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Abstract
Objective of this study was to identity of motivation
and reasons tattoo in athletes. Methods of this study
was a descriptive, in terms of data collection was
survey. The population consisted of talented athletes
that were over 12 years of age, Therefor, 223
professional athletes that have top condition select as
sample. Measuring tools was one researcher-made
questionnaire (27 questions), with content validity of
the tools was confirmed by experts, and tools
reliability was obtained using Cronbach's alpha as α
= 0.87. Factor analysis, with a varimax rotation was
used to analyze the data. According factor analysis,
27 items having appropriate factor loading were
stand in 4 express individuality, aesthetics,
social/group cohesion, conveying a personal
message. Result showed that express individuality
factors had most important (%23.890 of variance)
and conveying a personal message had least
important (%7.771 of variance) in explanation of
motivation and reasons tattoo in athletes.
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چکیده
این پژوهش با هدف شناسایی انگیزه و دالیل خالکوبی ورزشکاران
 پژوهش از نوع توصیفی و از حیث جمعآوری اطالعات.انجام گرفت
 جامعة آماری تحقیق را ورزشکاران دارای خالکوبی باالی.پیمایشی بود
 ورزشکار که از شرایط331 ، به این ترتیب، سال تشکیل میداد33
 ابزار اندازهگیری.فوق برخوردار بودند بهعنوان نمونه انتخاب شدند
 گویه ای محقق ساخته بود که روایی33 دادهها یک پرسشنامه
صوری و محتوایی آن توسط متخصصین مورد تأیید قرار گرفت و
 برای تجزیه و. بدست آمد3/83 پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ
 از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد،تحلیل دادهها
 عامل5  سوال پرسشنامه در33 ، براساس تحلیل عاملی.استفاده شد
. انتقال پیام قرار گرفتند، همگنی گروهی، زیبایی شناسی،ابراز هویت
 عامل ابراز هویت،میزان اهمیت عاملها از دیدگاه آزمودنیها نشان داد
= درصد واریانس) و عامل31/833( به عنوان با اهمیتترین عامل
)= درصد واریانس3/333( انتقال پیام به عنوان کم اهمیتترین عامل
.انگیزه و دالیل خالکوبی ورزشکاران را تبیین میکند
واژههای کلیدی

. ورزشکار، خالکوبی، دالیل،انگیزه
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مقدمه
این عقیده که ورزش موجب ساختن یک شخصیت اخالقگرا
میشود از دوران باستان وجود داشته و این تفکر دانشمندان
بسیاری از جمله از جمله افالطون را با خود همراه ساخته که در
کتاب جمهوریت خود بیان میکند« :دو هنر موسیقی و حرکات
ورزشی از جانب خدا به بشر هدیه شده است .نه به دلیل حضور
توأمان روح و جسم در آنها ،بلکه به دلیل موزون بودن آنها».
قرنها بعد کامو اظهار داشت ،مقوله ای که او به واقع در آن
اخالقیات را آموخت ورزش بود .در واقع این باور که ورزش یک
شکل مهم از آموزش اخالق است تنها به چند دانشمند محدود
نمیشود ،بلکه به طور گستردهای در فرهنگهای مختلف وجود
دارد (سایمون .)34 :3333 ،3اما برخی بر این باورند که ورزش
افراد را در موقعیتهایی قرار میدهد که منجر به بروز رفتارهای
غیراخالقی همانند تقلب ،خشونت ،تبانی ،استفاده از داروهای
غیرمجاز ،نژاد پرستی و فساد میشود (لمیر و همکاران:3333 ،3
 .)53در آوریل  ،3335آدام سیلور مدیر مسابقات انجمن ملی
بسکتبال (ان بی ای) در یک کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد
دونالد استرلینگ بهخاطر اظهارات اهانتآمیز و قضاوتهای
نژادپرستانهاش در لیگ ،از هرگونه ارتباط با ان بی ای ترد
میشود و همچنین مبلغ  3/4میلیون دالر ،برابر بیشترین
مقداری که اساسنامه ان بی ای اجازه میدهد از او مصادره
خواهد شد (الم .)3 :3335 ،1در سال  3336آزمون دوپینگ 3
تن از ورزشکاران ملیپوش رشته وزنهبرداری اعزامی به
مسابقات دومینیکن مثبت گزارش شد و وزنهبرداری ایران 533
هزار دالر جریمه شد و همچنین  3نفر از ملیپوشان رشته
بوکس اعزامی به المپیک  3333سیدنی نیز با این سرنوشت
دچار شدند (حلب چی .)3 :3186 ،مطالعات انجام شده در این
حوزه نیز این بداخالقیها را تائید میکند ،بنی یعقوبی ()3181
در مطالعه خود در حوزه فوتبال به نتایج زیر دست یافت)3 :
 % 6/66بازیکنان تیمها نسبت به داوران رفــتار نامناسب
داشتند % 8/43 )3 ،بازیکنان تیمها نسبت به بازیکنان تیم
مقابل رفتار نامناسب داشتند )1 ،مربیان تیمها ،استقرار در
محوطه فنی را رعایت ننموده و دارای نیمکت بیانضباط بودند.
در پژوهشی دیگری کمانی و اکبری ( )3313دریافتند که بین
نوجوانان ورزشکار ارزشهای اخالقی از جایگاه مهمی بر
1. Simon
2. Lemyre et al
3. Lam

خوردار نیست .مطالعه احمدزاده ،دوستی و فرزان ( )3333نیز
نشان داد ،ورزش استان مازندران با چالشهای فرهنگی )3 ،کم
رنگ شدن معنویت )3 ،مشکالت اخالقی و اعتیاد )1 ،استفاده
از شعارهای نامناسب و رواج فحاشی در ورزش )5 ،رواج رشوه و
تبانی )4 ،عدم توجه به شایسته ساالری )6 ،دوپینگ و استفاده
از داروهای غیرمجاز نیروزا  )3پوشش و آرایش نامناسب و رواج
خالکوبی ،مواجه است (احمدزاده ،دوستی و فرزان.)343 :3333 ،
یافتههای فوق نشان میدهد در سالهای اخیر شاهد رعایت
نشدن اخالق در الیههای مختلف بدنه ورزش هستیم که یکی
از مظاهر آن خالکوبی 5است .خالکوبی یک شکل از آرایش
دائمی بدن است که به واسطه سوزن ،جوهر به زیر پوست در
محل طراحی انتقال مییابد .با حرکت دادن یک سوزن،
(معموالً) هدایت الکتریکی بر روی پوست ،یک نقاشی در
غشای زیر پوست ایجاد میشود .این فرآیند ،خالکوبی نامیده
میشود .خالکوبی یک تاریخ غنی و طوالنی ،دارد و حداقل به
 33333سال قبل بر میگردد .ریشههای خالکوبی به طور عمده
در مصر ،یونان ،ژاپن و جزایر پلینزی 4یافت میشود (دروسارت
و برکمن جانسن .)3333 ،6در تاریخ اخیر ،خالکوبی برای
عالمتگذاری اسرا ،به منظور مشخص نمودن نوع خون برای
سربازان در طول جنگ جهانی دوم و جنگ سرد (بهمنظور
افزایش سرعت انتقال خون) و در شرایط تهدید هستهای در
ایاالت متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت (وولف و لومن،3
 .)3338خالکوبی هنوز هم اغلب با ملوانان و دیگر دریانوردان،
اعضای باند ،افراد «موتور» صحنه ،جنایتکاران و دیگر
زیرگروههای مشابه در جامعه در ارتباط است (بنسون.)3333 ،8
خالکوبی میتواند در هر بخشی از بدن قرار گیرد ،اما بازوها،
شانه ،پشت (پایین) ،و مچ پا متداولترین جاهایی هستند که
بدین منظور در نظر گرفته میشوند .احتماالً مهمترین
ویژگیهای یک خالکوبی تداوم آن است :آن در زیر پوست
باقی میماند مگر در شرایط حذف آن از بدن ،که ممکن است
یک فرایند پیچیدهای داشته باشد (گولدستاین .)3333 ،3در
طول دهه گذشته ،خالکوبی دوباره بسیار محبوب شده است ،و
داشتن یک خالکوبی اکنون بیشتر بهعنوان «جریان اصلی» و

4. Tattoo
5. Polynesia
6. Drossaert, Braakman-Jansen
7. Wolf & Laumann
8. Benson
9. Goldstein
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«نما» در سراسر مخاطبان بصورت گسترده دیده میشود (لومن
و دریک .)3336 ،3خالکوبی ،بهویژه در میان نوجوانان و جوانان
به امری متداول تبدیل شده طوری که حتی میتوانیم از آن به
عنوان یک فرهنگ صحبت کنیم :بچهها با خالکوبی موقت که
در جعبه غالت و بستههای آدامس قرار داده شده،
شخصیتهای کارتونی بر روی بدن خود خالکوبی میکنند.
کودکان نسلهای جدید در یک محیطی در حال رشد هستند
که خالکوبی ،بیشتر از همیشه مورد قبول است (کوزت،3
 .)3336بازیگران ،موسیقی دانان و ورزشکاران با افتخار بدن
خالکوبی خود را در رسانه نشان میدهند ،و آن را یک صفت
مطلوب برای عموم مردم مطرح میکنند .همچنین ،خالکوبی
لوازم آرایشی و بهداشتی (اغلب دائمی هستند) بیشتر و بیشتر در
حال محبوب شدن است .خالکوبی مدرن موضوعی شناخته
شده برای مردان و زنان ،سالمندان و جوانان ،کارگران یقه آبی
یا سفید است و در دسترس همه گروهها ،سنین و طبقات و
جامعه میباشد .در یک بررسی بسیار بزرگی که توسط دانشگاه
کانکتیکات )3333( 1اجرا شد ،مشخص شد که حدود  ٪33از
جمعیت آمریکا تا به حال حداقل یک بار خالکوبی کردهاند
(نظرسنجی .)3333 ،دیگر نظرسنجیها در آمریکا نشان داد که
میزان شیوع آن در سال  3333در افراد بزرگسال  ،٪36در سال
 3333در میان نوجوانان ( ٪33فارو ،شوارتز و وندرلیو،)3333 ،5
در سال  3336در میان دانشآموزان دبیرستان ( ٪33هافتون،
دورکین ،پری ،پوبت و اوگرس ،)3336، 4و در سال  3333در
میان جامعه مشابه  ٪31است (آرمسترانگ و مورفی.)3333، 6
این امر نشان از یک رشد واضحی در تعداد خالکوبی ها از اوایل
دهه  ،33به ویژه در میان رده سنی  38تا  14سال دارد
(اتکینسون .)3333 ،3در حالی که در مطالعات اخیر آمار قطعی
در این خصوص وجود ندارد ،فوربس )3333( 8بیان میکند که
بسیاری از مطالعات نشان میدهد که بین  35تا  14درصد از
نوجوانان و جوانان (گروه سنی بیشتر تمایل به دریافت
خالکوبی) در دنیایی غرب یک خالکوبی دارند .هنگامی که به
این تخمینها نگاه میکنیم ،به احتمال بسیار زیاد این روند در

حال انتقال (به زودی انتقال) به دیگر جوامع است ،اگر چه
تحقیقات در این خصوص به اندازه ایاالت متحده وجود ندارد.
واقعیت این است که خالکوبی هر روز عمومیت بیشتری پیدا
میکند ،بدین مفهوم که تعداد افرادی که تمایل به یک
خالکوبی دارند بسیار بیشتر از تعداد افرادی که تمایل به کاهش
و یا حذف خالکوبی دارند میتوانید این رشد را توضیح دهد
(اندرسون .)3336 ،3زیر گروه جمعیتی که اکثراً تحت تأثیر
روندها ،رسانهها و عوامل دیگر قرار میگیرند ،نوجوانان و
جوانان ( 34-36سال) میباشند .در ادبیات خالکوبی ،دالیل
شایع و عمومیت یافتن خالکوبی «مدرن» کمتر مورد بررسی
قرار گرفته است .برای مطالعه بیشتر در مورد این موضوع،
انگیزههای مهمی که در ادبیات علمی مرتبط با خالکوبی ذکر
شده است به این شرح است )3 ،زیبایی شناسی :33میل به در
معرض نمایش قرار دادن خالکوبی ،گاهی اوقات با مفهوم
«هنر» بر روی بدن در ارتباط است (لئونارد )3 .)3338 ،33تأثیر
رسانهها :33بسیاری از فیلم ،ورزشها ،مد و موسیقی عامل
تمایل به ایجاد خالکوبی است (کاست .)3336 ،31همچنین ،در
زیر گروههای ناشناخته و غیرمحبوب به منظور گسترش
شناخت ،خالکوبی مورد استفاده قرار میگیرد که این حفظ
تصویر محبوبیت از طریق خالکوبی توسط رسانهها افزایش
یافته است (دی ملو )1 .)3334 ،35مدگرایی :34خالکوبی در حال
حاضر اغلب به عنوان یک روند مد و یا شور و شوق دیده
میشود که به وسیله رسانهها افزایش مییابد (مارتین،3333 ،36
و آرمسترانگ .)3336 ،با این حال ،تفاوت اصلی آن با یک
روند معمول در این است که خالکوبی ناشی از مد با تغییر
گرایشها تمایل به حذف آن از روی بدن بیشتر میشود و دوام
ندارد .کاست ( )3336معتقد است توصیف خالکوبی بهعنوان
«یک مد زودگذر» به دلیل شخصیت دائمی انسان ،ممکن است
علت تأسف در زندگی بعدی فرد باشد و مضحک به نظر برسد.
 )5خود اظهاری /منحصر به فرد بودن :33خالکوبی میتواند یک
حس منحصر به فرد بودن ،یک راهی برای متمایز نشان دادن
خود به جامعه مورد استفاده قرار گیرد (دی ملو .)3334 ،آن

1. Derrick
2. Kosut
3. Connecticut
4. Farrow, Schwartz & Vanderleeuw
5. Houghton, Durkin, Parry, Turbett & Odgers
6. Armstrong & Murphy
7. Atkinson
8. Forbes

9. Anderson
10. Aesthetics
11. Leonard
12. Media influences
13. Kosut
14. DeMello
15. Fashion trend
16. Martin
17. Expressing yourself/Uniqueness
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میتواند یک راه برای خود اظهاری و نشان دادن ایدهها و
ایدهآلهای فرد باشد (مک اولیف .)3333 ،3دایمی بودن
خالکوبی برای جوانان جذابیت ایجاد میکند و آنها را از
مسنترها متفاوت میسازد .تحقیقی که در سال  3336توسط
تیگمن و گلدر 3انجام شد نشان داد ،افرادی که خالکوبی دارند
بیشتر یک «نیاز خاص به منحصر به فرد بودن» دارند.
 )4همگنی گروهی :1خالکوبی ممکن است وابستگی گروهی را
افزایش دهد ،به عنوان مثال ،در یک گروه حامی یک باشگاه
فوتبال ،یا در زندگی یک باند یا گروه .همچنین میتواند در
نتیجه فشار همساالن ایجاد شود (وولراب  ،استال و کاپلر ،5
 )6 .)3336رشد فردی ،معنویت و دین :4یک دلیل خالکوبی
میتواند نشان یک دوره رشد فردی ،یک معنای بسیار عرفانی
و معنوی که میتواند تأثیر قابل توجهای به زندگی و یا هویت
فرد داشته باشد (مک اولیف .)3333 ،اگر چه خالکوبی از نظر
کتابهای مقدس و قرآن مردود است ،ولی از آغاز زمان ،اغلب
به افتخار خدایان و ارواح استفاده میشود (شاینفلد.)3333 ، 6
 )3نماد مقام و موقعیت :3خالکوبی میتواند یک نماد مقام و
موقعیت ،همچنین داشتن یک کار خوب و یا مقدار زیادی از
پول باشد (دی ملو .)3334 ،این یک واقعیت است که
ثروتمندان ،افراد برجسته ،مانند بازیگران ،ورزشکاران و موسیقی
دانان ،خالکوبی خود را از طریق رسانهها به جهانیان نشان
میدهند ،از این رو ممکن است مردم عادی به خالکوبی
بهعنوان نماد مقام و موقعیت نگاه کنند )8 .ابزار آرایش:8
خالکوبی بهعنوان لوازم آرایشی و بهداشتی از سال  3385مورد
استفاه قرار گرفت که میتواند در تعریف و بازتعریف ابرو ،لبها
و دیگر طرحها (صورت) ،به صورت آرایش دائمی مورد استفاده
قرار گیرد ،همچنین میتواند با یک رویکرد پزشکی ،مانند
استتار مشکالت پوستی ،برای مثال ،کم کاری رنگ (لکههای
نور بر روی پوست) ،زخم ،و دیگر مشکالت پوستی استفاده
شود .یک مثال شناخته شده از خالکوبی در جهان پزشکی
بازسازی یک نوک پستان پس از جراحی پستان است
(دروسارت و برکمن جانسن .)3333 ،3والراب ،استال و کاپلر
1. McAuliffe
2. Tiggeman & Golder
3. Group cohesion
4. Wohlrab, Stahl & Kappeler
5. Personal growth, spirituality and religion
6. Scheinfeld
7. Status symbol
8. Cosmetic aid
9. Drossaert, Braakman-Jansen

( )3336عوامل انگیزشی برای خالکوبی کردن را در  33گروه
دستهبندی میکنند که عبارتند از :زیباییشناسی ،هنر و مد،
هویت ،روایتگر شخصیت ،استقامت فیزیکی ،وابستگی و تعهد
به گروه ،مقاومت در برابر چیزی ،معنویت و سنتهای فرهنگی،
اعتیاد ،انگیزه جنسی و بدون هیچ دلیل خاص است .این
دستهبندیها شبیه به دستهبندی قبل است ،به غیر از استقامت
فیزیکی (غرور و افتخار در تحمل درد در زمان دریافت
خالکوبی) ،اعتیاد (اعتیاد به خالکوبی و یا روند گرفتن خالکوبی)
و انگیزه جنسی (بیان تمایالت جنسی یا ترجیح یک جنس از
طریق خالکوبی) .انگیزه اغلب مورد اشاره در ادبیات موضوع،
ابرازات فردی و آرایش بدن خود (وولراب و همکاران ،)3336 ،و
انگیزههایی منحصر بهفرد بودن و خوداظهاری است
(آرمسترانگ و همکاران .)3338 ،همانطور مرور پیشینه تحقیق
اشاره شد ،خالکوبی هرچه بیشتر در حال پذیرفته شدن و ترویج
یافتن در فرهنگهای مختلف است و هر روز افراد بیشتری
تصمیم تجربه آن میگیرند ولی دلیل شیوع آن ،بهویژه بین
ورزشکاران شناسایی نشده و نیاز به مطالعات بیشتری دارد.
بنابراین ،هدف از این مطالعه انجام یک پژوهش اکتشافی در
باب انگیزه و دالیل خالکوبی ورزشکاران است.
مواد و روشها
پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی است که به صورت
میدانی به اجرا در آمده است .در این تحقیق از پرسشنامه
محقق ساخته برای اندازهگیری متغیر تحقیق استفاده شد .به
دلیل نبود پرسشنامة مرتبط با موضوع پژوهش ،در مرحله اول
محقق با بررسی مبانی نظری شامل استفاده از کتب دانشگاهی،
مقاالت متعدد علمی و مصاحبه با صاحبنظران فهرستی از
مهمترین انگیزه و دالیل خالکوبی ورزشکاران تهیه شد .پس از
استخراج سواالت ،پرسشنامه در اختیار  33نفر از صاحبنظران
مدیریت ورزشی قرار گرفت و نظرات تخصصی آنها درباره
چگونگی نگارش سؤالها ،تعداد سؤالها ،محتوای پرسشنامه،
ارتباط سؤالها با گزینهها و هماهنگی سؤاالت با اهداف تحقیق
قرار گرفت و نظر آنها در ابزار اعمال شد .در نهایت یک
پرسشنامه  33گویهای برای اندازهگیری متغیرهای تحقیق
طراحی شد .به منظور سنجش پایایی ابزار از روش آلفای
کرونباخ استفاده شد که مقدار  3/83بدست آمد .جامعة آماری
تحقیق را ورزشکاران دارای خالکوبی باالی  33تشکیل میداد
که به دلیل ماهیت پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری
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هدفمند  331ورزشکار دارای خالکوبی در رشتههای مختلف
ورزشی بهعنوان نمونه انتخاب شدند و نسبت به جمعآوری داده
از آنها بصورت در دسترس اقدام شد.
برای پردازش دادههای تحقیق ،از آمارههای توصیفی ،میانگین،
انحراف معیار و برای شناسایی اولویت گویهها از ضریب
تغییرات استفاده شد .ضریب تغییرات که حاصل تقسیم
انحرافمعیار بر میانگین است ،بیانگر میزان توافق پاسخگویان
در گزینه موردنظر است که هر چه کمتر باشد ،نشان دهنده
توافق بیشتر نسبت به یک گزینه است .برای شناسایی
عاملهای مؤثر بر خالکوبی ورزشکاران و روایی ساختاری ابزار
تحقیق از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش متعامد
استفاده شد .از نرمافزار  SPSSنسخه  38برای تحلیل عاملی
اکتشافی به منظور استخراج عاملها ،به دست آوردن بارهای
عاملی استفاده شد.
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اطالعات و دادهها
یافته های توصیفی تحقیق نشان داد ،از کل نمونه مورد بررسی
 %53/3مرد و  %48/1زن بودند %63/4 .در ورزشهای تیمی و
 %13/4در ورزشهای انفرادی مشارکت داشتند .براساس
یافتهها %53/1 ،آزمودنیها در زیر  34سال %54/3 ،در دامنه
سنی  34تا  14سال و  %35باالی  14سال سن داشتند .بررسی
میزان تحصیالت آزمودنیها نشان داد %./5 ،دارای مدرک
متوسطه %31/8 ،دارای مدرک دیپلم %14/3 ،دارای مدرک
فوقدیپلم %33/3 ،دارای مدرک کارشناسی و %33/3
کارشناسیارشد و باالتر بودند .نتایج جدول  3نشان میدهد،
مهمترین عوامل انگیزشی ورزشکارن به خالکوبی به ترتیب
«ابزاری برای آرایش»« ،نمایش منحصر به فرد بودن»،
«شناختن خالکوبی بهعنوان یک مد»« ،نشانه شخصیت قادر به
تحمل مشکالت» و «نمایش چشمانداز فرد در زندگی» است.

جدول  .2اولویتبندی مهمترین گویهها
گویهها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اهمیت

ابزاری برای آرایش

3/838

3/53

3/586

2

نمایش منحصر به فرد بودن

3/343

3/63

3/443

1

شناختن خالکوبی به عنوان یک مد

3/311

3/13

3/486

1

نشانه شخصیت قادر به تحمل مشکالت

3/133

3/81

3/433

7

نمایش چشم انداز فرد در زندگی

3/333

3/35

3/438

9

نتایج جدول  3نشان میدهد ،کماهمیتترین عوامل انگیزشی
ورزشکارن به خالکوبی بهترتیب «نمایش اعتقادات مذهبی»،

«نمایش تمایل جنسی»« ،خالکوبی داشتن سایر دوستان»،
«متحد شدن با سایر ورزشکارانی که خالکوبی دارند» است.

جدول  .1اولویتبندی کماهمیتترین گویهها
گویه ها

میانگین

انحراف معیار

ضریب تغییرات

اهمیت

نمایش اعتقادات مذهبی

3/358

3/15

3/366

2

نمایش تمایل جنسی

3/533

3/36

3/358

1

خالکوبی داشتن سایر دوستان

3/183

3/33

3/318

1

متحد شدن با سایر ورزشکارانی که خالکوبی دارند

3/634

3/35

3/313

7

نشانه ای از رشد فردی

3/314

3/16

3/336

9

در نتایج جدول  ،1مقادیر  ،KMOبرای کفایت نمونهگیری
بهترتیب میزان  3/833میباشد که نشان میدهد حجم نمونه
برای تحلیل عاملی مناسب میباشد .همچنین نتایج آزمون

بارتلت ،نیز بهترتیب میزان  5353/334محاسبه گردید که نشان
میدهد بین گویهها همبستگی الزم وجود دارد و شرایط الزم
برای انجام تحلیل عاملی در این مطالعه تأمین شده است.
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جدول  .1نتایج آزمون کفایت نمونهگیری
آزمون KMO

0/815

آزمون کرویت بارتلت

نتایج جدول  5نشان میدهد ،عوامل ابراز هویت با  8گویه
بیشترین ( )31/833و عامل انتقال پیام با  6گویه کمترین
( )3/333سهم را در تبیین واریانس کل دارد .همچنین عوامل

X2
df
Sig

5353/334
143
3/333

زیباییشناسی با  6گویه دومین ( )33/333سهم و عوامل
همگنی گروهی با  3گویه سومین ( )8/638سهم را تبیین
واریانس کل دارد.

جدول  .7عاملها ،گویههای شناسایی شده ،بار عاملی و سهم واریانس هر عامل
بار عاملی

درصد واریانس

ابراز هویت

نمایش متفاوت تر از دیگران بودن
مورد پذیرش دیگران واقع نشدن
نمایش سرسخت تر از دیگران بودن
نمایش منحصر به فرد بودن
نشانه شخصیت قادر به تحمل مشکالت
بیشتر از دیگران به مردم نشان داده شدن
نمایش نماد و سمبل فردی
ابراز هویت فردی

3/483
3/483
3/433
3/338
3/333
3/661
3/656
3/541

31/833

زیبایی شناسی

نمایش زینت بدن
نمایش زیبای هنرمندانه
خوب نمایش داده شدن
جذاب و زیبا نمایش دادن بدن
ابزاری برای آرایش
خوب به نظر رسیدن بر روی پوست

3/836
3/856
3/634
3/853
3/851
3/833

33/333

همگنی گروهی

درخواستی برای پیوستن به گروه
نشان دادن خود بعنوان فردی مناسب در گروه
خالکوبی داشتن سایر دوستان
شناختن خالکوبی به عنوان یک مد
عادی بودن خالکوبی در تیم های ورزشی
متحد شدن با سایر ورزشکارانی که خالکوبی دارند
نمایش اعتقادات مذهبی

3/433
3/653
3/453
3/338
3/333
3/333
3/453

8/638

نمایش حاالت روحی و روانی

3/333

نشانه ای از رشد فردی
نمایش عقاید فردی در یک لحضه
نمایش چشم انداز فرد در زندگی
نمایش مقام و موقعیت
نمایش تمایل جنسی

3/333
3/665
3/315
3/344
3/455

متغیر

عامل ها

انتقال پیام

3/333
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عوامل ابراز هویت

عوامل انتقال پیام

11/850

2/222
انگیزه خالکوبی ورزشکاران
عوامل همگنی گروهی

عوامل زیبایی شناسی

8/108

11/255

شکل  .2درصد واریانس هر عامل از کل واریانس

نتایج تحلیل چرخش عامل ها به روش متعامد در شکل  3نشان
میدهد ،چهارعامل در مجموع  63/568درصد از کل واریانس
متغیرهای آزمون را تببین میکند و  14/413درصد واریانس
باقی مانده مربوط به عواملی است که از طریق تحلیل عاملی
شناسایی نشده اند.
بحث و نتیجهگیری
یافتههای این پژوهش نشان داد ،مهمترین عوامل انگیزه
ورزشکاران برای خالکوبی استفاده از آن بهعنوان ابزاری برای
آرایش از بُعد زیباییشناسی است که این نتایج با یافتههای
لئونارد ( )3338همخوانی دارد .همچنان که در تعریف این واژه
آمده ،خالکوبی یک شکل از آرایش دائمی بدن است که به
واسطه سوزن ،جوهر به زیر پوست در محل طراحی انتقال
مییابد (گولدستاین .)3333 ،با توجه به اینکه در این مطالعه
بیشتر مشارکتکنندگان را زنان ( )%48/1تشکیل میدهند ،دور
از انتظار نیست که به خالکوبی بهعنوان ابزاری برای آرایش
نگاه کنند .هر چند که بررسیها نشان میدهد ،در گذشته نیز
خال گذاشتن یکی از اشکال هفتگانه آرایش در میان زنان
ایرانی بوده و داشتن خالی کنار لبان ،یکی از معیارهای زیبایی
محسوب میشده است و زنان معموالً برای زیباتر شدن و
تزیین بدن اقدام به خالکوبی میکردهاند .ضربالمثلی نیز در در
میان زنان رایج است که میگویند« :خالکوبی طالی دختر
فقیر است» .اما آنچه اهمیت بیشتری دارد ،این است که
ورزشکارن ایرانی با توجه به شرایط متغیر جهان ،با چالشهای
مهمى در زمینه وسایل ارتباطى و مخاطبان جدید روبهرو
هستند .آنها داراى عالیق ،خواستهها و نیازهایى هستند که در
پى پاسخ به آنها در کند و کاوند (بنییعقوبی.)3181 ،
ورزشکاران امروز خواستار آزادى ،نشاط و زیبایى هستند؛
عناصرى که روح و جسم آنها را به سمت خود مىکشاند .یکی

از زمینههاى تجلى این نیازها در نوع پوشش ،لباس و آرایش
فرد نمود پیدا میکند (وولراب و همکاران .)3336 ،در این
راستا ،شبکههاى ماهوارهاى با سرمایهگذارى عظیم و
بهرهبردارى از آخرین تکنولوژىها ،با قدرت زیاد سعى دارند
سبکها و طرحهاى متنوع و گوناگون را به جوامع امروزى القا
کنند .در مقابل ،شبکههاى دولتى بسیارى از کشورها ،به دلیل
کمبود امکانات و تجهیزات فنى و مالى ،ناآشنایى با
پیچیدگیهاى نظام و مکانیسمهاى تأثیرگذار و کمبود افراد
آگاه و آشنا به مسائل روز ،بسیار سریع در رقابت با شبکههای
قدرتمند ماهوارهاى و فرامرزى تسلیم مىشوند و جوان را در
مقابل شبکههاى رنگارنگ تنها رها مىکنند .در این مرحله
مخاطبین در مىیابند که جامعه سنتى شان نمىتواند نیاز روز
آنان را برآورده کند و به پذیرش فرهنگ و روشهاى وارداتی
روی میآورند و از عمل به بسیارى از عادات سنتى سرباز
میزنند و به تقلید فرهنگ وارداتى پرداخته ،روز به روز از
تمدن و فرهنگ خود دور مىشوند (کمانی و اکبری.)3133 ،
یافتههای دیگر تحقیق نشان داد ،عامل دیگر انگیزه ورزشکاران
برای خالکوبی نمایش منحصر به فرد بودن از بعد ابراز هویت
است که با یافتههای دی ملو ( ،)3334مک اولیف (،)3333
تیگمن و گلدر ( )3336همخوانی دارد .انگیزه منحصر به فرد
بودن تمایل روانشناختی برای متمایز شدن از دیگران نه شبیه
بودن به آنها از طریق توجه به مصارف لوکس و کمیابتر نمود
پیدا میکند .خواسته این افراد برای تفکیک و انحصار تنها وقتی
برآورده میشود که خالکوبی بتواند یک جورای خاص بودن آنها
را به دیگران نمایش دهد .در واقع فلسفه این افراد این است که
شما زاده شدهاید تا به دلیلی خاص از سایرین متمایز شوید ،تا
کاری کنید که برای همیشه در اذهان باقی بماند و منشاء اثری
شوید که هرگز فراموش نشوید (فوربس .)3333 ،این نیاز در
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سه بُعد رفتاری قابل بحث است )3 :ناهمخوانی انتخاب خالق:3
در این مورد افراد انتخابی دارند که منحصر به فرد بودن آنها را
بیان کند و مورد قبول دیگران نیز واقع شود )3 .ناهمخوانی
انتخاب غیرمعمول :3این افراد نگران انتقاد دیگران نیستند و
انتخابهای را دارند که از نظر دیگران عجیب باشد.
 )1جلوگیری از شباهت :1انتخابهای که خیلی شایع و مشهور
نیستند اما میتواند آنها را از بقیه متمایز کند را میپذیرند
(تیگمن و گلدر .)3336 ،مطالعات نشان میدهد زنان بیشتر
خالکوبی را به دالیل تمایل به زیبایی شناسی ،خوب به نظر
رسیدن یک خالکوبی بر روی پوست بدن ،و منحصر به فرد
نشان دادن آنها و حتی گاهی توجه به آن بهعنوان شکلی از
«هنر» یا «طال و جواهر» انجام میدهند (وولراب و همکاران،
 .)3336از نگاه آرمسترانگ و همکاران ( )3338انگیزه برای
انجام این کار منحصر به فرد بودن (همرنگ جماعت نشدن) و
نشان دادن خود یعنی خودنمایی است ،که با مطالعه حاضر
همسو است .دیگر یافتههای تحقیق نشان داد ،عامل دیگر
انگیزه ورزشکاران برای خالکوبی شناختن خالکوبی بهعنوان
یک مُد از بُعد همگنی گروهی است که با یافتههای مارتین
( )3333و آرمسترانگ ( )3336همخوانی دارد .محققین معتقدند
مبادالت بین جوامع را بهطور کلی میتوان به سه دسته تقسیم
کرد )3 :مبادالت مادى :تبادل اغلب بین مکانهاى دور اما
توسط واسطههاى متخصص رخ مىدهد )3 ،مبادالت قدرت:
این مبادالت به سمت کنترل مردم در یک سرزمین با مرزهای
ملى منتهى مىشود )1 ،مبادالت نمادین :توافقهای اجتماعی را
از الزامات مکانی آزاد میکنند و نشانهها به آسانی قابل انتقال
بوده و میتوانند از موقعیت جهانی برخوردار شوند (لئونارد،
 .)3338محصوالت فرهنگى به عنوان جریان سیّال ترجیحات،
سلیقه و اطالعات هستند که به روشهاى غیرقابل کنترلى در
جهان حرکت مىکنند که نمونههاى آن را مىتوان در بررسی
سلیقههایى مانند مدهاى لباس ،نوع لباس شب و لباس بیرون،
بلندى و کوتاهى دامن ،مُد موى سر و خالکوبی مشاهده کرد
(کوزت .)3336 ،مُدگرایی اثرات ملموسی بر فرهنگ جامعه ما
گذاشته است و گستردگی دامنه آن چنان است که نمیتوان آن
را صرفاً در آرایشهای تند و لباسهای عجیب و غریب و غیره
مالحظه کرد بلکه در نحوه ارتباط روزمره افراد ،هنر و ادبیات
1. Creative choice counter-conformity
2. Unpopular choice counter-conformity
3. Avoidance of similarity

نیز اثرات خود را بر جای گذاشته است که به نظر میرسد
ورزشکارن کشورمان نیز از این امر تأثیر پذیرفتهاند .در مجموع
باید گفت وابستگی به گروه یکی از عوامل مهم مؤثر بر
خالکوبی میباشد و ورزشکاران باید در فرآیند جامعهپذیری
صالحیت و آمادگی گزینش ،رد و تصاحب عناصر محیط
اجتماعی را کسب کنند ،اما بهرغم وجود والدین ،دوستان،
معلمان و خانوادهها در حل بسیاری از مسائل خود تنها هستند،
چون مشکالت ویژۀ خودشان را دارند (مارتین  .)3333 ،گاهی
نیز ورزشکاران تنها هستند ،چون بسیاری از بزرگساالن گوش
شنوا ندارند و از نظر آنها ،جوانان غیرمعقول و ناپایدار در
انگیزهها ،نگرشها ،عالقهها و خلقوخو هستند ،از این رو
دوستان و گروههای دوستی بیشتر از معلمان و والدین در
شکلگیری و توسعة نظرها ،داوریها ،اعتقادها و شیوۀ رفتار
جوانان تأثیرگذار است .دیگر یافتههای تحقیق نشان داد ،عامل
دیگر انگیزه ورزشکاران برای خالکوبی نشان دادن شخصیت
قادر به تحمل سختی از بعد ابراز هویت است که با یافتههای
وولراب و همکاران ( )3336همخوانی دارد .عامل خالکوبی در
مردان بیشتر به شخصیت آنان برمیگردد؛ یعنی سرسختی،
محکم بودن و قادر به تحمل مشکالت ،اما در زنان بهعنوان
زیبایی اندام آنان یا بهعبارتی یک نوع زیورآالت انجام میپذیرد
(وولراب و همکاران .)3336 ،ویژگیهای روانشناختی سرسختی
شامل حس کنجکاوی زیاد ،گرایش به داشتن تجربههای جالب
و معنیدار ،ابراز وجود ،پرانرژی بودن و تمایل به تغییر در
زندگی ،سازش فرد با رویدادهای تنیدگی زا و مبهم زندگی
است .سرسختی روان شناختی سه مؤلفة اساسی شامل تسلط
(قابلیت تسلط برموقعیت های متنوع زندگی) ،تعهد (تمایل به
درگیر شدن ،برخالف دور شدن از انجام دادن کاری) و چالش
(قابلیت درک اینکه تغییرات در زندگی چیزی طبیعی است)
دارد (آرمسترانگ و همکاران .)3338 ،افراد با سرسختی باال در
مقایسه با افراد دارای سرسختی پایین در مقابل ناکامی قدرت
تحمل بیشتری دارند و افراد با سرسختی پایین ،تغییر در زندگی
را در مقایسه با افراد با سرسختی باال ،منفی و غیرقابل مهار
ارزیابی میکنند .از نظر روانشناسی ،کسب احساس قهرمانی،
احساس موفقیت ،احساس غرور و سربلندی ،احساس لیاقت و
مفید بودن و توانی کنترل بدن از صفات سرسختی است که
میتواند عوامل روانی تمایل به خالکوبی باشد (دی ملون،
 .)3334دیگر یافتههای تحقیق نشان داد ،عامل دیگر انگیزه
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ورزشکاران برای خالکوبی نمایش چشمانداز فرد در زندگی از
بُعد انتقال پیام است که با یافتههای وولراب و همکاران ()3336
همخوانی دارد .چشمانداز هر کس ریشه در رویای درونی او
دارد و به همین خاطر مسیر پر پیچ و خم تدوین چشمانداز با
کشف رویای درونی آغاز میشود .بسیاری از رفتارهای انسان،
بهویژه رفتار هنرمندان ،به طور کلی تابع ویژگیهای منحصر به
فرد حوزه تواناییهای شناختی ،انگیزه و ساختار شخصیت آنها
است (بنسون .)3333 ،آنها ویژگیهای متعددی دارند :از جمله
استعداد شگفتزدگی ،توانایی تمرکز فکر ،توانایی پذیرش
تعارض ،تنش و میل به شکوفایی پیاپی ،حس کنجکاوی،
هیجان ،مخاطره ،تفکر غیرمعمول ،تصویرسازی ذهنی،
کنجکاوی ،عالقه به جلوههای هنری است که میتواند آنها را
از افراد عادی متمایز کند و چشمانداز آنها از آینده را ترسیم کند
(دروسارت و برکمن جانسن .)3333 ،دیگر یافتههای تحقیق
نشان داد که عامل نمایش اعتقادات مذهبی کمترین انگیزه
خالکوبی را برای ورزشکاران ایجاد میکند که به نظر میرسد
علت امر را باید در اسالمی بودن جامعه مورد مطالعه و مردود
بودن خالکوبی در قرآن و روایات جستجو کرد که این یافتهها
با نتایج مک اولیف ( )3333و شاینفلد ( )3333همخوانی ندارد و
نشان از تفاوت ارزشهای انسانی در جوامع غربی و اسالمی
دارد .ارزشها بهعنوان یک پدیده اجتماعی از زمان تشکیل
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جوامع اولیه تاکنون در زندگی انسان نقش مهمی داشته و یکی
از ابعاد مهم و اساسی شخصیت و زندگی اجتماعی بهشمار
میروند و در واقع چارچوبهای ویژهای برای افراد جامعه تعیین
میکنند تا بدانند در هر موقعیتی چه رفتار و پاسخی مناسب
است .آنها جهتدهنده و تعیینکنندۀ رفتار در محیط کار
میباشند و بیانگر باورهای اصولی هستند که از نظر فردی یا
اجتماعی نوعی رفتار برتر شمرده شده و پایه و اساس نگرشها
و انگیزش افراد میباشند .در مجموع یافتههای تحقیق نشان
میدهد عوامل ابراز هویت با  %31/833واریانس بیشترین سهم
را در ایجاد انگیزه خالکوبی در جامعه مورد مطالعه فراهم
میکند که به نظر میرسد علت این امر را باید در تحوالت چند
دهه اخیر جامعه جستجو کرد ،ایران بهعنوان جامعهای در
حالگذار ،شاهد تغییر و تحوالت نامتوازن در حوزههای مختلف
همچون اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست و مذهب در قالب چالش بین
سنت و مدرنیته بوده است .بر همین اساس ،این تغییر و
تحوالت نامتوازن یا به تعبیری ،چالش بین سنت و مدرنیته در
نگرش ،ارزش و رفتارهای افراد جامعه تأثیر گذاشته است .از
این رو ،آموزش ارزشها همواره بخش مهمی از اهداف
نظامهای تربیتی است و آنها به منزلة بخشی اساسی از کار خود
میبایست فرهنگ و ارزشهای اسالمی را به نسل آینده انتقال
دهند و آن را در جامعة هدف درونی کنند.
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