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  چکیده:
اي پزشکی است اما به شدت از منطق فرهنگی تبعیت  چاقی اگر چه مسأله

کند و باعث گسیل شدن سیل  کند. در زمان کنونی منطق فرهنگی به الغري حکم می می
هاي آنها  این میان زنان و بدن رشود. د جمعیت به مراکز کاهش وزن و تناسب اندام می

رو پژوهش حاضر تالش کرده به این سؤال  اند. از این مورد قضاوت قرار گرفته بیشتر
هاي ورزشی مراجعه کرده و چه  پاسخ دهد که زنان چرا و تحت چه شرایطی به باشگاه

اي استفاده به  کنند. در این راستا از رویکرد کیفی نظریه زمینه راهبردهایی اتخاذ می
هاي شهر شیراز بودند.  کننده به باشگاه راجعهزن م 12ن کنندگا مشارکتعمل آمد. 

پس از حضور محقق آوري شدند.  ها با روش مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته جمع داده
با افراد مورد نظر  دان،یدست آمده از م به يها بر اساس داده ق،یتحق دانیدر م

امه ها اد ، مصاحبهيبه اشباع نظر دنیو تا رس گرفتهصورت  قیعم يها مصاحبه
. انجام شد یو انتخاب يباز، محورگانه  روش کدگذاري سهها با  داده لیتحلاند.  کردهدایپ

مقوالت  گردید.مقوله هسته  کیو  محوري مقوله ها منجر به خلق شش تحلیل یافته
مهم،  گرانیانتظارات د ،ییبایز اریتناسب اندام به مثابه مع: اند از عبارت يمحور

 دییبر دارو و تأ یسبک زندگ تیاولو ،يا رسانه ییبازنما یگبدن، دوگان يتوانمندساز
اجتماعی  دییتأ: خودتنظیمی و عبارت است از زیمقوله هسته ني. گرید یاجتماع

  دیگري.
  

  چاقی، اضافه وزن، ورزش بدنسازي، تناسب اندام، زنان شیراز کلیدي: مفاهیم
                                                 

 زنان در ییو اضافه وزن در نظام معنا یچاق ییواکاو«با موضوع  یشناس جامعه يبرگرفته از رساله دکترا 1
  .1399 راز،یدانشگاه ش ،»يا نهیزم هینظر کی ي: به سورازیشهر ش يبدنساز يها باشگاه

  )ن (نویسنده مسئولشناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایرا جامعه دانشجوي دکتري 2
m_dlvr@yahoo.com 

  ghafari.na@gmail.com شناسی دانشگاه شیراز، شیراز، ایران استادیار بخش جامعه 3



1401تابستان  ،4 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  96  

  مسأله یانب و دمهمق
 بیماري نیتر سالمتی و عمده تهدیدکننده چاقی و اضافه وزن یکی از مشکالت اصلی

چاقی  ).Vaidya, 2006:73( است جوامع ساز بدن در بسیاري از و مربوط به سوخت
. باشد یمطرح م 21عوامل تهدیدکننده سالمت انسان در قرن  نیتر عنوان یکی از مهم به

 .جهان استدر  ها يماریعلل ب نیتر مهم شیوع این بیماري در حال افزایش است و یکی از
قلبی عروقی، افزایش فشار ي ها يماریوزن و چاقی از عوامل عمده خطر ب  همچنین اضافه

بیماري کیسه صفرا، استئوآرتریت، قطع تنفس هنگام  خون، دیابت نوع دو، سکته مغزي،
آندومتر، پروستات و  سرطان پستان،(ها  مشکالت تنفسی و برخی از انواع سرطان خواب و

به این موضوع  توان یمهمچنین ). Hasanipour & et. al., 2017:41( دباشن یم) کولون
است که به  کیفیت زندگی خود شامل دو مؤلفه است؛نخست، مؤلفه عاطفیاشاره کرد که 

شناختی است که معموالً به رضایت از  و دوم مؤلفه گردد یعواطف مثبت و منفی تقسیم م
فردي  بخش تییک زندگی مفید، مؤثر و رضازندگی اشاره دارد. کیفیت زندگی خوب الزمه 

 Pondeh Nejadan( ارزیابی شناختی افراد از وضعیت زندگی خودشان است است و شامل
& et, al., 2019:142.( وزن ممکن است به خاطر  زنان مبتال به چاقی و اضافه 

 فی از خود، تصویر بدنی منلآ هدیاجتماعی درباره زیبایی و اندام او  استانداردهاي فرهنگی
 لحاظ ساختاري زشت و فاقد استاندارهاي زیبایی بدانند و در داشته باشند و خود را از

 يها نفس پایین تمامی جنبه  نفس پایین شده و این عزت  ممکن است دچار عزت نتیجه،
 Zare Ahmad Abadi & Pondeh( افراد را تحت تأثیر خود قرار دهند زندگی این

Nejadan, 2013: 124 .(  
شناختی چندبعدي و پیچیده است که شامل خود  روان یک سازه تصویر بدن،

شامل تفکرات، عقاید، احساسات و رفتارها  ییها یو خود نگرش مرتبط با بدن يها یادراک
وزن و چاقی   هاي اخالقی منفی به اضافه ها و نگرش نفوذ دیدگاه. )Cash, 2014: 3( است

صورت شخصی به گونه  صورت نهادي و هم به بهمانند تنبلی و نبود خودکنترلی هم 
  ).Brewis, 2014( مشهودي رواج یافته است

ی ورزش يها به سالن ورودی از اهداف اصل لآ هدیبه تناسب اندام و وزن ا دنیرس
 گذشته در يها تر بانوان نسبت به سال گسترده و شتری. حضور بشود یممحسوب 

وزن  عیبا هدف کاهش سر همگام معموالً يسازبدن يها سالن ژهیوبه یورزش يها باشگاه
است و  یمهم اجتماع يها از ارزش یکی زیبایی). Shahbazi & et. al., 2020:58( هست

 ایبدن  تیریدر اصطالح، مد شیدر بدن خو یآدم شدن، دخل و تصرف بایز يها از راه یکی
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 یعیت، شکل طباس سریم شیبرا که ییتا جا کوشد یفرد م نیظاهر است؛ بنابرا تیریمد
 & Heidari Charvadeh( کند کیآن نزد یاجتماع شده رفتهیبدن خود را به شکل پذ
Kermani, 2012:85 .(چون اندام و  ییها از مؤلفه يا عنوان مجموعهبه ییبایز نک،یا

باعث  یو پزشک یدستاوردهاي صنعت قیو تلف شود یم فیتعر تیو جذاب پوشش ش،یآرا
 یژگیو کینباشد، بلکه  یستیو ز یعیمشخصه طب کی تنها گرید ییبایشده است که ز

و  یاجتماع یبه مثابه موضوع خود بدن ،یتیوضع نیمحسوب گردد. در چن یاکتساب
و  لیتما). Franco, 2088: 472( شناسان قرار گرفته استمورد توجه جامعه یفرهنگ

به بدن  ءگونهیش نگاه و يهنجار يزنان، به سبب فشارها نیبدن در ب تیریبه مد شیگرا
بدن و  ب،یترت نیبد هاست. رسانه لهیبه وس یفرهنگ مصرف عهو اشا يدار هیدر نظام سرما

 لیزنان تبد یزندگ در ها یمشغولها و دل دغدغه نیتر از مهم یکینسبت به آن به  ینگران
 شتریب دیتأک يا ندهیطور فزابه کنند، یم و آنچه تماشا شنوند یآنچه زنان م رایاست؛ ز شده

به مثا تناسب اندام، به ر،یاخ ههدر چند د ز،ین رانیا. در دهد یهر را نشان ماظ تیبر اهم
 ياست و اقدام برا را به خود جلب کرده زنان توجه دختران و ،ییبایز يارهایاز مع یکی

از دختران و  یبرخ غهبه تناسب اندام به دغد یابیدست جهت ،يالغر ییغذا میرژ تیرعا
 يها یانجام جراح يها را به سو آن و) )Ahmadnia, 2007( است شده لیبدت یرانیزنان ا

بدون نظارت پزشک، سوق  رانهیگ سخت ییغذاي ها میرژ تیو رعا نپوساکشیتاتو، ال ،ییبایز
  داده است
افراد ظاهر و بخش مهمی از هویت  هنمایند نیتر بدن، شاخصگفت که  توان یمپس 

صورت  و به شود ین نمایان مادیگر فاصله در برخورد بااجتماعی، بال يها تیاست و در موقع
میدان کنش  ترین مالك قضاوت در اختیار مخاطبان حاضر درسترس در و نیتر میمستق
از  ییها بخشاز سوي دیگر، ). Ganeez Abadi & Ghasemi, 2019:42( ردیگ یقرار م

 یدر بستر فرهنگ دهئیرو يها ها و نگرش هنوز هم از باورها، ارزش شهر شیرازجامعه زنان 
 ،يدار زن در جامعه همچون خانه یسنت يها و به نقش رندیگ یم ریتأث شیرازجامعه 

و  یاجتماع يها تیدر فعال یاند و مشارکت فعال از فرزندان وابسته ينگهدار ،يهمسردار
 ریهاي اخ در سال شده جادیا یفرهنگ راتییگرفتن از تغ ریالبته با تأث ارند؛ند یفرهنگ

و  یاجتماع يها تینسبت به مشارکت زنان در فعال یمتفاوت يها ها نگرش از خانواده ياریبس
در  یمراکز آموزش عال شیاست: افزا ریاز موارد ز یکه ناش یراتییاند؛ تغ کرده دایپ یفرهنگ

و استفاده گسترده از  یارتباط يها شبکه شیافزا ،یونیزیتلو يها مهبه برنا یاستان، دسترس
با توجه به این تغییرات، نگرش و باور نسبت به بدن و یا چاقی و اضافه وزن دچار . نترنتیا
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تغییرات زیادي شده است. در این پژوهش سعی خواهد شد به دیدگاه و تفسیر خود 
کنندگان در مورد چاقی و اضافه وزن پرداخته شود و به فرایندهاي پرداخته  مشارکت

ي بدنسازي را تسریع کرده است یا موانعی براي ها گاهباشکه حضور زنان را در این  شود یم
  .اند کردهي بدنسازي ایجاد ها باشگاهحضور این گروه به 

  
  پیشینه پژوهش

  تحقیقات داخلیالف) 
 نیبدن در ب تیریمد یشناخت جامعه نییتب«)، پژوهشی با عنوان 1398رستمی و راد (

 زانیکه م نشان داد رهیدو متغ يها لیلحاصل از تح جینتا. اند دادهانجام » بانوان ورزشکار
 الت،یتأهل، تحص تیهمچون سن، وضع يا نهیزم يرهایمتغ یحسب برخ بدن بر تیریمد

 يریپذ نقش يرهایمتغ نیب نیمتفاوت است. همچن انیو درآمد پاسخگو یشغل تیوضع
 وي احساس فشار هنجار ریتغم نیبدن، رابطه معکوس و ب تیریبا مد ينداریو د یتیجنس

 يرهایمتغ ر،یمس لیاساس تحل برقرار است. بر دار یو معن میبدن، رابطه مستق تیریدم
قرار دادن  ریتحت تأث قیو هم از طر میطور مستق هم به ،يو احساس فشار هنجار يندارید

 ,Rostami & Rad( اند گذاشته ریبدن تأث تیریمد زانیبر م ،یتیجنس يریپذ نقش ریمتغ
2020 .(  

 وعیو ش یشناختروان یشناسبیآس«)، پژوهشی با عنوان 1398( شهبازي و همکاران
 . نتایج پژوهش نشان داد کهاند دادهانجام » در ورزشکاران زن یورزش يها مصرف مکمل

آنان  درصد 61. کردند یاستفاده م یورزش يها از بانوان ورزشکار مکمل درصد 24حدود 
صرفاً با  درصد 20از  شیشتند و بها دا بودن مکمل مجاز ریبه مجاز و غ یشگیتوجه هم

 . کردند یها را مصرف م آن یمرب دییتأ
 يها با هم ارتباط معنادار و مصرف مکمل یبدن دارهنشان داد خودپنهمچنین  جینتا

مواد  نیبودن سطح شناخت بانوان از عوارض مصرف ا نییپا لیبه دل نیدارند. همچن
 نمود يریشگیپ يثرترؤطور مواد بهم نیبا آموزش مناسب از اثرات مخرب ا توان یم
)Shahbazi & et. al., 2020(.  

 تیریبدن و مد ریتصو ریتأث یبررس«)، پژوهشی با عنوان 1397نوروزي و همکاران (
درصد  2/49 داد کهنتایج نشان . اند دادهانجام » المیزنان استان ا یبدن بر مشارکت ورزش

صورت نامنظم و تفریحی  کنند یا به زش نمیاز زنان یا ور  یعنی تقریباً نزدیک به نیمی
دقیقه در هفته  120تا  61ها با هدف سالمتی و بین  درصد از آن 17کنند.  ورزش می
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صورت  آماري نیز به درصد معادل تقریباً یک سوم از نمونه 8/33کنند و  فعالیت ورزشی می
دو متغیر تصویر که  پژوهش نشان دادند ایناي مشارکت ورزشی دارند. نتایج  منظم و حرفه

از واریانس  56/0طور معناداري تا  ها در مجموع به هاي آن بدن و مدیریت بدن و مؤلفه
  ). Norowzi & et. al., 2019( کنند مشارکت ورزشی زنان را تبیین می

از  یتیعوامل مرتبط با نارضا یبررس«)، پژوهشی با عنوان 1395پارسامهر و همکاران (
ي پژوهش نشان ها افته. یاند دادهانجام » زدیساز شهر  رزشکاران بدنو نیبدن در ب ریتصو

 ریاز تصو یتیدر باشگاه و نارضا تیعضو ،ییگرا اختالالت خوردن، آرمان يرهایمتغ داد که
بدن رابطه  ریاز تصو یتیعملکرد و نارضا ریمتغ انیبدن رابطه معنادار وجود دارد، اما م

 ). Parsamehr & et. al., 2017( وجود ندارد يمعنادار
. نتایج اند دادهانجام » و ورزش یزنانگ«)، پژوهشی با عنوان 1394کایی و صدیقی (ذ

پس از  هاست ک نیا شود یپژوهش مشخص م یآنچه در طاین پژوهش نشان داد که 
مشترك و اعتماد به نفس در افراد  یتیانتخاب ورزش و استمرار در پرداختن در آن عامل

 قی. تلفزنند یدر متن م خالقیتافراد دست به  نیکه هر دو گروه ا ندک یم دایپرورش پ
 یگ سوژه نیو همچن درتصفات متضاد مثل ظرافت و ق نشیگز نیظرافت و خشونت در ع

 قیطر نیورزشکاران از ا نیدارد و ا خالقیتو  تیعامل نینشان از ا ،يورزشکار يها بدن
 یکنشگر اجتماع ينشگریو گز تیخلّاق يو فضا را برا بخشند یرا وسعت م یزنانگ يمعنا
 نیمؤثر در ا یاست که عوامل اجتماع يتا حد تینقش پررنگ عامل نی. همچنکنند یباز م

  .)Zakaye & Sadeghi, 2016( نوردد یدر م زیحوزه را ن
بازنمایی هویت از طریق بدن در «)، پژوهشی با عنوان 1394زاده و همکاران (محسن

پنج باشگاه پرورش اندام در شهر  :شهر تهران (مطالعه موردي يساز بدن يها باشگاه
ي از اهداف ا ندهیفزا. نتایج پژوهش نشان داد که بدنسازي به شکل اند دادهانجام » تهران)

از صنعت  متأثربخشی و افزایش توانایی فردي فاصله گرفته و اولیه خود یعنی سالمت
 مبدل شده است روحی جسم و سالمتبراي  فرهنگی و فرایند کاالیی شدن به ابزار مخربی

)Mohsen Zadeh & et. al., 2015(.  
به  شیمرتبط با گرا یسنجش عوامل اجتماع«)، پژوهشی با عنوان 1394راد و بیالن (

  دست به جیاساس نتا بر. اند دادهانجام » زیزنان شهر تبر نیاندام در ب ییبایز يها آل دهیا
 ،یفرهنگ هیسرما ،یستینگرش فمن يرهایمتغ ره،یچندمتغ و رهیدومتغ يها لیآمده از تحل

 يآمار اندام رابطه ییبایز يها آل دهیبه ا شیتأهل و سن، با گرا تیمصرف رسانه، وضع
 هیسرما يرهایکه متغ دادنشان  ریمس لیتحل جینتا ن،یاند. همچن نشان داده يمعنادار
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بر  یستینگرش فمن رین متغقرار داد ریتأث  تحت قیمصرف رسانه و سن از طر ،یفرهنگ
 چند ونیرگرس جیاساس نتا است. بر رگذاریاندام تأث ییبایز يها آل دهیبه ا شیگرا زانیم

 يها آل دهیبه ا شیگرا زانیم راتییدرصد از تغ 37 ینیب شیپ ییتوانا رهایمتغ نیا ره،یمتغ
  ). Rad & Bilan, 2015( اندام را دارند ییبایز

بررسی نظرهاي مشتریان «، پژوهشی با عنوان )1384پور (احسانی و شمسی
تایج تحقیق نشان داد که هدف . ناند دادهانجام » بدنسازي بانوان شهر اصفهان يها سالن

درصد)، تناسب اندام  8/65باشگاه، حفظ تندرستی ( يها بیشتر بانوان از شرکت در کالس
شان داد که وجود درصد) بوده است. همچنین نتایج ن 5/42درصد)، کاهش وزن ( 8/60(

مربیان متخصص و متعهد و مکان قرارگیري سالن و در نظر گرفتن انواع تخفیف در هنگام 
پرداخت شهریه در میزان جذب مشتري از اهمیت زیادي برخوردار است و مشتریان به 

و از نظر آنان کیفیت و کمیت  دهند یچگونگی و کیفیت ارائه خدمات اهمیت بیشتري م
تبلیغاتی اهمیت کمتري در جذب مشتري دارد. از  يها اده از انواع روشامکانات و استف

و  ها زهیها با اهداف، انگ دیگر نتایج به دست آمده، آشنایی کم مدیران و مربیان باشگاه
تمایالت مشتریان است و بیشتر مدیران و مربیان از نظر سابقه ورزشی و تحصیالت 

ها در سطح پایینی قرار دارند که بیان  شگاهدانشگاهی در زمینه مدیریت و مربیگري با
ورزشی و  يها مدیریت باشگاه ژهیو آموزشی مدیریت به يها کننده ضرورت برگزاري کالس

  .)Ehsan & Shamsi Pour, 2006( تخصصی و آموزشی براي مربیان است يها دوره
  

  تحقیقات خارجیب) 
Schve & et. al. (2017) ي باشگاهاعضا نیدر ب ننگتجربه «، پژوهشی با عنوان 

 . نتایج این پژوهش نشان داد کهاند دادهانجام » ی)اضافه وزن و چاق داراي(بدنسازي 
نسبت به سالن  یبا نگرش منف به بدنسازي کنندگان مراجعهبین در منفی و ننگ  برچسب

اقدامات ناسالم کنترل  ،و انگ منفی کنار آمدن با برچسب يناسازگار برا يورزش، رفتارها
 اتیتجرب رابطه معناداري وجود داشت.خود گزارش شده  یو عاطف یزن و سالمت جسمو

در افراد  یو جسم یسالمت روحتضعیف با  کنندگان به بدنسازيبین مراجعهانگ بدن 
 کی جادیاظهار داشتند که ا نیهمراه است. پاسخ دهندگان همچن یاضافه وزن و چاق يدارا
 .مهم است یالن ورزشبدون شرم در هنگام انتخاب س يفضا

Alvarado & et., al (2015)  تیفعال يها کننده لیموانع و تسه«تحقیقی با عنوان 
مطالعه  کی: بیکارائ يقایآفر تیدر جمع یاضافه وزن و چاق يزنان دارا انیدر م یبدن
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ی زندگ کیشر يبا دوستان زن خود را به جا تیبه فعال لیزنان تما. اند دادهانجام » یفیک
و انتظارات خانواده رقابت  ها تیبا مسئول نیساالن مرد داشتند. فعال بودن همچنهم ای
محدود  یداخل يرفت و آمد فعال، فضا يکم برا يها شامل فرصت ي. موانع ساختارکند یم

راحت و مقرون به صرفه بود.  یورزش يها کم به کالس یورزش در خانه و دسترس يبرا
 يروادهیمشاهده شد، از جمله پ داریپا يها تیط با فعالمرتب زیآمتیموفق ياستراتژ نیچند

 يها يمربوط به استراتژ ي. موانع فردنهیو کم هز یاجتماع اریبس یورزش يها و گروه
 کیعنوان به یبدن تیمزمن و مشاهده فعال يماریسالم شامل ادراك در مورد ب یزندگ

مطالعه  نیا است. ییغذا میکاهش وزن مطلوب اما کمتر از رژ يبرا یاحتمال ياستراتژ
 یبدن تیتجارب فعال يریگدر شکل یو اعتقادات بهداشت یتیجنس يرا که هنجارها ینقش
  . کند یبرجسته م کنند یم يباز

Khanam, S., & Costarelli (2008)  ینگرش نسبت به سالمت«پژوهشی با عنوان 
چهل  هش نشان داد کهاند. این پژو انجام داده» اضافه وزن يزنان دارا در بین و ورزش

 کنندگان اظهار درصد از مشارکت 96. اضافه وزن داشتند درصد 60و درصد افراد چاق
تنها زمانی تمایل به انجام ورزش دارند که توسط  و کنند یداوطلبانه ورزش نمکه  داشتند

ار افراد اظه از درصد 16عنوان درمان توصیه شود. از بین زنان داراي اضافه وزن، پزشک و به
که در واقع وزن  کنند یم ها فکر درصد از آن 20که اضافه وزن دارند و  دانند ینم داشتندکه

 تینوع فعال نعنواورزش بودند، شنا را بهانجام ها اگر مجبور به خانم شتریدارند. ب یعیطب
. نتایج نشان داد که ردندک را انتخاب می آهسته يروادهیمورد عالقه خود و سپس پ یبدن

 يبرا یخاص، غالباً ورزش منظم یفرهنگ ياعتقادات و باورها لیبه دل یبنگالدش زنان
و ورزش بیشتر با توصیه پزشکان و براي درمان چاقی  دهند یخود انجام نم یبهبود سالمت

  .دهند یمانجام 
Wang & et. al., (2004)  اضافه  يدر افراد دارا یننگ چاق ریتأث«پژوهشی با عنوان

 یژگیو نیکنندگان در چندشرکتي این پژوهش نشان داد که ها افتهی اند هدادانجام » وزن
تنبل  را که افراد چاق حیصر دهیعق نیها ا . آننشان دادندرا  یتعصب قابل توجه ها شهیو کل

اضافه  ي، افراد داراتیگروه اقل ياعضا ریبرخالف سا رسد یکردند. به نظر نم دییهستند تأ
 یکاهش ارزش گروه نیگروه داشته باشند. ا ياعضا نسبت به یوزن رفتار مطلوب

بر  یچاق یپزشک یو حت یاجتماع ـ یروان ریو درك تأث یننگ چاق رییدر تغ ییامدهایپ
  دارد. انیمبتال
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  حساسیت نظري پژوهش
چندان حساس باشد که  يلحاظ نظر از دیمحقق با کیو اشتراوس معتقدند که  زریگل

 1ينظر تیکند. حساس بیو ترک يبندرا مفهوم دیآ یم رونیب ها که از داده يا هیبتواند نظر
 يها هیو نظر شدیاند یم یکیصورت تئور شناس به جامعه که یاست و هنگام یدر رشد دائم

 تی). حساس1391 ن،ی(اشتراوس و کورب ردیگ یشکل م دهد، یمتوجه قرار  را مورد يادیز
داده حاصل  لیو روند تحل یشخصمطالعه متون، تجربه  ،اي از خالل تجربه حرفه ينظر
 يا نهیزمنظریه و  یفیاز آن جهت مهم است که اساساً پژوهش ک ينظر تیشود. حساس می
پژوهشگر که او را قادر  ییتوانا یعنی ينظر تیها هستند. حساس معنا دادن به داده یپ در

وجه به ت با). Iman, 2012در داده واکنش نشان دهد ( فیو نکات ظر راتییکند به تغ می
 يشتریکه ارتباط ب يها هیشده است نظر یسع ،ينظر تیحساس يارتقا يموضوع و برا نیا

شناختی که در مورد چاقی و اضافه وزن ی و اضافه وزن و رویکردهاي جامعهچاقع با موضو
ي زیادي در ها هینظر. رویکردها و داده شوند حیدارند، به صورت خالصه توض وجود دارد

ه وزن وجود دارد، اما رویکردهاي که بیشتر در مورد چاقی و اضافه وزن مورد چاقی و اضاف
ي بدنسازي پرداخته شده است، ها باشگاهي که به فرایند مراجعه زنان به ها هینظرزنان و 

  تا بر غناي کار و شناخت بیشتر موضوع افزوده گردد. شود یماشاره 
حسب اصل پاداش و  اعی برهاي افراد در روابط اجتم مبادله، پاسخ هیبنا بر نظر

هایی که پاداش دربردارد، پاسخ مساعد  شود؛ یعنی فرد به آن جنبه مجازات انجام می
). 1383کند (ادیبی و انصاري،  انجامد، پرهیز می هایی که به مجازات می دهد و از جنبه می

ه، مبادل هیمبادله، وجود سود در انجام کنش است. در نظر هییکی از اصول کلی در نظر
هایی است که از یک کنش  تأیید اجتماعی عنوان کلی است که وجه اشتراك همه پاداش

شدن هستند و از آن در  شوند. مردم در زندگی خود در جستجوي مطلوب واقع ناشی می
صورت  ). اهمیت شدید تناسب اندام به1375برند (اسکیدمور،  روابط اجتماعی خود لذت می

ها براي رسیدن به اندام  دختران و زنان باعث شده است آنویژه براي  معیار زیبایی به
مقابل،  هایی دست بزنند (مدیریت بدن) و در آل جامعه به اقدامات و فعالیت مطلوب و ایده

شدن را براي پاداش داشته باشند؛ اما از آنجا که رسیدن به این   انتظار تأیید و تحسین
د؛ این افراد گاهی از جانب دیگران و حتی مان تصویر مطلوب در بسیاري موارد ناکام می

هاي داخلی و خارجی بر نفوذ  شوند. بیشتر پژوهش خودشان دچار داغ ننگ چاقی می

                                                 
1 Theoretical sensitivity 
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گونه که ترس از تحقیر و تمسخر از  دوستان و خانواده در این زمینه تأکید دارند، بدین
ایجاد نگرانی عنوان مجازات سبب  هاي صمیمی (دوستان و خانواده) به جانب اعضاي گروه

گونه که پاکستون و  شود. همان ویژه چاقی در بین دختران و زنان می دائم از وضعیت بدن به
به این نتیجه رسیدند که اگر والدین، دختران دبیرستانی خود را به  ،)1991همکاران (

ی نظرگرفتن اندازه بدن رژیم غذای ها احتماالً بدون در گرفتن رژیم غذایی تشویق بکنند، آن
هاي مشابه نیز پژوهشگران متوجه شدند تحت فشار قراردادن یکی از  گیرند. در پژوهش می

 اعضاي خانواده با نارضایتی از بدن و تصویر منفی از آن، ارتباط معناداري دارد (کوهی،
1390.(  

اعتبار کردن فرد ؛ ویژگی که عمیقاً باعث بیکند یگونه تعریف م انگ را این 1گافمن
نمایه  ارزش و دوفردي معمولی و کامل به فردي بی شخص را از که يا گونهه ب شود یم

دو صورت بروز پیدا کند؛  به تواند یکه انگ م کند ی. او در ادامه خاطر نشان مکند یتبدیل م
 مخفی کـه بـه يا آشکار که به راحتی قابل مشاهده است و دیگري به گونه يا گونهیکی به

. شود یانگ باعث تمسخر، تبعیض و انتقاد از فرد انگ خورده م راحتی قابل مشاهده نیست.
که انگ بر نظارت انضباطی تمرکز دارد که از طرف مقامات  دارد یگونه عنوان م فوکو این

توسط  تواند یم )گیرانهسخت(. این نگاه انضباطی شود یم دولتی و جمعیت عمومی اعمال
احساس شرم، گناه و عدم  هو منجر ب سبت داده شده درونی شودشخصی که انگ به او ن

. محتوي تبلیغات شود یم عوامل بسیاري منجر به انگ چاقی. شود یاطمینان به خود م
 يها استیها، صنعت کاهش وزن، صنعت مد، س ها، از جمله رسانه طیف وسیعی از سازمان

مت و کننده این مطلب است که الغري نشانه سالها و حرفه پزشکی بیان ت، دانشگاهدول
این  رسد ینظر م). به 1999، 3برگرارنس و  2کوگان(است  آل اجتماعیهپیروي از اید

واکنش  .زیبایی و شهروندي مسئول بودن، ارتباط قائلند ها بین الغري و سالمت،سازمان
اجتماعی و  يها از قضاوت اخالقی، ارزش يا دهیچیبه چاقی شامل ترکیب پ عمومی

فراد چاق افرادي، تنبل، پرخور، ). ا2005، 5و ریلی 4ساگوي( باشد یعلمی م يها تیواقع
با انگ مشخص  . گافمن سه منبع متمایز در ارتباطشوند یانگیزه و ناسالم قلمداد م بی
  .کند یم

                                                 
1 Goffman 
2 Cogan 
3 Ernsberger 
4 Saguy 
5 Riley 
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شناس انگلیسی در نظریه ساختاربندي خود، با تشریح رابطه بین  آنتونی گیدنز جامعه
عی در دنیاي مدرن پرداخته است. مفهوم ساختار و عاملیت، به تغییر و تحوالت اجتما

است. منظور او از این اصطالح این است که » 1بازاندیشی«کلیدي در اندیشه اجتماعی وي 
کردارهاي اجتماعی در پرتو اطالعات تازه پیوسته مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته و تغییر 

، خود به 3ه متأخر). از نظر گیدنز، در عصر مدرنیت2009:132، 2دهند (الیوت شکل می
طور  اي تبدیل شده است که باید آن را ساخت نه اینکه بطور سنتی با از روي عادت به پروژه

قطعی تعیین شده باشد. این پروژه ممکن است امکان تردید و احساس پوچی را به همراه 
؛ دهد یمي و بازاندیشی، انتخاب شیوه زندگی را به افراد زیر برنامهآورد. اما چنین امکان 

ي نسبت به خود و همچنین بدن را به مفهوم سیاست زندگی زیر برنامهگیدنز این امکان 
. منظور از سیاست زندگی، مسائل مربوط به هویت، سبک زندگی و اخالقیات زند یمپیوند 

  ).1385:301است (گیدنز، 
گیدنز معتقد است که بدن ما فقط نوعی موجودیت طبیعی نیست که ما مالک و 

، و هاست واکنشي از کنش و ا مجموعهن باشیم: بدن نوعی دستگاه متحرك است، صاحب آ
ي متقابل زندگی روزمره یکی از ارکان عمده نگهداري و ها کنششدن عملی آن در  ور غوطه

). بدن مثل 144ي از هویت شخصی است (همان: ا کپارچهتحکیم مفهوم منسجم ی
. توجه به شود یم بدلخصیص مجدد شخصیت به مکانی براي کنش متقابل، تخصیص و ت

با رجعت به آن، تعریف مشخصی را دنبال کرد  توان یمبدن جستجویی براي هویت است و 
  ).1386:144که معطوف به قواعد و انتظارات اجتماعی نیست (ذکایی، 

ي شکل ا ندهیفزاطور بدن در دوران مدرنیته متأخر، به از نظر گیدنز، دانش در مورد
خود گرفته است؛ یعنی نوعی از دعاوي که ممکن است درست باشند، اما در ي به ا هیفرض

). لذا از آنجایی که 2003:4اصل براي بازاندیشی و رها شدن باز و گشوده هستند (شلینگ، 
بدن به صورت جزئی از پروژه بازاندیشانه دنیاي مدرن درآمده است، قرارگاهی است که 

ي ویژه ها میرژي هویتی باشد. ها شکلدگی و ي زنها سبک، ها ارزشحامل  تواند یم
ي ها نگرشبدنسازي و توجه به آراستگی و نظافت جسم در مدرنیته متأخر بدن را در برابر 

بازاندیشانه مستمر، به خصوص زمانی که تعدد انتخاب وجود داشته باشد، متأثر ساخته 
  ).1385:149است (گیدنز، 

                                                 
1 Reflexivity 
2 Eliot 
3 High Modernity 
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  شناسی پژوهشروش
، يا نهیاست. نظریه زم ي انجام شدها نهیه از روش نظریه زمپژوهش حاضر با استفاد

تا  ردیگ یسیستماتیک را به کار م يها هیتحقیق کیفی است که یک مجموعه رو یک روش
در این روش حرکت از جزء به کل . شکل گیرد يا دهیدرباره پد مبتنی بر استقرا يا هینظر

که از  ییها جزیه و تحلیل دادهاست و درحقیقت محقق به گردآوري منظم اطالعات و ت
. در این رویکرد گردآوري اطالعات و تجزیه پردازد یاند م شده پدیده مورد مطالعه استخراج

 يا نهییکدیگر قرار دارند. در روش نظریه زم و تحلیل در یک رابطه متقابل و دوسویه با
لکه تحقیق از یک برساند، ب تا آن را به اثبات شود یهرگز تحقیق، از یک نظریه شروع نم

مربوط به آن  تا آنچه متناسب و شود یو این فرصت داده م شود یحوزه مطالعاتی آغاز م
  ).Strauss & Corbin, 2012:23( است، آشکار گردد

ي بدنسازي شهر شیراز ها باشگاه، شهر شیراز و زنان در تحقیق حاضر میدان پژوهش
ي عمیق صورت ها مصاحبهمورد نظر با افراد ؛ پس از حضور محقق در میدان بوده است

 ها مصاحبه، تا رسیدن به اشباع نظري در خصوص مقوالت مختلف مورد مصاحبهو گرفت 
مؤنث بودن و  با توجه به تفکیک جنسیتی شدید در میدان مورد مطالعه ادامه پیدا کردند.

ع نظري . با توجه به در نظر گرفتن اشبااند بوده زنکنندگان از جنس  محقق همه مشارکت
وارد چرخه تجزیه و تحلیل  ها مصاحبهمصاحبه انجام شد و این  12در خصوص مقوالت، 

  اند.کنندگان در جدول زیر آمده. مشخصات مشارکتاند شده
  

  کنندگان پژوهشمشخصات مشارکت: 1جدول 
  شغل  تحصیالت  سن  کنندگان اسامی مشارکت  ردیف

  کارمند  کارشناسی ارشد  35  زهرا  1
  آرایشگر  کارشناسی  29  سیمین  2
  گرافیست  کارشناسی ارشد  27  لیدا  3
  مربی ورزش  کارشناسی  34  سما  4
  کارمند  کارشناسی  50  فاطمه  5
  کارمند  کارشناسی ارشد  45  سایه  6
  محصل  کارشناسی  18  پریسا  7
  خانه دار  کارشناسی  28  سمانه  8
  خانه دار  دیپلم  55  فرحناز  9
  نقاش  کارشناسی  32  نجمه  10
  محصل  کارشناسی  19  گسنر  11
  مدرس  دکترا  35  مریم  12
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کمک اشکال گوناگون مصاحبه  و به پژوهشها در طول  ي آنآور جمعیی که ها داده
 طور بهصورت گرفت، با استفاده از فرایند کدگذاري در مراحل مختلف، تجزیه و تحلیل شد. 

طالعاتی را که واجد نهایت ا کدگذاري عبور کنند تا در مرحلهباید از سه  ها دادهی کل
 ي، کار خود را باا نهیزم هینظرساخت نظریه هستند ارائه دهند. پژوهشگر در تدوین 

 در قالب مفاهیم است. بر ها دهیپدو  ها داده عرضهکه هدف آن  کند یمآغاز  1کدگذاري باز
کدگذاري باز  مقوله؛ یعنی پژوهشگر شود یمانجام  2اساس کدگذاري باز، کدگذاري محوري

 همرحل. سومین شود یممرکزي متمرکز  دهیپدعنوان  و در آن به کند یما شناسایی ر
ها صورت  قضایا و فرضیه توسعهي و ساز مدلاست که در آن  3کدگذاري، کدگذاري انتخابی

و ارتباط  شوند یمدر قالب مدل با یکدیگر عرضه  ها مقولهکدگذاري انتخابی،  در گیرد. می
 .شود یمنین در این مرحله، نظریه به اشکال متعددي ارائه . همچشود یمها توصیف  آن

هاي پژوهش اشاره دارد و عبارت است از ها و یافتهاعتبارپذیري به واقعی بودن توصیف
اي که این کنندگان پژوهش و براي زمینهها براي شرکتدرجه اعتماد به واقعی بودن یافته

ایج تحقیق از سوي ها و نتآنچه در یافته که پژوهش در آن انجام شده است؛ به این معنا
 یابیدست يار نظر و ذهن پاسخگو بوده است. برگردد، همانی باشد که دپژوهشگر ذکر می

کنندگان پژوهش استفاده اعضا و مشارکت ياز سو یابیاعتبار ایاز کنترل  يریپذبه اعتبار
گرفته است و نگان قرار کنند مشارکت اریپژوهش در اخت يها افتهیاساس  نیشده است؛ بر ا

ارائه  ها لیو صحت تحل یکل يها افتهیها خواسته شده است تا نظر خود را درباره  از آن
 ها دادهحاضر از چند تکنیک براي اعتباریابی یا قابلیت اعتماد  پژوهشهمچنین در دهند. 

  استفاده شده است:
و  یفیک روش درروش چند متخصص  نیاساس ا بر :يزیمم کیاستفاده از تکن .1

نظارت تمام مراحل  نی. اکنند یها نظارت م داده لیو تحل يآور بر جمع ي،ا نهیکار زم هینظر
 ي،تمام مراحل کدگذار ؛ یعنیردیگ یبرم را در ها هو استخراج مقول يساز مفهوم ،يکدگذار

 .چند متخصص انجام شده است از دیدگاه هیو ساخت نظر میمفاه يبند مقوله
 يبند تا ساخت شود یخام رجوع م يها به داده ،روش نیدر ا :یلیتحل يها سهیمقا .2

رفت و  ندیفرا ،مرحله نیدر ا پژوهشگرشود.  یابیو ارز سهیخام مقا يها با داده هینظر

                                                 
1 open coding 
2 axial coding 
3 selective coding 
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 نیا بر کهرا انجام داده  شده يکدگذار يها خام و مصاحبه يها مصاحبه میان یبرگشت
  است. صورت گرفته هیو ساخت نظر يکدگذار ندیها و فرا مداوم مصاحبه هسیمقا اساس 

  
  ي پژوهشها افتهی

در سه بخش کدگذاري باز، اشتراوس و کوربین اساس رویکرد  هاي این بخش بر یافته
با  ،یشناس نوع روش نیدر ا يارائه شده است. کدگذار محوري و انتخابی یا گزینشی

کدها بودن،  يداده و در جستجو لیو تحل هتجزی. در مرحله شود یباز شروع م يکدگذار
به خرد  يا نهیزم پردازان هیباز، نظر يرکدگذا انی. در جرشود یم ریپذ باز امکان يکدگذار

 نی. در اپردازند یها م داده يسازبرچسب زدن و مقوله سه،یمقا ل،یو تحل هیکردن، تجز
 لیو تحل هیباز مورد تجز يبا استفاده از کدگذار قیتحق يها پژوهش هم در مرحله اول داده

منتج  یمقوله فرع 30 هب میمفاه نیمفهوم به دست آمد که ا 400قرار گرفتند که حدود 
عبارت است از  يمحور ياست. کدگذار يمحور يکدگذار ،يشدند. مرحله دوم کدگذار

مقوالت، به  انیم وندیپ يها با برقرار آن لهیباز به وس يکه پس از کدگذار ییها هیسلسله رو
بر  گریکدیها به  اتصال مقوله ندی. فراابندی یارتباط م گریکدیبا  اطالعات يدیجد يها وهیش

و  میمفاه ،يمحور ينام دارد. در کدگذار يمحور يها کدگذار و ابعاد آن ها یژگیاساس و
و ضمن ادغام موارد  سهیمقا گریکدیاند با  شده جادیباز ا يکه در کدگذار يا هیمقوالت اول

. بعد از رندیگ یقرار م یحول محور مشترک شوند یمربوط م گریکدیکه به  ییها مشابه، مقوله
 6به  يمحور يدر مرحله کدگذار یمقوالت فرع نیبه دست آمدند ا یفرع يها مقوله نکهیا

 میو مفاه سهیمقا گریکدیها، آنها با  از گزاره میپس از انتزاع مفاه. منتج شدند یمقوله اصل
 »يگرید یاجتماع دییو تأ یمیخودتنظ«به نام  تر یمفهوم کل کیمرتبط تحت عنوان 

  شدند. کپارچهی
  :اند بودهمقوالت محوري پژوهش به شرح زیر 

 ییبایز اریتناسب اندام به مثابه مع - 1
 یو خانوادگ یاجتماع يها نهیانتظارات و زم - 2
 کاهش وزن يها زهیعنوان انگعملکرد بدن به بهبودسالمت و  - 3
 يا رسانه کالیپارادوکس ییبازنما - 4
 کاهش وزن يو عدم اعتماد به دارو برا یبه اصالح سبک زندگ لیاو تم حیترج - 5
  ها آن ریو تفس ریو تعب يگریتوسط د یاجتماع دییتأ - 6
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  مقوالت محوري
  تناسب اندام به مثابه معیار زیبایی

 معیار زیبایی اندام مورد توجه دختران و همنزل در چند دهه اخیر، تناسب اندام به
 هي رعایت رژیم الغري جهت دستیابی به تناسب اندام به دغدغزنان قرار گرفته و اقدام برا

 که در بسیاري از جوامع، رسد ینظر م. به برخی از دختران و زنان ایرانی تبدیل شده است
 دیآ یزنان در مقایسه با مردان نسبت به وضعیت زیبایی و ظاهر خود و آنچه به چشم م

. این توجه وافر ایشان دهند ینشان م نظر بیشتري دارند و حساسیت و توجه بیشتري دقت
 بدن خود با الگوهاي يها یژگیو مقایسهرفتارهایی گاه افراطی را به منظور  دارد یم وا را

جمعی و عوامل تبلیغاتی صنعت زیبایی  يها فرهنگی زیبایی چهره و اندام که در رسانه
برخی از زنان در  بر این اساس). Rad & Bilan, 2017:362( ، اتخاذ کنندشود یم تبلیغ

با تناسب اندام غایر این پژوهش براي دستیابی به تناسب اندام و فرار از چاقی که آن را م
ي بدنسازي را به مثابه ها باشگاهو  دنکن یمي بدنسازي مراجعه ها باشگاهو به  دانند یم

از  یک. یکند یمکه مسیر دستیابی به تناسب اندام را تسریع  رندیگ یمي در نظر ا لهیوس
و ادراك خود را  ندیبیمسائل م هیتر از بقرا مهم ییبایتناسب و ز تیکنندگان اهممشارکت

  دارد:یم انیب نیچن
 مطمئناًیکی از اهداف اصلی من در انجام ورزش بدنسازي رسیدن به سالمتی و «

کنم این هست که  تناسب اندام و زیبایی مد نظرم هست. چیزي که من به آن فکر می
هاي غیر مفید بدن هست.  ورم، خوب ورزش کنم. شکمم آب شود. شکم چربیخوب بخ

همچنین در کنار سالمتی زیبایی هم مهم است. حتی یک جورایی زیبایی اهمیتش 
 ».بیشتره

کنندگان معتقد هست که عالوه بر اینکه تناسب اندام به مثابه  یکی دیگر از مشارکت
اندام باعث افزایش اعتماد به نفس در زندگی و . دستیابی به تناسب باشد یممعیار زیبایی 

کننده ادراك خود را  مشارکت. این دیآ یمتوجه بیشتر به بدن و مدیریت بدن به حساب 
  :کند یمبیان چنین 
چاقی یک مشکل بزرگ تو زندگی من بود من همیشه به اندامم و فرم بدنم توجه «

ندامی اولویت اول زندگیم هست. او نسبت به این قضیه خیلی حساس بودم. خوش کردم یم
دوست نداشتم لباس بخرم. اعتماد به نفسم تو لباس پوشیدن از دست دادم دیگه 

دوستام من رو  آمدهر چی بخواهم بپوشم و تو آن سه ماهی که فرزندم به دنیا  توانستم ینم
  ».ندیدن و دوست نداشتم ببینمشون تا زمانی که الغر شدم
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وجه ویژه نسبت به بدن بعد از کاهش وزن و مراجعه به کننده دیگري به ت مشارکت
ي ها باشگاهو اعتقاد دارد که افرادي که بیشتر به  کند یمي بدنسازي اشاره ها باشگاه

و این  دهند یم، تمایل و توجه بیشتري نسبت به بدن خود نشان کنند یمبدنسازي مراجعه 
اسیت بیشتري به موضوع که فرد احساس شادي در زندگی و حس شود یمموضوع باعث 

کننده ادراك خود را به این شکل  دهد. این مشارکتسالمتی و تندرستی از خود نشان می
  :کند یمبیان 

بدنم را دوست نداشتم چون  قبالً. دهم یمبه بدنم خیلی توجه خاصی دارم و اهمیت «
ي بدنم تشکر اما االن که وزن کم کردم از تمام اعضا؛ کیلو 20خیلی چاق شده بودم در حد 

شب قبل از  دهد یمو بهم آرامش خاصی  کنم یماز فرق سر تا نوك پا. بهش توجه  کنم یم
 ».و بیشتر فکر سالمتی و تندرستی بدنم هست کنم یمخواب از بدنم تشکر 

کننده دیگري اعتقاد دارد که زیبایی یک خانم به تناسب اندام وابسته است و  مشارکت
معیارهاي زیبایی او به حساب  نیتر مهمخالق رفتاري فرد از جمله این تناسب اندام بعد از ا

  :کند یمکننده ادراك خود را به این شکل بیان  . این مشارکتدیآ یم
به نظر من زیبایی یک خانم بعد از اخالق رفتارش،  کنم یمخیلی به بدنم فکر «

رگیرش هستم. و اندامم خیلی د دهم یمتناسب اندامش هست. من به پوستم خیلی اهمیت 
  ».ی بدنم بهترین باشمآناتومدوست دارم متناسب با 

کنندگان هم به موضوع تناسب اندام و معیار زیبایی اشاره  یکی دیگر از مشارکت
تناسب اندام داشته باشد، دیدگاهش نسبت به فرم  و معتقد هست که زمانی که فرد کند یم

و این موضوع  کند یماط متقابل برقرار ارتب اش یبدنو بیشتر با فرم  شود یمش متفاوت بدن
که فرد هم احساس اعتماد به نفس بیشتري در زندگی داشته باشد. این  شود یمباعث 

  :کند یمکننده ادراك خود را به این شکل بیان  مشارکت
تو پري هستم و  (آدمفرم بدنم رو دوست دارم در کل بدنم رو هم دوست دارم  «

ال نزدیک بشوم و این اضافه آ هبه وزن اید کنم یمما تالش بندي درشتی دارم) ااستخوان
این اضافه وزن یک چیز بدي هست که باید از بین ببرمش.  کنم یموزنم از بین برود و فکر 

اعتماد به نفسم  نهیشیب تر قشنگبه خاطر اینکه بهتر به نظر برسم زیباتر باشم لباس به تنم 
  ».شود یمبیشتر 
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  ن دیگرامهم  انتظارات
شدن و  که به جریان اجتماعی استپردازانی  ترین نظریه یکی از مهم جرج هربرت مید

مید ، پرداخته است. کند ماعی به پرورش درك از خود کمک میهایی که تعامل اجت راه
. من فاعلی خصوصیات »من مفعولی«و » من فاعلی«کند،  را به دو بخش تقسیم می» خود«

خود فاعلی همان  دهد،صیت هر فرد را نشان میي شخمانند و خود به خودطبیعی بی
د در هر کودك و بچه ها و تمایالت نامحدوبراي مثال انگیزه شخصیت فردي خود است،

دهد، درونی هاي اجتماعی ویژه خود را نشان میجنبه» من مفعولی« .شوندعادي پیدا می
د مفعولی همان شخصیت خو. هاهاي جامعه و آگاهی افراد از این خواستهکردن خواسته

جامعه شکل  دیگران یعنی در ارتباط با اثر در این خود مفعولی نیز اجتماعی او است.
انطباق با انتظارات  یاز خود است که در پ يا جنبه »یمن مفعول«پس از نظر مید  .گیرد می

 .)Ritzer, 2018( در جامعه است گرانید
 ریدر شکل دادن به تصاو یمهم نقش یو خانوادگ یاجتماع يانتظارات و بسترها

و تعامالت با  یاجتماع سهیها داشته است. زنان با استفاده از مقا کنندگان از بدن آنشرکت
(و بدن زنان  شانزنان نسبت به بدن دگاهیظاهر خود بحث کردند. د یابیارز يبرا گرانید
و  گریعامل با زنان د، تیو خانوادگ یفرهنگ يها از هنجارها آن ریسبر تف يادیز ری) تأثگرید

  ه است.گذاشت یاجتماع يها با نقش، ها آن دیجنس مخالف / مردان و عقا يشرکا
ها از بدنشان به  که درك آن داشتنداظهار می نیکنندگان همچناز شرکت یبرخ

 حیزنان توض نیها است. ا مربوط به نقش آن يها تیها در انجام تعهدات و مسئول آن ییتوانا
  . ها مهم است مراقبت از آن يسالم بودن برا نیاز رفتار خوب و همچن يبرداردادند که الگو

ي فرهنگی ها نهیزمو به  رود یمي خانوادگی فراتر ها نهیزمکنندگان از  یکی از مشارکت
. باشد یمکننده فرم بدنی زمینه فرهنگی تعیین نیا کهو اعتقاد دارد  کند یمقومی اشاره 

  :کند یمدراك خود را به این شکل بیان انحوه  کنندگان مشارکتاین 
، پسندند یمبندي درشت را پر و استخواني توها خانمدر فرهنگ جامعه لر  معموالً«

که مریض هست و یا خدایی نکرده مشکلی  کنند یمدختر الغر را دوست ندارند، فکر 
  ».دارد

که زنان از بدن  يکه ممکن است تصورداشتند کنندگان اظهار میبرخی از مشارکت
باور  نیزنان بر ا متفاوت باشد. یخانوادگ طیاساس شرا زنان داشته باشند، بر ریخود و سا

خانواده  ياعضا ریدارند در مورد اندازه و شکل بدن خود در رابطه با سا لیبودند که زنان تما
امر مهمی کنندگان بستر خانواده را به مثابه  یکی از مشارکت کنند. مباحثه و گفتگوخود 
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کننده به این صورت  که با فرایند چاقی پیوند ناگسستنی دارد. این مشارکت کند یمتلقی 
  :کند یماظهار نظر 

مادران،  شتری؛ و معموالً، بدیباش چاققابل قبول است،  چاق باشداگر مادر شما «
 يعاً غذا. واقمیخورد یو ما غذا م ندک یم يهستند. مادرم آشپزچاق  ها، همه ها و عمه خاله
  ».د که بیشتر چاق بشیمکن یماین شرایط را مهیا  ؛ ومونهقی نمیی بااضاف

و اعتقاد دارد  کند یمکنندگان هم به شرایط خانوادگی اشاره  یکی دیگر از مشارکت
و در این بستر الغري امري رایج و  باشد یمچاقی  يي خانواده بر مبناها ارزشکه هنجار و 

  :کند یمکننده ادراك خود را به این شکل بیان  تنیست. این مشارک متداول
هستید و اضافه وزن  الآ هدیاخوبی و  گفت یموقتی چاق شده بودم پدر و مادرم «

ه و زیر یمی، موهات ش یمد مریض گفتن یمندارید، تازه خوب شدید و وقتی الغر کردم 
  ».شه یمپوستت چروك 

و اعتقاد دارد که بستر  کند یماشاره کننده به ژنتیک خانوادگی  در ادامه این مشارکت
  کننده فرایند چاقی هست.تیک چاقی در آن وجود دارد، تسریعخانواده که استعداد و ژن

، برادرم چاق خواهرم ،مادرم ،تو خانواده ما میرا دار یچاق نهیزم یکیبه لحاظ ژنتما «
اظب باشیم و خانواده مادري من استعداد چاقی را دارند که باید خیلی مو هستند؛ و

شکم که بوستون بود "دیدگاه خانواده این هست  متأسفانهحواسمون به همه چی باشد. 
این هست که چاقی و اضافه وزن طبیعی به قول  شان یکلدیدگاه  "رنگ گلستان بود

  .»گوشتی است شکمشان خودشان
  

  توانمندسازي بدن   
براي کاهش وزن است  ها آن سالمتی اولین دلیل اند کردهکنندگان بیان  اکثر مشارکت

دلیل  نیتر یاصلو یکی از اند  رفتهبدنسازي   ورزشبه سمت  ها يماریبو براي پیشگیري از 
بسیاري از  .اند کردهي بدنسازي منوط به سالمتی خود بیان ها باشگاهمراجعه به 

ري باال بیما فشارخون عنوان مثال دیابت،ي مزمن پزشکی (بهها يماریبکنندگان  مشارکت
که باعث تسریع روند مراجعه به  اند گرفتهقلبی و دردهاي مزمن) را به مثابه عاملی در نظر 

 توجهکنندگان با  گفت که مشارکت توان یمبر این اساس  ي بدنسازي شده است.ها باشگاه
و اینکه به این درك  اند داشتهبه آگاهی و اطالعاتی که در مورد اثرات منفی چاقی 

به سمت کاهش وزن تمایل پیدا  باشد یم ها يماریبانواع  مسببقی که چا اند دهیرس
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ي بدنسازي را ها باشگاهي بدنسازي و مراجعه به ها ورزشو براي کاهش وزن، انجام اند  کرده
  .اند کردهانتخاب 

کنندگان معتقد هست که در مورد چاقی و پیامدهاي آن اطالعات  یکی از مشارکت
فشار خون و دیابت و و عامل اصلی  شود یم ها يماریبنواع کافی دارد و این چاقی باعث ا

  :کند یمکننده ادراك خود را به این شکل بیان  . این مشارکتباشد یمکلسترول 
فشار خون و دیابت و کسترول  آمدن به وجوددانم این افزایش وزن باعث می«

هام به همه عمه اعث شده از نزدیک ببینیمشود. همچنین تجربه خانوادگی که داشتیم ب می
را  وزنتانگوید  می کنم یمخاطر اضافه وزن پا درد، زانو درد دارند. وقتی به دکتر مراجعه 

هام کمر درد دارند و این  ي شکمی هست. خالهها یچربگویند به خاطر  باید کم کنید یا می
  ».باعث شده خیلی حواسم به خودم باشه

و عامل اصلی خیلی از  مسببی کننده دیگري هم اعتقاد دارد که چاق مشارکت
گیر شده است، این گروه هم  در این وضعیت که ویروس کرونا همهو  باشد یم ها يماریب

 ها گروهبیشتر در تیرس این ویروس قرار دارند و میزان بیماري این افراد بیشتر از سایر 
  :کند یمکننده ادراك خود را به این شکل بیان  . این مشارکتباشد یم

شود. االن تو دوران کرونا مشخص  می ها یضیمرهمه  آمدن به وجوداعث چاقی ب«
ي زیادي به بدن ها بیآسروحی و جسمی  لحاظ ازگیرند.  بیشتر کرونا می ها چاقشده که 

خواهرم دچار افسردگی و انزواي اجتماعی شده بود دوست نداشت جاي برود.  مثالً زنند یم
اگر ورزش نکنند باعث پوکی استخوان  ها خانم بود پائین. براي آمدهاعتماد به نفسش 

  ».رود یمهاشون تحلیل  چون استخوان شود یم
کنندگان به پیامدهاي زیاد و گستردگی زیاد این پیامدها اشاره  همچنین مشارکت

کنندگان به پیامدهاي جسمی و برخی دیگر به پیامدهاي روحی  . برخی از مشارکتکند یم
به عدم بارداري زنان کنندگان  . یکی از مشارکتکند یماشاره و روانی چاقی و اضافه وزن 

  کننده اعتقاد دارد که: . این مشارکتکند یمعنوان یکی از پیامدهاي چاقی اشاره  به
دیدم خانمی که به  مثالًهستند بیشتر درگیر بیماري هستند  تر چاقکسانی که «

 بدنشاناینکه سیستم ایمنی باردار بشود. افراد چاق به خاطر  توانست ینمخاطر چاقی 
 ».شوند یمتر هست بیشتر درگیر بیماري قلبی عروقی دیابت ...  پائین

و این  کند یمی و دیابت اشاره قلبکنندگان به انواع بیمارهاي  یکی از مشارکت
کننده ادراك  مواظب بدنش است. این مشارکت شتریبکه  داند یمبیمارهاي را هشداري 
  :کند یمن خود را به این شکل بیا
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ي قلبی و چون تو خانواده پدریم همه درگیر ها يماریبو  شود یمچاقی باعث دیابت «
من خیلی حواسم هست و باعث شده بیشتر به سالمتیم فکر کنم و  هستنداین بیماري 

 ».وزنم را کنترل کنم
  :کند یمکنندگان به این صورت ادراك خود را بیان  یکی دیگر از مشارکت

کاهش  تواند یمي جنبه روحی و جسمانی دارد جنبه روحیش ها نمخاچاقی براي «
ي قلبی ها يماریباعتماد به نفس، حضور نداشتن در اجتماع، افسردگی. جنبه جسمانی 

  ».رحم و تخمدان)(عروقی، مشکالت هورمونی 
  

  اي دوگانگی بازنمایی رسانه
نقش تعیین  ها رسانه، شود یبدن خوانده م تیریدر گسترش فرهنگ بدن و آنچه مد

ي است. سائوکو در این ا رسانهاغلب متکی به تصاویر  الآ هدیاکننده دارند. تصور افراد از بدن 
ي ا رسانه ریتصاوو اختالالت غذایی ناشی از  ها ییاشتهاینه اعتقاد دارد که بسیاري از بیزم

این نوع  و بیشتر گذارند یمل در معرض تماشا آ الغر را به شکلی ایده ها بدناست که 
در این رابطه ساالمون  ).Saukko, 2008:43( دهند یمي بدنی را مورد بازنمایی قرار ها فرم

ي اجتماعی مجازي ها شبکهبا بررسی استفاده از  ،)Salomon & Brown, 2018( و براون
ي مجازي براي نقد خود به ها رسانهکه استفاده از این  دهند یمبر مدیریت بدن نشان 

و در نتیجه افراد نظارت بر بدن  انجامد یمیتی بیشتري از بدن در بین جوانان احساس نارضا
طبق تجربیات و  .است تر عیشا، رفتاري که در بین دختران از پسران دهند یمرا افزایش 

ي اجتماعی ها شبکهو به خصوص  ها رسانهگفت که  توان یمکنندگان  ادراك مشارکت
و تضادهاي زیادي براي نوع مدیریت  ها تناقضکه  اند گشتهمجازي به مثابه فضاي مبدل 

بدن و نوع فرم بدن و اینکه چه تعریفی از چاقی و تناسب اندام در جوامع شکل گیرد به 
که از نظر  دهند یمي بدنی مختلفی را مورد بازنمایی قرار ها فرمشدت اثرگذار هستند و 

ي ها امیپوارد دیگر به نکات و کنندگان در خیلی از این موارد نکات مثبت و در م مشارکت
مختلف قرار  زیآمي مختلف و بسترهاي چالشها راهه دوو افراد را در  کند یممنفی اشاره 

انتخاب یک فرم بدنی  و شود یمگیري بی نهایت سخت و در این شرایط تصمیم دهند یم
ك کنندگان به صورت مفصل ادرا نهایت سخت خواهد شد. یکی از مشارکتمطلوب هم بی

  :کند یمخود را به این شکل بیان 
 کنم یمبالگرها و اینفلونسرها را دارم و خیلی پیگیري  من بیشتر پیج ها لباس مد،«

و تغذیشون بررسی  نمیب یماندامشون  نمیب یمهاشون لباس نمیب یمها را نآغذاهاي 
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یسه نها مقابه خودم داشته باشم و خودمو با آ این باعث شده حس بدي نسبت کنم یم
در واقع  شود یماندام هستند و باعث ناامیدیم هیکل و خوشکه چقدر آنها خوش کنم یم

منفی. یک بالگر هست به نام  ریتأثو هم  اند گذاشتهمثبت بر روي من  ریتأثبالگرها هم 
اشیگرام که باعث شده بدنم را همین جوري که هست دوست داشته باشم و بپذیرم و در 

ل آ ی به فرم ایدهتوان یمتالش و در نظر گرفتن استایل بدن خودت  با دهد یمواقع نشون 
و بدن خودتو همون  شود یمو باعث  شود یمافزایش اعتماد به نفس فرد  برسید و باعث

ی که یو این بالگرها جوري که هست با ترك چاقی که دارید بپذیرید و دوست داشته باشید
که دیگران این معضالت  دیرس یمنتیجه  به این هستند مشکلی مثل تو دارند دینیب یم

بهترش کنند ولی بعضی از بالگرها رو  کنند یمیند و سعی آ دارند ولی دارن با آن کنار می
اندام و فقط خودت جدا دم دنیا اینجوري هستند الغر، خوشهمه مر دیکن یمفکر  دینیب یم

  ».از خودت هستی مشکل کن یمکه این هیکل را داري و فکر  یو تو هست دیا مانده
و  ها رسانهمثبت و منفی زمان  همکنندگان نیز به اثرات  یکی دیگر از مشارکت

انگیزه فرد  کننده عیتسرو اثرات مثبت را به مثابه  کند یمي اجتماعی مجازي اشاره ها شبکه
و از سوي دیگر اثر  داند یمبراي انجام مستمر ورزش بدنسازي و مدیریت مطلوب بدن 

. این دهند ینمرا مورد بازنمایی قرار  ها تیواقعکه  گردد یبرمبه این  ها هشبکمنفی این 
  :کند یمکننده ادراك خود را به این شکل بیان  مشارکت

اثرات مثبتی داشته باشند و هم اثرات منفی. من  توانند یمي اجتماعی هم ها شبکه«
 کنم یمرو دنبال  ها گاهباشها و خودم پیج فیت نس کنم یمتوجه  ها آنبیشتر به بعد مثبت 

. توانم یمکه من هم  رمیگ یمو انگیزه  نمیب یمو اندامشون را  کنند یمکه چی کار 
و به  شوند ینمنم که ناامید یبتالش مستمر و مدامومشون می دهند یمي که انجام ها ورزش

طوري که بقیه توانستند منم هم ست همینو اینکه شدنی ه دهند یمتالششون ادامه 
دنیاي مجازي و غیر واقعی  واقعاًو  دهد ینم. در کل فقط اینستا کل واقعیت نمایش توانم یم

 ».در مقابل اثرات دنیاي واقعی چند برابر بیشتر هستند
ي ها شبکهکنندگان در مورد فضاي مجازي معتقد است که در  یکی دیگر از مشارکت

د نحوه حرکات ورزش گرام صفحات زیادي در مورااجتماعی مجازي و به خصوص اینست
بدنسازي وجود دارد و در این صفحات به آموزش این حرکات ورزشی پرداخته شده است، 

ي زیادي با ها تفاوتکه  ردیگ یمي بدنی زیادي مورد بازنمایی قرار ها فرماین فضا،  دراما 
 کننده ادراك خود را ال فرم بدنی که مد نظر من هست وجود دارد. این مشارکتآ هنوع اید

  :کند یمبه این شکل بیان 
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ي زیادي دارم که ببینم چه حرکتی باید انجام بدهم براي ها باشگاهدر اینستا پیج «
مقایسه  ها مدلاندام بدن. ولی بیشتر دنبال دنیاي واقعی هستم. گاهی اوقات خودم را با 

 ها لباسنها فرق داره. بیشتر دنبال مدل آگم استایل بدن من با  اما بعدش می کنم یم
 ».هستم

ي ها شبکهکننده دیگري اعتقاد دارد که اطالعاتی که در این فضا و در  مشارکت
 به خاطرفاصله دارد و  ها فرسنگي موجود ها تیواقعبا  شود یماجتماعی مجازي رد و بدل 
کننده ادراك  ي رجوع کند. این مشارکتتر موثقبه منابع  کند یمهمین در این زمینه تالش 

  :کند یمشکل بیان  خود را به این
اطالعاتی که در  کنم یمند چون حس اپ برام صد در صد نیستفضاي اینستا و واتس«

نها استفاده هستم و از آ تر یواقعاي ه منبعدور از واقعیت و به دنبال  شود یمآنها رد و بدل 
 ».کنم یم

اشاره ي اجتماعی مجازي ها شبکهزیاد این  راتیتأثکنندگان به  یکی دیگر از مشارکت
ي بدنی در صفحات مختلف فضاي ها فرمو اعتقاد دارد که زمانی با بازنمایی انواع  کند یم

که مراجعه به  شود یمو باعث  شود یمباعث انگیزه و تحریک بیشتر  شود یممجازي مواجه 
در این فضا با مربیان و افراد  تواند یمي بدنسازي افزایش پیدا کند و از سوي دیگر ها باشگاه

ي براي کاهش وزن انتخاب کند. تر مناسبي ا هیتغذي ها برنامهي در ارتباط باشد و تا ا هحرف
  :کند یمکننده ادراك خود را به این شکل بیان  این مشارکت

 نمشیب یمدارد و من االن بک گراند گوشیم چیزي هست که وقتی  ریتأثخیلی زیاد «
ی هستم که دوست دارم یهال پیجیرم. در اینستاگرام هم دنباتحریک بشوم و انگیزه بگ

ي نوع ا حرفهي و با تجربه هستم و دنبال ورزشکارهاي ا حرفهي ها یمربنس و  دنبال فیت
  ».شود یمبرنامشون و تغذیشون هستم و این باعث تحریک و انگیزه من 

  
  اولویت سبک زندگی بر دارو

بر انجام انواع  وزن مبتنی کاهش هاي برنامه به نسبت ابراز عالقه کنندگان مشارکت
 گرفتند یمي بدنسازي را به مثابه مکانی در نظر ها باشگاهداشتند و  ي بدنسازي راها ورزش

با یکدیگر  توانند یمشود و  یمکه در این مکان امکان اینکه با سایر زنان باشند، فراهم 
و  ي آشپزي و خوردن سالم به همراه افزایش فعالیت بدنی منظمها مهارت مالقات کنند و

هاي ورزشی حرف  همچنین درباره برنامهها  آنتغییر سبک زندگی سالم را بیاموزند. 
. از سوي اند شدهآشنا  ها مهارتزنند و اعتقاد داشتند که در این مکان به انواع زیادي از  می
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هنگام بودند و این را دریافتند که  ي غذایی زودها میرژ کلی مخالف طور بهها  آندیگر 
ها براي برنامه کاهش  بنابراین ترجیح آن؛ برد یم زیادي رانسبتاً  ان و تالشکاهش وزن زم

تحت عنوان  ي کاهش وزن راداروهااین  ها آن وزن بلندمدت و حداقل یک ساله بوده است.
و عوارض داروها . همچنین نسبت به عوارض جانبی این آوردند یمبه حساب » طبیعی غیر«

ابسته شدن به این زنان نیز نگران و بسیاري از د بودند.اعتمابینی نشده داروها بی پیش
  .اند بوده داروها

کنندگان به درمان سریع نسبت به چاقی توسط متخصص و فرد  یکی از مشارکت
  :کند یمادراك خود را بدین شکل بیان ها  کننده مشارکتاین  .کند یممبتال به چاقی اشاره 

متخصصان وجود دارد، همه دنبال راه  فقط یک نکته در جامعه و در نزد برخی از«
سفانه عوارض أتراشی که متهستند مثل کوچک کردن معده و پیکري سریع و فوري ها حل

هیکل و فرم  نآ دیبااینکه همه  ؛ وزیادي دارد. دنبال ورزش مداوم و پیوسته نیستند
و به بدنشون را بپذیزند و خودشون دوست داشته باشند و براي سالمتیشون ورزش کنند 

 ».فکر تغذیشون باشند
ي کنترل چاقی ها روشدرمانی به مثابه یکی از گان به الکتروکنند یکی از مشارکت

براي کنترل چاقی  ییها ورزشو اعتقاد دارد که بعد از مدتی به سراغ انجام  کند یماشاره 
  :کند یمکننده به این صورت اظهار نظر  مراجعه کرده است. این مشارکت

درمانی رفتم ولی بعدش من سعی هنمایی بودم خیلی چاق شدم الکتروزمانی که را«
  ».روي و بدنسازي رفتمه ورزشیم داشته باشم یوگا، پیادهکردم هر روز برنام

ي غذایی که زیر نظر متخصصان این امر ها میرژعنوان کنندگان به یکی از مشارکت
کننده تجربه زیسته خود  شارکت. این مکند یمانجام داده است به مثابه درمان چاقی اشاره 

  :دهد یمرا به این صورت شرح 
ي و ا نشاستهیک دوره رژیم کتوژنیک گرفتم که راضی نبودم و این نوع رژیم مواد «

تونستم کلی مواد قندي ندارد فقط مواد چربی پروتئینی مشخصی هست، تو این دوره می
و این حجم زیاد مصرف  روغن حیوانی مصرف کنم ،چربی بخورم یک عالمه کره بخورم

احساس شادي و سبکی و لذتی که بعد (حالم خوب نبود  داد ینمچربی حس خوبی به من 
از نوع غذاها بوي غذاها خوشم  کردم یمي نداشتم و احساس سنگینی خور یماز غذا 

ي ا دورهوض کردم و رژیم جدیدم اسمش روزه م را ع) اما کاهش وزن داشتم و رژیمآمد ینم
تونی غذا مصرف کنی محدودیت نوع غذایی نداري ولی انی در روز میهست یک زم

  ».يخور یمساعت غذا  8ي خور ینمساعت غذا  16محدودیت ساعتی داري 
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اعتقاد  باشد یمکنندگان که خودش از مربیان ورزش بدنسازي  یکی دیگر از مشارکت
در وهله  کنند یماجعه ي بدنسازي مرها باشگاهکه به  ییها خانمدارد که در برخی از مواقع 

م که به شو یماول تمایل دارند که خود را با دیگران مقایسه کنند، اما به این افراد یادآور 
کننده ادراك خود را به این شکل بیان  دنبال سبک زندگی سالم باشند. این مشارکت

  :کند یم
نرجوهام . من به هکنند یمگاهی اوقات حتی خودشون را با دیگران مقایسه  ها خانم«

سالم کنند و مهم است که بدن سالم و قوي داشته باشند و  را نگویم سبک زندگیشامی
اندامی خوشها  خانمرا اصالح کنم و امروزه اولویت اول بیشتر  دگاهشانید کنم یمسعی 

  ».شده
  
  اجتماعی دیگري دییتأ

ري هم اجتماعی دیگري را به دست بیاورند. این دیگ دییتأکه  کنند یمزنان سعی 
جنس موافق و سایر زنانی باشد عنوان شریک زندگی باشد و همجنس مخالف به تواند یم

و  ها امیپکننده جایگاه فرد در بین این گروه باشد. از سوي دیگر زنان تسریع تواند یمکه 
و آنچه را که دوست دارند از آن  کند یمي رأدیگران را تعبیر یا تفسیر به  يها واکنش

بیشتر دریافت  کنند یمسعی  ها تیموقعاز سوي دیگر زنان در برخی  .دننک یمبرداشت 
و اظهارنظر درباره  به زنان دنیبخش تینیعي دیگران باشد و در این وضعیت ها امیپکننده 

شود، به چالش  رفتهیمورد انتظار مردان پذ ی، حتیعیرفتار طب کیعنوان ها به بدن آن
، زنان ممکن »یعیطبامر «عنوان به تینیع رشیپذ با. دشوار است رییو شروع تغ دنیکش

 در برابر نظرات مردان باشند. ریپذبیخود را کاهش دهند و آس تیاست احساس عامل
 يها برا آن لیاز تما یممکن است ناش گرانید ينظرها زنان در برابر اظهار يریپذ بیآس
  .وسعه خود قائل هستندرشد و ت يبرا يروابط فرد يباشد که برا یو ارزش یاجتماع دییتأ

 ها افتهی. بخشند یموجود را تداوم م یاجتماع ـ یفرهنگ يها امیبعالوه، نظرات مردان پ
بدن  يموجود برا ی، فشار اجتماعیاجتماع یفرهنگ يها امیکه با انتقال پ دهد ینشان م

طور  باشد. همان ی براي اظهار نظر در مورد بدن دیگريتا راه خاص کنند یم تیزنان را تقو
در مورد بدن  شریک زندگی مشترك،نشان داده شده است، نظرات  يکه در نقل قول بعد

 رخواهانهینظر بالقوه خ کیشود.  ریتفس یکنترل اجتماع یعنوان نوعبه تواند یم زیزنان ن
 ییبر توانا یخارج ریاز تأث یعنوان بخشبه یسالمت لیبه دال یبدن تیفعال دهد یکه نشان م

  .شده است ریزن در کنترل وزن خود تفس نیا زهیو انگ
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زنان فراهم کند تا  يرا برا یمثبت ممکن است فرصت نهیزم کیمجدد در  ریتفس
 طیمح کیمقاومت کنند و  یمنف يها امیدر برابر پ و داشته باشند تیاحساس عامل

نان که ز یحال، در حال نیکنند. با ا جادیمثبت ا یبدن ریتصو جادیا يبرا يتر کننده تیحما
، کنند یمتلقی و دوستانه، انه دلسوز يها امیپو به مثابه  کنند یم ریرا تفس ینظرات نیچن
عنوان  به توان یاظهار نظرها را م نی، ارندیگ یقرار م یمورد بررس يشتریبا دقت ب یوقت

 يمعنا به. کرد ریتعب زیحفظ وضع موجود ن يبرا یکنترل اجتماع مختلف اشکال
 دییکسب تأ يتالش برا و گریکدیو کنترل  شرفتی، نظارت بر پنگرایبر د يرگذاریتأث

فرهنگی را در مورد بدن  ـ ي اجتماعیها امیپزنان نیز خود خود،  انیاست. در م یاجتماع
خواهران،  ریدر مورد تأث شتریمطالعه ب نیزنان در ا. کنند یمخود پذیرفته و آن را تقویت 
  .کردند یدوستان و همکاران صحبت م

کنندگان به افکار عمومی جامعه و نگرش عامه مردم در جامعه نسبت  ز مشارکتیکی ا
مثل تنبل، شلخته و  ییها شهیکلو اعتقاد دارد که افراد چاق با  کند یمبه افراد چاق اشاره 
  :کند یمخود را به این شکل بیان  کننده نظر . این مشارکتشوند یمعدم موفق شناخته 

تنبل  رسند ینم خودشانه داراي اضافه وزن هستند به کسانی ک کند یمجامعه فکر «
هستند شلخته هستند و در جامعه و زندگی موفق نیستند کسانی که اندام متناسبی دارند 

  ».هستند تر موفقدر جامعه  کنند یمو افراد فکر  رسند یمبدون هیچ دستاوردي به موفقیت 
. کند یمو اهمیت آن اشاره اجتماعی جنس مخالف  دییتأکنندگان به  یکی از مشارکت

  :کند یمکننده نظرخود را به این نحو بیان  این مشارکت
د تپل شدي. براي من مهم بود که اینکه، گفتن یمي کوتاه که به من ها جملهدر حد «

کمی ناراحت  ؛به من میگه تپل شدي یا الغر شدي ،ببینه خواهد یما ه مدتبعد از  را من
  ».شدم یم

اشاره  اش یزندگعنوان شریک  ي همسرش بهها واکنشدگان به کنن یکی از مشارکت
یی منفی ها واکنشاست که در مقابل اظهار نظرهاي همسرش در وهله اول  معتقدو  کند یم

اظهار نظر درست همسرش  متوجهنشان داده و اعتقاد دارد که بعد از درگیري با اضافه وزن 
  :کند یمن شکل بیان کننده ادراك خود را به ای شده است. این مشارکت

داري وزن  گفت یمد دان یمهمسرم از اول مخالف چاقی من بود و واکنش نشان «
و  رفتمیپذ ینمبه قبل. اوایل  گرد ینمو دیگر بر زدیر یمی و هیکلت دارد به هم کن یماضافه 

ی تو روابط حت هست. و حق با او دیگو یماما بعدش دیدم درست  کردم یمن برخورد با آ
  ».کردم یمو من قهر  کردم یمنه دعوا وتو خ گذاشته بود اکثراً ریتأثی زناشوی
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و به مثابه  کند یمبه ارتباط مطلوب با جنس مخالف اشاره  کنندگان مشارکتیکی از 
کننده ادراك خود را به  . این مشارکتدهد یمکه این روابط را بهبود  ردیگ یمعاملی در نظر 
  :کند یماین شکل بیان 

چون  ،خوبم بوده کلیبه خاطر ه ددار ریتأث یلیخ هیقض نیا ونیقاآبا  ارتباط در«
در  کردم یچون احساس م دنباش یچرب نیدوست داشتم ا يجاها کیدارم.  یبرجستگ
که شکم دارم  یزمان ی،دوست ندارم برم پارت . گاهاًردیگ یم را اعتماد به نفسم انیقاآمقابل 
تو ذهنم هست و  ایقضا نیو لباس قشنگ بپوشم. ا رمکه شکم ندارم دوست دارم ب یاما زمان

  ».کتمان کنم شود ینم
  

  مقوله هسته و مدل پارادایمی
گونه که در مدل نیز اشاره شده است، مقوله هسته یا پدیده مرکزي عبارت است  همان

اشاره کرد که  توان یم. بر این اساس باشد یماجتماعی دیگري  دییتأاز خودتنظیمی و 
مندي و جلب نظر دیگران را مد نظر قرار ان تلفیقی از کنشگري و عاملیتکنندگ مشارکت

اهداف زنان چاق و اضافه وزن را به همین دو موضوع یعنی سالمت  توان یمیعنی اند؛  داده
ی به تناسب اندام و تالش در جهت بهبود سالمت عملکردي بدن ربط داد ابیدستفردي و 

کنشگري فردي قرار داد؛ چرا که در این موارد فرد  تحت عنوان توان یمکه این موارد را 
و در این  کند یمبیشتر به اختیار و با توجه به بستر جامعه و جلب نظرات فردي تالش 

ي دارد، چرا که در فرد این حس وجود دارد که تالشش در جهت تر کاملتالش رضایت 
و  دهد یمام ي بیشتري هم انجها تالشبهبود وضعیت خودش هست و در این زمینه 

رضایت کاملی هم از وضعیت دارد. قسمت دوم مقوله هسته که موضوع و عامل دوم در 
اجتماعی به وسیله  دییتأ، تالش در جهت باشد یمي بدنسازي هم ها باشگاهمراجعه به 

در نزد دیگران مورد  تر مطلوببه صورت  کند یم، یعنی اینکه فرد تالش باشد یمدیگران 
و مطلوبیت اجتماعی باالتري از خود در بین دوستان و همساالن و به پذیرش قرار گیرد 

تا نظرات  کند یمخصوص شریک زندگی خود نشان دهد. در این وضعیت فرد بیشتر تالش 
ي خود در مورد تناسب اندام و ها دگاهیددیگران را جلب کنند و چندان اهمیتی به نظرات و 

یا  دهد یمین وضعیت کنشگري خود را از دست . بر این اساس فرد در ادهد ینمفرم بدنی 
اجتماعی توسط  دییتأبا پذیرش و  کند یمکمتر در وضعیت کنشگري قرار دارد، بلکه سعی 

ی به این نظرات و به خصوص ابیدستدیگري، نظرات دیگران را بیشتر اهمیت دهد و در 
  .کند یمشریک زندگی تالش 



1401تابستان  ،4 شماره ،شانزدهم دوره ،اجتماعی توسعه فصلنامه  120  

 
  

  
 .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  شرایط علی
تایید اجتماعی دیگري  -1
 بازنمایی رسانه اي -2
تمایل به سبک زندگی سالمت  -3

 محور
 عالقه وافر به تناسب اندام -4
 سالمت و وضعیت عملکردي بدن -5

 

  بستر:
-هنجارهاي خانوادگی 1

مربوط به فرم بدن 
- انتظارات اعضاي خانواده 2
- زمینه هاي اجتماعی و 3

 خانوادگی

  :گرمداخله شرایط 
-تفسیر نظرات دیگران 1

 نسبت به بدن
- فشار اجتماعی دیگران 2
- احساس خودکارآمدي 3

بدنی 
- خود نظارتی و خود کنترلی 4
 

  پدیده مرکزي:
 خودتنظیمی و تایید اجتماعی دیگري

  تعامل/  استراتژي:
 عاملیت مندي/ جلب نظرات دیگران

 

  پیامدها:
 -پذیرش اجتماعی مطلوب تر1
- کسب مقبولیت گسترده تر در بین دوستان و 2

همساالن 
- علم و آگاهی نسبت به پیامدهاي منفی و مثبت چاقی 3
- اضطراب و وسواس زیاد نسبت به فرم بدن 4
- تناسب اندام و حس زیبایی 5
 - پذیرش اجتماعی مطلوب تر نزد شریک زندگی6

   
  

  مدل پارادایمی پژوهش: 1شکل 
  

  گیريیجهبحث و نت
و همواره  دهند یم برازندگی امروز که زنان اهمیت زیادي به تناسب اندام و عهدر جام

 يا ندهیفزا ، توجه به قیافه و ظاهر اهمیتشوند یم يگذار ارزش و قضاوتتوسط دیگران 
از آن امتیاز بزرگی  يمند که بهره استي ا صهیواقع، زیبایی ظاهر خص پیدا کرده است؛ در
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 تطابقو شرم بدن ناشی از  بدن . زنان با مدیریت بدن و ورزش به نظارتودش یم بمحسو
 ، برآوردنعواق ؛ دردهند ی، واکنش نشان ممطلوب بدن نداشتن با معیارهاي فرهنگی

زنان به  دهتوجه فزاین موجب زیبایی و ظاهر برازنده رهمورد انتظار جامعه دربا هنجارهاي
ي ها باشگاه، مراجعه به باشد یماهمیت زیادي برخوردار و در این بین آنچه از  ؛شود یبدن م

. بر این اساس نتایج باشد یمبدنسازي براي مدیریت بدن و دستیابی به تناسب اندام 
که به تفکیک به شرایط علی، بستر و شرایط  اند شدهپژوهش منجر به مدل پارادایمی زیر 

کنندگان و پیامدها هم  ارکتي مشها ياستراتژاشاره شده است. همچنین به  گر مداخله
  پرداخته شده است.

اشاره کرد. در این وضعیت  هارسانه ییبازنما یدوگانگبه  توان یماز جمله شرایط علی 
ي اجتماعی مجازي، این بازنمایی، از جمله ها شبکهو  ها رسانهو با توجه به گستردگی 

پور یو شمس یاحسان . در تحقیقباشد یم ها رسانهو  ها شبکهرسالت این  نیتر یاصل
هم به این نتیجه رسیدند  ،)1394زاده و همکاران (محسن و )1394( النیراد و ب )،1384(

. تناسب اندام از جمله باشد یمگذار ر فرم بدنی و نوع مدیریت بدن اثربه شدت ب ها رسانهکه 
ا به مثابه و تناسب اندام ر اند کردهکنندگان اشاره  که این مشارکت باشد یمموارد دیگري 

دلیل مراجعه به  نیتر یاصلو یکی از  اند گرفتهمعیارهاي زیبایی در نظر  نیتر یاصلیکی از 
 . در پژوهشاند کردهي بدنسازي را همین امر یعنی دستیابی به تناسب اندام بیان ها باشگاه
 هم به تناسب اندام به مثابه یکی از ،)1394( النیراد و ب و )2017و همکاران ( ياسچو

. از جمله باشد یمراستا با نتایج این پژوهش  معیارهاي زیبایی زنان اشاره شده است و هم
اجتماعی به وسیله دیگران و به خصوص شریک زندگی  دییتأبه  توان یمشرایط علی دیگر 

در پژوهش  .باشد یماشاره کرد که این موضوع در بین زنان این پژوهش هم برجسته 
  نیز به این شرایط پرداخته شده است. ،)2015آلواردو و همکاران (

گفت که اکثریت این  توان یمکنندگان  در مورد راهبرد و استراتژي مشارکت
کنندگان کنشگري و  . راهبرد اول مشارکتاند بردهکنندگان دو راهبرد به کار  مشارکت
 آنکنندگان در  مشارکت دهد یم. این استراتژي به نوعی نشان استمندي بوده عاملیت

تا  کند یموضعیت از نوع فرم بدنی و وزن خود رضایت دارند و در این زمینه بیشتر تالش 
را که خودشان دوست دارند دست پیدا کند. براي این گروه چند مورد از اهمیت  آنچه

یعنی ؛ ... بدن و تر مطلوب، تناسب اندام، سالمت فردي، عملکرد باشد یمبیشتري برخوردار 
اهبرد حداکثر تالش خود را در جهت برآورده ساختن اهداف و اینکه فرد در این ر

کنندگان، راهبرد  . راهبرد دیگر مشارکتدهد یمی شده فردي انجام نیب شیپاندازي  چشم
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در این راهبرد حداکثر تالش فرد جلب نظرات دیگران و  .جلب نظرات دیگران بوده است
  وص شریک زندگی فرد بوده است.پذیرش و مطلوبی فرم بدنی او در نظر دیگران و به خص

و مقاومت در برابر فرهنگ  قی، تلفریتفس يها روش نشان داد که ها دادهواکاویی 
. از سازد یرا روشن م ، نگرش نسبت به چاقیبدن از زنان ریتصو يریگدر شکل یاجتماع

و  ایاست، پو يعناصر متعدد ي، بلکه داراستین ییستایبدن سازه ا ری، تصونزنا نیا دگاهید
بدن در تجارب و درك زنان از  ریتصو» سیال« شگرینما نیا رسد یاست. به نظر م ریمتغ

که  دهد یمضمون مشترك را نشان م نیزنان چند يها تینهفته است. روا اتیتجرب نیا
حال، زنان ممکن است  نیبا ا. دهد یبدن را نشان م ریمتقابل تصو یو اجتماع یمتن فرهنگ

ها منتقل  ها رابطه دارند به آن که با آن یرا که توسط کسان یماعاجتـ  یفرهنگ يها امیپ
را  یتر ممکن است فرصت مثبت نهیزم کیمجدد در  ریکنند. تفس ری، دوباره تفسشود یم

  .نندمقاومت ک یمنف يها امیکنند و در برابر پ تیزنان فراهم کند که احساس عامل يبرا
اجتماعی  دییتأع یعنی خود تنظیمی و کنندگان به پیامدهاي زیاد این موضو مشارکت

. قابل ذکر هست که از اند کردهتوسط دیگري که پدیده مرکزي پژوهش بوده است، اشاره 
کنندگان برخی از این پیامدها مثبت و برخی از این پیامدها منفی  نظر این مشارکت

د این پیامدها کنندگان با وجو این مشارکت باشد یمباشند، اما آنچه از اهمیت برخوردار  می
اند و تمایل  به مثابه شیوه زیست خود برگزدیدهاعم از منفی و مثبت این شیوه زندگی را 

جهان خود را با وجود این پیامدها،  ین شیوه زیست باقی بمانند و زیستدر ا اند داشته
کسب ، تر مطلوب یاجتماع رشیپذاز:  اند عبارت. برخی از این پیامدها اند داشتهدوست 

و  یمنف يامدهاینسبت به پ یعلم و آگاه، دوستان و همساالن نیتر در ب گسترده تیلمقبو
یی و بایتناسب اندام و حس ز، نسبت به فرم بدن ادیاضطراب و وسواس زی، مثبت چاق

  .یزندگ کیتر نزد شر مطلوب یاجتماع رشیپذ
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Abstract:  
 

Although fatness is a medical issue, it strongly adheres to cultural 
logic. Nowadays, cultural logic dictates weight loss and sends a lot of 
people to weight loss and fitness centers. In the meantime, women and 
their bodies have been judged more. Therefore, the present study has 
tried to answer the question of why and under what conditions women go 
to sports clubs and what strategies they adopt. In this regard, the 
qualitative approach of grounded theory was used. The participants were 
twelve women who referred to the clubs of Shiraz. Data were collected 
through semi-structured in-depth interviews. After the presence of the 
researcher in the research field, based on the data obtained from the field, 
in-depth interviews were conducted with the individuals and the 
interviews continued until the theoretical saturation was reached. Data 
analysis was performed by open, axial and selective triple coding 
method. Analysis of the findings led to the creation of six axial 
categories and one core category. Key categories include: fitness as a 
measure of beauty, important others' expectations, body empowerment, 
media representation duality, lifestyle priority over medication, and other 
social endorsements. The core category is: self-regulation and other 
social validation. 
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