144: 

بدن شده  تیریگوناگون مد یاقشار مختلف جامعه به رفتارها شیباعث گرا ییبایز یهامالک
توان باشد. در واقع مین خارج از عرصه ورزشی امکان پذیر نمیدر نتیجه مدیریت بد است.
شود )رقیبی و میناخانی، محسوب می یرشیمهم خودپذ اریبس یهااز بخش یکیظاهر  گفت
 2224ترین قسمت خود و خودآگاهی فرد است ) کاش، ( چرا که بدن قابل مشاهده 111: 1332

کنند. این تصویر ذهنی ها درباره خود فکر میای است که انسانخودپذیرشی، شیوه .( 211: 
های اجتماعی او است شخص تحت تاثیر هویت شخص، خودارزشی، تصویر بدنی و نقش

بلکه  ،یشخص افهیق یظاهر نه فقط شامل تفکر درباره چگونگ تیریمد(.  311:  2213بتاچارز، )
 میظاهر شامل رژ تیریمرتبط با مد یشود. رفتارهایم زین افهیق شینما یبرا ییهاتیشامل فعال

یی و ... در حوزه موضوع بایو ز یشیآرا لیورزش، پرورش اندام، استفاده از وسا ،ییغذا
 یناش یابیارز نیفرد از خودش است. ا یکل یابیارزذیرشی، خودپشود. خودپذیرشی مطرح می

باشد )بونگ و  یمنف ایممکن است مثبت  هخود است ک یهایژگیفرد از و یذهن یهایابیاز ارز
ورزش . (34: 1337 سر،ی)ک است ذیرشیجنبه از خودپ کی یبدن ریتصو. (2223 ک،یاسکالو

های خوب از ساختار اجتماعی بدن است که به شکلی آشکار از طریق تسلط بر مهارتای هنمون
ظام نذیرشی ورزشکاران، خودپدهد تا رفتار خود را اصالح کنند. فیزیکی به افراد اجازه می

ارتباط  ورزشکار فرد یهاییها، استعدادها و تواناها، رغبتاست که با اعتقادات، ارزش ییایپو
)بونگ و شودورزشکار محسوب میفرد  یزندگ ریمس یهاکننده نییعوامل از تع نیدارد. ا
هستند، امکان دارد  یکه از بدن خود ناراضورزشکاری  دختران. (71: 2223 ک،یاسکالو
 یخاص یهابر قسمت ایرا پوشانده و  ندیناخوشا یهابپوشند که قسمت ایبخرند و  ییهالباس

 یخود را در راستا ذیرشیکند تا خودپینوع از پوشش به فرد کمک م نیداشته باشد. ا دیتأک
را نیز به وجود  امکان یی اینغذا میرژ ورزش بدنسازی و آل سوق دهد. دهیا یبدن ریتصو
 آل دهیا یبدن ریبه تصو کیمطلوب و نزد یبدن ریکسب تصو یبرا یبه عنوان ابزار آورد کهمی

   .(16: 2223 نسون،ی)راب مورد استفاده قرار گیرد
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به مقوله عملکرد ورزشی با رویکرد  دینسبتا جد یا هیزاواز  پژوهش حاضرگفت بتوان  دیشا
این پژوهش همزمان سه بعد  پردازد. دردختران ورزشکار می در خود پذیرشی و مدیریت بدن

عملکرد ورزشی، خودپذیرشی و مدیریت بدن مورد توجه قرار گرفته است، در صورتی که 
تحقیقات پیشین فاقد بررسی این سه بعد با هم بوده است و در نتیجه دارای تبعاتی از لحاظ 

در  (1317) یو اخالص یفاتحباشد. به عنوان مثال، های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میجنبه
 یباال زانیم یایکه گو نداهافتیدست  یرازیبدن در زنان ش تیریمد یباال زانیپژوهش خود به م

که  دریافتند نی. همچنه استمراقبت و ... بود ،یشیتوجه زنان به بدن در همه وجوه آن اعم از آرا
 تیریبا مد یاجتماع -یقتصادا گاهیبدن و پا یاجتماع رشیپذ ،یامصرف رسانه یرهایمتغ نیب

بدن رابطه معکوس و معنادار  تیریو مد یندارید یرهایمتغ نبیو معنادار و  میبدن رابطه مستق
و صنعت خواه  ینیالد نیمعاین پژوهش تنها به متغیر مدیریت بدن پرداخته است.  -وجود دارد

، خود و خودپذیرشی تصور شخص از بدن یرهایکه متغ در پژوهش خود دریافتند (1331)
و  22/2، 13/2 حدود بیو به ترت میمستق ریتأث ،ورزش محور یفرهنگ هیو سرما یامصرف رسانه

تصور شخص از این پژوهش تنها به متغیر دارند.  یشهروندان به ورزش همگان شیبر گرا 16/2
( در پژوهش 2211و باردون کان ) مونزیس تزیفدر ورزش پرداخته است.  یرشیبدن و خودپذ

 و ورزش ها درباره شکل و وزن بدنینظارت بدن و نگران نیکه ب دندیرس جهینت نیاخود به 
 یکه افراد با نگران یمعن نیتأثیر گذارند؛ به ا گریکدیدو بر  نیوجود دارد و ا یروابط متقابل

 یافراد در مقابلکنند و ینسبت به ظاهر و وزن خود به طور مداوم بر بدن خود نظارت م شتریب
کنند،  یرا اعمال م یمداوم یبدن، نظارت بدن یفرهنگ یبه استانداردها شیراگ جهیکه در نت

با عنوان  پژوهشی( در 1334درباره وزن و ظاهر بدن خود دارند. النون و راد ) یشتریب ینگران
 ظاهر در زنان تیریاز بدن، عزت نفس و مد تیرضا ،یجنس ینگرش به نقش ها نیرابطه ب»

 تیو رضا تیکه نحوه نگرش به نقش جنس افتندیدر کاینفر دختر در آمر 134 نیدر ب« ورزشکار
 ریکمتر درگ ،هستند ییعزت نفس باال یکه دارا یدارد و زنان یاز بدن با عزت نفس رابطه مثبت

 شوند. یظاهر م تیریمد ندیفرا
 کالن، ساختارهای بر تأکید جای به ذهن و خود بر تأکید و متقابل کنش های نظریه پیدایش با

 یک در خود به توجه کولی، کار در. گرفت قرار توجه مورد تدریج به مدیریت بدن بر توجه
 عنصر سه از سان آینه خود مفهوم وی، نظر در. گیردمی شکل جمع و فرد بین ارتباط دیالکتیکی

 قضاوتی چه دیگران دوم، است؛ چگونه دیگران نزد در ما ظاهر نخست، شود: می اصلی ساخته
 آید. روزنبرگمی پدید ما برای خود از احساسی سوم، چه دهند؛می انجام ما ظاهر مورد در

 نوع برداشت سه افراد که است باور این بر و داده ارتقا «خود از برداشت» به را «خود» مفهوم
 ذهندر « خود» از اکنون و اینجا در و حاضر حال در فرد که تصویری یا موجود خود -1: دارند
 و شاد آن بسیار درباره اندیشیدن با و باشد دارد دوست فرد که تصویری یا دلخواه خود -2 دارد؛

 . دهیمنشان می را خودمان موقعیت، یک در ما که روشی یا وانمودی خود -3 شود؛می مسرور
 وی، به نظر. دارد تأکید مد همچون ایمقوله بر مدرن، گرایی جامعهمصرف تحلیل در زیمل

 دیگر، سوی از و بخش هویت فرد برای سویی از های زندگیسبک ایجاد و کاالها مصرف
 جذب متفاوت و جدید مدهای به ترسریع زنان که باور است این بر وی. است متمایزکننده

 زنان چون دیگر، سوی از دهند. شکل خود شخصی متمایز هویت به خواهندمی زیرا شوند،می
 اگرچه وی، شوند. از دیدگاهمی وابسته به مد بیشتر اند،داشته فرودستی موقعیت تاریخ طول در
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 کرده ایجاد او برای را نیز تنگناهایی اما شده، سنت اسارت از فرد آزادی به منجر مدرن دنیای
 واسطه به تا برندمی پناه مد چون هاییپدیده به خود آزادی حفظ برای افراد که ایگونه به است؛

 همواره انسان گافمن به نظر (. 124:  2221) تفردی و ساوان ،  تعریف کنند را شان هویت آن
 نمایش در جمع به فرد برتوجه افزون. گذاردمی نمایش به پذیرد،می جمع که گونه آن را خود
 این در دارد ذهن در که را آنچه خود، نمایش نحوه در نتیجه تا کندمی رفتار ایگونه به خود،

 تا وادارد را حضارشان ها،نمایش آن که امیدوارند کنشگران. آورد به دست نمایش، صحنه
 «تأثیرگذاری مدیریت» به عنوان را اصلی عالقه این گافمن. کنند عمل هاآن دلخواه به داوطلبانه،

. گیردمی در بر کنش بهینه اجرای و تاثیرگذاری برای را شگردهایی شده یاد مدیریت کرد. مطرح
 در صورت نقش جا این در. آیدمی آن به دست وسیله به موفقیت این که است مکانی بدن،
 باید که است صورت روی بر نقابی نیز صورت آرایش. است مهم بسیار اجتماعی هایکنش

 قالب در فوکو که است چیزی آن بدن شدن اجتماعی .(11: 1313)گافمن،  کند تغییر همواره
 به مربوط هایآیین و هادانش آمدن به وجود وی چگونگی. کرد مطرح بدن بر اجتماعی کنترل

 برای دانش/قدرت مفهوم از او. کرد بررسی قرن بیستم در نظارت هایتکنیک وسیله به را بدن
 اعمال راه از گفتمانی، شکل به بدن. نمود استفاده حکومت و بدن بین روابط مفهومی کردن

 تاریخ محصول بدن، بر است. کنترل آمده به وجود ویژه هایگفتمان راه از شده و تولید قدرت
 برخورد هایشیوه در تحول در و رودمی پیش خاص سیاسی اهداف راستای در که است جدید

: 1312)فوکو، است نموده تشدید را کنترل فرایند تنها( مجرمان و دیوانگان مجانین،) هاانسان با
 مدرنیته در که است فنی مهمترین و انسان ابزار نخستین بدن که است باور این موس بر .(17

 را بدن به نسبت نگرش نزلک می شود. مطرح بدن سازی برون عینیت سازی و در راستای متأخر
 ورزشی رفتارهای فردی، میان نفس، اعتماد عزت به و داندمی بدن با مرتبط خودنگری یک شامل

 «خود» و «هویت» مفهوم دو با ارتباط در را بدن گیدنز، .(13: 1371)لچت، دهدمی نسبت...  و
 به نهایت، در که است چیزی شناختی، هستی امنیت و حس وجودی امنیت نیاز. دهدمی قرار

 بدن راستا، این در و گرددمی منجر پیرامون محیط با در ارتباط شخصی هویت یک گیری شکل
 نسبت آگاهی و دارد جای بدن درون در «خود» وی، باور شود. بهمی استفاده ابزار عنوان یک به
 یک تنها وی نگاه در بدن. شودمی احساس بدن در که است تغییراتی از تر ناشی بیش خویش به

 رویدادهای و احوال و اوضاع با آمدن کنار برای عملی ایوسیله بلکه صرف نیست، مادی جسم
 شریک دیگران با اجتماعی روابط تولید در برابر ایگونه به که بتوانیم آن برای. است بیرونی
 را زندگی سبک وی، باور کنیم. به اعمال خویش بدن بر نظارتی مداوم باشیم قادر باید شویم،

 گیرد،می به کار را ها آن فرد که کرد تعبیر عملکردها از جامع بیش و کم ایبه مجموعه توانمی
 هویت برای وی که هم را خاصی روایت بلکه آورند،می بر را او جاری تنها نیازهای نه چون

 الگومند روش زندگی، سازد. سبکمی متجسم دیگران برابر در گزیده است، بر خود شخصی
 در را هویتی معیارهای استقرار که است مادی فرهنگ محصوالت گذاری ارزش و مصرف، درک

دادن  بوردیو به منظور نشان (.144: 1311)گیدنز، می سازد ممکن مکان و چارچوب زمان
ای که در های اجتماعی به مقدار و اهمیت نسبی سرمایهها و تبادل میان عامالن یا گروهجایگاه

 برد: از چهار سرمایه نام میو ا .کنداشاره می ،اختیار دارند
 (داشتن پول و ثروت اریاخت در همان) اقتصادی سرمایه .1
 (داشتن کاالهای فرهنگی در اختیار)فرهنگی سرمایه .2
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 ان(داشتن روابط اجتماعی و فردی با دیگر اریاخت در)اجتماعی سرمایه .3
 (داشتن شأن و احترام اریاخت در) نمادین سرمایه .4

 ؛پردازندهترین چیز با یکدیگر به رقابت مییابی به بافراد به منظور دست ،بوردیو به عقیده
و  قیسالاشاره به  ،فرهنگیشود. سرمایه که این امر سبب تبادل این چهار سرمایه میطوریبه

و خود را در سبک زندگی  هستندالگوهای مصرفی دارد که از لحاظ فرهنگی دارای ارزش 
 ،سرمایه مادی متفاوت هستند در های اجتماعیطور که گروهدرست همان .دنسازمی متجلی

 وجود سطوح متفاوت سرمایه .دانش نیز متفاوت باشندو  هادر سالیق، مهارتممکن است 
گذراندن اوقات فراغت نشان  های اجتماعی را در نحوهتفاوت گروه ،فرهنگی در میان افراد

فاقد سرمایه  که یافراددارای سرمایه فرهنگی زیادی هستند در مقایسه با  که یافرادلذا  .دهدمی
یافته را به عنوان بخشی از بوردیو معموالً سرمایه تجسم سبک زندگی متفاوتی دارند. اند،فرهنگی

به اعتقاد  .دهددر بدن مورد تحلیل قرار می منتجسرمایه فرهنگی و بسان یک امر فرهنگی 
طور کلی و تولید سرمایه فرهنگی و اقتصادی در مدیریت و رشد بدن در عامل انسانی به ،بوردیو
تواند به مکان میو  نزما یابی و حفظ منزلت مهم است. در واقع، مدیریت بدن به واسطهدست

هایی را بنیادی در توانایی افراد به نظر رسد تا در امور اجتماعی مداخله و تفاوت عنوان سازنده
و معتقد است که سرمایه جسمانی ا (.614: 1331در جریان زندگی روزمره ایجاد کند )شیلینگ، 

 و خدمات، سرمایه فرهنگی، سرمایه نظیر سرمایه اقتصادی در قالب کاال عتواند به دیگر انوامی
کردن، جسمانی از طریق ورزش البته این سرمایه -تحصیالت و سرمایه اجتماعی منجر شود 

سلیقه در  اواز نظر  ،واقع دهد. درموقعیت طبقات را نشان می ،هااوقات فراغت و دیگر فعالیت
هایشان دارند گویای بدنیابد و روابط متفاوتی که طبقات اجتماعی نسبت به بدن شکل مادی می

های ورزشی برای معتقد است انتخاب فعالیت ،کندکه بر عامل طبقه تأکید می وی این امر است.
گیری مختلفی توان جهتدر طبقات گوناگون می .کارگر متفاوت است گروه بورژوا با طبقه

گیری سلیقه و جهت میان تمایزات طبقاتی در توان به رابطهمی نسبت به بدن مشاهده کرد. لذا
های اجتماعی را توان نابرابریها میبه این صورت که از طریق سلیقه .نسبت به بدن اشاره کرد

کردن روابط میان سرمایه ، کار بوردیو برجستهدیگر به عبارت (.613: همان رمزگشایی کرد )
طور خاص بسیار مهم  که در این میان نقش بدن به های طبقاتی استفیزیکی و بازنمایی نابرابری

ها و قابلیت که بندی کردگونه جمعاینرا بدن  پیرامونتوان نظر بوردیو می. است بوده
 ،جایگاه او در جامعه است. از نظر او کنندهیکی از عوامل تعیین ،های جسمانی انسانتوانمندی

نوع سرمایه شکل رداری از چهار ها در جامعه بر اساس میزان برخوها و فرصتتوزیع ارزش
 مندی از سرمایه اقتصادی )ثروت و مایملک(، سرمایه فرهنگیگیرد. در واقع، میزان بهرهمی

)آموزش، شناخت هنرها و سطوح باالی فرهنگ(، سرمایه نمادی )طرز رفتار و نمایش خود( و 
رفتن(  وگو با دیگران و طرز راهکردن و گفت صحبت )شکل بدن، نحوه سرمایه جسمانی

از شکل سرمایه،  هرسازد. عالوه بر این، می موقعیت فرد را در سلسله مراتب اجتماعی مشخص
اجتماعی  است. سرمایه جسمانی بر اساس طبقه برخوردار تبدیل به اشکال دیگر سرمایه یتقابل

ا بدن هبرای آن. کارگر به بدن خود نگرشی ابزارگرایانه دارند رو، اعضای طبقهایناز .کندتغییر می
بدن به  ،که برای اعضای طبقه متوسطحالیدر ،یابی به اهداف استای برای دستدر حکم وسیله

ای از های ورزشی حرفهکوشد با انجام فعالیتطبقه کارگر می .خودی خود اهمیت و ارزش دارد
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جسمانی خویش همچون ابزاری برای کسب سرمایه اقتصادی استفاده کند )نتلتون،  سرمایه
1336 :121-122.) 

 
 ی پژوهششناس روش

)نگرش مثبت نسبت خودپذیرشی  روش کیفی در پارادایم تعریف اجتماعی با پژوهش حاضر
های خوب و بد و احساس مثبت درباره های مختلف خود مانند ویژگیجنبه رشیو پذبه خود 

 های ظاهری ومرئیکاری مستمر ویژگیو دست نظارت) و مدیریت بدنزندگی گذشته( 
های کنترل وزن )از طریق ورزش، رژیم است. این مفهوم به کمک معرف (صورت گرفتهبدن

میزان اهمیت دادن به مراقبت های  و (، دست کاری پزشکی)جراحی بینی و پالستیک(و ...غذایی 
آرایش یا اصالح صورت، استفاده از عطر و  بهداشتی و آرایشی و استحمام روزانه، آرایش مو،

 .ناخن و لنز رنگی برای خانم ها، به یک شاخص تجمعی تبدیل شده است ادکلن، آرایش
 و داریمحصوالت سرمایه توسط که (…چگونگی تغییر در بدن )پوشش، آرایش، جراحی و

 کند که بر اهمیت بدن به عنوان وسیلهای تالش میگسترده طور به گیرد،می صورت تبلیغات
ودر این فرایند استانداردهایی ای از موضع طبقاتی بیافزاید اصلی ابراز فردیت و نیز نشانه

دهد و به دنبال آن شکل مصرف کاالها و خدمات را به منظور ها را تغییر میسلیقه ،سازدمی
 .(32: 1332، کند و این کار همواره ادامه دارد)مدرسیدستکاری در بدن تعیین می

شناسی،  پدیده است که از لحاظ هستی دنخودپذیرشی و مدیریت ببراساس دیدگاه تفسیری، 
تواند معانی گیرد و میبستگی به تجربه و تفسیر انسان دارد. در نتیجه به طور اجتماعی شکل می

شناسی، محقق از طریق تعامل با موضوع پژوهش، به از لحاظ معرفت مختلفی داشته باشد.
باشد های مختلفی میو برداشتشناسی دارای ابعاد شود و از لحاظ روششناخت آن نایل می

که از را شماری از دختران بدنساز شهر تهران  مطالعه . نمونه آماری(13: 1313 بازرگان هرندی،)
شاخص انتخاب نمونه  .می دادند لی، تشکنظری و قضاوتی انتخاب شده بودند یریگنمونه قیطر

 بر این اساس بوده است:  
 شته بدنسازی ورزش کرده باشد. کننده حداقل یک سال در رفرد مشارکت .1
 های مدیریت بدن پرداخته باشد.کننده به فعالیتفرد مشارکت .2

شوند تا میها انتخاب آن. ستیمشخص ن شیاز پ نمونه آماریتعداد  ی،ریگاز نمونه وهیش نیدر ا
یک طیف خاص با  تنها ودر برگیرند  مختلف جامعه هدف را یهایژگیو و یگپراکند نکهیا

 سیماتر یخال یهابه پر شدن خانه کها با هدف کم نمونه. ده استو مشترک مصاحبه نشمشابه 
ها به دست مصاحبه قیاز طر یدیکه مفهوم جد یتا زمان یریشوند و نمونه گیانتخاب م هینظر

مورد  43استخراج  روش محقق پس ازاین در  .ابدییرخ ندهد، ادامه م یو اشباع نظر دیاین
« چرا» ،«ستیچ»سه گانه  یدر محورها ییهاپرسش با نمونه ها، افتهیساختار مهین قیمصاحبه عم

)خودپذیرشی و مدیریت  یمیمدل پارادا میگرفتن الزامات مربوط به تنظ ظربا در ن« چگونه»و 
ساله بودند  41تا  22سنی  محدودهکنندگان در . شرکتدیپرس ییمبنا هیبدن( براساس روش نظر

ورزشی بدنسازی شرق )باشگاه بدنسازی شرق( و شمال شرق)باشگاه بدنسازی های در باشگاه و
 41مدت مصاحبه با هر ورزشکار . دادندفعالیت ورزشی انجام می شکوه قیطریه( شهر تهران



 ( خودپذیرشی و مدیریت بدن در دختران ی)بدنسازیعملکرد ورزشی رشته انفراد شناختیجامعه مطالعه

 ورزشکار شهر تهران
 

 

372 

کنندگان توضیح و به آنها در دقیقه بوده است. در این تحقیق، هدف از پژوهش به مشارکت
صدای مصاحبه شوندگان(، حفظ رازداری و اطالعات خصوص محرمانه بودن مصاحبه ) ضبط 

شخصی که هویت مصاحبه شوندگان افشا نشود، اطمینان خاطر داده شد. به منظور ارتقای 
های مخصوص نگهداری ها توسط پژوهشگر تایپ و در فایلضریب اطمینان، محتوای مصاحبه

)باز،  نیاستراوس و کورب یارکدگذ وهیشده با توجه به ش یگردآور یهادادهگردید. پس از آن، 
 میاز دل مفاه م،یمفاه، از دل کدها جیبه تدر سه مرحله نیا ی. طانجام شد (گزینشیو یمحور
چون: عوامل  یابعاد رندهیدر برگ میدااپار نیااستخراج گردید.  هیها نظرها و از دل مقولهمقوله

 .امدهاستیکنش و پ یراهبردها ایکنش  ،یانجیم طیشرا ،یانهیزم طیشرا هدیپد ،یعل
 سوال اصلی 

مدل پارادایمی جامعه شناختی عوامل موثر بر عملکرد ورزشی در مدیریت بدن و خودپذیرشی 
 تی)نمونه ها( از واقع یکنشگران اجتماع یذهن یهابرداشت، ریبراساس تفاسباشد. چگونه می

)عملکرد ورزشی با رویکرد خودپذیرشی و  ست؟ی)خودپذیرشی و مدیریت بدن( چ یموضوع
مطالعه از مفهوم  مورد یهاموضوع یو درون فهم ریتفاس ف،یمدیریت بدن براساس تعار

 (ست؟یچ یاستفهام وهیخودپذیرشی و مدیریت بدن به ش
 سوال های فرعی 

از منظر شرایط علی موثر بر عملکرد ورزشی در چارچوب مدیریت بدن و خودپذیرشی  .1
  ی چگونه است؟اجتماعکنشگران 

عوامل موثر بر عملکرد ورزشی در چارچوب مدیریت بدن و خودپذیرشی  پدیده محوری یا .2
 ی چیست؟ و عامالن استمرار و تداوم آن از منظر کنشگران اجتماع

عوامل موثر بر عملکرد ورزشی در چارچوب مدیریت بدن و  جادیا یا نهیزم طیشرا .3
 کدام اند؟ از منظر کنشگرانخودپذیرشی 

)خودپذیرشی و مدیریت بدن( و اتخاذ راهبردها  دهیگر مؤثر بر پدو مداخله یانجیم طیشرا .4
 کدام اند؟ ش و تعامل( از منظر کنشگراننک)

خودپذیرشی و )  دهی( در قبال پدو دختران ورزشکار بدنسازی کنش و کنش متقابل )جامعه .1
 کدام اند؟ مدیریت بدن( از منظر کنشگران

 کدام اند؟ از منظر کنشگران( )خودپذیرشی و مدیریت بدن  دهیحاصل از پد یامدهایپ .6
 اعتماد تیقابل
( در پژوهش حاضر به چند روش صورت یکم قاتیبه اعتماد )معادل اعتبار در تحق یابیدست

 :گرفت
را  یکل یها افتهیها خواسته شد تا روش از نمونه نیتوسط اعضا: در ا یابیاعتبار ایکنترل  .1

نوع  نیا ومنین هند.محقق نظر د یهاو برداشت ریو در مورد صحت آن و تفاس نندک یابیارز
 نامد. یم «اعتبار اعضا»را  یابیاعتبار

تجربه  یفیک کارروش چند متخصص و صاحب نظر که در نی: در ایزیمم کیاستفاده از تکن .2
محقق  یهاو برداشت تاستخراج مقوال ،یمفهوم ساز ،یداشتند بر مراحل مختلف کدگذار

 .نظارت کردند
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و  اتیاز نظر وهیش نیشده است. در ا شنهادیپ نیتوسط دنز وهیش نی: اینظر یبند هیزاو .3
نظام  میحساس و تنظ میدر مرحله توسعه مفاه قیمرتبط با موضوع تحق ینظر یکردهایرو

 .(11: 1311محمدپور، )شود یاستفاده م جینتا ریو تفس لیتحل یبرا زیمقوالت و ن
ضریب، ثبات و همبستگی نمرات بین داوران یا ارزیابان مختلف یک  نی: اتوافقی کاپاضریب  .4

 شود. شود که با ضریب کاپا نشان داده مینامیده می« ضریب توافق»سنجد و موضوع را می

 
 یافته های پژوهش

 على طیشرا
 دهیپد یجادیو ا یجابیاز علل و عوامل ا یابه مجموعه یعل طیحاضر شرا قیدر تحق

 وندش یعوامل که سبب م نیها اشاره دارد. از جمله اخودپذیرشی و مدیریت بدن از منظر نمونه
 ، عبارت اند از: شود مشاهدهخودپذیرشی و مدیریت بدن در جامعه 

استیل بدنی یا درک  توصیف ،وردن به رشته بدنسازیآدالیل روی  علل فردی ویژگی بدنی:
 ؛ ذیهنقش تغ ،خویش، همانند پسرها بودن

مضطرب بودن، فرد ، حساس و زودرنج بودن، خودپذیرشی پایین های شخصیتی:ضعف ویژگی
؛ توصیف زنان بدنساز از همسران خویش؛ اضافه وزن ،شکاک و بدبین نسبت به دیگران خجالتی

 ؛متلک پرانی
 مجامع عمومی از نحوه پوشش در، نگاه ابزاری به بدن برداشت جامعه نسبت به زنان بدنساز: 

 ؛ زیبایی بدن، تصویر بدن.مراسم عروسی جمله 
 در ادامه، یکی از روایت های موجود بیان می گردد: 

 :دیگو یم.ت. م خانم
من یک دختری هستم که به نظر خودم یک مقداری اضافه وزن دارم و نسبت به تناسب اندامم »

بینم و با و کابوس میحساس هستم. شاید باورتان نشود که در خواب هم من به فکر اندامم هستم 
شوم، چون نسبت به بدنم شنیدن کوچکترین اظهار نظری در رابطه با اندامم خیلی ناراحت می

کنم زمانی به رختکن سعی می خواهم برم در سالن بدنسازی ورزش کنم،حساس هستم. وقتی می
نشان ندهد،  پوشم چسبان نباشد و اضافه وزنم راتر باشد و لباس ورزشی که میبروم که خلوت

شوم که دارند بدن چاق من ولی در هنگام ورزش کردن از نگاه دیگران و زل زدن آنها متوجه می
 «.   شومشود و ناراحت میدهند، اعصابم خرد میرا مورد تمسخر قرار می

 ست.های جورج هربرت مید همسوو نتایج پژوهش تعریف اجتماعی میپاراداها با این یافته
های دیگران مهم پیرامون و ها و ارزیابینی تصور فرد از خود را محصول داوریخودپنداره یع

داند. دیگری تعمیم یافته جورج هربرت مید )نگرش کل اجتماع یا هر دیگران تعمیم یافته می
سازد )جرج کند( اندیشه انتزاعی و عینیت را امکان پذیر میجمعی که کنشگر در آن شرکت می

 (. 123:  1332ریتزر، 
 پدیده محوری

پدیده محوری طرح، تئوری است که ممکن است نام طرح یا چارچوب طرح را در بر داشته باشد؛ 
علی خودپذیرشی و  طیشرادهد. مفهومی است که متغیرها را دو به دو در کنار هم قرار می

وله عمده مربوط به پدیده ذهنی منجر مدیریت بدن بر اساس اظهارات مصاحبه شونده ها به دو مق
 ـ عدم اعتماد به نفس.2ـ خودپذیرشی؛ 1شده اند : 



 ( خودپذیرشی و مدیریت بدن در دختران ی)بدنسازیعملکرد ورزشی رشته انفراد شناختیجامعه مطالعه

 ورزشکار شهر تهران
 

 

372 

 در ادامه، یکی از روایت های موجود بیان می گردد: 
 : دیگو ین.ع. م خانم

خانواده ام  به من می گفتن  اندام خیلی خوبی داری. برای خودت یک پا مرد هستی و فقط کاله »
ام هم من را توی باشگاه نشان بقیه دخترها هی می توانی بکنی و مربینداری. هر کاری که بخوا

گفت این برای خودش رستم دستانی هستش و من هم همچنین احساسی دارم که داد و میمی
برای خودم یلی هستم و یک لشکر را حریفم. االن می توانم به جرات بگویم که هر کاری می

اگر پاش برسد به راحتی یک تنه با چند تا مرد دست و پنجه توانم حتی می توانم بکنم.خواهم می
نرم کنم و حسابی خدمتشان برسم و آنها را به قول معروف سوسک کنم، چون اندام من یک اندام 

های بدنساز خاص و هرکولی است و همه از اندام من حساب می برند. من توی ایران بین خانم
تر از من در تر و خوش هیکلاستیلتر هستم. به نظر من خوش توانم ادعا کنم که از همه آنها سر می

 «.ایران وجود ندارد
شود، اما باشد و آموختنی است که در تجارب فرد حاصل میخودپذیرشی، بخش شناختی خود می

های مثبت یا اعتماد به نفس، ارزشیابی عاطفی نسبت به خود است که معموال بر اساس ویژگی
ای از عوامل فردی، اجتماعی، شود. هر چند که مدیریت بدن، معلول مجموعهمنفی فرد سنجیده می

اقتصادی، فرهنگی و ... است، اما برداشت منفی از خود، عدم اعتماد به نفس و خودپذیرشی 
تواند عامل موثری در نوع نگرش فرد به مسئله مدیریت بدن باشد. خودپذیرشی و ضعیف می

محوری در شناخت اجتماعی است. خود پذیرشی به عنوان یکی از اعتماد به نفس، یکی از مفاهیم 
 مفاهیم  شامل کلیه کیفیت های ذهنی و عینی است که شخص از خود و دیگران از او دارند.

آگاهی از خود، نشان دهنده جنبه مهمی از تجربه پدیدار شناختی یا ذهنی انسان است. افراد دارای 
هایی آل( هستند. خود واقعی، مربوط به تصورات و نگرش دو نوع خود )خود واقعی و خود ایده

ای نسبت به خود دارد و در واقع خودی است که شخص هم اکنون است که فرد به طور واقع بینانه
هست. خودایده آل نیز مربوط به خودی است که فرد دوست دارد آنگونه باشد. خودپذیرشی افراد 

ها وجود دارد. در اینجا، خود واقعی و خود ایده آل آن شود که بینای تعیین میبر اساس فاصله
توان به ویژگی بارز افراد دارای شخصیت خودشیفته اشاره کرد که شامل حس خودبزرگ بینی می

و در عین حال خود شکننده است. شاید بتوان حس خودبزرگ بینی را به خود ایده آل و خود 
 .شکننده را به خود واقعی این افراد نسبت داد

 یانهیزم طیشرا
ها با آن قیو تلف یتالق یگدارند و محصول چگون لیو دخ یعل طیدر شرا اشنم یانهیزم طیشرا

که در آن  ییهانهی. از زمباشدمیمختلف با ابعاد گوناگون  یشکل دادن به الگوها یبرا گریکدی
 ،نقش مذهب، نقش قوانین د،انفتهیاخود پذیرشی و مدیریت بدن بسط  دهیبه پد مربوطی راهبردها

، تاثیر فناوری مدرن و پایگاه طبقات اجتماعی(، دیدگاه معاصر و دیدگاه سنتی) هادیدگاهو  نگرش
 توان نام برد. سطح فناوری را می

 در ادامه، یکی از روایت های موجود بیان می گردد: 
 :دیگو ی. مف.ج خانم

هایی هم پایین شهر واقع شده است و بیشتر خانمکنم، در منطقه باشگاهی که من در آن ورزش می»
ها و مخارج باشگاه برای آنها  و من کنند، جزو این قشر هستند و تامین هزینهکه اینجا ورزش می

باشد. من ناچار هستم برای اینکه اندامی خوب کسب کنم از مواد پروتئینی که ارزش سخت می
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های جانبی باشگاه، خانواده من هزار و یک دلیل زینهغذایی بیشتری دارند استفاده کنم. به خاطر ه
آورند که من را از ورزش کردن در این رشته منصرف کنند، ولی من دارم سعی شرعی و عرفی می

می کنم با به دست آوردن بدنی خوش فرم برای خودم کاری دست و پا کنم که هم هزینه باشگاه 
 .«ام باشدرا پوشش دهد و هم کمک خرج خانواده

 حاصل رابطه ، مدیریت بدنبوردیو از نظرست. های پیر بوردیو همسوها با نتایج پژوهشاین یافته
های سرمایهای عالوه بر اعط که ی افراد استواره و سلیقهاجتماعی، عادتپایگاه طبقات متقابل 

یابی و هویتای برای شیوه -«تمایز»کردن  ها فرصتی برای دنبالفرهنگی به آنسمبلیک و خرده
با تبدیل آن به  بدنی ابزاری از این سرمایه سبک زندگی مطلوب خویش و در نهایت استفاده تعقیب
این، با توجه به اینکه رکند. بنابفراهم می -ها و امتیازاتی در زندگی شخصی و اجتماعیفرصت

 ... های غذایی ومن، رژیکرد آرایش ورزش بدنسازی،امروزه مدیریت بدن از طریق کردارهایی مثل 
توانسته است رنگ و نماد تمایز بخشی به خود بگیرد و به عنوان حامل هویت شخصی افراد نیز 

توان تمایزات رفتاری و نگرشی افراد را از طریق تفاوت الگوهای از این رهگذر می ،عمل کند
 (.131: 1317ذکایی، ) مدیریت بدنشان تفسیر کرد

 یانجیمداخله گر و م یطشرا

 ای کیا نامناسب اشاره دارد که اثرات یمناسب  یمداخله گر به عوامل و عناصر طیاز شرا منظور
 طیشامل شرا مداخله گر طیپژوهش شرا نیسازند. در ایتر مفعال ایرا کندتر  رییچند عامل تغ

نقش )های اجتماعی اجتماعی: نقش طیشرا؛ نقش مالی خانواده و خانوادگی: نقش حمایتی خانواده
، دیدگاه شرکت در مسابقات خارجی(، نقش فدراسیونو  نقش محیط کار، دوستان، نقش مربیان

نقش و جو حاکم بر باشگاه های بدنسازی، فضای باشگاه بدنسازی، باشگاه مختلط، نگاه ابزاری به 
ر نظ)روند گفتمان مد جامعه(، برداشت جامعه نسبت به زنان بدنساز بدن، ارتباط با آقایان بدنساز، 

سن،  ؛ ویژگی های دموگرافیک:نگرش آقایان نسبت به زنان بدنساز، دیگران نسبت به بدن خود
 تجرد و تاهل، سابقه ورزشی مقطع تحصیلی می باشد. 

 در ادامه، یکی از روایت های موجود بیان می گردد: 
 :دیگو ی. مس.ث خانم

توجه به استیل و فرم بدنت میگفتند تو هوش خوبی داری و با هایشان میام با صحبتخانواده»
گفتند که چقدر هایم به من میتوانی ورزشکار موفقی بشوی و در مدرسه هم دوستان و همکالس

شوی. در تر میتو خوش استیل هستی اگر یک خورده ورزش بدنسازی تمرین کنی خوش فرم
ت داشتم اندامم مثل داد، دوسهای که به من میام با توجه به تمرینات و آموزشباشگاه هم مربی

 «. آن بشود
بار  نیگروه مرجع اول اصطالح .دارد همخوانی منیها و مرتونهای ها با نتایج پژوهشاین یافته

 ،دادیانجام م یطبقات اجتماع پیرامونکه او  یاضمن مطالعه 1342در  منیتوسط هربرت ها
و گروه  می دهندقرار  یابیوابسته خود به گروه را مورد ارز گاهیکه افراد پا افتیمطرح شد. او در

مرجع به عنوان  وهگر کی نیکنند. بنابرایخود انتخاب م یمرجع را به عنوان چارچوب قضاوت برا
عمل  کیانتخاب  ایمشخص و  ریمس کیآنها در  یریگافراد و جهت یریگ میتصم یبرا ییالگو
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دهند، یم صیکه مناسب تشخ یتیموقع نییتع یها براگروه نیافراد از ا .ردیگیمورد استفاده قرار م
 (.  221:  1374)دوچ و کراوس، کنندیخود استفاده م تیبه عنوان محور و مرجع فعال
 کنش و تعامل )راهبردها(

 فیتوسط افراد در مواجهه با مسائل تعر تنها تیریمد یراهبرد را چگونگ ،نیاستراوس و کورب
 دهیمورد نظر نمونه ها در تحقق پد یراهبردها از جمله(. 11: 1332 ن،ی)استراوس و کوربکنند یم

 توان به موارد زیر اشاره کرد: میخودپذیرشی و مدیریت بدن 
مدلینگ شدن و سلبریتی؛ عملکرد  ،نحوه آرایش موی سر ،تتو، پیرسینگ، برنزه: مدیریت بدن

را بهتر بکند؛ تاثیر فناوری مدرن در عرضه خود؛ ورزشی؛ ارتباط با آقایان بدنساز که بدنم 
 همجنسگرایی؛ لباس گشاد پوشیدن یعنی لباسی که بدنش را نشان ندهد. 

 : در ادامه، یکی از روایت های موجود بیان می گردد
کنم، حس خوب و اعتماد به نفس باالیی می برنزه و تتو، پیرسینگمن وقتی که بدنم را آرایش و »

توانم با دیگران ارتباط موثر برقرار کنم و دیگران را جذب دهد که راحت تر میبه من دست می
ام، ولی ام تاثیر گذاشته و هم در حوزه روابط عمومیخودم کنم که این کار هم در حوزه ورزشی

 «. توانم بیرون بیایم روزی که بدنم را آرایش نکنم، آن روز برای من روز نیست و حتی نمی
دارد. شالوده نگاه گافمن به ورزش، بر پایه  های گافمن همسوییبا نتایج پژوهشها این یافته
تر، موضوع مورد عالقه گافمن چگونگی شکل گرفته است. به عبارت ساده« کنش متقابل»دیدگاه 

تئاتر »ها برای تاثیر آرمانی گذاشتن بر دیگران است. ما نیز در زندگی روزانه مشغول کوشش انسان
« ایکار چهره»انسان در زندگی روزانه انرژی زیادی را صرف به اصطالح «. هستیمبازی کردن 

را ارزش اجتماعی مثبتی « چهره»کند تا تصویر خوبی از خود در ذهن دیگران ایجاد کند. گافمن می
کند. این راهبردهای رفتاری سبب داند که انسان با راهبردهای رفتاری مناسب آن را کسب میمی
های کند. صورت در مقولها دیگران فرض کنند که فرد در کنش متقابل چگونه رفتار میشوند تمی

شده، تصویری از خود می باشد که برای دیگران پذیرفتنی است شناختی پذیرفتهجامعه
 (.161-162: 1313)ویس،

 امدهایپ

 قیتحق در. امدهاستیپ ،نیاستراوس و کورب ییربه مبناظدر روش ن یمیاصطالح پارادا نیآخر
خود  دهیپد یریتحقق و شکل گ به نمونه ها که یشده از سو شنهادیپ یاز راهبردها کیحاضر هر 

به  پژوهش یدر بردارد. نمونه ها زیرا ن ییامدهایگردد، پ یپذیرشی و مدیریت بدن منجر م
 ؛و رقابتی جنگجو ر،موفقیت ورزشکا : عملکرد ورزشی:انداشاره کرده زمینه نیدر ا ییامدهایپ

عدم ارتباط با ، روابط مثبت با دیگران اجتماعی:؛ خانوادگی؛ مستقل بودنس، اعتماد به نف فردی:
آن، شغل مناسبی به دست آوردن، دوست پسر پیدا عدم یا  نقش و توان رهبری داشتن، دیگران

کردن، شوهر پیدا کردن و ازدواج کردن، کار پیدا کردن، جذب باشگاه های خارجی شدن، ارتقای 
 .قه اجتماعی و تمایز طبقه ایطب

 در ادامه، یکی از روایت های موجود بیان می گردد: 
 : دیگویم.ر. م خانم
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دهم تا تناسب اندام خوبی داشته باشم و بتوانم شغل خوبی پیدا من دارم این ورزش را انجام می»
م و اقامت یک ام را بچرخاند و از این وضعیت خارج شوکنم که درآمدش باال باشد و چرخ زندگی

کشور خارجی را بتوانم به دست بیاورم و در کنارش با زیبایی اندامم بتوانم شوهر مناسبی پیدا 
 «.کنم

عنوان عنصری به« بدن». بر مبنای نظر بوردیو، ستهای بوردیو همسوها با نتایج پژوهشاین یافته
ان ورزش محسوب نخواهی عرصه ستیز و رقابت طبقات اجتماعی در میداجتماعی، خواهی 

های رو، طبقات مختلف اجتماعی بر سر موضوع آثار احتمالی ورزش و فعالیتشود. از اینمی
دادن قدرت از طریق عضالت  بدنی با یکدیگر توافقی ندارند؛ چه در سطح بیرونی بدن مثل نشان

ا وقار و دادن شخصیت و هوشمندی از طریق بدنی ظریف، ببرجسته و برآمده و یا برعکس، نشان 
طور البته زیبا و چه در سطح درونی بدن مثل سالمتی، تعادل ذهنی و غیره. ژاک دوفرانس به

تواند برای دو هدف نمایش بیرونی و درونی به کار دهد که ورزش میای نشان میهوشمندانه
ه های بیرونی قدرت است، یعنی هدف مورد نظر طبقگرفته شود؛ تولید بدنی قوی که واجد نشانه

که هدف « بدنی سالم»شود یا تولید سازی و پرورش اندام تأمین میکارگر که توسط ورزش بدن
داری و یا فرادست جامعه است که توسط آمادگی جسمانی، ایروبیک و یا مورد نظر طبقه سرمایه

: 1332یابد )روحی،است تحقق می« بهداشتی و سالمتی»های دیگری که کارکردشان اساساً ورزش
17.)  

 

 بحث و نتیجه گیری 
پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی کیفی و با استعانت از روش نظریه مبنایی کوشید مدل 

های ذهنی و تفاسیر و را بر اساس برداشت خود پذیرشی و مدیریت بدنپارادایمی از مفهوم 
دختران  کردیپژوهش حاضر، رو یهاافتهیبراساس تعاریف کنشگران از این مفهوم ارائه دهد. 

مشخص  یخودپذیرشی  در قالب تعامل شش مؤلفه اصلو  مدیریت بدنورزشکاربدنساز نسبت به 
ورزشکار بدنساز  ی دخترانهاخودپذیرشی و مدیریت بدن دغدغه یمقوله معناـ  1 است:گردیده 
 مدیریت بدنبرخورد با  مهم در یتیشخص یها یژگی، وفرایند مدیریت بدن یو چگونگ ییبه چرا

 خود پذیرشی و مدیریت بدن دهیپد یجادیو ا یجابیعلل و عوامل ا ان،یاز نگاه خود فرد و اطراف
به عنوان پدیده محوری؛  خود پذیرشی و مدیریت بدن مؤثر به کردیروـ 2به عنوان شرایط علی؛ 

خود د ی که دختران ورزشکار بدنساز در مواجهه با فراینامقابلهی راهبردهاو  ریباو تد زمیمکان ـ3
به عنوان مقوله دکننیاخذ م دو امکانات موجو اجتماعی طیپذیرشی و مدیریت بدن با توجه به شرا

زمان  کیخود پذیرشی و مدیریت بدن که در  با ییارویرو یبرا یکسب آمادگـ 4ی؛ راهبرد های
خود به آنها پاسخ  یهابا عمل و تعاملبدنساز  و دختران ورزشکار دیآیم دیو مکان خاص پد

خودپذیرشی و مدیریت بدن و فرایند مقابله با  یمقوله هاـ 1ای؛ به عنوان مقوله زمینه  دهندیم
ا یمناسب  یعوامل و عناصر یطشرا)که بستگی به  قوت و مقابله با نقاط ضعف استفاده از نقاط

ـ  6گر؛ و مداخلهی میانجی هابه عنوان مقولهدارد( در دختران ورزشکار بدنساز  نامناسب
 دختران ورزشکار بدنساز که پیامدی به همراه دارد.  خودپذیرشی و مدیریت بدن
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استخراج و در قالب در دختران ورزشکاران بدنساز  براى خودپذیرشی و مدیریت بدن رمؤلفهیز 43
عنوان  موضوع واحد با کی لهیها به وسمؤلفه نیارائه شد. ا ادیداده بن هیبر مبناى نظری مدل نظر

 ارتباط گریکدیبا  «در دختران ورزشکار بدنساز مؤثر به خودپذیرشی و مدیریت بدن کردیرو»
در ورزش بدنسازی یک خصلت  خودپذیرشی و مدیریت بدنتوان گفت که فرایند می .ابندییم

تن به  .است زبان اجرای فکر و فکر است اجرای زبان گفتمانی دارد. گفتمان محصول زبان است.
شود که دستاورد عقل خصوص امیالش در پارادایم گفتمان بدن به وسیله خودپذیرشی کنترل می

است. با تکامل اجتماعی در عصر جهانی شدن و بلوغ عقل در عاطفه تجلی تاریخی و روانی، میل 
ل و را به مسیر جدیدی برده است که می توان به میل به جذابیت بدن اشاره کرد و این دیالوگ می

گردد. وقتی که در ذهن دختران بدنساز فیزیک ذهن در گفتمانی جمعی است که حقیقت ساز می
باید  آل دهیا یبدن ریمطلوب و تصو یبدن ریکسب تصو یبرا ی اهمیت خاصی دارد و معتقدندبدن

به ورزش بدنسازی بپردازند، وقتی ارزش در جامعه به جذابیت فیزیکی پیوند خورده باشد و 
دهد، فرد تحت تاثیر فرهنگ اجتماع خویش ارزشمندی را در ه این پدیده اهمیت میجامعه ب

بیند و در رابطه با تصویر بدنی منطق اساسی این است که افراد در داشتن فیزیک بدنی جذاب می
معرض فراگیری انتظارات و ایده آل های فرهنگی و اجتماعی جامعه خویش هستند. جوانان به 

به دلیل مشاهده شرایط ناهمسان و تبعیض جنسیتی اعم از عدم بهره مندی از  ویژه دختران جوان
امکانات و پتانسیل های موجود در جامعه مثل استخدام در مراکز دولتی و غیر دولتی، ناگزیر 

به ورزش بدنساری روی آورند، چرا که  هستند که برای ابراز وجود و نشان دادن خود در اجتماع،
دانند. در این اه اجتماعی و کسب درامد بهتر را در داشتن بدن جذاب میموفقیت و کسب پایگ
های بدنساز هستند که  نسبت به عملکرد ورزش شان دچار ادراک غیر واقع میان، تعدای از خانم

زنند. در اینجا با دیدگاه گویی از عملکرد ورزشی بدن خود میای شده اند و دست به  اغراقبینانه
گویی دختران بدنساز جزو شرایط این پدیده را تبیین و بررسی کرد. این اغراقمختلف می توان 

گویی آنان ناشی از  آگاهی و شود. بر اساس یافته به دست آمده، اغراقپدیده محسوب  می
احساس دختر بدنساز، خانواده و جامعه نسبت به پدیده ورزش بدنسازی بوده است.  این نوع 

که نیتوجه به ا با شود.یمحاصل  ینینابیها و روابط بدر تعامل یمنف نگرشرفتار بازخوردی، از 
 گویی باعثنگرش منفی اغراق بعد نیشود، لذا ایرشد هر فرد محسوب م طیمح نیخانواده نخست

 ییها امیپشود. ین با دختر بدنساز میروابط آشفته والد و  یو اجتماع یروان ،یتیشخص یهااختالل
 زیهمه چ»سازد که با توهم یم یها افرادشود، از آنیالقا م دخترانبه که  «بشو دهید»با مضمون 

. در پندارندیباالتر م گرانیخود را از د. در نتیجه شوندیوارد اجتماع م «یهمه کار توان»و  «یدان
تنها نقاط قوت خود و نقاط ضعف  میدان ورزشی، دختری که به رشته بدنسازی روی آورده است

د و زمانی که دختر جوان قدرت اعمال مدیریت اندکی در دیگر موارد دارد، بدنش نیبیمرا  نیریسا
گردد. دختر به عنوان محیطی مهمی برای اعمال قدرت به ابزار لذت و خود شیفتگی مبدل می

بدنساز خود شیفته در ظاهر عجول و بی پروا، نمایشی از خود مطمئن و با اراده است و اغلب با 
دختران بدنساز برای جبران  .شودای از موفقیت در کار و روابط خود ظاهر میو هاله گوییمبالغه

 .شوندکمبودهای خود در توصیف عملکرد ورزشی و بدنی شان دچار اغراق گویی می
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 شرایط علی

 

 

 

 پدیده

شرایط میانجی و مداخله گر                                                       شرایط زمینه ای  

      

                                  
 

 

 

  تعامل )راهبردها( وکنترل 

 

 

 پیامدها

 
 

 اجتماعی:؛ نقش مالی خانواده ،نقش حمایتی خانواده

نقش ، نقش دوستان، نقش مربیان، نقش های اجتماعی)

دیدگاه شرکت در (، نقش فدراسیون، محیط کار

، نقش و جو حاکم بر باشگاه های مسابقات خارجی

بدنسازی، فضای باشگاه بدنسازی، باشگاه مختلط؛ نگاه 

برداشت جامعه ابزاری به بدن؛ ارتباط با آقایان بدنساز، 

نظر )روند گفتمان مد جامعه(، نسبت به زنان بدنساز 

نگرش آقایان نسبت به ، دیگران نسبت به بدن خود

: سن ، مجرد و ؛ ویژگی های دموگرافیکزنان بدنساز

 متاهل، سابقه ورزشی و مقطع تحصیلی

 ـ خودپذیرشی 8     
 ـ عدم اعتماد به نفس    5 

و نگرش  ،نقش مذهب، نقش قوانین
(؛ معاصرو  دیدگاه سنتی )دیدگاه ها 

؛ تاثیر فناوری پایگاه طبقات اجتماعی
 مدرن و سطح ت فناوری

ضعف ؛ استیل بدنی خویش، نقش تغذیهیا درک  توصیف، دالیل روی اوردن به رشته بدنسازی علل فردی ویژگی بدنی:

شکاک و بدبین نسبت به  مضطرب بودن، فرد خجالتی، حساس و زودرنج بودن، خودپذیرشی پایین های شخصیتی: ویژگی

نگاه  برداشت جامعه نسبت به زنان بدنساز:؛ متلک پرانی؛ توصیف زنان بدنساز از همسران خویش؛ اضافه وزن، دیگران

 ؛ زیبایی بدن و تصویر بدنسیمراسم عرو مجامع عمومی از جمله  نحوه پوشش در، ابزاری به بدن

روابط  اجتماعی :؛ خانوادگی؛ مستقل بودنس، اعتماد به نف فردی: ؛و رقابتی جنگجو ، رموفقیت ورزشکاعملکرد ورزشی: 

، شغل مناسبی بدست عدم نقش و توان رهبری داشتن، نقش و توان رهبری داشتن، عدم ارتباط با دیگران، مثبت با دیگران

آوردن، دوست پسر پیدا کردن، شوهر پیدا کردن و ازدواج کردن، کار پیدا کردن، جذب باشگاه های خارجی شدن، ارتقای 

 طبقه اجتماعی و تمایز طبقه ای

مدلینگ و سلبریتی شدن؛ عملکرد ورزشی؛ ارتباط با آقایان بدنساز؛  ،نحوه آرایش موی سر ، تتو، پیرسینگ، برنز: مدیریت بدن

 تاثیر فناوری مدرن در عرضه خود؛ همجنسگرایی؛ لباس گشاد پوشیدن یعنی لباسی که بدن را نشان ندهد 
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