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علی نوروزی ،دانشجوي دكتراي جامعهشناسي ،دانشگاه پيام نور ،ايران



امیر ملکی ،دانشيار ،گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه پيام نور ،ايران
مهربان پارسامهر ،دانشيار ،گروه علوم اجتماعي ،دانشگاه يزد ،ايران
حمید قاسمی ،دانشيار ،گروه تربيت بدني ،دانشگاه پيام نور ،ايران
چکیده
مقالۀ حاضر در پي توصيف و تبيين رابطۀ بين تصوير بدن و مديريت بدن با مشاركت ورزشي زنان است .اين پژوهش با استفاده از روش
پيمايشي انجام شده است و دادههاي آن با پرسشنامه جمعآوري ،استخراج و تحليل شدند .جمعيت زنان 91سال به باالي استان ايالم كه
جامعۀ آماري اين پژوهش را تشکيل ميدهند 913197 ،نفر است و حجم نمونه با استفاده از فرمول كوكران  955نفر تعيين شد .نمونهها با
نمونهگيري تصادفي خوشهاي چندمرحلهاي شناسايي و دادهها از آنها جمع آوري شدند .براي تجزيهوتحليل دادهها از ضريب همبستگي
پيرسون و رگرسيون تکمتغيره و براي آزمون الگوي پژوهش از مدلسازي معادالت ساختاري با استفاده از نرمافزار  Amosاستفاده شده
است .نتايج نشان ميدهند  41/7درصد يعني تقريباً نزديک به نيمياز زنان يا ورزش نميكنند يا بهصورت نامنظم و تفريحي ورزش ميكنند.
 92درصد از آنها با هدف سالمتي و بين  69تا  975دقيقه در هفته فعاليت ورزشي ميكنند و  33/8درصد معادل تقريباً يک سوم از نمونۀ
آماري نيز بهصورت منظم و حرفهاي مشاركت ورزشي دارند .نتايج تحليلي و آزمون الگوي پژوهش نشان دادند دو متغير تصوير بدن و
مديريت بدن و مؤلفههاي آنها در مجموع بهطور معناداري تا  5/96از واريانس مشاركت ورزشي زنان را تبيين ميكنند.
واژههایکلیدی :تصوير بدن ،نظارت بدن ،شرم از بدن ،مديريت بدن ،مشاركت ورزشي
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مقدمه و بیان مسأله

براي ارتقاي هر دو بعد فردي و اجتماعي مفيد است؛ البته اين

به دنبال تغييرات فرهنگي و اجتماعي در بدنۀ اجتمااع در طاي

ايدهاي مدرن است .ورزش در جوامع باستان و قارون وساطي

دهۀ اخير ،نقشهاي اجتماعي و فرهنگي زنان تا حدودي تغيير

براي لذتبردن به كار نميرفت؛ بلکه بهمنزلاۀ فعااليت زماان

كرد و تصويري كه از زن بهمنزلۀ يک موجود خانهدار و داراي

فراغت و نماد روحيات جنگ طلبانه در زمان صلح به حساا

فعاليت هاي منحصر به كانون خانواده وجود داشت ،بهسارعت

ميآمد ( .)Caruso, 2011: 456همچنين ورزش ازطريا مقابلاه

رو به زوال گذاشت؛ درنتيجه شااهد حواور رو باه گساترش

با مساول اجتماعي ،ايجاد انسجام اجتماعي و سااخت سارمايۀ

زنان در عرصۀ اجتماع بودهايم .از آنجا كه زنان نيمي از مناابع

اجتماعي به توسعۀ جوامع محروم كمک مايكناد (

انساااني مااؤرر باار توسااعۀ جوامااع را تشااکيل ماايدهنااد ،در

.)Zakus, 2008: 254

برنامههاي توسعۀ اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي باياد راههااي
استفادۀ بهتر از توانايي ها و استعدادهاي آنها را هموار كارد تاا
امکان حوور مؤرر آنها در فرايند توسعۀ پايدار در زميناههااي
مختلف اجتماعي ميسر و زمينۀ مشاركت مؤرر آنان در توساعۀ
فرهنگي فراهم شود.
جنسيت بهمنزلۀ يکي از حوزههاي مطالعاتي جامعهشناساي
ورزش اهميات وياژهاي دارد .دو مساللۀ مهام در ايان حااوزه
وجود دارد كه عبارتاند از -9 :ايجاد فرصتهاي برابار باراي
مشاركت دو جنس در فعالياتهااي ورزشاي كاه باه بررساي
الگوهاي مشااركت زناان در فعالياتهااي ورزشاي و عوامال
تأريرگذار بر نابرابري مشاركت جنسي در فعاليتهاي ورزشاي
نيازمند است -7 .مشکالت ساختاري و ايادوولویيکي مرباو
به دو جنس (پارسامهر .)999 :9388 ،پژوهشها نشاان مايدهناد
ميزان مشاركت دختران در اناواع فعاليات ورزشاي نسابت باه
پسران همسن خاود پاايينتار اسات و ميازان كناارهگياري از
ورزش نيااز بااين

دختااران ورزشااکار بيشااتر اساات (ضااياپور و

كيانيپور .)17 :9319 ،خانهداري ،تربيت كاود و كساب درآماد
براي زندگي ،فرصت كمي را باراي شاركت در فعالياتهااي
بدني در اختيار زنان قرار ميدهد.
باورهاي عقل سليم معتقدناد مشااركت ورزشاي تاأريرات
پايشبيناايپاذير باار جامعااه دارد .از مهامتاارين منااافع ورزش
عبارت اند از :سالمت عمومي با فعاليت بدني ،تقويت سارمايۀ
انساني به لطف توسعۀ شناخت ورزش ،انگيزشها ،مهارتهاا
و آمادگي براي فعاليتهاي شخصي ،شهروندي فعال ،انساجام
و شموليت اجتماعي .بهطور خالصه به نظار مايرساد ورزش

& Skinner

به منزلۀ ياک قاعادۀ جهااني مشااركت زناان در ورزش و
فعاليت هاي ورزشي محدود است .براي مثال ،ميزان مشااركت
ورزشي زنان در انگلستان  96درصد و در استراليا  91/1درصد
است .قاعدۀ ديگر جهاني دربارۀ ورزش زناان ايان اسات كاه
آنان كمتر تمايل دارند براي انجاام فعاليات هااي ورزشاي باه
باشگاه هاي ورزشي مراجعه كنند .براي مثال ،در اساتراليا تنهاا
 78/9درصد و در انگلستان  39درصد از فعاليتهاي ورزشاي
زنان در قالب باشگاههاي ورزشي است .اگرچه آمار دقيقاي از
ميزان مشاركت ورزشي زناان در اياران وجاود نادارد ،نتاايج
پيمايشي ملي نشاان مايدهناد  49/7درصاد از باانوان ايراناي
كموبيش فعاليت هاي ورزشي را انجام ميدهند كاه البتاه تنهاا
 99/8درصد آنها به صورت مراجعه باه باشاگاه هااي ورزشاي
است (كارگر و همکااران .)3 :9317 ،ايان در حاالي اسات كاه از
9

دياادگاه لااوپز و گراتااه ( )2011مياازان مشاااركت ورزشااي
سازمانيافته در كشورهاي اروپايي و آمريکا حادود  45تاا 95
درصد است .در پژوهش ديگري تنادنويس ( )9385در طار
پژوهشي ملي با عنوان «جايگاه ورزش در اوقات فراغت زناان
ايراني» به اين نتيجه رسيد كه حدود  46درصد از زنان ايراناي
ورزش نمي كنند و اين مسلله ممکن اسات ساالمت فاردي و
اجتماعي آنان را در معرض خطر قرار دهد.
آمااار رساامي دربااارۀ مياازان مشاااركت ورزشااي (ورزش
همگاني) در ايران وجود ندارد .با اين حال براساا

آمارهااي

سازمان پزشکي ورزشي ،تعداد ورزشکاران سازمانيافتۀ داراي
كارت بيمۀ ورزشي (ن . .جدول  )9در كل كشاور و اساتان
Lopez & Garate
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بررسي تأرير تصوير بدن و مديريت بدن بر مشاركت ورزشي زنان استان ايالم

ايالم طاي ساال هااي  9315و  ،9319نشاان ماي دهاد ميازان

همجوار و زاگر نشين كه فرهنگ ،ارزشها و آدا

مشاركت ورزشي در كشور  5/532اسات؛ باه عباارتي ،از هار

مشتركي دارند ،به مراتب بيشتر است و اين تفاوت بهوياژه در

هزار نفر  32نفر به صورت سازمانيافتاه ورزش مايكنناد كاه

بخش زنان چشمگير است .مشاركت ورزشي زناان در اساتان

كمتر از  4درصد است .اين ميزان براي ماردان  5/541و باراي

چهارمحااال و بختياااري  ،5/573خوزسااتان  ،5/574كردسااتان

زنان  5/574است .همچنين ميانگين مشااركت ورزشاي زناان

 ،5/579كرمانشاااه  ،5/598كهگيلويااه و بويراحمااد  5/577و

آمارهاي موجود در ساال

لرستان  5/594است؛ در حاالي كاه مشااركت ورزشاي زناان

تقريباً يک دوم مردان است .براسا

 9392تعداد ورزشکاران زن  99227نفر بوده

است (باه نقال از

و رسوم

استان ايالم  5/549است.9

قديمي .)9313 ،اين رقم در ساال  9319باه  819899هازار نفار

هرچند ميزان مشاركت ورزشاي زناان در اساتان اياالم باا

رسيده است كه نشان دهندۀ رشد بيشاتر و چشامگيرتر ورزش

استانداردهاي جهاني آن  -كه حدود  45تا  95درصد اسات -

بانوان نسبت به ورزش آقايان است؛ اما همچنان محدوديتهاا

فاصلۀ زيادي دارد ،در مقايسه باا مياانگين كشاوري وضاعيت

و موانع موجود سبب ميشود باهطاور كلاي ميازان مشااركت

مطلوبي را نشان ميدهد .در عين حال بخاشهاايي از جامعاۀ

ورزشي زنان پايينتر از مردان باشد.

زنان ايالم هنوز هم از باورها ،ارزشها و نگرشهااي رويياده
در بستر فرهنگي جامعۀ ايالم تأرير ميگيرند و باه نقاشهااي

جدول  -1تعداد ورزشکاران سازمانیافتۀ زن و مرد (براساس
اطالعات سازمان پزشکی ورزشی کشور)
سال
 9315كل

تعداد

تعدا ورزشکاران

ورزشکاران زن

مرد

832967

9898241

از فرزندان و ...وابسته اند و مشااركت فعاالي در فعالياتهااي
مجموع
7619199

كشور
9315

95364

75588

35497

819899

9823889

7261245

كشور
9319

اجتماعي و فرهنگي ندارناد؛ البتاه باا تاأريرگرفتن از تغييارات
فرهنگي ايجادشده در سالهااي اخيار بساياري از خاانوادههاا
نگرش هاي متفاوتي نسبت به مشاركت زناان در فعالياتهااي
اجتماعي و فرهنگي پيدا كردهاند؛ تغييراتي كه ناشاي از ماوارد
زير است :افزايش مراكز آموزش عالي در استان ،دسترساي باه

استان ايالم
 9319كل

سنتي زن در جامعه همچون خانه داري ،همسرداري ،نگهداري

99433

77751

33647

استان ايالم

استانهاي ايالم ،يزد ،سمنان و گايالن باهترتياب بااالترين
ميزان مشاركت ورزشي را دارند .در بخش مردان ،اساتانهااي
ايالم ،سمنان ،گيالن و يزد و در بخش زنان ،اساتانهااي يازد،
اصفهان ،البرز و ايالم رتبههاي برتر را دارند .مشاركت ورزشي
در استان ايالم  5/565است و اين ميزان براي ماردان  5/528و
براي زناان  5/549اسات كاه در هار ساه وضاعيت بااالتر از
ميانگين كشوري بوده اسات و در بخاش ماردان و كال ،رتباۀ

برنامههاي تلويزيوني ،افزايش شابکههااي ارتبااطي و اساتفادۀ
گسترده از اينترنت .با اين حال همچنان تفاوتهايي در ميازان
مشاركت زنان در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي بين طبقاات
و بخشهاي مختلف جامعه مشاهده ميشاود .عاالوه بار ايان
ميزان باالي برخي آسيبها و مسايل اجتماعي باين زناان ايان
استان مثال خودكشاي

(ناورعلي وناد و رموااني9314 ،؛ بخاارايي و

ميرزايي ،)9314 ،از انزواي اجتماعي و افسردگي و بيمااريهااي
روحي و رواني تأرير ميگيرد و بهطور مستقيم و غيرمستقيم باا
مشاركت زنان در فعاليت هاي اجتماعي و فرهنگاي و ازجملاه
مشاركت در ورزش ارتبا دارد؛ بنابراين ،اين پژوهش درصدد
بررسي تأرير برخي از اين متغيرهااي اجتمااعي بار مشااركت

نخست و در بخش زنان رتبه سوم را دارد .نکتۀ مهم اين است

1

كه مشاركت ورزشي در اساتان اياالم نسابت باه اساتان هااي

شده است.

آمار ذكر شده از طري اطالعات بهدستآمده از سازمان پزشکي ورزشي محاسبه
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مي دهد و در عين حال خود نيز بهطرز كموبيش رابتي از وراي

ورزشي زنان است.
با تغيير الگوهاي فرهنگي و سبک زنادگي و تاأرير آن بار

همين روايت در معرض تماشا و ارزيابي ديگران قرار ميگيرد

مديريت بدن زنان ،همچنين قرارگرفتن بدن بهصاورت جزياي

(ايناتلو .)91-98 :9319 ،ديدگاههاي جامعهشاناختي درباارۀ بادن

از بازتابندگي دنياي امروز و ارتباا تنگاتناگ آن باا زنادگي،

نشان مي دهند بادن باه طاور همزماان باه دو بعاد فيزيکاي و

هويت زنان ،ميزان قدرت و مشاركت آنها ،اهميات بررساي و

فرهنگي اشااره دارد .براساا

ايان ديادگاه ماا مايبينايم كاه

مطالعۀ مديريت بدن بهمنزلۀ يکي از شاخصهاي سبک زندگي

فرايندهاي آموزشي در ورزش و تربيت بدني در شاکلگياري

اهميت بيشتري پيدا كرده است.

ساختار اجتماعي بدن اهميت ويژهاي دارناد .ورزش نموناهاي

گيدنز معتقد است امروزه افراد طبقات مختلف باه بادن و

خو

از ساختار اجتماعي بادن اسات كاه باهطاور آشاکاري

ظاهر بيروني آن توجه فزايندهاي نشان ميدهند .بهطاوري كاه

ازطري تسلط بر مهارتهاي فيزيکي به افراد اجاازه مايدهاد

همگان (بهويژه زنان) بدن ،چهره و ظااهر خاود را مطااب باا

رفتار خود را اصال كنند (.)Laker, 2002: 82-85

الگوهاي زيبايي قرار مي دهند كه در جامعاه تبلياو و پذيرفتاه
ميشوند (به نقل از ذكايي.)9386 ،

در همين زمينه از ديدگاه زرشنا

و همکاران ( )9381در

جامعۀ امروزي بر جذابيت و تناسب جسماني ازنظار فرهنگاي

مديريت بدن به معناي دستکاري در صورت ظاهري بادن

 -اجتماعي تأكيد بسياري ميشود .فشارهاي اجتمااعي درباارۀ

است .با ظهور عصر جديد و جامعۀ مصارفي ،نماا و صاورت

الغري و نظرهاي گسترده دربارۀ ساختار بدن سبب شده است

ظاهري بدن براي افراد جامعه اهميت بسيار زيادي يافته است.

نارضايتي از بدن و تصاوير بادني منفاي باين افاراد جامعاه و

ریيم هاي ويژۀ بدنسازي و توجه به آراستگي و نظافت جسام

به ويژه زنان بسيار شايع شود .تصوير بدني درواقع ادرا فارد

در دورۀ اخير تجدد ،بدن را در برابر گرايشهاي بازتابي مداوم

و ديادگاه

به ويژه در شرايطي كاه كثارت انتخاا

از اندازه و تناسب بدن است كه با تفکر و احساا

وجاود داشاته باشاد،

ساير افاراد نسابت باه بادن او هماراه مايشاود و سااختاري

تأريرپذير كرده است .هم برنامه ريزي و تنظايم زنادگي و هام

چندبعدي دارد كه شامل دو بخاش مساتقل ادراكاي (تخماين

شيوۀ زندگي با ریيامهااي

فارد نسابت باه

پديدآمدن گزينههايي براي انتخا

اندازۀ بدن) و ديدگاهي (شناخت و احساا

غذايي در هم آميختاه اناد (گيادنز .)941 :9387 ،از نگااه گيادنز

بدن) است .از اولين روشهاي درماني اختالالت تصوير بدني،

واقعيت اين است كه ما بايش از پايش مسالول طراحاي بادن

درمان هاي رفتاري شناختي و دارودرماني بوده است كه بهدليل

خويش ميشويم و هرچه محيط فعاليتهااي اجتمااعي ماا از

هزينهبربودن و عوارض جانبي آنها ،امروزه از ورزش باهمنزلاۀ

جامعۀ سانتي فاصاله بگيارد ،فشاار ايان مسالوليت را بيشاتر

روش درماني استفاده ميشود.

ميكنيم؛ بنابراين ،امروزه بدن افاراد نماياانگر هويات

برخي پژوهشها نشان ميدهناد باين زناان و مرداناي كاه

احسا

متمايز بين آنان شده است كاه اشاخاا از خاود باه نماايش

ورزش ميكنند ،زنان بهطور معنااداري بيشاتر از ماردان علات

ميگذارند؛ يعني افراد با نوع مديريتي كه بر بادن خاود دارناد

پرداختن به ورزش و فعاليت جسماني را كنتارل وزن و ظااهر

هويت شخصي متمايزي را نيز در معرض دياد ديگاران قارار

فيزيکي خود گازارش كارده اناد .در نظار زناان فعالياتهااي

مي دهند؛ درواقع ،بدن افراد در مدرنيتاۀ متاأخر مولاد هويات

ورزشي ،فعاليتي به قصد دستيابي به زيبايي تلقي ميشود ناه

متمايز بين آنان شده است .تا جاايي كاه فوكاو معتقاد اسات

يک فعاليت بهداشاتي باراي ارتقااي ساالمت

(احمادنيا:9384 ،

انسان مدرن كسي است كه ميكوشد هويت خود را بازآفريند؛

 .)932با اين توضيحات ميتوان انتظار داشت كه تصوير بدن و

ازاينرو ،كنترل منظم بدن ازجمله ابزارهاي اساساي اسات كاه

مديريت بدن قادر باشد بخشي از واريانس مشااركت ورزشاي

شخص بهوسيلۀ آن روايت معيني از هويت شخصي خود بروز

زنان را تبيين كند؛ بنابراين ،هدف از پاژوهش حاضار بررساي
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رابطۀ بين تصوير بدن و مديريت بادن باا مشااركت ورزشاي

معنا كه هرچه سابقۀ ورزشي دختران بيشتر ميشود ،بار ميازان

زنان در استان ايالم است.

سبک زندگي نابهنجار آنها افزوده ميشود.
9

اسااليتر و تيگمااان ( )2011تفاااوتهاااي جنساايتي در
پیشینۀ پژوهش

مشاركت نوجوانان در ورزش و فعاليت هاي بادني را بررساي

جامعهشناسان به مشااركت ورزشاي زناان باهمنزلاۀ پديادهاي

كردند .آنها همچنين رابطۀ بين تصور از بدن و فعاليت ورزشي

اجتماعي توجه كردهاند و پژوهشهاي متعددي در ايان زميناه

و نيز آزار و اذيت ها در حوزۀ ورزش را بررسي كردند .نتاايج

در كشور و خارج از آن انجام شده است .در اين پاژوهشهاا

نشااان دادنااد دختااران بااه نساابت پسااران در ورزشهاااي

به عوامل متعددي در تبيين مشاركت ورزشي توجه شده است.

سازمان يافته كمتر مشاركت دارند؛ اماا تجاار

آنهاا از آزار و

پايگاااه اقتصااادي  -اجتماااعي ،ساارمايۀ اجتماااعي ،حماياات

اذيتشدن در سطح باالتري قرار دارد .با اين اوصاف مشاركت

اجتماعي ،سبک زندگي و هنجارهااي جنسايتي از مهام تارين

دختران در ورزش ارتبا مساتقيمي باا تصاور از بادن و نياز

متغيرهايياند كه از ديدگاه پژوهشاگران در تبياين ايان پديادۀ

تجااار

آزار و اذياات در حااوزۀ فعاليااتهاااي ورزشااي دارد.

اجتماعي نقش دارند .باا توجاه باه موضاوع پاژوهش حاضار

فيتزسيمونز و باردون كان ( )2011در پژوهش خاود باه ايان

دربارۀ رابطۀ تصوير بدن و مديريت بدن با مشااركت ورزشاي

نتيجه رسيدند كه بين نظارت بدن و نگرانيها دربارۀ شاکل و

زنان ،صرفاً به پژوهشهايي اشاره ميشاود كاه در ايان زميناه

وزن بدن روابط متقابلي وجود دارد و اين دو بر يکديگر تاأرير

انجام شده است.

ميگذارند؛ به اين معني كه افراد باا نگراناي بيشاتر نسابت باه

7

معين الديني و صنعتخواه ( )9319به اين نتيجاه رسايدند

ظاهر و وزن خود ،بهطور مداوم بر بدن خود نظارت ميكنند و

كه متغيرهاي تصور شخص از بدن ،مصرف رسانهاي و سرمايۀ

متقابالً افرادي كه درنتيجۀ گرايش باه اساتانداردهاي فرهنگاي

فرهنگي ورزشمحور تأرير مستقيم و باهترتياب حادود ،5/93

بدن ،نظارت بدني مداومي را اعمال ميكنند ،نگراناي بيشاتري

 5/75و  5/96بر گرايش شهروندان به ورزش همگاني دارناد.

دربارۀ وزن و ظاهر بدن خود دارند.

همچنين متغيرهاي سرمايۀ اقتصاادي ورزش محاور و سارمايۀ
اجتمااااعي ورزشمحاااور ،تنهاااا و از راه سااارمايۀ فرهنگاااي

مفاهیم و چارچوب نظری پژوهش

ورزش محور تأريري غيرمساتقيم بار گارايش شاهروندان باه

از ديدگاه ويس ( )9381هنوز نظريهاي دربارۀ دنياي اجتمااعي

ورزش دارند.

ورزش نداريم .در جامعه شناسي ورزش بيشتر از رويکردهااي

تابعيان و همکاران ( )9317باه نتاايج زيار دسات يافتناد:

نظري جامعهشناختي به صاورت منفارد اساتفاده مايشاود .در

 99/6درصد از دختران ورزشکار در مؤلفۀ گرايش به پوشاش

جامعهشناسي ،به اندازۀ كافي بنيانهاي نظاري باراي پاژوهش

خاا 2/9 ،درصد در مديريت بدن 94/3 ،درصد در مصارف

دربارۀ واقعيتهاي اجتماعي در ورزش وجود ندارد؛ بناابراين،

رسانه اي 47/6 ،درصد در چگونگي گذراندن اوقات فراغت و

ناچاريم متناسب با وضعيت موضاوع ،شايوه هااي مناساب باا

 46/6درصد در مؤلفۀ مصرف موسايقي ،وضاعيت نابهنجااري

جامعه شناسي ورزش را تدوين كنيم؛ بهطوري كاه بتاوانيم باه

دارند .در مجماوع  45/8درصاد از دختاران ورزشاکار سابک

گزاره هاي مطملن تجربي برسايم؛ درواقاع ،در جامعاهشناساي

زندگي نابهنجاري دارند .همچنين نتاايج پاژوهش آنهاا نشاان

ورزش بهرهگيري از روشهاي تجرباي باه ايان معناسات كاه

ميدهند بين رشتۀ ورزشي و نوع مشاركت ورزشاي باا سابک

فرضيه هاي فرمولبنديشده بر پايۀ نظريههاي عماومي ورزش

زندگي رابطۀ معناداري وجود ندارد؛ اما رابطاۀ معنااداري باين
ميزان سابقۀ ورزشي و سبک زندگي مشاهده مايشاود؛ بادين

Slater & Tiggemann
Fitzsimmons & Bardone-Cone
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مادياات (پاول) سانجيده

با استفاده از تحليل واقعياتهااي ورزشاي مشاخص بررساي

اقتصادي ،پاداشها همواره براساا

شوند و از صحت آنها در عرصۀ واقعيت هاي ورزشي اطمينان

نميشوند؛ بلکه مقيا هاي ديگري نيز وجود دارند كه گااهي

حاصل شود؛ بنابراين ،در پژوهش حاضر ضمن بررسي مفاهيم

مهمتر به نظر ميآيند.

و متغيرهاي پژوهش برخي از مهمترين نظريههااي مارتبط باا

در نظريااۀ مبادلااۀ اجتماااعي ،ورزش نهااادي اساات كااه

موضوع پژوهش مرور ميشوند و با جمعبندي اين نظريههاا و

مشاااركتكنناادگان در آن ارزشهاااي مااادي و غيرمااادي را

پايه قاراردادن نظرياۀ عينيات ،در پاياان ياک الگاوي تجرباي

دادوسااتد ماايكننااد .بااه اعتقاااد صاااحبنظااران اياان دياادگاه،

بهمنزلۀ چارچو

و راهنماي اصلي پژوهش اراوه ميشود.

كااااربرد نظرياااۀ مبادلاااۀ اجتمااااعي در ورزش امکاااان

ورزشکاران بهويژه ورزشکاران حرفهاي و بينالمللاي ،چاه در
هنگام فعاليت ورزشي و چه پس از آن و در دورۀ بازنشستگي

مشخصكردن اشکال اصلي رفتار اجتمااعي در ورزش و در

ورزشي همواره ايان پرساش اساساي را نازد خاويش مطار

صحيح تر و بهتري از ماهيات نهااد ورزش را فاراهم مايكناد

ميكنند كه آيا فعاليت ورزشيشاان باراي آنهاا بااارزش باوده

(نادريان جهرمي .)939 :9384 ،الگوي مبادلۀ اجتماعي بهوسيلۀ تيبو

است يا خير .پاسخ به اين پرسش مستلزم مقولهبندي هزينههاا

و كلي مطر شد؛ سپس اسميت در ورزش به آن توجاه كارد

و پاداشهايي است كه فرد ورزشکار در طاول دوران فعاليات

(به نقل از رحمتي .)9388 ،اين نظريه فرض ميكناد كاه رفتاار و

ورزشي خود از آنها بهره مند شاده اسات .نهااد ورزش مناابع

توانايي ادرا شده به تعادل بين تجربيات مثبت يا منفي وابسته

خاصااي دارد كااه قادرنااد بااا شاايوههاااي گوناااگون منااابعي از

است؛ بنابراين ،يک فرد بهسامت حاداكثر تجربياات مثبات و

تجربيات مثبت و منفي را در دستر

ورزشکاران قرار دهناد.

حداقل تجربيات منفاي كشاانده مايشاود .ايان تجربياات در

ورزشکاران با انجام فعاليت ورزشي خاا و دريافات تجرباۀ

مجموع همراه با مقايسۀ نتايج توسط خود فارد ياا ديگاران در

مثبت ،ورزش را ادامه ميدهند و در صورت دريافت تجاار

وضعيتهاي گذشته و مقايسۀ آن با موقعيات حاضار حاصال

منفي از آن دست ميكشند .پاداشهاي مشتر و تعمايمپاذير

ميشود .افراد موقعيات حاال كناوني خاود و نتاايج ناشاي از

نيز در همۀ فعاليتهاي ورزشي وجود دارند .بهعاالوه ممکان

رفتارشان را در جنبههاي متفاوت با هم مقايسه ميكنند كه اين

است وضعيت هايي وجود داشته باشند كه در همۀ رشاتههااي

مقايسااه باار مشاااركتكااردن يااا مشاااركتنکااردن آنهااا تاأرير

ورزشي يکسان باشند (رحمتي.)9388 ،

ميگذارد.

ديدگاههاي جامعهشناختي دربارۀ بدن نشان ميدهناد بادن

اين سنجش آگاهانه يا ناخودآگاه در همۀ فعاليتها انجاام

به طور همزماان باه دو بعاد فيزيکاي و فرهنگاي اشااره دارد.

ميگيرد و ارزش رفتارها را در همۀ وضعيتها تعيين ميكناد.

براسا

اين ديدگاه ما مي توانيم ببينيم كه فرايندهاي آموزشاي

نظريۀ مبادله با رفتار فردي و همچنين با كنش متقابل بين مردم

در ورزش و تربيت بدني در شکلگيري ساختار اجتماعي بدن

 -كه مستلزم ردوبدل شادن پااداشهاا و مجاازاتهاسات –

اهمياات ويااژهاي دارنااد .ورزش نمونااهاي خااو

از ساااختار

سروكار دارد .پيشفرض بنياني اين نظريه اين است كه احتمال

اجتماعي بدن است كه بهطور آشکاري با تسلط بر مهارتهاي

استمرار كنشهاي متقابال در هنگاام مبادلاۀ پااداشهاا بيشاتر

فيزيکي به افراد اجازه ماي دهاد رفتاار خاود را اصاال كنناد

وجود دارد و برعکس ،كنشهاي متقابلي كه براي ياک طارف

(.)Laker, 2002: 82-85

يا هر دو طرف دربردارندۀ هزينهاند ،احتمال بسيار اندكي براي

اوقات فراغت و نحوۀ گذراندن آن از شاخصهااي سابک

تااداوم دارنااد .مااردم برمبناااي يااک بنيااان اقتصااادي كاالهااا و

زندگي به شمار ميرود؛ باه بياان ديگار ،شايوۀ زنادگي افاراد

خدمات را براي يکاديگر تهياه مايكنناد و در مقابال انتظاار

معموالً خود را در گذراندن اوقات فراغت نشان ماي دهاد .در

دريافت كاالهاا و خادمات مطلاوبي دارناد .بارخالف مبنااي

دنياي جديد اين ماكس وبر بود كه با طر گروههااي منزلتاي
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راه را براي مطالعات سبک زندگي و فراغت و اهميتدادن باه

ويژگااي خاصااي دارنااد؛ ماننااد گلااف ،تناايس ،قااايقراني،

آن باز كرد (تجاري.)799 :9314 ،

اسبسواري (يا پرش با اساب) ،اساکيباازي و شمشايربازي.

تمايز انتخا هاي سبک زندگي را

طبقااات بااانفوذ جامعااه از مااردم عااادي و هيجااانزده كااه در

تحليل كرده است و آن را از اين جهت بااهميات دانساته اسات

ورزشهاي عموميحوور دارند ،به دورند .ورزشهاي معقول

كه تمايزات اجتماعي و ساختاري در دهۀ اخير مدرنيته باهطاور

خشونت كمتري دارناد و احتمااالً زدوخاورد و برخوردهااي

روزافزوني از رهگذر صور فرهنگاي بياان مايشاوند؛ درواقاع،

كمتري بين بازيکنان اين ورزشها پيش ميآيد و محيطي براي

سبک زندگي نشان ميدهد برخي پيشينهها ،فعاليتها ،درآمدها،

روابط و تما هاي مهم اجتماعياند .در اين زمينه مزيتهااي

نگرشها ،انتظارات و رفتارهاي اجتماعي با يکديگر سازگارند و

ورزشي مختلف بين طبقات متوسط و اشرافزاده نشاندهنادۀ

پژوهشگر اجتماعي قادر است طرحي از آنها ترسايم كناد .ايان

ارزشهاي فرهنگي است كه در معيارهااي ظااهري و تناساب

تحليلي از عادات ورزشي مردم برمبناي ساختارهاي ذهني

اندام آنها نياز نفاوذ كارده اسات .رروتمنادان باه ورزشهاا و

اراوه ميكند كه دربارۀ يک طبقه يا گروه اجتماعي وجاود دارد و

باشگاههايي تمايل دارند كاه نشااندهنادۀ بايقيادي و تنبلاي

بازگوكنندۀ جنبههاي ويژهاي از سابکهااي زنادگي مارتبط باا

آنهاست .در حالي كه طبقات متوسط جامعه ورزش را بهمنزلاۀ

ناوع خاصاي از

راهي براي انجام كارهاي عملي و رفتارهااي صاحيح اخالقاي

بورديو ( )9319در كتا

كتا

ورزش است؛ بنابراين ،انتظاار مايرود انتخاا

سبک زندگي تأرير بسزايي در ذاوقاه و الگاوي مصارف جامعاه
بههمراه داشته باشد .در اين زمينه مشااركت زناان در ورزش از
اين الگوي مصرف تبعيت ميكند.

انتخا

ميكنند (جيوليونوتي.)747 :9319 ،

يکي از حوزههاي مطر در جامعهشناسي بادن برسااخت
9

اجتماعي بدن و عواطف است؛ يعناي اينکاه چگوناه جامعاه،

پرسش مطر شده در برنامۀ پژوهشاي پاييار بوردياو باه

باادن و عواطااف را ماايسااازد و پااردازش ماايكنااد .رويکاارد

انسجام انتخا هايي مربو است كاه كنشاگر در حاوزههااي

برساخت اجتماعي در جامعهشناسي پزشاکي باا افکاار ميشال

مختلف فرهنگي به عمل ميآورد .آيا ميتوان ارباات كارد كاه

فوكو پيوند خورده است .او بدن را بهمنزلۀ فاراوردۀ قادرت و

يااک كنشااگر در موضااوع عااادت ورزشااي بااا ساااير

دانش تجزيهوتحليل ميكند و بار شايوههاايي تأكياد دارد كاه

انتخا هاي فرهنگياش منسجم است؟ او بررسي ميكناد كاه

انسان ها بدن هايشان را تغيير شکل ميدهند ،تازيين ،عرضاه و

چگونااه صااورت مبااارزۀ ورزشااي هاار ورزشااکار در فواااي

(احمادنيا،

انتخااا

مديريت مي كنند و ازنظر اجتماعي ارزيابي مايكنناد

مرتبط با اين حوزه تأرير

سبکهاي زندگي ادغام و با آن يکپارچاه مايشاود .مطالعاات

 .)934 :9384يکي از مثال هاي ملمو

جامعه شناختي در اين فوا توادهايي بين سبک زندگي فقيرانه

طبقۀ اجتماعي است .كاكرهاام باه مفهاوم تجسام طبقاه كاه

و سبک زندگي اشارافي را نشاان داده اناد .در سابک زنادگي

كريس شيلينگ مطر كرده است ،ارجاع ميكناد و ماينويساد:

فقيرانه ،كاركرد ورزش به صورت آن تارجيح داده مايشاود و

طبقۀ اجتماعي بر اينکه چگونه افاراد بادنهايشاان را باه شاکل

رابطۀ سودجويانه با اشيا و رابطۀ ابزاري با بدن برقرار ميشود.

خاصي رشد بدهند و ارزشهاي نمادين خاصاي را باه اشاکال

در حاالي كاه در سابک زنادگي اشارافي صاورت ورزش باه

بدني خاا نسبت بدهناد ،تاأرير عميقاي مايگاذارد .شايلينگ

محتواي آن تارجيح داده مايشاود و باا اشايا رابطاهاي نسابتاً

دريافت كه بدنها نوعي سرمايۀ اجتماعياناد كاه ارزششاان باا

بافاصااله و گاااهي نيااز رابطااهاي ساابکدار (اسااتريليزه) و

توانااايي گااروههاااي مساالط در معرفااي باادن و ساابک زناادگي

زيباييشناختي برقرار ميشود (دوفرانس.)41-48 :9389 ،

خودشان بهمنزلۀ بدن و سبکهاي زندگي واالتر يا ارجمنادتر -

7

عادتوارۀ طبقات حاكم جامعاه باا ورزشهاايي متناساب
اسات كااه ازلحاااا زيباااييشناسااي ،انديشااهورزي و سااالمتي

Social Constraction
Embodiment of Class

1
2
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كه خود بهطور استعاري و به معناي دقيا كلماه هماان تجسام

باريااکاناادامي 7اساات .در جوامااع غربااي باريااکاناادامي صاافت

طبقه است  -تعريف و تعيين ميشود (.)Cockerham, 2001: 15

باارزشي براي زنان تلقي ميشود كاه باا جاذابيت ،كنتارل نفاس،

ازنظر گيدنز كانون توجه جامعهشناسي بدن اين اسات كاه

مهارت اجتماعي ،موفقيت شغلي و جاواني تاداعي مايشاود .در

بدن هاي ما و سالمت و رفتار جنسايماان ،چگوناه از عوامال

چند دهۀ اخير دختران و زنان جوان در ايران به الغاري باهمنزلاۀ

اجتماااعي تااأرير ماايگياارد؛ درواقااع ،جامعااهشناسااي باادن بااه

معيار زيبايي توجه كردهاند و اقادام باراي رعايات ریيام غاذايي

جريان داشتن نوعي بازخورد 9قاول است كه طي آن محيطهاي

الغري براي دستيابي باه تناساب انادام باه دغدغاۀ بساياري از

اجتماعي بدنها را ميسازند و اين ساختهشدن بدنها باهنوباۀ

دختران و زنان ايراناي تباديل شاده اسات .در حاالي كاه درباارۀ

خود بر رفتار اجتماعي تأرير ميگذارد و رفتار اجتماعي باز بار

نسلهاي پيشين چنين تأكيدي بر الغري وجاود نداشاته اسات و

(به نقال از احمادنيا،

حتي در ادبيات عاميانه با بهكاربردن اصطال «يک پارده گوشات»

 .)933 :9384ازنظاار گياادنز ( )9387حاااالت چهااره و ديگاار

سليقۀ ايراني را دربارۀ معيار زيبايي اندام براي زناان تاا حادي در

حركات بدن قراين و نشانههايي را فراهم ميكند كه ارتباطاات

تواد با الغري افراطي  -آنچنان كه در حال حاضر در كشاورهاي

روزمرۀ ما مشرو به آنهاست؛ به عبارت ديگار ،باراي اينکاه

غربي تبليو ميشود  -نشان ميدهد (احمدنيا.)936 :9384 ،

تحوالت و تغييرات بدني مؤرر واقع ميشود

بتوانيم به طور مساوي با ديگاران در تولياد و بازتولياد رواباط

مسايل جنسيتي را نميتوان بهطور كامل جاداي از نفاوذ و

اجتماعي شريک شاويم ،باياد قاادر باشايم نظاارتي ماداوم و

فشار همساالن و تصاور نوجواناان باهوياژه دختاران از خاود

موفقيت آميز بار چهاره و بادن خاود داشاته باشايم .ازنظار او

بررسي كرد .ايان نوجواناان باه در

پاياه از خاود در گاروه

خودآرايي و تزيين خويشتن با پويايي شخصيت مرتبط اسات.

همساالن يا آنان كه احاطهشان كردهاند ،تمايل دارناد (

در اياان معنااا پوشااا عااالوه باار آنکااه وساايلۀ مهمااي بااراي

)& Reilly, 2008: 299؛ درواقع ،تصوير بدن پديادهاي متاأرر از

پنهانكردن ياا آشاکاركردن وجاوه مختلاف زنادگي شخصاي

جنسيت است .بدين معنا كه مردان و زنان به گونهاي اجتماعي

است ،نوعي وسيلۀ خودنمايي محسو
آدا

ميشاود؛ زيارا لباا

Berger

ميشوند تاا بادنهايشاان را باهطاور متفااوتي ادرا كنناد و
ايدهآلها و ويژگيهاي جسمي متفاوتي را باارزش بدانند .زنان

و اصول رايج را به هويت شخصي پيوند ميزند.
در هاار جامعااهاي مجموعااهاي از الگوهااا و اياادهالهاااي

بدنشان را به منزلۀ كااليي متماايز ادرا مايكنناد و برحساب

فرهنگي دربارۀ خصوصيات زيبايي اندام و چهاره باراي زناان

معيارهاي زيباييشناختي قواوت و ارزيابي ميكنند .در حاالي

تبليو مي شود .با توجاه باه پديادۀ انتشاار گساتردۀ الگوهااي

كه براي مردان عملکرد و توانايي بدني مهمتر از زيباايي بادن

فرهنگ غربي در سطح بينالمللي كه ازطري رسانههاي جمعي

است (رياحي.)8 :9315 ،

و فناوريهااي جدياد ارتبااطي تشاديد و تساهيل مايشاود ،بار

چارچو

نظري كاه ممکان اسات باراي بررساي برخاي

ارزشهاي خاا مرتبط با اشکال و انادازههااي بادني ايادهآل و

مسايل دربارۀ رابطۀ تصوير بدن و مشااركت ورزشاي اساتفاده

مطلو تأكيد ميشود .به اينگونه ارزشهاا باهمنزلاۀ ايادهآلهاا و

شود ،نظريۀ عينيت است .اصل اساسي نظريۀ عينيت اين اسات

اهداف عيني رفتارهاي افراد بهويژه زنان در جوامع مختلاف باراي

كه بهطور مکرر اين تجربه را داشته باشيد كه بهمنزلۀ يک شيء

هماهنگكردن يا نزديکتركردن خصوصيات بادن خاود باه ايان

به شما نگريسته شود و ارزيابي شويد و بدين شکل باهتادريج

ارزشها توجه مايشاود .نموناۀ مشخصاي از ايان ارزشهاا كاه

جامعهپذير شويد .فردريکساون و رابارت ايان فرايناد درباارۀ

امااروزه دربااارۀ زنااان در بيشااتر جوامااع توافاا شااده اساات،

نهادينااهكااردن دياادگاه ناااظر بيرونااي دربااارۀ باادن فاارد را
خودشيءانگااري ناميدناد

Feed back

1

(2011: 456

.)Slater & Tiggemann,
Slimness

2

952

بررسي تأرير تصوير بدن و مديريت بدن بر مشاركت ورزشي زنان استان ايالم

برطب نظريۀ عينيت ،دختران و زنااني كاه بار ظااهر فيزيکاي

خواستۀ مارد اسات و اگار وجاود نداشاته باشاد ،زن نگااهي

به منزلۀ نتيجۀ عينيت جنسي مکرر ،بيش از حاد تأكياد دارناد،

ازسوي هيچ مردي دريافت نميكند .دو عنصر اصلي اين مفهاوم

درنهايت خودشان را با ديدگاه ناظر بيروني تطبي خواهناد داد

نظارت بدن و شرم از بدن است .فرهنگ غر

دختاران و زناان

()Calogero & Pina, 2011: 428؛ به عبارتي ،آنها باا تاأريرگرفتن

را چنان اجتماعي ميكند كه خودشان را اشيايي ببينناد كاه باياد

از ارزشهاي فرهنگي  -اجتماعي محايط خاود درباارۀ ظااهر

بهطور ويژه براسا

شخصيتشاان

فيزيکي بدن رفتار ميكنند.

ارزيابي شوند .بهدليل اينکه بادنهايشاان در معارض نگااههااي

ظاهر و قيافاه و ناه براساا

نظريۀ عينيت ادعا ميكند كه خودشيءبودن 9زناان ،نتيجاۀ

خيره و ارزيابي ديگران (بهويژه مردان) قرار دارد .اين امر سابب

نهادي شدن ديدگاه ناظر بيروني از خود فيزيکي آنهاست؛ زيارا

اشتغال ذهني بايش از حاد زناان باه قيافاۀ ظااهري و بدنشاان

ظاهرشاان ارزياابي

ميشود كه خودشيءانگاري ناميده مايشاود .زنااني كاه دچاار

ميكنناد .ايان ديادگاه خودشايء انگااري نامياده مايشاود و

خودشاايءانگاري ماايشااوند ،نااوعي از خودآگاااهي را نمااايش

مشخصۀ اصلي آن نظارت مداوم بر ظاهر بيروناي فارد اسات.

ميدهند كه ويژگي اصلي آن اشتغال دايم به قيافه و بادن اسات.

اين نظارت مداوم بر ظاهر ،پيامدهاي تجربي منفي براي زناان

اين فرايند با نام نظارت بدن تعريف مايشاود و عنصار اصالي

به بار ميآورد كه مهمترين آنها عباارتاناد از :شارم از بادن،

تعريفكننادۀ خودشايءانگاري اسات .همچناين نظاارت بادن

آنها خود را شيء تلقي مي كنند و براسا

اضطرا

و اختالل تغذيه .اساتدالل اساساي ايان نظرياه ايان

ممکن است سبب شرم از بدن شود (رياحي.)93 :9315 ،

است كه نظارت ماداوم و هوشايارانه بار ظااهر بيروناي فارد،

نظارت بدن يکي از مؤلفهها و شاخصهاي آگاهي از بادن

موجب مصرف منابع ذهني فراواني ميشاود و درنتيجاه مناابع

شيء انگاشته است كه به منزلۀ تمايل باه ايان ديادگاه تعرياف

براي ساير فعاليتهاا محادود مايشاود؛ بناابراين،

ميشود كه فرد خاود را ياک شايء در نظار بگيارد و توساط

نظريۀ عينيت فرض ميكند كه خودارربخشاي موجاب كااهش

ديگران ارزيابي شود؛ اما شارم از بادن باهمنزلاۀ ديگار مؤلفاۀ

عملکاارد شااناختي در سااطو باااال و نيااز كاااهش كارهاااي

آگاهي از بدن شيءانگاشته به اين نکته اشاره ميكند كه ماردم

چالشبرانگياز مايشاود (.)Tiggemann & Boundy, 2008: 399

زماااني احسااا

شاارم ماايكننااد كااه بدنشااان نماايتوانااد

تيگماان و ويليامسااون گاازارش كردنااد كاه اشااتغال زنااان بااه

استانداردهاي فرهنگ زيبايي را بارآورده كناد (

فعاليتهاي ورزشاي باهطاور عماده باا هادف كنتارل وزن و

.)Bigler, 2016: 182

دردستر

& McKenney

تناسب اندام صورت ميگيرد .همچنين عالقۀ بيش از حد زنان

ازنظر مکكينلي و هايد ( )1996نظارت ماداوم بار خاود،

به صنايع غاذايي و اساتفادۀ روزافازون آناان از فنااوريهااي

يعني ديدن خود از ديد كساني كه او را مايبينناد .الزم اسات

پيشرفتۀ پزشکي براي ارتقاي ظااهر جساماني ،از نشاانه هااي

زنان مطاب با معيارهاي فرهنگي بدن باه اطميناان برساند و از

(به نقل از

قواوت هاي منفي دوري كنند .زنان بدنهاي خود را باهمنزلاۀ

نگراني بيش از حد دربارۀ وزن و شکل بدنشان است

اشيا در نظر مي گيرند؛ زيرا رابطه شان با بادن خاود از ديادگاه

رياحي.)9315 ،
7

مکكينلي و هايد ( )1996تجربۀ نگريسته به بدن بهمنزلاۀ

افرادي است كه از بيرون تماشاگر آناند .زنان بهواسطۀ نظارت

يک شيء و باورهاي حمايتكننده از اين تجرباه را آگااهي از

بدن ،عش به خود ،سالمتي و موفقيت را يااد مايگيرناد؛ اماا

بدن شيء انگاشته 3ناميدناد .از ديادگاه آنهاا منظاور اصالي از

نظااارت مااداوم بااراي زنااان پياماادهاي منفااي دارد .دادههاااي

آگاهي از بدن شيءانگاشته اين است كه هادف از بادن زناناه

آزمايشي نشان دادهاند تمركز فرد بر خود سبب ميشاود افاراد

1

ديگر نفوذ بيشتري بر او داشته باشاند؛ بادين ترتياب تواناايي

Self-Objectify
Mcinley& Hyde
3
Objectified Body Consciousness
2

تمركز او بر محيط بيروني كاهش مييابد.
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برطب نظر مکكينلي و هايد ( )1996نظارت مداوم بر بدن

كنترل وزن و ریيمهاي غذايي سوق ميدهد؛ البته نبايد از ايان

براي اطمينان از تطاب با استاندارهاي فرهنگي بدن و اجتناا

مسلله غافل بود كه توجه زنان به تناسب اندام و كاهش وزن و

از قواوت هاي منفي ضاروري اسات؛ درواقاع ،نظاارت بادن

ریيم غذايي ،آنها را بيشتر متوجه وزن و شکل بدنشان ميكناد

مظهر رفتاري خودشيءانگاري اسات و باا نگرانايهاا درباارۀ

و ممکاان اساات موجااب آگاااهي آنهااا از تطاااب نداشااتن بااا

(Fitzsimmons & Bardone-

شارم را از

شاکل و وزن بادن مارتبط اسات

استانداردهاي فرهنگي بدن شود؛ درنتيجه احساا

)Cone,؛ درنتيجه ميتوان انتظاار داشات ابعااد

بين نمي برد و موجاب تقويات آن مايشاود .عاالوه بار ايان

مختلف مديريت بدن شامل گرايش به تناسب اندام ،استفاده از

شکست در كاهش وزن نيز ممکن است احسا

شرم از بادن

لوازم آرايشي و بهداشاتي و نياز نگارش نسابت باه جراحاي

را تقويت كند.

2011: 216-217

آنچه بهمنزلۀ بدن ايدهآل براي زنان در جواماع غرباي تبلياو

زيبايي با نظارت بدن ارتبا داشته باشند.
همچنين پژوهشگران شرم از بدن را درجاهاي از احساا

ميشود ،باريکاندامي است .در حالي كه داشتن بادن عواالني

شرمندگي از بدن در نتيجۀ عدول از ايدهآلهاي زيبايي زنانگي

براي مردان تبليو ميشود .اين تصااوير تبلياوشاده از بادنهااي

بهمنزلۀ يک نتيجۀ منفي عااطفي از خودشايءانگااري تعرياف

ايده آل مردانه و زنانه ،در طي فرايند جامعهپذيري توساط افاراد

ميكنند (.)Calogero & Pina, 2011: 429

جامعه دروني ميشود و آنان را باه تاالش وامايدارد تاا باه آن

از ديدگاه كيم و كورتني )2014( 9پاژوهشهااي متعاددي

دست يابند؛ البته ناتواني در دستيابي به ايادهآلهااي فرهنگاي

رابطۀ بين نظارت بدن و شرم از بدن را تأييد ميكنند؛ بهطوري

غر

شديد از بدن ميشود (ريااحي،

كه در نظارت بدن احتمال اين وجود دارد كه زنان خاود را باا

 .)2 :9315پارسونز و بتز معتقدناد شارم از بادن باا ورزشهااي

ايدهآل فرهنگي ظاهر زناناه در فرهناگ غرباي مقايساه كنناد.

الغري همچون یيمناستيک و شنا ارتبا دارد كه به عينيت بادن

درنتيجه ممکن است اين مقايسه سبب شرم از بدن شود.

زنانه متمايل است (.)Tiggemann & Boundy, 2008

ازنظر مکكينلي و هايد ( )1996معيارهااي فرهنگاي بادن
ايدهآل يک زن زماني است كه بدن خود را باا معياار خاودش
تماشا ميكند .نهادينهكردن معيارهااي فرهنگاي بادن باهمنزلاۀ
معيارهاي پذيرفتاهشاده سابب مايشاود زن باه جااي فشاار
اجتماعي اين معيارها را انتخا

كند .زناني كه ميخواهند زيبا

باشند وقتي اين ميال را باه منزلاۀ خواساتۀ شخصاي انتخاا

دربارۀ بدن سبب نارضايتي

با توجه به چارچو

نظري پژوهش ،فرضيه هاا و الگاوي

تحليلي آن بهشر زيرند:
 به نظر مي رسد ميزان تصوير بدن 3بر مديريت بدن زنانتأرير دارد.
 به نظر ميرسد نوع تصوير بادن بار مشااركت ورزشايزنان تأرير دارد.

ميكنند ،نسبت به زماني كه ازنظر معيارهاي تحميلاي بيروناي
در فشار قرار دارند ،تمايل بيشتري به زيبايي دارند .باا وجاود
اين ،فشارهاي اقتصادي و شخصي چشمگيري بين زنان باراي
رسيدن به ظاهر ايدهآل وجود دارد.

 به نظر مي رسد بين نظاارت بادن و مشااركت ورزشايزنان رابطۀ معناداري وجود دارد.
 به نظر مي رسد بين شارم از بادن و مشااركت ورزشايزنان رابطۀ معناداري وجود دارد.

به اعتقاد نول و فردريکسون )1998( 7شرم از بدن ناشي از
نارضايتي از انادازۀ بادن باا تاأريرگرفتن از پايشفارضهااي

 به نظر ميرسد مديريت بدن بر مشاركت ورزشاي زناانتأرير دارد.

فرهنگي جامعه دربارۀ وزن ،زنان را باه سامت تناساب انادام،

 -به نظر ميرسد بين گرايش به تناسب انادام و مشااركت

1

با توجه به مباني نظري پژوهش (نظريۀ عينيت) نوع خاصي از تصوير بدن به

Kim & Cortney
Noll & Fredrickson

2

معناي آگاهي از بدن شيءانگاشته در اين پژوهش مدنظر است.
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ورزشي زنان رابطۀ معناداري وجود دارد.
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 -باه نظاار ماايرسااد بااين نگاارش بااه جراحااي زيبااايي و

 -به نظر مي رسد بين استفاده از لوازم آرايشي و بهداشاتي

مشاركت ورزشي زنان رابطۀ معناداري وجود دارد.

و مشاركت ورزشي زنان رابطۀ معناداري وجود دارد.
نظارت بدن
تصویر بدن
شرم از بدن
مشارکت ورزشی زنان
گرایش به تناسب اندام

استفاده از لوازم آرایشی بهداشتی

مدیریت بدن

نگرش به جراحی زیبایی
شکل  -1الگوی تحلیلی پژوهش

روششناسی پژوهش

تصادفي خوشهاي اطالعات الزم جمعآوري شد .بادين شاکل

پژوهش حاضر با شايوۀ پيمايشاي انجاام شاده اسات و ابازار

كه ابتدا جامعۀ آماري به دو خوشۀ اصلي (شهرستانهاي اياالم

گردآوري داده هاي آن پرسشنامه است .پژوهشگران براساا

و درهشهر) تقسيم شد؛ سپس هر كدام از اين شهرستانهاا باه

هدف پژوهشهاي پيمايشي درصدد دستيابي به تبياين علاي

 95بلااو ( 6بلااو شااهري و  4بلااو روسااتايي) تقساايم و

از مشاركت ورزشي زنان اند .در اين پژوهش پس از بررسي و

درنهايت از درون اين بلو ها با استفاده از روش نمونهگياري

مرور نظري ادبيات پژوهش الگوي تحليلي پژوهش اراوه شاد

تصادفي اطالعات الزم جمعآوري شد.

و برمبناي اين الگو مفااهيم ياا متغيرهااي اصالي اساتخراج و
معرفهاي مربو به آن مشاخص شاد؛ ساپس باا اساتفاده از

تعریف مفاهیم و سنجش متغیرها

پرسشنامه اطالعات الزم گردآوري شد.

مشاارکت ورزشاای :باه معنااي مشاااركت در اناواع فعالياات

جمعيت زنان 91سال به باالي استان ايالم كه جامعۀ آماري

ورزشي همگاني و سازمانيافته و حرفاهاي (ورزش قهرمااني)

اين پژوهش را تشکيل مي دهند 913197 ،نفر است .جمعيات

است .مفهوم ورزش همگاني كه شامل دامنۀ سني سه تا بااالي

استان ايالم در سرشماري سال  992911 ،9315نفر بوده است.

هفتاد سال مي شاود ،اناواع مختلاف فعاليات جسامي اعام از

جمعيت زنان  729939نفر بود كه از اين تعاداد  926991نفار

بازي هاي غيرمنظم و خودجوش بومي تاا تمارين هااي بادني

در مناط شاهري و  12198نفار در منااط روساتايي سااكن

منظم را در بر ميگيرد و شامل ورزش صبحگاهي ،فعاليات در

بودند .براي تعيين حجم نمونه باا اساتفاده از فرماول كاوكران

پار هاا و فوااي بااز ،كوهپيماايي ياا كاال هااي آماادگي

و با استفاده از روش نمونهگياري

جسماني ميشود و عموماً به ورزشهاي گروهي غيررقاابتي و

تعداد  955آزمودني انتخا

995

بدون هزينه و ارزان قيمت اطالق ميشاود

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)27شماره چهارم ،زمستان 9312
(ممتاازبخش و فکاور،

به معناي برنامه ريزي براي بدن در قالاب اشاکال و تظااهرات

 .)94 :9386ورزش قهرماني عبارت است از ورزشهاي رقاابتي

خاا تن ازحيث وضعيت ظاهري ،آراياش و پوششاي اسات

و سازمانيافته اي كه با توجه به قوانين و مقررات خاا ،براي

كه در نظام اجتماعي پذيرفته شده است

(مهدوي و عباسياسفجير،

ارتقاي ركوردهاي ورزشي و كسب رتبه يا مدال انجام ميشود

.)945 :9381
براي سنجش متغير ماديريت بادن باا توجاه باه تعااريف

(قاسمي و همکاران.)73 :9381 ،
در اين پژوهش براي سنجش متغير مشاركت ورزشي (اعم
از فعاليتهاي ورزشي همگاني و حرفهاي) از دو روش مکمل

موجود از اين مفهوم و توجه به سه بعد اصلي آن پرسشناماه
طراحي و اعتباريابي شد.

استفاده شد .در ابتدا از پرسشنامۀ تعديلشادۀ  IPAQاساتفاده

تصویر بدن :بدن تبلور و تجسم شرايط اجتماعي است كه

شد .بدين شکل كه از افاراد خواساته شاد مشاخص كنناد در

فرد را احاطه كرده است .اين شرايط اجتماعي تعيين ماي كنناد

طول هفته چند روز و در هر روز چند دقيقه ورزش ميكنناد.

كااه فاارد ،خااود جساامانياش را چگونااه ادرا كنااد و چااه

تعاداد روز در

تصويري از بدنش در ذهن داشته باشد؛ ازاينرو ،تصوير بادن

تعداد دقيقههاي مشاركت در فعاليتهاي بادني هار روز باود.

را مي توان نگرشي چندبعدي دربارۀ بدن خود ،به وياژه شاکل،

همچنين با تهيۀ ليستي از ورزشهاي راياج در جامعاۀ آمااري

اندازه و زيبايي آن تعريف كرد؛ به عبارت ديگر ،تصاوير بادن

مدنظر ،از آنها خواسته شد وضعيت مشاركت خاود را در ايان

به ادراكات ،احساسات و افکار شخص درباارۀ بادنش اطاالق

رشااتههاااي ورزشااي مشااخص كننااد؛ درنهاياات ،زمااانهاااي

ميشود و معموالً به منزلاۀ ساازهاي متشاکل از بارآورد انادازۀ

صرف شده در هر رشتۀ ورزشي در طي هفتاه جماع شاد كاه

بدن ،ارزيابي از جذابيت بدن و احساسات مربو باه انادازه و

مجموع آن زمان صرفشدۀ مشاركت ورزشي فارد را تشاکيل

شکل بدن مفهاومساازي ماي شاود (ريااحي .)6 :9315 ،در ايان

ميدهاد .عاالوه بار ايان پژوهشاگران زماان صارفشاده در

پژوهش بعاد خاصاي از تصاوير بادن شاامل آگااهي از بادن

فعاليت هاي ورزشي سازمانيافته و ساير فعاليتهاي بدني مثل

شيء انگاشته مدنظر است كه از دو بعد نظارت بدن و شارم از

پياده روي ،ورزش و نرمش در خانه ،ورزش در پار ها و ...را

بدن تشکيل شده است.

نمرۀ مشاركت ورزشي هر فارد حاصالضار

از يکديگر تفکيک كردند و سنجيدند.

نظارت بدن :در پژوهش حاضر براي سنجش متغيار نظاارت

مادیریت بادن :باه معنااي نظاارت و دساتکاري مساتمر

باادن از پرسااشنامااۀ مااکكينلااي و هايااد ( )1996اسااتفاده شااد.

ويژگيهاي ظاهري بدن است .اين مفهوم به كمک معرفهااي

گويههاي مربو به متغير نظارت بدن به شر زير در قالب طياف

كنترل وزن (ازطري ورزش ،ریيم غاذايي و دارو) ،دساتکاري

ليکرت از كامالً مخالف تا كامالً مواف سنجيده شد.

پزشکي (جراحي بيني و پالساتيک) و ميازان اهمياتدادن باه
مراقبتهاي آرايشي و بهداشتي (استحمام روزانه ،آراياش ماو،
آرايش يا اصال صورت ،اساتفاده از عطار و ادكلان ،آراياش
ناخن و لنز براي خانمها) به يک شاخص تجمعي تبديل شاده
است (آزادارمکي و چاووشيان)64 :9389 ،؛ 9درواقع ،مديريت بادن

 من معموالً دربارۀ اينکه چگونه به نظر مايرسام فکار
ميكنم.
 من فکر ميكنم اينکه لبا هايم راحت باشاد مهامتار
است تا اينکه چطور به نظر برسم.
 من بيشتر نگران اين هستم كه بادنم احساا

راحتاي

ابعاد مديريت بدن تأرير يکساني بر مشاركت ورزشي ندارند و اين مسلله در

استفاده از لوازم آرايشي و بهداشتي است ،بهصورت پيشفرض به همين شکل

بخش يافتههاي پژوهش بهتفصيل شر داده شده است؛ اما با توجه به اينکه متغير

سنجيده ميشود و در ادامه براي بررسي دقي تر نتايج مربو به هر بعد به شکل

مذكور يک شاخص تجمعي از ورزشكردن ،ریيمهاي غذايي ،دستکاري پزشکي و

جداگانه تفسير ميشود.
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بدي دربارۀ خودم ندارم.

كند تا اينکه چطور به نظر برسد.
 خااودم و ديگااران را دربااارۀ اينکااه چطااور بااه نظاار
ميرسيم ،مقايسه ميكنم.

 زماني كه من نمي توانم وزنم را كنترل كنم فکر ميكنم
بايد احسا

 در طول روز در برخي زمانها دربارۀ اينکه چگونه باه

شرم كنم.

افرادي كه نمرات باالتري كسب ميكنند بر اين باورند كاه
اگر چشمداشتهاي فرهنگي دربارۀ بادن خاويش را بارآورده

نظر ميرسم فکر ميكنم.
 من بيشتر نگرانم چه لبا هايي بپوشم كاه خاو

باه

نکنند مقصر و قابلسرزنشاند.

نظر برسم.
 معموالً دربارۀ اينکه چگونه نزد ماردم باه نظار برسام
نگرانم.

 بيشتر نگران اينم كه بدنم چه كااري مايتواناد انجاام

دهد تا اينکه چطور به نظر برسد.

اعتبار و قابلیت اعتماد
با توجه به اينکه متغيرهاي پاژوهش براساا

مارور نظاري و

تجربي موضوع استخراج شدهاند و پشتوانۀ نظري دارناد ،ايان
پژوهش اعتبار نظاري دارد .همچناين باراي سانجش قابليات

دارندگان نمرات باالتر كساني هستند كه بهطور مکارر باه

اعتماد ،پرسشنامۀ پژوهش بين  45نفر از افراد جامعاۀ آمااري

بدنهايشان توجه ميكنند و بيشتر نگران اياناناد كاه در نگااه

ماادنظر بااهطااور تصااادفي توزيااع شااد؛ سااپس بااا اسااتفاده از

ديگران ،ظاهر بدنشان چگونه به نظر ميرسد تا اينکه خودشان

آزمونهاي تحليل عاملي و سنجش پايايي گويههااي مقادماتي

چه احساسي نسبت به بدنشان دارند.

بررسي شد و با جار وتعاديل گوياههاا ،پرساشناماۀ نهاايي

شرم از بدن :در پژوهش حاضر براي سنجش متغيار شارم

استخراج شد .همان گونه كه در الگاوي  7مشااهده مايشاود،

از بدن از پرسشنامۀ مکكينلي و هاياد ( )1996اساتفاده شاد.

بارهاي عاملي مرباو باه متغيرهااي پاژوهش بااالتر از حاد

گويههاي مربو به متغير شرم از بدن به شار زيار در قالاب

پذيرفتني آن ( )5/45است كه تأييدكنندۀ اعتبار ابازار سانجش

طيف ليکرت از كامالً مخالف تا كامالً مواف سنجيده شد.

است .براي سنجش قابليت اعتماد پرسشنامۀ مبناي بار تعياين

 وقتي وزنم را كنترل نميكنم احسا

ميكانم مشاکل

آلفاي كرونباخ استفاده شده است .قابليات اعتمااد مرباو باه

دارم.
 من احسا

شرم ميكنم اگر نتوانم تالشي باراي بهتار

بهنظررسيدن انجام دهم.
 من احسا
آنگونه كه بايد خو

ميزان قدرت تبيينكنندگي گويهها در آزماونهااي مختلاف از
ابعاد متغيار ماديريت بادن (گارايش باه تناساب انادام ،5/29
اسااتفاده از لااوازم آرايشااي و بهداشااتي  5/85و جراحاايهاااي

مي كنم فرد بدي هستم وقتاي نمايتاوانم

زيبايي  ،)5/19و ابعاد تصوير بدن (نظارت بادن  5/83و شارم

به نظر برسم.

از بدن  ) 5/15است كه از سطح پذيرفتني آن يعناي  5/25نياز

 براي مردمي.كاه ماي دانناد واقعااً چااق هساتند باياد
شرمسار بود.
 زماني كاه آنقادر كاه باياد ورزش نمايكانم ،نگاران
ميشوم كه ممکن است مشکلي به وجود بيايد.

بيشتر اسات؛ البتاه متغيار مشااركت ورزشاي باهمنزلاۀ متغيار
مشاهدهشده محاسبه و سنجيده شده است و در پاژوهشهااي
برگر و ريلي ( ،)2008اسليتر و تيگمان ( ،)2011ريس و سابيا

9

7

3

( ،)2010پيفيفار و همکااران ( ،)2006پاساتور و همکااران

 زماني كه من به اندازۀ كافي ورزش نميكنم از خاودم
سؤال ميكنم كه آيا من به اندازۀ كافي فرد خوبي هستم.
 حتي زماني كه نميتوانم وزنم را كنترل كانم احساا

1

Rees & Sabia
Pfeiffer et al.
3
Pastor et al.
2
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( ،)2003مااور و چااادلي ،)2005( 9ليندسااتروم و همکاااران

7

( )2001و جااونز و مااور )2012( 3بااراي ساانجش مشاااركت

 979دقيقه در هفته و دامنۀ آن براي افراد ورزشکار بين  95تاا
 655دقيقه نوسان داشته است.

ورزشي به همين شيوه و با تغييرات جزيي استفاده شده است؛

زنان استان ايالم بهترتيب در فعاليتهاي بدني و رشتههاي

درنتيجه يک پرسشنامۀ استاندارد و بينالمللي است و قابليات

ورزشي پياده روي  395نفر ،نرمش و حركات كششي در منزل

اعتماد دارد.

 973نفر ،كوهنوردي  19نفر ،آماادگي جساماني (ايروبياک و

دادههاي باهدساتآماده پاس از كدگاذاري باا اساتفاده از
نرمافازارهااي  SPSS 23و  Amos 21تجزياهوتحليال شادند.
بدين شکل كه براي آزمون فرضيه ها با توجه به سطح سنجش
دادهها (فاصلهاي) و ناوع فرضايه (رابطاه و تاأرير) از ضاريب
همبسااتگي پيرسااون و رگرساايون تااکمتغيااره اسااتفاده شااد.
همچنين براي سنجش تأرير همزمان متغيرهاي مستقل بر متغير
وابستۀ پژوهش و البته برازش الگاو ،از مادلساازي معاادالت
ساختاري با استفاده از نرمافزار  Amosاستفاده شده است.

نفر ،ورزش با تردميل  92نفر ،فوتسال با  97نفر و يوگا باا 95
نفر مشاركت ورزشي دارند .نتايج نشان دهندۀ مشاركت بيشاتر
زنان در فعاليتهاي ورزش همگاني و كمهزينهتر است.
با تقسيم بندي اناواع ورزش و برحساب ميازان مشااركت
ورزشي زنان ،نتايج ذكرشده در جدول  7حاصل شد.
همان گونه كه نتايج نشان ميدهناد  41/7درصاد از زناان
(تقريباً نزديک باه نيماياز از زناان) ياا ورزش نمايكنناد ياا
به صورت نامنظم و تفريحي ورزش ميكنند 92 .درصد از آنها
با هدف سالمتي و بين  69تا  975دقيقه در هفته معادل تقريبااً

یافتههای پژوهش

دو جلسه در هفته فعاليات ورزشاي مايكنناد و  33/8درصاد

ویژگیهای جمعیتشناختی و یافتههای توصیفی
ميانگين سني نمونۀ پژوهش  34/9و دامنۀ سني آنهاا از  91تاا
 25سال است .افراد مجرد  923نفر ،متأهل  399نفار و بادون
همسر  97نفرند .قوميت پاسخگويان شامل  776نفر كرد991 ،
نفر لر 12 ،نفر لک 97 ،نفر عر

فيتنس و 67 )...نفر ،شنا  43نفر ،واليبال  37نفر ،بادمينتون 91

و  6نفر فاار

باوده اسات.

ازنظر شغلي  737نفر از پاسخگويان خانهدار 84 ،نفر دانشجو،
 66نفر شاغل در بخش غيردولتي و  998نفر شاغل در بخاش
دولتي بودهاند .همچنين ازنظر تحصيلي تعداد  1نفر بايساواد،
 79نفر داراي تحصيالت ابتدايي 37 ،نفر تحصيالت راهنمايي
تا سيکل 994 ،نفر ديپلم 95 ،نفر كارداني 799 ،نفر كارشناسي،
 96نفر كارشناسيارشاد و دكتاراي عماومي و  2نفار دكتاراي
تخصصياند.
از مجموع  955پاسخگو ،برحسب مکان فعاليت ورزشاي،
 929نفر در خانه 19 ،نفر در پار و فواي سبز شاهري965 ،
نفر كوه و طبيعت و  16نفر در سالنها و باشگاههاي ورزشاي
فعاليت ميكنند .ميانگين مشاركت ورزشي زناان اساتان اياالم
1

More & Chudley
Lindstrom et al.
3
Jonrs & Moore
2

(معادل تقريباً يک سوم نمونۀ آماري) نيز بهصاورت مانظم ياا
حرفهاي مشاركت ورزشي دارند.
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جدول  -2میزان مشارکت ورزشی برحسب نوع و هدف از ورزش
میزان مشارکت ورزشی

ردیف

درصد

فراوانی

درصد تجمعی

انواع ورزش برمبنای هدف
9

نداشتن مشاركت ورزشي (كمتر از  95دقيقه در هفته)

935

76

76

7

فعاليت بدني خيلي كم و نامنظم ( 35دقيقه و كمتر)

45

8

34

3

ورزش تفريحي ( 39تا  65دقيقه ،يک جلسه در هفته)

26

99/7

41/7

4

ورزش سالمتمحور ( 69تا  975دقيقه ،دو جلسه در هفته)

89

92

66/7

9

ورزش منظم ( 979تا  745دقيقه 3 ،تا  4جلسه در هفته)

14

98/8

89

6

ورزش حرفهاي ( 749دقيقه و بيشتر ،بيش از  4جلسه در هفته)

29

99

955

با توجه به ضريب اتاا ( )r=5/937باين محال ساکونت و

( )sig =5/555نشاندهندۀ رابطۀ معنادار ايان دو متغيار اسات.

مشاركت ورزشي زنان ،رابطۀ خيلي ضعيف و معناداري وجود

همچنين نتايج جدول تقاطعي  ،3نشان ميدهند ميزان نداشاتن

دارد .ميانگين مشاركت ورزشي زناان در منااط شاهري 938

مشاركت ورزشي بين زناان روساتايي ( 72/9درصاد) انادكي

دقيقه و زنان روستايي  12دقيقه در هفته است و ايان تفااوت

بيشتر از زنان شهري (79/1درصد) است .دربارۀ انواع ورزش،

ازلحاا آماري معنادار است؛ درواقع ،زناان شاهري نسابت باه

در ورزش همگاااني مياازان مشاااركت زنااان روسااتايي (63/8

زنان روستايي ميزان مشاركت ورزشي باالتري دارند .همچنين

درصد) بيشتر از زنان شهري ( 95درصد) است .در حاالي كاه

باااراي بررساااي رابطاااۀ باااين محااال ساااکونت (شاااهري و

در ورزش سازمانيافته ،مشاركت زنان شاهري ( 74/9درصاد)

روستاييباودن) و ناوع ورزش باين زناان از آزماون  vكرامار

بيشتر از زنان روستايي ( 8/8درصد) است.

استفاده شد .ضريب  vكرامر به مقدار  5/91و سطح معنااداري
جدول  -3جدول تقاطعی محل سکونت و نوع ورزش
نداشتن مشارکت

ورزش همگانی

ورزش سازمانیافته

جمع

ورزشی
شهر

)79/1( 88

)95( 925

)74/9( 87

)955( 345

روستا

)72/9( 44

)63/8( 957

)8/8( 94

)955( 965

جمع

)76/4( 937

)94/4( 727

)91/7( 16

)955( 955

نتایج تحلیلی

واتسون بين  9/9تا  7/9بوده است ،در حادي پاذيرفتني قارار

براي آزمون فرضيههاي پژوهش باا توجاه باه ساطح سانجش

دارد.

متغيرها و نوع فرضيه (رابطه ياا تاأرير) از ضاريب همبساتگي
پيرسون و رگرسيون تک متغيره استفاده شد .پيشفرض اساسي

فرضیۀ اول :به نظر مای رساد میازان تصاویر بادن بار
مدیریت بدن زنان تأثیر دارد.

در استفاده از رگرسيون خطي ساده شاخص دورباين واتساون

جدول  4ضريب همبستگي بين تصاوير بادن و ماديريت

است كه نشاندهندۀ مستقلبودن باقيماندههاي همجوار اسات

بدن زنان را نشان ميدهد .ضريب همبستگي بين اين دو متغير

و آزمون سنجش استقالل و تصادفيبودن دادههاست .با توجاه

برابر با  R = 5/993است كاه در ساطح ( )P=5/555معنايدار

به اينکه در همۀ موارد ،مقادير بهدستآمده از شاخص دوربين

است .رقم مثبت بيانكنندۀ وجود رابطاۀ مساتقيم باين ايان دو

جامعهشناسي كاربردي ،سال بيست و نهم ،شماره پياپي ( ،)27شماره چهارم ،زمستان 9312

994

متغير است؛ يعني هرچقدر تصوير بدن زنان بيشاتر مبتناي بار

دو متغير پذيرفته شد .ضاريب تعياين برابار باا ()R2 =5/356

نظارت و شرم از بدن باشد ،مديريت بدن آنهاا بيشاتر خواهاد

است؛ به عبارت ديگر ،حدود  39درصد از تغييارات ماديريت

بود؛ بنابراين ،فرضيۀ پژوهش مبني بر وجود رابطۀ معنادار باين

تصوير بدن آنها تبيين ميشود.

بدن زنان براسا

جدول  -4ضریب رگرسیونی تصویر بدن بر مدیریت بدن زنان
B

متغیر مستقل

Beta

خطای استاندارد

t

سطح معناداری ()Sig

تصوير بدن

5/456

5/72

5/993

94/871

5/555

(مقدار رابت) Constant

5/959

5/515

..........

9/962

5/555

Sig=5/555

Durbin Watson=7/59

2

=5/356

F=791/811

R

5/993

=R

 -ضريب همبساتگي پيرساون ( )r=5/671باين شارم از

تصوير بدن ( = 5/959 +)5/456مديريت بدن
با توجه به اين معادلۀ رگرسيوني ،در صورت كنترل متغيار

بدن و مشاركت ورزشي زنان ،رابطۀ مثبت ،متوساط باه بااال و

تصوير بدن ،نمرۀ مديريت بدن زنان  5/959است .همچنين به

معناداري را نشان ميدهد؛ بهطاوري كاه هرچاه شارم از بادن

ازاي يک واحد افزايش در تصوير بدن  5/456واحاد افازايش

افزايش يابد بر ميزان مشاركت ورزشي آنها افزوده ميشود.
 -جدول  9ضريب رگرسيوني تصوير بادن و مشااركت

در مديريت بدن زنان به وجود ميآيد.

ورزشي زنان را نشان ميدهد .ضريب همبستگي باين ايان دو

فرضیۀ دوم :به نظر مای رساد میازان تصاویر بادن بار

متغير ( )R = 5/644اسات و ساطح معنايداري بسايار باااليي

مشارکت ورزشی زنان تأثیر دارد.
براي آزمون اين فرضيه ابتدا رابطۀ ابعاد آن شاامل نظاارت

( )P=5/555دارد و از آنجا كه اين رقام مثبات اسات ،وجاود

بدن و شرم از بدن با مشااركت ورزشاي زناان سانجيده شاده

رابطۀ مستقيم بين اين دو متغير را نشان ميدهد؛ يعناي هرچاه

است؛ سپس با استفاده از رگرسيون تکمتغيره ارر متغير تصوير

ميزان نظارت بدن و شرم از بدن باال ميرود ،مشاركت ورزشي

بدن بر مشاركت ورزشي زنان آزمون شده است.

زنان افزايش مييابد؛ بنابراين ،فرضيۀ دوم مبني بر وجود رابطۀ
مثبت بين دو متغير پذيرفته ميشود .با توجه به مقدار ضاريب

 -ضريب همبستگي بهدستآمده ( )r=5/69بين دو متغير

2

نظارت بدن و مشاركت ورزشي زنان رابطۀ مثبت ،متوساط باه

تعياين  ،R = 5/494حاادود  49درصاد از تغيياارات مشاااركت

باال و معناداري را نشان مي دهد؛ يعني هرچه نظارت بدن زنان

ورزشي زنان توسط تصوير بدن تبيينشدني است.

بيشتر باشد ،مشاركت ورزشي افزايش مييابد.
جدول  -5ضریب رگرسیونی تصویر بدن و مشارکت ورزشی زنان
متغیر مستقل
تصوير بدن
مقدار رابت )(Constant

خطای استاندارد

B
9/437
-7/961

Durbin Watson= 9/88

5/526
5/799

5/555

=Sig

397/976

Beta

t

5/644
------

-8/648
98/226

=F

5/494

=R2

سطح معنیداری
5/555
5/555
R=5/644

ميتوان معادلۀ رگرسيوني زيار را باراي پايشبيناي ميازان

اين معادله نشان ميدهد در صورت كنتارل متغيار تصاوير

مشاركت ورزشي زنان برحسب نوع تصوير بادن تنظايم كارد:

بدن ،نمرۀ مشاركت ورزشي زنان  -7/961است .همچناين باه

تصوير بدن ( = -7/961+)9/437مشاركت ورزشي زنان

ازاي يااک واحااد افاازايش در تصااوير باادن 9/437 ،واحااد در
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انتظار داريم با افزايش نگرش مثبت به جراحي زيباايي زناان،

مشاركت ورزشي زنان افزايش به وجود ميآيد.
فرضیۀ سوم :به نظر می رسد مدیریت بدن بر مشاارکت

مشاركت ورزشي آنان كاهش پيدا كند.
 -نتايج ضريب همبساتگي باين ابعااد ماديريت بادن و

ورزشی زنان تأثیر دارد.
اين فرضيه مدعي تأرير مديريت بدن بر مشاركت ورزشاي

مشاركت ورزشي نشان ميدهند بهترتيب گارايش باه تناساب

زنان و نيز رابطۀ سه بعاد ماديريت بادن شاامل (گارايش باه

اندام ،استفاده از لوازم آرايشي و بهداشتي و نگرش به جراحي

تناسب اندام ،استفاده از لوازم آرايشي و بهداشتي و نگرش باه

زيبايي بيشترين رابطاه را باا مشااركت ورزشاي زناان دارناد.

جراحي زيبايي) با مشاركت ورزشي زنان است.

همچنين دو متغير گرايش به تناسب اندام و اساتفاده از لاوازم

 -ضريب همبستگي باهدساتآماده ( )r=5/961باين دو

آرايشي و بهداشتي با مشاركت ورزشي رابطۀ مثبت دارناد .در

متغير گرايش به تناسب اندام و مشاركت ورزشي زناان رابطاۀ

حالي كه رابطۀ نگرش به جراحي زيبايي و مشااركت ورزشاي

مثبت ،متوسط به باال و معناداري را نشان ميدهد؛ يعني هرچه

منفي است.
 -جدول  6ضريب رگرسيوني مديريت بدن و مشااركت

گرايش به تناسب اندام زنان بيشاتر باشاد ،مشااركت ورزشاي

ورزشي زنان را نشان ميدهد .ضريب همبستگي باين ايان دو

آنها افزايش مييابد.
 -با توجه به ضريب همبستگي پيرسون ( )r=5/391باين

متغير ( )R = 5/797اسات و ساطح معنايداري بسايار باااليي

استفاده از لوازم آرايشي و بهداشتي و مشاركت ورزشي زناان،

( )P=5/555دارد .از آنجا كه اين رقم مثبت اسات ،بياانكننادۀ

رابطۀ مثبت ،متوسط به پايين و معناداري وجود دارد؛ بهطوري

وجود رابطۀ مستقيم باين ايان دو متغيار اسات؛ يعناي هرچاه

كااه زناااني كااه بيشااتر از لااوازم آرايشااي و بهداشااتي اسااتفاده

مديريت بدن بيشتر باشد ،مشاركت ورزشي زنان نياز افازايش

ميكنند ،ميزان مشاركت ورزشيشان بيشتر است.

مي يابد؛ بنابراين ،فرضيۀ سوم مبني بر وجود رابطۀ مثبات باين

 -ضريب همبستگي پيرسون ( )r= -5/794باين نگارش

دو متغير پذيرفته ميشود .با توجاه باه مقادار ضاريب تعياين
2

به جراحي زيبايي و مشاركت ورزشي زنان بياانكننادۀ رابطاۀ

 ،R = 5/564حدود  6درصاد از تغييارات مشااركت ورزشاي

منفي ،ضعيف و معنادار بين اين دو متغير است .بادين ترتياب

زنان توسط مديريت بدن تبيينشدني است.

جدول  -6ضریب رگرسیونی مدیریت بدن و مشارکت ورزشی زنان
متغیر مستقل
مديريت بدن
مقدار رابت )(Constant

B
5/83
9/934

خطای استاندارد
5/943
5/735

33/894 Sig= 5/555 Durbin Watson= 9/18

Beta
5/797
-----=F

5/564

t
9/898
4/177
=R2

سطح معنیداری
5/555
5/555
R=5/797

ميتوان معادلۀ رگرسيوني زيار را باراي پايشبيناي ميازان

مشاركت ورزشي زنان افزايش به وجود ميآيد .نکتاۀ مهام در

مشاركت ورزشي زنان برحساب ماديريت بادن تنظايم كارد:

شاااخص تجميعااي مااديريت باادن اياان اساات كااه بااهدلياال

تصوير بدن ( = 9/934+)5/83مشاركت ورزشي زنان

همجهت نبودن ابعاد تشکيلدهندۀ ايان متغيار ارار يکاديگر را

اين معادله نشان مي دهد در صورت كنترل متغير ماديريت

خنثي كرده اند و بخشي از واقعيت رابطاۀ باين متغيرهاا تبياين

بدن ،نمرۀ مشاركت ورزشي زنان  9/934اسات .همچناين باه

نشده است .با وجود اين ،اساتفاده از ياک شااخص تجميعاي

ازاي ياک واحااد افاازايش در ماديريت باادن 5/83 ،واحااد در

براي مديريت بدن ،در حالي كه هركدام از ابعااد آن رابطاهاي
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متفاوت و منحصربهفرد با مشاركت ورزشي زنان دارند ،منطقي

مديريت بدن ،متغير گرايش به تناسب انادام باا ضاريب بتااي

به نظر نميرساد .در اداماه و در آزماون الگاوي پاژوهش باا

 5/49و متغير نگرش به جراحي زيبايي با ضريب بتاي -5/97

استفاده از الگوي جايگزين به جاي الگوي تحليلاي پاژوهش،

و با توجه به سطح معناداري ( )P=5/555بر مشاركت ورزشاي

اين ابهام برطرف و شر داده ميشود.

زنان تأرير دارند و ضريب بتاي متغير استفاده از لوازم آرايشاي
و بهداشتي بر مشاركت ورزشي با توجه به مقادار ()P=5/388

آزمون الگوی تجربی پژوهش

معنادار نيست؛ درواقع ،از بين ابعاد مديريت بدن ،گارايش باه

در الگوي تحليلي پژوهش ،ابعاد مديريت بدن برخالف مبااني

تناسب اندام تأرير متوسط و مثبتي بر مشااركت ورزشاي زناان

نظري رابطهاي همجهت باا مشااركت ورزشاي نداشاتند و در

دارد .در حاالي كااه متغياار نگاارش بااه جراحااي زيبااايي تااأرير

صورت برآورد مديريت بدن بهمنزلۀ ياک شااخص تجميعاي،

معکو

و ضعيفي بر مشاركت ورزشاي زناان دارد .همچناين

تأرير هركدام از اين ابعاد و واقعيت رابطۀ بين آنها با مشااركت

متغير استفاده از لوازم آرايشي و بهداشتي هيچ تأرير معنااداري

ورزشي زنان ناديده گرفته مي شود؛ بنابراين ،اين ابعاد سهگاناه

بر مشاركت ورزشي زنان نادارد .همچناين R2مقادار مجاذور

به شکل مجزا وارد الگوي پژوهش شدند .تصوير بدن به طاور

همبستگي چندگانه  5/96درصد است كاه نشاان مايدهاد دو

مستقيم (با ضريب بتاي  )5/34و غيرمستقيم از ساه مساير (باا

متغير تصوير بدن و مديريت بدن و ابعاد آنها تاا  5/96درصاد

ضااريب بتاااي  )5/33و در مجمااوع بااا ضااريب تااأرير 5/62

از واريانس متغير مشاركت ورزشي زنان را تبيين ميكنند.

بيشترين تأرير را بر مشاركت ورزشي زنان دارد .از بين سه بعد

شکل  -2الگوی تجربی پژوهش
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پس از آزمون فرضايههاا ،الگاوي پيشانهادي پاژوهش باا

شاخصها با توجه به حد پذيرفتني آنها ،برازش الگو را تأيياد

استفاده از نرمافازار  Amos 21بررساي شاد كاه باا توجاه باه

ميكنناد .از مجماوع  1شااخص اراواهشاده 2 ،شااخص اول

معيارهاي تناسب و برازش الگو كاه در جادول  2اراواه شاده

برازش بسيار مطلو

را نشان ماي دهناد و دو شااخص كااي

است ،كيفيت الزم براي تبيين مشاركت ورزشي زناان را دارد؛

اسکوار هنجارشده و ريشۀ ميانگين مربعات خطاي برآورد نياز

البته مقدار خي دو در سطح ( )P value=5/555معنادار شاد و

فاصلۀ بسيار كمي باا محادودۀ پاذيرفتني دارناد؛ بناابراين ،در

با توجه به اينکه خي دو از حجم نمونه تأرير ميگيرد ،به ساير

مجموع الگوي پژوهش برازش خوبي دارد.

شاخصها توجه شد .همان طور كه مالحظاه مايشاود بيشاتر
جدول  -7شاخصهای برازش
ردیف

شاخصهای برازش

مقدار

حد پذیرفتنی

9

 GFIشاخص نيکويي برازش

5/13

باالتر از 5/15

7

 AGFIشاخص نيکويي اصال شده

5/19

باالتر از 5/15

3

 TLIشاخص توكر لويس

5/19

باالتر از 5/15

4

 NFIشاخص برازش هنجارشده يا بنتلر بونت

5/17

باالتر از 5/15

9

 CFIشاخص برازش تطبيقي

5/17

باالتر از 5/15

6

 RFIشاخص برازش نسبي

5/15

باالتر از 5/15

2

 IFIشاخص برازش افزايشي

5/13

باالتر از 5/15

8

 CMIN/DFكاي اسکوار هنجارشده

9/9

بين  9تا 9

1

 RMSEAريشۀ ميانگين مربعات خطاي برآورد

5/583

كمتر از 5/58

نتیجه

مشاركت ورزشي زنان تأرير مايگاذارد .ايان پاژوهش ضامن

يافتههاي پژوهش نشان ميدهناد ساه چهاارم ( 24درصاد) از

بررسي برخي ديدگاه هاي نظري دربارۀ مشاركت ورزشي زنان

زنان ايالمايباه طاور مياانگين از  95تاا  655دقيقاه در هفتاه

شااامل ورزش سااازمانيافتااه و همگاااني ،درصاادد اسااتخراج

ورزش ميكنند و تنها  33/8درصاد از آنهاا باهطاور مانظم و

الگويي بوده است كه ضمن دارابودن پشتوانۀ نظري و تجربي،

حرفهاي مشاركت ورزشي دارند و بيشتر آنها ( 45/7درصد) به

با شرايط اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگاي جامعاۀ مطالعاهشاده

شکل نامنظم يا تفريحي و به قصاد ساالمتي باين  95تاا 975

همخواني و قدرت تبيين كافي داشته باشد.

دقيقه در هفته مشاركت ورزشي دارند.

ميانگين مشاركت ورزشي زناان در منااط شاهري اياالم

درپيشگرفتن رهيافت جامعهشناختي در تحليال مشااركت

به طور معناداري نسبت به مناط روستايي باالتر بود .زناان در

ورزشي زنان ،اين امکان را فراهم كرد كاه مشااركت ورزشاي

مناط شهري نسبت به منااط روساتايي عاالوه بار بااالبودن

زناان ناوعي فعاليات جمعااي در نظار گرفتاه شاود كااه وراي

ميزان مشاركت ورزشي بهصورت منظمتر و حرفهايتر ورزش

روانشناسي فرد است؛ بهطاوري كاه ايان فعاليات جمعاي در

ميكنند و تعداد ورزشکاران سازمانيافته در شهر بيشتر اسات؛

هنجارها ،ارزش ها ،اعمال گروهي و طبقاات اجتمااعي ريشاه

البته ورزش همگاني مقبوليت بيشتري بين زنان روستايي دارد.

دارد و ازطري آنها نيز ممکن است محدود شود .بهطاور كلاي

وجود اماكن ورزشي و فواهاي سبز شهري و نياز امکاناات و

و از ديدگاههاي مختلف نظري ،عوامل متفاوت و متعاددي بار

تجهيزات ورزشي در شهر ،اين امکان را به زنان ميدهد تاا در
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ورزشهاي سازمانيافته فعاليت بيشتري داشته باشند .در مقابل

پژوهش تا حدودي متفاوت با ديدگاههاي نظري در اين زميناه

وجود طبيعت سرسبز در روستاها ،امکان فعاليات ورزشاي در

است .با توجه به بافت اجتماعي و فرهنگي استان اياالم نتاايج

ورزش هاي همگاني مانند پيادهروي ،كوهنوردي و ورزشهاي

نشان دادند زنان استان ايالم براي جباران احساا

شارمندگي

بوميو محلي و ...را براي زنان روستا فراهم ميكند.

ناشي از تطاب نداشتن با استانداردهاي فرهنگي بدن ،گزينههاي

اين پژوهش با فرض تأرير تصوير بدن و مديريت بدن بار

گرايش به تناسب اندام و استفاده از لوازم آرايشي بهداشاتي را

مشاركت ورزشاي زناان انجاام شاد .نتاايج ايان پاژوهش باا

مي كنند ،در حالي كه نگرش مثبتاي باه جراحايهااي

انتخا

نظريه هااي فمنيساتي ،نظرياۀ عينيات و نياز مطالعاات نظاري

زيبايي ندارند .همچنان كه در الگوي شامارۀ  7مالحظاه شاد،

9

رابطۀ تصوير بدن با گرايش به تناسب اندام و استفاده از لوازم

( ،)1997نااول و فردريکسااون ( ،)1998مااکكينلااي و هايااد

آرايشي و بهداشتي رابطهاي مستقيم و مثبات اسات .در حاالي

( ،)1996تيگمااان و باناادي ( )2008و پااژوهشهاااي تجربااي

كه رابطۀ تصوير بدن با نگارش باه جراحاي زيباايي رابطاهاي

معيناايالااديني و صاانعتخااواه ( ،)9319تابعيااان و همکاااران

معکو

است .عالوه بر اين ابعاد مختلف مديريت بدن بهطور

( ،)9317اسليتر و تيگمان ( )2011و فيتزسيمونز و باردون كان

يکسان بر مشاركت ورزشي زنان تأرير نميگذارند .گرايش باه

( )2011همخواني دارد.

تناسب اندام ضريب تأرير مثبت و نگرش باه جراحاي زيباايي

بوردياااو ( ،)9319ليکااار ( ،)2002فردريکساااون و رابااارت

در جامعۀ امروز كه زنان اهميت زيادي به تناساب انادام و

ضريب تأرير منفي دارد و استفاده از لوازم آرايشي و بهداشاتي

برازناادگي ماايدهنااد و همااواره توسااط ديگااران قواااوت و

تأرير معنادار بر مشاركت ورزشي زنان نادارد .نتاايج پاژوهش

ارزشگااذاري ماايشااوند ،توجااه بااه قيافااه و ظاااهر اهمياات

نشان دادناد ديادگاه پژوهشاگران در اساتفاده نکاردن از ياک

فزايندهاي پيدا كرده است؛ درواقع ،زيباايي ظااهر خصيصاهاي

شاخص تجميعي براي متغير مديريت بادن و اساتفاده از ياک

مايشاود .بار

الگاوي جااايگزين (الگااوي باارونداد) بااراي الگااوي تحليلااي

پايۀ نظريۀ عينيت زنان با ماديريت بادن و ورزش باه نظاارت

پژوهش قدرت تبييني بيشتري دارد .از آنجا كه ابعاد ماديريت

بدن و شرم بدن ناشي از تطاب نداشتن باا معيارهااي فرهنگاي

بدن در اين پژوهش هم جهت نيستند ،در صورت تجمياع ارار

باادن مطلااو  ،واكاانش نشااان ماايدهنااد؛ درواقااع ،باارآوردن

يکديگر را خنثي مي كنند و بخشي از واقعيات رابطاۀ باين دو

هنجارهاي موردانتظار جامعه درباارۀ زيباايي و ظااهر برازناده

متغير پنهان ميماند؛ بنابراين ،با اراوۀ يک الگوي جايگزين ،ارار

موجب توجه فزايندۀ زنان به بدن ميشود؛ البته نحوۀ توجاه و

ابعاد متغير مديريت بدن بهطور جداگانه بر مشااركت ورزشاي

پرداختن به بدن در فرهنگهاي مختلف ،متناسب با ارزشهاي

سنجيده شد و اين ضعف برطرف و واقعيت رابطۀ بين متغيرها

موردقبول متفاوت است.

نشان داده شد.

است كه بهرهمندي از آن امتياز بزرگي محسو

ذكر يک نکتۀ اساسي دربارۀ مديريت بدن و ابعاد آن مهام
است .براسا

ديادگاههااي نظاري زناان در نتيجاۀ احساا

ذكايي ( )9382معتقد است عالقاه باه الغاري و جساتجو
براي ظاهر و اندام كامل ،بيش از آنکاه باا طارد هويات زناناه

شرمندگي ناشي از تطاب نداشتن با استانداردهاي فرهنگي بدن،

مرتبط باشد ،با پذيرش آن مربو است؛ به بيان ديگار ،تاالش

براي جبران و تعديل اين احسا  ،يکي از راهکارهاي موجود

براي نشاندادن تمايز و نزديک شادن باه اساتانداردهايي كاه

شاامل گاارايش بااه تناسااب انادام ،اسااتفاده از لااوازم آرايشااي

محيط هنجاري و مردانۀ جامعاه از زناان انتظاار دارد ،ممکان

مايكنناد .نتاايج

اساات محركااي قااوي در ترغيااب زنااان بااه توجااه شااديد بااه

بهداشتي و جراحي هااي زيباايي را انتخاا

ويژگي هاي بدني خويش باشد .به دليل چنين ديادگاهي اسات
Fredrickson & Roberts

1
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كه برخاي زناان ميانساال جامعاه باه ورزشهااي خااا ياا

د  ،96ش  46و  ،42ا .999-934

جراحي هاي زيبايي روي ميآورناد و دغدغاههااي مشاابه باا

بورديو ،پ .)9319( .تمايز؛ نقد اجتماعي قواوت هاي ذوقاي،

دختران جوان پيدا ميكنند .نتاايج ايان پاژوهش ضامن تأيياد

ترجمۀ :حسن چاووشيان ،تهران :رالث.

ديدگاه هاي نظري و پيشينۀ پژوهش دربارۀ رابطۀ باين تصاوير

پارسامهر ،م .)9388( .جامعهشناسي ورزش ،يزد :دانشگاه يزد.

بدن و مديريت بدن با مشااركت ورزشاي ،الگاوي تاا حادي

تابعيان. ،؛ جهاانگيري ،ج.؛ زهاريبيادگلي ،م .و زرآور ،ف.

متفاوت را اراوه مي دهناد؛ زيارا در الگاوي تحليلاي پاژوهش

(« .)9317مطالعۀ جامعه شناختي سبک هاي زندگي

حاضر تصوير بدن عالوه بر تأريرگذاري مستقيم بار مشااركت

بهنجااار و نابهنجااار دختااران؛ مطالعااۀ مااوردي:

ورزشي ازطريا ماديريت بادن بار مشااركت ورزشاي تاأرير

دختران ورزشکار» ،فصالنامۀ زن و جامعاه،

ماايگذاشاات؛ امااا در جامعااۀ آماااري آن بااهدلياال تفاااوت در

ش  ،7ا .9-71

ارزشهاي فرهنگي استان ايالم با ارزشهاي فرهنگاي جواماع

تجاري ،ف .)9314( .جامعاهشناساي اوقاات فراغات ،تهاران:
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