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 فرهنگ مصرف ورزش زنان جوان واکاوی 

 کنندهفرهنگ مصرف نظریۀ برمبتنی 
 1وجیهه جوانی

 چکیده
های از جنبهتوان مورد بحث و تحلیل قرار داد که یکي مصرف را در سطوح متفاوتي مي

هدف  زنان،با توجه به تأثیر قابل مالحظه فرهنگ مصرف ورزشي  آن مصرف ورزشي است.

 کنندهفرهنگ مصرف رهنگ مصرف ورزش زنان جوان مبتني بر نظریهفواکاوی  تحقیق،این 

جامعه مورد . استفاده شداز روش تحقیق تحلیل مضمون و روش دلفي  ،شدر این پژوه. بود

نفر از آنها  38گیری هدفمند با نمونه روش ساله بود که به 30 -18تران بررسي زنان و دخ

های حاصل از سپس در فاز دوم تحلیل تم مصاحبه و به روش تحلیل مضمون کدگذاری شد.

رار قران ظنخبرگان و صاحبنفر از  28لب یك پرسشنامه محقق ساخته در اختیار قادر فاز اول 

عنوان ابعاد ره بهگزا 26چهار بعد و  تحقیقدر این و به روش دلفي تحلیل شد. گرفت 

 اول،گرفت. بعد  تأثیرگذار فرهنگ مصرف ورزش شناسایي و مورد بررسي نخبگان قرار

بعد دوم  ترین بعد تأثیرگذار بر فرهنگ مصرف ورزش شناخته شد.مهم بود کهسبك زندگي 

اصل از نهایت چهارمین بعد حبخشي به دست آمد. درشناختي و رهایيو سوم به ترتیب زیبایي

 اقتصادی فرهنگ مصرف ورزش بود.-پژوهش بعد اجتماعياین 

 .کنندهفرهنگ مصرف، زنان، نظریه فرهنگ مصرف، ورزش کلیدواژگان:
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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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 مهمقد

 شده، تبدیل مدرن جامعه فهم برای مفاهیم ترینياساس از یکي به مصرف امروزه

 اند. اگرچهکرده بحث آن مورد در مختلف یایزوا از نظرانصاحب که ایگونهبه

 بیستم قرن اندیشمندان اما بود، نیاز رفع برای و اقتصادی صرفاً فعالیتي در ابتدا مصرف

(. 1397ان،نوروزی و همکار)کردند  تأکید فمصر فرهنگي شکل بر همه از بیش

 و عاداب کنار در که شده تبدیل چندبعدی واقعیتي به بیستم قرن پایان در مصرف

دارد )کیم و  خود با بسیاری اجتماعي الزامات و فرهنگي اقتصادی، معاني الزامات

برای نشان دادن این نفوذ و اهمیت مصرف در جوامع معاصر،  (.2019 ،1همکاران

 ي وطالب یي،ذکا ي،)حسن کنندنده استفاده ميکنحققان از اصطالح فرهنگ مصرفم

های اجتماعي و جهان مدرن، هسته فعالیتفرهنگ مصرف در  (.34: 1396ی، انتظار

دهي ها با مصرف تعریف و جهتهای فرهنگي، عقاید، انتظارات و هویتارزش

کنند بلکه یك فرهنگ وع نميها و مسائل رجبنابراین در صحبت از نیاز؛ شوندمي

 (.2020، 2ف وجود دارد )گمارمصر

 طبقه مفهوم در که« ولیدت نظام در فرد موقعیت» عامل بر عالوه مدرن جامعه در

« مصرف نظام در فرد موقعیت» نام به دیگری کنندهتبیین و مهم عامل شودمي متبلور

 ساختارهای و تولید با مقایسه در مصرف .است فرد اجتماعي هویت اصلي مبنای
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 شاغل غیر افراد مصرف، همه زیرا؛ دارد تریفراخ بسیار دامنه تولید، از يناش اجتماعي

 مدرن اقتصادهای در که جوانان، بیکاران، سالمندان مانند؛ شودمي شامل نیز را

 هنجارهای د.باشن مولد اقتصادی لحاظبه که رودنمي انتظار آنها از طورمعمولبه

 زمان و کاالها مصرف زمینه در آنها، مبنای بر فرد که هستند موازیني و هامعیار مصرف

 اساس بر فرد مصرفي هایانتخاب اگر. کندمي انتخاب گیری وتصمیم به اقدام مکان و

 نوعي که داشت انتظار توانمي طبعاً پذیرد، ها صورتارزش از واحدی مجموعه

گ فرهن (.2020است )گمار،  داشته وجود هاانتخاب این بین سازگاری و انسجام

ع کند که موضواشاره مي 1شود. بودریالررفي درنتیجه وفور و انباشتگي ایجاد ميمص

مصرف در فرهنگ مصرفي مختص کاالها نیستند. این موضوع امکان تبیین نظری 

(. 2016 کند )بودریالر،مصرف هر آنچه غیر کاالست را در فرهنگ مصرفي فراهم مي

زندگي، تمایالت،  سبك نمایانگر امروزه خود، خاص عالئم و ادهامن با مصرف

 جدیدی آن، کارکردهای عامالن ویته کننده بازنمایي مثابهبه و هاایدئال و تفکرات

 تحت خود و دارد توزیع و تولید نوع، میزان، شکل تعیین در مهمي است که نقش یافته

فرهنـگ مصرف(. 1392 ی و یوسفي،زاده میمنداست )حاجي تولید میزان و نوع تأثیر

هـاى و روش کنیميوسـیلۀ چیزهایـى که مصـرف مکننـده یـا فرهنـگ مصرف به

 .(1395 ی و همکاران،خورند )احمديآنهـا به هم پیونـد م مصـرف

 کنندهنظریه فرهنگ مصرف
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 کننده هر کاال یا هرمصرفو  ای از تبادل استمصرف از دیدگاه اقتصادی گونه

نابراین از نند بکميآن به دست آوردن  را صرفی خود هايمقداری از دارای تي؛خدم

است  تبادل های پیش از انجام عملز فعالیتای ااین دیدگاه، مصرف شامل مجموعه

 های مختلف و موجود بودهشامل شناسایي نیاز، جستجوی اطالعات و ارزیابي بدیل که

ز آن با انجام گیرد و درنهایت پس اانجام مي که به دنبال آن فرایند خرید یا مبادله

آوردن خدمت بررسي نتایج حاصل از تهیه و به دست  هایي همچون ارزیابي وفعالیت

 مرحلهچهار کننده مصرف تر، نظریه فرهنگپذیرد. از رویکردی تازهیا کاال پایان مي

پیش از له مرح؛ شماردبرمي را برای فرایند مصرف یا استفاده از یك خدمت مشخص

ن مخاطب ذهرف در ریزی و حتي تصور مصجستجو، برنامهمصرف: در این مرحله 

های مرحله دربرگیرنده فرایند انتخاب از بین بدیل مرحله تهیه: اینرد. گیمي شکل

 کننده پس از استفاده واقعي ازمرحله استفاده: در این مرحله مصرفت. موجود اس

درنهایت،  و دهدر ضمیر خود شکل ميرا د رضایت محصول احساس رضایت یا عدم

کننده رفهن مصذخاطرسپاری: در این مرحله حس یادبود مرحله استفاده در  مرحله به

 (.2015، 1)داهي داردآن مرحله را در خاطر فرد زنده نگاه مي یادجایگزین شده و 

صــرف همین مراحل را مي مــود. م طــرح ن یــز م صــرف ورزش ن صــوص م تــوان در خ

 رود مخاطبان بالقوه پیش ازست. انتظار ميتلزم صرف هزینه زماني و فکری اورزش مس

صــرف را و مزایای مصرف آن  اهورزش اثر، برتری یــن م را بررسي و اثرات حاصل از ا
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پــس از  بیني وپیش صــرف،  پــیش از م لــه  کــه در مرح ســت  تصور نمایند. به همین دلیل ا

بــا ند با ورزشخود در پیو جستجو در خصوص اطالعات مورد نیاز بــا آن ارت  ي خاص، 

یــتمياولیه برقرار کرده و مزایای آن را تصور  ســتفاده نمایند. در این مرحله هو نــده ا کن

صــرف یــابي درفرایند هویت(. 2019، 1)لبل و همکاران گیردشکل مي نــدم صــل  هکن حا

صــرفکنش میان مصرف میان یــت م نــدهکننده و بازار است. هو شــارکت کن نــده یــا م کن

جــود  حتمالي هر ورزش نیز با توجه بها بــان مو یــب مخاط اطالعاتي که در بازار برای ترغ

نــهگیرد. در این فضا است، شکل مي ظــرات  هرگو تــوای ورزش، ن عــم از مح عــاتي ا اطال

لــوکیکي، کنندگان، نقدهای مختلف، بحثکنندگان و مصرفسایر مشارکت های فیزیو

عــه بــا آن شــناختيشــناختي و روانجام یــلمــرتبب  ســالمتي، هــای، تحل شــتي و   بهدا

بــر کنندگي و زیبایيهای سرگرمشاخصه مــه  مــه و ه شــي، ه یــت ورز یــك فعال شــناختي 

یــو گــذاردکنندگان آن تأثیر ميصرفهویت م بــازه (1999، 2)بورد یــك  طــي  پــس از   .

کــرده و تدریج بهمخاطبان بالفعل و بالقوه یك ورزش  زماني، یــدا  هــم پ بــه  عادات شبیه 

شــبکهمي ائل مشترک و عالیق مشترک صحبتدر مورد مس جــاد  -کنند که نتیجه آن ای

 .(2003، 3ياو و گیلش) های مشترک استکنندگان با ایدههایي از مصرف

و  يکیزیهای فای از شیوهبا مجموعه گسترده شتریگسترش »ورزش« ب یمعنا

 عی« مانند صنايزندگ وهیکننده »شارتبا  دارد که با فرهنگ مصرف يفرهنگ
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« )مانند در اوقات فراغت نیگزیهای جاو »ورزش ن()نوروزی و همکارااندام تناسب

اند و توسب رشد کرده 1970رد( که از دهه بو تیوگذار، اسنوبورد و اسکگشت

 (.2017، 1سترانگراند )شده یتجار مانند يهانمد ج یهابرند

 يزندگ گریهای داز زمینه یاریو بس يفرهنگ مصرف ،بر ورزشمبتني  این روندها 

های بالقوه به کاالها با ارزش اءیها و اشافراد، خدمات، ایده لیتبدمل شا که.مدرن است

 کمرنگ شدنمانند  ،مهمي ياجتماع راتییتغو موجبات شود بازار مي يواقع ای

 يکیهای الکترونای و ورزشرسانه ،یجامعه مجازفزاینده  يو تأثیر اجتماع مرزبندهای

 (.2017، 2انو همکار ي)جن

با فرهنگ  چندبعدیدهد که روابب عاصر نشان ميرزش مبه و اجمالي ينگاه

جایگاه  ورزشلعات پیرامون بحث فرهنگ مصرف مطا اخیراً و کننده داردمصرف

که اکنون نحویبهاست،  دادههای تحقیقي به خود اختصاص هخاصي را در حوز

 ه شده و پرکاربرد استاصطالحي کامالً شناخت ورزشاصطالح فرهنگ مصرف 

در  کنندهنظریه فرهنگ مصرفدر  (.2015برراناگان و گیلیانوتي،  ؛2015تي، )گیلیانو

منزله یك به اجتماعي از طریق ورزش، ورزشویق افراد به کسب سرمایه یکسو تش

کننده قرار مصرف و مصرفو در سوی دیگر  (2018، 3)گمار موجودیت قرار گرفته

 ،ورزشيهای کفش ،باله بیسای با کالطور فزایندهننده بهکمصرف فرهنگ دارد.
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شود. در سطح يزش پر ممرتبب با ور يمحصوالت مصرف ریو سا میشرت با آرم تتي

به سمت کننده را ایدئال مصرفبا وعده بدن ساختن اندام صنعت تناسب، الملليبین

 گذاریصحهو  غاتیتبل(. همچنین، 2016، 1دهد )لوپتنمصرف ورزش سوق مي

-مصرف را از جنبه دیگری اشاعه مي ،يستارگان ورزشی سواز  يمحصوالت مصرف

 (.2006، 2هورندهد )

قرار  ایورزش حرفهکننده عمدتاً در سطح زش با فرهنگ مصرفور ابطهر 

شدن  یاشود حرفهيباعث م؛ جایي که حضور تماشاگران ورزشي ردیگيم

-ر رسانهم دمه یدادهای؛ رو(2006، 3هورن) دها انجام شوورزشکاران در اکثر ورزش

 و يحیتفر عیاز صنابستری درون  یا؛ ورزش حرفهشوند سازیتجاری يجمع یها

فرهنگ  بسترهایبه  نیهمچندارد.  قرار عمومي حیو تفر یگردشگر ،يسرگرم

 ،درنهایت. (2018، 4)گمار است افتهی ي نیز گسترشقیویژه در مد و موسپسند، بهعامه

تحوالت عمده  یبرا يمهمهای ه، پایگاازیسانيو جه تیها، رفع محدودسانهعه رتوس

 ژهیوبهکنندگان ورزش مصرف د آورد وو فرهنگ مصرفي به وجو يورزش یتجار

های و دختران جوان یکي از عمده گروه کننديسرعت رشد مبه يقوم یهاتیزنان، اقل

لوپتن، است )ها رو به افزایش هستند که میزان مصرف ورزش آن کنندهمصرف

2016.) 
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انتقادی از فرهنگ مصرفي  بازتاب توانددر آن ميمشارکت مصرف ورزش و 

و مبارزات در مورد مسائل خاص در  ياعتراض و یا جنبش (2018، 1)نومراتو جهاني

 ،2باشد )هاروی، هورن و سافایکننده فرهنگ مصرف ایو  يورزش يجهان گفرهن

 میهست يجهان يفنگ مصرو فره ورزششاهد تداخل متقابل  کهطوری(. به2009

 است که عیوسطیف از یك آمیختگي دو بعد درهم نیا (.2015 ،3فتی)اندروز و کل

 ژهیوبهکنندگان آن رویدادهای ورزشي به همراه تصاویر مصرف نمایشطرف، ازیك

 )مانند يورزش زاتیمصرف پوشاک و تجه يو چگونگ با هدف تبلیغ محصوالت

این محصوالت را به چرخه مصرف روزمره بال(، بیسباشگاه فوتبال و کاله  راهنیپ

مي اقال( و 2015، 4)گیلیانوتي شونديهان فروخته مکه در سراسر ج ياقالم وارد شدند؛

 يکننده جهانبه فرهنگ مصرف ریناپذیيطور جدابه يورزش یو کاالها زاتیتجه از

دهد که يمکننده نشان فرهنگ مصرف يشورز رشد گر،ید یاز سو اند.خوردهگره

ند کننده ماناز فرهنگ مصرفه وسیعي گستر به ي،ورزش یاز محتوا یيسطح باال

 یهاي، مثالً آگهراه یافته استها، لیغذا و اتومب ،يقیمد، موس ،یآورها، فنرسانه

رد یگگذاری از طریق ورزشکاران صورت ميیا صحه و يورزش یهاشامل تم يغاتیتبل

 (.2006، 5هورن)

 
1 . Numerato 
2 . Harvey, Horne and Safai 

3 . Andrews DL and Clift 

4 . Giulianotti 
5 . Horne 



 

 

 

 

۱۳۲  ۱۴۰۰بهار و تابستان  ،هفدهم شماره ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

 یرگذاریدر تأث ياصل عوامل یينسل و توانا ایسن  ت،یجنس، قوم ،يعطبقه اجتما

های مختلف جنبه یبرا يمختلف اجتماع یهاگروه هایسلیقهو  يدسترس نییتع ای

که در این پژوهش به  (420: 1387، جاهاست )رفعت يکننده جهانورزش مصرف

عمدتاً با ن در دنیای کنوني مصرف ورزش زنا که شودعامل جنسیت پرداخته مي

فعال و  یيگرامصرف ،يشخص تیمانند مسئول يتیو جنس يبرالیغالب نول یهاارزش

حال، درعین .(2018، 1)ویتون و ثورپه است فرهنگ مصرف درآمیختهزنانه بودن 

ب طرفداران را جذۀ و عالق تیجذابای زن با ارائه هویتي بارز نیز حرفهورزشکاران 

فرهنگ همچنان به شکل دادن  تیجنس، هارسانهگیری از با بهره ،طورکليکنند. بهمي

. بر این اساس، در (2015، 2)برراناگان و گیلیانوتي ندپردازيمای مصرف ورزش ویژه

-عنوان یکي از گروهاین تحقیق به واکاوی فرهنگ مصرف ورزش دختران جوان به

 خته شد.کنندگان ورزش پرداهای عمده مصرف

 پژوهش ابزار

فرهنگ مصرف ورزش دختران تر نظور واکاوی هرچه عمیقموهش، بهدر این پژ

انتخاب شد. جامعه  شناسي کیفيکننده، روشفرهنگ مصرف بر مبنای نظریهجوان 

دادند که با استفاده از راهبرد ساله تشکیل مي 30-18آماری پژوهش حاضر را دختران 

منظور انجام تحلیل ی که بهگیری هدفمند( افراد)روش نمونهگیری موارد تیپیك نمونه

 
1 . Wheaton, B., & Thorpe 
2 . Brannagan and Giulianotti 



 

 

 

 

  ۱۳۳ فرهنگ مصرف ورزش زنان جوان...واکاوی 
 

ضر قرار داشتند، مورد چارچوب اهداف پژوهش حا کیفي مناسب بودند و همچنین در

ای دقیقه 30-15مصاحبه  38ها مصاحبه قرار گرفتند. درمجموع جهت گردآوری داده

 .انجام شد

 ،مل مفاهیمای درک کاسازی و برها پیادهدر فاز اول این پژوهش، مصاحبه

های مسئله پژوهش از روش تحلیل مضمون )تم( استفاده شد. فهبعاد و مؤلشناسایي ا

ها تحلیل و گزارش مضامین در داخل داده ،روشي است برای شناسایي تحلیل مضمون

دهي و ها را به تفضیل سازمانهتواند مجموعه دادکه حداقل کاربست این روش مي

الزاماً مراحل آن یك فرایند است که یل مضمون دارای مراحلي توصیف نماید. تحل

هایي رفت و برگشتي در تازگشتي دارد که مستلزم حرکخطي نبوده و بیشتر حالت ب

بعد از  (. مطابق این فرایند،2006، 1)براون و کالرک استسرتاسر مراحل تحلیل 

 مصاحبه. سپس هر شدها آغاز داده یو کدگذار لی، تحلمصاحبه نیاول سازیپیاده

 نیگردد و مضاميم سهیمقا يقبل کو با مدار یآن کدگذار نیممضاو  لیتحل دیجد

 دیجد نیکه مضام يتا زمان هامصاحبه لیشود. مطالعه و تحليده مافزو اههیبه س دیجد

نقطه  ،ام 32مصاحبه  لیبعد از مطالعه و تحلیافت و درنهایت، ، ادامه شتوجود دا

مصاحبه انجام شده  38که تا  یبعد هایمصاحبهکه  يمعن نیبد د؛یاشباع حاصل گرد

نقطه متوقف شد. در  نیر ادها مصاحبه ن،ینبود؛ بنابرا یدیمضمون جد یحاوبود، 

ي؛ مقوله کلدر هفت ها يژگیاستخراج شده بر اساس شباهت در و نیادامه، مضام

 
1 . Braun and Clarke 



 

 

 

 

۱۳۴  ۱۴۰۰بهار و تابستان  ،هفدهم شماره ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

، پایگاه اجتماعي بخششناختي، ماجراجویانه، رهایيمدگرایي، سبك زندگي، زیبایي

 .شد یکدگذار صادیو پایگاه اقت

ختاردهي به . دلفي فرایند سااستفاده شدروش دلفي  این پژوهش ازدر فاز دوم 

عیتي است که از طریق ق، محصول روش دلفي واسبر این اسا ارتباطات انساني است

ی هاهآوری دادجمع قابلیتدلفي یك روش ترکیبي است که  ت.اس هتعامل حاصل شد

فهرست در این مرحله،  (.1،2016)کزار و مکسين دارد زماطور همکمي و کیفي را به

 ه از مرحله اولدست آمد به ورزش دختران جوان های مؤثر بر فرهنگ مصرفمؤلفه

رر در کهای مهای اولیه پس از بازخوانيرهگزاو  ي شدندلای تفضیهتبدیل به گزاره

ساخته در لب یك پرسشنامه محقق قادر  التسؤاسؤال ترکیب شدند. این  24 لبقا

آماری رار گرفت. در این پژوهش جامعه قدلفي ه ران گروظنان و صاحباختیار خبرگ

ها بود که در همي دانشگالت عئاول شامل اعضای هی هبود؛ گرو هاز دو گرو مشتمل

 علوم اجتماعي و مدیریت ورزشيبر  های مرتبب با موضوع پژوهش مشتملهحوز

و سابقه دارای مي لت عئهیغیر اعضای  ملدوم شا هالیت بودند. گروبه فع مشغول

حداقل دوم،  هت گروال. تحصیبودند رابطه با موضوع تحقیق در های اجرایيمقام

یری غیرتصادفي و گبه روش نمونهنیز دلفي  هبود. اعضای گرو کارشناسي ارشد

ه صورت گرفت. تعداد لمرح هدفمند انتخاب شدند. فرایند دلفي در این پژوهش در دو

ری جامعه آماری با پژوهشگران کابا توجه به میزان هم (دلفي وهگر)نمونه  اعضای

 
1 . Kezar, & Maxey 



 

 

 

 

  ۱۳5 فرهنگ مصرف ورزش زنان جوان...واکاوی 
 

 هو تعداد اعضای نمونه گرو تن 9 اول، هنفر بود. تعداد اعضای نمونه گرو 28 مشتمل بر

 دند.بو تن 19دوم، 

ر ظن»از م عنوان باه اول دلفي، در بخش انتهای پرسشنامه یك سؤال باز لدر مرح

« طرح شد است؟ بر فرهنگ مصرف ورزش دختران جوان مؤثردیگری  ه ابعادشما چ

ه لخروجي این مرحد. بندی شیل محتوا و دستهلؤال، تحهای خبرگان به این سکه پاسخ

در  هگزار دوبود که این  موضوع این پژوهشجدید در زمینه  هگزار دوعبارت از: 

فقت یا تعیین موا شدند. جهت هرسشنامه افزودبه پ سؤال دو لبقاه دوم دلفي در لمرح

مخالف   -ممتنع -فقای مواهای پرسشنامه، از طیف سه گزینههگان با گزاررمخالفت خب

یل شدند لتح اس پي اسافزار کمك نرم هه بلهای حاصل از این مرحهداد د.ش هاستفاد

 .ها استخراج شوندتا فراواني

 هاوتحلیل یافتهتجزیه

دست آمده از مباني نظری در قالب یك های بهوش دلفي، گزارهه اول ردر مرحل

میانگین و انحراف معیار  1 ل شمارهپرسشنامه در اختیار خبرگان قرار گرفتند. جدو

 .دهدنشان ميفرهنگ مصرف ورزش دختران جوان را  هفت مقوله

 جوانفرهنگ مصرف ورزش دختران  میانگین و انحراف معیار هفت مقوله: 1 جدول

ارانحراف معی میانگین مؤلفه  

73/2 سبك زندگي  21 ./  



 

 

 

 

۱۳6  ۱۴۰۰بهار و تابستان  ،هفدهم شماره ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

شناختيزیبایي  21/2  76/0  

47/2 رهایي بخش  51/0  

یاقتصاد -ه اجتماعيپایگا  33/2  63/0  

جــود  دستیابيدر مطالعه دلفي معیار مشخصي برای نمایاندن  به اجماع و همگرایي و

تــه  افقمو دهندگانپاسخدرصد  60ل قندارد. معموالً اگر حدا شــند؛ گف ضــوع با یــك مو

صــل . (62 :1384 عطاردی،)است  ود که آن موضوع از اجماع برخوردارشمي نتایج حا

 یالبه اجماع با هگزار 22ه اول تعداد لدهد که در مرحها نشان ميهداد وتحلیلتجزیهاز 

گــزار 60 یــك از  هــر  مــاع  نــي اج یــزان فراوا فــت. م ه اول را لــهــای مرحهدرصد دست یا

 .کردهمشاهد 2 هجدول شماردر  توانمي



 

 

 

 

  ۱۳7 فرهنگ مصرف ورزش زنان جوان...واکاوی 
 

 ه اوللهاي مرحمیزان اجماع روي گزینه: 2 جدول

شماره 

 گزاره

 متنعم مخالف موافق گزاره

 0 0 %100 نفسبازشناسي خویشتن و افزایش حس اعتمادبه 1

 %10 %5 %85 بهبود احترام شخصي 2

 0 %5 %90 نفسایجاد حس عزت 3

 %15 %15 70 شهای هنری ورزلذت بردن از ارزش 4

 %10 %30 %60 یبایي و لطافتلذت بردن از ز 5

 %15 %25 %60 تجربه هیجان 6

 %30 %20 %50 تأمین حس ماجراجویي 7

 %5 %0 %95 مفرح شدن زندگي 8

 %0 %0 %100 فرار از واقعیت زندگي روزمره برای مدتي 9

 %10 %0 %90 دور شدن از تنش موجود در زندگي  10

 %10 %5 %85 ن و تبادل نظر با دیگرانامکان تعامل با دیگرا 11

 %15 %20 %65 های فیزیکي حاصل از ورزشتجسم لذت بخش جذابیت 12

 %30 %0 %70 ارائه تصویر سرزنده و پرانرکی از خویشتن با درگیری در ورزش 13

 %20 %20 %60 مصرف ورزش موجب پیوند با جوامع مرجع محبوب ورزشي 14

 %5 %0 %95 ایز حاصل از درگیری با ورزش و نشان مد روز بودنتم 15

عنوان یك ایتم لوکس موجب ارتقا اهمیت مصرف ورزش به 16

 فرد در جوامع شخصیتي

55% 20% 25% 

 %35 %5 %60 مصرف ورزش باعث ارتقا منزلت اجتماعي فرد 17
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شماره 

 گزاره

 متنعم مخالف موافق گزاره

 %15 %35 %50 جذابیت داشتن افراد ورزشي 18

 %20 %5 %75 رزشيلذت از خریدهای و 19

 %5 %40 %55 اختصاص هزینه زیاد برای ورزش جهت بیان مرفه بودن 20

 %10 %30 %60 کسب هویت 21

 %15 %0 %85 ای برای ابراز وجود زنان در جامعهلهورزش وسی 22

 %25 %10 %65 مساوات طلبي جنسیتي در امور جاری زندگي 23

 %0 %0 %100 تقویت توان جسمي و روحي زنان 24

 %25 %5 %70 مسیری جهت حضور در تعامالت اجتماعي 25

 %0 %0 %100 اهمیت دادن به سالمت و زیبایي 26

نــدگان را ل توافق پاسخاقحد هگزار 22 که ددهاول نشان ميه لایج مرحتیل نلتح ده

هــار ذه دوم حلاز پرسشنامه مرح هگزار 22اند؛ بنابراین تعداد هکسب کرد شــدند و چ ف 

گــان در مرح هگزار دو هبه همرا 20 و 7،16،18 هگزار ســب خبر کــه تو یــدی  ه اول لــجد

شــنامه قابود، در  هپیشنهاد شد یــك پرس مــورد پر شــشلب  نــقــســش ســؤالي  د. رار گرفت

صــورت هه دوم دلفي به ایدلمرح هــا  مــاعي روی آن نــوز اج کــه ه فــت  صــاص یا هایي اخت

ر اولیه ظو ن هرد هر گزاردلفي در مو هر تمامي اعضای گروظه نلنگرفته بود. در این مرح

صــظــفرد رسید و ن العبه اط ههر فرد در مورد هر گزار ســاالر ا بــر ا جــدداً  هــا م  سحي آن

نــي قــ سؤال مورد مخالف، - ممتنع –موافق ای طیف سه گزینه یــزان فراوا فــت. م رار گر



 

 

 

 

  ۱۳۹ فرهنگ مصرف ورزش زنان جوان...واکاوی 
 

 .کرد هاهدمش 3ره توان در جدول شماه دوم را ميلهای مرحهاجماع هر یك از گزار

 هاي مرحله دومیزان اجماع روي گزینه: م3 جدول

 ممتنع مخالف موافق گزاره شماره گزاره

 %25 %35 %40 کسب دانش در مورد فعالیت ورزشي 27

 %15 %30 %55 اختصاص زمان برای خویشتن 28

 %25 %30 %45 تأمین حس ماجراجویي 7

عنوان یك ایتم لوکس موجب ارتقا مصرف ورزش به 16

 ر جوامعاهمیت شخصیتي فرد د

35% 25% 40% 

 %20 %30 %50 جذابیت داشتن افراد ورزشي 18

 %20 %40 %40 اختصاص هزینه زیاد برای ورزش جهت بیان مرفه بودن 20

درصد  60 توافق اقلحدای هیچ گزارهه دوم لدهد که در مرحیل نتایج نشان ميلتح

ســب پاسخ صــاحب ه وکــردندهندگان را ک مــاع  ســته اج یــاورد؛ هان را بظــرننتوان ســت ب د

یــن  هگــزار شش، هران را به دست آوردظناجماع صاحب هگزار 22بنابراین درمجموع  ا

 .اندکردهاجماع را کسب ن

 گیريهنتیج

عــه ، با توجه به تأثیر قابل مالحظه فرهنگ مصرف ورزش پــژوهش مطال یــن  هــدف ا

فــي ضــمون و روش دل بــود. در  ابعاد این تأثیرگذاری با استفاده از روش تحقیق تحلیل م

بــه 26این پژوهش چهار بعد و  صــرف ورزش گــزاره  نــگ م گــذار فره عــاد تأثیر عنوان اب



 

 

 

 

۱۴۰  ۱۴۰۰بهار و تابستان  ،هفدهم شماره ،هفتم ، سال رزشو شناسیجامعه 

 

ظــران بگان قرار گرفت. تحلیل آرای صاحبشناسایي و مورد بررسي نخدختران جوان  ن

ضــای  60دهد که تعداد شش گزاره نتوانستند اجماع باالی نشان مي درصد را در بین اع

 گروه دلفي کسب کنند.

گــذار مهم 21/0و انحراف معیار  37/2زندگي با میانگین  بعد سبك عــد تأثیر تــرین ب

نــین ح این بعد ميشناخته شد. در توضی دختران جوانبر فرهنگ مصرف ورزش  توان چ

جــب  یــرعنوان کرد که تغییرات و تحوالت فرهنگي، اجتماعي و پیشرفت فناوری مو  تغی

ســبالگو شده وروند اجتماعي  نــدگي های جدیدی از مصرف و  عــه ك ز ســطح جام در 

صــرف بر نیز شدن مدرنیسم و جهانيمناقشات درباره پستاست. همچنین،  انتشار یافته م

ســب به این معني که مصرفاست:  متمرکز ورزش خــاص و متنا کننده معاصر یك نوع 

گــي و (. 2015گزیند )داهي، برميدر زندگي آزاد خود  فعالسبك زندگي  صنایع فرهن

تــا شناسان را به چالش جدی کشیدهجامعه یع بزرگي هستند؛ کهدرواقع صنا ورزشي اند 

بــهرا تجدید نظر کن های قدیمي پویایي رابطه تولید / مصرفمدل ســي ند و  ویژه در برر

نــ صــرفيویژگيد. فرایند مصرف تجدید نظر اساسي کن عــه م تــران هــای جام نــان و دخ  ز

تــأثیر  خرید، شوند.بیشتر از جهت رابطه آن با سبك زندگي بررسي مي صــرف  کاال و م

 زیادی بر سبك زندگي و پویایي آن دارد.

یــد، پخش انواع ماننددختران جوان رشد آشکار مصرف ورزش  شــي ادهایرو  ورز

صــرف ورزش  تبلیغاترشد  های ورزشي،کنندگان تجاری از فعالیتمایتح ظهورو  م
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صــرف ایجاد فراغ دستکاری زمان و مکان برای های زندگي،در تمام لحظه قــت  ت و و

حــي حوزه ورزش کردني ســبك، طرا لــوه کا ،تأکید روزافزون روی  شــي ج هــای ورز ال

نــهافزایش  موجب ناپذیریاجتنابطور که به رشد مراکز فروش( و 2016)لوپتن،  -گزی

 شده و سبك زندگي نویني بازتولید کرده است.های مد و توجه به جنبه يانتخاب های

نــدام -ای فرهنگيیدهعنوان پدورزش بهعالوه براین،  نــد ا بــا اجتماعي ضمن پیو وار 

ســالمت اجتماعي، مجموعه نهادها و ساختارهای قــای  فــو و ب  نقش مؤثری در جهت ح

عــه دارد؛  فــراد جام ســمي ا حــي و ج نــابراینرو بــه ،ب بــا ورزش  مــرتبب  تــار  یــك رف عنوان 

جــه  مــورد تو شــا   ســتســالمتي و ن نــهبه ،ا کــهگو بــایي  ای  ســات زی ســیاری از مؤس و ب

یــا، لــف دن قــا  مخت ســتي در ن لــوم روان تندر ســتفاده از ع شــناختي شــناختي و جامعهبــا ا

شــارکت در ف گــرایش و م مــل  لــل و عوا مــون ع ســایيعالیتپیرا یــز شنا کــي و ن  هــای فیزی

غــاز نمودهتحقیقات دامنه عوامل مؤثر بر آن، نــدداری را آ یــو،  ا بــا م (.1999)بورد طــابق 

شــد ي که ميهایتئوری شناخت اجتماعي، تالش مــؤثر با تواند در افزایش رفتار ورزشي 

هــای درک توانایيرفتار ورزشي و های مورد انتظار از خودارزیابي از سودمندی شامل؛

فعالیت فیزیکي یك عامل سبك زندگي  ،بنابراین؛ است طور منظمشده برای ورزش به

بــه بیماری بــتال  طــر ا مــزمن معرفي شده است که با پیامد کاهش خ ســرطان، هــای  نــد  مان

جــاد -های قلبيبیماری صــرف ورزش ای عروقي و دیابت همراه است و بستر الزم برای م

فــراد؛  بــا ورود ،کرده است. بدین ترتیب نــدگي ا لــب ز صــرف ورزش در قا هــای الگوم

تــه و جزجدید مصرف و سبك زندگي  شــار یاف عــه انت ســطح جام نــگ آن ئــدر  ي از فره
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 .افراد دروني شود و به شکل هنجار درآیدآساني در وجود تواند بهشود، ميمي

دست آمد، درباب به 71/0و انحراف معیار  21/2شناختي با میانگین بعد دوم زیبایي

یــدگاهتوان گفت که از منظر ین مفهوم ميا یــدد تــأثر از تئوری کــه های جد ســام  هــای پ

ســاس ه شدمدرن دربارۀ زیبایي و صنعت زیبایي ارائه گرایانه و پستساختار بــر ا ســت.  ا

مــانارزشهای متفاوت، بدن ،هااین دیدگاه بــدن آر نــه،  يهای متفاوت در مقایسه با  )زنا

یــنکنمردانه( تولید مي یــن ارزش نــد. ا مــاني و ا مــاع  ،هــابــدن آر تــۀ اجت ســاخته و پرداخ

قــاندنوعي به تبیین آن اقدام کردهپردازان فرهنگي هر کدام بهکه نظریههستند،  اد . به اعت

ســتند( 2016)ر البودری ســي ه چــه ک مــه ،افراد مصرف خود را بر اساس اینکه  ریزی برنا

صــکنند، نمي نــد، رف ميبلکه افراد از طریق آنچه م یــد مي یــتهوکن نــدخــود را تول  .کن

تــران مدیریت بدن از مفاهیم مهم در جامعه شناسي پزشکي است که امروزه در میان دخ

ســاخت است و افراد با تغییر ویژگي و زنان رواج فراواني یافته های ظاهری بدن خود به 

ســالمتي وبــدن،  .(1395)احمدی و همکاران،  ورزندبدن اجتماعي مبادرت مي رزش و 

یــده ميبه نــش شــوند، صورت اموری طبیعي د قــدرت و دا بــا  طــه  یــت در راب مــا در واقع ا

بــدن در ر در فرهنگ مصرفي مدیریت و .اندتعریف شده تــرل  بــدني کن ســاختن  ســتای  ا

بــدن مي(2020)گمار،  آراسته خواهد بود بــه  بــه شــود، . توجهي که در این دوران  هــا  تن

ســت خاطر حفو سالمت نیست، ســترانگر، ) بلکه در راستای توجه به نمای بیروني بدن ا

درون و بیرون بدن )نمای بیروني( در جهت تغییر و دگرگوني و  ،. در این دوران(2017

ســتای  .شــوندبه هم ملحق ميی نمای بیروني بدن، ساززیبا بــدن در را مــدیریت  قــع  دروا
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جــوان، . واقعیت این است کهگیردقرار ميفرهنگ مصرفي و  نــان  تــران و ز بــین دخ  در 

های بدنسازی و توجه به آراستگي و نظافت جسم در طي دورۀ اخیر تجدد بدن را رکیم

شــته خاصهای بازتابي مداوم، در برابر گرایش جــود دا ه در شرایطي که کثرت انتخاب و

شــد،  مــهتأثیربا هــم برنا ســت.  کــرده ا مــدن پــذیر  یــد آ هــم پد نــدگي و  ظــیم ز ریزی و تن

بــههگزین کــه  نــدگي  شــیوۀ ز خــاب  بــرای انت هــم هایي  غــذایي در  یــم  بــا رک صــولي  طور ا

بــهاند. کامالً کوتهآمیخته یــبینانه خواهد بود اگر این پدیده را فقب  هــای عنوان تغی ر الگو

مــثالً رواج باریك ســماني ) ظــواهر ج نــدامي آرماني  بــهیــا جوانا قــب  یــا ف مــایي(  عنوان ن

نــیمتأثیرات بازتابي تبلیغات تجا یــدنز ری تفسیر ک کــه  (.2013، 1)گ ســت  یــن ا یــت ا واقع

حــیب فعالیت ندشوهای خویش ميازپیش مسئول طراحي بدنبیش افراد هــای و هر چه م

شــد، اجتماعي از جامعۀ سنّ تــه با صــله گرف شــتر فا حــس تي بی شــتر  ســئولیت بی یــن م شــار ا ف

 شود.مي

یــار  47/2بخش با میانگین بعد سوم حاصل از این پژوهش رهایي  51/0و انحراف مع

شــیوهبود. همان کــي از  شــده؛ ی شــدههای طوری که در مطالعات مختلف اذعان  یــد   تأک

قــات های زندگي جهت رهایي از روزمرگي و دور شدن از تنش صــرف ورزش در او م

بــود. به عــه  یــن مطال  غتافر ،سخن یگرد فراغت است که مورد تأکید پاسخ دهنگان در ا

یــو  راـکــ ناندـســر منجاا بهاز  پس که ستا مانيز ظــ فـتکل  هباقیماند ،هـنــروزا فـمو

 هـبرنام اـی تـفعالی ،شخصي هنگیزو ا عالقهو  غبتر با که یابدمي فرصت ن،نساو ا ستا
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ســون یپیگیرو  بنتخارا ا خاصي  غتافر یشاپید رۀبادر (.2016، 1نماید )مکوار و جک

 ،تفریح یمبنا که ستا ینا یهنظر لیناو؛ دارد دجوو نظریه سهآن،  به ننساا یشاگرو 

و  وازو آ قصو ر ستا دهنبو اجد تفریحو  زیبا لیه،او معاجودر  چنانچه. ستا مذهب

کــاران، ـسا تهـشدا مذهبي هایبا سنت تنگاتنگ بطهرا نمایش  .(1397ت )نوروزی و هم

ســت. وی بر وسگر رلکا یغریز فرضیه ،غتافر به جعرا نظریه میندو  ستا وربا ینا ا

یــــــــردمي سرچشمه یفطر زنیا یكاز  ننساا یزبا که  سنیندر  زیبا صليا ظیفهو و گ

ســت. سومین گساليربز ایبر طفلی زسادهماآ جهت ،کيدکو  بر مبتني فرضیه ،نظریه ا

ســیسا تهربر« تلذ کسبو  حتاترس»ا نــین، مو2014، 2سپنسر است )فران  تینر(. همچ

مــان(. مي نبیا خستگي انجبرو  حتاترـسا به بشر زنیارا  تفریح عامل زاروس،ال کند )ه

ســت دوـخــ ساسيا یهازنیا به پاسخ یافتن دصددر غتافر میادر ا ننساا  به یا ینابنابر، ا

ســـــتدر  ینکها یا ستا سرگرميو  تفریح لنباد و  جسمي مشآرا ،حتاسترا وجویج

ســت ختيایکنواز  هایيو ر ست، احيرو قــات  ا صــرف ورزش در او بــه م گــرایش  کــه 

 تواند باشد.ای رایج تأمین این نیاز ميهفراغت از پاسخ

مــاعي عــد اجت پــژوهش ب یــن  صــل از ا نــگ -درنهایت چهارمین بعد حا صــادی فره اقت

یــار  و 33/2مصرف ورزش دختران جوان با میانگین  حــراف مع بــا63/0ان بــه  بــود.  گــاه  ن

ها، این امور حتي با بحث آزادی و استقالل و محدودیت و جامعه مصرفي فرهنگ عامه

 
1 . McQuarrie, and Jackson 
2 . Francis 
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تواند به ميفرهنگ مصرف ورزش دختران جوان رابطه دارند. مطالعه  ساختار و فاعلیت

نــد توان برخي مسائل را دآن مي شکلي تحلیل اجتماعي باشد یعني اینکه با مطالعه ر فرای

کــرد.  شــن  قــه رو یــو )قدرت و امتیاز یا قدرت و طب مــر 1999بورد نــه ا ســت په قــد ا ( معت

کــر اجتماعي را باید شــبیه  یــداني ت هــای دبه م نــاگون کــه نیرو مــاعي گو بــا  اجت یــك  هــر 

کــدیگر درون آن وارد مي های متفاوتاز سرمایه باریکوله شوند و دست به رقابت با ی

بــهسرمایه .و معنوی دست یابند ازات مادیزنند تا به بیشترین امتیمي مــذکور  عنوان های 

مــل مي ورزشي در میادین و رفتار دهنده کنشعوامل شکل نــد. ورزشع تــوان را مي ک

یــدهبه کــي از پد صــربه هایعنوان ی نــواعمنح شــت ا یــي و انبا حــل رودرو ســرمایه  فرد و م

ســرمایه  هــاییکي از ظرفیتویژه در میان زنان و دختران نام برد. به یــد  هــم ورزش تول م

بــا  صــادی را  ســرمایه اقت جــاد  شــرایب ای مــاعي  ســرمایه اجت یــن  خــود ا اجتماعي است که 

ســرمایه فره مــادین امکاناستفاده از  گــي و ن بــا پــذیر مين گــر ورزش  طــرف دی نــد. از  ک

بــب، های نمادین و فرهنگي امکان ایجاد کنشاستفاده از سرمایه شــبکه روا های متقابل، 

شــي، هــای ورقابت شــکاران، رز هــواداران تیمبــرای ورز شــاگران و  شــتما  يهــای ورز

 .سازدرا هموار ميدر بین دختران و زنان  های اجتماعي()سرمایه
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