
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


سومین همایش ملی دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

363

بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مدیریت بدن در جوانان ورزشکار

16-18 سال )مطالعه موردی: جوانان شهر اصفهان(

رفعت علی محمدی1، مسعود نادریان جهرمی2
1.کارشناس ارشد مدیریت ورزشی 

2.دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده
وضعیت بدن در یک جامعه مصرفی نشان دهنده نوعی عالقه تجاری ، نمایشی و آرایشی افراد جامعه به ویژه 
جوانان به آن می باشد که طی آن الزم است فرم بدن مناسب ، تا اندازه ای الغر ، جوان و خوش تیپ نگاه داشته شود. 
در جامعه ما همگانی  شدن پدیده  پرورش اندام و بزرگ نمائی برخی از اندام های بدن مانند سینه و بازوان در بین 
مردان جوان و تناسب اندام همراه با الغر کردن در بین زنان و دختران در جامعه فراگیر شده است. چنین رویه ها و 
رفتار هائی با ساختارهای اجتماعی و خانوادگی و ساز و کارهای قانونی جامعه که نوع کامجویی زن و مرد از یكدیگر 
را مقید به قید خانواده و مسائل شرعی می کند در تعارض می باشد. این تعارض از طریق شكاف بوجود آمده بین 
فرهنگ موجود و فرهنگ آرمانی درالیه های گوناگون حیات اجتماعی در بین جوانان  قابل بررسی است. منظور از 
مدیریت بدن1 نظارت و دستكاری مستمر ویژگی های ظاهری اندام های بدن به ویژه عضالت سینه، بازوان، کمربند 
شانه ای وعضالت ران ها است که توسط افراد انجام می شود. در طی سال ها ی  اخیر توجه افراطی به اندام ها و 
وضعیت ظاهری از سوی دختران و پسران به یک موضوع اساسی و مهم در جامعه شناسی تبدیل گردیده و اهمیت آن 
نه تنها در تحقیقات  تجربی بلكه در نظریه پردازی های جامعه شناختی واضح و آشكار است. نظریات متفاوتی در 
خصوص مدیریت بدن توسط محققان علوم اجتماعی ارائه شده است. پیر بوردیو2 )2008( معتقد است که خاستگاه 
نمایی رفتار، عطش فرد برای کسب ارزش و شأن اجتماعی است و این تنها جامعه است که می تواند این عطش را 
سیراب کند. بوردیو هدف مدیریت بدن را اکتساب منزلت تمایز و پایگاه می داند و در تحلیل خود از بدن به کاالیی 
شدن بدن در جوامع اشاره می کند که به صورت سرمایه فیزیكی ظاهر می گردد و معتقد است بدن به عنوان شكل 
جامعی از سرمایه فیزیكی در بردارنده منزلت اجتماعی و اشكال نمادین متمایز می باشد. آنتونی گیدنز معتقد است 
حاالت چهره و دیگر حرکات بدن فراهم آورنده نشانه هایی است که ارتباطات روزمره مشروط به آنهاست . به عبارت 
دیگر برای اینكه بتوانیم به طور مساوی با دیگران در تولید و باز تولید روابط اجتماعی شریک شویم باید قادر باشیم 
نظارتی مداوم و موفقیت آمیز بر چهره و بدن خویش اعمال کنیم. اهمیت تحقیق حاضر که در حوزه موضوعات 
اجتماعی ورزش انجام شده  از زاویه جمعیت قابل توجه پسران و دختران جوان شرکت کننده در برنامه های ورزشی 
و نیز ضرورت مشارکت اجتماعی آنها در همه سطوح اجتماعی می توان اشاره نمود. بعالوه برخی از پیامدهای منفی و 
آسیب رسان خودآرایی در جامعه ایران همچون بزهكاری، استفاده از خال کوبی های ناهنجار بر روی بازوان و سینه 
، دعواهای خیابانی ، تشكیل گروه های غیر رسمی و تجاوز و تقلیل روابط بین گروهی ناشی از تضاد هنجاری اختالل 
نمادی و تضعیف تعهدات جمعی را باید به آن دالیل افزود که برای جامعه ورزش بسیار نگران کننده و شرم آور است.
هدف کلی تحقیق بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر مدیریت بدن در جوانان ورزشكار 16-18 سال در شهر 
اصفهان  بود. روش انجام پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه جوانان 16تا 18 ساله بودند 
که در باشگاه های بدنسازی و ایروبیک حداقل به مدت سه ماه شرکت کرده بودند. جامعه آماری تحقیق جوانان دختر 
و پسر 16تا 18 سال شهر اصفهان در سال 1391 بود که تعداد آنها بر اساس اعالم اداره  آمار حدود 762995 نفر است. 
حجم نمونه براساس فرمول کوکران 369 نفر جوانان 16 تا 18 سال از روش نمونه گیري تصادفي خوشه اي انتخاب 
1  Body management 
2  Pier birdie
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شدند. ابزار اندازه گیري، پرسش نامه محقق ساخته بود که روایي آن با بهره گیري از نظرات متخصصان، و پایایي آن نیز 
طي مطالعه مقدماتي و با محاسبه ضریب الفاي کرونباخ، 0/84 بدست آمد. پس از گردآوري داده ها، به منظور تجزیه و 
تحلیل آماري داده ها از آزمون آماري مانوا استفاده شد. نتایج پژوهش از دیدگاه پاسخ گویان:  هشت عامل نارضایتی 
از بدن، گروه های مرجع، فرهنگ عمومی بین جوانان،گروه دوستان و همساالن، پذیرش اجتماعی ، عوامل اقتصادی، 

سرمایه فرهنگی و تبلیغات ماهواره ها و رسانه ها در مدیریت بدن در  بین جوانان تأثیر معنادار آماری دارد.
کلید واژه ها: مدیریت بدن، جوانان ورزشكار، عوامل جامعه شناختی
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