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Introduction
Today, body management and the variables influencing it tend to be one of the most important topics in sociology.
The body is not merely a biological and psychological aspect, but rather is a socially constructed phenomenon. The
body should be regarded as a pivot that makes it possible for humans to understand the world. It is through the body
that the individual assumes the essence of his or her existence according to social and cultural conditions, age,
gender, and personality. The development of nutrition, health and sports technologies along with independence of
operation, intense consumerism, the importance of youth and the growing interest in young and beautiful bodies have
greatly been influenced by the popular culture of new media. These issues have made body a central theme in the
social and cultural studies of contemporary society. Media in advertising and virtual space with a variety of
advertising patterns, especially in sports clubs, instill a need for beauty and fitness among their target audience,
mainly teenagers and young adults.

Material & Methods
The research method was descriptive-analytical and in
terms of its purpose, it was pragmatic. It was
implemented by field method. The statistical
population of the study was girls and boys aged 16-18
years in Isfahan who participated in 470 public and
private clubs active in the field of bodybuilding and
aerobics in the first six months of 2018. Due to the lack
of accurate statistics of their numbers, based on Kerjesi
and Morgan's table for an unknown society, 384
individuals were selected as the research sample by the
available sampling method. The research measurement
tool consisted of a researcher-made questionnaire
whose surface and content validity, after consultation
with professors and experts, were verified by a careful
examination of its texts and research literature (n = 10
persons). Its reliability was also calculated by
Cronbach’s alpha (0.86). Descriptive statistics (mean,
standard deviation) and inferential statistics (Pearson
correlation coefficient, exploratory factor analysis, and
second-order confirmatory factor analysis) were used
to analyze the data.
Discussion of Results & Conclusions
Studies show that in today's business community, in
most cases, the value given to a person's appearance is
greater than the value given to his personality,
character, and behavior. Therefore, many young people
nurture their body to be exposed to fashion in order to

attract attentions because they believe that the body's
appearance (being muscular and handsome) is one of
the most important factors in making relationships and
drawing attentions. Therefore, by raising awareness
and insight in the society, especially among the youth,
it is necessary to internalize the value of each person in
addition to the facial aspects of body and fitness and
physical strength in his dignity, modesty, and modes of
behavior and character in communicating with others.
Therefore, reducing various facets of a person's
character to a mere aesthetic beauty cannot be an
absolute value. The results showed that the most
important factors affecting youth tendency to body
management were, respectively, youth culture (0.84),
social acceptance and peer group (0.81), satellite and
media advertising (0.79), reference groups (0.72), body
dissatisfaction (0.71), economic factors (0.62), and
cultural capital (0.41).
In this regard, it is suggested that sports managers
and executives, especially leisure-time sports, be
provided with training sessions for coaches and
managers of sports clubs in the Ministry of Education,
sports federations and subsidiaries such as sports clubs,
universities and private sports clubs in order to explain
the philosophy and principles of fitness and leisure
activities. Moreover, by formulating laws and
regulations along with by-laws required to suit the
circumstances of society for bodybuilding centers and
sports clubs, they elaborate a code of ethics in the field
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of bodybuilding and take regulatory actions and
effective measures in this regard. They also describe
the negative effects and consequences of youth make
up in the mass media, especially television.
Keywords: Youth, Social Factors,
Factors, Body Management, Isfahan.
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چكیده
هدف پژوهش حاضر ،بررسی و تحليل جامعهشناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن است .روش پژوهش توصيفی از نوع
تحليلی و ازلحاظ هدف ،کاربردی بود که به روش ميدانی اجرا شد .جامعۀ آماری همۀ دختران و پسران  80-81سال شهر اصفهان بودند که در
 0ماه اول سال  8937در  078باشگاه دولتی و خصوصی فعال در حوزۀ بدنسازی ،پرورش اندام و ایروبيک شرکت کرده بودند که با توجه به
وجودنداشتن آمار دقيق از تعداد آنها ،براساس جدول کرجسی و مورگان ( )1970برای جامعۀ نامعلوم ،تعداد  910نفر بهمنزلۀ نمونۀ پژوهش
به روش نمونهگيری دردسترس انتخاب شدند .ابزار اندازهگيری پژوهش پرسشنامۀ محققساختهای بود که روایی صوری و محتوایی آن ضمن
بررسی دقيق متون و ادبيات پژوهش ،پس از نظرخواهی از استادان و متخصصان ( 88نفر) تأیيد و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ
( )8/10محاسبه شد .برای تجزیه و تحليل دادهها از روشهای آمار توصيفی (ميانگين ،انحراف استاندارد) و روشهای آمار استنباطی (ضریب
همبستگی پيرسون ،تحليل عاملی اکتشافی و تحليل عاملی تأیيدی مرتبۀ دوم) استفاده شد .نتایج نشان دادند مهمترین عوامل مؤثر بر گرایش
جوانان به مدیریت بدن ،به ترتيب شامل فرهنگ عمومی بين جوانان ( ،)8/10پذیرش اجتماعی و گروه دوستان و همساالن ( ،)8/18تبليغات
ماهوارهها و رسانهها ( ،)8/73گروههای مرجع ( ،)8/72نارضایتی از بدن ( ،)8/78عوامل اقتصادی ( )8/02و سرمایۀ فرهنگی ( )8/08است.
واژههای کلیدی :جوانان ،عوامل جامعهشناختی ،مدیریت بدن ،اصفهان
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مقدمه و بیان مسئله

بهویژه دختران از بدن خود بررسی کرد .این نوجوانان به درک

امروزه مدیریت بدن و متغير هاای ماؤثر بار گارایش باه آن از

پایه از خود در گروه همساالن یا آنان که احاطهشان کاردهاناد،

مباحث مهم در جامعهشناسی است .بدن تنهاا جنباۀ زیساتی و

تمایل دارناد ()Berger & Reilly, 2008: 299؛ درواقاع ،تصاویر

روانشناختی ندارد؛ بلكه پدیدهای است که بهصورت اجتماعی

بدن پدیدهای متأثر از جنسيت است؛ بدین معناا کاه ماردان و

ساخته و پرداخته میشود (قبادی و همكاران .)8930 ،بدن را بایاد

زنان بهگونهای اجتماعی میشوند تاا بادنهایشاان را باهطاور

محوری دانست کاه امكاان درک انساان نسابت باه جهاان را

متفاوتی ادراک کنند و ایدهآل و ویژگیهای جسمی متفاوتی را

ممكن میکند .از خالل بدن است که فرد جوهر هساتی خاود

باارزش بدانند .زنان بدنشان را بهمنزلۀ کاالیی متماایز ادراک و

را بنااا باار شاارای اجتماااعی و فرهنگاای ،ساان ،جنساايت و

برحسب معيارهای زیباییشناختی قضاوت و ارزیابی میکنناد؛

شخصيت خود در اختيار میگيارد و آن را باه دیگاران منتقال

در حالی که برای مردان عملكرد و توانایی بدنی از زیبایی بدن

میکند ( .)Lubroton, 2013: 61رشد فناوریها در حوزۀ تغذیه،

مهم تر است (ریااحی .)8938 ،چناين رویاه هاا و رفتارهاایی باا

سالمت و ورزش در کنار اهميتیافتن عامليت ،استقالل عمل،

ساااختارهای اجتماااعی و خااانوادگی و سااازوکارهای قااانونی

مصرفگرایی شدید ،اهميتیافتن جوانی و افزایش عالقاه باه

جامعه  -که نوع کامجویی زن و مرد از یكدیگر را مقيد به قيد

بدنهای جوان ،زیبا و خوشاندام کاه خاود از فرهناگ عاماۀ

خانواده و مسائل شرعی میکناد  -در تعاار

اسات؛ چناين

رسانههای نو تأثير زیادی گرفتهاند ،بادن و بادنیشادن را باه

تعارضی ازطریق شاكاف ایجادشاده باين فرهناگ موجاود و

موضوعی محوری در مطالعاات اجتمااعی و فرهنگای جامعاۀ

فرهنگ آرمانی در الیههاای گونااگون زنادگی اجتمااعی باين

معاصر تبدیل کرده است .رساانههاا در تبليغاات و در فضاای

جوانان ردگياری شادنی اسات (بساتان نجفای و همكااران.)8911 ،

مجازی با اناواع الگاوی تبليغااتی و باهویاژه در باشاگاههاای

منظور از مدیریت بدن ،نظارت و دستكاری مستمر ویژگیهای

ورزشی احساس نياز به زیبایی و تناسب اندام را بين مخاطبان

ظاهری اندام های بدن به ویژه عضالت ساينه ،باازوان ،کمربناد

خود که به طور عمده نوجوان و جاوان اناد ،درونای مایکنناد

شانهای و عضالت ران هاست که افراد انجام میدهند؛ زیارا در

(حسينی پاکدهی و مرادیاان8931 ،؛ افراسايابی و خارمپاور.)832 :8930 ،

طی سال های اخير توجه افراطی به اندامها و وضعيت ظااهری

وضعيت بدن در جامعاۀ مصارفی نشاان دهنادۀ ناوعی عالقاۀ

ازسااوی دختااران و پسااران بااه موضااوعی اساسای و مهاام در

تجاری ،نمایشی و آرایشی افراد جامعه به ویاژه جواناان باه آن

جامعه شناسی تبدیل شده و اهميات آن هام در پاژوهش هاای

است که طی آن الزم است فرم بدن مناسب ،تا اندازه ای الغار،

تجربی هم در نظریاه پاردازیهاای جامعاه شاناختی واضا و

جوان ،خوشتيپ و عضالنی نگاه داشته شود .در شرای فعلی

آشكار است .هرچند چهره و اندام های افراد ،حالات فيزیكای،

جامعۀ ما همگانیشدن پدیادۀ پارورش انادام و بازر نماایی

شخصی و جنبۀ خصوصی دارد ،بسياری از جواناان (دختار و

برخی اندام های بدن مانند عضالت سينه و بازوان و رانها بين

پسر) بدن خود را پرورش میدهناد تاا در معار

ماد قارار

مردان جوان و تناسب اندام همراه با الغرکردن عضالت شاكم

گيرند و چهرۀ آنان در جامعه تابلو شود و نظرها به آنها جلاب

و باسن بين زناان و دختاران در جامعاه فراگيار شاده اسات.

شود؛ زیرا معتقدند بدن از عوامل بسيار مهم در ایجااد روابا ،

به دنبال چنين رفتارهایی ،استفاده از لباسهایی باا ساه ویژگای

محبوبياات اجتماااعی و در برخاای مااوارد کسااب امتيازهااای

چسبانبودن ،کوتاهبودن و بدن نما بودن ،بين جوانان به وضاو

اجتماعی است .در چند دهۀ اخير جوانان در ایران باه تناساب

مشاااهده ماایشااود (آقایااری8912 ،؛ موحااد و حس اينی.)21 :8938 ،

اندام به منزلۀ معيار زیبایی اندام های بدن توجه کرده اند .رشد و

بسياری از رفتارها ازجمله مسائل جنسيتی را نمیتوان بهطاور

توسعۀ باشگاه های بدنسازی و کالس های ایروبيک و آماادگی

کامل جدای از نفاو و فشاار همسااالن و تصااویر نوجواناان

جسمانی برای رسيدن به تناساب انادام و اساتفادۀ بایحاد و
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حصاار از مااواد دارویاای باارای الغرکااردن یااا تقویاات و

دیدگاههای زیار جالابتوجاه اسات -8 :جمعيات چشامگير

برجستهکاردن برخای انادامهاای بادن ،نشااندهنادۀ گارایش

پسران و دختران جوان شرکتکننده در برنامههای بدنساازی و

روزافزون دختران و پساران جاوان باه سامت دساتیاابی باه

تناسب اندام و سایر رشتههای ورزشی مرتب در باشاگاههاای

ظاهری زیبا و آراساته اسات ()Dares, 2001: 14؛ اماا در عمال

دولتی و خصوصای -2 .توجاه باه برخای پيامادهای منفای و

مشاهده میشود تناسب اندام و آمادگی جسمانی و بهطور کلی

آسايبرسااان ماادیریت باادن در شاارای فعلای جامعاۀ ایاران

مدیریت بدن بين جوانان به پدیدۀ بزر نمایی برخی انادام هاا

به وسايلۀ جواناان همچاون اساتفاده از پارورش بايش از حاد

(مانند سينه ،بازوان ،رانها و سرشانهها) تبدیل شده اسات کاه

عضالت سينه ،باازو و ران و خاال کاوبیهاای ناهنجاار روی

این روند با معيارهای تناسب انادام و اصاول و مباانی ورزش

بازوان و سينه و سایر نقاط بدن ،بزهكاری و دعواهای خيابانی

مغایرت دارد (نادریانجهرمی.)8938 ،

ناشی از تشكيل گروه های غيررسامی بارای برخای رفتارهاای

عالوه بر این ،رژیم های رفتاری و غذایی ویژۀ بدنسازی و

هنجارشكن و تجاوز و تقليل رواب سالم بينگروهی که ناشی

توجه به آراستگی و دستكاری جسم در شرای تجاری جامعاۀ

از تضاااد هنجاااری و اخااتالل نمااادی اساات .همچن اين بایااد

معاصر ،بدن را در برابر گرایش های بازتابی مداوم باه ویاژه در

تضعيف تعهدات جمعی به انحاراف کشايدهشادن تفریحاات

شرایطی که کثرت انتخاب وجود داشته باشد ،تأثيرپاذیر کارده

سالم و خدشه در سالمت عمومی افاراد را باه دالیال مطالعاه

اساات؛ بنااابراین ،هاام برنامااهری ازی و تنظاايم زناادگی و هاام

دربارۀ مادیریت بادن افازود کاه بارای جامعاۀ ورزش بسايار

پدیدآمدن گزینه هایی برای انتخاب شيوۀ زندگی با رژیام هاای

نگرانکننده و شرمآور است .پژوهش حاضر به دنبال آن اسات

غذایی در هم آميخته اند و مدیریت صحي و عقالنای بادن را

که دیدگاه های جوانان  80-81ساال شاهر اصافهان را درباارۀ

مشكل کردهاند (نادریانجهرمای .)8931 ،از نگااه گيادنز واقعيات

عوامل مهم و اثرگذار بر جوانان تحليل و اولویاتبنادی کناد؛

این است که ما بيش از پايش مساوول طراحای بادن خاویش

دیدگاههایی که جوانان را وادار به دستكاری بیرویه و خاالف

میشویم و هرچه محي فعاليت هاای اجتمااعی ماا از جامعاۀ

هنجارها و عرف جامعه از بدن خود میکنند.

سنتی فاصله بگيارد ،فشاار ایان مساووليت را بيشاتر احسااس
میکنيم؛ بنابراین ،امروزه بدن افراد نشان دهندۀ هویات متماایز

پیشینۀ پژوهش

بين آنان شده است که اشخاص از خود به نمایش میگذارناد؛

لورا و همكاران )2016( 8گزارش میدهند که امروزه مادارس

یعنی افراد با نوع مدیریت بر بدنشان ،هویت شخصی متمایزی

باید برنامههای آموزشی ساازمانیافتاهای را در اولویات قارار

دید دیگران قرار میدهند؛ درواقع ،بدن افاراد

دهند که هدف آنها مدیریت و کنترل بدن ازطریق عاادتدادن

را نيز در معر

در مدرنيتۀ متأخر ،مولد هویت متمایز بين آنان شده اسات؛ تاا

نوجوانان و جوانان به رفتارها و رویههاای منطقای و صاحي

جایی که فوکاو معتقاد اسات انساان مادرن کسای اسات کاه

است .برای اثربخشی این موضوع ،مشارکت خود دانشآموزان

میکوشد هویت خود را بازآفریند؛ ازاینرو ،کنترل مانظم بادن

و والدین با شعار «بدن ایدهآل ،آرمانهای ناساالم و رفتارهاای

ازجمله ابزارهای اساسی است که شخص به وسيلۀ آن روایات

صحي » ضروری است .حتی ایان شاعار بایاد بخاشهاایی از

معينی از هویت شخصی خود بروز مایدهاد و در عاين حاال

برنامۀ روزانۀ همۀ مدارس باشد و واحاد درسای تلقای شاود.

خود نيز بهطاور کام وبايش ثاابتی از ورای هماين روایات در

پژوهشگران پيشنهاد میکنند رسانههایی که ایادههاای غلا را

معر

تماشا و ارزیابی دیگران قرار میگيرد (اینانلو.)8931 ،

تبلياغ مایکننااد ،شناسااایی و کنتاارل شااوند .جوانااان بایااد در

پژوهش حاضر در حاوزۀ موضاوعات اجتمااعی ورزش و

جستجوی راههای منطقی و علمی برای دستیابی باه تناساب

باارای اول اين بااار در شااهر اصاافهان انجااام شااده اساات و از

Laura et al.
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پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران ،سال هشتم ،شماره پياپی ( ،)27شماره چهارم ،زمستان 8931

اندام ،کنترل وزن و انعطاافپاذیری بادن باشاند کاه یكای از

چسبان برای خودنمایی عياب اسات؛ حاال آنكاه در ساال 8913

مؤثرترین آنها فعایتهای ورزشی مداوم و برناماهریازی شاده

یعنی بعد از گذشت  89سال نظر جوانان تغييار کارده و باه 08/1

همراه با برنامۀ غذایی است.

درصد رسيده است (به نقل از موحد و حسينی.)8938 ،

پژوهش های انجام شده رابطۀ بين ميزان تحصيالت ،ميازان

افراسيابی و خرم پور ( )8930گزارش کردند که بين جنس،

درآمد و سن و همچنين ترجيحات مربوط به بدننمایی و نوع

سن ،تحصيالت ،سرمایۀ فرهنگی ،دیانات ،نگارش سانتی باه

پوشااش و ترجيحااات ارزش ای را بررس ای کااردهانااد و نشااان

خااانواده و ماادیریت باادن رابطااه وجااود دارد؛ امااا متغيرهااای

میدهند  % 70از دختاران و  % 10از پساران باين شاانزده تاا

ساختاری همانند پایگاه اجتماعی  -اقتصادی ،سرمایۀ اقتصادی

بيست و سه سال از وضعيت بدن خود ناراضی اند و خواساتار

و شغل رابطۀ معناداری با مدیریت بدن نداشتند.

تناسب اندام و زیبایی ظاهری بدن خود هستند .همچناين %88

ادیبیسده و جاللایآکاردی ( )8932نشاان دادناد اماروزه

افراد بين  20-81ساال از دختاران دانشاجو پوشاش فعلای را

تالش های زیادی ازسوی جوانان دربارۀ داشتن ظاهری آراسته

ترجي میدهند .افاراد باا ميازان درآماد بااال بارای وضاعيت

و بدنی زیبا و عضالنی انجام می شود تا از این طریاق هویات

ظاهری بدن از وسایل زینتای و مكمال هاای الغاری اساتفاده

متمایزی که جوانان میخواهناد و دوسات دارناد از خاود در

میکنند (به نقل از سروقد و همكاران.)8913 ،

اجتماع نشان دهند ،حاصل شود .بادین ترتياب تاالش بارای

باباااییفاارد و همكاااران ( )8931در پااژوهش «عواماال

داشتن چهره و ظاهری زیبا و اندام کامل بيش از آنكه باا طارد

اجتماعی  -فرهنگی مؤثر در مدیریت بدن در ميان زناان شاهر

هویت آنان مرتب باشد ،با پذیرش هویت ازسوی آنان هماراه

کاشان» نشان دادند متغيرهاای باورهاای ماذهبی ،رساانه هاای

اساات .ای ان نكتااهای اساات کااه کااائی ( ،)8910پرسااتش و

ارتباط جمعی و پذیرش اجتماعی توانستهاند حدود  03درصد

همكاران ( )8917و گيدنز ( )2008نيز به آن اشاره دارند.

از تغييرات مدیریت بدن بين زنان را تبيين کنند .همچنين نتایج

ابراهيمی و بهنوییگدنه ( )8913نشان دادند مدیریت بادن

تحليل مسير نشاان مایدهناد متغيرهاای باورهاای ماذهبی و

بين جوانان اهميت ویژه ای دارد .همچناين آزماون فرضايه هاا

استفاده از رسانه ها بيشترین تاأثير مساتقيم مثبات را در توجاه

نشان داد بين سرمایۀ فرهنگی و مدیریت بدن جوانان (دختر و

زنان به مدیریت بدن داشتهاند .بر این اساس مالحظه میشاود

پسر) رابطۀ معناداری وجود دارد و پایگاه اجتماعی  -اقتصادی

زنان شهر کاشان ،گذشته از گارایش فكاری و ماذهبی خاود،

با مدیریت بادن آنهاا همبساتگی دارد .در مجماوع ،براسااس

بهسمت مدیریت بدن گرایش پيدا کردهاند .در این زمينه ،تأثير

یافته های این پژوهش هرچه ميزان سرمایۀ فرهنگی افراد بيشتر

افزایش ارتباطات جهانی و دسترسی به مجاری جدید ارتباطی

باشد ،مدیریت بدن نزد آنان اهميت پيدا میکند.

و اطالعاتی نيز موجب تغييرات فرهنگی وسيعی در گروههاا و
اقشار مختلف جوامع بهویژه ميان زنان شده است.

صادقیفسایی و همكاران ( )8930عوامل مؤثر بر مدیریت
بدن را به طور کلی به سه دسته عوامال ساط خارد (نداشاتن

برخی پژوهش ها نشان میدهند فشارهای روانای در زنادگی،

اعتمادبه نفس ،ترس از تنهاشدن ،رضایت خااطر فاردی و ،)...

تبليغات تجاری در رسانه ها و تجاریشدن پدیده هاای اجتمااعی،

سط ميانی (پذیرش اجتماعی ،راهكار رسيدن باه بساياری از

ترویج مصرفگرایی و نفو فرهنگهای بيگانه و تاأثير مااهواره و

اهداف دختران در آینده و  )...و سط کاالن (بااالرفتن ارزش

اینترنت در زندگی جوانان ،موجب بروز پدیدۀ بزر نماایی بادن

سرمایۀ جنسی بين زنان جامعه ،ایجاد تفاوت نسلی و بازنگری

در جامعه شدهاند (به نقل از یارمحمدیان و شرفیراد.)8938 ،

انتقادی ،تحوالت ارزشی و  )...طبقهبندی کردهاند.

بررسیها نشان میدهند  10/2درصد از جوانان در نظرسانجی

کراسلی )2005( 8نشان داد در بيشتر مقوله ها و معرف های

در سال  8970معتقد بودند بدننمایی همراه با پوشيدن لباس هاای

1
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( ;Berlant, 2006: 95

مدیریت بدن ،زنان به صورت چشمگيری بيشاتر از ماردان باه

تندادن به قضاوت و داوری دیگران است

فعاليتهای نظارتی بر بدن خود میپردازند.

 .)Gill et al., 2003: 1-14بوردیو هدف مدیریت بدن را اکتساب

گيملين )2006( 8نشان داد توسلجستن به جراحی زیبایی

منزلت تمایز و پایگاه میداناد و در تحليال خاود از بادن باه

پس از چندین مرتبه تالش در به کارگيری رویكردهای عملای

کاالییشدن بدن در جوامع اشاره میکند که به صورت سارمایۀ

گوناگون برای از بين بردن تجربيات بدنی مشاكل سااز اتفاا

فيزیكی ظاهر می شود و توليد آن در گرو رشد و گسترش بدن

افتاده است؛ بدین معنا که زنان پاس از نااميادی از اصاالحات

به گونهای است که بدن حامل ارزش در زميناه هاای اجتمااعی

مدنظر در صورت و اندام های خود ،تصميم به انجام عمل های

باشد .او معتقد است بدن باه منزلاۀ شاكل جاامعی از سارمایۀ

جراحی زیبایی گرفتهاند.

فيزیكی دربردارندۀ منزلت اجتماعی و اشاكال نماادین متماایز

فيتزسيمونز و باردون کان )2011( 2به این نتيجاه رسايدند

است (به نقل از موحد و حسينی.)21 :8938 ،
اروینااگ گااافمن )2005( 0بااه موقعي ات باادن در تعاماال

که بين نظارت بدن و نگرانیها دربارۀ شكل و وزن بدن رواب
متقابلی وجود دارد و این دو بر یكدیگر تأثير مایگذارناد؛ باه

اجتماااعی ازطری اق بررس ای رفتااار در مكااانهااای عمااومی و

این معنی که افراد با نگرانی بيشتر نسبت به ظاهر و وزن خود،

خصوصی ارائۀ خویشتن و مدیریت لكۀ ننگ توجاه مای کناد.

به طور مداوم بر بدن خود نظارت میکنند و متقابالً افرادی کاه

مفهوم لكاۀ نناگ ایان اسات کاه قضااوت هاا و داوریهاای

در نتيجۀ گرایش به استانداردهای فرهنگی بدن ،نظارت بادنی

انجام شده ازسوی دیگران دربارۀ ارزش بدن ،بر اساس فارد از

مداومی را اعمال میکنند ،نگرانی بيشتری دربارۀ وزن و ظااهر

خود تأثير میگذارد .از نگاه گافمن ،مدیریت بادن در حفا و

بدن خود دارند .بررسی نتایج پژوهشهای انجاامشاده ،تاأثير

نگهداشات آشانایی باين افاراد ،نقاشهااا و روابا اجتماااعی

متغيرهااای نارضااایتی از باادن ،پااذیرش اجتماااعی ،تبليغااات

محوریت اساسی دارد و بهمنزلۀ حلقۀ واس بين هویت فاردی

ماهوارهها و رسانهها ،سرمایۀ فرهنگی ،عوامل اقتصادی ،گاروه

و هویت اجتماعی افراد ایفای نقش میکند

( in: Casttell, 1998:

دوستان و همساالن ،گروه مرجع و فرهنگ عمومی بين جوانان

 .)74گيدنز معتقد است حاالت چهاره و دیگار حرکاات بادن

بر مدیریت بدن را نشان میدهند؛ به عبارت دیگر ،در الگاوی

فراهم کنندۀ نشانه هایی هستند که ارتباطات روزمره مشروط باه

مفهومی پژوهش نشان داده شده است این متغيرها بر مدیریت

آنهاست (بستان نجفی و همكااران)8-1 :8911 ،؛ باه عباارت دیگار،

باادن باين جوانااان  80-81سااال شااهر اصاافهان مؤثرنااد و در

برای اینكاه بتاوانيم باه طاور مسااوی باا دیگاران در تولياد و

پژوهش حاضر اولویتبندی هر یک از ایان متغيرهاا و ميازان

بازتوليد رواب اجتماعی شریک شویم ،باید قادر باشيم نظارتی

پيشبينی آنها بر مدیریت بدن گزارش شده است.

مداوم و موفقيت آميز بر چهاره و بادن خاویش اعماال کنايم.
1

روبرت و بارون ( )2012بر این باورند که بدن در نظاام هاای
اجتماعی مدرن ،زمينۀ اصلی فعاليت فرهنگی و سياسای شاده

چارچوب نظری پژوهش
پژوهشااگران و صاااحبنظااران علااوم اجتماااعی نظریااههااای

است ( .)in: Morgan, 2005: 318نمای ظاهری فرد بيش از آنكه

9

نشان دهندۀ هویت شخصی او باشاد ،هویات اجتمااعی اش را

متفاوتی درباارۀ مادیریت بادن ارائاه کاردهاناد .پيار بوردیاو

( )2014معتقد است خاستگاه نمایی رفتار ،عطاش فارد بارای

نشان میدهد .لباس و هویت اجتماعی حتی اماروز هام هناوز

کسب ارزش و شأن اجتماعی است و تنها جامعاه قاادر اسات

به کلی از یكادیگر جادا نشادهاناد و پوشاش افاراد همچناان

این عطش را سيراب کند .اميدواری انسان باه رهاایی درگارو

به صورت نشانه هایی از نوع و موضع طبقاتی یا پایگاه حرفه ای
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آنان باقی مانده است .مدهای لباس در روزگار ما از گروههاای

کانون اصلی عالقۀ گافمن در اثر معروف او نمود خاود در

فشار ،آگهیهای تجاارتی ،امكاناات اجتمااعی  -اقتصاادی و

زندگی روزانه این است که چگونه مردم قادرند در بادن هاای

عوامل دیگری تأثير می گيرد کاه بيشاتر مارو اساتانداردهای

خود دخالت کنند و آن را در جریان زنادگی روزاناه متفااوت

اجباری اند تا تفاوت های فردی .گيدنز معتقد است بدن جزئای

بسازند ( .)in: Shilling, 2003: 672ازنظر او بين خود اجتمااعی

از نظام کنشی است و تنها شايوی منفعال نيسات .نظاارت بار

یاا هویات اجتمااعی باا خاود واقعای فاصاله وجاود دارد .او

فرایندهای جسمانی ،جزء اتای ناوعی توجاه بازتاابی ماداوم

برداشت از خود را با رهيافت نمایشای تشاری مایکناد و باا

است کاه فاعال بایاد نسابت باه رفتاار خاویش نشاان دهاد

رویكرد نمایشی خود ،نقاش هاای اجتمااعی و موقعيات هاای

 .)Giddens,ليونااو و همكاااران ،)2017( 8در پااژوهش

اجتماعی را تنها نمایش هایی میبيناد کاه در زنادگی روزماره

«تااأثير ساان ،جنس ايت و وضااعيت ظاااهری باادن بااا مي اانجی

اجرا میشوند .به عقيدۀ او «خود» در افراد به وسيلۀ نقش هاایی

پيااادهروی و چاااقی در بزرگساااالن» معتقدنااد پيااادهروی و

که در این موقعيت ها اجرا مایکنناد ،شاكل مایگيارد و معناا

دوچرخهسواری و بهطور کلی نيم ساعت ورزش ،نقش مؤثری

می یابد .گافمن ضمن استفاده از مفهوم خود تا اندازۀ زیادی به

در تناسب اندام ،کنترل وزن و شكلدهی وضعيت ظاهری بدن

بدن فرد اشاره دارد .از دید او عاامالن بادنی یاا جسامی نياز

دارد.

رأیجمعکن هایی هساتند کاه باا توسال باه هماۀ روش هاای

(2008

بوردیو با ارائۀ مفاهيمی همچاون زميناه ،عاادت ،سارمایۀ

عالمت دهی اجتماعی ،سعی دارناد نظار دیگاران را باه خاود

نمااادین ،ساارمایۀ فرهنگای و ساارمایۀ اجتماااعی ،بااه مباحااث

جلب کنند .این عامالن بدنی «معرف های تجسادیافتۀ مانش و

جامعه شناسی بدن و مصرف نزدیک شده است .او باا اساتفاده

( in: Lopez

منزلتاند» که کنشگران دیگر آنها را تفسير میکنند

از مفهوم سرمایۀ فيزیكی ،ارتباط ظاهر و ویژگیهای جسمانی

2006

را بهمنزلۀ یكی از اشكال سرمایه با دیگر صورتهاای سارمایه

اجتماعی افراد ،نظریۀ کاشت بهتر تأثيرات رساانه ای را تحليال

تشری میکند و سرمایۀ بدنی را به منزلۀ یكی از اناواع فرعای

می کند .نظریۀ کاشات حاصال دو دهاه مطالعاۀ جار گربنار

سرمایۀ فرهنگی ،ناوعی منباع فرهنگای مایداناد کاه در بادن

دربارۀ تأثير تلویزیون بر مخاطبان است که از اوایل دهۀ 8308

سرمایه گذاری شاده اسات (باه نقال از کاائی.)887-802 :8917 ،

آغاز و درنهایات ،سابب ارائاۀ ایان نظریاه از جاناب او شاد.

بدین ترتيب بدن محصاولی اجتمااعی اسات کاه یال منطاق

براساس این نظریه ،افرادی که در رویارویی بسايار باا وساایل

اجتماعی سرمایۀ فيزیكی ،درون منش خاصی ازطریاق ورزش،

ارتباط جمعی به ویژه تلویزیون قرار دارناد ،باه مارور جهاان را

مایگيارد (جاللایآکاردی،

بهگونهای ادراک میکنند که به جای انطبا با واقعيت بيرونای،

اوقات فراغت و مصرف گرایی شكل

 .)& Scott,ازنظر گربنر دربارۀ تأثير رسانههاا بار هویات

 .)8913در اندیشۀ بوردیو بدن شكلی از سرمایۀ فيزیكی اسات

بيشتر با آن چيزی همخوان است که رسانه ها درباارۀ واقعيات

که تغيير گسترده در آن از ارزش های اجتماعی رایج در اندازه،

بيان میکنند .گربنر در مطالعات خود مخاطبان را باه دو دساتۀ

شكل و ظاهر بدن تأثير می گيرد (کوهی )8938 ،کاه خاود را در

پرمصرف و کم مصرف تقسيم میکند .بيننادگان پرمصارف آن

صور متفاوتی ازقبيل ابعاد بدن (حجم ،ارتفاع و وزن) و شاكل

دسته از مخاطبان تلویزیاون اناد کاه چهاار سااعت یاا بيشاتر

بدن (گردی ،ساختی ،راسات قاامتی و خميادگی آن) متجلای

تلویزیون تماشا مایکنناد و انتخااب برناماه ای کاه مایبينناد

می کند .این ویژگیهای طبيعی ظاهری ،بياان کننادۀ چگاونگی

برایشان اهميت نادارد؛ اماا بيننادگان کام مصارف ،روزاناه دو

برخورد با بدن ،مراقبت از آن و نوع تغذیه ،یعنی عمياق تارین

ساعت یا کمتر به صورت برنامه ریزیشده و انتخابی تلویزیاون

تمایالت سرمایۀ فرهنگی روزمرهاند ( کائی.)29 :8918 ،

تماشا میکنند .تلویزیون منباع اصالی گاروه پرمصارف بارای

Leon et al.

1

ساخت واقعيت است؛ در حالی که بينندگان کم مصرف از سایر

تحليل جامعهشناختی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن مطالعۀ موردی :جوانان  80-81سالۀ شهر اصفهان

رسانه ها نيز بهموازات تلویزیاون اساتفاده

7

مایکنناد (باه نقال از

اجتماعی عنوانی کلی است که ممكن است وجه اشتراک هماۀ

حسااينیانجاادانی و همكاااران .)03 :8911 ،نظریااهپااردازان کاشاات

پاداش هایی باشد که از یک کنش ناشای مایشاوند .ماردم در

استدالل میکنناد کاه تلویزیاون آثاار درازمادت ،تادریجی و

زندگی خود در جستجوی مطلوب واقعشادن هساتند و از آن

غيرمستقيم اما متراکم و بااهميت دارد .آنها تأکيد مایکنناد کاه

در رواب اجتماعی خود لذت مایبرناد .تأیياد ممكان اسات

تماشای تلویزیون بيشتر آثار نگرشی دارد تا رفتاری.

صورتهای ملماوس زیاادی باه خاود بگيارد (

ازنظاار فدرسااتون امااروزه خری اد و اسااتفاده از کاالهااای
مصرفی و به معر

نمایش گذاشتن ،نشان دهندۀ هویت فردی

و اجتماعی است .افراد برای اثبات اینكاه باه طبقاه ای خااص

79

Skid Moore,

)1996:؛ بااه عبااارت دیگاار ،موجااودات در هاار وضااعيتی،

رفتاری از خود بروز میدهند که بيشترین پاداش ها و کمتارین
مجازاتها را در بر داشته باشد (ادیبی و انصاری.)209 :8919 ،

تعلق دارند ،با عنوان «مد» از پوشش ،شكلدادن و آرایش ،بدن

هدف پژوهش حاضر این است که با توجه باه چاارچوب

خود را تنظيم میکنند .اماروزه در رساانه هاای گروهای بارای

نظری پژوهش و نتایج پژوهش های داخلی و خارجی ،هشات

تبليغ از زنان و مردانی استفاده میشود کاه بادن هاای خااص،

عامل پذیرش اجتماعی ،تبليغات ماهواره ها و رسانه ها ،فرهنگ

خوشفرم و متناسب دارند .درون فرهنگ مصارفی ،تبليغاات،

عمومی بين جوانان ،گاروه دوساتان و همسااالن ،گاروه هاای

فشارهای عمومی ،تلویزیون و تصاویر متحارک ،تعاداد بسايار

مرجع ،عوامل اقتصادی سرمایۀ فرهنگی و نارضایتی از بادن را

زیادی از تصاویر بدنی خاوشفارم و باهظااهر ایادهآل را باه

بر گرایش جوانان به مدیریت بدن ارزیابی کند.

نمایش میگذارند .بهعالوه ،رسانههای عمومی بهطاور مساتمر
به مزایای آرایش بدن تأکيد میکنند .در رساانههاا بارای ارائاۀ

روششناسی

تصاویر ،از بدن های زیبا ،ستارگان ،افراد مشهور و شكل هاایی

روش پژوهش حاضر توصايفی  -تحليلای باود کاه باه روش

استفاده میشود که نموناهای از زنادگی خاوب را باه نماایش

ميدانی اجرا شد و ازلحاظ هدف جزء پژوهشهاای کااربردی

میگذارند .آنها شكل های زیبای بادنی را هميشاه در آراماش،

بود .جامعۀ آماری پژوهش همۀ دختران و پسران  80-81سال

خندان ،پر از انرژی جوانی و احاطهشاده باا آخارین کاالهاای

شااهر اصاافهان بودنااد کااه در  0ماااه اول سااال  8937در 078

مصرفی در مجموعه های لوکس و تجرباۀ لاذت باهیادمانادنی

باشگاه دولتی و خصوصی فعال در حوزۀ بدنساازی ،پارورش

نشان میدهند .به نظر می رسد عامل اصلی تنظايم و مادیریت

اندام و ایروبيک شرکت کرده بودند .با توجه به اینكه برخی از

بدن در فرهنگ مصرفی از دیدگاه فدرستون ،رسانه هاا هساتند

آنها عضاو ثابات باشاگاههاا نبودناد ،آماار دقيقای از آنهاا در

(کوهی)8938 ،؛ اما بنا بر نظریۀ مبادله ،پاسخ های افراد برحساب

دسترس نبود؛ بنابراین ،برای جامعۀ ناامعلوم براسااس جادول

اصاال پاااداش و مجااازات صااورت مایگيارد؛ یعنای فاارد بااه

کرجسی و مورگان )1970( 8تعاداد  910نفار باهمنزلاۀ نموناۀ

جنبه هایی که پاداش در بر دارند ،پاسخ مسااعد مایدهاد و از

پژوهش به روش نمونهگيری دردسترس انتخاب شادند .ابازار

اجتناب میورزد (ادیبای

اندازه گيری شامل پرسشنامۀ محقاقسااختۀ عوامال ماؤثر بار

و انصاری .)8919 ،از اصول کلی در نظریۀ مبادله ،وجود سود در

گرایش جوانان به مدیریت بدن بود .جمعآوری دادههاا در دو

انجام کنش است .در این معناا ،کانش فارد در خا صاورت

بخش انجام شد .در بخاش کتابخاناهای دادههاای مرباوط باه

نمیگيرد و هرکس در ازای آنچه میگيرد ،باید چيازی بدهاد.

ادبيات و پيشينۀ پژوهش با مرور مقاالت ،کتابها ،پایاننامههاا

هزینه نيز کوششی است کاه در نتيجاۀ یاک انتخااب معاين و

و جسااتجوی اینترنتاای بررساای شاادند و در بخااش مياادانی

کنارگذاشتن انتخاب های دیگر از دست رفته و صرف حصاول

پرسشنامههای پژوهش توزیع و جمعآوری شادند .پرساشناماه

رضایت و پاداش های بالقوه شده است .در نظریۀ مبادله ،تأیياد

1

جنبه هایی که سبب مجازات می شوند،

Krejcie & Morgan
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 99سؤال تخصصی و  1سؤال برای مشخصات جمعياتشاناختی

برای درک اینكه سؤاالت در چند عامل زیربنایی قرار میگيرند

داشت که براساس طيف پنجدرجهای ليكارت نمارهگاذاری شاده

و تعيين تعداد یا ماهيت عاملهایی که همپراشی باين متغيرهاا

بود .برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی صوری و محتاوایی

را توجيه میکنند ،پس از بررسای و اطميناان از طبيعایباودن

استفاده شد؛ یعنی ضمن بررسی دقيق متون و ادبيات پاژوهش

دادهها ،تحليل عاملی اکتشافی به کار برده شد که نتاایج آن در

دربارۀ عوامل ماؤثر بار گارایش جواناان باه مادیریت بادن و

ادامه ارائه شده اند .در اولين مرحله از اجرای آزماون ،ضارایب

نظرخواهی از استادان و متخصصان ،تعداد  99سؤال باه منزلاۀ

تعيين ساؤاالت در وضاعيت مناسابی قارار نگرفتناد .چنانچاه

پيامدها طر شد .بعاد از طار ساؤاالت ،پايشناویس اولياۀ

ضریب تعيين عددی در متغياری (ساؤالی) کوچاکتار از 8/1

پرسشنامه تهيه و دوباره در اختيار استادان و متخصصان علوم

باشد ،باید آن متغيار را حاذف کارد و دوبااره تحليال عااملی

ورزشی ( 88نفر) قرار گرفت تا مربوطبودن ،وضو و سادگی

اکتشافی را انجاام داد؛ زیارا کوچاکباودن ایان مقادار بادان

هر سؤال بررسای شاود .بعاد از بررسای نظرهاای اساتادان و

معناست که این سؤال با هايچ یاک از عوامال ارتبااط زیاادی

متخصصان و براساس شاخص والتس و باسال ،ساؤاالتی کاه

ندارد (رامينمهر و چارستاد .)8930 ،مطابق با نتایج پژوهش 0

ضریب باالی  8/73را کسب کردند ،در پرسشنامه باقی ماندند

سؤال  Q81 ،Q7 ،Q9و  Q28در وضعيت مناسبی قرار نگرفتند و

( 98سؤال) .بعد از این مرحله ،پرسشنامه در اختيار  98نفر از

بار عاملی آنها کمتر از  8/1بود؛ بناابراین ،ابتادا ایان ساؤاالت

پاسخگویان قرار گرفت و پایایی ساؤاالت و کال پرساشناماه

حذف شدند و دوباره تحليل عاملی انجام شد .در مرحلاۀ دوم

( )8/10بررسی شد که در ایان مرحلاه هماۀ ساؤاالت پایاایی

آزمااون ،دوباااره الگااوی اناادازهگياری بااا تعااداد  27شاااخص

باالیی داشاتند .بارای تجزیاه و تحليال داده هاای پاژوهش از

پيادهسازی شد که عالوه بر معنیداربودن تمام ضرایب تعياين،

روشهای آمار توصيفی (جداول ،درصد ،مياانگين و انحاراف

از آنجا که مطابق با جدول ( )8مقدار آمارۀ آزمون  KMOبرابر

معيار) و آماار اساتنباطی (آزماون کلماوگروف اساميرونف و

با  8/189و بزر تر از  8/7است ،کفایات نموناهگياری بارای

الگوی عاملی مرتبۀ دوم) استفاده شد .تمام تجزیه و تحليلهاا

انجام تحليل عاملی اکتشافی وجود دارد .همچنين از آنجاا کاه

با نسخۀ  22نرمافزار اسپیاساس ( )SPSSو نرم افزار ليازرل

سط

معناداری آمارۀ بارتلت برابار باا صافر و کمتار از 8/81

انجام شد.

است ،ساختار دادهها برای انجام تحليل عاملی اکتشافی مناسب
است (رامينمهر و چارستاد.)8930 ،

یافتهها
جدول  -8نتایج آزمون  KMOو بارتلت
آزمون بارتلت
خی دو

8120/ 081

درجۀ آزادی

901

سط معنیداری

8/888

جدول ( ،)2بارهای عاملی هار یاک از متغيرهاا را بعاد از

شاخص کفایت نمونهگیری ()KMO

8/189

چرخش واریماکس نشان میدهد.

3
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جدول  -2درصد واریانس و مقادیر ویژۀ عاملهای مختلف
مقادیر ویژۀ اولیه

مجموع مقادیر عاملها بعد از چرخش

واریانس تبیینشده

Total

% of
Variance

Cumulative
%

Total

% of
Variance

Cumulative
%

Total

% of
Variance

Cumulative
%

8

1/938

83/301

83/301

1/938

83/301

83/301

2/098

3/701

3/701

2

2/821

7/188

27/003

2/821

7/188

27/003

2/132

3/088

83/901

9

8/011

0/89

99/133

8/011

0/89

99/133

2/811

7/08

20/311

0

8/182

1/133

93/831

8/182

1/133

93/831

8/13

7/888

99/317

1

8/000

1/910

00/119

8/000

1/910

00/119

8/110

0/373

08/390

0

8/239

0/73

03/902

8/239

0/73

03/902

8/183

0/033

07/091

7

8/872

0/993

19/012

8/872

0/993

19/012

8/901

1/800

12/7

1

8/81

9/331

17/01

8/81

9/331

17/01

8/901

0/31

17/01

3

8/339

9/077

08/917

88

8/303

9/117

00/301

88

8/383

9/089

01/901

82

8/118

9/819

78/188

89

8/187

9/820

70/127

80

8/702

2/120

77/918

81

8/001

2/917

73/791

80

8/087

2/210

12/822

87

8/112

2/810

10/870

81

8/178

2/881

10/238

83

8/197

8/33

11/218

28

8/032

8/129

38/880

28

8/073

8/771

38/173

22

8/070

8/710

39/090

29

8/020

8/078

31/289

20

8/910

8/020

30/09

21

8/903

8/230

37/320

20

8/980

8/899

33/817

27

8/211

8/309

888

مطابق با نتایج جدول  2در کل ارزش ویاژۀ هشات عامال

چرخش یافتۀ عاملی نام دارد .در این ماتریس مشخص میشود

بيشااااتر از یااااک (،8/000 ،8/182 ، 8/011 ،2/821 ،1/938

که کدام متغير (سؤال) به کدام عامل مربوط است .همان طاور

 )8/818 ،8/872 ،8/239بود .این هشت عامل  17/018درصاد

که قبالً کار شاد  0ساؤال  Q83 ،Q7 ،Q9و  Q28در مرحلاۀ

از واریانس کل را تبياين مایکردناد .در جادول  9مهامتارین

اول حذف شدند.

خروجی تحليل عاملی اکتشافی محسوب میشاود و مااتریس
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جدول  -3نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و بارهای عاملی گویههای پرسشنامۀ عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن

بین جوانان

و همساالن

مرجع

اقتصادی

فرهنگی

بدن

Q1

8/818

8/803

8/870

8/21

8/812

-8/218

8/110

8/803

Q2

8/87

8/833

8/879

-8/899

-8/881

8/28

8/710

-8/872

Q4

-8/889

-8/889

-8/809

-8/802

8/711

-8/883

8/872

8/800

Q5

-8/810

8/917

-8/880

-8/813

8/133

-8/820

8/880

8/880

Q6

8/821

8/788

8/881

8/887

8/888

8/881

8/218

-8/811

Q8

8/820

8/010

8/297

8/801

8/878

8/218

-8/811

8/888

Q9

8/102

8/880

8/83

8/821

8/821

8/210

8/207

8/222

Q10

8/880

8/871

8/810

8/881

-8/813

8/791

8/813

-8/818

Q11

8/811

8/823

8/803

8/890

8/879

8/01

-8/887

8/81

Q12

8/901

8/888

8/819

8/828

8/892

8/912

-8/238

8/01

Q13

8/891

8/88

8/887

8/820

8/809

8/221

8/807

8/090

Q14

8/210

8/700

-8/882

-8/83

8/898

8/892

8/801

-8/818

Q15

8/982

8/088

8/21

8/887

8/870

8/827

8/801

8/801

Q16

8/212

8/983

8/282

8/271

-8/88

8/809

8/870

-8/028

Q17

8/288

8/801

8/802

8/210

8/093

8/872

-8/838

8/811

Q18

8/220

8/808

8/27

8/82

8/927

8/210

8/882

-8/930

Q21

8/070

8/872

8/070

-8/210

-8/87

8/890

8/813

-8/890

Q22

8/031

8/280

8/801

-8/291

8/820

8/883

8/800

-8/870

Q23

8/782

-8/883

8/83

8/283

-8/888

-8/811

-8/892

-8/819

Q24

8/091

8/211

-8/893

-8/887

8/209

8/802

8/83

8/823

Q25

8/088

8/871

8/290

8/832

8/1

8/897

-8/801

-8/820

Q26

8/81

8/829

8/137

8/827

8/271

8/908

8/802

8/881

Q27

8/87

8/210

8/012

8/800

-8/811

-8/80

-8/819

8/200

Q28

8/889

8/809

8/702

8/888

8/229

8/800

8/821

-8/821

Q29

-8/800

-8/891

8/803

8/010

-8/289

-8/808

8/982

8/870

Q30

-8/801

8/808

-8/80

8/183

-8/888

8/820

-8/809

-8/880

Q31

8/807

-8/810

8/808

8/012

8/800

8/832

8/888

-8/902

گویه

پذیرش

تبلیغات

فرهنگ عمومی

گروه دوستان

گروههای

عوامل

سرمایۀ

نارضایتی از

اجتماعی

ماهوارهها و
رسانهها

مطابق باا جادول  9مشاخص شاد  1شااخص باه مؤلفاۀ

مربوطاند؛ پس از مشخصشدن شاخصهای هار یاک از ایان

پذیرش اجتماعی 1 ،شاخص به مؤلفۀ تبليغاات مااهوارههاا و

عوامل ،از تحليل عاملی تأیيدی مرتبۀ دوم برای مشخصکردن

رسانهها 9 ،شاخص به مؤلفۀ فرهنگ عماومی باين جواناان9 ،

عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن استفاده شد کاه

شاخص به مؤلفۀ گروه دوستان و همساالن 1 ،عامل باه مؤلفاۀ

در شكل  8نشان داده شاده اسات .در ضامن الگاوهاای زیار

گروههای مرجع 2 ،شاخص به عوامل اقتصادی 2 ،شاخص باه

تأیيدی بر روایی سازۀ ابزار پژوهشاند.

مؤلفۀ سرمایۀ فرهنگی و  2شاخص به مؤلفۀ نارضایتی از بادن
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0/16

سوال 1

0/82

سوال28

0/51

سوال 22

0/15

سوال 23

0/50

0/18

سوال 25

0/12

0/11

سوال 1

0/12

سوال 1

0/60

سوال 85

0/51

سوال 86

0/13

سوال 81

0/62

سوال 21

0/10

سوال 28

0/63

سوال 21

0/16

سوال 21

0/56

سوال 30

0/11

سوال 38

0/18

سوال 5

0/15

سوال 6

0/16

سوال 88

0/88

سوال 81

0/66

سوال 26

0/81

سوال 80

0/16

سوال 88

0/11

سوال 8

0/10

سوال 2

0/12

سوال 82

0/12

0/10

سوال 83

0/55

88

0/61
8

0/63
0/88

0/61
0/12

پذیرش اجتماعی

تبلیغات ماهواره ای

0/18

0/88
0/82
0/81

0/58
فرهنگ عمومی
0/11

0/15

0/55

مدیریت بدن

0/11
0/18

گروه دوستان و
0/61

همساالن

0/85
0/35

0/82
گروههای مرجع

0/31
0/50
0/12

0/31
0/65

0/18

عوامل اقتصادی
0/58

0/58
0/61
سرمایه فرهنگی
0/33

0/88

0/13
نارضایتی از بدن

شكل  -8الگوی ضرایب استانداردشدۀ مقیاس هشتعاملی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن

8/00
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سپس برای برازش الگو از شااخصهاای بارازش مطلاق،

شدهاند.

تطبيقی و مقتصد استفاده شد کاه نتاایج آن در جادول  0کار
جدول  -5شاخصهای برازش الگوی ابزار پژوهش
شاخص

مقدار

مقدار مطلوب

وضعیت

-

مطلوب

معادل فارسی

انگلیسی

خی دو

2

789/09

ریشۀ ميانگين مربعات باقیمانده

RMR

8/809

کمتر از 8/81

شاخص برازش تطبيقی

CFI

8/38

مساوی یا بيشتر از 8/38

مطلوب

شاخص برازش افزایشی

IFI

8/39

مساوی یا بيشتر از 8/38

مطلوب

شاخص نيكویی برازش مقتصد

PGFI

8/77

بزر تر از 8/18

مطلوب

ریشۀ ميانگين مربعات خطای برآورد

RMSEA

8/879

کمتر از 8/8

مطلوب

خی دو بهنجارشده

CMIN/DF

2/70

بين  8تا 9

مطلوب

نتایج جدول  0نشان می دهند شاخصهای نسبت خای دو

سازه ها یا همان عاملها را نشان مایدهناد .پاارامتر گاماا (،)

به درجۀ آزادی  CMIN/DFبرابار باا  ،2/70شااخص بارازش

ارتباط بين متغير پنهان بيرونی و درونی و پاارامتر المادا (،)

CFI

ارتباط بين متغير پنهان درونی و متغير مشاهدهشادۀ درونای را

PGFI

نشان میدهد .براساس این ضرایب و مقدار معناداری آنها کاه

مطلق  RMRکمتر از  ،8/81شاخصهای برازش تطبيقای
و  IFIبيشتر از  ،8/38شاخص نيكویی بارازش مقتصاد

برابر با  8/77و شااخص  RMSEAبرابار باا  8/879در ساط

با استفاده از مقدار  tانجام میگيرد ،میتوان هر یک از عوامال

پذیرفتنی قرار دارند؛ بدین معنی که الگاوی پاژوهش بارازش

مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن را رتبهبنادی کارد .در

مطلوبی دارد و ساختار عااملی در نظار گرفتاهشاده بارای آن

جدول  1نيز این عوامل رتبهبندی شدهاند.

پذیرفتنی است.
پارامترهای گاما و المدا یا همان بارهای عاملی ارتباط باين
جدول  -6رتبهبندی عوامل مؤثر بر گرایش جوانان به مدیریت بدن
بار عاملی

ردیف

عامل

8

پذیرش اجتماعی

8/18

2

تبليغات ماهوارهها و رسانهها

8/73

8/28

9

فرهنگ عمومی بين جوانان

8/10

8/20

7/01

0

گروه دوستان و همساالن

8/18

8/01

7/80

8/888

1

گروههای مرجع

8/72

8/97

1/13

8/888

1

0

عوامل اقتصادی

8/02

8/20

0/91

8/888

7

7

سرمایۀ فرهنگی

8/08

8/09

9/19

8/888

1

1

نارضایتی از بدن

8/78

8/10

0/17

8/888

0

استانداردشده

 /به ترتيب معناداری در سط خطای  8/81و 8/88

انحراف استاندارد

t

P_value

رتبه

8/28

1/89

8/888

2

7/80

8/888

0

8/888

8
2
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نتایج جدول  1نشان میدهند مهمتارین عوامال ماؤثر بار

جنبههای ظاهری بدن و تناسب انادام و قادرت جسامانی ،در

گرایش جوانان باه مادیریت بادن باه ترتياب شاامل فرهناگ

وقار ،متانت و شيوههای رفتار و مانش او در برقاراری ارتبااط

عمومی بين جوانان ( ،)8/10پذیرش اجتماعی و گروه دوستان

با دیگران است؛ بنابراین ،تقليل وجوه مختلف شخصيت افاراد

و همساالن ( ،)8/18تبليغات مااهوارههاا و رساانههاا (،)8/73

تنها بهدليل زیبایی ظاهری ارزش مطلاق محساوب نمایشاود.

گروههای مرجاع ( ،)8/72نارضاایتی از بادن ( ،)8/78عوامال

نتایج نشان دادند نارضایتی از بدن بين جوانان به منزلاۀ عااملی

اقتصادی ( )8/02و سرمایۀ فرهنگی ( )8/08هستند.

اثرگذار در گرایش آنان به مدیریت بدن و دستكاری آن بهویژه
عضالت برخی اندامها مانناد بازوهاا و ساينههاسات .اگرچاه

نتیجه

نتایج برخی پژوهش ها نشان می دهند وضعيت ظااهری مانناد

بررسی ها نشان میدهناد در جامعاۀ تجااری اماروز در بيشاتر

اندازۀ قد و قامت و فرم عضالت بدن به ميازان بسايار زیاادی

مااوارد ارزش و بهااایی کااه بااه وضااعيت ظاااهری افااراد داده

به وراثت بستگی دارد و دستكاری آن بهصورت مقطعی نتاایج

می شود ،از ارزش داده شده به شخصيت و مانش و رفتارهاای

زیانباری برای فرد به همراه دارد ،ميانگين مجموعه گویاه هاای

آنها بيشتر اسات؛ بناابراین ،بساياری از جواناان بادن خاود را

مرتب با بعد پذیرش گروه های مرجع و نارضایتی از بدن برابر

مد قرار گيرند و چهرۀ آناان در

 10درصااد اساات؛ بااه عبااارت دیگاار 10 ،درصااد جوانااان

جامعه تابلو و نظرها بهسوی آنان جلاب شاود؛ زیارا معتقدناد

شرکت کننده در این پژوهش معتقدند در صورت مادیریت بار

وضعيت ظاهری بدن (عضالنی بودن و خاوش تياپ شادن) از

بدن ،دساتكاری برخای از اعضاای بادن ( عضاالت بازوهاا،

توجااه

سينهها و سرشانهها و رانها) و خوشتيپ کردن خاود مطاابق

قرارگرفتن است .تومااس )2001( 8و آنجاال و بليار)2010( 2

با بدن برخای از قهرماناان زیباایی انادام یاا هنرپيشاگانی کاه

معتقدنااد وضااعيت آراسااتۀ ظاااهری در موفقياات جوانااان در

چهرهشان را در رسانهها و ماهوارهها تبليغ میکنناد (باهمنزلاۀ

برقراری ارتباط با دیگران به ویژه جانس مخاالف تاأثير مثبات

گروه مرجع) ،بين افراد جامعه بيشتر باه آنهاا احتارام گذاشاته

دارد .نتایج پژوهش نشان دادند جوانان به اندام هاا و وضاعيت

می شود و باين همسااالن محباوب تار و در روابا اجتمااعی

ظاهری بدن و تناسب اندامهاا توجاه ویاژهای دارناد؛ زیارا از

موفقتر میشوند .با در نظر داشتن اصول اساسی مكتب مبادلاه

وضعيت موجود بدن خاود ناراضای اناد .ایان یافتاه باا نتاایج

می توان گفات پااداش حاصال از انجاام دادن یاا انجاام نادادن

پژوهش های برسانوف )2006( 9و ویلياام )2007( 0همخاوانی

کنش های افراد ،یک وجه اشتراک کلی دارد که از آن باه منزلاۀ

دارد که معتقدند دختران و پساران جاوان ارزیاابی شخصايت

تأیيد اجتماعی یاد می شود که در قالب های گوناگونی همچون

درونی افراد را ابتدا در وضعيت ظاهری آنها جستجو می کنناد.

احترام و منزلت و سایر مزایا متجلی می شاود؛ بناابراین ،افاراد

براساس نظر پاسخگویان عاواملی چاون پاذیرش اجتمااعی و

رفتاری را انجاام مای دهناد کاه متضامن حاداقل مجاازات و

گروه همساالن بر گرایش افراد به دساتكاری و مادیریت بادن

حداکثر پاداش باشد .ایان اصال باه راحتای باا مادیریت بادن

بهگونهای که خود میخواهند ،تاأثير دارد؛ پاس الزم اسات باا

به منزلۀ یک کنش اجتماعی انطبا پذیر اسات .نتاایج پاژوهش

ارتقای سط شناخت ،آگاهی و بينش جامعه و بهویژه جواناان

نشان دادند از دیدگاه پاسخگویان دربارۀ مؤلفۀ فرهنگ عمومی

این موضاوع را نهادیناه کارد کاه ارزش هار فارد عاالوه بار

باا فرهناگ

پرورش می دهند تا در معر

عواماال بساايار مهاام در ایجاااد رواباا و در معاار

بين جوانان ،ميانگين مجموعه گویاه هاای مارتب

عمومی بين جوانان برابر  70درصد است .بيش از هفتاد درصد
1

Thomas
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3
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4
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جوانان شرکت کننده در این پژوهش معتقدند توجه به زیباایی
بدن و عضالنیبودن و داشتن تناسب اندام ،بهمنزلۀ یاک اصال
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آقایاااری ،س .)8912( .بررساای گاارایش زنااان بااه جراحاای
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پالسااتيک ،پای ااننام اۀ کارشناس ای دانشااكدۀ علااوم

دوستان از وضعيت اندام های خاود خجالات مای کشاند و در

اجتماعی ،دانشگاه تهران.

برخی مواقع به آنهاا طعناه زده مایشاود یاا تمساخر مایشاوند؛

ابراهيمی . ،و بهنویی گدناه ،ع« .)8913( .سارمایۀ فرهنگای،

بنابراین ،دوست دارند آنان نيز اندام کشيده ،متناسب و قوی داشته
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باشند .بسياری از پژوهشاگران علاوم رفتااری باا چناين یافتاه ای
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زنان) ،د  ،1ش  ،9ص .819-870

جوانان برای مادیریت و دساتكاری بادن ،فرهناگ عماومی باين
جوانااان اساات (آقایاااری8912 ،؛ نادریااانجهرمای8938 ،؛

;Bass, 2002

ادیبی . ،و انصاری ،ع .)8919( .نظریه هاای جامعاهشناسای،
تهران :دانژه.

)Michael et al., 2010؛ اما در عمل مشاهده میشود موضوع بسايار

ادیبی سده ،م .و جاللی آکردی ،ها« .)8932( .مادیریت بادن و

مهم آمادگی جسمانی و تناسب اندام کاه اصالی اساسای و بسايار

هویت اجتماعی؛ مورد مطالعه :جوانان دختر و پسار
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مختلف جامعه بهویژه جوانانی است که در باشگاههای ورزشی باه

ش  ،3ص .3-22
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با شاخصها و معيارهای تناسب اندام و اصول و مباانی و فلسافۀ
تربيت بدنی و ورزش مغایرت دارد .در این راستا پيشنهاد میشاود
ماادیران و مسااووالن ورزشاای بااهویااژه ورزشهااای تفریحاای
برنامهریزی شده در اوقات فراغت ،با برگزاری دورههای تاوجيهی
برای مربيان و مدیران باشگاههای ورزشی در تربيت بادنی وزارت
آموزش و پرورش ،فدراسيونهای ورزشای و واحادهای تاابع آن
مانند هيواتهاای ورزشای ،دانشاگاههاا و باشاگاههاای ورزشای
خصوصاای ،فلساافه و اصااول آمااادگی جساامانی و فعاليااتهااای
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