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شبکههای اجتماعی مجازی و شکلگیری تصویر ذهنی زنان از بدنشان
مهران سهرابزاده ،1محسن نیازی ،2اعظم نژادی ،3هادی
تاریخ دریافت96/33/22:

صص212-243

افرا*4

تاریخ پذیرش98/32/33:

چکیده
ویژگی بازاندیشانهی مدرنیتهی متأخر ،موجب تغییر در حوزههای متعدد زندگی روزمره شده و
از مهمترین این حوزهها مباحث مربوط به تکوین هویت و بدن است .یکی از عواملی که بستر مناسبی
را برای بازاندیشی در خصوص بدن فراهم آورده ،شبکههای اجتماعی مجازی هستند .بر این مبنا،
هدف اصلی این مقاله ،تبیین رابطهی شبکههای اجتماعی مجازی و تصویر ذهنی زنان از بدنشان
است .این مطالعه از نوع پیمایش بوده و از تکنیک پرسشنامه برای جمعآوری دادهها استفاده شده
است .جامعه آماری تحقیق را کلیهی زنان  23تا  33سال شهر کاشان در سال  1396تشکیل میدهند
که از طریق نمونهگیری سهمیهای و بر اساس مناطق پنجگانه شهر کاشان با حجم نمونه  343نفر
مطالعه شدهاند .یافتههای تحقیق و نتایج فعالیت آماری مربوطه ،رابطهی مستقیم و معنادار میزان
استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تصویر ذهنی از بدن را در سطح اطمینان  93درصد تأیید
کردهاند .در انجام تحلیل رگرسیون چند متغیره رضایت از تصویر بدن در مجموع  6متغیر استفاده
از فیسبوک ،توییتر ،گوگل پالس ،واتسآپ ،تلگرام و ایستاگرام وارد معادله شدند که از بین
متغیرهای  6گانهی فوق  2متغیر فیسبوک و ایستاگرام وارد شده در معادله در سطح آلفای 3033
معنادار تشخیص داده شده و در معادله باقی ماندهاند.
واژگان کلیدی :شبکههای اجتماعی مجازی ،تصویر ذهنی بدن ،مدرنیتهی متأخر ،زنان

 1دکتری جامعهشناسی دانشیار دانشگاه کاشان ،ایران
 2دکتری جامعهشناسی و استاد دانشگاه کاشان ،ایران
 3دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه کاشان ،ایران
 4دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه کاشان ،ایران
*-نویسنده مسئولHadi.afra83@gmail.com :
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پیشگفتار
است
( )1992و
و کسانی مانند
عدم قطعیت ،مفهوم مرکزی کار
که نکتهی کلیدی در فهم جوامع معاصر را ریسک میدانند .با ظهور مدرنیتهی متأخر و رشد
جهانیشدن تردید همهی پارامترهای زندگی روزمره را در بر گرفته است .در چنین جوامعی ،هویتها
و احساس ما از خویشتن ،امری از پیش مشخص نیست .چنین هویتها و خویشتنهای متغیری
نتیجه بازاندیشی فزاینده انسان عصر فرا مدرن است .بازاندیشی ،فرآیند تعریف و بازتعریف خود از
طریق مشاهده و تأمل در اطالعات دربارهی مسیرهای ممکن زندگی است ).(Giddens, 2005
بازاندیشی همهی ابعاد زندگی روزمره و از جمله بدن و مسائل مربوط به آن را فراگرفته است .در
چنین جهانی بدن دیگر امری از پیش داده نیست ،بلکه امری قابلتغییر ،برنامهریزی و بازاندیشی
است .به همین جهت ،شیلینگ )1993( 8بدن را بهمثابهی پروژهای ناتمام معرفی میکند که در خالل
مشارکت در جامعه تغییر مییابد .درواقع ،بدن تجسم و تبلور شرایط اجتماعیای است که فرد را
احاطه کرده است .این شرایط اجتماعی تعیین میکند که یک فرد ،خود جسمانیاش را چگونه درک
نموده و چه تصوری از بدن خود در ذهن داشته باشد .تصویر ذهنی منفی از خود میتواند به نارضایتی
از بدن و احساس جذاب نبودن در حد اختالل عملکرد منجر گردد ) .(Richardson, 2000اگرچه
تصویر ذهنی از بدن ساختاری چندبعدی است ،لیکن این امر بهطور عمده بهصورت درجاتی از ظاهر
فیزیکی معرفی میشود ) .(Boyd, 2007به عبارتی ،تصویر بدن 9یک نگرش چندبعدی (عقاید و
احساسات آگاهانه و غیرآگاهانه) راجع به بدن ،بهویژه شکل ،اندازه و زیبایی آن است .برخی از
پژوهشگران معتقدند ،یکی از مهمترین نگرانیها و یکی از بزرگترین دلمشغولیها در زندگی افراد
در جوامع مدرن ،بهویژه برای زنان ،بدن و نگرانی در مورد آن است .بسیاری از زنان از بدو نوجوانی
یک حس خود بیزاری را درونی میسازند .ناخشنودی زنان درنتیجهی شکاف بین تصور ذهنی فرد
از خود که در فرآیند جامعهپذیری حاصلشده و ویژگی زن آرمانی جامعه که بر اساس فرهنگ و
جامعه در هر دورهی تاریخی متفاوت است ،به وجود میآید .گاهی چنین شرایطی میتواند زنان را
به درگیریهای ذهنی و روحی ،اضطراب ،عدم اعتمادبهنفس و افسردگی سوق دهند (Watkins,
گیدنز3
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شبکههای اجتماعی مجازی ،از عوامل مهمی هستند که در دوران اخیر بستر مناسبی را برای
تضاد بین تصویر ذهنی از بدن و زن آرمانی جامعه فراهم آوردهاند .درواقع ،در جهان بصری و
زیباییشناختی شدهی مدرنیتهی متأخر ،تصویر ذهنی زنان از بدنشان ،به شبکههای اجتماعی مجازی
پیوند خورده است ،بهگونهای که تبدیل به مهمترین متغیر در تبیین بدن زنان و مکانیسمهای حاکم
بر تکوین آن شده است .به تعبیر گیدنز ،نمیتوان انکار کرد که رسانههای جمعی انواع گوناگونی از
اطالعات و محتوا (هنجارها و ارزشها) را انتقال میدهند ) .(Giddens, 1998به نظر مانوئل کاستلز
در این جامعهی اطالعاتی ،فناوریهای ارتباطجمعی ،نقش اساسی دارند و لحن گفتمان ،سبک
زندگی و همهی ارزشهای اجتماعی توسط رسانهها و صاحبان آنها تعریف میشود (Castells,
) .2001این رسانهها پذیرش نظمها و ترتیبات اجتماعی خاصی را در جامعه ارتقاء میبخشند،
بهگونهای که یک «بافت اجتماعی» جدید در حال ساختهشدن است ) .(Anderson, 2006شبکههای
اجتماعی مجازی میتوانند زمینهی شکلگیری عادتوارههای جدیدی را فراهم سازند که خود به
کنشها و انتخابهای متفاوتی منتهی میشوند .ظهور عادتوارههای جدید ،عادتوارههای قبلی را
به چالش میکشد و درنتیجه در آنها جابجاییهایی صورت میگیرد .بدین ترتیب اگرچه اساس
فرآیند بازآفرینی باقی میماند ،اما شیوههای متنوعی ،مبنای تعریف میدان و امکان عمل فرد را فراهم
میسازد ).(Zokaei, 2007
بنابراین ،یکی از حوزههایی که متأثر از شبکههای اجتماعی مجازی در جهان سیال ،بصری و
زیباییشناختی مدرنیتهی متأخر دچار تغییرات اساسی شده ،خصوصاً بدن زنانه است .بهطوریکه با
گسترش مجاری نوین ارتباطی و اطالعاتی ،بهمثابهی وجه سختافزاری جهانیشدن فرهنگی ،مسأله-
ی تصویر بدن که بیشتر موضوعی اجتماعی و فرهنگی است ،شدت و گسترش قابلتوجهی پیداکرده
است .یکی از تأثیرهای شبکههای اجتماعی مجازی بر زنان ،دگرگونی در فرایند تولید و بازتولید
تعریف و تصور زنان از خود و بدن زنانه است ،بهطوریکه بررسی هویت اجتماعی زنان بیتوجه به
توسعهی فنآوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی ،ناقص و کمارزش خواهد بود .مطالعهی نسبت
شبکههای اجتماعی مجازی با تصویر ذهنی زنان از بدنشان در جامعهی ایران نیز از اهمیت فراوانی
برخوردار است .بهویژه به علت روندها ی اخیر اجتماعی در ایران و برجسته شدن حضور زنان در
عرصههای گوناگون ،دگرگونیهای روی داده در اوضاع و شرایط ساختاری و نهادی جامعه ،رشد
مصرفگرایی و اهمیت روزافزون بصری شدن و نمایشی شدن زندگی روزمره ،به تبع آن مطالعهی
خواستهها ،نیازها و مصرف فرهنگی زنان از اهمیت فراوانی برخوردار است .در ایران نیز با گسترش
مصرف شبکههای اجتماعی مجازی ،تصویر ذهنی از بدن به دغدغه برخی از دختران و زنان تبدیل
شده است .بسیاری از زنان برای رسیدن به تصویر بدنی مثبت از خود سعی در مدیریت بر بدنهایشان
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دارند ،اما در این مسیر دچار عوارض جانبی فراوانی میشوند ،زیرا بیشتر اقدامها بدون مشورت با
پزشک است و برای سالمت روانی و جسمانی زنان پیامدهای سویی دارد ).(Ahmadinia, 2005
درواقع  ،توجه به بدن به عنوان رسانه و توجه به زیبایی و موزون بودن آن امر جدیدی است که متأثر
از پذیرش ارزشهای فرهنگی جوامع دیگر و بهویژه جوامع غربی توسط بخشهایی از جامعه به
خصوص زنان است .پیروی از مدها جامعه را به سمت زندگی مصرفگرایانه سوق داده و به تدریج
باعث ایجاد تغییرات اساسی فرهنگی در سبکها و شیوههای زندگی ،از بین رفتن اعتمادبهنفس،
تصمیمگیری و خلق نوآوری میگردد؛ به عبارت دیگر ،پیروی از الگوهای فرهنگهای صاحب مد
(مانند نوع لباس پوشیدن ،نوع تفکر و اندیشه) نوعی بیهویتی و ازخودبیگانگی افراد با فرهنگ اصیل
خود را در پی دارد).(Fazeli, 2003
احمدنیا ( )2006در تحقیقی با عنوان «جامعهشناسی بدن و بدن زنان» معتقد است هنگامی که
الغری به عنوان شرایط مطلوب بدنی در رسانه تبلیغ میشود ،دختران و پسران جوان در طلب
رسیدن به وزن ایدهآل ،خود را در معرض رژیمهای سخت غذایی قرارمیدهند .همچنین ،فشارهای
فرهنگی از جمله مهمترین عواملی است که در گرایش زنان به تناسب اندام اثر میگذارد.
اخالصی( )2007در تحقیقی با عنوان «مدیریت بدن و رابطهی آن با پذیرش اجتماعی بدن» نشان
داده است که توجه زنان به بدن در همهی وجوه از حیث آرایشی ،مراقبت و نگهداری شدت یافته
است .بر مبنای این پژوهش بین عوامل مصرف رسانهای ،پذیرش اجتماعی بدن و پایگاه اقتصادی ـ
اجتماعی با مدیریت بدن رابطهی معناداری وجوددارد .اینانلو( )2010به «بررسی عوامل اجتماعی
مؤثر بر مدیریت بدن دانشجویان دختر» پرداخته و معتقد است عواملی همچون مصرفگرایی ،فشار
اجتماعی و مصرف رسانهای ،تأثیری مستقیم بر رفتارهای مدیریت بدن دارند .نتایج نشان میدهد
که بین میزان تأثیرپذیری از رسانه و شکلگیری تصویر بدن رابطه وجود دارد ،اما این رابطه منفی و
ضعیف است .نکتهی حائز اهمیت این است که از بین چند متغیر مستقل تحقیق ،رسانه بیشترین
قدرت تبیین را در شکلگیری تصویر بدن در زنان دارد .مختاری ( )2009در پژوهشی با عنوان
«کشف بنیادهای تصور بدنی زنان اقدام کننده به جراحی زیبایی» که با روش نظریهی زمینهای انجام
شده ،نشان میدهد که بسترها و منابع محلی قویتر از بسترها و منابع جهانی عمل میکنند .کشف
مقولههایی از قبیل ظاهرانگاری زن در بستر تاریخ ،جامعهپذیری جنسیتی ظاهرگرایانه در دوران
کودکی ،نگرش جنسیتی ظاهرگرایانه به زن ،انتظارات ظاهرگرایانه از زن ،ارزشمندی زیبایی ظاهر
در زندگی روزمره و غیره حاکی از شکلگیری تصور بدنی زنان بر اساس فرایندهای تاریخی و محلی
است .وی همچنین ،به اهمیت رسانهها و پیشرفت علم در هدایت و تهییج افراد جهت پاسخگویی به
نیازهای ظاهرگرایانه اشاره نموده است .رضایی ( )2010در مقالهای با عنوان «مدیریت بدن و ارتباط
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جدول  -1چکیدهای از سایر تحقیقات مرتبط با تصویر ذهنی بدن
محقق
نمروف و دیگران
()1994
هین برگ ()1996
بوتا ()2003
تیگمان ()2004

گروه تحقیقاتی داو
()2004

پترسون ()2005
سوامی و همکارانش
()2008
لو ()2008
کارن و جری
()2008
باردن ،کس و فورد
()2008

چکیده تحقیق
تلویزیون و رسانههای چاپی چون مجالت بر استانداردهای اجتماعی
الغری و زیبایی تأکید داشته و به رواج آنها میپردازند.
رسانهها با تأکیدی که بر تصور ایدهال میگذارند ،مسئول گسترش
ایدههای زیبایی و الغری در بین افراد و همچنین عدم رضایت فرد از
تصور از بدن خود و نگرشها نسبت به تغذیه در او هستند.
مطالعات مجالت و استفاده از برخی رسانهها از عوامل مؤثر در تصور
بدن و اختالالت غذایی است.
رسانهها عامل تأثیرگذاری در تصور بدن و رفتارهای مرتبط با آن
هستند.
از آنجا که از یکسو دائماً در رسانههای جمعی مفهوم تقلیلیافتهی
زیبایی مورد استعمال واقع میشود و دیگر مؤلفههای آن نظیر
خوشحالی ،مهربانی ،تعقل ،عشق و درک خود ،توجهی نمیگردد و از
سوی دیگر آن کیفیت خاصی از زیبایی که در رسانهها مورد تأکید قرار
میگیرد ،پدیدهای غیرقابل دسترسی است ،بیشتر زنان ،خصوصاً زنان و
دختران جوانتر که الگوهای خود را از فرهنگ عمومی اخذ میکنند،
دچار نوعی افسردگی و خودکمبینی و اعتمادبهنفس پایین میگردند.
توسعهی سریع تکنولوژی مدرن بدن اشتغال ذهنی به تغییر بدن از
طریق اعمال جراحی زیبایی را موجب شده است.
بین تصویر بدن و استفاده از رسانهها رابطهی معنیدار معکوسی وجود
داشته است.
یافتههای پژوهش بر اهمیت بین مصرف ،اشکال هویت و جهانیشدن
تأکید دارد و نشان میدهد که همهی اینها به باز ساخت هویت زنان
مدرن چینی کمک میکند.
زنان با سرمایهگذاری باال بر تصویر بدنی ،به تصاویر الغر ارائه شده از
رسانه بیشتر توجه دارند و به آنها پاسخ میدهند.
فشارهای ادراک شده از رسانهها در مردان تأثیرگذارتر از زنان بود ،در
حالی که زنان به متغیرهای زیستی ـ روانی ـ اجتماعی واکنش
بیشتری نشان میدهند.

عوامل مورد
بررسی
تلویزیون و
رسانههای
چاپی
رسانه

مجالت و رسانه
رسانه

رسانه

رسانه
رسانه
مصرف ،اشکال
هویت و
جهانیشدن
رسانه

رسانه
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آن با عوامل اجتماعی» بین دختران دانشگاه مازندران پرداخته است .یافتههای پژوهش نشان
میدهد که فشار اجتماعی ،مصرف رسانهای و مصرفگرایی رابطهی معناداری با مدیریت بدن دارد.
موحد و حسینی ( )2011در مقالهای با عنوان «مطالعهی عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با مدیریت
چهره در میان دختران جوان» در میان دانشجویان دختر دورهی کارشناسی دانشگاههای دولتی شهر
شیراز نشان دادهاند که بین متغیرهایی مانند پذیرش اجتماعی و ابعاد آن ،نگرش نسبت به تبلیغات،
دینداری و مصرف رسانهای با میزان مدیریت چهره ،رابطهی معنیداری وجود داشته و تفاوت معنی-
داری بین احساس طبقاتی پاسخگویان و میزان مدیریت چهره مشاهده نشده است.
بهطور کلی ،با مرور نتایج پژوهشهای صورت گرفته توسط محققین ،بخش مهمی از مطالعات
بر نقش رسانههای گروهی بر تصویر بدن تأکید نمودهاند .اما توجه خاصی به نقش شبکههای اجتماعی
که امروزه به عنوان اصلی مهم قلمداد میشوند ،نشده است .امروزه ،نشر بیشتر مد ،زیبایی ،تجمالت
و  ...در جهان از نرمافزارهایی مثل تلگرام ،ایستاگرام و غیره تأثیر میپذیرد .بر این مبنا ،در این
پژوهش سعی شده است تأثیر شبکههای اجتماعی بر تصور زنان از بدن خود مورد بحث و بررسی
قرار گیرد.
تصویر بدن به معنای احساسات فرد دربارهی جذابیتهای زیبایی ظاهری و جنسی خود است.
به عبارتی ،فرد بدن خود را چگونه میبیند و چه احساسی دربارهی آن دارد و اینکه فکر میکند
دیگران بدن او را چگونه میبینند .این اصطالح را نخستین بار پل شیلدر 13عصبشناس و روانکاو
استرالیایی در کتاب «تصویر و ظاهر بدنی انسانی »11بهکار برد .شیلدر (  )1935 –1950مطالعه بر
روی تجربهی بدن را ارتقا داد بهطوریکه آن را از تمرکز کوتهبینانه بر ادراکات تحریفی ایجاد شده
توسط صدمهی مغزی فراتر برد .شیلدر در بیان «تصویر و ظاهر اندام انسان» مفهوم جدیدی ارائه
کرد و اصطالح «تصویر بدن» را ابداع نمود ) .(Rabiei, 2015بونیر 12اصطالح شماتیا 13را در تعریف
برداشت ذهنی شخص از ساختمان بدن بهکار برد ).(rezakhani, 19968
به نظر اروینگ گافمن 14بین «خود اجتماعی» یا هویت اجتماعی و «خود واقعی» فاصله وجود
دارد .وی با رویکرد نمایشی خود ،نقشهای اجتماعی و موقعیت اجتماعی را تنها نمایشهایی میبیند
که در زندگی روزمره اجرا میشوند .به عقیدهی او« ،خود» افراد به وسیلهی نقشهایی که در این
موقعیت اجرا میکنند ،شکل میگیرد و معنا مییابد .گافمن ضمن استفاده از مفهوم «خود» تا
10
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اندازهی زیادی به بدن فرد اشاره دارد .وی در این باره میگوید؛ خود یک چیز اندامی نیست که جای
خاصی داشته باشد  ...پس در تحلیل خود باید از صاحب خود ،یعنی از کسی که بیشترین سود و
زیان را از خود میبرد صرفنظر کنیم؛ زیرا او و بدن او تنها کاری که میکنند این است که قالبی را
فراهم کنند که بتوان یک نوع فرآورده گروهی را برای یک مدت معین به آن آویزان کرد .پس وسایل
تولید و حفظ خود ،در قالبی که خود به آن آویزان میشود ،قرار ندارد ) .(Ravandi, 2015عامالن
بدنی یا جسمی نیز رأی جمع کنهایی هستند که با توسل به روشهای عالمتدهی اجتماعی ،سعی
دارند دیگران را به خود جلب کنند .این عامالن بدنی« ،معرف تجسد یافتهی منش و منزلتاند» که
میتوانند توسط دیگر کنشگران مورد تفسیر قرار گیرند ) .(Lopez, 2006گافمن «خودی» را که باید
در کنشهای متقابل زندگی روزمره در نقشهای گوناگون خلق شود ،بسیار آسیبپذیر میداند؛
بنابراین برای محافظت از «خود» و اجراهای آن در زندگی روزمره ،مفهوم «مدیریت تأثیرگذاری»13
را مطرح میکند .افراد در هنگام کنش متقابل میکوشند جنبهای از «خود» را نمایش دهند که مورد
پذیرش دیگران باشد .اما کنشگران حتی در حین انجام عمل میدانند که تماشاچیان ممکن است
در اجرای نقش آنها اختالل ایجاد کنند .به همین دلیل ،کنشگران نیاز به نظارت بر تماشاچیان را
احساس میکنند .کنشگران همچنین امیدوارند که نمایش آنها تماشاچیان را وادار سازد تا داوطلبانه
به دلخواه آنها عمل کند ) .(Ritzer, 1995کنشگر انسانی در هر وضعیتی ،بر اساس مجموعه
معیارهای اخالقی ،سویگیری خود را تعیین میکند و از این طریق ،به شیوهای آگاهانه و ناآگاهانه،
بر عملکرد بدن خویش و نحوهی ظاهر شدن آن در جامعه مدیریت میکند .فضیلتهای اخالقی،
یعنی تالش آگاهانه و هدفمند برای انجام عمل نیک که شامل صفاتی مانند ادب ،تواضع ،بردباری،
پاکدامنی ،شوخطبعی ،میانه روی و وفاداری است ،مستقیم یا غیرمستقیم طرح و نقشهی خاصی را
به قالب بدن میریزند ).(Sponville, 2013
آنتونی گیدنز 16معتقد است امروزه انسانها اسیر پندارهایی چون مشیت یا سرنوشت نیستند،
آنها با بهرهگیری از دانش ،نهادهای مدرن را به وجود میآورند؛ اما از سویی دیگر همین نهادها بر
کنش فردی و اجتماعی انسانها تأثیر میگذارند .در شرایطی که انسانها خود را تحت تأثیر چنین
نهادهایی احساس میکنند ،میپندارند که زندگی و کنش آنها را چنین نهادهایی تعیین میکنند،
در حالی که میان کنشهای انسانی و نهادهای اجتماعی یا میان عاملیت انسانی و ساختارهای
اجتماعی رابطهای متقابل وجود دارد ) .(Sarokhani, 2012بهزعم گیدنز ،فضای مجازی با ایجاد
ظرفیتی باال برای کنش متقابل با افراد دیگر و دریافت اطالعات آن ،از سوی زمان و مکان ،به کاربران
Impression management
A. Giddenz
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اجازه میدهد تا بیواسطه و بدون هیچ محدودیتی از اطالعات مختلف استفاده و با دانش و میراثهای
فرهنگی کشورهای دیگر آشنا شوند ،در حقیقت منبعی از اطالعات و دانش فرهنگی در اختیار آنها
قرار میدهد .با افزایش استفاده از اینترنت و شبکههای اجتماعی مجازی که امکان ارتباطات بی-
واسطه و با هزینهی پایین را فراهم میکند ،بهطور حتم ،این فناوریهای نوین اطالعاتی و ارتباطی
به عنوان یک منبع هویتی با اهمیت محسوب میشود که در هویت افراد تأثیر دارند (Adlipour,
) .2012در چنین جامعهای ،بحران انسان مدرن ،بحران هویت است .این بحران زمینه را برای ظهور
و بروز انواع هویتهایی که افراد موقتاً برای خود اختراع میکنند تا پایگاه نسبتاً محکمی برای مواجهه
با جهان داشته باشند فراهم میکند .از جملهی این هویتها« ،هویت بدنی» است .همچنین بدن را
دیگر نمیتوان صرفاً به عنوان نوعی موجودیت فیزیولوژیک ثابت در نظر گرفت؛ زیرا بدن ما عمیقاً
تحت تأثیر بازاندیشی مدرنیت قرار گرفته است .بدن را بهطور معمول یکی از وجوه طبیعت میدانیم
که اساساً بهوسیلهی فرایندهای طبیعی ،با حداقل مداخلهی انسانی اداره میشود .بدن را تاکنون
جایگاه معین برای خود میدانستهایم ،اما با هجوم فزایندهی نظامهای مجرد به بدن ،همهی این
مفروضات دگرگون میشوند .بدن که زمانی جایگاه روح شمرده میشد و زمانی مرکز نیازهای ناپسند
و گمراهکننده ،اینک از هر لحاظ در اختیار تأثیرات بازاندیشانهی جامعهی امروزین قرار گرفته است.
درنتیجه این فرایندها ،مرزهای سنتی بدن دگرگون شده است .اینک بدن دارای «الیهی مرزی»
کامالً نفوذناپذیری است که از خالل آن طرح بازاندیشانه «خود» و نظامهای مجردی که در خارج از
بدن شکل گرفتهاند ،بهطور جاری به قلمرو آن وارد میشوند.
موضوع بدن آدمی در نظریههای اخیر بهویژه با نام میشل فوکو 12در آمیخته است؛ زیرا وی اولین
کسی است که پرسش از بدن را وارد علوم اجتماعی کرده است .یکی از انواع قدرتی که در کارهای
فوکو مورد تحلیل قرار گرفته ،قدرت ناشی از جنسیت افراد جامعه است که با ارائهی تعریفی از
زنانگی و مردانگی موجب میشود جنسی در جامعه پستتر و جنسی فراتر جلوه کند (Abazari,
) .2008به نظر فوکو ،جنسیت یک نقطهی انتقال متراکم در زمینهی روابط قدرت به شمار میآید
( .)Ritzer, 1995به عبارت دیگر قدرت و مقاومت همیشه در کنار یکدیگرند .فوکو در اندیشههای
خود بدن انسان را به عنوان موضوعی دستمایهی کنترل و مداخلهی پزشکی قرار داده است .وی
پزشکی انواع بدن انسان را مانند یک شیء مورد مطالعه ،در حوزهی مداخله و کنترل پزشکی قرار
میدهد .به نظر او ،نظارت دولت ،کلیسا و پزشکی بر روابط جنسی انسان ،اکثر فعالیتهای خصوصی
بدن را در معرض گفتمانهای نهادی قرار داده است؛ بنابراین بدن خود به وکالت از جامعه ،تحت

Foucault
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قلمرو متخصصان قرار میگیرد ) .(Keyvan Ara, 2012وی بدن آدمی را در ارتباط با مکانیسمهای
قدرت مورد تحلیل قرار داده و معتقد است که در متن جامعهی جدید ،قدرت انضباطی بر بدن
متمرکز شده است .به نظر او در این عصر ،بدن انسان به صورت کانون قدرت در میآید و این قدرت
ناشی از کنترل ارادی حرکات بدن قرار میگیرد .در مدل فوکو ،قدرت ،مولد است؛ به این معنی که
تأسیس کننده است و برای ایجاد انواع خاصی از بدنها و ذهنها به شیوههایی که از دید مدل
قدیمیتر قدرت بهمثابهی حاکمیت پنهان مانده ،عمل میکند .قدرت متکثر است و  ...از جاهای
بیشماری اعمال میشود .دانش ،و بهویژه دانش علوم اجتماعی ،به شدت در تولید بدنها و ذهنهای
مطیع دخالت دارد ) .(Lash, 2004به گفتهی فوکو ،مکانیسمهای انضباطی به وجود آورندهی بدنهای
مطیع هستند ) .(Giddens, 1998برای این کار فوکو به تحلیل گفتمان دانش و بدنهای مطیعی
میپردازد که به واسطهی انضباطهای ارتش ،کارخانهها ،مدرسهها ،بیمارستانها و  ...فرمانبردار
شده اند .فوکو نظام تنبیهی مدرن را نوعی اقتصاد سیاسی بدن معرفی میکند .در این نظام ،بدن و
نیروهای آن و نیز فایدهمندی و مطیع بودن آن هدف اصلی است .دانشی که در اینجا در مورد بدن
و نحوهی تسلط بر آن وجود دارد ،منجر به شکلگیری چیزی میشوند که فوکو آن را «تکنولوژی
سیاسی بدن» مینامد ( .)Abazari, 2008به نظر فوکو بدن و روان انسان در مباحث دانش جدید و
فنون جدید پزشکی ،خصوصاً در پزشکی بالینی و روانپزشکی به یک قدرت سلطه تبدیل شده و در
این حالت بدن ،یک صورت گفتمانی پیدا میکند .به نظر فوکو ،هدف واقعی و اصلی پزشکی نوین،
هدفی اخالقی ،یعنی کنترل و نظارت بر بدن است که کنترلی که موضوعش بدن و رفتارهای آن از
جمله روابط جنسی ،بیماری و سالمتی است  ...پزشکی نوین با مطرح کردن مسائلی چون سالمتی
عمومی ،بدن را از فضای شخصی و خصوصی خارج کرده و به عنوان یک مسألهی اجتماعی به فضای
عمومی میکشاند) . (Ahmadinia, 2005در مجموع ،در تحلیل فوکو ،محافظت و نگهداری بدن تحت
عنوان بدنهای رام و مطیع آورده شده است .مطالعات ملهم از فوکو اغلب ،عملکردهای تغییر همچون
تکنولوژی یا دستگاهها را شیء واره میکنند و نقش فعال عاملهای جسمی در این عملکردها را
نادیده میگیرند (.)Abazari, 2008
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جدول  -7چکیدهای از سایر مباحث نظری مرتبط با تصویر ذهنی بدن

تئوری

شی انگاری
خوداختالفی

نظریه

واژه کلیدی

بر اساس این نظریه ،فرهنگ غرب دختران و زنان را چنان اجتماعی
میکند که خودشان را به عنوان اشیایی ببینند که باید بهطور ویژه بر
اساس ظاهر و قیافه و نه شخصیتشان مورد ارزیابی قرار گیرند ،به خاطر
اینکه بدنهایشان در معرض نگاههای خیره و ارزیابی دیگران (بهویژه
مردان) قرار دارد .این امر منجر به اشتغال ذهنی بیش از حد زنان ،به
قیافه ظاهری و بدنشان میگردد که خود شیء انگاری نامیده میشود.

توجه بیش از
اندازه به قیافه و
بدن تحت تأثیر
خود شی انگاری

این تئوری سعی میکند خود واقعی ( خود فرد) ،و خود ایدهآل (خودی
که مورد آرزوی فرد است) ،و خود بایدی (خودی که دیگران از فرد
انتظار دارند) ،را از یکدیگر تمیز دهد.

نقش عوامل
محیطی و
اجتماعی بر
ارزیابی از خود

مقایسه اجتماعی

بر اساس نظریهی کالسیک لئون فستینگر در زمینهی مقایسهی
اجتماعی ،افراد یک انگیزهی درونی برای ارزیابی ابعاد خود
(توانایی ،نگرش و موقعیت) دارند .جایی که ابزار عینی برای
ارزیابی وجود ندارد ،افراد سعی میکنند خود را با دیگران مشابه،
مقایسه کنند.

طرحواره خود

تئوری طرحواره خود سازههای شخصی از شکل بدنی را توضیح
میدهد که باعث میشود تا فردی از فرد دیگر متمایز شود .این
طرحوارهها و مدلها از سه جا ساخته میشوند :خود شناختی فرد
از بدن خود ،واکنش دیگران نسبت به بدن فرد ،تأثیر جامعه و
رسانهها.

مقایسه خود با دیگران
مشابه

خود شناختی فرد از
بدن خود ،واکنش
دیگران نسبت به بدن،
تأثیر جامعه و رسانهها

از اینرو ،این سؤال مطرح می شود که با توجه به تحوالت پرشتاب فضاهای مجازی در عصر
جهانیشدن و تعامل و ارتباط زنان با این فرایندها ،میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی چه
اثراتی بر تصورات زنان در ارتباط با بدنشان در جامعه سنتی شهر کاشان داشته است؟ زنان این شهر
چه تصویر ذهنیای از بدن خود دارند؟ با توجه به میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی چه
تفاوتهایی در نگرشهای آنان نسبت به تصویر از بدنشان شکل گرفته است؟
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با توجه به مباحث مطرح شده ،فرضیهی اصلی این پژوهش به شرح ذیل است:
به نظر میرسد بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی و تصویر ذهنی زنان از
بدنشان رابطهی معنیداری وجود دارد.
همچنین ،با توجه به مباحث فوق ،مدل تجربی تحقیق به شرح ذیل ارائه میگردد:
مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نظر کنترل شرایط پژوهش ،یک بررسی پیمایشی ،از نظر هدف کاربردی ،از
نظر وسعت پهنانگر (شهر کاشان) و از نظر زمانی مقطعی است .روش گردآوری دادهها ،پرسشنامه
است و در آن برای اندازهگیری متغیرها از سؤال و برای اندازهگیری سازهها از طیف لیکرت استفاده
شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیهی زنان واقع در سنین  23تا  33سال شهر کاشان
در سال  1396تشکیل میدهد که بر اساس سرشماری سال ،1393تعداد آنها  82213نفر است.
این زنان ،از طریق نمونهگیری سهمیهای و بر اساس مناطق پنجگانهی شهر کاشان با حجم نمونهی
حدود  343نفر (با توجه به فرمول کوکران با دقت برآورد  ،3/33حداکثر واریانس  3/23و سطح
اطمینان 93درصد) مطالعه شدهاند .ابتدا مناطق شهر بر اساس نواحی پنجگانهی شهرداری شهر
کاشان تعیین و از هر ناحیه به تعداد مساوی افراد نمونه با توجه به حجم نمونه انتخاب و مورد بررسی
قرار گرفتهاند.
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در این مطالعه ،برای سنجش متغیر تصویر ذهنی زنان از بدنشان ،به عنوان متغیر وابسته،
از پرسشنامهی  43سؤالی ( BSRQ 18روابط چند بعدی بدن ـ خود) استفاده شد که توسط کش،
وینستد و جاندا در سال  1986و  1987برای ارزیابی تصویر بدنی ساخته شده است ).(Ganji, 2016
این مقیاس شامل سه مقیاس ارزیابی و آگاهی نسبت به  -1بعد جسمانی بدن که خود شامل سه
زیرمجموعهی ظاهر بدنی (ارزیابی و آگاهی ظاهر بدنی) ،تناسب بدنی و سالمتی -2 ،رضایت از
بخشهای مختلف بدن و  -3نگرش فرد در مورد وزن است .همچنین ،شبکههای اجتماعی مجازی،
به عنوان متغیر مستقل ،فضاهایی در دنیای مجازی یا اینترنتی هستند که برای ارتباط میان افراد
مختلف ،با سطوح گوناگون دسترسی ،به وجود آمدهاند .ایجاد ارتباطات جمعی و میان فردی ،تشکیل
اجتماعات مجازی ،اطالعرسانی اخبار ،تبادل اطالعات و نظرات از شناختهشدهترین کارکردهای این
فضاها هستند ) .(Boyd, 2007در این پژوهش استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی با استفاده از
چهار نوع سؤال ،شامل عضویت یا عدم عضویت در شبکههای اجتماعی ،سابقهی عضویت در شبکه-
های اجتماعی و میانگین ساعات استفادهی روزانه از شبکههای اجتماعی مجازی و در مجموع ،ارزیابی
پاسخگویان از میزان استفادهی خود از شبکههای اجتماعی بررسیشده است.
بهمنظور بررسی و تعیین پایایی مقیاسهای پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ 19استفاده شده
است .طبق اطالعات جدول 3؛ سؤاالت و گویههای مورد بررسی دارای پایایی الزم هستند و ازاینرو،
توصیف و آزمون سازهها و ابعاد آنها ازنظر علمی معتبر است.
جدول  -2ضریب آلفای کرونباخ (پایایی سازهها)
ردیف

متغیر

آلفای کرونباخ

1
2

تصویر بدن
استفاده از شبکههای مجازی

3083
3029

یافتههای تحقیق
الف -یافتههای توصیفی
یافتههای تحقیق در زمینهی وضعیت تأهل پاسخگویان نشان میدهد؛  3803درصد از
پاسخگویان مجرد 3208 ،درصد متأهل و  303درصد مطلقه میباشند .بیشترین تعداد پاسخگویان از
لحاظ میزان تحصیالت فوقدیپلم و لیسانس ( 3108درصد) بوده است 303 .درصد از پاسخگویان

Multidimensional body self-relation questionnaire
Cronbachs coefficient Alpha

18
19
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بیسواد و ابتدایی 803 ،درصد سیکل 2308 ،درصد دیپلم و  403درصد فوقلیسانس و دکتری می-
باشند .بررسی وضع پاسخگویان به لحاظ اشتغال نشان میدهد  1203درصد از پاسخگویان غیر شاغل
و  8203درصد شاغل هستند .همچنین با توجه به اطالعات بهدستآمده در این تحقیق ،وضعیت
اقتصادی ـ اجتماعی  603درصد پاسخگویان ضعیف و بسیار ضعیف 4106 ،درصد متوسط4303 ،
درصد خوب و  608درصد بسیار خوب است.
سابقه و میزان استفاده از شبکههای مجازی
در جدول زیر ،توزیع فراوانی میزان استفاده پاسخگویان در شبکههای اجتماعی مجازی ارائه گردیده
است.
جدول شماره  -2توزیع درصدی سابقه و میزان استفادهی روزانه از شبکههای مجازی
میزان استفاده روزانه

موارد
استفاده نمیکنم

کمتر از 1ساعت

بین  1تا  2ساعت

بیش از  2ساعت

فیسبوک

9203

306

308

103

تویتتر

9306

208

303

103

گوگل پالس

8109

1204

304

203

واتس آپ

3206

2804

202

602

تلگرام

2202

2306

2401

2301

اینستاگرام

2301

909

1302

909

در سنجش میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،میانگین ساعات استفادهی روزانه از
این شبکهها به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی متغیر فوق مورد سنجش قرار گرفته است .بر اساس
یافتههای جدول فوق 306 ،درصد از میانگین استفادهی روزانه  306درصد از پاسخگویان از فیسبوک
کمتر از یک ساعت 308 ،درصد بین  1تا  2ساعت و  103درصد بیش از  2ساعت بوده است .میانگین
استفادهی روزانهی پاسخگویان از تویتتر به میزان ساعات فوق ،به ترتیب  303 ،208و  103و میانگین
استفادهی روزانه از گوگل پالس به ترتیب  304 ،1204و  203درصد است .میانگین استفادهی روزانه
 2804درصد از پاسخگویان از برنامهی واتسآپ کمتر از  1ساعت 202 ،درصد بین  1تا  2ساعت و
 602درصد بیش از  2ساعت بوده است .این میزان در استفاده از تلگرام به ترتیب  2401 ،2306و
 2301درصد است .به همین ترتیب میانگین استفادهی  909درصد از پاسخگویان از اینستاگرام کمتر
از  1ساعت 1302 ،درصد بین  1تا  2ساعت و  909درصد بیشتر از  2ساعت بوده است.
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رضایت از تصویر بدن
برای ارزیابی پاسخگویان از تصویر بدن خود ،از پرسشنامهی  43گویهای استفاده شده است.
در جدول زیر توزیع پراکندگی پاسخگویان بر مبنای هر یک از ابعاد پرسشنامهی فوق ارائه گردیده
است23.

جدول  -2توزیع پراکندگی رضایت پاسخگویان از ظاهر بدنی

دامنه
تغییر

میانگین

انحراف
معیار

شاخص
مفهوم

تعداد
گویه

23

23

14026

3041

رضایت از سالمت بدنی

3

3

23

26026

3093

رضایت از بخشهای
مختلف بدن

8

9

32

16066

3094

نگرش به وزن

2

8

23

12

122098

16036

رضایت از تصویر بدن

43

83

183

93

حداقل حداکثر

به طور کلی ،رضـایت پاسـخگویان از تصویر بدن خود با استفاده از  43گویه مورد بررسی قرار
گرفته اسـت .میانگین ارزیابی پاسـخگویان  122098و انحراف معیار آن  16036میباشد ،بهگونهای
کـه کرانهی پایین نمرات  ،83کرانهی باالی آن  183و دامنهی تغییر نمرات در جامعه آماری مورد
بررسی  93میباشد.
جدول شماره  -2توزیع فراوانی و درصدی میزان رضایت پاسخگویان از ظاهر بدنی خود
سالمت بدن

بخشهای مختلف
بدن

نگرش به وزن

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

کم

123

3303

33

803

نامطلوب

متوسط

223

3603

124

4302

تاحدودی

123

زیاد

33

1308

191

4803

مطلوب

132

3303

جمع

433

13303

433

13303

جمع

433

13303

تصویر بدن

فراوانی

درصد

فراوانی

درصد

93

2303

93

2203

4308

132

3403

123

4303

433

13303

 .23الزم به ذکر است که با توجه به زیاد بودن تعداد گویههای این متغیر ،دادههای هر یک از گویهها جهت جلوگیری
از اطناب مقاله آورده نشده است.
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در مجموع ،یافتههای جدول فوق بیانگر این امر است که میزان رضایت  2203درصد از
پاسخگویان از تصویر بدن خود در حد کم 3403 ،درصد در حد متوسط و  4303درصد زیاد بوده
است.
در جدول زیر نگرش پاسخگویان نسبت به تصویر ذهنی از بدن شان ارائه گردیده است.
جدول شماره  -2توزیع پراکندگی رضایت پاسخگویان از تصویر بدن
شاخص
مفهوم

تعداد
گویه

حداقل حداکثر

دامنه
تغییر

میانگین

انحراف
معیار

رضایت از تصویر بدن

43

183

93

122098

16036

83

نمودار شماره  -1توزیع پراکندگی ارزیابی پاسخگویان از تصویر بدن

جدول و نمودار فوق بیانگر این امر است که رضایت پاسخگویان از تصویر بدن خود با استفاده از
 43گویه مورد بررسی قرار گرفته است .میانگین ارزیابی پاسخگویان  122098و انحراف معیار آن
 16036است ،بهگونهای که کرانهی پایین نمرات  ،83کرانهی باالی آن  183و دامنهی تغییر نمرات
در جامعه آماری مورد بررسی  93است.
ب -یافتههای تحلیلی
در این بخش ،رابطهی بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و تصویر ذهنی زنان
از بدنشان بررسی میشود.
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 -1رابطهی بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و رضایت از تصویر ذهنی بدن
نتایج ضریب همبستگی پیرسون با میزان  r=30226و  sig=30333بیانگر رابطهی معنادار و
مستقیم بین دو متغیر است .به عبارت دیگر ،با افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی،
رضایت از تصویر ذهنی بدن نیز افزایش مییابد.
جدول  -2ضریب همبستگی میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و میزان رضایت از تصویر بدن
رضایت از تصویر ذهنی بدن
میزان استفاده از
شبکههای اجتماعی

همبستگی پیرسون

30226

سطح معناداری

30333

حجم نمونه

399

 -2رابطهی بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و ابعاد تصویر ذهنی بدن
با توجه به اطالعات جدول  ، 2نتایج ضریب همبستگی پیرسون ( r=30312و  )sig=30241بیانگر
عدم رابطهی معنادار بین دو متغیر فوق است.
جدول  -2ضریب همبستگی پیرسون رابطهی بین میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی و ابعاد
تصویر بدن

اجتماعی

میزان استفاده از شبکههای

نگرش به وزن

رضایت از بخشهای مختلف
بدن

سالمت بدن

همبستگی

سطح
معناداری

همبستگی

سطح
معناداری

همبستگی

سطح
معناداری

3/312

3/241

-3/364

3/233

3/213

3/333

عدم رابطه معنادار

عدم رابطه معنادار

وجود رابطه معنادار

نتایج ضریب همبستگی پیرسون ( r=-30364و  )sig=30233بیانگر عدم رابطهی معنادار بین دو
متغیر فوق است .همچنین ،نتایج فعالیت آماری مربوط به رابطهی بین دو متغیر استفاده از شبکههای
اجتماعی مجازی و میزان رضایت از سالمت بدن ،رابطهی معنادار و مستقیم بین این دو متغیر را
نشان میدهد ،بهطوریکه با افزایش میزان استفاده از شبکههای اجتماعی مجازی ،میزان رضایت از
سالمت بدنی افزایش مییابد .همچنین ،شدت این رابطه  21درصد بوده است.
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 -3رابطهی بین میزان استفاده از استفاده از انواع شبکههای اجتماعی مجازی و رضایت از
تصویر ذهنی بدن و ابعاد آن
در این بخش به بررسی آزمون فرضیات مبنی بر رابطهی بین استفاده از هر یک شبکههای
اجتماعی مجازی و رضایت از ابعاد تصویر بدن پرداخته شده است.
جدول  -12ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین میزان استفاده از انواع شبکههای اجتماعی مجازی و
رضایت از تصویر بدن و ابعاد آن
سالمت بدن

بخشهای مختلف بدن

نگرش به وزن

تصویر بدن

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

همبستگی

معناداری

فیس بوک

**30299

30333

-30383

30132

*30129

30313

**30232

33303

توییتر

**30136

30332

*-30124

30314

*30113

30329

گوگل پالس

**30132

30339

30338

30829

30322

30134

**30213

30333

واتسآپ

30389

30322

30323

30623

-30362

30183

**30162

30331

تلگرام

*30123

30312

-30383

30448

-30322

30393

**30168

30331

اینستاگرام

**30226

30333

*30134

30339

30322

30131

**30236

30333

30331

30316

یافتههای جدول فوق بیانگر رابطهی معنادار بین میزان استفاده از فیسبوک و میزان رضایت از
سالمت بدن ( r=30299و  )sig=30333و نگرش به وزن ( r=30129و  )sig=30313است .همچنین،
رابطهی متغیرهای مذکور مثبت بوده و حاکی از این امر است که با افزایش میزان استفاده از
فیسبوک بر میزان رضایت از سالمت بدن و نگرش به وزن افزوده میشود .عالوه بر این مقایسه نتایج
ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرها نشان میدهد ،استفاده از فیسبوک بیشترین همبستگی را
با میزان رضایت از سالمت بدن دارد .در مجموع رابطهی بین میزان استفاده از فیسبوک و رضایت
از تصویر ذهنی بدن ( r=30232و  )sig=30333معنادار و مثبت است .بهطوریکه با استفاده از
فیسبوک رضایت از تصویر ذهنی از بدن افزایش مییابد .همچنین بین میزان استفاده از توییتر و
رضایت از سالمت بدن ( r=30136و  )sig=30332و بخشهای مختلف بدن ( r=-30124و )sig=30314
رابطهی معناداری وجود دارد .رابطهی بین میزان استفاده از تویتر و رضایت از سالمت بدن مثبت
بوده و حاکی از این امر است که با افزایش میزان استفاده از توییتر بر میزان رضایت از سالمت بدن
افزوده میشود .در حالی که رابطهی بین استفاده از توییتر و رضایت از بخشهای مختلف بدن منفی
بوده و بیانگر این امر است که با افزایش استفاده از توییتر میزان رضایت از بخشهای مختلف بدن
کاهش مییابد .در مجموع بین میزان استفاده از تویتر و رضایت از تصویر ذهنی بدن ( r=30232و
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 )sig=30333رابطهی معنادار و مثبتی وجود دارد که بیانگر افزایش رضایت از بدن در صورت افزایش
استفاده از تویتر است .بر اساس یافتههای جدول فوق ،رابطهی معناداری بین میزان استفاده از گوگل
پالس و میزان رضایت از سالمت بدن ( r=30132و  )sig=30339وجود دارد .رابطهی متغیرهای مذکور
مثبت بوده و حاکی از این امر است که با افزایش میزان استفاده از گوگل پالس بر میزان رضایت از
سالمت بدن افزوده میشود .در مجموع بین استفاده از گوگل پالس و رضایت از تصویر ذهنی بدن
( r=30213و  )sig=30333در سطح اطمینان  93درصد ،رابطهی معنادار و مثبت وجود دارد.
بهطوریکه با افزایش میزان استفاده از گوگل پالس رضایت از تصویر ذهنی بدن افزایش مییابد.
میزان استفاده از واتسآپ با هیچ کدام از ابعاد تصویر ذهنی بدن رابطهی معنادار ندارد .اما در
مجموع ،بین استفاده از واتسآپ و رضایت از تصویر ذهنی بدن در سطح اطمینان  93درصد رابطهی
معنادار و مستقیم وجود دارد ( r=30162و  .)sig=30331به عبارتی با افزایش استفاده از واتسآپ
رضایت از تصویر ذهنی بدن افزایش مییابد .بین میزان استفاده از تلگرام و رضایت از سالمت بدن
( r=30123و  )sig=30312در سطح اطمینان  93درصد رابطهی معنادار مشاهده میشود .رابطهی
متغیرهای مذکور مثبت بوده و حاکی از این امر است که با افزایش میزان استفاده از تلگرام بر میزان
رضایت از سالمت بدن افزوده میشود .در مجموع بین میزان استفاده از تلگرام و رضایت از تصویر
ذهنی بدن ( r=30168و  )sig=30331رابطهی معنادار و مثبت وجود دارد .به عبارتی ،با افزایش میزان
استفاده از تلگرام رضایت از تصویر ذهنی بدن افزایش مییابد .یافتههای جدول فوق بیانگر عدم وجود
رابطهی معنادار بین میزان استفاده از اینستاگرام و ابعاد رضایت از تصویر ذهنی بدن است؛ اما در
مجموع بین میزان استفاده از اینستاگرام و رضایت از تصویر ذهنی بدن ( r=30236و )sig=30333
رابطهی معنادار و مثبت وجود دارد .رابطهی متغیرهای مذکور مثبت بوده و حاکی از این امر است
که با افزایش میزان استفاده از اینستاگرام بر میزان رضایت از تصویر بدن افزوده میشود.
رگرسیون چندگانه
در انجام تحلیل رگرسیون چند متغیرهی رضایت از تصویر بدن در مجموع  6متغیر میزان
استفاده از فیسبوک ،توییتر ،گوگل پالس ،واتسآپ ،تلگرام و اینستاگرام وارد معادله شدند که از
بین متغیرهای  6گانهی فوق 2 ،متغیر فیسبوک و اینستاگرام وارد شده در معادله ،در سطح آلفای
 3033معنادار تشخیص داده شده و در معادله باقی ماندهاند.

722

فصلنامه علمي  -پژوهشي زن و جامعه

جدول  -11نتایج ضریب تعیین عوامل مؤثر بر رضایت از تصویر بدن بر اساس رگرسیون گامبهگام
مدل

ضریب تبیین

ضریب همبستگی
a

30241

1
2

b

ضریب تبیین خالص

30338

30222

30336

30322

اشتباه برآورد معیار
13083489
13021212

30322

)a. Predictors: (Constantفیسبوک
)b. Predictors: (Constantفیسبوک ,ایستاگرام

بر اساس نتایج رگرسیون چندگانه 2 ،متغیر مستقل در شکل رگرسیونی باقی ماندند.
بهطوریکه ضریب تعیین آن برابر  2درصد است .همچنین شکل رگرسیونی تبیین شده نیز طبق
آزمون تحلیل واریانس انجام شده زیر خطی است؛ زیرا مقدار آزمون  ،Fبرای تعیین معنیداری اثر
متغیرهای مستقل بر رضایت از تصویر بدن برابر  160334با سطح معنیداری  P = 3/333است.
جدول  -17تحلیل واریانس برای آزمون معنیداری شکل رگرسیونی
مجموع مجذورات

Df

میانگین
مجذورات

F

Sig.

Regression

29210833

2

39630912

160334

30333b

Residual

933330344

386

2420329

Total

1332230122

388

مدل

2

جدول  -12ضرایب متغیرهای مستقل در شکل رگرسیوني به روش گامبهگام
متغیر

2

ضرایب خام

ضرایب استاندارد
Beta

B

Std. Error

مقدار ثابت

1120993

10943

فیسبوک

20384

30842

30163

ایستاگرام

10329

30493

30139

t

Sig.

630821

30333

20814

30333

20293

30333

تصویر بدنa. Dependent Variable:

بر اساس اطالعات جدول فوق و با توجه به بتای استاندارد شده ،اثر استفاده از فیسبوک 16
درصد و میزان تأثیر استفاده از اینستاگرام  13درصد از تغییرات تصور ذهنی بدن را بین زنان توضیح
میدهند.
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بحث و نتیجهگیری
در سال های اخیر همراه با رشد مدرنیته و پیامدهای آن ،شاهد عالقهی روزافزون زنان به
احیاء و بازیابی بدنشان هستیم .در این میان ،بدن به عنوان دارایی شخصی به هویت فردی گره
خورده است .در ایران نیز در چند دههی اخیر ،الغری به عنوان معیار زیباییاندام مورد توجه دختران
و زنان قرار گرفته است .بهطور مسلم ،موضوع تصویر ذهنی بدن از عوامل متعدد زیستی ،اجتماعی و
فرهنگی تأثیر میپذیرد ،اما در دنیای بهسرعت در حال جهانیشدن معاصر ،شبکههای گستردهی
اطالعاتی ،از جمله شبکه های اجتماعی مجازی ،هر چه بیشتر فرهنگی یکسان را در جهان ترویج
میدهند و بهطور خاصتر ،تصویر ذهنی زنان از بدنشان را شکل میدهند .در مجموع ،یافتههای
پژوهش حاضر نشان میدهد که تصویر ذهنی زنان از بدنشان رابطهای معنادار و مثبت با میزان
استفاده از شبکههای اجت ماعی مجازی دارد .نتایج به دست آمده از رگرسیون چند متغیره نشان
میدهد ،اینستاگرام و فیسبوک  31درصد از تغییرات تصویر ذهنی زنان از بدنشان را در نمونهی
مورد مطالعه از زنان ساکن در شهر کاشان تبیین میکنند .در مجموع ،یافتههای تحقیق در ارتباط
با رابطهی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی و تصویر ذهنی زنان از بدنشان با مباحث
نظری صاحبنظران جامعهشناسی و نتایج پژوهشهای برخی از محققان در این ارتباط قرابت و
همخوانی دارد .هین برگ ( )1999معتقد است ،رسانهها با تأکیدی که بر تصور ایدهآل میگذارند،
مسئول گسترش ایدههای زیبایی و الغری بین افراد ،و همچنین عدم رضایت فرد از بدن خود هستند.
تیگمان ( )2009رسانه ها و فضای مجازی را عامل تأثیرگذاری در تصویر بدن و رفتارهای مرتبط با
آن میداند .در این ارتباط ،گیدنز ( )2005معتقد است ،بدن زنان در مدرنیتهی متأخر بهصورت
پروژهای بازاندیشانه در میآید که از طریق اتکا به خود و انطباق با جامعهی مدرن ،بهطور فزایندهای
تأمل می شود تا فرد از این طریق بتواند به امنیت هستی شناختی در جهان عدم اطمینان و عدم
قطعیت دست یابد .در این بین ،شبکههای اجتماعی مجازی با ایجاد ظرفیتی باال برای کنش متقابل،
به کاربران اجازه میدهد تا بیواسطه و بدون هیچ محدودیتی از اطالعات مختلف استفاده و با دانش
و میراث های فرهنگی کشورهای دیگر آشنا شوند و از این طریق در تکوین تصویر ذهنی زنان از
بدنشان بر اساس فرآیند جامعهپذیری و فرهنگ جامعه در هر دوره تاریخی ،حتی در جوامع سنتی،
مؤثر باشد .همچنین ،یافتههای پژوهش حاضر ،به نوعی با نتایج پزوهشهای محققین در این ارتباط
قرابت و همسویی دارد .یافتههای پژوهشی احمدنیا ( )2006نشان داده است هنگامیکه الغری به
عنوان شرایط مطلوب بدنی در رسانه تبلیغ میشود ،دختران و پسران در طلب رسیدن به وزن ایدهآل،
خود را در معرض انواع رژیمهای سخت غذایی قرار میدهند .همچنین ،اینانلو ( (2010در پژوهش
خود ،تأثیر مستقیم مصرف رسانهای را بر مدیریت بدن دانشجویان دختر ،مورد تأیید قرار داده است.
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عالوه بر ان ،نتایج پژوهشهای رضایی ( ،)2010مختاری ( ،)2009اخالصی ( ،)2007حسینی ()2011

و دیگران مؤید رابطهی بین مصرف رسانهای و رفتارهای مربوط به مدیریت بدن میباشد .از سوی
دیگر ،نتایج پژوهش با نتایج تحقیقات انجام گرفته در سایر کشورها در ارتباط با تأثیر رسانهها بر
تکوین تصویر ذهنی بدن ،همسو و هم جهت است .از جمله ،یافتههای پژوهش لو ( )2008بر اهمیت
رابطهی بین مصرف ،اشکال هویت و جهانیشدن تأکید داشته و نشان میدهد که متغیرهای مذکور
به باز ساخت هویت مدرن زنان چینی کمک میکند.
در مجموع ،رسانهها شیوههایی را که افراد زندگی اجتماعی را تفسیر میکنند و نسبت به
آن واکنش نشان میدهند را با کمک نظم دادن به تجربهی ما از زندگی اجتماعی ،قالبریزی میکنند
و از این طریق نقشی بسیار اساسی در تکوین تصویر ذهنی زنان از بدنشان ایفا میکنند .درواقع،
شبکههای مجازی با ارائهی مباحث و تصاویر مختلف و بعضاً متضاد در شکلگیری تصویر بدن ،مؤثر
واقع گردیده و دارای اثرات و پیامدهای مثبت و منفی هستند .بر این مبنا ،فرهنگسازی و آموزش
در ارتباط با چگونگی مواجهه و بهرهگیری از شبکههای اجتماعی مجازی در فرهنگ عمومی جامعه،
ضروری به نظر میرسد .با توجه به نقش رسانههای گروهی در تصویر ذهنی بدن زنان ،الزم است
رسانههای گروهی در جهت فرهنگسازی مدیریت مطلوب بدن و ارائهی آگاهیهای الزم در این
زمینه اقدام نمایند .در این ارتباط ،توجه به مؤلفههایی نظیر مهربانی ،تعقل ،شادی ،عشق و درک
خود و هویت در کنار مفهوم زیبایی میتواند در جهت فرهنگسازی مطلوب در این زمینه مؤثر واقع
گردد .با توجه به لزوم تعادل در نگرش و نوع نگریستن به فرد و با توجه به نتایج پژوهشهای مرتبط،
زمانی که فرد ظاهر خود را بیشتر مورد ارزیابی قرار میدهد ،عمدتاً تحتفشارهای زیبایی سازی
ظاهری خود قرار میگیرد .در این ارتباط ،آگاهیبخشی در جهت توجه زنان به ویژگیهایی چون
شخصیت ،هویت و مانند آنها در جهت تعالی ابعاد درونی و ظاهری از اهمیت خاصی برخوردار است.
با توجه به اهمیت تصویر بدن و جایگاه آن در بین زنان که بعضاً منجر به رویآوری آنان به
جراحی پزشکی و مانند آن میگردد ،ترغیب آنان به روشهای مفید و مؤثر زیبایی مانند ورزش،
رژیمهای غذایی و مانند آنها دارای اهمیت هستند .فرهنگسازی در زمینهی انواع رژیمهای غذایی،
پرهیز از پرخوری و مصرف پایین انواع چربیها میتواند در جهت شکلگیری تناسب اندام مناسب
مفید و مؤثر واقع گردد.
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