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چکیده
مصرف را در سطوح متفاوتي ميتوان مورد بحث و تحلیل قرار داد که یکي از جنبههای
آن مصرف ورزشي است .با توجه به تأثیر قابل مالحظه فرهنگ مصرف ورزشي زنان ،هدف
این تحقیق ،واکاوی فرهنگ مصرف ورزش زنان جوان مبتني بر نظریه فرهنگ مصرفکننده
بود .در این پژوهش ،از روش تحقیق تحلیل مضمون و روش دلفي استفاده شد .جامعه مورد
بررسي زنان و دختران  30 -18ساله بود که به روش نمونهگیری هدفمند با  38نفر از آنها
مصاحبه و به روش تحلیل مضمون کدگذاری شد .سپس در فاز دوم تحلیل تمهای حاصل از
فاز اول در قالب یك پرسشنامه محقق ساخته در اختیار  28نفر از خبرگان و صاحبنظران قرار
گرفت و به روش دلفي تحلیل شد .در این تحقیق چهار بعد و  26گزاره بهعنوان ابعاد
تأثیرگذار فرهنگ مصرف ورزش شناسایي و مورد بررسي نخبگان قرار گرفت .بعد اول،
سبك زندگي بود که مهمترین بعد تأثیرگذار بر فرهنگ مصرف ورزش شناخته شد .بعد دوم
و سوم به ترتیب زیبایيشناختي و رهایيبخشي به دست آمد .درنهایت چهارمین بعد حاصل از
این پژوهش بعد اجتماعي-اقتصادی فرهنگ مصرف ورزش بود.
کلیدواژگان :فرهنگ مصرف ،ورزش ،زنان ،نظریه فرهنگ مصرفکننده.
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Exploring the sports consumption culture of young women
based on the theory of consumer culture
V. Javani1

Abstract
Consumption at different levels can be discussed and analyzed, that
one of its aspects being sports consumption. Considering the significant
impact of women's sports culture on consumption, the purpose of this
study was to analyze the sport consumption culture of young women
based on consumer theory. In this research, the methods of research were
thematic analysis and Delphi method. The population of the study was
women and girls aged 18-30 years old. They were interviewed using
purposeful sampling, and 38 were interviewed and analyzed by the
method of thematic analysis. In the second phase, according to the
extracted themes of the first phase a researcher-made questionnaire was
formed. Then, 28 experts were asked to fill out the questionnaire by
Delphi method. In this research, four dimensions and 26 statements were
identified as influential dimensions of consumption sport culture of
women’s and examined by experts. The first was lifestyle, which was the
most important influence on the culture of exercise. The second and third
dimensions were obtained aesthetically and escape. Finally, the fourth
dimension of this research was the socioeconomic dimension of the sport
consumption culture.
Keywords: consumer culture, sport, women, consumer culture theory.
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مقدمه
امروزه مصرف به یکي از اساسيترین مفاهیم برای فهم جامعه مدرن تبدیل شده،
بهگونهای که صاحبنظران از زوایای مختلف در مورد آن بحث کردهاند .اگرچه
مصرف در ابتدا فعالیتي صرفاً اقتصادی و برای رفع نیاز بود ،اما اندیشمندان قرن بیستم
بیش از همه بر شکل فرهنگي مصرف تأکید کردند (نوروزی و همکاران.)1397،
مصرف در پایان قرن بیستم به واقعیتي چندبعدی تبدیل شده که در کنار ابعاد و
الزامات اقتصادی ،معاني فرهنگي و الزامات اجتماعي بسیاری با خود دارد (کیم و
همکاران .)2019 ،1برای نشان دادن این نفوذ و اهمیت مصرف در جوامع معاصر،
محققان از اصطالح فرهنگ مصرفکننده استفاده ميکنند (حسني ،ذکایي ،طالبي و
انتظاری .)34 :1396 ،فرهنگ مصرف در جهان مدرن ،هسته فعالیتهای اجتماعي و
ارزشهای فرهنگي ،عقاید ،انتظارات و هویتها با مصرف تعریف و جهتدهي
ميشوند؛ بنابراین در صحبت از نیازها و مسائل رجوع نميکنند بلکه یك فرهنگ
مصرف وجود دارد (گمار.)2020 ،2
در جامعه مدرن عالوه بر عامل «موقعیت فرد در نظام تولید» که در مفهوم طبقه
متبلور ميشود عامل مهم و تبیینکننده دیگری به نام «موقعیت فرد در نظام مصرف»
مبنای اصلي هویت اجتماعي فرد است .مصرف در مقایسه با تولید و ساختارهای
اجتماعي ناشي از تولید ،دامنه بسیار فراختری دارد؛ زیرا مصرف ،همه افراد غیر شاغل
را نیز شامل ميشود؛ مانند جوانان ،بیکاران ،سالمندان که در اقتصادهای مدرن
بهطورمعمول از آنها انتظار نميرود که بهلحاظ اقتصادی مولد باشند .هنجارهای
1 . Kim
2 . Gemar
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مصرف معیارها و موازیني هستند که فرد بر مبنای آنها ،در زمینه مصرف کاالها و زمان
و مکان اقدام به تصمیمگیری و انتخاب ميکند .اگر انتخابهای مصرفي فرد بر اساس
مجموعه واحدی از ارزشها صورت پذیرد ،طبعاً ميتوان انتظار داشت که نوعي
انسجام و سازگاری بین این انتخابها وجود داشته است (گمار .)2020 ،فرهنگ
مصرفي درنتیجه وفور و انباشتگي ایجاد ميشود .بودریالر 1اشاره ميکند که موضوع
مصرف در فرهنگ مصرفي مختص کاالها نیستند .این موضوع امکان تبیین نظری
مصرف هر آنچه غیر کاالست را در فرهنگ مصرفي فراهم ميکند (بودریالر.)2016 ،
مصرف با نمادها و عالئم خاص خود ،امروزه نمایانگر سبك زندگي ،تمایالت،
تفکرات و ایدئالها و بهمثابه بازنمایي کننده هویت عامالن آن ،کارکردهای جدیدی
یافته است که نقش مهمي در تعیین نوع ،میزان ،شکل تولید و توزیع دارد و خود تحت
تأثیر نوع و میزان تولید است (حاجيزاده میمندی و یوسفي .)1392 ،فرهنـگ مصرف
کننـده یـا فرهنـگ مصرف بهوسـیلۀ چیزهایـى که مصـرف ميکنیم و روشهـاى
مصـرف آنهـا به هم پیونـد ميخورند (احمدی و همکاران.)1395 ،

نظریه فرهنگ مصرفکننده
مصرف از دیدگاه اقتصادی گونهای از تبادل است و مصرفکننده هر کاال یا هر
خدمتي؛ مقداری از دارایيهای خود را صرف به دست آوردن آن ميکنند بنابراین از
این دیدگاه ،مصرف شامل مجموعهای از فعالیتهای پیش از انجام عمل تبادل است
که شامل شناسایي نیاز ،جستجوی اطالعات و ارزیابي بدیلهای مختلف و موجود بوده
که به دنبال آن فرایند خرید یا مبادله انجام ميگیرد و درنهایت پس از آن با انجام
فعالیتهایي همچون ارزیابي و بررسي نتایج حاصل از تهیه و به دست آوردن خدمت
1 . baudrillard
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یا کاال پایان ميپذیرد .از رویکردی تازهتر ،نظریه فرهنگ مصرفکننده چهار مرحله
را برای فرایند مصرف یا استفاده از یك خدمت مشخص برميشمارد؛ مرحله پیش از
مصرف :در این مرحله جستجو ،برنامهریزی و حتي تصور مصرف در ذهن مخاطب
شکل ميگیرد .مرحله تهیه :این مرحله دربرگیرنده فرایند انتخاب از بین بدیلهای
موجود است .مرحله استفاده :در این مرحله مصرفکننده پس از استفاده واقعي از
محصول احساس رضایت یا عدم رضایت را در ضمیر خود شکل ميدهد و درنهایت،
مرحله به خاطرسپاری :در این مرحله حس یادبود مرحله استفاده در ذهن مصرفکننده
جایگزین شده و یاد آن مرحله را در خاطر فرد زنده نگاه ميدارد (داهي.)2015 ،1
همین مراحل را ميتـوان در خصـوص مصـرف ورزش نیـز مطـرح نمـود .مصـرف
ورزش مستلزم صرف هزینه زماني و فکری است .انتظار ميرود مخاطبان بالقوه پیش از
ورزش اثر ،برتریها و مزایای مصرف آن را بررسي و اثرات حاصل از ایـن مصـرف را
پیشبیني و تصور نمایند .به همین دلیل اسـت کـه در مرحلـه پـیش از مصـرف ،پـس از
جستجو در خصوص اطالعات مورد نیاز خود در پیوند با ورزشي خاص ،بـا آن ارتبـا
اولیه برقرار کرده و مزایای آن را تصور مينمایند .در این مرحله هویـت اسـتفادهکننـده
شکل ميگیرد (لبل و همکاران .)2019 ،2فرایند هویتیـابي در مصـرفکننـده حاصـل
میان کنش میان مصرفکننده و بازار است .هویـت مصـرفکننـده یـا مشـارکتکننـده
احتمالي هر ورزش نیز با توجه به اطالعاتي که در بازار برای ترغیـب مخاطبـان موجـود
است ،شکل ميگیرد .در این فضا هرگونـه اطالعـاتي اعـم از محتـوای ورزش ،نظـرات
سایر مشارکتکنندگان و مصرفکنندگان ،نقدهای مختلف ،بحثهای فیزیولـوییکي،
1 . Dahl
2 . Lebel
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جامعــهشــناختي و روانشــناختي مــرتبب بــا آن ،تحلیــلهــای بهداشــتي و ســالمتي،
شاخصههای سرگرمکنندگي و زیبایيشـناختي یـك فعالیـت ورزشـي ،همـه و همـه بـر
هویت مصرفکنندگان آن تأثیر ميگـذارد (بوردیـو .)1999 ،1پـس از طـي یـك بـازه
زماني ،مخاطبان بالفعل و بالقوه یك ورزش بهتدریج عادات شبیه بـه هـم پیـدا کـرده و
در مورد مسائل مشترک و عالیق مشترک صحبت ميکنند که نتیجه آن ایجـاد شـبکه-
هایي از مصرفکنندگان با ایدههای مشترک است (شاو و گیلي.)2003 ،2

معنای گسترش «ورزش» بیشتر با مجموعه گستردهای از شیوههای فیزیکي و
فرهنگي ارتبا

دارد که با فرهنگ مصرفکننده «شیوه زندگي» مانند صنایع

تناسباندام (نوروزی و همکاران) و «ورزشهای جایگزین در اوقات فراغت» (مانند
گشتوگذار ،اسنوبورد و اسکیت بورد) که از دهه  1970رشد کردهاند و توسب
برندهای مد جهاني مانند تجاری شدهاند (سترانگر.)2017 ،3
این روندها مبتني بر ورزش ،فرهنگ مصرفي و بسیاری از زمینههای دیگر زندگي
مدرن است.که شامل تبدیل افراد ،خدمات ،ایدهها و اشیاء به کاالها با ارزشهای
بالقوه یا واقعي بازار ميشود و موجبات تغییرات اجتماعي مهمي ،مانند کمرنگ شدن
مرزبندهای و تأثیر اجتماعي فزاینده جامعه مجازی ،رسانهای و ورزشهای الکترونیکي
(جني و همکاران.)2017 ،4
نگاهي اجمالي به ورزش معاصر نشان ميدهد که روابب چندبعدی با فرهنگ
1 . Bourdieu
2 . Schau and Gilly
3 . Stranger
4 . Jenny SE, Manning RD, Keiper MC, et al
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مصرفکننده دارد و اخیراً مطالعات پیرامون بحث فرهنگ مصرف ورزش جایگاه
خاصي را در حوزههای تحقیقي به خود اختصاص داده است ،بهنحویکه اکنون
اصطالح فرهنگ مصرف ورزش اصطالحي کامالً شناخته شده و پرکاربرد است
(گیلیانوتي2015 ،؛ برراناگان و گیلیانوتي .)2015 ،در نظریه فرهنگ مصرفکننده در
یکسو تشویق افراد به کسب سرمایه اجتماعي از طریق ورزش ،ورزش بهمنزله یك
موجودیت قرار گرفته (گمار )2018 ،1و در سوی دیگر مصرف و مصرفکننده قرار
دارد .فرهنگ مصرفکننده بهطور فزایندهای با کاله بیسبال ،کفشهای ورزشي،
تيشرت با آرم تیم و سایر محصوالت مصرفي مرتبب با ورزش پر ميشود .در سطح
بینالمللي ،صنعت تناسباندام با وعده بدن ساختن ایدئال مصرفکننده را به سمت
مصرف ورزش سوق ميدهد (لوپتن .)2016 ،2همچنین ،تبلیغات و صحهگذاری
محصوالت مصرفي از سوی ستارگان ورزشي ،مصرف را از جنبه دیگری اشاعه مي-
دهد (هورن.)2006 ،3
رابطه ورزش با فرهنگ مصرفکننده عمدتاً در سطح ورزش حرفهای قرار
ميگیرد؛ جایي که حضور تماشاگران ورزشي باعث ميشود حرفهای شدن
ورزشکاران در اکثر ورزشها انجام شود (هورن)2006 ،4؛ رویدادهای مهم در رسانه-
های جمعي تجاریسازی شوند؛ ورزش حرفهای درون بستری از صنایع تفریحي و
سرگرمي ،گردشگری و تفریح عمومي قرار دارد .همچنین به بسترهای فرهنگ
1 . Gemar
2 . Lupton
3 . Horne
4 . Horne
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عامهپسند ،بهویژه در مد و موسیقي نیز گسترش یافته است (گمار .)2018 ،1درنهایت،
توسعه رسانهها ،رفع محدودیت و جهانيسازی ،پایگاههای مهمي برای تحوالت عمده
تجاری ورزشي و فرهنگ مصرفي به وجود آورد و ورزش مصرفکنندگان بهویژه
زنان ،اقلیتهای قومي بهسرعت رشد ميکنند و دختران جوان یکي از عمده گروههای
مصرفکننده هستند که میزان مصرف ورزش آنها رو به افزایش است (لوپتن،
.)2016
مصرف ورزش و مشارکت در آن ميتواند بازتاب انتقادی از فرهنگ مصرفي
جهاني (نومراتو )2018 ،2و یا جنبش اعتراضي و مبارزات در مورد مسائل خاص در
فرهنگ جهاني ورزشي و یا فرهنگ مصرفکننده باشد (هاروی ،هورن و سافای،3
 .)2009بهطوریکه شاهد تداخل متقابل ورزش و فرهنگ مصرفي جهاني هستیم
(اندروز و کلیفت .)2015 ،4این درهمآمیختگي دو بعد از یك طیف وسیع است که
ازیكطرف ،نمایش رویدادهای ورزشي به همراه تصاویر مصرفکنندگان آن بهویژه
با هدف تبلیغ محصوالت و چگونگي مصرف پوشاک و تجهیزات ورزشي (مانند
پیراهن باشگاه فوتبال و کاله بیسبال) ،این محصوالت را به چرخه مصرف روزمره
وارد شدند؛ اقالمي که در سراسر جهان فروخته ميشوند (گیلیانوتي )2015 ،5و اقالمي
از تجهیزات و کاالهای ورزشي بهطور جدایيناپذیر به فرهنگ مصرفکننده جهاني

1 . Gemar
2 . Numerato
3 . Harvey, Horne and Safai
4 . Andrews DL and Clift
5 . Giulianotti
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گرهخوردهاند .از سوی دیگر ،رشد ورزشي فرهنگ مصرفکننده نشان ميدهد که
سطح باالیي از محتوای ورزشي ،به گستره وسیعي از فرهنگ مصرفکننده مانند
رسانهها ،فنآوری ،مد ،موسیقي ،غذا و اتومبیلها ،راه یافته است ،مثالً آگهيهای
تبلیغاتي شامل تمهای ورزشي و یا صحهگذاری از طریق ورزشکاران صورت ميگیرد
(هورن.)2006 ،1
طبقه اجتماعي ،جنس ،قومیت ،سن یا نسل و توانایي عوامل اصلي در تأثیرگذاری
یا تعیین دسترسي و سلیقههای گروههای مختلف اجتماعي برای جنبههای مختلف
ورزش مصرفکننده جهاني است (رفعتجاه )420 :1387 ،که در این پژوهش به
عامل جنسیت پرداخته ميشود که در دنیای کنوني مصرف ورزش زنان عمدتاً با
ارزشهای غالب نولیبرالي و جنسیتي مانند مسئولیت شخصي ،مصرفگرایي فعال و
زنانه بودن فرهنگ مصرف درآمیخته است (ویتون و ثورپه .)2018 ،2درعینحال،
ورزشکاران حرفهای زن با ارائه هویتي بارز نیز جذابیت و عالقۀ طرفداران را جذب
ميکنند .بهطورکلي ،با بهرهگیری از رسانهها ،جنسیت همچنان به شکل دادن فرهنگ
مصرف ورزش ویژهای ميپردازند (برراناگان و گیلیانوتي .)2015 ،3بر این اساس ،در
این تحقیق به واکاوی فرهنگ مصرف ورزش دختران جوان بهعنوان یکي از گروه-
های عمده مصرفکنندگان ورزش پرداخته شد.
ابزار پژوهش

1 . Horne
2 . Wheaton, B., & Thorpe
3 . Brannagan and Giulianotti
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در این پژوهش ،بهمنظور واکاوی هرچه عمیقتر فرهنگ مصرف ورزش دختران
جوان بر مبنای نظریه فرهنگ مصرفکننده ،روششناسي کیفي انتخاب شد .جامعه
آماری پژوهش حاضر را دختران  30-18ساله تشکیل ميدادند که با استفاده از راهبرد
نمونهگیری موارد تیپیك (روش نمونهگیری هدفمند) افرادی که بهمنظور انجام تحلیل
کیفي مناسب بودند و همچنین در چارچوب اهداف پژوهش حاضر قرار داشتند ،مورد
مصاحبه قرار گرفتند .درمجموع جهت گردآوری دادهها  38مصاحبه  30-15دقیقهای
انجام شد.
در فاز اول این پژوهش ،مصاحبهها پیادهسازی و برای درک کامل مفاهیم،
شناسایي ابعاد و مؤلفههای مسئله پژوهش از روش تحلیل مضمون (تم) استفاده شد.
تحلیل مضمون روشي است برای شناسایي ،تحلیل و گزارش مضامین در داخل دادهها
که حداقل کاربست این روش ميتواند مجموعه دادهها را به تفضیل سازماندهي و
توصیف نماید .تحلیل مضمون دارای مراحلي است که الزاماً مراحل آن یك فرایند
خطي نبوده و بیشتر حالت بازگشتي دارد که مستلزم حرکتهایي رفت و برگشتي در
سرتاسر مراحل تحلیل است (براون و کالرک .)2006 ،1مطابق این فرایند ،بعد از
پیادهسازی اولین مصاحبه ،تحلیل و کدگذاری دادهها آغاز شد .سپس هر مصاحبه
جدید تحلیل و مضامین آن کدگذاری و با مدارک قبلي مقایسه ميگردد و مضامین
جدید به سیاهه افزوده ميشود .مطالعه و تحلیل مصاحبهها تا زماني که مضامین جدید
وجود داشت ،ادامه یافت و درنهایت ،بعد از مطالعه و تحلیل مصاحبه  32ام ،نقطه
اشباع حاصل گردید؛ بدین معني که مصاحبههای بعدی که تا  38مصاحبه انجام شده

1 . Braun and Clarke
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بود ،حاوی مضمون جدیدی نبود؛ بنابراین ،مصاحبهها در این نقطه متوقف شد .در
ادامه ،مضامین استخراج شده بر اساس شباهت در ویژگيها در هفت مقوله کلي؛
مدگرایي ،سبك زندگي ،زیبایيشناختي ،ماجراجویانه ،رهایيبخش ،پایگاه اجتماعي
و پایگاه اقتصادی کدگذاری شد.
در فاز دوم این پژوهش از روش دلفي استفاده شد .دلفي فرایند ساختاردهي به
ارتباطات انساني است بر این اساس ،محصول روش دلفي واقعیتي است که از طریق
تعامل حاصل شده است .دلفي یك روش ترکیبي است که قابلیت جمعآوری
دادههای کمي و کیفي را بهطور همزمان دارد (کزار و مکسي .)2016،1در این مرحله،
فهرست مؤلفههای مؤثر بر فرهنگ مصرف ورزش دختران جوان به دست آمده از
مرحله اول تبدیل به گزارههای تفضیلي شدند و گزارههای اولیه پس از بازخوانيهای
مکرر در قالب  24سؤال ترکیب شدند .این سؤاالت در قالب یك پرسشنامه محقق
ساخته در اختیار خبرگان و صاحبنظران گروه دلفي قرار گرفت .در این پژوهش
جامعه آماری مشتمل از دو گروه بود؛ گروه اول شامل اعضای هیئت علمي دانشگاهها
بود که در حوزههای مرتبب با موضوع پژوهش مشتمل بر علوم اجتماعي و مدیریت
ورزشي مشغول به فعالیت بودند .گروه دوم شامل اعضای غیر هیئت علمي دارای سابقه
و مقامهای اجرایي در رابطه با موضوع تحقیق بودند .تحصیالت گروه دوم ،حداقل
کارشناسي ارشد بود .اعضای گروه دلفي نیز به روش نمونهگیری غیرتصادفي و
هدفمند انتخاب شدند .فرایند دلفي در این پژوهش در دو مرحله صورت گرفت .تعداد
اعضای نمونه (گروه دلفي) با توجه به میزان همکاری جامعه آماری با پژوهشگران
مشتمل بر  28نفر بود .تعداد اعضای نمونه گروه اول 9 ،تن و تعداد اعضای نمونه گروه
1 . Kezar, & Maxey
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دوم 19 ،تن بودند.
در مرحله اول دلفي ،در بخش انتهای پرسشنامه یك سؤال باز با عنوان «از منظر
شما چه ابعاد دیگری بر فرهنگ مصرف ورزش دختران جوان مؤثر است؟» طرح شد
که پاسخهای خبرگان به این سؤال ،تحلیل محتوا و دستهبندی شد .خروجي این مرحله
عبارت از :دو گزاره جدید در زمینه موضوع این پژوهش بود که این دو گزاره در
مرحله دوم دلفي در قالب دو سؤال به پرسشنامه افزوده شدند .جهت تعیین موافقت یا
مخالفت خبرگان با گزارههای پرسشنامه ،از طیف سه گزینهای موافق -ممتنع -مخالف
استفاده شد .دادههای حاصل از این مرحله به کمك نرمافزار اس پي اس تحلیل شدند
تا فراوانيها استخراج شوند.

تجزیهوتحلیل یافتهها
در مرحله اول روش دلفي ،گزارههای بهدست آمده از مباني نظری در قالب یك
پرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند .جدول شماره  1میانگین و انحراف معیار
هفت مقوله فرهنگ مصرف ورزش دختران جوان را نشان ميدهد.
جدول  :1میانگین و انحراف معیار هفت مقوله فرهنگ مصرف ورزش دختران جوان

مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

سبك زندگي

2/73

./21

زیبایيشناختي

2/21

0/76

رهایي بخش

2/47

0/51

پایگاه اجتماعي -اقتصادی

2/33

0/63
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در مطالعه دلفي معیار مشخصي برای نمایاندن دستیابي به اجماع و همگرایي وجـود
ندارد .معموالً اگر حداقل  60درصد پاسخدهندگان موافق یـك موضـوع باشـند؛ گفتـه
ميشود که آن موضوع از اجماع برخوردار است (عطاردی .)62 :1384 ،نتایج حاصـل
از تجزیهوتحلیل دادهها نشان ميدهد که در مرحله اول تعداد  22گزاره به اجماع باالی
 60درصد دست یافـت .میـزان فراوانـي اجمـاع هـر یـك از گـزارههـای مرحلـه اول را
ميتوان در جدول شماره  2مشاهدهکرد.
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جدول  :2میزان اجماع روي گزینههاي مرحله اول

شماره

گزاره

موافق مخالف ممتنع

گزاره

1

بازشناسي خویشتن و افزایش حس اعتمادبهنفس

%100

0

0

2

بهبود احترام شخصي

%85

%5

%10

3

ایجاد حس عزتنفس

%90

%5

0

4

لذت بردن از ارزشهای هنری ورزش

70

%15

%15

5

لذت بردن از زیبایي و لطافت

%60

%30

%10

6

تجربه هیجان

%60

%25

%15

7

تأمین حس ماجراجویي

%50

%20

%30

8

مفرح شدن زندگي

%95

%0

%5

9

فرار از واقعیت زندگي روزمره برای مدتي

%100

%0

%0

10

دور شدن از تنش موجود در زندگي

%90

%0

%10

11

امکان تعامل با دیگران و تبادل نظر با دیگران

%85

%5

%10

12

تجسم لذت بخش جذابیتهای فیزیکي حاصل از ورزش

%65

%20

%15

13

ارائه تصویر سرزنده و پرانریی از خویشتن با درگیری در ورزش

%70

%0

%30

14

مصرف ورزش موجب پیوند با جوامع مرجع محبوب ورزشي

%60

%20

%20

15

تمایز حاصل از درگیری با ورزش و نشان مد روز بودن

%95

%0

%5

16

مصرف ورزش بهعنوان یك ایتم لوکس موجب ارتقا اهمیت

%55

%20

%25

شخصیتي فرد در جوامع
17

مصرف ورزش باعث ارتقا منزلت اجتماعي فرد

%60

%5

%35

18

جذابیت داشتن افراد ورزشي

%50

%35

%15

19

لذت از خریدهای ورزشي

%75

%5

%20

20

اختصاص هزینه زیاد برای ورزش جهت بیان مرفه بودن

%55

%40

%5
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شماره

گزاره

موافق مخالف ممتنع

گزاره

21

کسب هویت

%60

%30

%10

22

ورزش وسیلهای برای ابراز وجود زنان در جامعه

%85

%0

%15

23

مساوات طلبي جنسیتي در امور جاری زندگي

%65

%10

%25

24

تقویت توان جسمي و روحي زنان

%100

%0

%0

25

مسیری جهت حضور در تعامالت اجتماعي

%70

%5

%25

26

اهمیت دادن به سالمت و زیبایي

%100

%0

%0

تحلیل نتایج مرحله اول نشان ميدهد که  22گزاره حداقل توافق پاسخدهنـدگان را
کسب کردهاند؛ بنابراین تعداد  22گزاره از پرسشنامه مرحله دوم حذف شـدند و چهـار
گزاره  7،16،18و  20به همراه دو گزاره جدیـدی کـه توسـب خبرگـان در مرحلـه اول
پیشنهاد شده بود ،در قالب یـك پرسشـنامه شـش سـؤالي مـورد پرسـش قـرار گرفتنـد.
مرحله دوم دلفي به ایدههایي اختصـاص یافـت کـه هنـوز اجمـاعي روی آنهـا صـورت
نگرفته بود .در این مرحله نظر تمامي اعضای گروه دلفي در مورد هر گزاره و نظر اولیه
هر فرد در مورد هر گزاره به اطالع فرد رسید و نظـر اصـالحي آنهـا مجـدداً بـر اسـاس
طیف سه گزینهای موافق – ممتنع  -مخالف ،مورد سؤال قـرار گرفـت .میـزان فراوانـي
اجماع هر یك از گزارههای مرحله دوم را ميتوان در جدول شماره  3مشاهده کرد.
جدول  :3میزان اجماع روي گزینههاي مرحله دوم

شماره گزاره

گزاره

موافق مخالف ممتنع

27

کسب دانش در مورد فعالیت ورزشي

%40

%35

%25

28

اختصاص زمان برای خویشتن

%55

%30

%15
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گزاره

شماره گزاره

موافق مخالف ممتنع

7

تأمین حس ماجراجویي

%45

%30

%25

16

مصرف ورزش بهعنوان یك ایتم لوکس موجب ارتقا

%35

%25

%40

اهمیت شخصیتي فرد در جوامع
18

جذابیت داشتن افراد ورزشي

%50

%30

%20

20

اختصاص هزینه زیاد برای ورزش جهت بیان مرفه بودن

%40

%40

%20

تحلیل نتایج نشان ميدهد که در مرحله دوم هیچ گزارهای حداقل توافق  60درصد
پاسخدهندگان را کسـب نکـرده و نتوانسـته اجمـاع صـاحبنظـران را بهدسـت بیـاورد؛
بنابراین درمجموع  22گزاره اجماع صاحبنظران را به دست آورده ،شش گـزاره ایـن
اجماع را کسب نکردهاند.

نتیجهگیري
با توجه به تأثیر قابل مالحظه فرهنگ مصرف ورزش ،هـدف ایـن پـژوهش مطالعـه
ابعاد این تأثیرگذاری با استفاده از روش تحقیق تحلیل مضـمون و روش دلفـي بـود .در
این پژوهش چهار بعد و  26گـزاره بـهعنوان ابعـاد تأثیرگـذار فرهنـگ مصـرف ورزش
دختران جوان شناسایي و مورد بررسي نخبگان قرار گرفت .تحلیل آرای صاحبنظـران
نشان ميدهد که تعداد شش گزاره نتوانستند اجماع باالی  60درصد را در بین اعضـای
گروه دلفي کسب کنند.
بعد سبك زندگي با میانگین  2/37و انحراف معیار  0/21مهمتـرین بعـد تأثیرگـذار
بر فرهنگ مصرف ورزش دختران جوان شناخته شد .در توضیح این بعد ميتوان چنـین
عنوان کرد که تغییرات و تحوالت فرهنگي ،اجتماعي و پیشرفت فناوری موجـب تغییـر
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روند اجتماعي شده و الگوهای جدیدی از مصرف و سـبك زنـدگي در سـطح جامعـه
انتشار یافته است .همچنین ،مناقشات درباره پستمدرنیسم و جهانيشدن نیز بر مصـرف
ورزش متمرکز است :به این معني که مصرفکننده معاصر یك نوع خـاص و متناسـب
سبك زندگي فعال در زندگي آزاد خود برميگزیند (داهي .)2015 ،صنایع فرهنگي و
ورزشي درواقع صنایع بزرگي هستند؛ که جامعهشناسان را به چالش جدی کشیدهاند تـا
مدلهای قدیمي پویایي رابطه تولید  /مصرف را تجدید نظر کنند و بـهویژه در بررسـي
فرایند مصرف تجدید نظر اساسي کننـد .ویژگيهـای جامعـه مصـرفي زنـان و دختـران
بیشتر از جهت رابطه آن با سبك زندگي بررسي ميشوند .خرید ،کاال و مصـرف تـأثیر
زیادی بر سبك زندگي و پویایي آن دارد.
رشد آشکار مصرف ورزش دختران جوان مانند ،پخش انواع رویـدادهای ورزشـي
و ظهور حمایتکنندگان تجاری از فعالیتهای ورزشي ،رشد تبلیغات مصـرف ورزش
در تمام لحظههای زندگي ،دستکاری زمان و مکان برای ایجاد فراغت و وقـت صـرف
کردني حوزه ورزش تأکید روزافزون روی سـبك ،طراحـي ،جلـوه کاالهـای ورزشـي
(لوپتن )2016 ،و رشد مراکز فروش که بهطور اجتنابناپذیری موجب افزایش گزینـه-
های انتخابي و توجه به جنبههای مد شده و سبك زندگي نویني بازتولید کرده است.
عالوه براین ،ورزش بهعنوان پدیدهای فرهنگي -اجتماعي ضمن پیونـد انـداموار بـا
مجموعه نهادها و ساختارهای اجتماعي ،نقش مؤثری در جهت حفـ و بقـای سـالمت
روحــي و جســمي افــراد جامعــه دارد؛ بنــابراین ،ورزش بــهعنوان یــك رفتــار مــرتبب بــا
ســالمتي و نشــا مــورد توجــه اســت ،بهگونــهای کــه بســیاری از مؤسســات زیبــایي و
تندرســتي در نقــا مختلــف دنیــا ،بــا اســتفاده از علــوم روانشــناختي و جامعهشــناختي
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پیرامـون علـل و عوامــل گـرایش و مشـارکت در فعالیتهــای فیزیکـي و نیـز شناســایي
عوامل مؤثر بر آن ،تحقیقات دامنهداری را آغـاز نمودهانـد (بوردیـو .)1999 ،مطـابق بـا
تئوری شناخت اجتماعي ،تالشهایي که ميتواند در افزایش رفتار ورزشي مـؤثر باشـد
شامل؛ خودارزیابي از سودمندیهای مورد انتظار از رفتار ورزشي و توانایيهـای درک
شده برای ورزش بهطور منظم است؛ بنابراین ،فعالیت فیزیکي یك عامل سبك زندگي
معرفي شده است که با پیامد کاهش خطـر ابـتال بـه بیماریهـای مـزمن ماننـد سـرطان،
بیماریهای قلبي-عروقي و دیابت همراه است و بستر الزم برای مصـرف ورزش ایجـاد
کرده است .بدین ترتیب ،بـا ورود مصـرف ورزش در قالـب زنـدگي افـراد؛ الگوهـای
جدید مصرف و سبك زندگي در سـطح جامعـه انتشـار یافتـه و جزئـي از فرهنـگ آن
ميشود ،ميتواند بهآساني در وجود افراد دروني شود و به شکل هنجار درآید.
بعد دوم زیبایيشناختي با میانگین  2/21و انحراف معیار  0/71بهدست آمد ،درباب
این مفهوم ميتوان گفت که از منظر دیـدگاههای جدیـد کـه متـأثر از تئوریهـای پسـا
ساختارگرایانه و پستمدرن دربارۀ زیبایي و صنعت زیبایي ارائه شده اسـت .بـر اسـاس
این دیدگاهها ،بدنهای متفاوت ،ارزشهای متفاوت در مقایسه با بـدن آرمـاني (زنانـه،
مردانه) تولید ميکننـد .ایـن بـدن آرمـاني و ایـن ارزشهـا ،سـاخته و پرداختـۀ اجتمـاع
هستند ،که نظریهپردازان فرهنگي هر کدام بهنوعي به تبیین آن اقدام کردهاند .به اعتقـاد
بودریالر ( )2016افراد مصرف خود را بر اساس اینکه چـه کسـي هسـتند ،برنامـهریزی
نميکنند ،بلکه افراد از طریق آنچه مصـرف ميکننـد ،هویـت خـود را تولیـد ميکننـد.
مدیریت بدن از مفاهیم مهم در جامعهشناسي پزشکي است که امروزه در میان دختـران
و زنان رواج فراواني یافته است و افراد با تغییر ویژگيهای ظاهری بدن خود به سـاخت
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بدن اجتماعي مبادرت ميورزند (احمدی و همکاران .)1395 ،بـدن ،ورزش و سـالمتي
بهصورت اموری طبیعي دیـده ميشـوند ،امـا در واقعیـت در رابطـه بـا قـدرت و دانـش
تعریف شدهاند .در فرهنگ مصرفي مدیریت و کنتـرل بـدن در راسـتای سـاختن بـدني
آراسته خواهد بود (گمار .)2020 ،توجهي که در این دوران بـه بـدن ميشـود ،تنهـا بـه
خاطر حف سالمت نیست ،بلکه در راستای توجه به نمای بیروني بدن اسـت (سـترانگر،
 .)2017در این دوران ،درون و بیرون بدن (نمای بیروني) در جهت تغییر و دگرگوني و
زیباسازی نمای بیروني بدن ،به هم ملحق ميشـوند .درواقـع مـدیریت بـدن در راسـتای
فرهنگ مصرفي و قرار ميگیرد .واقعیت این است که در بـین دختـران و زنـان جـوان،
رییمهای بدنسازی و توجه به آراستگي و نظافت جسم در طي دورۀ اخیر تجدد بدن را
در برابر گرایشهای بازتابي مداوم ،خاصه در شرایطي که کثرت انتخاب وجـود داشـته
باشــد ،تأثیرپــذیر کــرده اســت .هــم برنامــهریزی و تنظــیم زنــدگي و هــم پدیــد آمــدن
گزینههایي بـرای انتخـاب شـیوۀ زنـدگي کـه بـهطور اصـولي بـا رییـم غـذایي در هـم
آمیختهاند .کامالً کوتهبینانه خواهد بود اگر این پدیده را فقب بـهعنوان تغییـر الگوهـای
آرماني ظـواهر جسـماني (مـثالً رواج باریكانـدامي یـا جواننمـایي) یـا فقـب بـهعنوان
تأثیرات بازتابي تبلیغات تجاری تفسیر کنـیم (گیـدنز .)2013 ،1واقعیـت ایـن اسـت کـه
افراد بیشازپیش مسئول طراحي بدنهای خویش ميشوند و هر چه محـیب فعالیتهـای
اجتماعي از جامعۀ سنّتي بیشـتر فاصـله گرفتـه باشـد ،فشـار ایـن مسـئولیت بیشـتر حـس
ميشود.
بعد سوم حاصل از این پژوهش رهایيبخش با میانگین  2/47و انحراف معیـار 0/51

1 . Giddens

 198

جامعهشناسی و مدیریت سبک زندگی ،سال ششم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان 99

بود .همانطوری که در مطالعات مختلف اذعان شـده؛ یکـي از شـیوههای تأکیـد شـده
جهت رهایي از روزمرگي و دور شدن از تنشهای زندگي مصـرف ورزش در اوقـات
فراغت است که مورد تأکید پاسخ دهنگان در ایـن مطالعـه بـود .به دیگر سخن ،فراغت
زماني است که پس از به انجام رسـ ـاندن کـ ـار و تکلیـ ـف موظـ ـف روزانـ ـه ،باقیمانده
است و انسان ،فرصت ميیابد که با رغبت و عالقه و انگیزه شخصي ،فعالیـت یـا برنامـه
خاصي را انتخاب و پیگیری نماید (مکوار و جکسـون .)2016 ،1دربارۀ پیدایش فراغت
و گرایش انسان به آن ،سه نظریه وجود دارد؛ اولین نظریه این است که مبنای تفریح،
مذهب است .چنانچه در جوامع اولیه ،بازی و تفریح جدا نبوده است و رقص و آواز و
نمایش رابطه تنگاتنگ با سنتهای مذهبي داشـته اسـت (نوروزی و همکـاران.)1397 ،
دومین نظریه راجع به فراغت ،فرضیه غریزی کارل گروس اســت .وی بر این باور است
که بازی انسان از یك نیاز فطری سرچشمه ميگیــــــــرد و وظیفه اصلي بازی در سنین
کودکي ،جهت آمادهسازی طفل برای بزرگسالي اسـت .سومین نظریه ،فرضیه مبتني بر
«استراحت و کسب لذت» هربرت اسپنسر است (فرانسـیس .)2014 ،2همچنـین ،مورتین
الزاروس ،عامل تفریح را نیاز بشر به اسـتراحت و جبران خستگي بیان ميکند (همـان).
انسان در ایام فراغت درصدد یافتن پاسخ به نیازهای اساسي خـــود اســت ،بنابراین یا به
دنبال تفریح و سرگرمي است یا اینکه در جســـــتوجوی استراحت ،آرامش جسمي و
روحي ،است و رهایي از یکنواختي اســت کــه گــرایش بــه مصــرف ورزش در اوقــات
فراغت از پاسخهای رایج تأمین این نیاز ميتواند باشد.

1 . McQuarrie, and Jackson
2 . Francis
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درنهایت چهارمین بعد حاصـل از ایـن پـژوهش بعـد اجتمـاعي-اقتصـادی فرهنـگ
مصرف ورزش دختران جوان با میانگین  2/33و انحـراف معیـار 0/63بـود .بـا نگـاه بـه
فرهنــگ عامــه و جامعــه مصــرفي ایــن امــور حتــي بــا بحــث آزادی و اســتقالل و
محدودیتها ،فاعلیت و ساختار رابطه دارند .مطالعه فرهنـگ مصـرف ورزش دختـران
جوان ميتواند به شکلي تحلیل اجتماعي باشد یعني اینکه با مطالعـه آن ميتـوان برخـي
مسائل را در فرایند قدرت و امتیاز یا قدرت و طبقه روشن کرد .بوردیـو ( )1999معتقـد
است پهنه امر اجتماعي را باید به میداني تشبیه کرد که نیروهای اجتماعي گوناگون هر
یك با کولهباری از سرمایههای متفاوت درون آن وارد ميشوند و دست بـه رقابـت بـا
یکدیگر ميزنند تا به بیشترین امتیازات مادی و معنوی دست یابند .سرمایههای مـذکور
بهعنوان عوامل شکلدهنده کنش و رفتار در میادین ورزشـي عمـل ميکنـد .ورزش را
ميتوان بهعنوان یکـي از پدیـدههای منحصـربهفرد و محـل رودرویـي و انباشـت انـواع
سرمایه بهویژه در میان زنان و دختران نام برد .یکـي از ظرفیتهـای مهـم ورزش تولیـد
سرمایه اجتماعي است که خود این سرمایه اجتماعي شرایب ایجاد سـرمایه اقتصـادی را
با استفاده از سرمایه فرهنگي و نمـادین امکانپـذیر ميکنـد .از طـرف دیگـر ورزش بـا
استفاده از سرمایههای نمادین و فرهنگي امکان ایجاد کنشهای متقابل ،شـبکه روابـب،
رقابتهــای ورزشــي ،بــرای ورزشــکاران ،تماشــاگران و هــواداران تیمهــای ورزشــي
(سرمایههای اجتماعي) در بین دختران و زنان را هموار ميسازد.
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