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 چکیده

معه روزافزون در جا آفرينینقش ،زاشدن از عوامل محدوديتتوان عاملیتی و کاسته ارتقأبه واسطه زنان 

های جدی در زمینه نوع شان، همچنان با چالشهایشکوفايی ظرفیت مسیر رشد ودارند. اما در مدرن 

رد رونق برای تعريف و پیشب ای پرعرصهبدن  ،اند. در اين جامعهمواجه به بدن محورنگاه جامعه بازار

 مند تجارب زنان از زيستاين پژوهش بر آن است تا از طريق واکاوی نظام است.های جديد مصرف جريان

ای مواجهه آنها با سه دغدغه فراگیر در دنینحوۀ به دريافتی روشن از  ،های ورزشیباشگاهروزمره در 

هايی مدرن شامل زيبايی، سالمتی و ورزش دست يابد. بدين منظور مبتنی بر رويکردی کیفی، مصاحبه

ورت صورزشی، ی و سازبدن یهاکننده و فعال در باشگاهنیمه ساختاريافته با چهارده تن از بانوان مراجعه

ای مجموعهبندی صورتبه  منتج ،ها به کمک تکنیک تحلیل مضمونگرفت. تجزيه و تحلیل متن مصاحبه

، «عملکرد چندگانه باشگاه ورزشی»، «پذيرش اجتماعی بدنيافتن اهمیت» های اصلی شاملاز مقوله

 درک آمیخته از ورزش و»، «درک آمیخته از ورزش و سالمتی»، «تنوع در منابع و عوامل انگیزاننده»

ه برگیرند هر يک از اين مضامین نیز خود در .شد «ايده بهبود در پیامدهای ورزش مرکزيت»و  «زيبايی

باشگاه »ای تحت عنوان اند. در باالترين سطح انتزاعِ مفهومی نیز، کالن مقولهمفاهیم معینی بوده

 بندی شد. تعريف و صورت «محورسازی به عنوان عرصه تحقق زيبايی سالمتبدن
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 مقدمه 
ایفای نقش درست عامالن اجتماعی در  ۀالزم وحیات انسان از جمله مهمترین ابعاد سالمت مسأله 

از این روست که در تعاریف استاندارد، سالمت فراتر از وجود یا عدم وجود بیماری، جامعه است. 

شود مندی از حد مطلوب رفاه و آسایش روانی، اجتماعی و البته جسمانی در نظر گرفته میبهره

جدا از کارآمدی بدن سالم در پیشبرد حیات اجتماعی و شکوفایی  (.2008ودادهیر، ساداتی و احمدی، )

اجتماعی افراد عمل های افراد، امروزه بدن به عنوان نمادی معرف منزلت و جایگاه استعدادها و ظرفیت

هایی مداوم در باب کیفیت ظاهری کند. به همین جهت عموم کنشگران اجتماعی دغدغهمی

آرا، ربانی و کیوان؛ 2011 یعقوبی و برادران،)های سایر افراد نسبت به آن دارند شان و قضاوتهایبدن

 (.2014 خالد و کاوه،رستگار ؛2010پور، ژیان

تعاریف فرهنگی و اجتماعی متفاوت از زن و مرد به ویژه در زمینه تعریف بدن مطلوب زنانه و مردانه، 

انتظارات اجتماعی بیش و کم متفاوتی از آنها را به دنبال دارد. به طور کلی زنان در مقایسه با مردان 

سوی  شده از های ارائهآلدر راستای منطبق ساختنش با ایدهفشار بیشتری را برای توجه به بدن خود 

؛ موحد، محمدی و 2016 منجرمویی، کریمی نژاد، مداحی،شوند )پارسامهر، نیکجامعه متحمل می

شده از زیبایی در جامعه مورد نظر  ها نسبت روشنی با دریافت پذیرفتهآلاین ایده (.2011حسینی، 

توان آن را در قالب افالطونی از زیبایی میو در هر دوره معین از حیات اجتماعی آن دارد. در ادراکی 

( تعریف نمود که حواس 2010)گنجور و امامی جمعه، « با کلاجزأ هماهنگی و تناسب بین »نوعی 

 ،هابشری از فهم این تناسب و هارمونی، زمینه را برای حصول غایت طبیعی برای بسیاری از کنش

از سوی دیگر باید در نظر  آورد.( فراهم می2011یعنی برانگیختگی احساس لذت )ربیعی و پازوکی، 

 روی از است که مبتنی بر آن تأکید گرفته شکل زیبایی از ایتازه هایمدرن، برداشت دنیای درداشت 

)محمودی  است تبدیل شده آوردنیدست به و اکتسابی امری به و زیبایی شده برداشته طبیعی زیبایی

های انسانی معطوف به کسب زیبایی ای از کنشتوان مجموعهبنابراین می(. 2018و محدثی گیلوایی؛ 

 ا متصور شد.ر

شود، بر الغری اندام و تناسب مطلوب از بدن تعریف می تصویر امروزهآنچه شناختی، از منظر زیبایی

 های مدیریتسایر روشگیر بودن، گران بودن و عوارض جانبی وقتجسمانی داللت دارد. با توجه به 

های بدن، مانند رژیم غذایی، مصرف مواد آرایشی و بهداشتی، داروهای افزایش و کاهش وزن و جراحی

های درمانی و مدیریت بدن بیشتر مورد توجه ، ورزش و فعالیت جسمی به منزله یکی از روشزیبایی

 مناسک ذیل در ورزش که گذشته، با مقایسه در (.2015 ،است )قادرزاده و حسینی زنان قرار گرفته

 به امروزه شد،تلقی می مردانه امری این روی از و کردمی پیدا معنا سلحشوری یا و مذهبی آیینی،

 و به گرفته خود به فراجنسیتی ماهیتی ورزش سالمت، و فراغت بدن، مدیریت با عمیق پیوند دلیل
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به طور کلی  (.2016و مکتوبیان،  فر، چینی)هاشمیان است شده مبدل زنان روزمره زندگی از بخشی

سالم  نگرنند، نمادی از زندگیزنان امروزه به تناسب اندام و زیبایی برآمده از آن به عنوان یک نماد می

سازد که شان مبدل میهایی با جذابیت باال در حیات اجتماعی پیرامونیو مدرن که آنان را به سوژه

شان را به آنها در مسیر دستیابی به اهدافزا در اجتماع و موانع محدودیت برخیتوانایی غلبه بر 

های ورزشی به عنوان محل عرضه خدمات تناسب اندام، روز به روز جایگاه دهد. از این رو باشگاهمی

 و فیستر 2018، 1و دینش یابند )بهاراتیی در الگوهای گذران زندگی فردی و اجتماعی زنان میاویژه

شان و نسبت آن با ا حد زیادی در ارتباط با فهم زنان از بدن(. این جایگاه ت2016، 2و هاسیسافتگلو

شان قابل تحلیل و تفسیر است. درک از بدن نیز نسبت روشنی با د زندگی فردی و اجتماعیاسایر ابع

 دریافت افراد از زیبایی دارد.

ترکیبی از امر برآنند که بدن شناسی شناسی و انسانحوزه علوم اجتماعی، روانمتفکران  بسیاری از

شناختی است، که دارای مبانی مادی و زیست اجتماعی و امر زیستی است؛ بدین معنا که با وجود این

های اجتماعی مختلف، جایگزین یا تعدیل شود )شعاع و نیازی، این قابلیت را دارد که در زمینه اما

های فرهنگی و برخوردار از دریافتدر تحلیل بدن به عنوان یک ماهیت فیزیکی آمیخته به  (.2016

توان مورد توجه قرار داد. از آنجا که در پژوهش حاضر های مختلفی را میکارکردهای اجتماعی، نظریه

شناختی در پذیرد، تمرکز بر نظریات جامعهپدیده مورد نظر در سطح خرد صورت می تحلیلتجزیه و 

اندازهای نظری تلفیقی که مچنین چشمهای مرتبط با مدیریت بدن و هسطوح خرد و میانی در حوزه

های اجتماعی دارند، های ساختاری در فهم پدیدههای انسانی با زمینهسعی در پیوند بین عاملیت سوژه

های متفکرانی توان با مراجعه به ایدهتواند راهگشا باشد. مسیر روشنی از چنین تحلیل نظری را میمی

 ترسیم نمود. 7و فستینگر 6تون، فدرس5، بوردیو4، گیدنز3همچون گافمن

ای شان آن را واسطهگران اجتماعی در زندگی روزانهداند که کنشرا محملی می بدن (2017) گافمن

ها از رویکرد بنا بر برخی روایت دهند.برای فهم موقعیت خودشان، بر پایه ارزیابی سایرین قرار می

های خود کانون اصلی عالقه وی در این است که مردم چگونه قادر هستند در بدننظری گافمن، 

هایی است که مردم شامل راهعمل این  .و آن را در جریان زندگی روزمره متفاوت سازند کننددخالت 

بدن نه فقط موجودیتی  در نتیجه .دنکنبه دیگران بحث می ه شدنچگونگی نمایاند ۀاز طریق آن دربار

                                                           
1. Bharathi & Dinesh  

2. Pfister & Hacısoftaoğlu 

3. Goffman 

4. Giddens 

5. Bourdieu 

6. Featherstone 

7. Festinger 
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 گر برای آن که بتواندکنشرونی است و یآمدن با اوضاع و احوال ب ای عملی برای کناربلکه وسیلهساده 

و همکاران،  )احمدی نمایدباید نظارتی مداوم بر بدن خود اعمال  کند،با دیگران رابطه اجتماعی برقرار 

داغ یا ننگ »ح گافمن اصطال (.2013؛ قادری و سیفی، 2012 ادیبی سده، علیزاده و کوهی،؛ 2016

داند. برای مثال چاقی می« داغ ناشی از زشتی بدن»کند و یکی از انواع آن را معرفی میرا « اجتماعی

، پرنیان و خواجه نوری) شودمی لیتحم افراد به های اجتماعی است کهترین داغبدن یکی از اصلی

گران اجتماعی برای دست کنشتوان ورزش را همچون ابزاری در می گافمنبنابراین از دید  (.2014

مداوم بدن خود و ارائه نمایشی تحسین برانگیز در برابر عامالن اجتماعی ناظر بر ایفای  هسازیب

  های اجتماعی دانست.قرارگیری در معرض داغهای ناشی از غلبه بر چالششان و همچنین نقش

های هویتی افراد قائل است. وی اندوخته( برای بدن کارکردی ویژه در بازنمایی پیوسته 1991)گیدنز 

اجتماعی  عامالنبر این باور است به مدد ارزیابی مداوم نشانگان جایگذاری شده بر بدن است که 

یابند. از چنین شان را میتوانایی بازاندیشی و حدی از ظرفیت اثرگذاری بر عوامل ساختاری پیرامون

گیرند و احساس شان مورد قضاوت قرار میهای جسمانیویژگیاساس  برنیز زنان توان گفت منظری می

از آنجا که شان رابطه مستقیمی با انتظارات اجتماعی دارد. نسبت به بدنیا افتخار شرمساری 

، آنها کید داردأهنجارهای اجتماعی جامعه در مورد زنان به نسبت بیشتری بر جذابیت جسمانی ت

، ، ورزش کردنییغذا مواردی همچون رژیمشان حول هایبرنامهبا نوع مدیریت کردن  کنندتالش می

این . خود را از دیگران متمایز کنندها، از طریق انواع جراحی های سخت بر بدنگاه مداخلهو  آرایش

است، اجتماعی را احاطه کردهگران تمایزجویی بر پایه معیارهای برآمده از زمینه ساختاری که کنش

به  ،شدنی هستندان جسمانی و ساختار فرهنگی و نمادین از هم جدا بدنِ در واقعشود. می پیش برده

نظر خود  جسمانی مورد کند تا صاحب بدنِهای خاص ورزشی، زنان را تشویق میطوری که تمرین

 و 2011 ؛ راسخ، مبری و ماجدی،2016)احمدی و همکاران، شوند که مقبول جامعه نیز است، ب

در این آمد و شد بین عاملیت و (. 2012 ،علمداری، سعادتی و مبارک بخشایشزاده، اقدسی عباس

 شود.گران اجتماعی بدل میهای بازاندیشانه کنشای برای انعکاس تالشساختار، بدن به عرصه

 در و است لذت ناقل بدن که کندمی ترویج را ایدئولوژی این ،مصرفی فرهنگ فدرستون نظر از

 .است هآمد در افراد اجتماعی پذیرش عنصر مهمترین صورت به زیبا ظاهر کنونی، اجتماعی هایزمینه

 و گیردمی قرار پرستش مورد بردن لذت برای ابزاری عنوان به مصرفی فرهنگ در بدن است معتقد او

 آن و به تبع ایمبادله ارزش ،باشد ترنزدیک زیبایی و سالمتی جوانی، آرمانی تصاویر به بدن چه هر

از این روست که افراد نه تنها از طریق (. 2011، راسخ و همکارانبه نقل از است ) ش بیشترمنزلت

ای و ورزشی سعی در ساختن های تغذیههای زیبایی و برنامههای مختلف شامل انواع جراحیفناوری

های اجتماعی اینترنتی نیز به دنبال شان در شبکهشان دارند، که در زیست نوظهور مجازیمطلوببدن 
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حالی است که در  و این در هستندبروز چنین تصویری از خودشان در برابر جشم ناظران اجتماعی 

کنندگان مشتاق کاالها و خدمات زیبایی بخش مصرفتوان آنها را به مثابه ها میتمامی این عرصه

ای کلیدی جهت توانند عرصههای ورزشی میباشگاه از این حیث،(. 2006قلمداد کرد )فدرستون، 

بسط مشارکت اجتماعی و تبادل دانش پیرامون ابعاد مختلف زندگی و همچنین تشریک مساعی در 

 (.2018، 1های فرهنگی باشند )کوپینگرحوزه

به تشریح  «عیای در باب فرایند مقایسه اجتمانظریه»( در مقاله مشهور خود با عنوان 1954فستینگر )

ا دیگری، به و رفتارهای خود به کمک مقایسه ب عقایداهمیت سازوکارهای مبتنی بر ارزیابی موقعیت، 

طبق پردازد. گران اجتماعی میهای شناختی، از سوی کنشعنوان راه حلی برای غلبه بر ناهماهنگی

یشتر تمایل اشخاص ب واقع دربا دیگران مقایسه کنند.  دهند خودشان رانظر فستینگر افراد ترجیح می

های سینما، لباس، ستارههای تر نظیر مدلدارند تا ظاهر و بدن خود را با اشخاص زیباتر و جذاب

سه اجتماعی غیر جذاب )مقایو ورزشکاران )مقایسه اجتماعی صعودی( و نه با افراد زشت یا  تلوزیون

ه دنبال آن اتخاذ بتشدید نارضایتی از بدن و تواند ایجاد یا نتیجه این مقایسه میمقایسه کنند.  نزولی(

نیروزا  های الغری یاغذایی، جراحی زیبایی و مصرف قرص هایرفتارهایی همچون ورزش کردن، رژیم

هر بدن با هدف ها برای ایجاد تغییر در ظادر واقع بخش مهمی از تالش .(2016براتلو و خودی، )باشد. 

ماعی ور شده، از سوی کنشگران اجتانگاشته شده و خودِ باگری مطلوب کم ساختن فاصله بین دی

 شود.پیش برده می

با مفهوم میدان  هاآن تعریف نسبتو  و ذائقه وارهعادت مفاهیمی همچون ارائهمبتنی بر  (2010بوردیو )

های در معرض قضاوت وی معتقد است که بدن عموماًسعی در ارائه اصول مولد رفتار انسانی دارد. 

های ساختاری شان با موقعیتکنشگران اجتماعی بر مبنای اطالعاتی قرار دارد که از مواجه شدنذهنی 

موقعیت زنان در میدان ورزشی تابع قواعد عمل در انداز نظری بوردیو، چشمشود. مبتنی بر حاصل می

ازعه های ورزشی، آوردگاهی است که در آن آنچه بیش از همه مورد منآن میدان است. میدان کنش

های ورزشی ظرفیت و قابلیت انحصارطلبانه در تحمیل تعریف مشروع و کارکرد مشروع فعالیت ،است

شود. تقویت حس شجاعت و مردانگی شناخته می سازوکاری آموزشی در جهت ورزش به منزلۀ .است

بدنی کند. از نظر موس، رفتارهای اخذ می 2را از مارسل موس« های جسمانیساخت»بوردیو اصطالح 

مند اند. در واقع، ورزش به بازی گرفتن قاعدهاز سنخ رفتارهای طبیعی نیستند، بلکه رفتارهایی فرهنگی

یک حرکت فرهنگی تلقی  ،اشاجتماعیبدن است و هر حرکت بدنی در همبستگی تنگاتنگی با بستر 

دهی سازماناز تمرینات  برآمدهفقط ساختاری آماده شده نیست، بلکه  جسمانی هایشود. ساختمی

                                                           
1. Kuppinger 

2. Marcel Mauss 



 1399 بهار، 18، شماره 8ش تربیتی، دوره پژوهش در ورز                                                                          68

 (.2015ات است )قادرزاده و حسینی، شده و ادراک این تمرین

شناسی بدن در سطح خرد و میانه بر سه جامعهحوزۀ توان گفت، نظریات مرتبط با در مجموع می

شان دارند. نخست اهمیتِ آگاهی و تفسیر کنشگران اجتماعی از افعال گوناگون تأکیدمحور کلیدی 

زند. دوم، جویی را دامن میتحولشان، که در آنها انگیزه الزم برای تغییر و فردی و اجتماعی در زندگی

های مختلف که همچون آزمونی برای ارزیابی میزان توفیق عامالن اهمیت تعامالت اجتماعی در عرصه

به  خره سومین برداشت مربوطکند و باألشان عمل میدر بدن مطلوباجتماعی در تحقق تغییرات 

های ساختاری و فشارهای تحمیل شده از بیرون است که در بسیاری از ضرورت توجه مداوم به زمینه

ها شان، بر روی این زمینهموارد دستاوردهای کنشگران از تالش برای تغییر و تحول در زندگی و بر بدن

های زیرین فعالیت هایاز این روست که درک و تفسیر الیه شود.پذیر میو در چارچوب آنها امکان

ای از عوامل و های ورزشی، منوط به جایگزاری آن در شبکه در هم تنیدهورزشی زنان در باشگاه

 های فرهنگی و اجتماعی است.زمینه

گرفته در حوزه ورزش بانوان در ایران را به لحاظ تعریف جایگاه این مفهوم به عنوان  های انجامپژوهش

اصلی جای داد. دسته نخست  ۀتوان در دو دستشده، می مدل پژوهشی ارائهمتغیر وابسته یا مستقل در 

ثیر آن بر دیگر أکند و چگونگی تتحقیقاتی است که ورزش در آن به عنوان متغیری مستقل عمل می

( و یعقوبی 2014بهار، عرفانی و حکمتی )مسائل مورد بحث است. به عنوان مثال در تحقیقات، شعبانی

آگاهی زنان از فواید ورزش بر میزان مراجعه آنان به باشگاه ورزشی، رابطه  تأثیربه  (2011و برادران )

بین انگیزه ورزش و میزان موفقیت شغلی و اثر شادکامی، ورزش و هوش هیجانی بر سالمت روان، 

به عنوان مثال  .است ای به خود گرفتهاست. بخشی دیگر از این تحقیقات حالت مقایسه شده پرداخته

( به ارزیابی فرم بدن و تحسین بدن در زنان 2016زاده و خوشنویس )علمداری، آذریان، قربانآزالی 

( به دنبال بررسی 2015اند. قادرزاده و حسینی )غیرفعال و در حال ورزش شهر تبریز پرداخته

ه ورزش در اوقات فراغت ( به بررسی جایگا2002ند و تندنویس )اهای معنایی ورزش زنان بودهداللت

( در تحقیق خود به دنبال بررسی چگونگی 2006است. همچنین صداقت زادگان )زنان ایرانی پرداخته

 است. پذیری افراد از طریق ورزش بودهجامعه

یابد که در آن ورزش به عنوان متغیری وابسته ایفای نقش دسته دوم به تحقیقاتی اختصاص می

( محققان به دنبال شناسایی 2014ها مانند مطالعه احمدی و کارگر )پژوهش کند. در بخشی از اینمی

همچنین پژوهش انجام گرفته توسط  اند.ثر بر مشارکت ورزشی افراد به خصوص زنان بودهؤعوامل م

های ورزشی بانوان در فعالیت یرو بندی موانع پیش( به شناسایی و اولویت2015موتمنی و همکاران )

های رقابتی های مختلف از جمله ورزش. بحث چگونگی تناسب جنسیتی افراد در ورزشاست پرداخته

است. در بخشی دیگر از تحقیقات، پناهی و  ( به آن پرداخته2013ای است که یوسفی )مسأله
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( به دنبال دستیابی به تفسیری ایدئولوژیک از منابع قدرت و قواعد 2012زادگان اصفهانی )صداقت

( به دنبال توصیف نگرش و گرایش مردم 2007. عطارزاده، حسینی و سهرابی )اندبودهورزش بانوان 

( به بررسی زیست جنسی 2016فر و همکاران در سال )های ورزشی بودند و هاشمیانمشهد به فعالیت

زاده، اتابک و عرب اند. در پژوهشی که توسط محسنهای ورزشی شهر اصفهان پرداختهزنان در باشگاه

مجموعه است.  ( صورت گرفته، به موضوع بازنمایی هویت از طریق بدن پرداخته شده2015) پور

است،  ای غیر از ورزش بودهها نیز در دسترس هستند که موضوع اصلی آن مسئلهدیگری از پژوهش

ای از تحقیقات این بخش به . قسمت عمدهاست اما به طور ضمنی به ورزش هم در آن توجه شده

پور، افشار و (، احمدی، عدلی2008است. به عنوان مثال ذکائی ) فهوم مدیریت بدن پرداختهبررسی م

( 2016( و پارسامهر و همکاران )2016(، براتلو و خودی )2013(، قادری و سیفی )2016بنیاد )

 اند. هرکدام به نحوی به بررسی ابعاد گوناگون این مسئله پرداخته

کمی و کیفی را  تحقیقاتله مورد مطالعه نیز طیف وسیعی از أارتباط با مسهای غیرایرانی در پژوهش

اندازهای جنسیتی به بررسی عوامل گیرد. بخش مهمی از این مطالعات با محوریت چشمدر برمی

هایی اند. چنین بررسیای در زندگی زنان پرداختهاثرگذار و پیامدهای ورزش عمومی )آماتوری( و حرفه

است  ثرات مثبت ورزش بر منزلت اجتماعی، کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی زنان بودهمؤید ا عمدتاً 

برخی مطالعات نیز نشان . (3،2000و منسون 2007، 2والست؛ 1،2010پین)ایمه، هاروی، برون و 

در  هاهمچون خانواده، آشنایان، دوستان و البته رسانه پیرامونیبخش دهد عملکرد عامالن انگیزهمی

های ورزشی پیوسته نقش به سزایی دارد. این زدن به میزان گرایش زنان به پیگیری برنامه دامن

آفرین و یا سرعت بخش برقرار ای که با سایر عوامل محدودیتعملکردها با توجه به پیوندهای چندگانه

حضور اثرگذار های ورزشی و هم بر کیفیت این توانند هم بر میزان مراجعه زنان به باشگاهسازند، میمی

های هایی در قلمروهای اختصاص یافته به فعالیت(. در این بین مجموعه ویژگی2015 ،4باشد )وایت

های ورزشی را به زنان تلقین کند، خشی در پیشبرد برنامهتربیت بدنی که احساس امنیت، لذت و اثرب

ای از در جدول شماره یک گزیده (.2018، 5ای است )ژانگ، دان، مارو و گرینلیفز اهمیت ویژهئحا

 شود.ارتباط با پژوهش حاضر مشاهده می درها آن از مطالعات تجربی مرور شده و مهمترین دریافت

 
 

                                                           
1. Eime, Harvey, Brown & Payne 

2. Walseth 

3. Mennesson 
4. White 

5. Zhang, Dunn, Morrow & Greenleaf 
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 ی از پیشینه تجربی مرور شدهاگزيده -1جدول 

 های کلیدیدريافت روش بررسی له مورد بررسیأمس نام محقق

فر و نهاشمیا

همکاران 

(2016) 

 ساززمینه عواملشناسایی 

 هاباشگاه در زنان جنسی زیست

 های ورزشیسالن و

 کیفی

 یافته،تغییر جنسی ای از عالیقمجموعه

و  زیبایی هایفانتزی جویی،لذت فرهنگ

پیامدهایی در حوزه سالمت جسمی و 

کننده تجربه زنانه از شرایط احاطه ،روانی

های ورزشی را تشکیل حضور در باشگاه

 دهد.می

عریضی و 

همکاران در 

 (2006سال )

بررسی عوامل اثرگذار بر 

های مشارکت زنان در فعالیت

 ورزشی

 کمی

مندی، رواج ورزش در ترکیبی از فایده

بین اطرافیان و دریافت حمایت از سوی 

آنها مهمترین عوامل اثرگذار بر گرایش 

 های ورزشی است.زنان به فعالیت

قادرزاده و 

حسینی 

(2015) 

بازسازی معنایی تجربه و درک 

 های ورزشیزنان از فعالیت
 کیفی

 فهم نقصان در ظاهر بدن، از ترس

 نگری آلایده جنسیت، از طلبانهبرابری

 و فراگیری شدنایرسانه و بدن نسبت به

مهمترین شرایط در برگیرنده  ورزش

ماهیت معنایی ورزش در تجربه زیسته 

 است.زنان بوده

منسون 

(2000) 

های پنهان تجربه واکاوی الیه

زنان زنان از حضور در 

های ورزشی در انحصار عرصه

 مردان

 کیفی

زنان ورزشکار، مبدع نظم نوین جنسیتی 

در عرصه های ورزش حرفه ای هستند و 

-میبه این قلمروها رنگ و طرحی زنانه 

 بخشند.

 (2007والست )
پیامدهای اجتماعی حضور زنان 

 ورزشیهای مهاجر در باشگاه
 کیفی

های ورزشی قلمرو مناسبی برای باشگاه

تولید و تبادل سرماهی اجتماعی به ویژه 

گروهی در میان زنان دروندر سطح 

 است. مهاجر بوده

ایمه و همکاران 

(2010) 

بررسی رابطه بین سالمت و 

کیفیت زندگی زنان 

های کننده به باشگاهمراجعه

 ورزشی

 کمی

روانی و میزان سالمت در دو بعد 

جسمانی و همچنین سطح رضایت 

کننده به اززندگی در بین زنان مراجعه

 های ورزشی باالتر از سایر زنان بودهباشگاه

 است.

 
هایی در جوامعی که به دلیل سوابق تاریخ و یا مالحظات فرهنگی موجود، زنان با محدودیتچند  هر

های عمومی از جمله مجامع ورزشی برخوردارند، برای حضور و فعالیت برابر با مردان در عرصه
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های ورزشی زنانه، فضاهای به نسبت کارایی برای تحقق سالمت جسمی و روانی بانوان و فراهم باشگاه

آیند ها به حساب میهای جنسیتی موجود در این حوزهآورنده فرصتی مناسب برای تعدیل نابرابری

های گیریموضعهای متعارض، دلیل دریافتدر عین حال به  اما(؛ 2019، 1)استروناچ، ماکسول و پیرس

سازی مشاهده های ورزشی و بدنای زنان به باشگاهای یا نیمه حرفهمختلفی در ارتباط با مراجعه حرفه

شود که در آنها تجربه زیسته خود زنان چندان محوریت ندارد. از این رو پژوهش حاضر بر آن است می

به بررسی  ،های ورزشی در شهر مشهدهای مشتریان و اعضای زن باشگاهو دریافت تا مبتنی بر ادراکات

ژرفانگر این تجربه بپردازد. به عبارت دیگر پرسش اساسی در این پژوهش از این قرار است که زنان 

ثر از چه أسازی دارند و این تجربه متهای ورزشی و بدنشان در باشگاهچه ادراکی از حضور و فعالیت

 مل و شرایطی در زندگی ایشان است؟عوا
 

 شناسی پژوهشروش
چه آنپردازد. می زنان در قلمروی معین زیسته بررسی تجربه به تفسیرگرایانه رویکردی با پژوهش این

مبتنی بر روش  ،حبه و مطالعه اسنادیترکیبی از مصا ،صورت گرفته اندر این پژوهش توسط محقق

 است شهر مشهد ورزشی هایباشگاهاز  سه مورد عرصه این پژوهشاست.  بودهکیفی تحلیل مضمون 

از میان مناطقی با سطح  ،حسب درجه برخورداری بندی اولیه از شهر مشهد برکه بنا بر یک تقسیم

مورد مصاحبه قرار باشگاه هر افرادی که در . باال، متوسط و پایین انتخاب شدند اقتصادیبرخورداری 

-هدفیا حوزه فعالیت ای که ورزش به نوعی منبع درآمد حرفهنیمه به دو گروه ورزشکاران  ،گرفتند

از حضور در باشگاه سالمتی و شان و ورزشکاران آماتور که هدفشد آنان محسوب میگذاری شده 

س و تروتا تحقق معیار اشباع نظری )اش مصاحبه چهاردهد. در مجموع شونتقسیم می ،بودورزش 

های استنباط شده از آنها به دریافتها و های حاصل از مصاحبه( که مطابق با آن، داده1998کوربین، 

نیمه نفر به گروه ورزشکاران  هشت کنندگان،مشارکتانجام گرفت. از بین  اند،مرحله تکرار رسیده

مصاحبه گردآوری اطالعات با کمک راهنمای نفر به گروه آماتورها تعلق داشتند.  ششو  ایحرفه

های مندرج در آن ناظر بر بیان شرح مختصری از انجام پذیرفت که مهمترین پرسش ،ساختهمحقق

اثرگذار بر گرایش به  فردی و اجتماعی های ورزشی در زندگی، عوامل و شرایطتاریخچه انجام فعالیت

 متی و زیبایی و نهایتاًهای عینی و ذهنی از سالبرداشتها اعم از موارد بازدارنده یا مشوق، این فعالیت

دقیقه به  سیها به طور میانگین مصاحبه است. ش در زندگی بودهپیامدها و دستاورهای حاصل از ورز

 2ایکیودیمکس افزارنرم در کدگذاری برای سپسو پیاده  و ضبط هامصاحبه همۀ طول انجامید و

                                                           
1. Stronach, Maxwell & Pearce 

2. Maxqda 
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ای پیشنهادی اشتروس ها مطابق با الگوی سه مرحلهفرایند کدگذاری و تجزیه و تحلیل داده شد. وارد

 هایویژگی و کلی مشخصاتبرده شد. ( شامل کدگذاری باز، محوری و گزینشی پیش1998و کوربین )

  شود.مشاهده می شماره دودر جدول  شدهمصاحبه افراد ایزمینه
 

 شوندگان تحقیقای و مشخصات کلی مصاحبههای زمینهويژگی -2جدول 

 تحصیالت سن نام رديف
وضعیت 

 تأهل
 فعالیت ورزشی

سابقه 

 ورزشی

 30 تکواندو، دفاع شخصی تأهلم دیپلم 48 شاهد 1

 115 هندبال، فوتبال مجرد کاردانی 19 پرستو 2

 25 کاراته تأهلم کارشناسی 43 پریسا 3

 17 سازیایروبیک، بدنفوتسال،  تأهلم دیپلم 37 تارا 4

 10 آمادگی جسمانی تأهلم دیپلم 48 اکرم 5

 25 آمادگی جسمانی تأهلم کارشناسی 43 نجات 6

 4 سازیآمادگی جسمانی، بدن تأهلم کارشناسی 26 مائده 7

 مجرد کارشناسی 33 محبوبه 8
آمادگی جسمانی، بدنسازی، 

 اسکیت
18 

 17 یوگا، بادی بیوتی تأهلم کارشناسی 52 مهتاب 9

 30 دومیدانی، بادی بیوتیشنا،  تأهلم کارشناسی 35 گالره 10

 6 بادی بیوتی تأهلم دیپلم 47 مریم 11

 2 تکواندو مجرد کارشناسی 19 فاطمه 12

 2 ورزش صبحگاهی تأهلم کارشناسی 22 بهاره 13

 11 تکواندو، پیالتس مجرد کارشناسی 21 رویا 14

 

است  متعددی پیشنهاد شدههای کیفی معیارهای متنوع و به منظور بررسی روایی و پایایی در پژوهش

در این مطالعه  (.2003ییدپذیری و تکرارپذیری دو مورد از مهمترین آنها است )گل افشانی، أکه ت

 ها،آن تفاسیر مربوط به هر یک ازییدپذیری نتایج حاصل، مضامین استخراج شده و أت جهت وارسی

ای ورزشی هدر باشگاه از تجربه حضورشان ایشان برای تعدادی از پاسخگویان بازگو و انطباق دریافت

در ها نیز، ، کنترل شد. به منظور اطمینان از تکرارپذیری یافتهموارد تدوین شده در گزارش پژوهشبا 

های مستقلی از سوی محققان صورت کدگذاری ها،مصاحبهمتن چند مقطع از فرایند تجزیه و تحلیل 

                                                           
آن سابقه یادگیری و  های هندبال و فوتبال و پیش ازای در رشتهشونده، هفت سال سابقه فعالیت نیمه حرفهمصاحبه  .1

 فعالیت آماتوری در ژیمناستیک و شنا را از چهار سالگی داشته است.
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 است. معانی و تفسیر متن بودهر اشتراک نسبی در دریافت نگپذیرفت که بیا

 

 تایجن
عملکرد »، «یافتن پذیرش اجتماعی بدناهمیت» شاملهای اصلی به دست آمده در این پژوهش مقوله

، «درک آمیخته از ورزش و سالمتی»، «تنوع در منابع و عوامل انگیزاننده»، «چندگانه باشگاه ورزشی

آنچه در  است.بوده «ایده بهبود در پیامدهای ورزش مرکزیت»و  «درک آمیخته از ورزش و زیبایی»

های فرعی وابسته به هر یک از آنها و همچنین های اصلی و مقولهآید، شرحی بر مقولهادامه می

 شوندگان در ارتباط با هر مقوله مورد بحث است.هایی از اظهارات مصاحبهنمونه

شده برای آن  تعریفمحوری  کاربردرغم ورزشی علی باشگاه: وجهی باشگاه ورزشی عملکرد چند

همچون یک قلمرو  ای در واقعشی آماتوری و نیمه حرفههای ورزیعنی تنظیم و پیشبرد فعالیت

از زیست فردی و جمعی بر آن جریان  ایکند که صورت درهم تنیدهاجتماعی چند بعدی عمل می

حول  سازد عمدتاًها جدا میاجتماعی در این قلمرو را از سایر عرصه کنشگرانیابد. آنچه تجربه می

 بندی است. قابل صورتبه قرار زیر چهار محور 

متوجه  رفتاری عموماً-در انحرافات اخالقی محدودیت :رفتاری-انحرافات اخالقی حساسیت به -1

های ها و قرصگردان دخانی یا مکملمصرف انواعی از مواد روان کنندگی باشگاه در سوءنقش کنترل

های خارج از عرف به ویژه مواردی که در پیوند با مسائل جنسی قرار غیرمجاز است. رفتارها یا پوشش

تواند از رخداد های ورزشی میدارند نیز از جمله مواردی است که نظارت رسمی و غیررسمی در باشگاه

یشگیری کند. وجه ضمنی عملکرد نظارتی باشگاه مدیون غلبه ملموس فرهنگ آن تا حد زیادی پ

به قلمرو باشگاه تا حدزیادی  کنشگرانسالمتی در محیط آن است. به طوری که عامل جذب یا کشاننده 

 ناشی از باورشان به رواج فرهنگ سالمتی قلمرو باشگاه است.

 کنندمی مصرف سنتی که خانمایی دیدم مثال داشتم زیاد باشگاه چون منساله( :  33) محبوبه
  .داره محیطش به بستگی بازم. کشیدنمی سیگار یا ناس مثل

 هایرشته توی اما کنند استفاده مکمل دیدم ایروبیک و سازیبدن کالسای تویساله(:  48شاهد ) 
 زودتر دارند دوست و کنندمی فکر اندام زیبایی به بیشتر افراد سازی بدن هایرشته توی .نه رزمی

 به ما کنارش در حاال هسالمتی رزمیهای ورزش هدف اما مکمل دنبال میرن و برسند نتیجه به
 .رسیممی هم خوب اندام

 چون دولتیهای باشگاه توی امخصوصً نکردم مکمل از ایاستفاده هیچ خودم منساله(:  48اکرم )
 .هست خصوصی هایباشگاه توی اما نیستند چیزا اینجور دنبال میان که افرادی و بیشتره نظارت
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باشگاه ورزشی نه تنها فضایی تخصصی جهت ارائه خدمات مرتبط با  :رواج فرهنگ سالمتی -2

پیشگیری یا اصالح وضع موجود( است بلکه از طریق دامن زدن به دو جریان  حوزه سالمت )عمدتاً

درونی و بیرونی بر رواج فرهنگ سالمتی بین مراجعان و شبکه اجتماعی پیرامون ایشان موثر است. از 

 کنشگرانهای بصری بین وگوهای دوستانه و ارزیابیهای ورزشی با گفتسویی مالزمت انجام فعالیت

های ایشان در ارتباط با سالمتی ها و بهبود نگرشساز افزایش آگاهیی باشگاه زمینهحاضر در فضا

شان خواسته و ناخواسته در فضای اجتماعی پیرامونی کنشگراناست. از طرفی دیگر هر یکی از این 

کنند. کنندگان به امر ورزش به ویژه مراجعه به باشگاه ورزشی عمل میدعوترسانان و همچون پیام

واسطه تالش این عامالن اجتماعی برای بازنمایی عینی پیامدهای ورزش بر بهبود هب رد اخیر عمدتاًمو

 شود. شان محقق میزیبایی و تناسب ظاهری بدن ارتقأعملکرد جسمانی و 

 کنندمی استفاده طبیعی چیزای اینجور و کرفس آب ازها بعضی دیدم باشگاه ساله(: توی 22بهاره )
 و نگفته چیزی بهمون مکمل مصرف مورد در تابحال هم مربی. نه مواد و زاانرژی و مکمل اما

 . نخورید شیمیایی قرصای گفته اتفاقاً نکرده توصیه

: باشگاه به مثابه محیطی اجتماعی، مناسب برای تبادل نظرهای دوستانه پويايی مناسبات فردی -3

هایی همچون مربی و ورزشکار در باشگاه حضور نقشکند. افراد با های متقابل نمادین عمل میو کنش

تواند گذارند. مربی با ایجاد فضایی آرام در محیط باشگاه میدارند و هرکدام به نحوی بر یکدیگر اثر می

های آنها به بهبود عملکرد ورزشکاران کمک کند و یا با ایجاد حس رقابت در بین مراجعان به فعالیت

های ناسالم گیری این جنب و جوش منفی و به سمت رقابتچند در مواردی جهت پویایی ببخشد. هر

-رقابتشود اما در مجموع احساس عمومی پاسخگویان متوجه وجه مثبت و سازنده این متمایل می

است. گاهی  ها به ویژه از حس انگیزه بخشی آن برای تداوم برنامه ورزشی مورد نظر بودهجویی

کننده روابط اجتماعی خود تعیینبا یکدیگر و مربیان، از باشگاه به عنوان مرز  ورزشکاران در برخورد

به عنوان نقطه آغاز  و گاهی نیز این محیط را کردهبرند و تعامالت خود را به باشگاه محدود بهره می

ه بر یابند که عالوکنند، اما در هر حال عموم پاسخگویان، باشگاه را مکانی میروابط جدید قلمداد می

ورزش و کسب سالمتی، محلی برای رسیدن به روابط اجتماعی مفرح و نشاط و شادابی حاصل از آن 

 است.

 سال ای خورده و سی حدود. خوبه خیلی اخالقشم و آشنا ،هخوب خیلی هم ساله(: مربی 22بهاره )
 خاطر به. کنهمی منتقل هم دیگران به انرژی این و داره انرژی واقعا هصبح سر اینکه وجود با و داره

 اهل نیست گیر سخت اصال. ورزش برای اونجا میاد آدم خیلی بودنش پرانرژی و خوب روحیه همین
 .است خنده و شوخی
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 تلفنی حتی گاهی و هستم اسرارشون محرم و دارمها بچه با دوستانه خیلی ساله(: رابطه 43نجات )
 .دوننمی خانوادشون جزو ومنها بچه و کنممی شون کمک اطالعم و توانایی حد تا بهشون

های متفاوتی گو با انگیزه: زنان پاسخو فضايی باشگاهکالبدی  هایويژگیتفسیرپذيری -4

ای( در باشگاه همچون حفظ تندرستی، کاهش وزن و یا حفظ آمادگی جسمانی )برای ورزش حرفه

تجهیزات محیط باشگاه، وابسته  کنند. از این رو ارزیابی آنها از فضای کالبدی و چینشحضور پیدا می

رغم پذیرش باشگاه است. همچنین علی نظر ایشان بوده ها با اهداف موردخوانی این ویژگیبه میزان هم

به عنوان فضایی عمومی، مراجعان انتظار برخورداری از حریم الزم برای انجام آزادانه حرکات ورزشی 

اند. مزاحمت برای دیگری و یا از سوی دیگری داشته بدون مواجهه با احساسات منفی ناشی از ایجاد

در واقع تداوم حضور زنان در یک باشگاه معین تا حد زیادی وابسته به تشخیص آنها مبنی بر مناسب 

 است.  نظر بوده های کالبدی باشگاه موردبودن ویژگی

 استاد کمک یک و مداری استاد یک ما. است خوبی فضای من نظر از باشگاه ساله(: فضای 19فاطمه )
 آدم خوبیه، حس کنهمی منتقل آدم به که حسی خوبه، که محیطی یک کالً  گنمی ارشد بهش که

 . خوبن فضاش و هاش
 تهویه و بود کم امکاناتشون داشتند کمی فضای چون بودن زمینی زیر که هاییساله(: سالن 48اکرم )

 نداشت. خوبی فضاگیری و

 و نور نظر از و بلنده سقفش داره، بزرگی فضای هدولتی باشگاه چون احمر ساله(: هالل 48شاهد )
 عالیه. تهویه

های مراودات اجتماعی و همچنین رویه ،ایجریانات حرفهپذيرش اجتماعی بدن:  يافتن اهمیت

و هم سایر قلمروهای محیط هم خود آن یابد که ای سامان میفرهنگی در قلمرو باشگاه ورزشی به گونه

ای برای عرضه، ارزیابی و دریافت بازخورد به عرصه شوند،زنان مورد مطالعه در آن حاضر میعمومی که 

د. مراجعان به باشگاه ورزشی که اغلب در سنین جوانی و شوان پذیرش اجتماعی بدن مبدل میاز میز

از سوی  شانشدگی ظاهر بدنهایی پیرامون این پذیرفتهسالی قرار دارند بیش و کم درگیر دغدغهمیان

در این بین، مطابق با آنچه در ادامه عامالن اجتماعی ناظر در قلمروهای مختلف زندگی خود هستند. 

 توان به دو مقوله فرعی، توجه ویژه داشت.آید، میمی

تر اشاره شد سهم قابل توجهی گونه که پیش: همانسايرين يیدأت دريافت جهت اندام نمايش -1

شان در گذاری اندامشان معطوف به نمایشتحقق پذیرش اجتماعی برای بدناز تالش زنان به منظور 

طرف مقابل در قلمروهای مکانی و تعاملی مختلف است. باشگاه ورزشی از  کنشگرانمعرض دید 

ای با که در جامعه ای برای اجرای این نمایش برخوردار است. عالوه بر اینظرفیت فوق العاده

ها و مالحظات فرهنگی ناظر بر پوشش زنان، دست عامالن اجتماعی در قلمرو تک جنسیتی محدودیت
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همچون باشگاه ورزشی برای اقدام نمایشی تا حد زیادی باز است، مزیت دیگر این قلمرو مصونیت 

تماعی بدن به کار گرهای دیگری است که در ارتباط با پذیرش اجنسبی آن در ارتباط با مداخله

چند برخی پاسخگویان اشاره به مواردی از افراط در به کار بردن مواد  روند. به عنوان مثال هرمی

هایی برای حضور در این اما اغلب آنها موضوعیت چنین رسیدگی ،اندآرایشی در محیط باشگاه داشته

چه که از بدن در محیط باشگاه این رو آن اند. ازهای ورزشی را مورد تردید قرار دادهفضا و انجام فعالیت

شود. باید در تر انگاشته میبه وضع طبیعی آن نزدیک ،گیرددر معرض دید و قضاوت سایرین قرار می

گذاری برای مراجعه به باشگاه، حدی از نظر داشت که مواردی نیز تمرکز بر بعد سالمتی در هدف

شان را به گذاری بدننظر نسبت به الگوی به نمایشتوجهی عامالن اجتماعی مورد توجهی یا بیکم

 است. همراه داشته

 من دیگران که بکشم خودم خیلی که نیستم اونجوری. دارم نیاز دیگران تأیید به ساله(: من 21رویا ) 
 طور به کنممی فکر. دارد نیاز دیگران تأیید به طبیعی صورت به بشری هر خب ولی کنند تأیید

 .است دیگران تأیید برای میرم که باشگاهی و ورزش همین طبیعی و ناخودآگاه
 کم وزن که موقعی مثال کردم دریافت زیادی بازخوردهای تابحال بدنم نمایش این ساله(: از 22بهاره )

 و بود ازدواجم قبلِ موقع اون شده، تخت شکمت چقدر شدی خوب چقدر گفتندمی همه بودم کرده
 .بود بیشتر مثبت بازخوردای. میومد خوشم خیلی حرفا این از من

ای بین باشگاه و سایر تفاوت ویژه باید توجه داشت که از حیث اهمیت پذیرش اجتماعی بدن، احتماالً

ای بلکه تفاوت عمده این قلمرو مربوط به عملکرد آن به مثابه پشت صحنه ،های اجتماعی نیستعرصه

سازی سازد و این آمادهاست که کنشگر اجتماعی خود را برای عرضه بدنش در دیگر قلمروها آماده می

تحت نظارت و ارزیابی سایر عامالن هوشمند حاضر در محیط باشگاه امکان ارزیابی، اصالح و تقویت 

 مداوم دارد.

گذاری بدن در معرض دید : به نمایشتغییر تأيیديا عدم  تأيید مواجه با ريسک ناشی از-2

کننده در قلمروهای مختلف از جمله محیط باشگاه به عنوان اقدامی عامالن اجتماعی قضاوت

است. این مخاطره متوجه امکان پذیرش یا عدم پذیرش  ادراک شده پاسخگویانآمیز از سوی مخاطره

استمرار در برنامه  تأثیراست. در مواردی تحت شان بودههای آنها برای ایجاد تغییر مثبت در بدنتالش

ای از سوی های گستردهای زنان با تحسینسازی آن با برنامه مناسب تغذیهورزشی و همراه

اند. در موارد دیگری احساس شدهچنین خارج از آن مواجه شان در محیط باشگاه و همنزدیکان

ود یابی ایشان و نه پذیرش واقعی وضع موجهایی با هدف انگیزهتأییدپاسخگویان بر دریافت چنین 

شان که سالمتی را به نحوی جدی در کانون توجه و اقدامات یکنشگرانهمچنین است.  بدن آنها بوده

 اند. ها داشتهتأییدقرار داده بودند، دغدغه کمتری در ارتباط با دریافت این 
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 منفی بازخوردهای و برگشت قبل حالت اون دوباره گذاشتم کنار رو ورزش ساله(: وقتی 22) بهاره
 .شدی تپل چقدر شدی چاق چقدر جلو اومده شکمت که بود این منفی بازخوردهای. شد بیشتر

 یک که دارند دوست قایونآ.قایونآ طرف از مخصوصا بوده مثبت اطرافیان ساله(: واکنش 35گالره )
 من اما شینندمیپای کوه هاخانم که خانوادگی هایگروه توی مثال. بینندب قوی و ورزشکار خانم

 جالبه خیلی قایونآ بازخوردهای یعنی میده دست بهشون خوبی حس ،میرم باهاشون قله تا همچنان
 .دارند بهتری حس یک و

ها در اظهارات پاسخگویان پیرامون رغم برخی نشانهعلیدرک آمیخته از ورزش و سالمتی: 

ارزشمندی ذاتی ورزش، دریافت عمومی و غالب از آن در پیوندی ناگسستنی با مقوله سالمتی قرار 

و ورزش حرکتی رفت و برگشتی نسبت به هم در اذهان پاسخگویان  است. در واقع سالمتی داشته

رفته عامل انگیزاننده بسیاری از اند. حفظ و نگهداشت سالمتی و یا برقراری سالمت از دستداشته

که در تصورات ایشان است. ضمن آن گرفتن یک برنامه ورزشی منسجم بودهپاسخگویان برای از پیش

تفکیک بین تجربه  نیز سالمتی جایگاهی محوری داشته است. اساساً از دستاوردهای غایی ورزش

چه در جریان برنامه ورزشی در باشگاه و چه قبل و بعد از آن برای پاسخگویان  ،ورزش و ادراک سالمتی

در ارتباط با مقوله اخیر، توجه به چهار مقوله فرعی به  است. کردهتا حد زیادی ناممکن جلوه می

 ترتیب زیر حائز اهمیت است.

برخورداری از عضالت بزرگ،  پاسخگویانبرخی از  :های ظاهریدرک سالمت برحسب نشانه -1

و  گرفتنددر نظر میشان برجسته و فاقد چربی را معیاری کلیدی برای احراز سالمتی و تندرستی

سنجند. در نتیجه های مثبت ظاهری آن میبودن وضعیت جسمانی فرد را با برشمردن ویژگی آلایده

شود، به بهبود عملکرد نقاط خاصی از بدن محدود نمی از نظر چنین افرادی تمرینات ورزشی صرفاً 

های ظاهری حاصل از مندی افراد از سالمت عمومی جسمانی را با توجه به ویژگیبلکه میزان بهره

چند در این میان  هر. توان تشخیص دادها، میش باشگاهی همچون برجسته بودن برخی اندامورز

رای تشخیص تواند دلیلی محکم بهستند افرادی که معتقدند برخورداری از صفات ظاهری مثبت، نمی

 با توجه به نمودهای بیرونی بررسی کرد. توان این موضوع رانمی سالمت فرد باشد و عمالً

 .نباشه یا خیلی چاق کوتاهخیلی  مثال که دونممی سالم آدمی رو جسمانی لحاظ ساله(: از 33)محبوبه 
 خاطر به رفتارش و عملکرد در اختاللی که دونممی سالمرو  کسی جسمانی نظر ساله (: از 21رویا )

 .نباشه چپ چشمش و باشه نداشته مشکل پاش نباشه، چاق خیلی باشه. مدهنیو بوجود فیزیکش

های انجام گرفته افراد : با توجه به بررسیورزش به عنوان عامل رهايی از نقصان در سالمتی -2

توان در دو گروه مختلف قرار داد: گروه اول کسانی هستند که کننده به باشگاه ورزشی را میمراجعه

دیگر های ناشی از تمرینات ورزشی نادرست و یا صدمات ناشی از برای کاهش دردها و مصدومیت
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 در سالمت خود هستند. به عبارت دیگر این افراددنبال بهبود برند و به ها به ورزش پناه میفعالیت

آورند. گروه دوم افرادی هستند های مخل سالمتی خود، به حساب میورزش را عامل رهایی از نقصان

نیز پیشگیری از ابتال آل جسمانی و و برای رسیدن به وضعیت ایدهدارند که حد نرمالی از سالمتی را 

اثر مثبت  کنند. افراد قرار گرفته در این گروه عموماًبه ضعف و ناتوانی جسمانی، ورزش را انتخاب می

 1اند.دانستههای کسب سالمت جسمانی، بیشتر و بهتر میگیرانه ورزش را به نسبت سایر روشپیش

 کردم ورزش وقتی از ولی دونمنمی سالم خودم بودم چاق چون قبل سال چند تا ساله(: 48شاهد ) 
 مشکل چون کردم دوری اندازهمی خطر به سالمتی که چیزایی از و نکردم فکر اییحاشیه چیزای به و
 .ندارم خاصی بیماری و

دهد برخی افراد گرفته نشان میهای انجاممصاحبه :آمادگی جسمانی به عنوان معیار سالمتی -3

چون الغری و یا های ظاهری همبیماری یا ناتوانی، و همچنین نشانهجدای از فقدان عالئم و مظاهر 

انی خود را معیاری برای تشخیص سالمت جسمعضالنی، برخورداری از آمادگی جسمانی  هایبرجستگی

های یروی از رژیم. افراد برای رسیدن به این مهم، عالوه بر انجام کارهایی از قبیل پدانندو اطرافیان می

های برخی فعالیت پردازند که به آنها توانایی انجامهای ورزشی معینی میطور اختصاصی به فعالیتغذایی، به 

دهد. در واقع در های تنومند و دارای تناسب استاندارد را میجسمانی ویژه و همچنین برخورداری از اندام

های بدن به ها و ارگانمنشانگان ظاهری بلکه افزایش ملموس در ظرفیت عملکردی اندا این جا نه صرفاً 

 عنوان معیار سالمتی مطرح است.

 .هاشب نداشته مشکلی دویدن و کردن ورزش موقع که سالمه کسی جسمی لحاظ ساله(: از 48اکرم )

 دوستم ظرمن به بده انجام تونهنمی ورزشی حرکات ترینساده که دارم دوست یک ساله(: من 26مائده )
 . هسالمی آدم باشه متوسطی حد در جسمانیش آمادگی که کسی. همریض

که به باور جمعی از پاسخگویان، ادراک و : عالوه بر اینوابسته ديدن سالمت روانی و جسمی -4

ها و افکار ایشان شان تا حد زیادی مدیون تغییر و تحول در اندیشهاحساس آنها از سالمت جسمانی

، تعدادی از آنها بر جنبه است های ورزشی بودهباشگاهواسطه حضور و فعالیت در هشان بپیرامون بدن

اند که بر مبنای آن بهبود تدریجی در داشته تأکیددیگری از همراهی سالمت جسمانی و روانی خود 

است.  سالمت روانی ایشان در ابعاد مختلف آن شده ارتقأسطح سالمت جسمی به نحو فراگیری موجب 

افزایش اعتماد به نفس، باور به ارزشمندی خود و امکان ابراز وجود و نیز بهبود حس استقالل و توانایی 

                                                           
است  مفهوم آمادگی جسمانی "تندرستی"کننده ُبعد تا حدی تداعی "های ظاهریدرک سالمت برحسب نشانه "مقوله  .1

مفهوم آمادگی جسمانی  "های حرکتیمهارت"با بُعد  ، تقریباً"ورزش به عنوان عامل رهایی از نقصان در سالمتی "و مقوله 

توان به این منبع مراجعه کرد: در مطالعات و نظریات حوزه تربیت بدنی تناسب دارد )برای مطالعه بیشتر در این زمینه می

 (. 2004گرینبرگ، دینتیمان و اوکاز، 
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شوندگان به موازات افزایش سالمت و سالمت روان مصاحبه ارتقأتوان از مظاهر گیری را میتصمیم

 ،لم در بدن سالم استل رایج که عقل ساآنها به مضمون این مثَ شان دانست. همچنینتوان جسمانی

 .انداشارات ضمنی متعددی داشته

 تونیمی بهتر و شیمی صبورتر کنیمی ورزش وقتی و داره تأثیر فکرم روی ساله(: ورزش 37تارا )
 .بگیری بهتر نتیجه و کنی فکر

مهمتره.  ساله(: درسته که سالمتی جسمی مهمه، اما من نظرم اینه که روح و روان آدم 52مهتاب )
سمیم جیعنی خودم از وقتی اومدم یوگا کار می کنم می بینم که هرچی روحم آروم تر شده، حال 

 هم بهتر از قبل شده.

شوندگان زیبایی یکی از عوامل حائز اهمیت از دید اغلب مصاحبه درک آمیخته از ورزش و زيبايی:

شان پیرامون اداراکات ایها و . در عین حال در برداشتآیدمیدر کسب پذیرش اجتماعی به حساب 

های ای قابل شناسایی بود که بر طبق آن دستیابی به شکلآفرینی زیبایی، مالحظه ویژهاین نقش

زش در بدن مدیون پیوند بین زیبایی و تغییرات برآمده از ور ،پایدارتر پذیرش اجتماعی برای بدن

تر و کم های کم هزینهاز راه عدتاً جا صحبت از زیبایی صرف نیست که قااست. به عبارت دیگر در این

ست، بلکه وضع چون استفاده از مواد آرایشی و نظایر آن( قابل حصول ا) همکمتر  بریدردسرتر با زمان

کنندگانی که خواهان دستیابی به حد باالتری از زیبایی و جذابیت ظاهری مطلوب برای مشارکت

 است. شان بودههای ورزشیفعالیتاند، مشروط ساختن مسیر کسب آن به بوده

شوندگان ورزش با عملکرد مثبت خود از به باور مصاحبه ناشی از اثرات ورزش:طبیعی  زيبايی -1

ایی شود که خود حدی از زیبآل جسمانی مییک سو سبب کاهش وزن و رساندن فرد به وضعیت ایده

بود کشیدگی و استحکام به ورزشی معین باای از حرکات را به همراه دارد و از سویی دیگر مجموعه

اثر  برخی از پاسخگویان نیز برشود. د میتری از زیبایی برای فرموجب کسب درجات افزون هااندام

نمود عینی اند که ها اشاره کردههای داخلی بدن و تنظیم هورمونمثبت ورزش در بهبود عملکرد اندام

ار دگی، جذابیت و زیبایی پوست و صورت فرد پدیدنخصوص افزایش درخشهآن در ظاهر بدن و ب

های بدن باشد ها و اندامبایست نتیجه تغییراتی در درون بافتجذابیت ظاهری میدر واقع  گردد.می

است که عموم  تا از سوی کنشگر اجتماعی به مثابه معیار زیبایی به حساب آید. بر همین اساس بوده

احصل جذابیت ناشی از مداخالت سطحی بر روی بدن و آنچه که مشوندگان بین زیبایی و مصاحبه

 شدند.تمایز جدی قائل می ،تمرینات ورزشی است

 تناسب مینه مثال میشم نزدیک نظرم موردِ سطح اون به دارم بدن زیبایی اظلح ساله(: از 19فاطمه )
 .میشم زدیکن زیبایی به دارم میده نشون کردم، الغر االن و بودم تر چاق قبال من اینکه و ماندام

 و باشه خوب پوست میشه باعث پوست زیبایی به کنهمی کمک صددرصد ساله(: ورزش 43پریسا )
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 .هجریان در بیشتر خون چون باشه تر روشن و شاداب

ان یک نوعد الغری در میان زنان به ع: پر رنگ شدن بُزيبايی ناشی از تناسب ظاهری اندام -2

ی را به عنوان تا افراد برخورداری از تناسب اندام و جذابیت جسماناست  شدهاستاندارد زیبایی، سبب 

اشتن چاقی یا معیار تعیین بدنی زیبا، شایسته معرفی و تقدیر بدانند. طبیعی است که در این مسیر د

ا از چرخه تواند موجب خدشه وارد شدن به زیبایی فرد شود و او رمی ،مشخص شده الغری بیش از حدِ 

قداماتی چند در این مسیر ممکن است افراد دست به ا جذابیت جسمانی باز بدارد. هربی به دستیا

این باورند  در این مطالعه، بر پاسخگویانچون برخی از های زیبایی بزنند اما بسیاری همهمچون عمل

کارهای سازوه پای که زیبایی واقعی محصول وفاداری به وضع طبیعی بدن و ایجاد تغییر در آن بر

 و نه مداخالت مصنوعی است.  های منظم ورزشیها و فعالیتمانند برنامهشده  طبیعی انگاشته

 نباشه چاق که شکمی و خوب یسرشونه فرم .است زیبا ورزشکارا بدن من نظر ساله(: به 35گالره )
 . زیباست من نظر از

 کنندمی که عمل کنندمی فکر خانما. دونممی زیبارو  طبیعیهای صورت بیشتر ساله(: من 19پرستو )
 خدا اصال باشه دیگه شکل یک بود قرار اگر و نیست قشنگ اصال که صورتی در میشن خوشگل خیلی

 نمیداد. آدم به اونجوری

باوری  دهندۀافراد مورد مصاحبه نشانهای دیدگاه تنوع در منابع و ترکیب عوامل انگیزاننده:

ی برای شدن جذابیت جسمانی در میان اعضای جامعه، به عنوان عاملی کلیدعمومی نسبت به برجسته

توان چنین می است. در مجموعهای مختلف کسب برتری نسبت به دیگران و دستیابی به موفقیت

های نقشی جدی در جذب زنان به فعالیتسمانی، جیابی روزافزون بعد زیبایی اهمیتبرداشت کرد که 

های دیگری همچون رسانه و عالقه محرکر کنار عامل مذکور پاسخگویان به د کند.ورزشی ایفا می

 اند.شخصی به پیشرفت و ایجاد انگیزه از جانب دیگران اشاره داشته

های های رسانهبه طور کلی در جهان امروز افزایش روزافزون فعالیت ها:نقش انگیزاننده رسانه -1

است. رسانه استانداردهای الغری  ها و سبک زندگی مردم شدهجمعی سبب تغییر و دگرگونی در ارزش

های ارائه شده به نوایی با طرحکند و آنان را به صورت ناخوداگاه به سمت همرا به افراد دیکته می

آل دهد. در واقع عملکرد رسانه سبب تغییر تصور فرد نسبت به بدن ایدهآل سوق میایدهعنوان اندام 

بخش از شود و توجه آنان را به ورزش به عنوان عامل رهاییو نارضایتی نسبت به اندام خود می

 ،فهای مختلهای رسانهشونده اثرپذیری از پیامکند. به اذعان افراد مصاحبهجلب می ،ناهنجاری بدنی

ای ممکن است به گونه است. اما همین اثرپذیریسبب ایجاد انگیزه و تمایل به ورزش در آنها شده

های ناسالم برای رسیدن به باشد که تمام ذهن فرد را به خود مشغول کرده و او را به انجام رقابت

کند و گاهی رسانه گاهی به صورت مستقیم افراد را به سوی ورزش هدایت می آل بکشاند.وضعیت ایده
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ها، این باور را که از با رواج دادن استانداردهای زیبایی و جسمانی و برجسته کردن قهرمانان و مدل

 کند.توان به این هدف رسید، در آنان ایجاد میطریق ورزش می

 تبلیغات ویت که جوری مثبتش تأثیر مثال است متفاوت ختلفم افراد بر رسانه تأثیرساله(:  43نجات )
 .کردن رزشو برای افراد روی میذاره تأثیر این و نداریرو  بیماری فالن کنی ورزش اگر میگن دکترا

 بینندمی فقطها بعضی. داره تأثیر کردنورزش برای افراد از کمی درصد روی ساله(: رسانه 33محبوبه )
 فراموش کال و غذا زیم سر میرن ساعت یک بعد بودیم اون جای ما کاشای  میگن خورندمی حسرت و

 ... .کنندمی

به  نپاسخگویا: دستیابی به جذابیت جسمانی برای برخی انگیزش ناشی از عالئق شخصی -2

است. ورزش بوده های بیشترمعنای کسب اعتماد به نفس و تقویت روحیه برای رسیدن به موفقیت

غییر در حاالت و وضعیت است که از طریق آن ت هایی بودهبرای این دسته از افراد از جمله فعالیت

هی شوندگان نیز نگامصاحبهاند. از طرفی دیگر تعدادی از کردهشان را دنبال میوانیر-روحی

های ورزشی نقش بسزایی در رفع تچند از دید این گروه نیز فعالی اند. هرانگارانه به ورزش داشتهمفرح

تواند ضمن اعتالی فردی، کمک شایانی در جهت و فشارهای روزانه دارد و میها خستگی و تنش
 باشد.  داشتههای مورد نظر در زمینهای کسب موفقیت در زندگی و پیشرفت حرفه

 از چون رفتممی ورزش دنبال هم باز من نبود مهم جامعه در اندام تناسب ساله(: اگر19فاطمه )
 شده ایجاد الس 2-3 این توی بگم که نبوده چیزی این و داشتم عالقه موضوع این به کودکی

 .باشد

 داشتم تدوس و داشتم عالقه خیلی داوری پرستیژ و کالس به اول همون از ساله(: من 19پرستو )
 .برسم بهش

داوم در تعامالت ماهیتی که به طور مبدن به عنوان انگیزش مرتبط با مسائل سالمت و زيبايی:  -3

های گوناگون و نمایشگری گیرد، به محملی برای مداخلهانسانی، مورد ارزیابی و قضاوت قرار می

ش خود را برای کسب بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که افراد تمامی تال شود.ماحصل آن تبدیل می

شوندگان مصاحبهو بهبود زیبایی جسمانی و دستیابی به سالمت و تندرستی صورت دهند. از همین رو 

ن اقداماتی شان از اثرگذاری چنیهای ورزشی را به انتظاراتهای خود از انجام فعالیتبخشی از انگیزه

اند. در این بخش سالمتی یا زیبایی و یا هر دوی این موارد مرتبط ساخته ارتقأراستای بهبود و در 

 است.  های ناظر به زیبایی و تناسب اندام بودهبر انگیزاننده تأکیدبیشترین 

 چیزی اون هب برسونم وزنم ماه سه عرض در که بود این هدفم دید آسیب پام ساله(: وقتی 37تارا )
 .رسوندم هم واقعا و بودم قبال که
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افراد کارکردهای  برخورداری از تناسب اندام و جذابیت جسمانی برای: انگیزش از سوی اطرافیان -4

ویت فرد را اجتماعی و روانی مختلفی دارد. یکی از این کارکردها تسهیل روابط اجتماعی است که عض

، با توجه به اهمیت تناسب اندام پاسخگویانبعضی از  سازد. به باورممکن می راهای گوناگون در گروه

شوند که برای آنان هایی میشان ترغیب به انجام فعالیتبرای زنان در جامعه، آنان از طریق اطرافیان

آورد. های مختلف به ارمغان جذابیت جسمانی را به همراه داشته و بازخوردهای مثبتی را در جمع

تواند نقش بسزایی را در ایجاد تمایل به شوندگان، یکی از افرادی که میمصاحبهه بر این اذعان عالو

ش، برای به طوری که به نوعی شروع به ورز ؛انجام ورزش در زنان ایفا کند، همسران آنان هستند

تماعی در اج تأییدهای مربوط به تفاوت این مقوله با مقوله پذیرد.کسب رضایت همسر آنان صورت می

از آن و  بلکه پیش ،تأییدآن است که در اینجا انگیزه بخشی دیگران نه بر اثر نمایش بدن و کسب 

 برای رسیدن به اندام مناسب است. 

 ارادم میک. بود همسرم ورزش برای من مشوق. داره اثر من روی خیلی همسرم ساله(: نظر 47مریم )
 .میشم خوشحال خیلی میده تذکر بهم وقتی ولی هضعیف

ی از نتایج و متنوع نسبتاً مجموعه پاسخگویانچند  هرورزش:  پیامدهای در بهبود ايده مرکزيت

 ،اندهای ورزشی را مطرح ساختهدستاوردهای جزئی و کلی حاصل از تجربه حضور و فعالیت در باشگاه

یی ملموس در یک یا چند جنبه ارتقأپیشرفت یا  توان نشانی از رخداداما در پس عموم آن پیامدها می

ن بهبود وضع شوندگامصاحبهاز زندگی فردی یا اجتماعی ایشان را شاهد بود. به عبارت دیگر به باور 

ای و یا روابط های حرفهسالمت جسمانی و روانی و خواه در ارتباط با فعالیت ۀخواه در زمین ،موجود

نکته  است. شان در محیط باشگاه بودهورزشی نامهاجتماعی جلوه بارز دستاوردهای آنها از پیگیری بر

تجربه ایشان از  قابل تأمل آن که، درک کنشگران از این بهبودیابیِ مداوم، انعکاسی فراگیر در سرتاسر

توان پیرامون برخی ای از آن را میاست. از این روست که هاله های ورزشی داشتهحضور در باشگاه

رای زنان کرد. در مجموع پیامدهای حاصل از تجربه مذکور بشده، مشاهدهدیگر از مضامین استخراج 

 گیرد.آید، جای میدر چهار محور به شرحی که در ادامه می

یکی از مسائل مطرح شده از سوی مصاحبه : ایپیشرفت حرفه ارتقأپیامدهای معطوف به  -1

ادامه آن در قالب فعالیتی افراد پس از شروع ورزش به صورت مبتدی، جهت  شزیانگشوندگان، 

رونده و پیش ایمرحلهتر و حتی به صورت آکادمیک است. بخشی از این پیامد مدیون ماهیت ایحرفه

دهد با استمرار و کوشش متعهدانه مراحل ها است که به افراد امکان میهای ورزشی در باشگاهبرنامه

از یرنده به موقعیت یاددهنده )مربی( و یا از جایگاه یادگ موردنظر را یک به یک طی کنند و بعضاً 

مل دیگر اینکه افراد پس از گذراندن نکته قابل تأمرتبه یابند.  ارتقأای جایگاه آماتور به موقعیت حرفه

های فعالیت حوزه ای از برنامه ورزشی منظم، شاهد اثر مثبت آن بر بهبود عملکرد خود در سایردوره
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 بیشتر هستند.های و کسب موفقیتای حرفه

 توی خوامیم و بدم ادامه ترای حرفه وورزش که افتادم فکر این به مدت این تویساله(:  19فاطمه )
 . کنم شرکت تکواندو گریمربی هایکالس

یابی امکان تراکم باشگاه به مثابه مکانی عمومی با: روابط اجتماعی ارتقأمعطوف به  پیامدهای -2

های فیزیکی نزدیک به هم با حدی از تکرار و تداوم مواجهات ها در فاصلهنسبی افراد و قرارگیری آن

هایی از پاسخگویان تجربه ۀهم تعامالت گرم اجتماعی است. تقریباً گیریساز شکلزمینهبین فردی 

و  سادههای ل از چهره به چهره شدنکه به طور معمواند داشتهشگاه یابی تدریجی در محیط بادوست

های ورزشی نقش پررنگ برنامه شوندگان نیز بهاند. برخی از مصاحبههای مختصر آغاز شدهکالمیهم

و سایر  گیری روابط دوستانه بین خودافزایی و شکلگروهی در باشگاه در راستای صمیمیت مشترک و

اند. ایجاد این تعامالت گرم و صمیمانه به نوبه خود موجب کاهش داشته تأکیدافراد حاضر در جمع 

 شده است.بین افراد مورد بحث می های غیرسازندهتعارضات و برخی رقابت

 بگذرونند زمان اینکه برای هستند عده یک نمیان ورزش بخاطر هاباشگاه توی ساله(: همه 26مائده )
 . بشه تخلیه بدنشون بد انرژی تا میان و بقیه با کردن صحبت به دارند نیاز چون ،میان
و مشاور  شکپز تا چند. کنندمی صحبت هم با باشگاه توی زیاد تأهلم ساله(: خانومای 47) مریم
 اینجا اما کنیممی تموم هدیگ ما گفتندمی آدما بعضی. کنندمی و راهنمایی صحبت خانوما با که داریم

 شدن. شون امیدوار میدوباره به زندگی و میشدن آروم میومدنکه 

ن اهدافی است ریمهمت: دستیابی به زیبایی جسمانی یکی از زيبايی ارتقأپیامدهای معطوف به  -3

گونه که هماناند. یابی به آن بودهشوندگان، از مراجعه به باشگاه ورزشی به دنبال دستکه مصاحبه

هره فرد قابل عد وضعیت اندام و چپیشتر نیز ذکر آن رفت، اثر مثبت ورزش بر بهبود زیبایی در دو بُ

ا در ر بسزایی. به طور کلی ورزش با تقویت اعضای بدن و ایجاد تناسب جسمانی نقش پیگیری است

اور برخی از نی بدن، به بات ورزش بر فعل و انفعاالت دروتأثیرافزایش زیبایی عضالت دارد. همچنین 

 شده است.پاسخگویان سبب گشودگی، شادابی و زیبایی پوست و چهره آنها نیز می

 خوانیاست صورت وقتی شما قطعا و پایین میاد اشزیبایی میشه چاق که ساله(: صورتی 35گالره )
 ... .میشه ترنمایان چهرتون زیبایی دارید

 و میکنه کمرو  بدنتهای اضافه چون داره تأثیر اندام زیبایی روی صددرصد ساله(: ورزش 37تارا )
 .میای فرم روی

: حصول سالمت جسمانی و صیانت از آن نیز یکی از دالیل سالمت ارتقأپیامدهای معطوف به  -4

دوگانه  تأثیرکنندگان در این پژوهش مشارکتهای ورزشی است. از دیدگاه مهم حضور زنان در سالن

های متعدد آنها در حوزه سالمتی ورزش در بهبود سالمت جسمی و روانی، با توجه به مسائل و چالش
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در این  ایشانگیری دقیق جهت غلبه بر مشکالت موجود های روان تنی دارد، نوعی هدفکه ریشه

آفرینی بر این بخشی از پیامدهای ورزش در ارتباط با مقوله سالمت ناظر بر نقش عالوهزمینه است. 

های ذهنی روانی افراد بوده که به آنها امکان های جسمانی و ظرفیتگیر تواناییآن در افزایش چشم

 است. دادهشان را ها و پیگیری عالیقگستره فعالیت ارتقأ

 دارن نوز اضافه بینممی کنممی مقایسه خودم سن هم بارو  خودم وقتی من ساله(: مثال 47شاهد )
 .بحالت خوش میگن بینندمی که ومن و کنند جمع رو خودشون تونندنمی و شدن شکسته و پیر و

 ینکها و سالمتی مثل داشته زیادی خیلی مثبت پیامدهای من برای کردن ساله(: ورزش 43پریسا )
 بخوان هک نیستند گذارتأثیر خیلی اما باشه داشته شاید منفی پیامد ندارم مریضی و بیماری هیچ

 .میده انرژی بهم و شارژم همیشه ورزش با باشند من دغدغه
 

 گیریحث و نتیجهب
ارائه  حاضر ۀمطالعآمده در  دست های فرعی، اصلی و گزینشی بهمجموعه مقوله سهدر جدول شماره 

سازی و های بدنزنان از حضور در باشگاه ۀزیست ۀتجرب نشان داداست. به طور کلی نتایج حاصل  شده

های های مختلفی مانند عالئق شخصی، جستجوی سالمتی و زیبایی، تالشثر از انگیزانندهأورزشی مت

( 2015ت )های دیگری از قبیل وایاهمیت چنین مواردی در پژوهشاطرافیان و اثرگذاری رسانه است. 

نگان اجتماعی این تجربه سرشار از نشااست.  قرار گرفته تأکیدمورد ( نیز 2006و عریضی و همکاران )

ای از ادراکات پیرامون پذیرش طیف گسترده( 2017منطبق بر رویکرد نظری گافمن )است که 

 تأییدیافت تغییر در ظاهر بدن، تحسین برانگیز شدن ظاهر و در تأیید ۀاجتماعی بدن از قبیل دغدغ

ا بهای پاسخگویان در ارتباط گیرد. روی دیگری از دغدغهاندامی را در بر میسایرین نسبت به خوش

 است. به تنیده یعنی سالمتی و زیبایی بوده رهمهای باشگاه، متوجه دو مقوله دبخشی به تجربهمعنا

ی همچون آمادگهای ورزشی انگاری بسیاری از تغییرات ملموس و محسوس برنامهکه مثبت طوری

ای از سالمتی یا زیبایی ادراک موارد در قالب نشانه جسمانی، شادابی ذهنی، تناسب اندام و نظایر این

و  ( و هاشمیان فر2006مطالعاتی همچون فدرستون ) از سوی نتایجهای اخیر . یافتهاست شده

 شود. ( پشتیبانی می2016)همکاران 
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 اصلی و گزينشیهای فرعی، مقوله -3 جدول

 مقوله گزينشی های اصلیمقوله های فرعیمقوله

 های ظاهرینشانهدرک سالمت برحسب 

 درک آمیخته از ورزش و سالمتی

به مثابه سازی باشگاه بدن

عرصه تحقق زیبایی 

 محورسالمت

 آمادگی جسمانی به عنوان معیار سالمتی

 وابسته دیدن سالمت فکری و جسمی

عنوان عامل رهایی از نقصان در ورزش به 

 سالمتی

 طبیعی ناشی از اثرات ورزش زیبایی
 درک آمیخته از ورزش و زیبایی

 زیبایی ناشی از تناسب اندام

 انگیزش ناشی از عالقه شخصی

تنوع در منابع و ترکیب عوامل 

 انگیزاننده

 انگیزش مرتبط با سالمت و زیبایی

 انگیزش از سوی اطرافیان

 هانقش انگیزاننده رسانه

 رواج فرهنگ سالمتی

 عملکرد چندوجهی باشگاه ورزشی
 پویایی مناسبات بین فردی

 فضایی و کالبدیهای ویژگیتفسیرپذیری 

 فتاریر-حساسیت به انحرافات اخالقی

 دیگران تأییدنمایش اندام جهت دریافت 

 تأییدیا عدم  تأییدمواجه با ریسک ناشی از  پذیرش اجتماعی بدن یافتناهمیت

 تغییر

 روابط اجتماعی ارتقأپیامدهای معطوف به 

مرکزیت ایده بهبود در پیامدهای 

 ورزش

 زیبایی ارتقأپیامدهای مربوط به 

سالمت جسمانی  ارتقأپیامدهای مربوط به 

 و روانی

 ایحرفهپیامدهای مربوط به پیشرفت 

 

به باور است،  شماره یک نیز قابل مشاهده شکلشده در  در مدل مفهومی ارائهطور که همان

 ،های گوناگون در این قلمروها و ادراکات از حضور در باشگاه و فعالیتشوندگان عموم برداشتمصاحبه

هایی در محیط کالبدی در عین حال خصیصهیابد. با محوریت امر ورزش موضوعیت و مشروعیت می

به آن امکان ایفای نقش و عملکردی چندگانه در قالب رواج فرهنگ سالمتی،  ،ورزشی باشگاهو انسانی 

دهد. از این روست که در پیامدهای و محدودیت در انحرافات رفتاری را می فردیپویایی مناسبات بین 

. های ورزشی، ایده بهبود نمودی فراگیر داردمطرح شده برای حضور و فعالیت در قلمرو باشگاه

 اجتماعی، زیبایی، سالمت و نهایتاًتوان در حوزه روابط های رخداد بهبود را میعرصهترین اصلی
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(، 2009ایمه و همکاران )توان در مطالعات هایی را میمشابه چنین یافته ای دید.پیشرفت حرفه

گیدنز  تأکید( نیز مشاهده کرد. همچنین 2018( و ژانگ و همکاران )2015قادرزاده و حسینی )

های در شیوه ،ها بین عامالن انسانی و قلمروهای ساختاری( بر پویایی نسبت2010( و بوردیو )1991)

ای مبتنی بر چنین مواجهه خورد.شان به خوبی به چشم میمواجهه زنان با امر ورزش در تجربه زیسته

محور در برابر عامالن سالمتای برای تحقق زیبایی سازی به مثابه عرصهباشگاه بدن است که نهایتاً 

 شود. گر میاجتماعی مورد نظر جلوه

 

  مدل مفهومی استخراج شده -1شکل 
 

عاد مختلف سالمت جسمی، های متنوع باشگاه های ورزشی بر ابکارکردهای چندگانه و پیامد بهبا توجه 

 دو بعد روانی وپذیر ساختن خدمات مشاوره در هر دسترسرسد روانی و اجتماعی زنان به نظر می
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تواند به بهبود عملکردهای آن کمک نماید. عالوه بر این بازنگری در میجسمانی در این اماکن 

های ورزشی به نحوی که به زنان مجال بیشتری برای باشگاهاستانداردهای کالبدی و الگوهای تجهیز 

ت های تعاملی آنها منجر تواند به بهبود ظرفیمراودات اجتماعی در حاشیه امر ورزش بدهد، نیز می

شود. در نهایت بنا بر برخی تصورات مشاهده شده که باشگاه های ورزشی را از حیث فرهنگی و 

ای که به طور شفاف بر طرح مزایا و حسن های رسانهنگرند، برنامهعملکردی با دیده منفی می

دامنه مخاطبان مراکز مذکور ساختن  تواند در راستای فراگیرکارکردهای این مراکز متمرکر باشد، می

 باشد.مؤثر و به تبع آن ترویج فرهنگ سالمتی در بین زنان 
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Abstract 
Although women have found an increasing role in modern society due to increased their 

agency and reduced constraints on their growth and prosperity, they still face serious 

challenges regarding the type of market look to the body, as a booming arena to define 

and advance new consumption flows. The study sought to get a clear picture of how they 

face three pervasive concerns in the modern world, including beauty, wellness, and sports, 

through systematic analysis of women's experiences from everyday life in sports clubs. 

For this purpose, based on a qualitative approach, semi-structured interviews were 

conducted with 14 women attending and active in fitness clubs. The analysis of the text of 

the interviews with the help of the thematic analysis technique led researchers to a set of 

major categories that included "the importance of social acceptance of the body", 

"multiple performance of the sports club", "diversity in resources and motivating factors", 

"Mixed understanding of exercise and health", "Mixed understanding of exercise and 

beauty", and "Focusing the idea of improving exercise outcomes". Each of these themes 

also included certain concepts. At the highest level of conceptual abstraction, the macro 

category was defined as "Body Building Club as a Health-Realized Realization Area". 
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