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 خالصه 

 با ظهور عصر جدید و جامعۀ مصرفي،و همراستا در ارتباط با سالمت و مدیریت بدن تحقیقات  مقدمه:

هدف از این ؛ در این راستا نما و صورت ظاهری بدن برای افراد جامعه اهمیت بسیار زیادی یافته است

 . تحقیق بررسي نقش سالمت عمومي در مدیریت بدن ورزشكاران مرد زیبایي اندام مي باشد

نفر نمونه بصورت  381 از فرمول کوکران در این پژوهش به منظور تعیین حجم نمونه   روش کار:

مستقل  tاستفاده شده است. از آژمون آماری  نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای برای جامعه نامحدود

استفاده  شده  05/0در سطح  25نسخه  SPSSو نرم افزار و یومن ویتني برای تجزیه و تحلیل داده ها 

 .است

تحقیق نشان مي دهد که بین سالمت عمومي مدیریت بدن ورزشكاران ارتباط معني داری نتایج  نتایج:

 (. P<05/0) وجود دارد

مهمي در مولفه های مدیریت بدن دارد. در این به نظر مي رسد سالمت عمومي نقش  نتیجه گیری:

 .راستا پیشنهای مي گردد جهت باال بردن اعتبار بیروني تحقیق، مطالعات بیشتری صورت گیرد

 سالمت عمومي، مدیریت بدن، ورزشكاران کلمات کلیدی:
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 مقدمه 

فرهنگي و  مطالعات بیشتر، یا گذشته دهه یک طول در

 مدیریت و سالمت انسان، بدن به رشد به رو عالقه شاهد اجتماعي

مدیریت بدن به  (.1)است  بوده سازماني مرزهای از فراتر زندگي

معنای دستكاری در صورت ظاهری بدن است. با ظهور عصر 

نما و صورت ظاهری بدن برای افراد  معۀ مصرفي،جدید و جا

های ویژۀ . رژیم(2) جامعه اهمیت بسیار زیادی یافته است

بدنسازی و توجه به آراستگي و نظافت جسم در دورۀ اخیر تجدد، 

ویژه در شرایطي که های بازتابي مداوم بهبدن را در برابر گرایش

کرده است. هم کثرت انتخاب وجود داشته باشد، تأثیرپذیر 

هایي برای ریزی و تنظیم زندگي و هم پدیدآمدن گزینهبرنامه

 .(3) اندهای غذایي در هم آمیختهانتخاب شیوۀ زندگي با رژیم

دهند بدن شناختي دربارۀ بدن نشان ميهای جامعهدیدگاه

طور همزمان به دو بعد فیزیكي و فرهنگي اشاره دارد. براساس به

وانیم ببینیم که فرایندهای آموزشي در ورزش تاین دیدگاه ما مي

گیری ساختار اجتماعي بدن اهمیت ویژهو تربیت بدني در شكل

ای خوب از ساختار اجتماعي بدن است که ای دارند. ورزش نمونه

های فیزیكي به افراد اجازه طور آشكاری با تسلط بر مهارتبه

بر بدن برای  . حفظ کنترل(4)دهد رفتار خود را اصالح کنند مي

بازنمایي خویشتن در جریان زندگي روزمره امری حیاتي است. 

اصالح، تنظیم و کنترل بدن در دنیای جدید به افراد به ویژه جوانان 

شود. افراد در پذیری آموزش داده مياز طریق فرایند جامعه

تعامالت اجتماعي خود همواره در تالش هستند اعضای بدن خود 

صرفاً آن بخشي را در سپهر اجتماعي نشان دهند را کنترل کرده و 

که مورد پذیرش دیگران است. هدف از مكانیزم موجود در 

مدیریت بدن کسب منزلت و پایگاه اجتماعي است. افراد سعي 

دارند با انتخاب کاالهای مصرفي و نوع پوشش و سلیقه غذایي و 

تر به آن آرایش و مد، خود را از دیگران متمایز کنند تا هر چه بیش

باورهای طبقه ای نزدیک شوند که دارای منزلت بیشتری است. 

پذیر بر بینيپیشعقل سلیم معتقدند مشارکت ورزشي تأثیرات 

اند از: سالمت عبارت ترین منافع ورزشجامعه دارد. از مهم

لطف توسعۀ با فعالیت بدني، تقویت سرمایۀ انساني به عمومي 

های ها و آمادگي برای فعالیتارتها، مهشناخت ورزش، انگیزش

طور شخصي، شهروندی فعال، انسجام و شمولیت اجتماعي. به

رسد ورزش برای ارتقای هر دو بعد فردی و خالصه به نظر مي

ای مدرن است. ورزش در جوامع اجتماعي مفید است؛ البته این ایده

منزلۀ رفت؛ بلكه بهبردن به کار نميباستان و قرون وسطي برای لذت

طلبانه در زمان صلح به فعالیت زمان فراغت و نماد روحیات جنگ

مچنین ورزش ازطریق مقابله با مسائل اجتماعي، و هآمد حساب مي

ایجاد انسجام اجتماعي و ساخت سرمایۀ اجتماعي به توسعۀ جوامع 

 .(5کند )محروم کمک مي

شناسي های مطالعاتي جامعهمنزلۀ یكي از حوزهجنسیت به

ای دارد. دو مساله ی مهم در این حوزه وجود زش اهمیت ویژهور

های برابر برای مشارکت دو اند از؛ ایجاد فرصتدارد که عبارت

های ورزشي که به بررسي الگوهای مشارکت جنس در فعالیت

های ورزشي و عوامل تأثیرگذار بر نابرابری زنان در فعالیت

ند است ودیگری  های ورزشي نیازممشارکت جنسي در فعالیت

 .(7, 6)مشكالت ساختاری و ایدئولوژیكي مربوط به دو جنس 

سالمتي از عوامل و شرایط اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و 

گیرد و بازتابي از شرایط افراد جامعه حتي سیاسي جامعه ریشه مي

های تكنولوژیكي و تأثیر است. در جهان امروز با توجه به پیشرفت

کیفیت زندگي انسان، مسئله سالمت در تمامي ابعاد مستقیم آن بر 

آن شامل سالمت جسمي، رواني، معنوی و اجتماعي و عوامل 

ای که هدف گونهای یافته است، بهتأثیرگذار بر آن اهمیت ویژه

مشترک توسعه یک جامعه در تمامي سطوح محلي، ملي و 

. استالمللي، بهبود کیفیت زندگي و از جمله سالمتي انسان بین

سالمت جسمي به معنای توانمند بودن بدن برای فعالیت روزانه و 

ها و تناسب حفظ انرژی برای موارد اضطراری و دوری از بیماری

های جسمي شامل همه قابلیت سالمتي جسمي. کلي جسمي است

باشد، تندرست  تندرستي ای که دارایبدن است. به فرد یا پدیده

 .(8) شودیا سالِم گفته مي

پژوهشي داخلي رستگار خالد و باقریان در پژوهشي به بررسي 

بدن و ارزش ها؛ اهمیت باریک اندامي در میان زنان و دختران و "

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA%DB%8C
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دست نتایج به پرداختند. "رابطه ی آن با جهت گیری ارزشي ها

گیری آمده نشان داد که بین اهمیت باریک اندامي با جهت 

ارزشي افراد در دو بعد مادی و فرامادی رابطه وجود داشته و از 

تری نسبت به بعد مادی بین ابعاد مذکور، بعد فرامادی عامل قوی

است. همچنین در بین ابعاد مادی، پذیرش اجتماعي و در بین ابعاد 

ها، با اهمیت باریک ت نفس، در مقایسه با سایر مؤلّفهفرامادی، عزّ

 .(9) تری دارنداندامي رابطه قوی

پژوهش داخلي دیگری، رستمي و راد در تحت عنوان تبیین 

د. جامعه شناختي مدیریت بدن در بین بانوان ورزشكار پرداختن

ورد براساس نتایج بدست آمده، میانگین مدیریت بدن در افراد م

برآورد  (134و حداکثر نمره  46)حداقل نمره  89 مطالعه، 

رسي . بنابراین پژوهشگر درصدد است که به بر(10)است شده

سالمت عمومي در مدیریت بدن ورزشكاران مرد زیبایي نقش 

 اندام بپردازد.

 

 روش کار

روش تحقیق توصیفي پیمایشي مي باشد. در این تحقیق جامعه 

-لهساله ورزشكار در مح 50  تا 15آماری عبارت است از مردان 

 86باشد. که شاملهای زعفرانیه و شهر ری ساکن شهر تهران مي

نسازی باشگاه بد 48باشگاه بدنسازی زعفرانیه منطقه یک تهران و 

 نفر 37698منطقه ری مي باشد و  براساس سرشماری  تعداد آن 

ای، اخذ تصمیم درباره حجم باشد. در طرح ریزی بررسي نمونهمي

گیری و صرفه جویي در میزان نمونه از نظر تأمین دقت نتایج نمونه

 وقت و هزینه آن، از اهمیت خاصي برخوردار است. بدیهي است

بزرگ بودن حجم نمونه موجب صرف هزینه و وقت زیاد و 

 رهاست. کوچک بودن آن موجب عدم دقت کافي برآوردگ

برای  از فرمول کوکراندر این پژوهش به منظور تعیین حجم نمونه 

 :استفاده شده است جامعه نامحدود

 معادله کوکران 

𝑛 =  
𝑁×𝑧2  𝛼

2⁄ ×𝛿2 

(𝑁−1) 2+𝑧2  𝛼
2⁄ ×𝛿2  

n =حجم نمونه آماری 

N حجم جامعه آماری = 

Zه = مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان مورد نظر برای فاصل

 مي باشد. 96/1که برابر  %95اطمینان 

σمي باشد. (5/0که برابر با ) = انحراف معیار 

𝜀  مي باشد. (05/0) با که برابر دقت در اندازه گیری= مقدار 

92/381=  
65348×1/962  0/5

2⁄ ×0/52 

(65348−1)0/052+1/962  0/5
2⁄ ×0/52

 

وکران یكي از راه های استفاده تعداد نمونه استفاده از فرمول ک

. تعداد است. که تعداد نفر به عنوان نمونه این پژوهش معین گردید

نفر نمونه بصورت نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای  381

تفاده انتخاب شد. در این تحقیق بر اساس نمونه گیری خوشه ای اس

شده  نفر تقسیم 381ا شهر تهران به مي شود. بدین صورت که ابتد

ت است و از بین موارد موجود، نمونه گیری صورت خواهد پذیرف

یری گو پرسشنامه ها بین آنها تقسیم مي شوند. که بصورت نمونه 

ژوهش پنفر نمونه برای این  381خوشه ای با توجه به فرمول فوق  

 .معین گردید

نیه و شهر ری در این پژوهش فضای تحقیق شامل محله زعفرا

گیری خوشه ای انتخاب شد. باشد که با استفاده از نمونهتهران مي

 گردد.و در میان ورزشكاران ارائه و پرسشنامه تكمیل مي

توصیف  پس از گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه عالوه بر

 جامعه، بر اساس مدل پژوهش و فرضیه های مربوطه آزمون های

 آماری مناسب انتخاب و انجام مي گردد و یافته ها در قالب

فزار جداولي تهیه و تدوین گردیده است. در این راستا از نرم ا

SPSS  .ت همچنین برای تجزیه و تحلیل اطالعااستفاده مي شود

ستنباطي) ( و امیانگین و مد ،میانه)ماره های توصیفيآو داده ها از 

 .فاده مي شود. ( استآنوا، رگرسیون و ..

 

 نتایج

همانطور که در جدول توزیع فراواني مشاهده مي شود از مجموع 

-25نفر،  95سال،  25-15نفر پاسخ دهنده، دامنه سني  381

نفر بوده  67نفر و بي پاسخ 124سال، 45-35نفر،  95سال،  35

-45است. در واقع مي توان گفت بیشتر پاسخگویان در دامنه سني 

  سال بوده اند. 35
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بین  "سالمت عمومي "رابطه  1بر اساس اطالعات جدول  

 % (، 36/31برابر ) T.TESTمعادل  " ورزشكاران زیبایي اندام

ST EROOR    ( تبیین مي شود. 03/1با )برابر % 

 با t آزمون(مستقل نمونه دو t تست از فرض این آزمون برای

 یكدیگر را با از پاسخگویان گروه دو نمونه مستقل، میانگین دو

 فرض باید اساس این بر است گردیده استفاده  )مي کند مقایسه

  :کنیم آزمون را زیر

مستقل سالمت t دهد میزان مستقل نشان مي  tنتایج آزمون

باشد )در سطح مي  00/0داری کهکه با سطح معني  36/61عمومي

مورد  0Hتحقیق پذیرش و فرض  1H( فرض05/0خطای کمتر  از 

رد قرار مي گیرد. بنابراین سالمت عمومي در مدیریت بدن 

ورزشكاران تاثیر دارد. پس نتیجه مي گیریم این فرضیه معنادار 

 است ولي توزیع نرمالي نیست

 مقدار چون 1 جدول محاسبات در آمده بدست مقادیر اساس بر

کوچكتر مي باشد  05/0از  00/0آمده  بدست داری معني سطح

بنابراین مصرف رسانه در مدیریت بدن ورزشكاران تاثیر دارد. 

پس نتیجه  مي گیریم این فرضیه معنادار است ولي توزیع نرمالي 

نیست.
 
 
 

 
 
 
 
 

 سالمت عمومی. 1جدول شماره 

 سالمت عمومی 

N
 

T.
TE

ST
 

SI
G

 

D
F

 

ST
 

E
R

O
O

R
 

سیر
تف

 

 معنادار 05/0 380 00/0 82/40 381 احساس خوب بودن و سالمتي 1

 معنادار 06/0 380 00/0 74/42 381 احساس نیاز به داروهای تقویتي 2

 معنادار 06/0 380 00/0 58/44 381 احساس سردی یا گرمي در بدن 3

 معنادار 06/0 380 00/0 23/52 381 دلشوره، ترس یا وحشت زدگي 4

 معنادار 06/0 380 00/0 76/48 381 بي خوابي یا بدخوابي 5

 معنادار 06/0 380 00/0 94/48 381 عصبانیت  و بدخلقي 6

 معنادار 05/0 380 00/0 12/58 381 اموراحساس ناتواني در انجام  7

 معنادار 06/0 380 00/0 76/61 381 سرگرمي به اندازه کافي و مناسب 8

 معنادار 05/0 380 00/0 18/84 381 برقراری ارتباط مناسب با اطرافیان 9

 معنادار 06/0 380 00/0 41/49 381 احساس پوچي و بیهودگي 10

 معنادار 05/0 380 00/0 31/49 381 آرزوی مرگ و نیستي 11

 معنادار 03/1 380 00/0 36/61 381 سالمت عمومي 

 زعفرانیه -در دومنطقه ری  در بین ورزشکاران زیبایی اندامسالمت  عمومی  جدول آنالیز متغیر .2 جدول شماره

 تفسیر سطح معناداری N اسمیرنوف

 غیرمعنادار 07/0 381 292/1
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از  گروه اسمیرنوف ) دواز آزمون  فرض این آزمون برای

 است گردیده استفاده  )مي کند مقایسه یكدیگر را با پاسخگویان

 کنیم: آزمون را زیر فرض باید اساس این بر

نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان مي دهد فرضیه اصلي 

در میان فرضیات در سطح  07/0سالمت عمومي با سطح معناداری 

معنادار نیست ولي دیگر فرضیات  (sig) < 05/0معناداری یعني 

( معنادار است. پس مي توان sig) > 05/0در سطح معناداری 

اظهار نظر داشت،  بنابراین پس نتیجه مي گیریم سالمت عمومي  

در مدیریت بدن ورزشكاران تاثیر دارد، این فرضیه معنادار است 

 ولي توزیع نرمالي نیست 

 مقدار چون 2 جدول محاسبات در آمده بدست مقادیر اساس بر

بزرگتر مي باشد  05/0از   07/0آمده  بدست داری معني سطح

بنابراین سالمت عمومي در مدیریت بدن ورزشكاران تاثیر ندارد. 

پس نتیجه  مي گیریم این فرضیه معنادارنیست ولي توزیع نرمالي 

 . است

 

از  گروه )دو یو من ویتنياز آزمون  فرض این آزمون برای

 است گردیده استفاده( مي کند مقایسه یكدیگر را با پاسخگویان

 کنیم: آزمون را زیر فرض باید اساس این بر

دهد میزان ضریب همبستگي نتایج آزمون و یومن ویتني نشان مي

و سطح معناداری  11/0داری سالمت عمومي با سطح معني

( فرض 05/0)در سطح خطای بیشتر از  باشدمي 00/0نامتقارن 

 مورد پذیرش قرار مي گیرد.  1Hرد و فرض  0Hتحقیق

 (چون4-49) جدول محاسبات در آمده بدست مقادیر اساس بر

بزرگتر مي  05/0از   11/0آمده بدست داری معني سطح مقدار

باشد بنابراین سالمت عمومي در مدیریت بدن ورزشكاران تاثیر 

مي گیریم این فرضیه معنادارنیست ولي توزیع ندارد. پس نتیجه  

 . نرمالي است

 حث ونتیجه گیریب

سالمت عمومي در مدیریت بدن نقش هدف از این تحقیق بررسي 

ورزشكاران مرد زیبایي اندام مي باشد. طبق نظریه فوکو در این 

دهد. وی فرضیه، رابطه بین قدرت، دانش و نظم بدني را نشان مي

زشكي جدید چگونه با شكستن و خرد کردن کند که پتأکید مي

های متفاوت امكان تسلط و به کارگیری بدن به جزئیات و قسمت

دهد. مردمان امروزی طوالني تر های بدن را ارائه ميتمام قسمت

-کنند ولي نسبت به ایشان که عمر کوتاهاز مردمان قبلي عمر مي

-د. به نظر ميتری برخوردارنتری داشتند، از سالمتي عمومي پایین

ها افزایش یافته شان در برابر بیماریرسد که ایشان فقط مقاومت

 است.

مستقل سالمت t دهد میزان مستقل نشان مي  tنتایج آزمون

باشد )در سطح مي  00/0داری کهکه با سطح معني  36/61عمومي

مورد  0Hتحقیق پذیرش و فرض  1H( فرض05/0خطای کمتر  از 

رد قرار مي گیرد. بنابراین سالمت عمومي در مدیریت بدن 

ورزشكاران تاثیر دارد. پس نتیجه مي گیریم این فرضیه معنادار 

 (.05/0)است ولي توزیع نرمالي نیست.

نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف نشان مي دهد فرضیه اصلي 

طح در میان فرضیات در س 07/0سالمت عمومي با سطح معناداری 

معنادار نیست ولي دیگر فرضیات  (sig) < 05/0معناداری یعني 

 زعفرانیه -در دومنطقه ری  در بین ورزشکاران زیبایی اندامسالمت عمومی  جدول آنالیز متغیر .3 جدول شماره

 زعفرانیه -ری  

 تفسیر سطح معناداری سطح معناداری )نامتقارن( z ویلكاکسون یو من ویتني

 غیرمعنادار 11/0 00/0 578/1 000/37183 000/16273
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( معنادار است. پس مي توان sig) > 05/0در سطح معناداری 

اظهار نظر داشت،  بنابراین پس نتیجه مي گیریم سالمت عمومي  

در مدیریت بدن ورزشكاران تاثیر دارد، این فرضیه معنادار است 

 (.05/0ولي توزیع نرمالي نیست )

دهد میزان ضریب همبستگي نتایج آزمون و یومن ویتني نشان مي

و سطح معناداری  11/0داری سالمت عمومي با سطح معني

( فرض 05/0باشد )در سطح خطای بیشتر از مي 00/0نامتقارن 

مورد پذیرش قرار مي گیرد. بنابراین   1Hرد و فرض  0Hتحقیق

سالمت عمومي در مدیریت بدن ورزشكاران تاثیر ندارد. پس 

 نتیجه  مي گیریم این فرضیه معنادارنیست ولي توزیع نرمالي است.

نتایج پیشین با  این نتایج همخواني دارد. مهرنوش ستوده نیا در 

ر پژوهشي تحت عنوان بررسي علل گرایش زنان شه 1386سال 

تهران به جراحي زیبایي است. نتایج در این پژوهش مشخص 

تر به جراحي زیبایي هستند نسبت گردید که طبقات متوسط مایل

ها در میان زنان بوده به طبقات باال و طبقات پایین و اغلب جراحي

 اند.است که به عمل جراحي زیبایي بیني اقدام کرده

سازوکارهای اجتماعي مطالعه  مطالعه بررسي به حاضر پژوهش

گرایش جوانان به مدیریت بدن در بین ورزشكاران زیبایي اندام 

( است. در 1399)مطالعه موردی: باشگاه های شهر تهران در سال 

-این پژوهش از روش  پیمایشي استفاده شده است روش جمع

باشد و نفر مي 381آوری اطالعات پرسشامه و تعداد حجم نمونه 

پردازد . تعداد مقایسه دو محله ری و زعفرانیه مياز آنجایي که به 

-نفر از محله ری به شیوه نمونه 190نفر از محله زعفرانیه و  190

دهد گیری تصادفي ساده انتخاب شده است. نتایج نشان مي

عواملي چون مدیریت بدن، سرمایه اجتماعي،  سبک زندگي ، 

مدیریت نظارت بدن، رضایت بدن، ورزش و بدنسازی با میزان 

گذارند. به داری دارند و بر آن تأثیر ميبدن رابطه مثبت و معني

ای که با باال رفتن هر یک از این عوامل، میزان مدیریت بدن گونه

یابد. البته درجه و میزان ارتباط نیز در بین ورزشكاران افزایش مي

 این عوامل در هر یک از مناطق زعفرانیه و ری متفاوت است. 

ملي چون میزان استفاده از مصرف رسانه ای، سالمت رابطه عوا

عمومي بر میزان مدیریت بدن افراد ساکن در محله زعفرانیه رد 

شد و رابطه عواملي سرمایه اجتماعي، سبک زندگي، نظارت از 

بدن، ورزش و بدنسازی، رضایت از بدن بر میزان مدیریت بدن 

 رفت. افراد ساکن در محله زعفرانیه مورد تأیید قرار گ

ری و مدیریت بدن رابطه  -همچنین بین محل سكونت زعفرانیه 

وجود دارد. و با توجه به نتایج میانگین ها، افراد محله زعفرانیه 

 بیشتر از افراد محله ری به مدیریت بدن خود مي پردازند. 

 هر چقدر رابطه ورزش و بدنسازی در مدیریت بدن بر این اساس، 

 بیشتری دارد احتمال یابد، شافزای فشار هنجاری احساس

رژیم  جراحي زیبایي، اعمال انجام سوی به آنها ورزشكاران که

 بر تأییدی نتیجه این .یابند گرایش غیره و بدنسازی الغری، های

 اجتماعي فشار در خصوص فمینیست ها از و برخي فوکو نظریه

 در موجود است، ساختارهای معتقد است. فوکو هنجاری و

 را انساني عاملیت و نموده وارد فشار فرد بر است ممكن جامعه

 خاص استانداردهای با که کند، فعالیتي و رفتار انجام مجبور به

 گزینش قبیل از از طرفي، مسائلي باشد.. منطبق جامعه در زیبایي

 کار محیط های در فعالیت و استخدام برای مردان سخت گیرانه

 کساني مي شود سبب فیزیكي، و ظاهری برحسب ویژگي های

 خود دچار هستند، و جسماني صوری مختصات نوع این فاقد که

ویژگي  این کسب برای و شوند نفس به اعتماد ضعف و کم بیني

 بدنسازی، جراحي های ورزش .یابند گرایش بدن مدیریت ها به

 فردی افراد انتخاب های پرتو در الغری رژیم های و پالستیک

 فرهنگي نظام برابر در را آنان و مقاومت مي گیرد صورت

ذکر یک نكتۀ اساسي دربارۀ مدیریت  .مي دهد نشان پدرساالری

در نتیجۀ  ، جوانانهای نظریبدن و ابعاد آن براساس دیدگاه

نداشتن با استانداردهای فرهنگي  احساس شرمندگي ناشي از تطابق

کارهای  بدن، برای جبران و تعدیل این احساس، یكي از راه

های زیبایي را گرایش به تناسب اندام، جراحي موجود شامل

کنند. نگراني و برداشت نادرست از تصویر بدني به انتخاب مي

های ورزشي با  های ناکارآمد در ارتباط فعالیتهمراه نگرش

همراه است و توجه به این متغیرهای  مدیریت بدنافزایش 

خالتي و های مدا ها در برنامهروانشناختي و هدف قرار دادن آن
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در  ناسالم بودنتواند به منظور پیشگیری از آموزشي مي

 .اندام مفید باشد ورزشكاران پرورش

سبک زندگي بین سبک زندگي و مدیریت بدن رابطه وجود دارد. 

 به سالمت محور به عنوان یک پدیده چند علتي، چند بعدی

ت توانند برای جلوگیری از مشكالالگوهای جمعي رفتار که مي

بعاد او از  کننده سالمت برای فرد باشدمربوط به سالمت و تضمین

متنوعي چون ورزش، تغذیه مناسب و نامناسب، خودکنترلي، 

ی سازدر جهت غني .رفتارهای پیشگیرانه و ... تشكیل شده است

-رتعنوان عامل موثر بر سبک زندگي با گنجاندن آموزش مهابه 

ا بمت خصوصاً در رابطه های مختلف سالهای فرهنگي در زمینه

در بین  نتایج پژوهش در مورد سالمت جسماني و سالمت محیطي

معه جا شود تحقیقي با عنوان تحلیلورزشكاران است. پیشنهاد مي

 ورزشكار در و مردان زنان بین در بدن مدیریت مقایسه شناختي

 سطح شهر تهران انجام شود.

 مطالعه بررسي به حاضر دست آمده پژوهش به نتایج به توجه با

ر دمطالعه سازوکارهای اجتماعي گرایش جوانان به مدیریت بدن 

شهر  بین ورزشكاران زیبایي اندام  )مطالعه موردی: باشگاه های

مدیریت بدن در  وضعیت بهبود ( برای 1399تهران در سال 

ر دمناسبي را  مجموعه های ورزشي و تناسب اندام باید بسترهای

، ه به اجرا درآورد که در فرضیات )اصليبرنامه های مدون شد

اجرای  برای اول، دوم، سوم ، چهارم، پنجم، ششم، هفتم،

ه بگرایش جوانان  : مي گردد پیشنهاد زیر موارد موفق عملكردی

مان مدیریت بدن ورزشكاران زیبایي اندام، این فرصت را به ساز

ای ههای زیربط، جامعه پزشكي، بدنسازی و تناسب اندام کلینیک 

جراحي و زیبایي، سازمان های دولتي و علمي اعم از امور 

قیقاتي، استانداری تهران، کلیه دانشگاه ها، مراکز مطالعاتي و تح

ن ي شهرداری تهران، سازماني ملي ورزش و جوانامعاونت فرهنگ

 و .... است.

دهد مدیریت بدن در جامعه موضوع نتایج به دست آمده نشان مي

مهمي است و افراد جامعه به میزان متوسطي از مدیریت بدن 

برخوردارند مدیریت بدن عالوه بر تأثیر بر سالمتي بر فرهنگ 

 اندرکاران دست م استالز گذارد. همچنینجامعه نیز تأثیر مي

 یا و کاهش راستای در امنیتي، و انتظامي قضایي، اجرایي، امور

 تعدیل

 به عمل مؤثری اقدامات جوانان بر اجتماعي و هنجاری فشارهای

 .آورند

 مدیریت بدن از نظر پوشش و ظاهری به نوعي با فرهنگ جامعه

 مادر ارتباط است سازمان تبلیغات اسالمي و سازمان صدا و سی

هایي ریزیامهتوانند با استفاده از نتایج این تحقیق اقدامات و برنمي

ر جهت ددهي این امر انجام دهند و باید اقداماتي در جهت سازمان

دهي به فرهنگ کتابخواني و سایر مصارف افزایش و جهت

 هایها و کانونفرهنگي مردم انجام شود و  سازمان شهرداری

یزان هایي مریزیا اقدامات و برنامهتوانند بفرهنگي و ... مي

 مشارکت اجتماعي شهروندان را افزایش دهند. 

بر  با توجه به نتایج به دست آمده سرمایه اجتماعي و تحصیالت

گذارند. سازمان آموزش و پرورش و مدیریت بدن تأثیر مي

ش تحصیالت ها باید با اقداماتي زمینه ادامه تحصیل و افزایدانشگاه

زنان بیشتر  فراهم کنند. نتایج نشان داد مدیریت بدن در بینافراد را 

ر از مردان است از آنجایي که مدیریت بدن از جنبه سالمتي ب

اقداماتي  مردان نیز باید مورد توجه قرار گیرد سازمان بهداشت باید

 .در جهت افزایش مدیریت بدن در مردان انجام دهد

 

 تشکر و قدردانی
سگالمي  آزاد ادانشگگاه   دکتری نامه پایان برگرفته از مقاله این

و   مي باشگگد. نویسگگنده از اسگگاتید راهنما و مشگگاور  آشگگتیانواحد 

 تمامي کسگگاني که در این راسگگتا با محقق همكاری نمودندکمال 

 تشكر را دارد.
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 Abstract 

Introduction: Research on health and body management and with the advent 

of the new age and consumer society, the appearance of the body has become 

very important for people in society; In this regard, the purpose of this study 

is to investigate the role of general health in the management of male body 

athletes.  

Methods: In this study, in order to determine the sample size, the Cochran's 

formula of 381 samples was used as a multi-stage cluster sampling for an 

unlimited community. Independent t-test and Human Whitney were used for 

data analysis and SPSS software version 25 at the level of 0.05. 

Results:  The results show that there is a significant relationship between 

general health of athletes's body management (P <0.05). 

Conclusion: General health seems to play an important role in body 

management components. In this regard, it is suggested that more studies be 

done to increase the external credibility of the research. 

Keywords: General Health, Body Management, Athletes 
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