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  چکیده
هاي زیبایی و مصرف  فزاینده جراحیآمارهاي . ی استبه فزونرو بدن در جوامع معاصر توجه به 

ها و ازجمله   در فرایند مدیریت بدن رسانه.آرایشی نیز نشان از همین موضوع در ایران دارد لوازم

آل اغلب متکی به  کننده دارند، چرا که تصور افراد از بدن ایده هاي اجتماعی نقشی تعیین شبکه

پسنديِ ناشی از  باال، بصري بودن و عامههایی چون سطح دسترسی  ویژگی. اي است تصاویر رسانه

این مقاله . کند یمحضور ستارگان، اینستاگرام را بدل به مورد مناسبی براي مطالعات مدیریت بدن 

جامعه . پردازد با استفاده از روش پیمایش به بررسی نقش اینستاگرام در مدیریت بدن زنان می

ال ساکن منطقه یک و منطقه بیست تهران  س55 تا 15شامل کلیه دختران و زنان بین آماري 

گیري  گیري از تکنیک پرسشنامه و به روش نمونه آوري اطالعات با بهره جمع. است) شهرري(

بین منطقه که د نده ها نشان می یافته. استشده  انجام اي  احتمالی و از نوع تصادفی چندمرحله

با افزایش مصرف . ي وجود نداردمحل سکونت و تمایالت زنان در مدیریت بدن تفاوت معنادار

همچنین نحوه مصرف اینستاگرام . یابد اینستاگرام، تمایالت مدرن زنان در مدیریت بدن افزایش می

ها و صفحات مد  با نحوه مدیریت بدن در ارتباط است، بدین معنی که زنان دنبال کننده سلبریتی

عالوه بر این . باالتري برخوردارندهم به لحاظ نگرش و هم به لحاظ رفتار از سطح مدیریت بدن 

یتشان از ظاهر و رضاکنند، میزان  ها را دنبال می دهند زنانی که صفحات سلبریتی ها نشان می یافته

تر حاکی از این هستند که میان  ها در سطحی کلی توان مدعی شد یافته می. تر است بدن خود پایین

هاي ارزشی زنان ایرانی در حوزه   تغییر چارچوبهاي اجتماعی نظیر اینستاگرام و فعالیت در شبکه

  . ارتباط وثیقی وجود دارد،بدن

  .هاي اجتماعی، اینستاگرام، مدیریت بدن، زنان شبکه: ي کلیديها واژه

                                                   
  ).نویسنده مسئول (استادیار علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی *

 jamal.jahromi@gmail.com  
  razavizadeha@yahoo.com                   .استادیار علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی **

 mohadese.sheikhi@gmail.com           .کارشناسی ارشد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائی ***



 
 
 
 
 
 
 

  1398، زمستان 20هاي نوین، سال پنجم، شماره  مطالعات رسانهفصلنامه      38

  مقدمه

چون  محققانی توجه به بدن در جوامع معاصر روندي فزاینده داشته است تا جایی که

آورند و جامعه معاصر را  ه میان مینوعی چرخش اجتماعی بسخن از ) 1992 (1ترنر

امکانی است که دیگر » مثابه یک پروژه بدن به«از نظر ترنر . نامند می» 2جامعه جسمانی«

مخصوص نخبگان یا فرهنگ بورژوازي نیست و اکنون این امکان بر روي همگان 

موجودیتی همواره در حال   بدن،در این پروژه. )Turner, 1994: 13 (گشوده شده است

 نمونه بارز از .شود یابی فرد محسوب می  است و بخشی از فرایند همیشگی هویت3شدن

 و برساختن سالمتی به و فراگیري است که افراد سابقه یبتوجه »  پروژهمثابه بهبدن «

 پیش از فراگیري مدرنیته، وجود بااین .(Shilling, 2003: 5)کنند  هاي سالم می بدن

داد و  بدن، به بدن بهاي چندانی نمی/ دکارتی ذهن4وگانگیمبتنی بر در د اندیشه غربی،

تعالیم و رهبانیت مسیحیت نیز مقوم این اندیشه . داد  باالتري قرار میمرتبۀذهن را در 

اباذري  (تواند مانع از تعالی انسان شود بود و تلقی غالب بر این بود که جسم زمینی می

 مسیحیت نگاه متفاوتی به برخالفم در میان ادیان توحیدي، اسال). 1387و حمیدي، 

کنند که هدف   مدیریت بدن جزئیات زیادي ارائه میدربارهمتون دینی اسالم . بدن دارد

به موضوعاتی چون  این متون. از آن کسب معنویت و تمیزي جسم و طهارت است

 در جهان. پردازند عادات غذایی، ختنه، عادت ماهانه زنان و چیزهایی مربوط با بدن می

 از عقالنیت اسالمی اثر شدت به که آنهاي مربوط به بدن عالوه بر  اسالم ادراك و رویه

هاي مدرن نیز تأثیر  پذیرد، تحت تأثیر عوامل اجتماعی دیگر نیز هست و از زمینه می

  ).Tober & Budiani, 2007: 6-7(پذیرفته است 

                                                   
1. Turner 
2. Somatic Society 
3. becoming 
4 - Dualism 
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 مستمر کاري ستدنظارت و «به معناي  تلقی مدرن از مدیریت بدن که حال بااین

با تلقی ) 64: 1381آزاد ارمکی و چاوشیان، (» هاي ظاهري و مرئی بدن است ویژگی

 در فرهنگ که درحالی.  ریشه در مفاهیم دینی دارد تفاوت ماهوي داردکه آنسنتی از 

 رستگاري روح است، در فرهنگ مدرن، این بدن است که از ،سنتی غایت نهایی

هاي رسمی دینی که  درواقع با تضعیف چارچوب. کند  میهاي مختلفی اصالت پیدا جنبه

شناختی در بیرون از فرد بود و ظهور  هاي وجودي و هستی کننده یقین برسازنده و حفظ

مثابه   اهمیت بدن به بر نمادین است،هاي ارزشفرهنگ مصرفی که در آن بدن واجد 

  ). Shilling, 2003: 2(شود  و هویت فردي است افزوده می» خود«چیزي که برسازنده 

گستري مدرنیته و نفوذ فرهنگ غربی در اقصی نقاط دنیا   جهانواسطه بهاکنون 

 در حال غالب ،رسد که طرز تلقی غربی به بدن و مدیریت آن  ایران به نظر میازجمله

ها  شود، رسانه در گسترش فرهنگ بدن و آنچه مدیریت بدن خوانده می .شدن است

اي  آل اغلب متکی به تصاویر رسانه تصورِ افراد از بدن ایده. کننده دارند نقشی تعیین

 ناشی از ، و اختالالت غذاییها اشتهایی کند که بسیاري از بی سائوکو اشاره می. است

 دنگذار آل در معرض تماشا می هاي الغر را به شکلی ایده اي است که بدن تصاویر رسانه

)Saukko, 2008: 43( .انجام هاي زیادي   بر مدیریت بدن پژوهشها  تأثیر رسانهدرباره

هاي اجتماعی نشان  با بررسی استفاده از شبکه) 2018( 2 و براون1ساالمون. استشده  

ها براي نقد خود به احساس نارضایتی بیشتري از بدن  استفاده از این رسانهکه دهند  می

دهند، رفتاري که  ش میانجامد و در نتیجه افراد نظارت بر بدن را افزای در بین جوانان می

   .تر است در بین دخترها از پسرها شایع

که به رابطه میان استفاده از انواع مختلف رسانه و ) 2015( و همکاران 3فاردولی

ویژه  ها به میان استفاده از رسانهکه گیرند  اند، نتیجه می خودمراقبتی زنان جوان پرداخته

                                                   
1. Salomon 
2. Brown 
3. Fardouly 
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طه مستقیم وجود دارد و همچنین تصویري هاي اجتماعی و خودمراقبتی زنان راب رسانه

اي جنسی دارد تا مواردي که مربوط  گذارند اغلب جنبه ها از زنان به نمایش می که رسانه

  . به خودباوري زنان باشد

ها و همساالن بر نگرش زنان به  ر رسانهیبا بررسی تأث) 2014(اران کشارپ و هم

طور  ها و همساالن به  رسانهيرهایه متغککنند  گیري می  نتیجهییبای زیعمل جراح

  . استه  در ارتباط بودییبای زی با نگرش مثبت نسبت به عمل جراحتوجهی قابل

 پرداخته ییبای زيها یش جراحی فرهنگ شهرت بر افزایرتأثکه به ) 2012(وت یال

، توجه و تمرکز خود را يا پسند و رسانه رسد که فرهنگ عامه است، به این نتیجه می

  . استهاي مشهور کرده   بدن و مصنوعات چهرهيزامتوجه اج

اند که میان استفاده از  نشان داده) 2008(اران ک و همیدر تحقیقی دیگر سوام

 به این معنی که هر چه مصرف ،و تصور از بدن رابطه معکوسی وجود دارد ها رسانه

  .یابد اي باالتر باشد رضایت از بدن کاهش می رسانه

 اغلب اند پرداختهها در مدیریت بدن  که به نقش رسانههایی  در ایران پژوهش

این در  ).1393براي مثال بنگرید به مرادیان،  (هستندهاي جمعی  معطوف به تأثیر رسانه

ویژه  هاي جدید و به  ورود رسانهواسطه بهها در ایران  حالی است که صحنه رسانه

اي را  عمودي محیط رسانههاي اجتماعی دچار تغییرات زیادي شده و ساختارهاي  شبکه

 درصد از 4/65در حال حاضر  1بر اساس نظرسنجی دانشگاه مریلند. تغییر داده است

کنند و این رسانه بعد از تلویزیون  هاي اجتماعی استفاده می ایرانیان از شبکه

هاي اجتماعی که کاربران ایرانی استفاده  در میان شبکه.  رسانه استینتر پرمخاطب

شده  انجام هاي  بر مبناي نظرسنجی. هاست ترین ستاگرام، یکی از محبوبکنند، این می

شبکه اجتماعی اینستاگرام پس از تلگرام پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در بین کاربران 

  ).1396سایت ایسپا، (ایرانی است 

                                                   
1. Maryland University 
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 در توجه به بدن مؤثريتحقیقات پیشین حاکی از این است که جنسیت عامل 

با رواج فرهنگ مصرفی، مصرف .  مردان به بدن خود توجه دارنداست و زنان بیش از

 منتشرشده يبراي مثال آمارها.  استیافته افزایشبدن و اهمیت آن براي زنان ایرانی نیز 

 اخیر، عالوه بر جراحی زیبایی بینی و صورت يها حاکی از این است که در سال

 يبر اساس آمارها. ه است متعدد دیگري از جراحی زیبایی نیز متداول شدهاي روش

 تا 14 درصد متقاضیان جراحی بینی را زنان و دختران گروه سنی 95 تخمینی، در ایران

 درصد است 5 زیبایی تنها يها سهم مردان از این نوع جراحی. دهند  سال تشکیل می45

  ).1392خزیز، (

در حال  دیگر از جوامع در حال گذار ياری همانند بسعصر مدرنران با ورود به یا

 مفهوم اجتماعی، یک عنوان بهان بدن ین میتجربه کردن مفاهیم مدرن است و در ا

خارج انه یگرا عتیبدن از چارچوب نگاه طب. داده است  دست از خود را یت سنتیوضع

ها و  ، ارزشيهاي جدید فناور  در چارچوبقرار گرفتنحال در است و شده  

شدن  لید با تبدی جديای در دنیرانین ا مدرن است، امري که سبب شده بديها نگرش

 یکدئولوژی مشخص از منظر اطور به. ر شودی خودآگاه با مسائل گوناگونی درگيبه امر

 و ینیت دیبا توجه به ماه. ران شده استی بزرگ اچالشاسی، بدن بدل به یو نظام س

ن یتر ی از اصلیکیم، مسائل مربوط به بدن ک حایاسیعت محور بودن نظام سیشر

: 1393 فاضلی، (استران بوده ی در سه دهه گذشته در ایاست فرهنگی سازوکارهايس

301.(  

 است تا نخست به بررسی وضعیت مدیریت بدن زنان در درصددمقاله حاضر 

اي و ظهور  ایران بپردازد و سپس با توجه به تغییرات گسترده در الگوي مصرف رسانه

ها و مدیریت بدن زنان را  اده از این شبکه ارتباط میان نحوه استف،هاي اجتماعی رسانه

تري براي  هاي اجتماعی اینستاگرام مورد مناسب در میان شبکه. مورد توجه قرار دهد

. بررسی است، چرا که این شبکه ویترینی از تغییرات اجتماعی و فرهنگی در ایران است
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 با حضور پسندي و نیز تصویري بودن این شبکه که همراه گستردگی استفاده، عامه

 مربوط به مد و سبک زندگی وکارهاي کسبهاي مشهور و نیز اغلب  ستارگان و چهره

  .است، آن را به مورد مناسبی براي مطالعات مربوط به مدیریت بدن تبدیل کرده است

  

  مروري بر ادبیات تحقیق

 یرتأثدر دوران مدرن و تحت . مفهوم مدیریت بدن ارتباط تنگاتنگی با مدرنیته دارد

 آن طرد و تبع بهبدن و / جسم یا ذهن/هاي عصر روشنگري، دوگانگی روح موزهآ

: 1391 و همکاران، قادرزاده(سرکوب و فرودستی مسلم بدن به چالش کشیده شد 

هاي رسمی  شیلینگ اشاره دارد که با ورود به دوران مدرن و تضعیف چارچوب). 126

شناختی در بیرون از فرد بود،  هستیهاي وجودي و  کننده یقین دینی که برسازنده و حفظ

 اهمیت  برگردد،  نمادین میهاي ارزشو ظهور فرهنگ مصرفی که در آن بدن واجد 

 ,Shiling (شود و هویت فردي است افزوده می» خود«مثابه چیزي که برسازنده  بدن به

 در پس اهمیت یافتن بدن، منافع و سازوکارهاي اقتصادي نیز وجود بااین. )2 :2003

با ظهور . کند یمبندي  جود داشته است که خود را در مفهوم جامعه مصرفی صورتو

هاي ظاهري بدن خود مبادرت به ساخت بدن  جامعه مصرفی، افراد با تغییر ویژگی

 یعنی بدنی که از نظر وضعیت ظاهري، آرایشی و پوششی مقبول نظام ؛اجتماعی

به دنبال درك اهمیت بدن، ). 141 :1389رضایی و همکاران، (نمایند  اجتماعی است، می

کنند؛ گافمن،  متفکران اجتماعی متعددي به مفهوم بدن و تبعات ناشی از آن توجه می

 ها آن این متفکران هستند که در ادامه به بعضی از آراء ازجملهلن و فدرستون بگیدنز، و

  .اشاره خواهد شد

 ،ر این مکتب فکريگافمن از متفکران اصلی مکتب کنش متقابل نمادین است و د

  :شود یم مطرح یده اصلیبدن با سه ا



  

 43    ...   اگرام در مدیریت بدن زناننقش اینست

منظور انجام تعامل، آن را  ه افراد بهک اي یی افراد است، داراي مادییبدن دارا -1

 .دهند یش میرده و نماکنترل ک

ش داده و ی نماك مشتریشان را بر اساس فرهنگ لغات زبان بدنیها افراد بدن -2

 .نندک یت میریمد

جه یشود، در نت ی میت اجتماعی و هویت شخصیهون یبدن واسطه روابط ب -3

 عامل مهم در یک، شده  داده نسبت یش و عرضه بدنیه به نماک ی اجتماعیمعان

، قادرزادهریتزر به نقل از ( است ها آن یاحساس افراد نسبت به خود و ارزش درون

1391 :129.( 

» ر زندگی روزمرهبازنمود خود د«گافمن نظریه بازنمود خود را اولین بار در کتاب 

ها براي اجرا  هایی است که افراد و گروه منظور وي از بازنمود خود، شیوه. مطرح کرد

 دادن به دست درصدد معموالًاین اجرا . گیرند  میبکارکردن و بیان و معرفی خودشان 

داشتن و   خواهان دوستذاتاًها  ی از خود است؛ انساننداشت یک تصور مطلوب و دوست

که یک فرد یا بازیگر، در موارد متعدد  بر این هنگامیعالوه .  هستند شدنداشتهدوست 

دهد   نوعی رابطه اجتماعی را شکل میزیاد احتمال بهنقشی را براي مخاطب بازي کند، 

 اشاره بدن به يادی زاندازةگافمن هنگام استفاده از مفهوم خود تا ). 113: 1394الفی، (

 همۀ هستند که با توسل به ییها کن  جمعيز رأی نی جسمای ید او عامالن بدنیاز د. دارد

ن یا. گران را به خود جلب کنندی دارند نظر دی، سعی اجتماعیده  عالمتهاي روش

گر یتوانند توسط د یاند که م  منش و منزلتیافتۀتجسد يها  معرفیعامالن بدن

  ).155 :1383لوپز و اسکات، (شوند ر یکنشگران تفس

 یکه به بدن توجه کرده است باور دارد که بدن فقط نوعگیدنز متفکر دیگري 

نار آمدن با اوضاع و ک ي برای عمليا لهی وسعنوان بهاز آن ه کست بلیت ساده نیموجود

گیدنز، بدن را نیز درگیر سازمان بازاندیشانه . شود  استفاده میی برونيدادهایاحوال و رو

 و ها یتموقعی شایسته در ظاهر بدن و وضعیت جسمان. داند زندگی اجتماعی می
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بدن . جاهاي مختلف، براي ایجاد و حفظ بازاندیشانه خود، از اهمیت برخوردار است

 یشانها بدنریزي   به افراد در قالبتنها نهها قرار دارد که  همچنین در معرض انواع رژیم

کند، بلکه در بازاندیشی خود و نیز بازاندیشی نوگرایی به معناي آن نقش  کمک می

ها و خودهایمان  نتیجه این قضیه، وسواسی است که در جهان نوین در مورد بدن. ارندد

خودآرایی و تزئین خویشتن با پویایی «از دیدگاه گیدنز ). 771: 1385ریتزر، (داریم 

 يبراکه وسیله مهمی   بر آنعالوهدر این مورد پوشاك . شخصیت انسان مرتبط است

لف زندگی شخصی است، نوعی وسیله خودنمایی سازي و آشکارسازي وجوه مخت پنهان

 و اصول رایج را به هویت شخصی پیوند  آدابشود، چرا که لباس، نیز محسوب می

  ).95: 1386 گیدنز،( »زند می

شناسی در مورد زیبایی را  تفکر دیگري است که اولین نظریه جامعهوبلن م

 فقط ،ه شوند، زیرا اعتبارا قدرت باید نشان دادیاز نظر وي ثروت . کند  میبندي صورت

 مصرف تظاهري و  همچونیمیمفاهاو با طرح . آید  به دست میها آنبا آشکار کردن 

 مصرف و در سطحی باالتر به حوزه یدهپد موضوع زیبایی را به ،فراغت تظاهري

شان ارزیابی   اشیا با توجه به زیبایییدةفا  کهاو بر این عقیده بود. زند قشربندي پیوند می

 در جوامع ازآنجاکهاز نظر او . شود که وابستگی تنگاتنگی با گرانی آن اشیا دارد می

متمدن کنونی، مرز جدایی طبقات اجتماعی مبهم و متغیر است، در نتیجه اعضاي هر 

 ها ینا. کنند هاي باالتر را تقلید می  اجتماعی، آرایش و سبک زندگی متداول الیهیۀال

کوشند خود را در ظاهر با  اند، الاقل می ي باالیی محرومها  و احترام الیهاز شهرتچون 

 به نقل از 73-98: 1389کیوان آرا، (کنند شده، همنوا  قوانین و هنجارهاي پذیرفته

  ).65: 1395فر و همکاران،  بابایی

به باور .  است فدرستون استتوجه قابلدر این زمینه  متفکر دیگري که آراء وي

سپارد و او  داري از بدن را به خود فرد می حفاظت و نگهوي، فرهنگ مصرفی مسئولیت 

 براي مبارزه با افول و فساد بدن خویش از راهبردهاي ابزاري  کهکند را تشویق می
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. ي استزارکند که بدن ناقل لذت و خوداب استفاده کند و این ایدئولوژي را ترویج می

 بر تأکیدي و در طلب لذت، هاي زیبا، جوان نمایش تصاویر بدنکه فدرستون باور دارد 

ها در ترویج  در مجالت و دیگر رسانهشده  ارائه تصاویر . اهمیت ظاهر و چهره است

 لذت و جمله ازهاي هیجانی شدیدي  د و واکنشن دارییبسزا یرتأثاین فرهنگ مصرفی 

هاي جمعی مدام به  همچنین رسانه. ندا در جوانان برانگیختهرا تمایل به خودشیفتگی 

هاي زیبا،  ها براي ارائه تصاویر، از بدن در رسانه. کنند  میتأکیدي آرایش بدن مزایا

 ،ها ها و تکنولوژي به باور فدرستون، رسانه. شود ستارگان و افراد مشهور استفاده می

 179-170: 2001فدرستون، (اند  عامل اصلی تنظیم و مدیریت بدن در فرهنگ مصرفی

  ).33: 1395به نقل از احمدي و همکاران، 

  

  ها و مدیریت بدن رسانه

فدرستون که در بخش قبل به آن اشاره شد از این جنبه براي این پژوهش اهمیت  آراء

ها را به حوزه مدیریت بدن پیوند  کشد و حوزه رسانه ها را به میان می دارد که پاي رسانه

بدن ذکر ها در مدیریت   نقش رسانهدربارهبخشی از آنچه فدرستون  در واقع. زند می

 مشخص آنچه طور به. ها در حوزه تأثیر است کارگیري بعضی از نظریات رسانه کند به می

-گوید یادآور نظریه یادگیري اجتماعی آلبرت بندورا، روانشناس کانادایی فدرستون می

 مشاهده، عامل بر اساساز نظر بندورا یادگیري، بخصوص یادگیري . آمریکایی است

ر اطالعاتی که ما از رفتار دیگران داریم از بیشت. نسانی است رفتارهاي ااکثراساسی 

  . آوریم طریق مشاهده رفتار آنان به دست می

ها بیشتر آنچه را که براي راهنمایی و عمل در زندگی  بر اساس این نظریه، انسان

طور  بهرا گیرند، بلکه عمده آن   از تجربه و مشاهده مستقیم یاد نمیصرفاًنیاز دارند، 

نظریه یادگیري اجتماعی . آموزند هاي جمعی می  از طریق رسانهویژه بهمستقیم و غیر

 و با مشاهده غیرمستقیم مشاهده مستقیم و چه صورت بهمبتنی بر این است که افراد چه 

فهمند کدام دسته از  گیرند، یعنی در واقع می ها، رفتارهاي مناسب را فرا می رسانه
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کوشند در  از این طریق، مخاطبان می. بینند  کیفر مییک مکداگیرند و  رفتارها پاداش می

اي  هاي رسانه زندگی واقعی پاداش بگیرند و بنابراین به تقلید و الگوبرداري از نمونه

  ).56: 1388،  زادهيمهد(کنند  گرایش پیدا می

اي مرتبطی که در این مقاله به کار خواهد آمد نظریه شکاف آگاهی  نظریه رسانه

ایده کلی این نظریه این است که . اند نظریه را تیکنور، دونوهو ارائه کردهاین . است

هایی از   جمعی در یک نظام اجتماعی، بخشيها رسانههمراه با افزایش انتشار اطالعات 

هایی که  تر و بیشتر از بخش  اقتصادي باالتري دارند، سریع-جمعیت که طبقه اجتماعی

و در نتیجه، شکاف آگاهی میان این دو  کنند  کسب میتري دارند اطالعات را طبقه پایین

 دیگر عبارت به). 366: 1387ویندال و همکاران، (یابد   کاهش، افزایش میجاي بهبخش 

هاي طبقه   اطالعات اضافه، افراد در گروهبه خاطر کهکند  بینی می این نظریه پیش

د، اما افراد گروه دوم آورن  میبه دست اقتصادي پایین و باال هر دو آگاهی -اجتماعی

این بدین معنی خواهد بود که شکاف نسبی در . آورند  میبه دستاطالعات بیشتري 

ویندال و  (یافتآگاهی میان افراد مرفه و افرادي که رفاه کمتري دارند، افزایش خواهد 

هایی از عالئق   در حوزهویژه به، وقوع شکاف آگاهی ها آنبه نظر  ).368: 1387دیگران، 

 و اخبار علمی، محتمل است ولی احتمال وقوع آن در یعمومومی، مانند مسائل عم

 و باغبانی که مرتبط با عالئق خاص مردم يکار چمنهاي خاص مثل ورزش یا  حوزه

 در جهت ینازانظریه شکاف آگاهی ). 364: 1388سورین و تانکارد، (است است، کمتر 

ه آماري این پژوهش متعلق به دو منطقه این مقاله مورد توجه قرار گرفته است که جامع

مرفه اي   منطقه که تهرانمنطقه یک (مسکونی متفاوت به لحاظ طبقه اجتماعی است 

اي نسبتاً در حاشیه و   که منطقهشهرري یا تهرانشود و منطقه بیست   محسوب مییننش

  ).شود مذهبی محسوب می

  

  مثابه یک شبکه اجتماعی مجازي اینستاگرام به
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 ازجملههاي اجتماعی   رسانهدیگر عبارت بهي اجتماعی مجازي یا ها شبکه

هاي نوظهوري هستند که به گفته کاستلز حاصل همگرایی سه فرایند تاریخی  رسانه

داري و اقتصاد متکی به  انقالب اطالعات، تجدید ساختار سرمایه: مستقل هستند

فوکس این نوع از  ).4: 1390 ،کاستلز (1960هاي فرهنگی دهه  ریزي و نهضت برنامه

هایی هستند که انواع گوناگون  ها یا پایگاه پلتفرم«کند   معرفی میگونه یناها را  رسانه

 کم دست که يطور بهسازند،  هاي ارتباطی را یکپارچه می آوري ها، اطالعات و فن رسانه

هاي  به کاربر امکان ایجاد پروفایلی را بدهد که معرف کاربر باشد و پیوندها یا فهرست

 دهد و نیز ارتباط با پیوندهاي کاربران موجود در فهرست و یشنما  صفحهوي را در 

  ). 88: 1390خانیکی و بابائی، (» ارتباط بین کاربران را فراهم نماید

اند اینستاگرام یکی از  هاي مختلف اجتماعی که تاکنون ایجاد شده در میان شبکه

در واقع اینستاگرام یک شبکه اجتماعی . ها در سراسر جهان است ترین شبکه محبوب

آنالین موبایلی مبتنی بر اشتراك گذاشتن عکس و ویدئو است که از طریق سیستم 

...  اندروید، آي او اس، ویندوز وازجملههاي هوشمند  هاي مختلف گوشی عامل

 هایی است که آن را از قابلیت اینستاگرام داراي). 57: 1395موالیی، ( است استفاده قابل

پخش ( 2، الیو1ها استوري  این قابلیتازجمله. کند هاي اجتماعی متمایز می دیگر شبکه

  . است4 و تلویزیون اینستاگرام3، ارسال پیام خصوصی به وسیله دایرکت)زنده

  

                                                   
- صورت بهشوند  مطالبی که در این بخش آپلود می. اي براي ارسال عکس و ویدئو است استوري بخش جداگانه 

 بعـدازآن  سـاعت اسـت و   24ها تنهـا   عمر استوري. شوند اي و پشت سرهم نمایش داده می        اسالیدهاي چندثانیه 

 .شدطور خودکار حذف خواهند  به

-  صورت زنده براي فالوورهاي خود ویدئو پخش کرد توان به به کمک این قابلیت می) پخش زنده(الیو. 

- کند این گزینه امکان چت دونفره و خصوصی را ممکن می. 

-در اینستاگرام خود آپلود کردرا  ثانیه تا یک ساعت 15توان ویدئوهایی از   با این قابلیت، می. 
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  مدل نظري و مفهومی

توان  ها و تحقیقات پیشین می اکنون با توجه به مسئله و اهداف تحقیق و مرور نظریه

 فرضیات تحقیق و به دنبال آن ها آنو مفهومی ارائه کرد که مبتنی بر یک مدل نظري 

در این تحقیق، متغیرهاي مستقل .  از طریق انجام پیمایش ممکن خواهد شدها آنآزمون 

 از مقدار مصرف و نحوه مصرف اینستاگرام و متغیرهاي مستقل فرعی اند عبارتاصلی 

 از سن، جنس، شغل، اند عبارت همان متغیرهاي جمعیت شناختی معمول هستند که

متغیر وابسته این تحقیق، مدیریت بدن . تحصیالت و البته منطقه مسکونی محل زندگی

مدیریت بدن به  انجام«: استشده  استفاده است که براي عملیاتی کردن از این تعریف 

این مفهوم به . هاي ظاهري و مرئی بدن است  مستمر ویژگیکاري دستمعناي نظارت و 

جراحی بینی و ( پزشکی کاري دست، )رژیم غذایی و دارو(هاي کنترل وزن  ک معرفکم

استحمام روزانه، (هاي بهداشتی و آرایشی  و میزان اهمیت دادن به مراقبت) پالستیک

ا اصالح صورت، استفاده از عطر و ادکلن و دئودورانت زیر بغل، یآرایش مو، آرایش 

است که متغیري شده  تبدیل  شاخص تجمعی به یک) آرایش ناخن و مژه و لنز رنگی

: 1381آزاد ارمکی و چاوشیان، (» است با سه درجه نظارت سطح پایین، متوسط و باال

64.(  

شده  مشخص در اینجا براي سنجش متغیر وابسته یا همان مدیریت بدن دو سطح 

 تر یق دقکننده مدل نظري و مفهومی که بیان.  نگرش و رفتار:است که عبارت است از

شده  یم ترس 1ر شماره نمودا ارتباط میان متغیرهاي مستقل و وابسته است در نحوه

  .است
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   مدل نظري و مفهومی تحقیق-1تصویر 
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  هاي تحقیق فرضیه

  : ازاند عبارتهاي این تحقیق  مبتنی بر این چارچوب نظري فرضیه

ماعی اینستاگرام اجتبین میزان استفاده زنان از شبکه که رسد   میبه نظر :فرضیه اول

 .و تمایل به کنترل وزن رابطه وجود دارد

بین میزان استفاده زنان از شبکه اجتماعی اینستاگرام که رسد   میبه نظر :فرضیه دوم

  .اقدام به کنترل وزن رابطه وجود دارد و

بـین میـزان اسـتفاده زنـان از شـبکه اجتمـاعی        کـه   رسـد      مـی  به نظر  :فرضیه سوم 

  .بهداشتی رابطه وجود دارد -ی آرایش لوازمبه مصرف روزانه تمایل  اینستاگرام و

اسـتفاده زنـان از شـبکه اجتمـاعی        بـین میـزان   کـه   رسد     می به نظر  :فرضیه چهارم 

  .بهداشتی رابطه وجود دارد -ی آرایش  لوازممصرف روزانه  اینستاگرام و

ی بـین میـزان اسـتفاده زنـان از شـبکه اجتمـاع            کـه   رسـد      می به نظر  :فرضیه پنجم 

  . زیبایی رابطه وجود دارديها عمل به ها آناینستاگرام و تمایل 

بـین میـزان اسـتفاده زنـان از شـبکه اجتمـاعی            کـه   رسـد      می به نظر  :فرضیه ششم 

  . زیبایی رابطه وجود دارديها عمل به ها آنو اقدام  اینستاگرام

 اگرامبین دنبال کردن صفحات سلبریتی هاي اینست      که  رسد    می به نظر  :فرضیه هفتم 

 .و اقدام به کنترل وزن رابطه وجود دارد

 بین دنبال کردن صفحات سلبریتی هاي اینستاگرامکه رسد   میبه نظر :فرضیه هشتم

  .و تمایل به کنترل وزن رابطه وجود دارد

و  بین دنبال کردن صفحات سلبریتی هاي اینستاگرامکه رسد   میبه نظر :فرضیه نهم

  .ابطه وجود داردی بهداشتی رآرایش لوازممصرف 
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  ی پژوهششناس روش

 با ها دادهو شده است   پیمایش انجام  استفاده از روشو بااین پژوهش از نوع توصیفی 

 55 تا 15 جامعه آماري شامل دختران و زنان. ندا شده ي آور جمعاستفاده از پرسشنامه 

اتی است که در انتخاب این طبقه سنی با توجه به تغییر . تهران است20 و 1سال مناطق 

تر و نیز   است، بدین معنی که دختران جوانشده جادیافرهنگ و سبک زندگی جامعه 

از یکسو دختران با ورود به مقطع . ها بیشتر به مدیریت بدن خود توجه دارند سال میان

از طرف دیگر با . شود شان تبدیل می نوجوانی و جوانی، بدن به دغدغه اساسی زندگی

  .آورند سال نیز به مدیریت بدن روي می  زنان میان،یر در ظاهر فیزیکیافزایش سن و تغی

عنوان یک  عنوان جامعه آماري این است که مردم تهران به علت انتخاب تهران به

شهر و پایتخت ایران، دسترسی بیشتري به امکانات پیشرفته در حوزه مدیریت  کالن

ها براي  و این در انگیزه آن فشار اجتماعی هستند ریتأثبدن دارند و کمتر تحت 

براي انتخاب مناطق مورد بررسی، ابتدا مناطق بیست و  . داردریتأثبدن  مدیریت

صورت  بندي شدند و سپس به دوگانه تهران با توجه به برخورداري اقتصادي طبقه

مناطق کمتر برخوردار میان  از 20 از میان مناطق برخوردار و منطقه 1هدفمند منطقه 

این دو منطقه از نظر اقتصادي، فرهنگی و مذهبی تفاوت محسوسی . نددیدانتخاب گر

شده  واقع یا همان شهرري در جنوب تهران   شهرداري تهران20منطقه . با هم دارند

شود و با توجه به   محسوب میتهرانعنوان یکی از مناطق قدیمی  این منطقه به. است

از . شود یکی از مناطق مذهبی یاد میعنوان  به مرقد حضرت عبدالعظیم، همواره از آن

سوي دیگر منطقه یک تهران از مناطق شمال شهر بوده که ساکنان آن از تمول و رفاه 

هاي دینداري با  اقتصادي بیشتر و بهتري برخوردارند و محتمالً به لحاظ شاخص

  . دنباش شهرري متفاوت می

این . جه شده استدر انتخاب این دو منطقه به مدعیات نظریه شکاف آگاهی تو

با افزایش انتشار که شده است مدعی است  نظریه که از سوي تیکنور و دونوهو ارائه 
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 - که پایگاه اجتماعیهایی از جمعیت  در یک نظام اجتماعی، بخشها رسانهاطالعات 

هایی که پایگاه پایین دارند اطالعات  تر و بیشتر از بخش اقتصادي باالتري دارند، سریع

جاي کاهش، افزایش  کنند و در نتیجه، شکاف آگاهی میان این دو بخش به را کسب می

 تهران بر 20 و 1جمعیت کل زنان مناطق ). 366: 1387ویندال و دیگران، (یابد  می

) 418,817(، چهارصد و هجده هزار و هشتصد و هفده 1395اساس سرشماري سال 

 که امکان تحقیق  رمول کوکراننفر است که براي دریافت حجم نمونه در این تحقیق از ف

  .شده است سازد، استفاده   درصد اطمینان فراهم می95و  درصد خطا 5 را با

فهرست اسامی (گیري  چوب نمونهر با توجه به عدم وجود چاقی تحقنیدر ا

 اساس هر نیبر ا. اي استفاده شد  چندمرحلهيا گیري خوشه  نمونهوهی از ش،)افراد

ي ها محله پس از تهیه فهرست وتقسیم  به چهار طبقه یمناطق مورد بررساز  کی

ي منتخب، ها کوچههر طبقه، با انتخاب تصادفی محله و خیابان، با ساکنان خیابان و 

در صورت عدم تمایل به مصاحبه نیز با افراد ساکن در . مصاحبه صورت گرفت

 SPSS رافزا ها از نرم  دادهوتحلیل  براي تجزیه.منازل مجاور مصاحبه شده است

اي براي کنترل و تحلیل و ارائه  شده است که سیستم جامع و یکپارچه استفاده 

  ).322: 1384میلر، (کند  اطالعات ارائه می

  

  هاي تحقیق یافته

  :شوند یمهاي تحقیق در سه بخش ارائه  یافته

 .شود یم جمعیت شناختی نمونه توصیف هاي یژگیودر بخش نخست  )1

ورد بررسی در خصوص مدیریت بدن و استفاده از در بخش دوم، رفتار نمونه م )2

 .اینستاگرام مورد بررسی و توصیف قرار خواهد گرفت

 . تحقیق تحلیل خواهند شدهاي یهفرض با توجه به ها یافتهدر بخش سوم نیز  )3
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   جمعیت شناختیهاي یژگیو) 1

 سال 55-15 نفر از زنان و دختران رده سنی 400 را حجم نمونه این پژوهش

 جمعیت هاي یژگیو ترین مهمدر این بخش . دهند یم تشکیل تهران یک و بیست مناطق

  .گردد یمشناختی نمونه مورد بررسی ارائه 

 میانگین سنی زنان مورد بررسی در این تحقیق، نزدیک به : توزیع سنی نمونه

 سال 18میانه جمعیت مورد بررسی نیز .  سال است29 ها آنو میانه ) 8/30(سال  31

 درصد در 5/20 سال، 24-20 افراد مورد بررسی در گروه سنی  درصد8/17. باشد یم

 درصد در گروه 8/8 سال، 34-30 درصد در گروه سنی 8/15 سال، 29-25گروه سنی 

 درصد در گروه سنی 5/6 سال، 44-40 درصد در گروه سنی 8/7 سال، 39-35سنی 

  .رندگی یم سال قرار 55-50 درصد در گروه سنی 5/7 سال و 45-49

  درصد از پاسخگویان 5/46 درصد از پاسخگویان مجرد، 47 :تأهلوضعیت 

فوت  درصد از پاسخگویان همسرشان 3/2  و درصد از پاسخگویان مطلقه3/4، متأهل

 .بودشده  

 3/37، دیپلم فوق درصد 8/10، زیردیپلم درصد دیپلم و 5/30 :سطح تحصیالت 

  .د دکتري و باالتر بودند درص2  ولیسانس فوق درصد 5/19درصد لیسانس، 

 درصد پاسخگویان 20 :)یا سرپرست خانواده (یانپاسخگو وضعیت درآمد 

 درصد پاسخگویان بین 3/16 میلیون، 2-5 درصد پاسخگویان بین 60 میلیون، 2کمتر از 

 . میلیون درآمد دارند10 درصد پاسخگویان باالي 5/3  و میلیون10-5

  

  هاي توصیفی یافته) 2

 ها آنفتار زنان در خصوص مدیریت بدن و رفتار اینستاگرامی در این بخش ر

ابتدا ویژگی نمونه در . شود یماین قسمت در دو بخش ارائه . توصیف خواهد شد

 .شود یم توصیف ها آنمدیریت بدن و سپس رفتار اینستاگرامی 
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  مدیریت بدن) الف

اقدام به  مدیریت بدن نمونه مورد بررسی از ابعاد مختلفی همچون هاي یژگیو

 بهداشتی، تمایل به –ی آرایش لوازمی، مصرف آرایش لوازمکنترل وزن، تمایل به مصرف 

  .اند گرفتههاي زیبایی مورد بررسی قرار  هاي زیبایی و اقدام به عمل عمل

 اقدام به کنترل وزن  

. دهد یم اقدام به کنترل وزن را نشان برحسب توزیع فراوانی افراد 1جدول شماره 

 به همین یباًتقر درصد پاسخگویان با استفاده از رژیم غذایی و 60 جدول، يها دادهطبق 

 20همچنین . کنند یم براي کنترل وزن خود اقدام سازي بدنمیزان با استفاده از ورزش و 

بنابراین بیشتر . کنند یمدرصد افراد با استفاده از داروهاي مختلف وزن خود را کنترل 

  .کنند یمش، وزن بدن خود را کنترل افراد با رژیم غذایی و ورز
  

   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اقدام به کنترل وزن-1جدول 

  
  جمع  خیر  بلی

  استفاده از رژیم غذایی
  تعداد

  درصد

241  

3/60  

159 

39/8  

400  

100 

  سازي باشگاه بدن-ورزش
  تعداد

 درصد

243 

60/8  

157 

39/3  

400  

100 

  طبیعی-استفاده از داروهاي شیمیائی
  تعداد

  درصد

77 

19/3  

323 

80/8  

400  

100 

  
  

  بهداشتی-یآرایش لوازمتمایل به مصرف 

. دهد یمآرایشی را نشان   تمایل افراد مورد بررسی به مصرف لوازم2جدول شماره 

 تمایل زیاد و خیلی زیادي به استفاده از عطر و ادکلن ها خانمي جدول، بیشتر ها دادهطبق 

 که تمایل زیاد و خیلی زیادي به استفاده از اند داشتهر زنان ابراز ازآن بیشت پس%). 71(دارند 
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که ظاهراً بیشتر وجهی پزشکی دارد (%) 63(دارند پوست کننده  هاي مراقبتی و تقویت کرم

  .یابد یمهاي آرایشی تا حدودي کاهش  یوهش اما تمایل زنان به استفاده از سایر ،)تا آرایشی

دارند کم یا متوسط تمایل به آرایش سروصورت  درصد زنان به میزان 57حدود 

 به آرایش تمایلشان که اند کرده درصد اظهار 28 و فقط) ها یهمانیماحتماالً فقط در (

 که تمایل کم یا متوسطی به آرایش اند گفته درصد زنان 52 .صورت، زیاد یا خیلی زیاد است

هاي ناخن  یشآرامایلی به  درصد نیز اصالً ت40در مورد ناخن نیز  .موي سر خود دارند

  . تمایلی به استفاده از لنزهاي رنگی چشم ندارنداصالً درصد زنان 78همچنین حدود . ندارند

  

ي تمایل به مصرف ها شاخص توزیع فراوانی و درصدي پاسخگویان برحسب -2جدول 

 بهداشتی-آرایشی لوازم

  
  زیاد  متوسط  کم  اصالً

خیلی 

  زیاد
  جمع

،  مام، ادکلنعطر،

  ورانتدئود

  تعداد

  درصد

13  

3/3  

25  

3/6  

77  

3/19  

102  

5/25  

183  

8/45  

400 

100  

  آرایش صورت
  تعداد

  درصد

61  

3/15  

106  

5/26  

120  

30  

63  

8/15  

50  

5/12  

400 

100  

  آرایش موي سر
  تعداد

  درصد

128  

32  

123  

8/30  

86  

5/21  

30  

5/7  

33  

3/8  

400 

100  

  آرایش ناخن
  تعداد

  درصد

160  

40  

90  

5/22  

67  

8/16  

39  

8/9  

44  

11  

400 

100  

استفاده از لنزهاي 

  رنگی چشم

  تعداد

  درصد

311  

8/77  

53  

3/13  

19  

8/4  

7  

8/1  

10  

5/2  

400 

100  

هاي  استفاده از کرم

کننده  مراقبتی و تقویت

  پوست

  تعداد

  درصد

16  

4  

31  

8/7  

102  

5/25  

107  

8/26  

144  

36  

400 

100  
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  بهداشتی-ی آرایش لوازممصرف  

 يها دادهطبق . دهد یمدر زنان مورد بررسی را نشان  اقدام به آرایش 3جدول 

 به ازآن پس. کنند یم درصد زنان مورد بررسی از عطر و ادکلن استفاده 90جدول، 

به % 20آرایش ناخن، به % 32 آرایش موي سر، به% 37به آرایش صورت، % 60ترتیب، 

اي رنگی چشم به استفاده از لنزه% 9 مراقبتی و کمتر از همه يها کرماستفاده از 

  .پردازند یم

  

  بهداشتی-هاي آرایشی یوهش توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب انجام -3جدول 

  درصد  تعداد  

  3/90  361  ، دئودورانت مام، ادکلنعطر،

  8/36  147  آرایش موي سر

  8/60  243  آرایش صورت

  8/31  127  آرایش ناخن

  5/8  35  استفاده از لنزهاي رنگی چشم

  8/19  321  کننده پوست هاي مراقبتی و تقویت ماستفاده از کر

  

 هاي زیبایی تمایل به عمل  

در اینجا . دهد یمي زیبایی را نشان ها عمل توزیع فراوانی تمایل زنان به 4جدول 

ي جدول، ها دادهطبق . توان به تمایل و عدم تمایل اشاره کرد یم ،نظر از میزان تمایل صرف

زه کردن و لیفتینگ و تزریق بوتاکس و لمینت و کامپوزیت  درصد زنان به تاتو، برن50حدود 

 تمایالت نوین و مدرن افراد در مدیریت دهنده نشانتمایل دارند و این خود ) کم یا زیاد(

ي زیبایی در مورد لیفتینگ و لمینت مشاهده ها عملبیشترین میزان تمایل زنان در  .بدن است

 درصد زنان به میزان زیادي تمایل خود را به 20 حدوداًدر هر یک از این موارد . شود یم

 درصد زنان به میزان 16ازآن تاتو است که حدود  پس. اند نمودهها ابراز  یوهشین اانجام 
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 اصالً که اند کرده درصد زنان ابراز 80از سوي دیگر  .یادي متمایل به انجام آن هستندز

 تمایلی به عمل اصالًز  درصد نی75همچنین . تمایلی براي عمل جراحی شکم ندارند

 که هیچ تمایلی به عمل اند کرده درصد نیز ابراز 60جراحی فک و صورت و چشم ندارند و 

  . جراحی زیبایی بینی ندارند

  

   ي زیباییها عمل توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب تمایل به -4جدول 

  جمع  زیاد  متوسط  کم  اصالً  

  و برنزه تاتو،

  سوراخ بینی

  تعداد

  درصد

202  

5/50  

71  

8/17  

64  

16  

63  

8/15 

400 

100 

  جراحی بینی
  تعداد

 درصد

241 

60/3  

50 

12/5  

48 

12  

61 

15/3  

400 

100  

  جراحی شکم
  تعداد

 درصد

320 

80  

35 

8/8  

22 

5/5  

23  

8/5  

400  

100  

  لیفتینگ و

  تزریق بوتاکس

  تعداد

  درصد

200  

50  

51  

8/12 

69  

3/17  

80  

20  

400  

100  

  لمینت و کامپوزیت
  تعداد

 صددر

209  

3/52  

46  

5/11  

64  

16  

81  

3/20  

400  

100  

  و صورتجراحی فک 
  تعداد

  درصد

298  

5/74  

33  

3/8  

36  

9 

33  

3/8 

400  

100 

 

 هاي زیبایی اقدام به عمل  

هاي زیبایی را  یجراح توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اقدام به 5جدول شماره 

شده توسط زنان  یی انجام ي زیباها عملي جدول، بیشترین ها دادهطبق . دهد یمنشان 

و %) 19 (ینیب، جراحی %)29(کردن مورد بررسی به ترتیب مربوط هستند به تاتو و برنزه 

  .اند داده درصد زنان جراحی شکم را انجام 3 از سوي دیگر فقط ،%)16 (یفتینگل
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  هاي زیبایی  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب اقدام به عمل-5جدول 

  درصد  تعداد  یباییهاي ز اقدام به عمل

  8/28  115  تاتو، برنزه کردن کاشت ابرو، سوراخ کردن بینی

  19  76  جراحی بینی

  3  12  جراحی شکم

  4/16  66  لیفتینگ و تزریق بوتاکس

  5/8  35  لمینت و کامپوزیت

  0/4  16  ، چشمجراحی فک و صورت،

  
  رفتار اینستاگرامی زنان) ب

 از اینستاگرام مورد ها آنان و نحوه استفاده رفتار اینستاگرامی زنان در دو بخش میز

 که شامل متغیرهایی همچون میزان استفاده از اینستاگرام و دنبال گیرد یمبررسی قرار 

  .شود یمکردن صفحات سلبریتی ها 

  

 استفاده از اینستاگرام  

 استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در بین زنان مورد بررسی را 6جدول شماره 

از شبکه اجتماعی %) 75 (یبررس جدول، بیشتر زنان مورد يها دادهطبق . دهد یمنشان 

 از این شبکه اجتماعی استفاده ها آن چهارم یک و فقط کنند یماینستاگرام استفاده 

 از کنندگان استفاده در بین  کهدهند یم جدول همچنین نشان يها داده .کنند ینم

 ساعت در روز از این شبکه 2بین نیم تا %) 38(زنان ی از توجه قابلاینستاگرام، تعداد 

و از   ساعت در روز3 درصد بیش از 19از سوي دیگر حدود . کنند یماجتماعی استفاده 

 هاي یافته. کنند یمستاگرام استفاده ن درصد زنان کمتر از نیم ساعت از ای18سوي دیگر 

 ساعت در روز 2رام تحقیق همچنین نشان دادند که میانگین استفاده زنان از اینستاگ

 .باشد یم
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   توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان استفاده از اینستاگرام-6جدول 

  درصد  تعداد  استفاده از اینستاگرام

  8/74  299  بلی

  2/25  101  خیر

  100  400  جمع

  درصد  فراوانی  میزان استفاده از اینستاگرام

  4/24  73  کمتر از نیم ساعت در روز

  8/50  152   ساعت در روز2 تا بین نیم ساعت

  7/17  53   ساعت در روز4 تا 2بین 

  7  21   ساعت در روز4بیش از 

  100  299  جمع

  

 ها دنبال کردن صفحات سلبریتی  

 دنبال کردن صفحات سلبریتی برحسب توزیع فراوانی پاسخگویان 7جدول شماره 

درصد از زنان بیان  30 جدول حدود يها دادهطبق . دهد یمها در اینستاگرام را نشان 

 درصد مابقی 70 اما کنند ینمرا دنبال ) زن یا مرد( ایرانی يها ستاره اصالً که اند داشته

 يها ستاره به توجهی بی.  زن یا مرد ایرانی هستنديها ستاره دنبال کننده یشوب کم

 به توجهی بی بیش از ها مدل به توجهی بی ایرانی است و يها ستارهخارجی بیش از 

 که صفحات اند کرده درصد کاربران زن اینستاگرام ابراز 9 از سوي دیگر،. هاست هستار

 مرد خارجی را زیاد یا خیلی زیاد دنبال يها ستاره درصد نیز 11مرد ایرانی و  يها ستاره

 زن ایرانی را به يها ستاره که صفحات اند داشته درصد نیز بیان 10همچنین . کنند یم

 زن خارجی يها ستاره که اند گفته درصد 5/14 و کنند یم دنبال میزان زیاد و خیلی زیاد
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 اینستاگرام يها شاخ و ها مدلدنبال کردن  .کنند یمزیاد یا خیلی زیاد دنبال به میزان را 

  .شود یم کمتر در زنان مورد مطالعه دیده ،به میزان زیاد و خیلی زیاد

  

   صفحات سلبریتی ها در اینستاگرام توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب دنبال کردن-7جدول 

  زیاد  متوسط  کم  اصالً  
خیلی 

  زیاد
  جمع

  هاي مرد ایرانی ستاره
  تعداد

  درصد

120  

30  

87  

8/21  

55  

8/13  

27  

8/6  

9  

3/2  

298  

100  

  هاي مرد خارجی ستاره
  تعداد

  درصد

147  

8/36  

63  

8/15  

43  

8/10  

29  

2/7  

17  

2/4  

299  

100  

  هاي زن ایرانی ستاره
  تعداد

  درصد

118  

5/29  

80  

20  

60  

15  

29  

2/7  

12  

3  

299  

100  

  هاي زن خارجی ستاره
  تعداد

 درصد

140  

35  

60  

15  

41  

3/10  

34  

5/8  

24  

6  

299  

100  

  هاي مرد ایرانی مدل
  تعداد

  درصد

209  

3/52  

54  

5/13  

22  

5/5  

10  

5/2  

4  

1/1  

299  

100  

  هاي مرد خارجی مدل
  تعداد

  درصد

197  

3/49  

52  

13  

24  

6  

20  

5  

6  

5/1  

299  

100  

  هاي زن ایرانی مدل
  تعداد

  درصد

177  

3/44  

52  

13  

39  

8/9  

26  

5/6  

5  

3/1  

299  

100  

  هاي زن خارجی مدل
  تعداد

  درصد

168  

42  

48  

12  

39  

8/9  

28  

7  

16  

4  

299  

100  

  هاي اینستاگرام شاخ
  تعداد

  درصد

205  

2/51  

49  

3/12  

24  

6  

17  

3/4  

4  

1  

299  

100  
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  هاي تحلیلی  یافته-3

 به بررسی ، در بخش نخست؛شوند یمیق در دو بخش ارائه  تحلیلی تحقهاي یافته

 هاي تفاوت و ها شباهت خواهیم پرداخت و ها آنتطبیقی زنان بر اساس منطقه مسکونی 

ستاگرام مورد نزنان دو منطقه مورد بررسی از حیث مدیریت بدن و میزان استفاده از ای

حوزه مدیریت بدن و در بخش دوم، رفتارهاي زنان در . بررسی قرار خواهد گرفت

در این راستا . گیرد یمرابطه آن با میزان استفاده از اینستاگرام مورد تحلیل و بررسی قرار 

 آماري، هاي آزمون تحقیق مطرح و با استفاده از هاي یهفرض ترین مهم شود یمتالش 

  .مورد بررسی قرار گیرند

  محل سکونت و تمایالت زنان در مدیریت بدن) الف

 به آرایش بر اساس منطقه محل سکونتتمایل زنان   

 t به آرایش از آزمون ها آنبراي بررسی رابطه بین محل سکونت زنان و تمایل 

 بین تمایل زنان به آرایش و منطقه 8جدول شماره هاي  طبق داده. شده است استفاده 

 رابطه معنادار وجود ندارد و این بدان معناست که تمایل زنان به ها آنمحل سکونت 

  .دنآرایش در دو منطقه مورد بررسی تفاوت معناداري با یکدیگر ندار

  

   تمایل زنان به آرایش بر اساس منطقه محل سکونت-8جدول 
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 تمایل زنان به کنترل وزن بر اساس منطقه محل سکونت  

 رابطه بین تمایل به کنترل وزن و منطقه محل سکونت زنان را 9جدول شماره 

بین زنان ساکن در مناطق که توان گفت   میt حاصل از آزمون طبق نتایج. دهد یمنشان 

شمال و جنوب تهران از نظر تمایل به کنترل وزن رابطه معنادار وجود ندارد و تقریباً 

  .زنان از این نظر مشابه هم هستند

  

   تمایل زنان به کنترل وزن بر اساس منطقه محل سکونت-9جدول 

  
 

  بایی و منطقه محل سکونت جراحی زیهاي عملتمایل زنان به  

هاي جراحی زیبایی و منطقه محل   رابطه بین تمایل زنان به عمل10جدول شماره 

 بین این دو متغیر رابطه معنادار وجود tهاي آزمون  طبق داده. دهد سکونت را نشان می

هاي  توان گفت زنان ساکن در مناطق مختلف از نظر تمایل به عمل بنابراین می. ندارد

  . تفاوت معناداري با هم ندارند و شبیه هم هستندزیبایی

  

  هاي جراحی زیبایی و منطقه محل سکونت  تمایل زنان به عمل-10جدول 
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 رابطه میزان استفاده از اینستاگرام و منطقه محل سکونت  

 از ها آن بین منطقه محل سکونت زنان و میزان استفاده رابطه 11جدول شماره 

طبق نتایج تحقیق، میزان استفاده روزانه زنان از اینستاگرام . هدد یماینستاگرام را نشان 

بین که  گفت توان یم tطبق نتایج آزمون .  دقیقه در روز متغیر است112 تا 108بین 

. میزان استفاده از اینستاگرام با منطقه محل سکونت زنان رابطه معنادار وجود ندارد

 مشابه هم وبیش کمان استفاده از اینستاگرام  زنان مناطق مختلف از نظر میزدیگر عبارت به

  .شود ینم مشاهده ها آنهستند و تفاوت معناداري میان 

  

   رابطه منطقه محل سکونت و میزان استفاده از اینستاگرام-11جدول شماره 

  
  

  رابطه میزان استفاده از اینستاگرام و مدیریت بدن زنان) ب

ها  ستاگرام و تمایالت و اقدامات آندر این بخش به بررسی رابطه بین مصرف این

  .بدن خواهیم پرداخت در ابعاد مختلف مدیریت

 میزان استفاده از اینستاگرام و تمایل به کنترل وزن  

بین میزان استفاده زنان از شبکه اجتماعی که رسد   به نظر می:فرضیه اول

 .اینستاگرام و تمایل به کنترل وزن رابطه وجود دارد
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انگر رابطه میزان استفاده زنان از شبکه اجتماعی اینستاگرام و  بی12جدول شماره 

براي سنجش رابطه بین این دو متغیر، از ضریب همبستگی . تمایل به کنترل وزن است

 درصد 01/0در سطح شده  محاسبه ضریب همبستگی . استشده  استفاده پیرسون 

جهت رابطه بین . شود می ییدتأ 99/0بنابراین فرضیه پژوهش با اطمینان .  استمعنادار

 به این معنی که با افزایش میزان استفاده از شبکه ؛دو متغیر مثبت و مستقیم است

  .یابد اجتماعی اینستاگرام، میزان تمایل به کنترل وزن افزایش می

  

 آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده زنان از شبکه اجتماعی اینستاگرام -12جدول 

 ها وزن در آنو تمایل به کنترل 

  تمایل به کنترل وزن

  مجموع  سطح معناداري  ضریب همبستگی
میزان استفاده 

  اینستاگرام
151/0  009/0  299  

  

   میزان استفاده از اینستاگرام و اقدام به کنترل وزن-3-2

بین میزان استفاده زنان از شبکه اجتماعی که رسد   به نظر می:فرضیه دوم

 .ترل وزن رابطه وجود دارداقدام به کن اینستاگرام و

بیانگر رابطه میزان استفاده زنان از شبکه اجتماعی اینستاگرام و اقدام به   13جدول

 95 و با اطمینان 05/0ضریب همبستگی پیرسون در سطح . هاست کنترل وزن در آن

توان بیان داشت که بین  بنابراین با توجه به مثبت بودن ضریب می. عنادار استدرصد م

این بدان معناست .  استفاده از اینستاگرام و اقدام به کنترل وزن رابطه وجود داردمیزان

دیگر  عبارت به. که با افزایش هر یک از متغیرها، متغیر دیگر نیز افزایش خواهد یافت

کنند اقدامات  یمدهد افرادي که بیشتر از اینستاگرام استفاده  یمي نشان آمارآزمون 

  .دهند یمخود انجام بیشتري براي کنترل وزن 
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 آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده زنان از شبکه اجتماعی اینستاگرام -13جدول 

  و اقدام به کنترل وزن

  اقدام به کنترل وزن

  مجموع  سطح معناداري  ضریب همبستگی
میزان استفاده از شبکه 

  اجتماعی اینستاگرام
135/0  05/0  299  

  

 -ی  آرایـش    لـوازم تمایل به مصرف روزانه      ینستاگرام و  میزان استفاده از ا    -3-3

 بهداشتی

بـین میـزان اسـتفاده زنـان از شـبکه اجتمـاعی             کـه   رسـد     به نظر می   :فرضیه سوم 

  .بهداشتی رابطه وجود دارد -آرایشی   تمایل به مصرف روزانه لوازم اینستاگرام و

 اجتماعی اینستاگرام  بیانگر رابطه بین میزان استفاده زنان از شبکه14جدول شماره 

براي سنجش رابطه بین دو . بهداشتی است -ی آرایش  لوازمو تمایل به مصرف روزانه 

 ضریب این دو يمعنادارسطح . استشده  استفاده متغیر، از ضریب همبستگی پیرسون 

. شود  میییدتأ 99/0بنابراین فرضیه پژوهش با اطمینان .  است درصد01/0متغیر کمتر از 

 گفت با افزایش میزان توان یمبنابراین . ه بین دو متغیر مثبت و مستقیم استجهت رابط

بهداشتی  -یآرایش  لوازماستفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام، میزان تمایل به مصرف 

  ).عکسر و ب (یابد نیز افزایش می

 

اگرام  آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده زنان از شبکه اجتماعی اینست-14جدول 

 بهداشتی-آرایش و تمایل به مصرف لوازم

  بهداشتی-آرایشی تمایل به مصرف لوازم

  مجموع  سطح معناداري  ضریب همبستگی

میزان استفاده از 

شبکه اجتماعی 

  299  000/0  244/0  اینستاگرام
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  بهداشتی-ی آرایش  لوازم میزان استفاده از اینستاگرام و مصرف روزانه - 4-3

بـین میـزان اسـتفاده زنـان از شـبکه اجتمـاعی             که  رسد     به نظر می   :فرضیه چهارم 

  .بهداشتی رابطه وجود دارد -آرایشی   مصرف روزانه لوازم اینستاگرام و

 ضریب همبستگی پیرسون بین میزان استفاده زنان از اینـستاگرام           15جدول شماره   

ن بـین ایـن دو    طبـق آزمـو   . دهد  یمبهداشتی را نشان     -ی  آرایش   لوازمو مصرف روزانه    

بنابراین .  درصد رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد       99 و با اطمینان     01/0متغیر در سطح    

 گفـت هـر چـه    تـوان  یمـ بر این اساس . یابد یمبا افزایش یک متغیر، دومی نیز افزایش      

 نیـز  هـا  آنی آرایـش   لـوازم  میزان مصرف یابد یممصرف اینستاگرام در بین زنان افزایش       

  ).عکسر و ب (یردذپ یمارتقاء 

  

 آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده زنان از شبکه اجتماعی اینستاگرام -15جدول 

  بهداشتی-آرایشی   و مصرف روزانه لوازم

  آرایشی و بهداشتی مصرف روزانه لوازم

  مجموع  سطح معناداري  ضریب همبستگی

میزان استفاده از 

شبکه اجتماعی 

  299  001/0  191/0  اینستاگرام

 

  زیباییيها عمل میزان استفاده از اینستاگرام و تمایل به - 5-3

بـین میـزان اسـتفاده زنـان از شـبکه اجتمـاعی         کـه   رسـد     به نظر می   :فرضیه پنجم 

  .ي زیبایی رابطه وجود داردها عملها به  اینستاگرام و تمایل آن

 يها عمل به ها آنیل  رابطه میزان استفاده زنان از اینستاگرام و تما16جدول شماره   

اسـتفاده  براي سنجش این رابطه از آزمون همبـستگی پیرسـون           . دهد  یمزیبایی را نشان    

 99 معنادار است و با اطمینان 01/0در سطح شده  محاسبه ضریب همبستگی . استشده  

بنـابراین بـا   .  گفت بین این دو متغیر رابطه مثبت و مـستقیم وجـود دارد       توان  یمدرصد  
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بر این اساس با افزایش استفاده زنان از . یابد یم دیگري نیز افزایش ها آنی از افزایش یک

  ).عکسر و ب (یابد یم فزایش زیبایی نیز ايها عمل به ها آناینستاگرام تمایل 
  
 آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده زنان از شبکه اجتماعی اینستاگرام و 16جدول 

  ي زیباییها عملتمایل به 

  ي زیباییها عملتمایل به 

  مجموع  سطح معناداري  ضریب همبستگی
ان استفاده از شبکه میز

  اجتماعی اینستاگرام
216/0  000/0  299  

  

  زیباییيها عمل به ها آن میزان استفاده زنان از اینستاگرام و اقدام - 6-3

بـین میـزان اسـتفاده زنـان از شـبکه اجتمـاعی       کـه  رسـد     به نظر می   :فرضیه ششم 

  .ي زیبایی رابطه وجود داردها عملها به  و اقدام آن نستاگرامای

ي ها  عملها به      رابطه میزان استفاده زنان از اینستاگرام و اقدام آن         17جدول شماره   

شده  براي سنجش این رابطه از ضریب همبستگی پیرسون استفاده . دهد یمزیبایی را نشان 

 و با 01/0که بین این دو متغیر در سطح دهد  یمنشان شده  محاسبه ضریب پیرسون . است

بر این اسـاس بـا افـزایش    .  درصد رابطه معنادار مثبت و مستقیم وجود دارد99اطمینان  

توان گفت بین میزان استفاده زنـان از   یمبنابراین . یابد یم، متغیر دوم نیز افزایش    هرکدام

د یعنی زنانی که بیـشتر بـه        ي زیبایی رابطه وجود دار    ها  عملها به     اینستاگرام و اقدام آن   

  ).عکسر و ب(اند  نموده بیشتر از اینستاگرام استفاده اند کردهي زیبایی اقدام ها عمل
  

 آزمون همبستگی پیرسون بین میزان استفاده زنان از شبکه اجتماعی اینستاگرام و اقدام -17جدول 

  ي زیباییها عملبه 

  ي زیباییها عملام به اقد

  مجموع  سطح معناداري  ضریب همبستگی
میزان استفاده از شبکه 

  اجتماعی اینستاگرام
189/0  000/0  299  
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  دنبال کردن صفحات سلبریتی ها و اقدام به کنترل وزن- 7-3

 بین دنبال کردن صفحات سلبریتی هاي اینستاگرامکه  رسد     می به نظر  :فرضیه هفتم 

 .و اقدام به کنترل وزن رابطه وجود دارد

یجـه آزمـون ضـریب همبـستگی اسـپیرمن بـین دنبـال کـردن              نت 18جدول شماره   

انجام طبق آزمون . صفحات سلبریتی ها در اینستاگرام و اقدام به کنترل وزن در آنهاست    

. داردبین این دو متغیر رابطه معنادار وجود       درصد 99 و با اطمینان     01/0در سطح   شده    

افـزایش هـر یـک از متغیرهـا،      گفت بـا  توان یمبا توجه به مثبت و مستقیم بودن رابطه     

بنابراین با افزایش دنبال کردن صفحات سـلبریتی هـا در           .  است یافته  افزایشدیگري نیز   

  ).عکسر و ب(است  یافته افزایش براي کنترل وزن نیز ها آناینستاگرام میزان اقدامات 

  

ام و ها در اینستاگر  آزمون همبستگی پیرسون بین دنبال کردن صفحات سلبریتی-18جدول 

  ي زیباییها عملاقدام به 

  اقدام به کنترل وزن

  مجموع  سطح معناداري  ضریب همبستگی
دنبال کردن صفحات 

  ها سلبریتی
155/0  000/0  299  

  

  دنبال کردن صفحات سلبریتی ها و تمایل به آرایش- 8-3

و  بین دنبال کردن صفحات سلبریتی هاي اینستاگرام      که  رسد    به نظر می   :فرضیه هشتم 

  .تمایل به کنترل وزن رابطه وجود دارد



  

 69    ...   اگرام در مدیریت بدن زناننقش اینست

 رابطه بین دو متغیر دنبال کردن صفحات سلبریتی ها و تمایل به 19جدول شماره 

طبق آزمون اسپیرمن بین دنبال کردن صفحات . دهد یمآرایش در زنان را نشان 

 با توجه به مثبت و مستقیم. ها و تمایل زنان به آرایش کردن رابطه وجود دارد سلبریتی

. یافته است  گفت با افزایش یکی از متغیرها، دیگري نیز افزایشتوان یمبودن این رابطه 

 تمایل بیشتري به اند کردهبه عبارتی هر چه زنان بیشتر صفحات سلبریتی ها را دنبال 

  ).عکسر و ب(دارند آرایش کردن 

  

ط زنان و ها توس  آزمون همبستگی اسپیرمن بین دنبال کردن صفحات سلبریتی-19جدول 

  ها تمایل به آرایش در آن

  تمایل به آرایش

  مجموع  سطح معناداري  ضریب همبستگی
دنبال کردن صفحات 

  ها سلبریتی
337/0  000/0  299  

  

 بهداشتی - یآرایش  لوازم دنبال کردن صفحات سلبریتی ها و مصرف - 9-3

 اینـستاگرام بین دنبال کردن صفحات سلبریتی هاي     که  رسد    به نظر می   :فرضیه نهم 

  .بهداشتی رابطه وجود دارد -آرایشی   و مصرف لوازم

 آزمون ضریب همبستگی اسـپیرمن بـین دنبـال کـردن صـفحات         20جدول شماره   

آزمون اسپیرمن بیانگر   . ی در بین آنهاست   آرایش   لوازمهاي اینستاگرام و مصرف      سلبریتی

 99 و بـا اطمینـان   01/0ح وجود رابطه معنادار مثبت و مستقیم بین این دو متغیر در سط    

. یابـد   یمـ بر این اساس با افزایش یک متغیر سطح متغیر دوم نیز افـزایش              . درصد است 

هاي اینـستاگرام مـصرف     گفت با افزایش دنبال کردن صفحات سلبریتی  توان  یمبنابراین  

  ).عکسر و ب (یابد یمبهداشتی در زنان افزایش  -ی آرایش  لوازم
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ها توسط زنان و   اسپیرمن بین دنبال کردن صفحات سلبریتی آزمون همبستگی-20جدول 

  ها آرایشی بهداشتی در آن مصرف لوازم

  تمایل به آرایش

  مجموع  سطح معناداري  ضریب همبستگی

  
دنبال کردن صفحات 

  ها سلبریتی
304/0  000/0  299  

  

  گیري یجهنتبحث و 

 تا شود یمشد و تالش  خالصه مرور خواهد طور بهدر این بخش، نتایج اصلی تحقیق 

  . نهایی دست یابیمگیري یجهنتبندي و  با مبنا قرار دادن مبانی نظري تحقیق به جمع

 درصد زنان از رژیم غذایی و ورزش براي کنترل 60 بیش از :هاي توصیفی یافته

. کنند یمبراي کنترل وزن از دارو استفاده )  درصد19( و عده کمی کنند یموزن استفاده 

 تمایل زیاد و خیلی زیادي به ها خانمی، بیشتر آرایش لوازممایل به مصرف در خصوص ت

 اندکی کاهش سروصورتاما تمایل به آرایش %) 71(دارند استفاده از عطر و ادکلن 

 تمایل سروصورت درصد زنان به میزان کم یا متوسط به آرایش 57 که ينحو به یابد یم

د زنان مورد بررسی از عطر و ادکلن  درص90ی آرایش لوازمدر مورد مصرف . دارند

 درصد زنان 40 تا 30بین . کنند یماقدام به آرایش صورت خود % 60 و کنند یماستفاده 

 اگرچه که شود یمبنابراین مشاهده . پردازند یمنیز به آرایش موي سر و یا آرایش ناخن 

 اما در دهند یمن در ابراز و بیان تمایل، زنان کمتر تمایالت خود را به آرایش کردن نشا

 اما تعداد زنانی که به ورزند یمی به اقدامات آرایشی مبادرت توجه قابلعمل تعداد 

 این رسد یم تا حدودي کمتر است و به نظر پردازند یمآرایش مو و صورت و ناخن 

  . مورد توجه استترها جوان بیشتر در ها یشآرانوع 

  که از میزان تمایل، نشان دادنظر صرفهاي زیبایی،  بررسی تمایل زنان به عمل

 درصد زنان به تاتو، برنزه کردن، لیفتینگ، تزریق بوتاکس و لمینت و 50حدود 

تمایل دارند و این بدان معناست که تمایالت نوینی در زنان در ) کم یا زیاد (یتکامپوز



  

 71    ...   اگرام در مدیریت بدن زناننقش اینست

هاي زیبایی  از سویی دیگر، بررسی انجام عمل.  استگرفته شکلحوزه مدیریت بدن 

توسط زنان به ترتیب مربوط شده  انجام  زیبایی يها عملبیشترین که  دهد یم نشان زنان

به نظر %). 16 (یفتینگلو %) 19 (ینیب، جراحی %)29(کردن هستند به تاتو و برنزه 

 30 زیبایی دارند و يها عمل درصد زنان تمایل به 50که  با توجه به اینکه  رسد یم

 گفت که موج نوینی از تمایالت و اقدامات زنان توان یم اند کردهدرصد نیز تاتو و برنزه 

  . استگرفته شکلدر حوزه مدیریت بدن 

 بیشتر زنان مورد  کهدهد یمنتایج تحقیق در خصوص استفاده از اینستاگرام نشان 

زنان ی از توجه قابلتعداد . کنند یماز شبکه اجتماعی اینستاگرام استفاده %) 75 (یبررس

کنند و میانگین استفاده  در روز از این شبکه اجتماعی استفاده می ساعت 2تا %) 38(

در خصوص نحوه استفاده از  .باشد یم ساعت در روز 2زنان از اینستاگرام نیز 

 زن یا مرد يها ستاره دنبال کننده وبیش کم درصد زنان 70  کهاینستاگرام مشخص شد

از .  ایرانی هستنديها ستارهمتر از  خارجی کيها ستاره يها کنندهایرانی هستند اما دنبال 

 بیانگر ها ینا و کنند یمهاي اینستاگرامی دنبال   را بیشتر از مدلها ستارهسوي دیگر زنان 

  . در بین زنان استها ستارهنفوذ 

  

 تحلیلی که به بررسی تطبیقی زنان هاي یافتهبخش نخست  : تحلیلیهاي یافته

یریت بدن و میزان استفاده از اینستاگرام ساکن در دو منطقه مورد بررسی از حیث مد

 به لیتما، شی زنان به آرالیتما( پرداخته است، نشان داد که در همه ابعاد مدیریت بدن

میزان استفاده از اینستاگرام تفاوت معنادار و نیز ) هاي زیبایی تمایل به عمل، کنترل وزن

ت زنان در مدیریت بدن و  با تمایاليا رابطهوجود ندارد و به عبارتی منطقه مسکونی 

میزان مصرف اینستاگرام نداشته و زنان مناطق مسکونی مختلف از این نظر مشابه هم 

 از حیث متغیرهاي مورد یرگ همه مشابه و نسبتاً گفت با شرایط توان یمبنابراین . هستند

  .مواجه هستیم بررسی
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خست تحقیق به  دو فرضیه ن که نشان دادندها یافته تحقیق هاي یهفرضدر خصوص 

رابطه میزان استفاده زنان از شبکه اجتماعی اینستاگرام و تمایل و نیز اقدام به کنترل وزن 

 بیانگر آن است که افزایش استفاده از اینستاگرام ها یهفرضید این یتا. دندر زنان اشاره دار

ف بنابراین افزایش مصر. با افزایش تمایل و اقدام زنان با کنترل وزن همراه است

رابطه مثبت و مستقیم  .اینستاگرام با افزایش تمایل و یا اقدام به کنترل وزن همراه است

ی از دیگر فرضیات آرایش لوازماستفاده از اینستاگرام با تمایل به آرایش یا مصرف روزانه 

 افزایش استفاده از اینستاگرام با افزایش بنابراین. ید قرار گرفتندیتحقیق بودند که مورد تا

این همبستگی بین رفتار . ی همبستگی دارندآرایش لوازمایل به آرایش و نیز مصرف تم

یعنی زنانی . شود یم زیبایی نیز مشاهده يها عمل به ها آناینستاگرامی زنان و تمایالت 

 و یا تمایل اند داده زیبایی بیشتري انجام يها عملکنند  که بیشتر از اینستاگرام استفاده می

  .  زیبایی دارنديها عملم بیشتري به انجا

ابعاد دیگر نتایج تحقیق بیانگر آن هستند که با افزایش دنبال کردن صفحات 

.  استیافته  افزایشها در اینستاگرام، میزان اقدامات زنان براي کنترل وزن نیز  سلبریتی

 و دهند یمها الگوهایی براي مدیریت بدن زنان ارائه  بنابراین شاید بتوان گفت، سلبریتی

همچنین . دهند یمافزایش را با نمایش خود در اینستاگرام، تمایل زنان به کنترل وزن 

 و تمایل زنان به ها یتیسلبرنتایج تحقیق در خصوص رابطه بین دنبال کردن صفحات 

ها در اینستاگرام  یعنی نمایش سلبریتی. آرایش کردن نیز در همین راستا قابل تبیین است

 در آرایش و مصرف ها آنوسط زنان با افزایش تمایالت  تها آنو دنبال کردن 

 نتایج یطورکل به. باشند  یکدیگر میکننده یتتقوی همراه است و این دو آرایش لوازم

 آن يها مؤلفهتحقیق نشان داد که در ابعاد مختلف، مصرف اینستاگرام با مدیریت بدن و 

  .رابطه مستقیم و مثبت دارد

 که مصرف شود یم تحقیق مشخص هاي یافتهبا مروري بر مبانی نظري و 

 . جدید با سبک زندگی افراد در مدیریت بدن همبستگی دارديا رسانه مثابه بهاینستاگرام 



  

 73    ...   اگرام در مدیریت بدن زناننقش اینست

چرخش « به بیان ترنر از نوعی توان یمدر توصیف وضعیت کنونی مدیریت بدن زنان، 

میت و ، اه»جامعه جسمانی« ترنر در جامعه معاصر یا زعم به. سخن گفت» اجتماعی

ارزش بدن و جایگاه جسم در زندگی مدرن بیش از زندگی سنتی است و به قول 

 به این دارایی واقف ازپیش یشب و افراد شود یم افراد تلقی ي مادییگافمن، بدن دارا

در عصر کنونی، تلقی مدرن از مدیریت بدن که به . دهند یمشده و به آن توجه نشان 

هاي ظاهري و مرئی بدن است، با تلقی سنتی  یژگی مستمر وکاري دستمعناي نظارت و 

 که گیدنز گفته طور همان ریشه در مفاهیم دینی دارد تفاوت ماهوي دارد و که آناز 

است، بدن درگیر سازمان بازاندیشانه زندگی اجتماعی شده و وسواسی در جهان نوین 

  . استگرفته شکلها و خودهایمان  در مورد بدن

 هستند و نشان دادند که در ایران نیز بیشتر زنان مسئله همین مؤیدنتایج تحقیق نیز 

 تمایل به ها آن و اکثر کنند یم مختلف براي کنترل وزن خود استفاده هاي روشاز 

بر . ی دارند و بنابراین براي جسم خود اهمیت خاصی قائل هستندآرایش لوازممصرف 

 اجتماعی در يها شبکهروز و عصر در دنیاي ام»  پروژهمثابه به«این اساس، توجه به بدن 

 و برساختن سالمتی بهو زنان نیز شده  مطرح  سابقه یب و به طرز ازپیش بیشرفتار زنان 

 گفت که ویژگی توان یماز سوي دیگر . پردازند یم ازپیش بیشهاي سالم و زیبا،  بدن

هاي  است که با غلبه بر زمان و مکان، مرزییها رسانهدیگر این عصر، فراگیر شدن 

 بدان ین ا.برند یمجغرافیایی را درنوردیده و تمایزهاي پیشین فرهنگی را از میان 

 زندگی يها سبک جدید و يها رسانهمعناست که رفتارها و تمایالت افراد و کاربران 

 و این روند، مدل آرمانی جامعه جسمانی کند یم از اقصی نقاط به یکدیگر سرایت ها آن

یشی و پوششی مقبول نظام اجتماعی را دچار تغییر و جدید و وضعیت ظاهري، آرا

  .کند یمتحول 

هاي سنتی و ظهور فرهنگ مصرفی  با ورود به دوران مدرن و تضعیف چارچوب

است افزوده » هویت فردي«و » خود«مثابه چیزي که برسازنده  جدید، بر اهمیت بدن به
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داري از بدن را به  هشود و به قول فدرستون، فرهنگ مصرفی مسئولیت حفاظت و نگ می

هاي زیبا، جوان و در طلب   به اعتقاد فدرستون، نمایش تصاویر بدن.سپارد خود فرد می

هاي  ها براي ارائه تصاویر، از بدن در رسانه.  بر اهمیت ظاهر و چهره استتأکیديلذت، 

ها عامل اصلی  ها و تکنولوژي شود و رسانه زیبا، ستارگان و افراد مشهور استفاده می

این نکته در نتایج این تحقیق خود را نشان . اند تنظیم و مدیریت بدن در فرهنگ مصرفی

کنترل وزن و ( استفاده از اینستاگرام با ابعاد مختلف مدیریت بدن که نحوي بهداده است 

ارتباط مثبت و مستقیم داشته است و زنانی که استفاده بیشتري از ) آرایش لوازممصرف 

مایالت و اقدامات بیشتري براي مدیریت بدن خود و یا تمایل به اینستاگرام دارند ت

  . اند دادهی از خود نشان آرایش لوازمکنترل وزن و مصرف 

 و نتایج نشان داد کنند یم ایرانی را دنبال هاي یتیسلبری از زنان، توجه قابلبخش 

رل وزن و  میزان اقدامات زنان براي کنتها یتیسلبرکه با افزایش دنبال کردن صفحات 

 يها شبکه گفت توان یم بر این اساس . استیافته افزایشی نیز آرایش لوازممصرف 

. دهند یمبه کاربران خود ارائه » امروزین بودن«اجتماعی و اینستاگرام، الگوهایی براي 

» نوگرایی« و» نو شدن« تلویحی طور به» نو بودن تکنولوژیک شبکه اجتماعی اینستاگرام«

 ها شبکهبنابراین محتواي . کند یم زندگی را به کاربران خود تحمیل در محتوا و سبک

 سخت افزار آن، نوگرایی و خروج از پوسته زندگی سنتی را به همراه دارد و این تبع به

 انسان مدرن را در جوامع هاي ارزشامر بدون توجه به مرزهاي فرهنگی و اقتصادي، 

  .دهد یمدیگر رواج 

، ضمن آموزش و یادگیري، به ها رسانهرا، مردم از طریق طبق نظریه یادگیري بندو

 يها شبکه جدید در قالب يها رسانه. پردازند یم يا رسانه يها نمونهالگوبرداري از 

 بودند، بر اساس انتخاب سویه یک جمعی که يها رسانه برخالفاجتماعی مجازي 

نتخابی بودن پیام و  اهاي یژگیوبنابراین، . کنند یم تعاملی عمل صورت بهکاربران و 

 یرتأث تحت ازپیش بیش که کاربران کند یمتعاملی بودن رابطه، این فرصت را فراهم 
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هاي اجتماعی،  شبکه. مشاهده انتخابی و تقلید انتخابی تصاویر اینستاگرامی قرار گیرند

ضمن فراهم ساختن شرایط مشاهده، محلی براي مقایسه خود با دیگران و نیز تقلید، 

، زنان با عضویت و فعالیت روزانه مستمر در »جامعه جسمانی«در عصر . کنند یمفراهم 

، به مشاهده و مقایسه دائمی ها ستارهها و  اینستاگرام و با دنبال کردن صفحات سلبریتی

 و کنند یم انتخاب ،بدن خود با دیگران پرداخته و الگوهایی براي بدن جسمانی آرمانی

 بدل ها آن و بدن، به دستور کار اصلی زندگی روزمره این موضوع یعنی زیبایی جسمانی

  .شود یم

 شبکه اجتماعی اینستاگرام، با تکیه بر نقاط قوت خود یعنی جذابیت تصویر، 

 که پیش از آن در زندگی سنتی وجود نداشته و از طریق هایی یشگرارفتارها و 

 ها و جایگزینی آن نوینهاي ارزش، به خلق عادات و »بازنمایی الگوهاي جسمانی برتر«

 عملکرد یرتأثبنابراین زندگی نوین تحت . پردازد یم سنتی هاي ارزشبا عادات و 

 خصلتی بازاندیشانه و متغیر پیدا کرده است و ، اجتماعیيها شبکه نوین و يها رسانه

براي مثال گرایش زنان به آرایش که از .  نیستمستثناجامعه ایران نیز از این وضعیت 

دیریت بدن زن مدرن است و رابطه معنادار آن با استفاده از اینستاگرام، در ابعاد مهم م

 هاي ارزش انتظار داشت دیگر امور و توان یم. جامعه ایران نیز بدل به هنجار شده است

 .دن نوین در جامعه ما نفوذ و رواج یابيها رسانه و با گسترش یجتدر بهزندگی مدرن نیز 

  

  ها یشنهادپ

 براي هایی یشنهادپ دیگري، نتایج و فرایند تحقیق امکان ارائه مانند هر پژوهش

با توجه به . پژوهشگرانی که به انجام چنین تحقیقاتی تمایل دارند مهیا خواهد ساخت

 :ها زیر را ارائه داد توان پیشنهاد نتایج تحقیق می

  که  شود یمبا توجه به اهمیت موضوع و جدید بودن موضوع تحقیق، پیشنهاد

تراکم نتایج . حقیق در همین قالب در مناطق و شهرهاي مختلف انجام شوداین ت
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 مدل هنجاري و در حال تغییر سبک زندگی زنان در مدیریت تواند یمتحقیقات مشابه 

 .با شفافیت بیشتري نشان داده و شناخت در این زمینه بیشتر شودرا بدن 

  این موضوع مورد  کیفی و با رویکردي ژرفانگر هاي روشا ب شود یمهمچنین

 پنهان سبک زندگی هاي یهالبررسی قرار گیرد تا بتوان شناخت بیشتري نسبت به ابعاد و 

 .در حال تغییر زنان کشور کسب نمود

  نشان "محل سکونت" تحقیقی شبه آزمایشی با کنترل متغیر مثابه بهاین تحقیق 

غیرهاي اقتصادي و بین مصرف اینستاگرام و تغییر در مدیریت بدن زنان با متکه داد 

، شان یفرهنگ از ابعاد اقتصادي و نظر صرفندارد و زنان وجود فرهنگی ارتباط چندانی 

 مشابه را در الگو قرار دادن سبک زندگی جسمانی محور و یا چرخش وبیش کمروندي 

 .اند گرفته پیش در ،سوي اینبه 

  در زندگی  اجتماعی و اینستاگراميها شبکههمگام با پیشرفت روزافزون نقش 

که امکان عملی مقابله با این جریان   زندگی، با توجه به اینيها سبکروزمره و تغییر 

 مقابله، جاي به توانند یمبه گسترش در زندگی وجود ندارد، متولیان فرهنگی کشور  رو

 مثبت زندگی سنتی هاي ارزش براي حفظ و تقویت اي یلهوس عنوان بهاز این ابزار 

 اجتماعی براي يها شبکه، از پتانسیل ها قالبو با تولید محتوا در این استفاده نمایند 

 .سنتی استفاده نمایند - فرهنگی هاي ارزشرواج ابعاد مثبت 
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