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رابطة استفاده از شبکة اجتماعي فيسبوک
با تصور بدن در ميان دانشجويان
دختر و پسر دانشگاه اصفهان
*

وحيد قاسمي
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دانشیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه اصفهان

صمد عدليپور

دانشجوی دکتری جامعهشناسی دانشگاه تبریز

بدري برندگي

دکتری جامعهشناسی دانشگاه اصفهان

چکيده

پژوهش حاضر به دنبال مطالعة تأثیر استفاده از فیسبوک بر تصور بدن جوانان بود .و بهصوور
پیمایشی و با ابزار پرسشنامة آنالین محققساخته در میان دانشوجویان دختور و پرور دانشوگاه
اصفهان در سال تحصیلی  91-92اجرا شد .با روش نمونهگیری در دسترس و داوطلبانه حجو
نمونه برابر با  344نفر بود .نتایج نشان داد که بین مد زمان عضووی در فویسبووک میوزان
استفاده از فیس بوک میزان مشارک و فعال بودن کاربران در فیس بوک و واقعی تلقوی کوردن
محتوای فیس بوک با تصور بدن در میان دانشجویان دختر و پرر رابطة معنوادار مببتوی وجوود
دارد .همچنین فیس بوک توانرته اس تصور کاربران نرب به بدن را تغییر دهود .ایون شوب ه
مجازی با تأثیرا شگرف خود باعث شده که نگاه جوانان نرب به بدن خود میزان رضوای از
وضعی بدنی خویش اهمیتی که به آن میدهند و نیز وق و سرمایهای که صرف آن میکنند
بهطور معناداری متفاو شود.

واژگان کليدي

شب ههای اجتماعی مجازی؛ فیسبوک؛ تصور بدن

1

* نویسنده مسئول
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تاریخ تصویب1393/1/27 :
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مقدمه و بيان مسئله
در دنياي امروزي ،افراد بيش از آن كه خود را به سبب تفااو هاا یاا شاباه هاای در
ویژگ هاي انتساب و اكتساب بشناسند ،خویشتن را با ویژگ هاي ظاهري و رؤی پذیر
شخص او باه شااار

شناسای م كنند و ظاهر هر فرد بيش از پيش نشاندهندة هویّ

م رود .اگر تفاو ها و تاایزهاي شيوة زندگ  ،مبنای براي تعریاف منزلا

و هویّا

دانسته شود ،آنگاه براي كسان كه این تاایزهاي شيوهاي را به كار م گيرناد ،واور
ظاهري اشياء ،مردم و فعالي ها جنبه بسيار مها خواهد بود ،زیرا نااایش دادن شايوه،
ضرورتاً نيازمند نوع مکان فيزیک براي ظاهر ساختن اس  .پا

فرهنا

دورة اخيار

مدرنيتة فرهنگ  ،بصري و ناایش اس  .بصريشدن منبع اول برقراري ارتباا و باه
كار بستن معناها شده اس  .در نتيجه ،اگر شيوههااي زنادگ یکا از چاارچو هااي
اول سازمانده و دخل و تصرف در هویّ

اجتااع باشند ،آنگااه ایان شايوههااي

زندگ اساساً از رهگذر ناایش دائااً در حال تغيير ساوو ظااهري ایجااد ما شاوند.
بنابراین ،اوالً اهاي

قوع ظواهر و ناادهاي تصویري از آن جا ناش م شود كه منباع

اساس تعيين معناي هر چيز هاان ظاهر آن چيز خواهد بود و دوم اینکه اعضاي جامعه
جدید كه نسب
مراقب

به اهاي

ظواهر وقوف یافتهاناد اهايا

از ظواهري خواهند داد كه تح

بسايار زیاادي باه نااار

كنترل و در حوزة قدر

و

آنهاس  ،مثل ظااهر

محل زندگ  ،وسایل منزل ،اتومبيل و غيره (ارمک و چاوشيان.)59 :1381 ،
در شرایو كه منبع اول و اولياة شاکلگياري ارتباا و تفساير و تعياين معنااي
هرچيزي به ظواهر تقليل یابد ،بدن به عنوان ابزار تجل هویّ
البته ویژگ ها و خصوويا

ظاهري ،عالوه بر آنكه به محالا باراي كساب هویّا

تبدیل شده ،به وسيلهاي براي كسب منزل
بازاندیش نسب

و پرستيژ نيز مبادل شاده اسا  .اواال و

به بدن و كنترل و تنايم منام آن ،كه خصل

گرفته م شود  Tدر جه

اهايت اساس م یاباد؛

جامعاه مادرن در ناار

رسانههاا انجاام

آلهاي معرف شد  Iجامعه و
ایده 
دستياب به 

م شود .افراد به واسوة این معيارها و استانداردها ،تصاوري ذهنا از بادن و وضاعي
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جساان خود دارند و اگر این ارزیاب و تصور از خود در چشم دیگران مولو
از بدن خود رضای
نامولو

باشد،

دارند و برعک  ،نارضایت از بدن ،در نتيجه تصور ذهنا فارد از

بودن ارزیاب ها در رابوه با دیگران اس .

توجه مجدد باه بادن و رواج آن در متاون جامعاهشناسا دو دهاة اخيار مباحا
گستردهاي را حول موضوعات ناير هویّ  ،فرهن

مصرف  ،سبك زنادگ  ،اخاال و

ناریهپردازي اجتااع برانگيخته اس  ،به گونهاي كه به موازا
ناير بازگش

به فرهن  ،یا بازگش

كااربرد اساتعارههاای

به زبان (در اشاره به رواج اندیشههاي پسامدرن یا

پساساختاري) م توان از استعارههاي «جامعه بادن »( 1ترنار )1996 ،یاا «عصار بادن»

2

(هنکوک و هاکااران )2000 ،نياز ساخن گفا  .در ساو سااختاري و نياز ارزشا ،
فرآیندهاي چندي را م تاوان در اهايا

و جایگااه ارتقااء یافتاه بادن و «بادن شادن

فرهن » 3به خصوص با مخاطب قراردادن جوانان برشارد كه از آن جاله ما تاوان باه

رشد فناوريهاي سالم  ،تغذیه و ورزش ،ونع
جوان  ،اولوی

زیباای و ماد ،افازایش عالقاه باه

یافتن مصرف ،فردگرای فزایناده ،توجاه باه تااایز و سابك زنادگ ،

رسانهاي شدن فرهن

بهویژه تأكياد بار بادن زیباا و جاوان و اهايا

یاافتن فرهنا

عامهپسند اشاره كرد.
هاچنين عوامل ساختاري همچون جهان شدن فرهنگ  ،دگرگاون هااي اجتاااع ،
نوگرای و رشد فزاینده فناوريهاي اطالعات و ارتباط مثل مااهوارههاا و شابکههااي
اجتااع مجازي توجه بيشتر به بدن را موجاب شادهاناد .تحاوال
اینترن

فرهنا

جهاان ،

و شبکههاي اجتااع اینترنت با ارائه بدنهاي ایادهآل و تعااریف از زیباای و

مانند آن ،موجب م شوند تا جوانان خود را با الگوهااي موار شاده و شاایع در ایان
رسانههاي نوین مقایسه و سع كنند تا به موازین و اساتانداردهاي موار در رساانههاا
برسند یا نزدیك شوند .در واقع اینترن

باه دليال گاناام در شابکة مجاازي ،فروا

زیادي را براي كاربران خود فراهم كرده اس

تا به راحت و بادون نگرانا از شاناخته
1. Somatic Society
2. Somatic turn
3. Cultural embodiement
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شدن ،به سای هاي مختلف اعم از اخالق یا غيراخالق وارد شوند .در بسياري از ایان
سای ها و شبکههاي اجتااع مجازي ،موضوعا
موضوع مورد بح

مختلف كه یک از آنها بادن اسا ،

و مذاكره اس  .در واقع ،شبکههااي اجتاااع مجاازي و اینترنا
جواناان ما شاوند .قشار جاوان كاه بخاش عاادهاي از

موجب تغيير رفتاار و هویّا

دانشجویان نيز در این گروه قرار م گيرند ،در ایان فضااي مجاازي ما توانناد فعاالناه
هویّ

خود را بازسازي كنند .از آنجا كه تقریباً گانام بر این فضاا حااكم اسا

عال ناار

و در

بر آن غيرماکن اس  ،هویّ های شکل م گيرد كه هار بخشا از آن باا

فرهنگ خاص پيوند دارد .لذا ارزشهای كه مرتبط با جامعة ایران نيستند (توجه بيش
از حد به بدن نه در جه

سالمت  ،بلکه الغري ،زیبای  ،ظراف

و غيره) به مثابة بخش

از ناام ارزش جوانان در حال شکلگيري اس  .این موضوع م تواند كل ناام ارزشا
آنها را دگرگون كند.
هاانطور كه گفته شد این رسانهها هستند كه امروز نياز به زیبا بودن و توجه به بدن
را براي افراد تعریف م كنند و بهعبارت آن را بهعنوان یك نياز اوليه بازناای و تعریف
م كنند .نکتهاي كه در اینجا اهاي

دارد ،نقش جنسيّ

در توجاه و نگارش باه بادن

اس  .زنان هاواره در مقایسه با مردان توجه بيشتري باه بادن و ظااهر فيزیکا خاود

داشتهاند (احادنيا1384 ،؛ تيگان و روتل .)2007 ،1زنان پول ،زمان و تاالش زیاادي را
ورف م كنند تا ظاهر خود را از طریق فعالي هاي مختلف به شکل آرماان درآورناد.
امروزه نگرش به بدن (مدیری
زیادي یافته اس

و تصاور بادن) در مياان زناان در ساو جهاان رواج

و ایران نيز از این امر مساتثن نيسا

(رضاای و هاکااران.)1389 ،

پژوهشگران نيز بر این اساس سع داشتند تا تأثير شبکة اجتااع في باوک بار تصاور
بدن را در ميان دختران بررس كنند كه در فرایند اجراي پژوهش نتاای باهدسا
حاك از اهاي

آماده

داشتن تصور بدن براي پسران نيز بود .بنابراین ،هدف پژوهش حاضار

این بودكه رابوة شبکة اجتااع في بوک را ،به مثابة یک از ابزارهاي جهان شادن ،باا
تصور از بدن درميان دانشجویان دختر و پسر تحليل كند .از آنجا كه این فرآیند تااام
1. Tiggeman
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تأثير قرار داده و ابعاد مختلف زندگ اجتااع افاراد متاأثر

كشورها را كم و بيش تح

از نفوذ فزایندة آن بهخصاوص در بعاد فرهنگا آن اسا  ،ایان موالعاه ما تواناد باه
موالعا

عايقتر در این حوزه از موالعا

علوم اجتااع در ایران كاك كند.

در پژوهشهاي انجام شده داخل تاكنون به موضوع شبکههاي اجتاااع مجاازي و
تصور بدن توجه نشده اس  .البته ،در خصاوص مادیری
جداگانه تحقيقا

و تصاور بادن باهواور

ارزشاندي انجام شده اسا  .از مهامتارین پاژوهشهااي داخلا و

خارج انجام شده در خصوص رابوة رسانه هااي جاعا باا تصاور و مادیری

بادن

م توان به موارد زیر اشاره كرد:
فاتح و اخالو ( )1387در پژوهشا باا عناوان «مادیری

بادن و رابواة آن باا

پذیرش اجتااع بدن :موالعة موردي زنان شهر شيراز» ،نشان دادند كه ميانگين مدیری
بدن برابر با  62/8درود اس
آن اعم از آرایش  ،مراقب

كه حاك از ميزان باالي توجه زنان به بدن در هاة وجوه

و غيره اسا  .هاچناين باين متغيرهااي مصارف رساانهاي،

پذیرش اجتااع بدن و پایگاه اقتصادي -اجتااع باا مادیری
معنادار و بين متغيرهاي دینداري و مدیری

بادن رابواة مساتقيم و

بدن رابوة معکوس و معنادار وجود دارد.

خواجهنوري و مقدس ( )1388در پياایش با عناوان «رابواة باين تصاور از بادن و
فرایند جهان شدن موالعه موردي زنان شهرهاي تهران ،شيراز و استهبان» در ميان ناوناة
 2200نفري از زنان در این سه شهر با استفاده از روش ناونهگيري تصادف ناااممناد و
بهرهگيري از ناریا
نسب

گيدنز و رابرتسون ،به این نتای دس

یافتند كه ناوگرای  ،آگااه

به جهان شدن ،استفاده از فناوريهاي اطالعات  -ارتباط و شيوة زندگ  ،هاگ

با تصور بدن رابوه داشتهاند ،اما استفاده از وسایل ارتبا جاع پيشين هم چون رادیاو
و تلویزیون داخل  ،روزنامهها و مجال

رابوة معناداري با تصور بدن نداشتهاند.

خواجهنوري ( )1390در پژوهش خود با عناوان «رابواة فنااوريهااي اطالعاات و
ارتباط و هویّ

بدن :با تأكيد بر اینترن

(موالعه موردي دانشجویان دانشاگاه شايراز)،

با هدف بررس رابوة رسانههاي جاع در دو شکل پيشين و جدیاد آن ،نشاان داد كاه
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رسانههاي داخل در كل ،جهت معکوس با افزایش تصور بدن به شکل مدرن آن دارناد
در حال كه فناوريهاي نوین جهت مثب

با آن دارند.

یافتههاي پاژوهش موحاد و هاکااران ( )1390تحا
رسانهها ،تصویر بدن و عزّ

نف

عناوان «موالعاة رابواة باين

با عال و تاایل به آرایش» ،حااك از آن اسا

بين استفاده از اینترن  ،ماهواره ،روزنامه و مجال

كاه

با تصور بدن رابوة معناداري وجاود

دارد.
قادرزاده و هاکاران ( )1391در پژوهش خود به این نتيجاه دسا

یافتناد كاه باين

مصرف رسانه هاي داخل و خارج به ترتيب هابستگ منف و مثبت با مدیری

بادن

وجود دارد .تلویزیون (در مياان رساانه هااي داخلا ) و مااهواره (در باين رساانههااي
خارج ) قويترین رابوه را با مدیری

بدن دارند.

به باور گارنر 1و گارفينکل ( )1980رسانهها تأثير مها بر تصور بدن در مياان زناان

دارند و تصویر بدن الغر را تروی م دهند.
هينبرگ )1996( 2معتقد اس

كه رسانهها باا تأكيادي كاه بار تصاور بادن ایادهآل

م گذارند ،مسئول گسترش ایدههاي زیبای و الغري در ميان افاراد و هاچناين فقادان
رضای

فرد از تصور بدن خود و نگرشها نسب

به تغذیاه در او هساتند .او در هااين

رابوه سه عامل را پر نفوذترین عوامل در زندگ بچهها م داند .این ساه عامال عباار
هستند از رسانهها ،والدین و گروههاي هاساالن.
تيگان ( )2001در پژوهش نقش رسانهها در آیدهآلهاي یك بدن كامال را موالعاه
كرده و نتيجه گرفته اس

كه رسانههاا عامال تأثيرگاذاري در تصاور بادن و رفتارهااي

مرتبط با آن هستند.

هریسون )2003( 3با تحليل محتواي برنامههاي تلویزیون و مجاال

دریافا

كه یك شکل استانداردي از بدن زن در این رسانهها به تصویر كشايده ما شاود.
1. Garner
2. Heinberg
3. Harisson
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پژوهشهاي فوت

و برگراف )2000( 1نيز پيش بين كنندة تاایل روز افزون زنان

بيننده ،به داشتن بدنهاي ارائه شده در رسانههاس .

سوام  2و هاکاران ( )2008در موالعة خود در ميان تعدادي زن و مرد انگليس بالغ

به این نتيجه رسيدهاند كه تحصيال

رابوة معنادار مثبت با تصور از بادن داشاته اسا ،

اما استفاده از رسانهها رابوة معنادار معکوس داشته اس .

تصور بدن
تصور از بدن ،پدیدة پيچيدهاي اس

كاه در دهاههااي اخيار توجاه اندیشااندان را از

حوزههاي گوناگون به خود جلب كرده اس  .باه ایان مفهاوم بسايار توجاه شاده ،اماا
تعریف واحدي براي آن ارائه نشده اس .
تصور بدن پدیدة پيچيده اي اس

كه شامل مؤلّفه هاي فيزیولوژیاك ،روانشاناخت و

جامعهشناخت م شود .این مفهوم در دهههاي اخير بسايار نقاد و بررسا شاده اسا .
از این مفهوم بيشتر به ناخشنودي افراد از وضاعي

هنگام وحب

جسااان

توجه م شود .بنابراین ،كمتر به توويف افرادي اقدام م شود كه از وضاعي
خود رضای

آنهاا

جسااان

دارند .هاچنين بيشتر بر جوانان و زنان تاركز م شاود كاه از وضاعي

جساان خود ناراض و سع در تغيير در تاام یاا برخا از قساا هااي انادام خاود
دارند .البته ،در جوامع كنون تعداد فزایندهاي از مردان را نيز م تاوان دیاد كاه باا ایادة
فرهنگ جذّابي

جساان  ،مواجه هستند .مسائل مربو به تصور بدن به طور سانّت از

دلمشغول هاي زنان بوده اس
دروپکين معتقد اس

(خواجه نوري و مقدس.)2 :1388 ،

كه تصاور بادن ،ادراكا پویاا از ظااهر جسااان  ،كااركرد و

احساس مرتبط با آن اس  .تصور بدن در سو ناخودآگاه رخ م دهد و معاوالً توساط

شرایط بدن تنايم م شاود (هرینگتاون 3و هاکااران .)170 :2009 ،كاش 4و اساتراچن
1. Fouts & Burggraf
2. Swami
3. Harrington & Badger
4. Cash
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شخصا در رابواه باا بادن و ظااهر فيزیکا

( ،)2002تصور از بدن را به احساسا
مربو م داند.

كه ما از بدن خود داریم كه شامل هم تصورا

تصور از بدن یك تصور ذهن اس

شامل مواردي از قبيل این م شود كه ماا شاکل،

و هم نگرشهاي ما م شود .تصورا

ظاهر ،وزن و بهطور كل بدن خود را چگونه م بينيم و راجع به آن چه ناوع احساسا
داریم و نگرشها به این نکته اشاره م كند كه چگونه احساس ما از ظااهر ،رفتاار ماا را
تح

تأثير قرار م دهد (فالن .)85 :1999 ،1در واقع ،تصور بدن شامل ادراكا

فارد در

ارتبا با بدنش و هاچنين نگرشهاي او اس .

 .2-3شبکههاي اجتماعي مجازي
پيشرف

در فناوري اطالعا

راه و روش انسان را در ثب

و ضابط تااریخ تغييار داده

اس  ،این تغيير بر نحو] تعامل افراد با یکدیگر نيز تأثيرگاذار باوده اسا  .شابکههااي
اجتااع مجازي یک از ابزارهاي مهم ،با قابلي ها و امکانا

خود نه تنها تأثير عايق

بر جنبههاي اجتااع كاربران در جوامع گوناگون گذاشته ،بلکه در زميناههااي مختلاف
بهعنوان مثال ،آموزش و پرورش ،پزشک  ،تجار
شبکههاي اجتااع مجازي ،خدما

و قانون ،كاربرد فراوان یافتاه اسا .

آنالین هستند كه به افراد اجازه م دهناد در یاك

سيستم مشخص و معين پروفایل شخص خاود را داشاته باشاند ،خاود را باه دیگاران
معرف كنند ،اطالعا

خود را به اشتراک بگذارند و با دیگاران ارتباا برقارار كنناد .از

این طریق افراد م توانند ارتبا خود با دیگران را حفظ كارده و هاچناين ارتباا هااي
اجتااع جدیدي را شکل دهند (بوید و اليساون .)212 :2007 ،2در واقاع ،شابکههااي

اجتااع براي افزایش و تقوی

تعامال

اجتااع در فضاي مجازي طراح شادهاناد.

بهطور كل از طریق اطالعات كه بر روي پروفایل افراد قرار م گيرد مانند عک
اطالعا

شخص و عالیق (كه هاة اینها اطالعات را در خصوص هویّ

كاربر،

فارد فاراهم

1. Fallon
2. Boyd & Ellison
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م آورد) برقراري ارتبا تسهيل م شود .كاربران م توانند پروفایلهاي دیگران را ببينند
و از طریق برنامههاي كاربردي مختلف مانند ایايل و چ

با یکدیگر ارتبا برقرار كنند

(پاپك 1و هاکاران .)228 :2009 ،كاستلز ( )20-23 :2009ویژگ هاي این شابکههاا را
انعوااافپااذیري ،بااه معناااي توانااای بازسااازي موااابق تغيياارا
تداوم حيا

مقياسپذیري ،یافتن اتصالهاي جدید و قابلي

محيو ا و اهااداف،

م داند.

در ادامه شبکة اجتااع في بوک معرف م شود كه از جاله پركاربرترین سای هاا
در زمينة تركيب و ارتقاء ارتباطاا

اجتاااع موجاود و هاچناين تشاکيل گاروههااي

اجتااع جدید هس  .في بوک ،یك سای

اجتااع اس

كه توساط ساازندة جاوان

خود «مارک زاكربرگ »2در چهاارم فوریاه ساال  2004راهانادازي شاد .در ایان پایگااه

اینترنت م توان با دوستان كه در في بوک حسا

كاربري دارند ،عک  ،فيلم یا پيغاام

به اشتراک گذاش  .ایان پایگااه هاماكناون از ناار تعاداد كااربر عضاو و نياز از ناار
كارشناسان و در یك جاله در زمينة كاري خود ،پایگااه شااارة یاك جهاان محساو
م شود .محيط في بوک در واقع محفلا از دوساتان و آشانایان یاك كااربر باهشااار
م آید .این پایگاه با ارائه امکان عضوگيري در تعداد باال ،به كاربران اجازه م دهد تا در
هر لحاه دوستان جدیدي را به مجاوعه خود اضافه كنند .كاربران در شابکة اجتاااع
في بوک بهعنوان یك عضو ،م توانند عک هاي خود را باه اشاتراک بگذارناد ،پيغاام

بفرستند ،عک ها را براي خود و دیگران عالم گذاري كنناد ،روي والهااي 3خاود و

دیگران موالب بنویسند ،عضو گروهها شوند ،گروه جدیدي ایجاد كنند ،ایدههااي خاود
را در بح هاي گروه به اشتراک بگذارند ،انواع درخواس هاا را بدهناد و بپذیرناد و
در في بوک بازي كنند.
در تحليل گرایش ها و رفتارهاي جوانان نسب

به بدن خاود طيفا از دیادگاههاا و

رویکردهاي نااري هاچاون روانشاناخت و روانكااوري ،فاينيسام ،سااختارگرای و

1. Pempek
2. Mark Zuckerberg
3. Walls
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پساساختارگرای قابل طر اس  .در این بخش بر اسااس تقسايم بنادي هااي نااري و
هر یك خواهيم داش .

رشتهاي ،مروري اجاال بر این دیدگاهها و نقوة عزیا

تحليلهاي روانشناخت بدن از توويف ویژگ هاي فيزیولوژیك آن فراتر ما روناد
و افزون بر ویژگ هاي فيزیکا هاچاون وزن بادن باه معيارهااي غيرعلنا هاچاون
گرایشها و رفتارها نيز توجه دارند و مثالً به اهاي

وساواس شادید نساب

توجه م كنند .تعاریف روانكاوانه از رفتارهای هاچون اختالال
و بيگانگ از بدن ،عاوماً مفروضا

باه ظااهر

تغذیهاي ،ب اشاتهای

فردگرایاناه را مبناا قارار ما دهناد .بار ایان مبناا

ب اشتهای در سو فردي قابل توضي و درمان اسا

(ماكاساوین  .)169 :1993 ،در

رویکردهاي فاينيست زمينه ،تصویر و ارزیاب دختران از اندام خود در ماتن مشاکال
آن ها در جامعه ،فرهن  ،ناام معنای و یا موقعيت زبان دیده م شود كه زناان نااایش
م دهند .هاچنين مقصر اول بيگانگ از بدن ،ناام مصرف سرمایهداري غرب معرفا
م شود كه تروی كنندة نارضایت زنان از بدن خاویش و هزیناه باراي خریاد كاالهاا و
خدمات اس

كه این نقيصه را جبران كند (ذكای .)121 :1386 ،

در مکتب ساختارگرای  ،از نار بوردیو ،مهمترین اندیشاند كاه درباارة بادن بحا
كرده ،بدنها حامل و ناقل ساخ هاي رابوهاي و نهادي هستند .بهعبار

دیگر ،بدن به

منزلة حامل و ناقل ناادین هنجارهاي اجتااع عال ما كناد (لاوپز و اساکا :1385 ،
 .)157او معتقد اس
دیگر تاایزا

كه مدیری

بدن ،مركزي باراي اكتساا

افراد اس  .به زعم او طبقا

پایگااه و حفاظ طبقاه و

اجتااع مختلف به شيوههاي گوناگون باا

بدن خود مواجه م شوند .بوردیو ( )1990هاچنين ،بدن را یك عامل مقایسهاي در نار
م گيرد كه تقسياا

جامعه را خواه بين جن ها یا طبقا

اجتااع تجل ما بخشاد؛

یعن بدن افراد با معان و ارزشهاي مارتبط باا جایگااههااي سااختاري آنهاا منوباق
م شود .بنابراین ،بدن به عنوان شکل جامع از سرمایة فيزیکا  ،ما تواناد دربردارنادة
منزل

و شکلهاي ناادین متاایزكننده باشاد .او باا در ناار گارفتن سارمایة فيزیکا ،

هویّ

افراد را در پيوند با ارزش هاي اجتااع منوبق باا انادازه ،شاکل و ظااهر بادن

م بيند (شلين .)14 :2003 ،
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براي پساساختگرایان بدن به مثابة پدیده اي طبيع و زیست وجود ندارد ،بلکه زباان
و دیگر وور هاي بازناای آن را شکل م دهند و بدان معناا ما بخشاند .از ایان رو،
دسترس به هرگونه تفسيري از بدن و تجليا
علا عام دس

و با ارجاع باه قواعاد

آن تابع زبان اس

یافتن نيس .

گيدنز نيز از دیگر ناریهپردازان اس

كه به مبح

بدن توجه كرده اس  .به اعتقااد

گيدنز بدن فقط ابزاري براي كنش و واكنش هاي موضع نيس  .بدن دستگاه طبيعا
اس

كه واحب آن باید به دق

از آن مراقب

سرچشاة بسياري از رن ها و لذّ ها محسو
اس

كند .این دستگاه داراي حيثيا

اسا

و

م شود .در واقع ،گيدنز ( )1387معتقاد

بدن نوع دستگاه متحارک اسا  ،مجاوعاهاي از كانشهاا و واكانشهاسا

و

غوطهور شدن عال آن در كنشهاي متقابل زندگ روزمره یک از اركان عاادة حفاظ
و تحکيم مفهوم منسجم و یکپارچهاي از هویّ
بدن كه مناسب های با خود و هویّ

شخص اس  .بعضا از وجاوه عااده

شخصا دارناد از تاایزهاای بهارهمناد هساتند.

سيااي ظاهري بدن ،مشتکل از ویژگ هاي سوح پيکر ماسا
رؤی

اس  ،كردار بدن  ،مشخصكنندة آن اس

كه فرد از سيااي ظاهري خود چگونه

در فعالي هاي روزمره استفاده م كند .او بر این باور اس
برخ از انواع سيااهاي ظاهري بهوور

و باراي دیگاران قابال

كه با فرا رسيدن عصر جدید

یک از عناور مركازي طرحا در آماده كاه

افراد بهطور بازتاب از «خود» ارائه م دهند و كردار به شاد

تحا

تاأثير محايطهااي

گوناگون اجتااع قرار گرفته اس  .افراد م كوشند تا سيااي ظاهري و كاردار خاود را
به اقتضاي وضع و حال هر نوع محيط هااهن

كنند .در كل از ناریة گيدنز ایانگوناه

استنبا م شود كه امروزه افراد با نوع مدیری

كردن برنامههاي خود حاول ناوع غاذا،

رژیم گرفتن ،ورزش كردن ،لباس پوشيدن و غيره سع در متاایز كردن خود از دیگران
توسط سبك و حاال

بدن خود را دارناد .در واقاع ،ما تاوان بياان كارد كاه یکا از

كاركردهاي نگرش و توجه بدن ،هویّ بخش و ایجاد تاایز ميان افراد اس .
رویکردها و مکاتب ناري یاد شده و هاچنين تحقيقا

انجام شده و مباح

نااري

به كار رفته در آنها اگر چه هر یك بر ابعاد مها از عوامل مؤثر بر تصاور بادن تأكياد
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داشتهاند ،اما به برخ از عوامل تغييردهندة دیدگاههاي افراد نسب
ادراكا

به ظاهر جسااان و

مرتبط با آن كم توجه و در برخ موارد ب توجه داشتهاناد .باه بياان دیگار

عوامل وجود دارند كه م توانند رویکردهاي افراد را نسب
چاق و الغري ،سالم

به برخ مساائل هامچاون

و به طور كل ظاهر جساان دگرگاون كنناد .ایان عوامال در

سوو كالن ،ميان و خُرد اجتااع با اثرگذاري بر شرایط اجتاااع  ،متغيرهااي مياان
همچون رفتار خانواده و رفتارهاي فردي م توانند تغييرا

قااطع را در جامعاه ایجااد

كنند.
یک از عوامل مهم تأثيرگذار بر رفتارهاي فردي و گروه (خانواده) ،فرآیند جهاان
شدن فرهنگ اس  .این فرآیند در دو تا سه دهة آخر قرن گذشته ،باه ایان ساو شاتا
فراوان گرفته و دگرگون هاي كيف در زندگ انسانها بهوجود آورده اسا

(مياتلان،

 .)2000جهان شدن فرهنگ با ابعاد دیگر جهان شدن همچون فناوريهاي اطالعاات
و ارتباط داراي تعامل بسيار قوي باوده و یکادیگر را تقویا
الزاما

ما كنناد .از آنجاا كاه

ساختاري در جامعه م تواند بر فرآیندهاي مختلف درون اجتااع اثر گذارد ،لاذا

این الزاما

نيز بهعنوان عوامل تسریعكننده یا محدودكننده اثر گذار بررس م شود.

فرایند جهان شدن روابط اجتااع را در سو جهان تشدید كرده اس  .این فرایند
به فشردگ پدیدارشناسانه زمان و مکان منجر شده كه نتيجة باهكاارگيري فنااوريهااي
جدید اطالعات و ارتباطياس  .اگر چه فرآیند جهان شدن بر هاگون فرهن هاا تاأثير
م گذارد ،اما به دليل مکانيزمهاي درون هاين فرآیند ماا شااهد خاود مختااري نساب
زندگ اجتااع محل هستيم كه در چارچو

م شود.

ناري گيدنز از آن به بازاندیشا تعبيار

به باور النگان )2003( 1بازاندیش مردم را قادر م كند تا بهطور انفرادي یا جاعا

هویّ هاي خود را تركيب كنند .به بيان دیگر ،مردمان كه در مکانهاي مختلف باه سار
م برند ،بهطور روزافزون نسب
آنهاس  ،حساسي

به ارزشهاا و امکاناات كاه منشااء تانش در اجتاااع

نشان م دهند .این ایده در واقع به نوع بياانكننادة ایادة جهاان-
1. Longman
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محل شدن اس  .گيدنز از این ایده تح

عنوان «منوقهاي شدن» یاد م كند كه اشااره

به بازسازي بازاندیشانه در مواجه با گرایشا

ابازاري و كااالی

غير انسان  ،عقالنيا

كردن ارزشها نيز م شود (واترز.)5 :2001 ،
فناوري اطالعات و وقوع دگرگون هاي سریع در آنها ،فرآیند جهان شادن را باه
شد

تسریع كردهاند .گسترش شبکههاي پس

بر دگرگون شدن

الکترونيک و اینترن

دیدگاهها و ارزشهاي افاراد تاأثير گذاشاتهاناد .تعامال باين جهاان شادن فرهنگا و
موجب تحول در اركان فرهنگ جواماع و

جهان شدن فناوريهاي اطالعات و ارتباط

بازاندیش در آنها توسط اعضاي جواماع مختلاف شاده اسا  .بساياري از ایادههااي
جهان همچون برابري ،حقو بشر و دموكراس و مانند آنها از این طریق وارد جوامع
گوناگون م شوند؛ این بازاندیش موجب تحول در ابعاد هویّا
اس
هویّ

بهنحوي كه افراد به بازسازي هویّ
سنّت آنها به فراخور تأثيرا

اجتاااع ماردم شاده

خویش (به طریاق بازاندیشاانه) دسا

جریانا

جهان

زده و

شادن و ميازان نفاوذ در جواماع

مختلف دگرگون گشته اس  .امروزه ما با پدیدة جدیدي روبرو هستيم كه از آن تح
عنوان هویّ هاي فرهنگ چندگانه (هانگلدروم )2002 ،1یاد م شود.

هاچنين جهان شدن فرهنگ بسياري از عروه هاي رفتارهااي اجتاااع  -فرهنگا
افراد و گروه هاي اجتااع و سوو مختلف ناام هاي معان آن ها را تحا

تاأثير قارار

داده اس  .از این ميان م توان به دگرگون در ناامهاي ارزشا و شايوههااي زنادگ
اشاره كرد .به باور گيدنز ( )1387شيوة زندگ براي فرد در شرایط ما بعد سنّ
م یابد .در شرایط جدید به دليل وجود گزینههااي مختلاف تحا
ساختن هویّ شان مردم مجباور هساتند كاه انتخاا

اهايا

اختياار افاراد باراي

كنناد .هااة انتخاا هااي افاراد،

تصايمهای هستند كه آنها نه فقط دربارة چگونگ عال كردن ،بلکاه درباارة چگوناه
بودن خویش به مرحله اجرا م گذارند.
بر این اساس بر این باور هستيم كه افراد در فرآیند جهان شدن باا اساتفاده از مناابع
مختلف كه در اختيار دارند و عادة آنها نيز توسط فناوريهاي اطالعات و ارتبااط در
1. Hongladarom
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به انتخا

م زنند .بر مبناي ایان رویکارد ،افاراد در

یك تعامل پویا با ناام جهان  ،رفتار خود را بهطور بازاندیشانه تنايم ما كنناد .در ایان
ميان یک از پدیدههاي مهم در گفتاان هاي جهان  ،زیبای جساان و تصور بدن اس .
این گفتاان از طریق فناوري هاي جدید اطالعات و ارتباط در جوامع مختلف در حاال
گسترش اس  .ارزشهاي زیربنای این گفتاان كاه عاادتاً متاأثر از مدرنيتاه اسا  ،در
هاهجا درحال پراكنده شدن اس  .در واقع ،امروزه تصاویرهاي رساانه هااي دیاداري-
شنيداري تلویزیون ،ماهواره ،اینترن

و شبکههاي اجتااع مجاازي فاراهم كننادة یاك

نوع جهانبين هستند .این رسانهها پذیرش نامهاا و ترتيباا

اجتاااع خاوا را در

جامعه ارتقاء م بخشند و مردم را مجدداً موائن م كنناد كاه اماور و چيزهاا در هااان
طریق هستند كه باید باشند .به هاين خاطر ،هاينبارگ معتقاد اسا
تأثيرا

كاه قاويتارین
1

بر گسترش و توسعة تصور از بدن ،عوامل فرهنگ هستند (هاينبارگ :1996 ،

 .)20پيامهاي الغري از راه رسانههاي نوین چون اینترن

و شبکههاي اجتااع مجازي

در جامعه پراكنده م شوند .باه بااور فدرساتون ،)170 :2001( 2عامال اوال تناايم و

مدیری

بدن در فرهن

بر اساس مباح
تصور بدن اس

مصرف رسانهها و تکنولوژيها هستند.
ناري فو در خصوص نقش رسانههاي ارتباط در شکلده باه

كه در پژوهش حاضر جایگاه شبکة اجتااع في بوک و تاأثير آن بار

تصور بدن جوانان كاربر آن بررس شد .در هاين راستا فرضيههاي پاژوهش باه شار
زیر طر م شوند:
 )1بين مد

زمان عضوی

در شبکة اجتااع في بوک با تصور بدن در بين

دانشجویان زن و مرد رابوة معناداري وجود دارد.
 )2بين ميزان استفاده از شابکة اجتاااع فاي باوک باا تصاور بادن در باين
دانشجویان زن و مرد رابوة معناداري وجود دارد.

1. Heinberg
2. Fedtherston
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 )3بين ميزان مشارك

و فعالي

دانشجویان زن و مرد در في بوک باا تصاور

بدن رابوة معناداري وجود دارد.
 )4بين واقع تلق كردن محتواي موالب في باوک باا تصاور بادن در باين
دانشجویان زن و مرد رابوة معناداري وجود دارد.
 )5بين متغيرهاي جاعيت (سن ،جن  ،تحصيال

و وضعي

تأهل) و تصاور

بدن رابوة معناداري وجود دارد.

روش پژوهش
از آنجای كه فضاي مجازي داراي مکان خاو در دنياي واقع نيس

و فضای اس

بين رایانهاي و مجازي و با لحاظ كردن ایان نکتاه كاه دسترسا باه كااربران متناوع و
متفاو

شبکة اجتااع في بوک عاالً در دنياي واقع به عل

پراكنادگ جغرافياای

آنها امکانپذیر نيس  ،و اووالً موالعة یك كاربر شبکة اجتااع في باوک در فضااي
كاربري و در محيط مورد موالعه ،شایستهتر و پربازدهتر اس  ،در این پياایش از تکنيك
پرسشنامة اینترنت استفاده شده اس  .جاعي

آماري این پياایش نيز شامل دانشاجویان

مقاطع كاردان تا دكتري دختر و پسر مشاغول باه تحصايل در ساال تحصايل -1392
 1391كاربر شبکة اجتااع في بوک دانشگاه اوفهان بود .در پياایش فاو باه علا
موجود و در دسترس نبودن هيچ گونه چاارچو
جاعي

ناوناهگياري مشاخص و پراكنادگ

آماري مورد نار ،از ناوناهگياري غيار احتااال باا اساتفاده از ناوناههااي در

دسترس و داوطلبانه استفاده شد .در واقع ،پرسشنامه این پژوهش در ابتدا باراي نزدیاك
به دو هزار نفر از دانشجویان كاربر شبکة اجتااع في بوک دانشگاه اوافهان فرساتاده
شد و در مرحلة بعد ،از پرسشنامههاي بازگشته و تکايل شده توسط كاربران ،باا توجاه
به تعریف جاعي

آماري پژوهش و پ

از حذف پرسشنامههاي مشاکلدار در نهایا

 347پرسشنامه ارزیاب و بهرهبرداري نهای شد .الزم اس
حجم ناونه با توجه به عدم اطالع درس

توضاي داده شاود كاه ایان

از تعداد واقع جاعي

آماري ماورد موالعاه
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و متعاقب آن عدم امکان استفاده از فرمولهاي رای تعيين حجم ناونه ،بهطور تجرب و
با عنای

شده اس .

به حجم ناونه در پژوهشهاي مشابه انتخا

 .1-5مفاهيم و متغيرهاي پژوهش
الف) متغير مستقل
مدت زمان عضویت در فيسبوک :عبار

اس

از مد

في بوک در آمده اس  .در پژوهش حاضر؛ مد

زمان كاه فارد باه عضاوی

زمان عضوی

كاربران در في باوک

در پن طبقه -1 :كمتر از شش ماه -2 ،از شش ماه تا كمتر از یك سال -3 ،از یك ساال
تا كمتر از دو سال -4 ،از دو سال تا كمتار از ساه ساال -5 ،از ساه ساال تاا بايشتار،
دستهبندي شده اس .
ميزان استفاده از فيسبوک :عباار

اسا

از ماد

زماان از شابانه روز كاه فارد از

في بوک استفاده م كند .در پژوهش حاضر؛ ميزان دسترس كاربران باه فاي باوک در
شش طبقه -1 :كمتر از پانزده دقيقه -2 ،بين پانزده دقيقه تا نيم سااع  -3 ،بايشتار از
نيم ساع
ساع

تا كمتر از یك ساع  -4 ،از یك ساع

تا كمتر از سه ساع

و  -6از سه ساع

تاا كامتار از دو سااع  -5 ،از دو
تا بيشتر ،دستهبندي شده اس .

مشارکت و فعال بودن کاربران در استتفاده از فتيسبتوک :مشاارك

و فعاال باودن

كاربران در استفاده از في بوک به ميزان درگيري تعامل كااربران در فاي باوک اطاال
م شود .در پژوهش حاضر ،براي سانجش ميازان مشاارك

و فعاال باودن كااربران در

استفاده از في بوک از شاخصهاي زیر استفاده شد:
 دیدن پروفایلها ،عک ها و آلبومهاي شخص دوستان؛
 فقط خواندن والها و موضوعا

به بح

گذاشته شده؛

 اغلب خواندن و گاه نوشتن بر روي وال و موضوعا
شده؛
 شروع یك بح

تازه در بين گروهاي عضو؛

به بح

گذاشاته
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 بازدید و جستجو در وفحات كه دربارة مد ،لوازم آرایش ،رژیام غاذای و
غيره هستند.
واقعي تلقي کردن محتواي فيسبوک از دیتد کتاربران :واقعا تلقا كاردن محتاواي

فيسبوک از دید كاربران به ميزان شناخ

و اعتقاد كاربران نسب

باه واح

محتاواي

موالب مورد استفاده در شبکة اجتااع فيسبوک اطال م شود.
در پژوهش حاضر ،براي سنجش واقع تلق كردن محتاواي موالاب فاي باوک از
معرفهاي زیر استفاده م شود:
 -1اعتقاد كاربران نسب

به وح

و درست اخبار و اطالعا

 -2ميزان اعتااد و خوشبين كاربران نسب

في بوک؛

به محتواي موالب في بوک در مقایسه

با رسانههاي داخل ؛
 -3اعتبار و مقبولي

پيامرسانان في بوک از دید كاربران.

ب) متغير وابسته
تصور بدن :در پژوهش حاضر ،تصور بدن جوانان متغير وابسته اس  .تصور بادن یاك

تصور ذهن از بدن توسط فرد اس

و به دریاف

و احساس او از بادن خاودش اشااره

دارد (هارگرویز و تيگان .)2006 ،1افراد در زندگ روزمره خویش سع دارناد كاه در

تعامل با دیگران به نوع تصویر خود را با تصویر عاوم تلفياق كنناد .ایان تصاور در
تعامل با دیگران شکل م گيرد .تصور بدن در این پژوهش با چهار بعد رضای
اهاي
اجتااع

از بدن،

دادن به بدن ،سرمایهگذاري یا هزینه كردن براي بدن و اخاتالل در عالکردهااي
بر اساس تعدادي گویه كه در قالب طيف ليکر

تنايم شدهاند ،سنجيده شاده

اس .

1. Hargreaves & Tiggemann
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 .2-5اعتبار و قابليت اعتماد ابزار پژوهش
در پژوهش حاضر ،براي تأمين اعتبار طيفهاي به كار رفته در سنجش متغيرها از اعتبار
محتوای و هم چنين اعتبار ووري استفاده شد .بدین وور
تعاریف ناري موجود و سازههاي ناري به وور
(اعتبار محتوای ) .هاچنين پ

كه هر متغير با اساتفاده از

یك سازة عاليات مفهومبندي شاد

از طراح پرسشنامه ،دو نفر از اساتيد جامعهشناسا آن

را تأیيد كردند (اعتبار ووري) .هاچنين براي سنجش ميزان قابلي

اعتااد پرسشانامه از

آلفاي كرونباخ استفاده شد .براي تاام متغيرها ميزان آلفا بيش از  0/7بهدس
محاسبا

آماد .ایان

در جدول  1نشان داده شده اس .
جدول  :1ضرايب آلفاي کرونباخ براي متغيرهاي پرسشنامه
آلفاي کرونباخ
تعداد گویه
متغير
رضای

از بدن

اهاي

به بدن

اختالل در عالکردهاي اجتااع
سرمایهگذاري براي بدن

13

0/86

10

0/72

4
6

0/74
0/71

 -6یافتههاي پژوهش
یافتههاي پژوهش حاضر در دو بخش قابال ارائاه اسا  :بخاش تووايف كاه سايااي
پاسخگویان را معرف م كند و بخش استنباط فرضيههاي پژوهش را آزماون ما كناد.
یافتههاي توويف پژوهش حاك از آن اس

كاه در مجااوع  %35/4از پاساخگویان را

مردان و  %64/6را زنان تشکيل م دهند .بيشترین تعاداد پاساخگویان در گاروه سان
 25 -29سال و كمترین تعداد در گروه سن بين  40 - 35سال قرار دارند .هاچناين از
نار وضعي

تأهل  %73/5پاسخگویان مجرد و  %26/5متأهل بودناد .بايشتارین تعاداد

پاسخگویان از نار تحصيال
دكتري قرار دارند.

در مقوع كارشناس ارشاد و كامتارین تعاداد در مقواع
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جدول  :2ميزان تصور بدن زنان و مردان و شاخصهاي آن بر حسب درصد
جنس

زن

مرد

رضایت

ميزان

از بدن

باال

36/2

38/2

باال

35/4
33/9

پایين

اجتماعي

29/4

متوسط

متوسط

عملکردهاي
27/3

31/4

پایين

تأثير در

30/7

34/5
24/1
35/4
40/5

اهميت دادن
به بدن

سرمایهگذاري
براي بدن

تصور
بدن

35/7

33/8

39/4

23/1

27

27/1

41/2
35/6
37/2
27/2

39/2

33/5

28/7

34/2

37/8

31/9

35/3

33/9

در جدول  2ميزان تصور بدن افراد و شاخصهاي آن بر حسب درواد باه تفکياك
جن

پاسخگویان ارائه شده اس  .بار اسااس جادول فاو مشااهده ما شاود كاه در

پاسخگویان زن  %39/4ميزان تصور بدنشان در حاد بااال %33/5 ،در ساو متوساط و
 %27/1نيز در سو پایين اس  .در پاسخگویان مرد ميزان تصور بادن  %34/2افاراد در
سو باال%33/9 ،متوسط و  %31/9نيز در سو پایين اس .

 .1-6آزمون فرضيهها
پيش از بررس فرضيههاي پژوهش الزم اس
شوند .بدین جه

تا عوامل درون طيف تصور بدن موالعاه

از تکنيك آماري تحليل عامل سود جستهایم .براساس تحليل عامل

كه در خصوص مؤلّفههاي تشکيلدهندة تصور بدن انجام شده (جدول  ،)3چهاار عامال
(رضای

از بدن ،اهاي

دادن به بدن ،سرمایهگذاري براي بدن و تاأثير در عالکردهااي

اجتااع ) اساس وجود دارد و هر عامل متشکل از گویههای اس
دارند .بهطور كل م توان گف

كه معناي مشترك

كه با توجه به آماره  K.M.Oدر تاام ابعاد ،دادهها براي

تحليل عامل مناسب بوده و نتيجة آزمون بارتل

نيز معنادار اس  .در واقع ميازان خواا

 Sig0/01داراي سو معناداري باال و سو اطاينان  99ودم اسا ؛ باهعباار

دیگار،
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تبيينكنندگ ماورد ناار را باراي متغيار

وابسته داشتهاند.
جدول  .3نتايج تحليل عاملی تصور بدن در ميان دانشجويان دانشگاه اصفهان
عاملهاي تصور بدن
عامل اول

كاف خو

نيس  ،نگرانم.

من درباره بدن خودم كه عضلهاي یا به اندازة كااف

قوي نيس  ،نگرانم.

من از پوشيدن لباس های كه مرا چا یا الغر نشاان
م كنم.

م دهند ،اجتنا

من احساس بدي نسب

بدنم را دوس

ندارم.

به بادن خاودم دارم ،چاون

چاق م كنم.

با غذا خوردن ،احساس گناه م كنم.

اگر وزنم اضافه شاود ،بسايار ناراحا

م شوم.

و مضاور

من از نگاه كه به من م شود ،احساس شارمندگ

م كنم.

0/72
0/69
0/70
0/68
0/70
0/72
0/68
0/71
0/66
0/69

من در مورد وزنم و بدنم نگاه منف دارم.

0/67

من بدنم را با بدن دیگران مقایسه م كنم.

0/73

به دليل شکل و ظاهرم از نگاه كردن در آینه متنفرم.

0/72

رضایت از بدن

حت اگر مردم به من بگویند كه الغرم ،من احسااس

KMO

Sig= 0/01

خودم تغيير دهم.

آزمون

K.M.O= 0/75

من تاایل دارم كه بعضا چيزهاا را در ماورد بادن

عامل دوم

من دربارة بدن خودم كه الغر ،ظریف یاا باه انادازة

عامل سوم

م كنم.

عامل چهارم

حت با خوردن مقادار كاا غاذا ،احسااس چااق

ابعاد تصور بدن

گویههاي تصور بدن

نتيجه
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داشتن اندام زیبا براي یك انسان الزم اس .
پوشيدن لباس هااي چسابان باراي جواناان اشاکال
ندارد.

استفاده از وسایل آرایش افراد را جذّا تر م كند.

این روزها ،اندام ظریف بيشتر مورد توجه مردم قرار

اندام موزون و قوي نشانه زیبای مردان اس .

افرادي كه باه زیباای انادام خاود توجاه ما كنناد،

تحسين برانگيزند.

پوشيدن لباس هاي گشااد در انااار عااوم لزوما
ندارد.

براي هر ك

داشتن جذّابي

جساان الزم اس .

نا توان براي هايشه ویژگ هاي ظااهري را پنهاان

كرد.

اندام الغر ،نشانة زیبای زنان اس .

از راههاي مناسب جدیاد باراي زیبااتر كاردن انادام

بدنم استفاده م كنم.
ناراحت م كنم.

ماان فقااط بااراي كاام كااردن وزن اسا

م كنم.

كااه ورزش

من در رژیم غذای هستم.

من م خواهم الغرتر از دوستان شوم.

من مراقب آن چيزي كه م خورم ،هستم.

اجتنا

م كنم.

من از ورزش كردن اجتنا

ما كانم چاون دوسا

ندارم در لباس ورزشگاه دیده شوم.

از موقعي هااي اجتاااع  ،باه دليال احساسا كاه
نسب

به بدن و ظاهرم دارم ،اجتنا

م كنم.

من اعتقاد دارم كه الغر بودن به مان كااك خواهاد
كرد تا احساس موفقي

و شادي بيشتري كنم.

0/70
0/69
0/64
0/73
0/66
0/64
0/69
0/70
0/68
0/66
0/72
0/70
0/69
0/65
0/71
0/69
0/73

تأثير در عملکردهاي اجتماعي

جای و زمان كاه ماردم مارا ما بينناد ،از ورزش

0/72

سرمایهگذاري براي بدن

اگر نتوانم تارینا

ورزشا انجاام دهام ،احسااس

0/69

اهميت دادن به بدن

م گيرد.

0/67
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هاانطور كه قبالً هم گفته شد ،این پژوهش داراي پن فرضايه اوال باود كاه باه
مناور بررس وح

و سقم این فرضيا

از آزمونهاي آماري مختلف استفاده شده كه

در این قسا  ،به آنها توجه م شود .در جدول  4آزمون رابوة متغيار تصاور بادن باا
متغيرهاي تأثيرگذار شامل مد
ميزان مشارك
تحصيال

و فعالي

زمان عضوی

در في بوک ،ميزان استفاده از في بوک،

كااربران ،واقعا تلقا كاردن محتاواي موالاب فاي باوک،

و سن پاسخگو ارائه شده اس .
جدول  .4آزمون فرضيههاي پژوهش
متغير

زمان عضوی

مد

ضریب
در في بوک

ميزان استفاده از في بوک
ميزان مشارك و فعالي
في بوک

در

كندال b
كندال b
كندال c

واقع تلق كردن محتواي في بوک

كندال c

سن

كندال b

تحصيال

كندال c

سطح

جنس

مقدار

زن

0/27

0/000

0/20

0/002

مرد

0/24

مرد

0/22

زن
زن

0/29

مرد

0/27

مرد

0/25

مرد

-0/06

مرد

0/18

زن
زن
زن

0/23

معناداري

فرضيه

0/001

تأیيد

0/000
0/010
0/003
0/004
0/002

-0/09

0/099

0/20

0/003

0/090
0/001

هاانطور كه در جدول  4مشاهده م شود ،بين متغيار تصاور بادن باا ماد
عضوی

در في بوک ،ميزان استفاده از في بوک ،ميزان مشارك

واقع تلق كردن محتواي في بوک و تحصيال

آزمون
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
تأیيد
رد
رد

تأیيد
تأیيد

زماان

و فعال بودن كاربران،

در بين هر دو جن

رابوة مساتقيا

وجود دارد .اما بين سن پاسخگویان و تصور بدن رابوهاي وجود نادارد .رابواة سان باا
تصور بدن با  %95اطاينان رد م شاود ،ولا اگار باا پاذیرش  %10خواا و  90درواد
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اطاينان دوباره رابوة بين سن و تصور بدن بررس شود ،رابوة منف معناداري بين آنها
وجود دارد ،بهعبار

دیگر هر چه سن باالتر م رود ،تصور بدن در حد پایينتري قارار

م گيرد یعن اهاي

به بدن و سرمایهگذاري براي آن كمتر م شود .هاچنين رابط] بين

ميزان تحصيال

و بدین معناس

و تصور بدن در ميان زنان و مردان ،معنادار اس

با افزایش ميزان تحصيال  ،افراد به تصور باالتري از بدن خود دس
در فرضية پنجم آمده اس

كه تصور بدن برحساب جان

م یابند.

و وضاعي

تأهال افاراد

اس  .براي آزمون این دو فرضيه ،از آزمون  tبراي ناونههااي مساتقل اساتفاده

متفاو

شد .در جدول  5كه نشاندهندة این آزمون براي دو متغير جن
مشخص شده كه تصور بدن بر حسب جن

افراد متفاو

و وضعي

كه تصور بدن بر حسب وضعي

در ميان مجردان و متأهالن تفاو

تأهل اس ،

اس  .شایان توجه اس

ميانگين تصور بدن در ميان زنان بيش از مردان اس  .اماا درباارة وضاعي
گف

كاه

تأهل تفاوت ندارد .بهعبار

كاه

تأهال بایاد

دیگر ،تصاور بادن

معناداري با هم ندارد.

جدول  :5تفاوت تصور بدن بر حسب جنس و وضعيت تأهل
ميانگين
جن
وضعي
تاهل

زن

4/25

مرد

4/12

مجرد

4/18

متاهل

4/10

آمارة  tبراي

سو

حد پایين

حد باال
-0/00
0/21

ناونههاي مستقل

معناداري

-2/90

0/047

-0/26

1/06

0/287

-0/06

آزمون
فرضيه
تأیيد
فرضيه
رد فرضيه

در ادامه ،مدل معادله ساختاري پژوهش حاضر ترسيم شده اس  .مدل باا اساتفاده از
نرمافزار  Amosرسم شده و مالحاه م شود كه متغير پنهان وابسته یعن تصور بادن از

چهار شاخص تشکيل شده اس  .در این مدل ،چهاار ضاریب هابساتگ مشااهده
م شود كه تأثير متغير مستقل یعن شبکة اجتاااع فاي باوک بار تصاور بادن
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كاربران را نشان م دهند .متغير مد
و فعالي

ميزان مشارك

زمان عضوی

 ،0/17ميازان اساتفاده ،0/12

كاربران  0/30و واقع تلق كردن محتواي فاي باوک

 0/17بر تصور بدن كاربران تأثير دارند.

شکل  :1مدل معادله ساختاري

در جدول  ،6تعدادي از مهمترین معيارهاي برازش مدل آماده اسا  .باهطاور كلا
م توان گف

كه تاام شاخصهاي برازش مادل قابال قباول هساتند .بناابراین ،مادل

ترسيم شده ،نشان م دهد كه دادههاي تجرب ما م تواند تا حدودي با ناریهها پوشاش
داده شوند.
جدول  :6شاخصهاي برازش مدل

شاخصهاي برازش مقتصد

شاخصهاي برازش توبيق

شاخصهاي برازش مولق

CMIN/DF

RMSEA

PNFI

PCFI

TLI

NFI

CFI

AGFI

GFI

2/60

0/04

0/57

0/59

0/92

0/95

0/96

0/94

0/97

85

رابطة استفاده از شبکة اجتماعي فيسبوک با تصور بدن در ميان دانشجويان ...

بحث و نتيجهگيري
جهان شدن با اشکال جدید توليد ،حال و نقل و فناوريهاي نوین اطالعات و ارتباط
فرهنگا

جهان همچون في باوک و دیگار شابکههااي اجتاااع مجاازي ،تغييارا
عاده اي در سو جهان ایجاد كرده اس  .یک از این تغييرا  ،تغيير در هویّا
اس  .فرهن

افاراد

عامه به عنوان بيان ایدئولوژیك جامعة مصرف هویّا هااي و شايوههااي

جدید زندگ را بر مبناي مصرف مادي و فرهنگ تشاویق كارده اسا  .برخا از ایان
هویّ ها رو به نقصان م گذارند و برخ دیگر دگرگون م شوند .تصور بادن و تغييار
آن را م توان به عنوان اجراي مناسک در ناار گرفا
م سازند .این تحوال

كاه هویّا هااي افاراد مجسام

دربارة بادن و تصاور از آن باه واساوة عوامال ماادي و منواق

فرهنگ شکل م گيرد كه به وسيلة جهان شدن دگرگون شدهاند.
بادن در شارایط مادرن ،چناين باه ناار

در واقع ،امروزه با توجه به افزایش اهاي

م رسد كه عالقه مردم هم به بدنهاي خود بيشتر شده اس  .بدن سر منشاء احسااس
آسایش و لذ

و جایگااه بياااري و درد اسا

بدنهاي خود دامنهاي از احساسا

متفاو

(گيادنز .)144 :1387 ،افاراد از طریاق

(شامل درد ،رن  ،لاذ  ،غارور و غياره) را

تجربه م كنند .فستينگر )1954( 1بر این باور اسا

مقایساهاي كاه فارد باين خاود باا

دریاف هاي خود از محيط بيرون انجام م دهد م تواند مبناي شکلگياري احساساا ،
ادراكا  ،ارزیاب ها و حت انجام و تاایل به انجام دادن كاري در جه

بهبود وضاعي

خود قرار گيرد .خانواده ،گروههاي هاساالن ،دوستان و از هاه مهمتر رسانههااي ناوین
در ارائه الگوها و منابع براي مقایسه نقش مهم ایفا م كنند .جایگاه واالي رسانههاا در
دنياي امروز ،اهاي

موالعة بيشتر در این حوزه را خاطر نشان ما كناد .لاذا پاژوهش

حاضر با محوری

شبکة اجتااع في بوک به عنوان یک از ابزارهاي جهاان شادن و

رابوة آن با تصور بدن انجام شد .با توجه به موالعا

ناري و ادبيا

تحقياق ،ساؤاال

و فرضيات به ذهن محققان رسيد كه در ط پژوهش در ودد پاسخ بر آنها بودند.
1. Festinger
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پن فرضية اول پژوهش ،رابوة مد
في بوک ،ميزان مشارك

و فعالي

زمان عضوی

در في بوک ،ميزان استفاده از

كاربران در استفاده از في بوک ،واقع تلق كاردن

محتواي موالب ارائه شده در في بوک و متغيرهاي جاعيت  ،با تصور از بدن را ارزیاب
م كنند.
نتای پژوهش حاضر حاك از آن اس
ميزان استفاده از في بوک ،ميزان مشارك

كه بين مد

زمان عضاوی

در فاي باوک،

و فعال بودن كاربران در في باوک و واقعا

تلق كردن محتواي في بوک با تصور بادن در مياان دانشاجویان دختار و پسار رابواة
معنادار مثبت وجود دارد .یعن با افزایش و باال رفتن این متغيرهاا ،پاساخگویان تصاور
باالتري از بدن خود پيدا م كنند و نسب

به بدن خود اهاي  ،رضای

و سرمایهگذاري

یا هزینة بيشتري ابراز م كنند .یافتههاي این پژوهش در راساتاي نتاای پاژوهشهااي
خواجهنوري ( ،)1390خواجاهناوري و مقادس ( ،)1388هاينبارگ ( ،)1996گاارنر و
هاکارانش ( )1980و سوام و هاکارانش ( )2008اس

كه به اعتقاد هاة آنها امروزه

رسانههاي جاع عامل تأثير گذار بر تصور از بدن در ميان افراد هستند.
در پژوهش حاضار ،تاأثير متغيرهااي زميناهاي (سان ،جان  ،ميازان تحصايال
وضعي

و

تأهل) نيز بر روي تصور بدن سنجيده شد .یافتههاي پژوهش نشاان دادناد كاه

رابوة سن با تصور بدن با  %95اطاينان رد م شود ،ول اگر با پذیرش %10خواا و %90
اطاينان دوباره رابوة بين سن و تصور بدن بررس شود ،رابوة منف معناداري بين آنها
وجود دارد ،به عبار

دیگر هر چه سن باالتر م رود ،تصور بدن در حد پایينتري قرار

م گيرد ،یعن اهاي

به بدن و سرمایهگذاري براي آن كمتر م شاود .هاچناين تصاور

بدن برحسب جن

و وضعي

تأهل افراد متفاو

اس  .براي آزمون این دو فرضيه ،از

آزمون  tبراي ناونههاي مستقل استفاده شد .یافتههاي موالعه نشان م دهاد كاه تصاور
بدن بر حسب جن

افراد متفاو

اس  .جالب توجه اس

ميان زنان بيش از مردان اس  .اما دربارة وضعي

كه ميانگين تصاور بادن در

تأهل باید گفا

حسب وضعي

تأهل تفاوت ندارد .بهعباار

متأهالن تفاو

معناداري با هم ندارد .یافتههاي این پژوهش متفاو

كاه تصاور بادن بار

دیگار ،تصاور بادن در مياان مجاردان و
از نتاای پاژوهش
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خواجه نوري و مقدس ( )1388و آزادارمک و چاوشيان ( )1381اس
بين متغير سن و وضعي
ميزان تحصيال

كه نشاان دادناد

تأهل با تصور از بدن رابوة معنادار و معکوس وجود دارد.

از دیگر متغيرهاي زمينهاي در پژوهش بود كه با تصور بادن رابواة

معنادار مثبت داش  .بدین معنا كه با افزایش ميزان تحصيال  ،افراد به تصور باالتري از
م یابند .یافتههاي پژوهش خواجاهناوري و مقادس( )1388و آزادارمکا و

بدن دس

چاوشيان نيز تائيدكننده این امر اس .
بهطور خالوه طبق یافته هاي پژوهش حاضر م توان گف

كه رسانههااي جدیاد و

تکنولوژيهاي مدرن از جاله شبکة اجتااع في بوک توانستهاناد هااة ابعااد زنادگ
بشري از جاله تصور ذهن او نسب
شگرف خود باع

تأثيرا
از وضعي

به بدن خود را تغييار دهناد .ایان فنااوريهاا باا

م شوند كه نگاه انسان نسب

به بدن خود ،ميازان رضاای

بدن خویش ،اهايت كه به آن م دهد و نيز وق

م كند ،بهطور معناداري متفاو

و سرمایهاي كه ورف آن

شود.

یک از مراحل بسيار ضروري پایان هر پژوهش  ،ارائه پيشنهادا

و راهکارها براي

پژوهشهاي آت و هاچنين سازمانهاي مربوطه اس  .از آنجا كه بيشتار اعتقااد بار
این اس
قسا

كه كارهاي علا باید مکال هادیگر باشند ،اغلب پيشنهادهای كه در ایان
مور م شود ،حاول تجربيا

محقق در فرایند پژوهش اس .

با توجه به یافتههاي محققان و سایر موالعا
مدیری

وور

گرفتاه كاه نشاان ما دهناد

و تصور بدن جوانان بهویژه دختاران بايش از ساایر قشارهاي جامعاه اسا ،

نوجوانان و جوانان در جامعه ما در فضاهاي جامعه بستهتري قرار م گيرند و وقتا در
فضاي جامعه بزرگتري قرار م گيرند ،م توانند خودشان را با ابزار مدیری

و تصور

بدن نشان دهند .لذا پيشنهاد م شود كه فضاهاي اجتااع جوانان دختر و پسر باید به
گونهاي فراهم شود كه آنها بتوانند به راحت ارتباطا

مناسب اجتااع را بر اسااس

هنجارهاي دین و اجتااع به منصه ظهور برسانند و لذا الزم اس
ارتباط مناسب در دورههاي مختلف رشد جوانان ،آنها وور

باا تاهياد فضااي
اجتااع و فرهنگا
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و بر اساس آنچه كه ناام اجتااع به آنها انتقال م دهد ،رفتارهاي خود را از جالاه
در حوزة مدیری

و تصور بدن انجام دهند.

هاچنين با توجه به اینكه مفهاوم مادیری
جدای ناپذیر هویّ
مدیری

بادن و تصاور بادن باهعناوان بخاش

شخص افراد شده اس  ،پيشنهاد م شاود مقولاههااي مرباو باه

و تصور بدن به گونهاي در متون و محتاواهااي آموزشا مرباو در ساوو

دبيرستان و دانشگاه گنجانيده شود تا ناوع رفتاار متناساب باا هنجارهاا و ارزشهااي
فرهنگ جامعه تجل یابد ،تا از این طریق بتوان تأثيرا

رسانهها و الگوهاي بيگاناه را

در حد ماکن محدود كرد .عالوه بر این ،مسئوالن فرهنگ جامعه هام بایاد باا كااك
خانوادهها و هم با استفاده از رسانههاي داخل و افازایش ساواد رساانهاي و اطالعاات
افراد ،خورا

توجه بيش از حد به پدیدة بدن و مسئلة ظراف

و الغاري را،كاه اماروزه

توأم با یکدیگر مور م شوند ،به جوانان گوشزد كنند .هاچنين سع شاود تاا اوقاا
فراغت را ،كه م تواند در مواجهه با فضاي مجازي در سای ها و شبکههاي مااهوارهاي
غير اخالق و یا سرگرم هاي زودگذر مصرف شود ،جها دها دوبااره شاوند تاا از
فناوريهاي نوین اطالعات و ارتباط براي مصارف ساازنده و مفياد اساتفاده شاود تاا
پيامدهاي منف آن كاهش یابد.
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