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رابطه بین استفاده از اینستاگرام و
مدیریت بدن زنان شهر تهران
دریافت: ۱۴۰۰/۰۳/۱۰، پذیرش: ۱۴۰۰/۰۶/۰۱

چکیده  
این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین میزان و نوع استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام 
و مدیریت بدن کاربران زن انجام گرفته است. چارچوب نظری این پژوهش ترکیبی و 
و  استفاده  نظریه  از  استفاده  میزان  در  و  گیدنز  بدن  مدیریت  نظریه  از  بدن  مدیریت  در 
کاربران  آماری،  جامعه  و  پیمایشی  پژوهش  این  روش  است.  شده  استفاده  رضامندی 
(اینستاگرام) زن ۱۹ تا ۴۵ سال ساکن شهر تهران و تعداد حجم نمونه براساس قاعده 
از  داده ها  تحلیل  برای  و  پرسشنامه  از  اطالعات  گرداوری  برای  است.  نفر   ۴۰۷ فادی 
نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد توجه چهار پنجم (۸۱ درصد) 
پاسخگویان به مدیریت بدن شان در حد کم است. در بین شیوه های چهارگانه مدیریت 
از  استفاده  است.  زیبایی  جراحی  کمترین  و  ورزشی  فعالیت  به  توجه  بیشترین  بدن، 
لوازم آرایش و رعایت رژیم غذایی گزینه های سوم و چهارم است. میانگین استفاده از 
اینستاگرام در بین پاسخگویان ۱۱۲ دقیقه در شبانه روز و تعداد مراجعه به آن ۹ بار است. 
بیشترین استفاده نیز برای الیک کردن و کامنت گذاری است. یافته ها نشان می دهد که 
استفاده از اینستاگرام در حد بسیار ضعیفی باعث توجه کاربران به مدیریت بدن شان شده 
است. در بین شیوه های چهارگانه مدیریت بدن نیز با افزایش استفاده از اینستاگرام در 
حد ضعیفی بر فعالیت ورزشی و استفاده از لوازم آرایش کاربران (برای بهبود مدیریت 
و  زیبایی  جراحی  و  اینستاگرام  از  استفاده  بین  همچنین  است.  شده  افزوده  بدن شان) 

رعایت رژیم غذایی همبستگی معناداری وجود نداشت. 
کلیدواژگان: مدیریت بدن، شبکه اجتماعی مجازی؛ اینستاگرام؛ کاربران زن.
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۱. مقدمه و طرح مسئله
هویتی  منابع  از  یکی  عنوان  به  کنونی  عصر  در  آن  زیبایی  و  بدن 
پیدا  افراد  اجتماعی  تعامالت  در  موثری  و  مهم  نقش  منزلتی،  و 
کرده است. این پررنگ بودن بدن و جذابیت آن برای افراد جامعه 
وضعیت  بهبود  و  تغییر  به  که  است  شده  این  باعث  زنان  ویژه  به 
بدن شان بپردازند. امروزه زنان سعی می کنند از طریق «جراحی 
بینی؛  گوش،  کردن  سوراخ  مو،  تغییر  سینه،  اصالح  پالستیک، 
استفاده از اجزای مصنوعی چون دندان، ناخن، مژه و رژیم های 
مانکن  اصطالح  به  یا  وزن  تعدیل  و  کردن  فرم  خوش  به  غذایی 
مدیریت  را  بدن شان  آنها  نوعی  به  بپردازند،  بدن شان  شدن 
می کنند. (شربتیان،۱۳۸۸: ۱۳۵). مدیریت بدن۲ به معنای تغییر 
و  مصرفی  جامعه  شکل گیری  با  که  است  بدن  ظاهری  شکل  در 
شده  برخوردار  بسیاری  اهمیت  از  نمایشی  جامعه  به  آن  تبدیل 
است. «امروزه بدن به صورت جزئی از بازتابندگی فرد در جامعه 
درآمده است. رژیم های ویژه و توجه به آرایش و دستکاری بدن 
در چند سال اخیر باعث توجه به پدیده  مدیریت بدن شده است.» 
(گیدنز،۱۳۸۷: ۱۴۹). این موضوع، پدیده جدیدی است که در 
سال های اخیر اندیشمندان را از حوزه های گوناگون به خود جلب 
کرده است. «مباحث این دسته از اندیشمندان بیانگر آن است که 
مسئله مدیریت بدن بیشتر موضوعی اجتماعی و فرهنگی است 
نوین  فناوری های  گسترش  و  فرهنگ  جهانی شدن  از  متأثر  که 
شده  تبدیل  جهانی  فرهنگی  پدیده  یک  به  اطالعاتی  و  ارتباطی 

است» (خجیر، ۱۳۹۶: ۳۴).
مطالعات متعددی چون خجیر (۱۳۹۶)، (یوسفی فر، ۱۳۹۶)، 
اکبرزاده   (۲۰۱۹) سوامی۴   ،(۲۰۱۸) وارگا۳   ،(۲۰۰۸) ذکایی 
جهرمی و دیگران (۲۰۱۹) نشان داده است که رسانه های ارتباطی 
جدید یکی از ابزارهای مصرف فرهنگی زنان در حوزه مدیریت بدن 
شده است به نحوی که پژوهش اکبرزاده جهرمی و دیگران (۲۰۱۹) 
نشان می دهد رسانه های اجتماعی۵ یکی از مهمترین منابع هویت 
بخشی زنان و ابزاری برای مدیریت بدن آنهاست. (اکبرزاده جهرمی 
و دیگران، ۲۰۱۹: ۷). یکی از این رسانه های اجتماعی شبکه های 
اجتماعی مجازی۶ است. جذابیت فنی شبکه های اجتماعی از یک 
سو و  سهولت فعالیت در این شبکه ها باعث شده در طی یک دوره 
زمانی استفاده از شبکه های اجتماعی باعث تغییرات سبک زندگی 
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کاربران به ویژه زنان شود (شکاری نمین و حاجیانی،۱۳۹۳: ۶۴). 
امروزه در بین شبکه های اجتماعی، اینستاگرام۷ از محبوبیت زیادی 
که  است  اجتماعی  رسانه  پلتفرم  یک  اینستاگرام  است.  برخوردار 
خدمات به اشتراک گذاری تصویر و فیلم انجام می دهد. در شبکه 
گذاشته  اشتراک  به  عکس  میلیون ها  روزانه  اینستاگرام  اجتماعی 
خصوص  به  بازنمود ـ خود  عکس ها  این  از  بخشی  که  می شود 
می کند  ایجاد  زنان  برای  را  فضایی  اینستاگرام  است.  کاربران  بدن 
که عالوه بر نشان دادن بدن خود در فضای مجازی، با شیوه های 
گوناگون مدیریت، تغییر و بهبود بدن آشنا می شود و متأثر از آن به 
مدیریت بدن می پردازند. از آنجا که اینستاگرام یکی از محبوب ترین 
شبکه اجتماعی در بین ایرانیان است و بر طبق یافته های متعدد بیش 
از نیمی از کاربران اینستاگرام در ایران زنان هستند و این امکان برای 
انجام  آن  از  متاثر  را  خود  بدن  مدیریت  که  است  شده  فراهم  آنها 
دهند، این پژوهش به دنبال بررسی این است که رابطه استفاده از 
اینستاگرام با مدیریت بدن کاربران زن شهر تهرانی چگونه است؟ 
از  بیشتر  و  دارند  توجه  بدن شان  مدیریت  به  چقدر  کاربران  این  و 
چه شیوه ای برای مدیریت بدن شان استفاده می کنند؟ عالوه بر این، 
پژوهش به بررسی میزان و نوع استفاده کاربران زن از اینستاگرام نیز 

می پردازد. 

۲. ادبیات پژوهش
۱. ۲. بررسی پژوهش های پیشین

جهانی  پژوهش های  در  بدن  مدیریت  خصوص  در  مطال عات 
به  ایرانی  پژوهشگران  پژوهش های  در  و   ۱۹۷۰ دهه  اواخر  به 
سبک  به  توجه  و  اقتصادی  رفاه  رشد  با  برمی گردد.  دهه۱۳۸۰ 
ذهن  در  فرد  بدن  از  تصویرسازی  و  بدن  به  نگاه  مدرن  زندگی 
دیگران مورد توجه پژوهشگران قرار گرفت. در ایران در دهه ۱۳۸۰ 
ورزش های  و  آرایشی  لوازم  مصرف  زیبایی،  جراحی های  رشد  با 
بدنسازی توجه به مدیریت بدن در بین مردم و متعاقب آن توجه به 
مطالعه آن در بین محققان رو به فزونی گرفت. (خجیر، ۱۳۹۶) 
آن  ابعاد  و  بدن  مدیریت  چیستی  به  اولیه  مطالعات  بین  این  در 
اشاره داشتند (اخالصی و فاتحی ۱۳۸۷) و در ادامه مطالعات به 
حوزه چرایی و انگیزه افراد به ویژه بانوان به مدیریت بدن در بخش 
عباس زاده   ،۱۳۸۹ (قاسمی،  است.  آورده  روی  زیبایی  جراحی 
گسترش  با  ادامه  در   (۹۲ ۱۳ اعتمادی فر  و   ۱۳۹۱ دیگران،  و 
این  نقش  به  توجه  اجتماعی  شبکه های  ویژه  به  جدید  رسانه های 
رسانه های در تصویر از بدن و مدیریت بدن مورد توجه محققان 
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مطالعات  این  از  برخی  که  است  گرفته  قرار  داخلی  و  خارجی 
برای این پژوهش حایز اهمیت است. تیگمان و دیگران (۲۰۱۴) 
جراحی  در مطالعه کّمی با پیمایش ۳۵۱ زن ۱۸ تا ۶۰ ساله که 
زیبایی انجام داده اند به این یافته دست یافتند که گروه همساالن 
و  بدن شان  به  زنان  توجه  اصلی  عامل  دو  اجتماعی  رسانه های  و 
انگیزه جراحی زیبایی آنان بوده است. ناتالی ریسی۸ (۲۰۱۶) از 
دانشگاه ُاتاوا در تحقیق «توانمندسازی، کنترل و مدیریت بدن زن: 
آیا اینستاگرام بستری برای تغییر است؟ به این نتیجه دست یافته 
است که زنانی که دغدغه مدیریت بدن خود را دارند از اینستاگرام 
برای تأیید کاربران در مورد بدن خود استفاده می کنند. اینستاگرام 
نمایش  به  را  خود  بدن  که  است  کرده  ایجاد  آنان  برای  را  فرصتی 
را  خودشان  بدن  از  تصویر  شاخص  کاربران،  تأیید  با  و  بگذارند 
افزایش دهند. در بخش ابتدایی این یافته ها به این نکته هم اشاره 
شده است که بخش اعظمی از زنان از ارائه بدن خود در اینستاگرام 
خجالت زده هستند و از این امر دوری می کنند. رادوی۹ (۲۰۱۶) 
نیز در پژوهش "رابطه رضایت از تصویر بدن و عکس های سلفی 
اینستاگرام» به این نکته دست یافته است که همبستگی مستقیم و 
نسبتًا قوی بین رضایت کاربران زن از بدن شان و تعداد عکس های 
تمرکز شان  بیشترین  زن  کاربران  همچنین  دارد.  وجود  سلفی شان 
ورزش و سالمتی و تغذیه  مدیریت بدن شان به بحث  ارائه از  در 
سالم بر می گردد. در این پژوهش که ۴۲۰ زن بین ۱۶ تا ۶۵ سال 
مورد پیمایش قرار گرفته اند تنها دوپنجم شان به موضوع مدیریت 
سید  نیست.  آنها  دغدغه  بدن  مدیریت  باقی  و  دارند  توجه  بدن 
استفاده  "تأثیر  پژوهش  در   (۲۰۱۶) همکاران  و  شریفی  مهدی 
که  دانشجویان"  بین  در  بدن  تصویر  نگرانی های  بر  اینستاگرام  از 
به  است  گرفته  صورت  پدیدارشناسی  رویکرد  و  کیفی  روش  با 
در  زن  دانشجویان  اصلی  نگرانی  سه  که  یافتند  دست  نتیجه  این 
و  زیبایی  و  سالمتی  بدن،  ظاهری  تغییرات  بدنشان  تصویر  مورد 
مفهوم  به  دختران  مجموع  در  است.  اینستاگرام  در  آن  جلوه های 
که  هستند  این  درصدد  و  دارند  ویژه  توجه  اینستاگرام  در  بدنشان 
تصویری مناسب از آن در صفحه خود ارائه دهند و برای این امر 
روی  آرایش  و  تندرستی  و  ورزش  حوزه  در  بدن شان  مدیریت  به 
رابطه  به  که  است  دیگری  محقق   (۲۰۱۷) پوگیلیا۱۰  می آورند. 
انگیزه استفاده از رسانه های اجتماعی و تصویر دختران ۱۸ تا ۱۹ 
کالج نیوزیلند از بدنشان پرداخته است. وی دریافته است که یکی 
از انگیزه های استفاده دختران جوان از رسانه های اجتماعی مقایسه 
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بدن خود با دیگران است. یکی از عارضه های این استفاده کاهش 
اعتماد به نفس آنها و نارضایت شان از بدن خودشان در مقابل بدن 
دیگران است. به طور ویژه دخترانی که بیشتر از فیسبوک استفاده 
می کنند در مقایسه با دخترانی که کمتر استفاده می کنند نسبت به 
بدن شان ناراضی تر هستند. اکبرزاده جهرمی و دیگران (۲۰۱۹) در 
به  تهران»  شهر  زنان  بدن  مدیریت  در  اینستاگرام  پژوهش «نقش 
این نتیجه دست یافتند که هرچه زنان بیشتر از اینستاگرام استفاده 
کنند، بیشتر به ایده مدیریت بدن اهمیت می دهند. همچنین نحوه 
این  می گذارد.  تأثیر  مدیریت  سطح  بر  اینستاگرام  از  آنها  استفاده 
بدان معناست که زنانی که افراد مشهور را دنبال می کنند به بدن 
خود توجه بیشتری می کنند. این زنان از ظاهر و اندام خود رضایت 
کافی ندارند. یافته ها نشان می دهد که بین استفاده از رسانه های 
اجتماعی و تغییر ارزش های زنان در ایران نسبت به بدن رابطه قوی 
وجود دارد. النا چاتزوپوال۱۱ (۲۰۲۰) در پژوهش کیفی با روش 
مصاحبه که به دنبال چگونگی برداشت های کاربران مرد اینستاگرام 
از تصویر و رفتار بدنشان بود دریافت که نخست خود اینستاگرام، 
برای به دست آوردن محبوبیت و موفقیت خودش، درصدد ایجاد 
رقابت در بین کاربران عالقمند به تصویر بدن شان است. همچنین 
کاربران اینستاگرام از الیک و یادداشت های کاربران دیگر به بهبود 
تصویر بدنشان می پردازند. کاربرانی که از الیک و کامنت کمتری 
به  اعتماد  ضعف  و  اضطراب  احساس  دچار  هستند  برخوردار 
نفس می شوند. کاربرانی که پیام های مثبتی در خصوص بدنشان 
در اینستاگرام دریافت می کنند با اعتماد به نفس بیشتری به حفظ 

تناسب اندام، زیبایی و تغذیه سالم خود می پردازند. 

۲. ۲. مفاهیم و مبانی نظری
الف): چیستی شبکه اجتماعی مجازی

شبکه اجتماعی مجازی را می توان به تعبیری امتداد و ادامه شبکه 
و  ارتباطی  نوین  فناوری های  توسط  که  دانست  واقعی  اجتماعی 
گستردگی  دارای  و  شده  داده  بسط  مجازی  فضای  در  اطالعاتی 
هم  دلیل  همین  به  است.  شده  ساختاری  و  شکلی  تغییرات  و 
جامعه  در  کاستلز  اولیه  تعریف  (مانند  اولیه  تعاریف  که  هست 
شبکه ای) برخاسته از تعاریف شبکه اجتماعی در محیط واقعی 
و تعمیم آن به فضای مجازی است. اما بعدها با توجه به ظرفیت 
وب۲، مشارکت کاربران و محتوای تولیدشده توسط آنها تعاریف 

گوناگونی برای آن مطرح شده است. 

11. Chatzopola, Elena
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تعاریف شبکه های اجتماعی مجازی جدول شماره (۱):    
تعریفنام اندیشمند

بوید و 
الیسون 

وب سایت های شبکه اجتماعی سرویس های مبتنی بر وب هستند 
عمومی  نیمه  یا  عمومی  پروفایل های  ساخت  اجازه  افراد  به  که 
می دهند، با سایر کاربرانی که در آن سیستم حضور دارند به تبادل 
نظر و اطالعات بپردازند و لیست پیوندهای خود و دیگرانی را که 
(Boyd &Ellison, 2007) .در آن سیستم هستند را مشاهده کنند

شنیدر و 
دیگران

آن الینی  اجتماعات  که  است  فضایی  آن الین،  اجتماعی  شبکه 
برای  دوستی  یا  زمینه ها  فعالیت ها،  مشترک،  منافع  براساس 
اجازه  کاربران  به  و  هستند  وب  بر  مبتنی  می کنند.  ایجاد  افراد 

پروفایل سازی، آپلود (متن، تصاویر و ویدیو) و ارتباط می دهند.
(Schneider& et al, 2009)

پمپیک و 
دیگران

کاربران ایجاد  امکان را برای  سایت های آن الینی هستند که این 
دالیل  برای  دیگران  با  و  بسازند  پروفایلی  خود  برای  که  می کنند 

شخصی یا حرفه ای ارتباط برقرار کنند.
(pempek, 2009)

هیدمن و 
همکاران

شبکه های اجتماعی آنالین فرم خاصی از برقراری ارتباط هستند 
که در آنها تعامالت و ارتباطات بین عوامل شبکه ای توسط یک 
می گیرد .  قرار  پشتیبانی  مورد  اینترنت  ساخت  زیر  و  فنی  پایگاه 
عنصری  می تواند  مشترک  نیاز  یا  و  عالقه  هدف،  شبکه ها  دراین 
پیوند دهنده باشد که باعث می شود تا عوامل مرتبط حتی بدون 
حضور فیزیکی احساس کنند که در یک اجتماع و جمع حقیقی 

قرار گرفته اند.
(Heidman& et al, 2012)

ُابار و 
ویلدمن

قابلیت های  دارای  ساختاری  نظر  از  اجتماعی  شبکه های 
محتوا،  تولید  نمایش  دوسویگی،  جای  به  چندسویگی  چون 
تشکیل  دیگر،  کاربران  پیام  در  مشارکت  پیام،  اشتراک گذاشتن 

کلوپ های پیام و تصویر و به رأی گذاشتن پیام هستند.
(Obar & Wildman, 2018)

با توجه به تعاریف فوق می توان بیان داشت که شبکه اجتماعی 
وب۲ (وب  محصول  و  آن الین  کاربردی  برنامه  یک  مجازی 
مبادله  تولید،  ساختاری،  ویژگی  سه  بر  عالوه  که  است  تعاملی) 
کاربر  فعاالنه  کنشگری  و  تعاملی  ویژگی  دارای  وب۱  عرضه  و 
فضای  مجازی،  اجتماعی  شبکه  نوعی  به  است.  وب۲  براساس 
وب۲  نسل  از  وب سایت هایی  یا  وب سایت  بر  مبتنی  آن الین 
افزودن  و  جست وجوگر  موتور  یک  از  استفاده  با  که  هستند 
امکاناتی مانند چت، ایمیل، انتقال متن، صدا، تصویر، ویدئو به 
کاربران خود امکان ساخت پروفایل، فهرستی از مخاطبان، حلقه 
دوستیابی برای برقراری ارتباط در قالب شبکه ای از روابط فردی 
و گروهی یا اشتراک گذاری عالقه مندی ها، افکار و فعالیت های 
خود را می دهد. در واقع آنها ساختارهای اجتماعی جهت ایجاد، 
گسترش و تقویت تعامالت اجتماعی در فضای مجازی هستند. 

یکی از این شبکه ها، اینستاگرام است. 

ب): شبکه های اجتماعی مجازی اینستاگرام به مثابه نمایش
یکی از مباحث نظری که به خوبی می تواند به تبیین خود و تصویر 
و نمایش آن در اینستاگرام بپردازد، نظریه کالسیک نمایش گافمن 
است. (چاتزوپوال، ۲۰۲۰) اگر چه این نظریه قبل از شکل گیری 
شبکه اجتماعی مجازی طرح شده است اما قابل تعمیم به مبحث 
ارائه در اینستاگرام است. گافمن معتقد است میان خودهای کامًال 
انسانی و خودهای اجتماعی افراد تفاوت وجود دارد. مردم میان 
دارند،  توقع  آنها  از  دیگران  آنچه  و  باشند  می خواهند  خود  آنچه 
نمایش بازی می کنند. به زعم گافمن افراد در هنگام کنش متقابل 
سعی دارند جنبه ای از خود را به نمایش بگذارند که در تنهایی خود 
آنگونه نیستند. (ریتزر و گودمن، ۱۳۹۳: ۳۲۸) وی معتقد است 
که کنشگران بیشتر می کوشند که تصویر آرمانی از خود ارائه دهند 
و بین تصویر واقعی و آرمانی شان تفاوت وجود دارد. پاپاچریسی 
خودارتباطی  کتاب  در  کالیفرنیا  دانشگاه  جدید  رسانه های  استاد 
این نظریه را به شبکه های اجتماعی مجازی و اینستاگرام تعمیم 
بسیار  اینستاگرام  در  ارائه شده  خود  است،  معتقد  و  می دهد 
متفاوت از خود واقعی کاربر در جهان واقعی است. وی معتقد 
است که شبکه هایی همچون اینستاگرام به کاربران اجازه می دهند 
استفاده  گوناگون  طرق  به  خود  بافاصله  نمایش  فرصت  از  که 
کنند. افزایش امکانات تصویری در اینستاگرام در کنار استفاده از 
ابزارهای چندرسانه ای موجود در پلتفرم های شبکه ای، این امکان 
را به کاربر می دهد که کنترل بیشتری بر فاصله میان پشت و جلو 
فرصتی  اینستاگرام  (پاپاچریسی،۲۰۱۳)  باشد.  داشته  صحنه 
است که می تواند به کاربر این امکان را دهد که جلوی صحنه ای 
متفاوت از پشت صحنه داشته باشد و تصویری متفاوت از خود 
ارائه دهد. تصویری آرمانی که تمایل دارد در زندگی واقعی وی 
اجتماعی  شبکه های  در  کاربر  قابلیت  افزایش  می افتاد.  اتفاق 
برای بازنمود خود و مدیریت تأثیرگذاری از رهگذر امکانات فنی 
در  که  است  چیزی  همان  واسط،  کامپیوتر  ارتباطات  در  موجود 
الگوی کارکردهای فراشخصی والتر بیان شده است. براین اساس 
بهره مندی  شده،  گذاشته  اشتراک  به  محتوای  ویرایش  «قابلیت 
نزدیک تر  هرچه  برای  اشتراک گذاری  از  پیش  نامحدود  زمان  از 
گاهانه  کردن محتوا به تصویر ایده آل ذهنی، کردارهای عامدانه و آ
کاربر در این شکل از ارتباط، ناچیز بودن احتمال اشتراک گذاری 
کنترل  و  تمرکز  افزایش  نهایت  در  و  اختیار  بدون  محتوای 
را  تأثیرگذاری  مدیریت  امکان  نظر،  مورد  محتوای  بر  تولیدکننده 

قوت می بخشد» (وارگا۱۲، ۲۰۱۸)

12. Varga, Ivan
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مثال  اینستاگرام  در  شده  اشتراک گذاری  به  عکس های 
اندیشه های  امتداد  در  و  گافمن  اندیشه  در  خود  نمود  باز  عینی 
داده  نمایش  به  نمود  همان  عکس ها  که  چرا  است.  پاپاچریسی 
شده ی مورد نظر گافمن است. در واقع هر عکس حکم اجرایی 
دارد که نمی توان بدون بدن و ظاهر، تصوری از آن داشت. اجرای 
آنالین و مجازی که در تعریف فرد در مولفه های بازنمود خود که 
بدن مهمترین آن است تغییر ایجاد می کند. به بیان دیگر، تعامل 
انسان با فناوری جدید شیوه بازنمود فرد را دستخوش تغییر کرده 
بدن  و  خود  با  کنونی  عصر  در  شده  موجب  امر  همین  و  است. 

رسانه ای شده در این شبکه مواجه باشیم.
از  استفاده  با  آن  رابطه  و  کاتز  رضامندی  و  استفاده  یه  نظر پ): 

اینستاگرام
جستجوگر  و  فعال  را  مخاطبان  رضامندی۱۳،  و  استفاده  رویکرد 
طبقه بندی  روانشناختی،  نظریه  این  بنای  سنگ  می کند.  فرض 
نظریه  این  برطبق  است.  مخاطبان  نیازهای  و  انگیزه ها  انواع 
نیازشان،  رفع  برای  و  هستند  متنوعی  نیازهای  دارای  مخاطبان 
رسانه  محتوای  اگر  کنند.  استفاده  رسانه  از  می کنند  پیدا  انگیزه 
به  می شود.  تکرار  رسانه  این  از  استفاده  رفع  کند  را  آنها  نیازهای 
هر اندازه مخاطب از رسانه راضی باشد به همان اندازه از رسانه 
بیشتر استفاده می کند. از زمانی که از دهه ۱۹۵۰ این نظریه مورد 
نظریه پردازان  مختلف،  پژوهش های  تاکنون  گرفت،  قرار  توجه 
استفاده  و  انگیزه ها  نیازها،  از  گوناگونی  طبقه بندی های  و  متعدد 
مورد  مختلف  کمی  پیمایش های  در  که  است  شده  ارائه  رسانه 
استفاده قرار گرفته است. (نوربخش و همکاران،۱۳۹۲) یکی از 
براون  و  بلومر  کوایل،  مک  به  مربوط  دسته بندی  این  جامع ترین 
(۱۹۷۲) است که مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران مختلفی 
همکاران  و  مک کوایل  طبقه بندی  این  در  است.  گرفته  قرار 
مجموعه نیازها و انگیزه های مخاطبان را در چهار طبقه بندی زیر 

قرار داده اند: 
گاهی: مردم به منظور کسب اخبار و اطالعات  کسب اخبار و آ  .۱
از  خویش  اجتماعی  محیط  بر  نظارت  و  پیرامون  دنیای  از 

رسانه ها استفاده می کنند. 
ایجاد ارتباط و کنش متقابل: مردم در فرایند ارتباط، رسانه ها   .۲
رسانه ای  محتوای  و  می کنند  تلقی  خود  همنشین  و  همراه  را 
و  نیاز  این  می کنند.  استفاده  دیگران  با  گفتگو  و  ارتباط  برای 
امکان  آنها،  شرایط  و  دیگران  شناخت  مانند  مواردی  انگیزه 
نقش  ایفای  چگونگی  از  گاهی  آ دیگران،  با  ارتباط  برقراری 

13. Use & Gra fica on

در  را  اجتماعی  متقابل  کنش  برای  زمینه ای  ایجاد  و  خود 
برمی گیرد.

شناخت و کسب هویت: مردم از رسانه ها برای شناخت خود   .۳
الگوهای  یافتن  گاهی،  خودآ کسب  خود،  هویت  چیستی  و 

رفتاری و تقویت ارزش های شخصی استفاده می کنند. 
برای  رسانه ها  از  مردم  زندگی:  واقعیت  از  فرار  و  سرگرمی   .۴
تخلیه  و  روزمره  زندگی  مشکالت  از  گریز  و  شدن  سرگرم 

عاطفی استفاده می کنند. (مهدی زاده، ۱۳۸۹: ۷۷)
بر  نظریه  این  کید  تأ و  روان پویایی  خصلت  به  توجه  با 
مجازی  اجتماعی  شبکه های  کاربران  مخاطبان،  نیازجویی 
اجتماعی  و  روانی  نیازهای  براساس  نیز  اینستاگرام  همچون 
تا  استفاده  این  می کنند.  استفاده  رسانه  این  محتوای  از  خود 
رفع نیازها ادامه دارد. از آنجا که ویژگی بارز این شبکه مجازی 
در  نظریه  این  بروز  است  محوری  مخاطب  و  تعاملی  رویکرد 
راستای  در  فعال  کاربر  می خورد.  چشم  به  بیشتر  رسانه ها  این 
فعاالنه  خود  هویتی  یا  سرگرمی  معرفتی،  و  خبری  نیازهای  رفع 
نیازهای  که  آنجایی  از  و  می کند  استفاده  اینستاگرام  محتوای  از 
می یابد.  ادامه  رسانه  این  از  استفاده  می شود  رفع  خوبی  به  وی 
آن  از  استفاده  تداوم  باعث  وی  محتوای  و  اینستاگرام  از  رضایت 
برای  را  فضایی  اینستاگرام  گفت  می توان  رابطه  این  در  می شود. 
صورت  به  را  خود  نیازهای  کاربران  تا  می کنند،  ایجاد  کاربران 
رفتار  تقویت  به  منجر  کاربران  نیاز  ارضای  سازند.  برآورده  فعال 
و ایجاد رفتارهای جدید می شود، که این تغییر کردار کاربران را 
گاهی های آنها دانست. یکی از این نیازها  می توان متاثر از تغییر آ
و تغییرات متاثر از آن تغییر در خصوص نوع نگاه به خود و بدن 

خود است. (سیف اللهی و شاطری،۱۳۹۴). 
ت): مدیریت بدن در اندیشه گیدنز

مدیریت  و  بدن  خصوص  در  جامعه شناسی  اندیشمندان  بین  در 
آن، نگاه گیدنز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، گیدنز با نگاه 
ارتباطی  که  می کند  مطرح  بدن  حوزه  در  نظریه هایی  تلفیقی، 
مستقیمی با رسانه ها به ویژه رسانه های جدید دارد. او دوره کنونی 
را محصول جاکندگی اینترنت و دوره ای مدرن می داند که انسان ها 
باشند.  داشته  اندیشی  باز  خود  زندگی  سبک  و  مفاهیم  در  باید 
نمی داند؛  فیزیولوژیک  موجودیت  نوعی  صرفًا  را  بدن  گیدنز 
زیرا معتقد است بدن عمیقًا تحت تأثیر بازتابندگی عصر تجدد 
قرار گرفته است. از نظر وی در دنیای جدید، رابطه ما با محیط 
را  مسئله  این  که  است  مرتبط  تکنولوژیکی  تغییرات  با  اطرافمان 
گاه شده فرد مدرن بازتابی شده جست و جو کرد.  باید در بدن آ
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گاهی تکنولوژیک موجب تغییرات مهمی در نقش انسان ها در  آ
گاهی شده  نظارت بر بدن شده است و موجب شکل گیری بدن آ
گاهی موقعیت های گوناگونی برای بدن و افراد فراهم  است. بدن آ
اهمیت  زیبایی  ابژه  گیدنز،  گاهی  آ بدن  اندیشه  طبق  بر  می کند. 
اجتماعی پیچیده ای می یابد که می تواند رنگ آمیزی شود، پوشیده 
شود، تراشیده شود، تیغ زده شود، سوراخ شود، یعنی با وسیله ای 
باریک و تیز، سوراخ کوچکی در هر جای بدن ایجاد شود. نقاشی 
یا تاتو شود، یعنی نقشی دائمی بر بدن کشیده شود. موها کشیده 
برای  گیدنز  نظر  از  (سعیدی،۱۳۸۷: ۳۳)  شود.  کاشته  یا  شود 
اینکه با دیگران در تولید و بازتولید روابط اجتماعی به یک اندازه 
شریک شویم، باید قادر باشیم نظارتی مداوم و موفقیت آمیز بر 
چهره و بدن خویش اعمال کنیم. کنترل بدن اساسی ترین چیزی 
چارچوب  چون  کنیم؛  بیان  کلمات  با  را  آن  نمی توانیم  که  است 
الزم برای چیزی است که می توانیم بگوییم. (ستایشگر، ۱۳۹۴) 
فرهنگی  سازماندهی  نوعی  از  غذایی  رژیم های  گیدنز  نظر  از 
منضبط  برای  شیوه هایی  رژیم ها  می کنند.  پیروی  اجتماعی  و 
ساختن خویش است ولی فقط به تنظیم آداب و رسوم و مقررات 
شخصی  عادت هایی  آنها  نمی شوند.  محدود  روزمره  زندگی 
ولی  گرفته اند  شکل  اجتماعی  مقررات  اقتضای  به  که  هستند 
تمایالت شخصی و آمادگی ذاتی نیز در این شکل گیری بی تأثیر 
نبوده است. رژیم ها برای هویت شخصی اهمیت اساسی دارند 
چون عادت های رفتاری را با بعضی از جنبه های مشهود ظواهر 
خود  نفس  در  خوردن  غذا  رسوم  و  آداب  می سازند.  مربوط  بدن 
نمایشگاهی از عادت های آیینی است ولی شکل و شمایل بدنی 
رژیم های  گیدنز  زعم  به  (قادرپور،۱۳۹۱)  می گذارند.  تأثیر  نیز 
ویژه بدن سازی و توجه آراستگی و نظافت جسم در طی دورهای 
اخیر تجدد بدن را در برابر گرایش های بازتابی مداوم، خاصه در 
ساخته  تأثیر پذیر  باشد،  داشته  وجود  انتخابی  کثرت  که  شرایطی 
است. هم برنامه ریزی و تنظیم زندگی و هم پدید آمدن گزینه ها 
برای انتخاب شیوه زندگی با رژیم غذایی در هم آمیخته اند. گیدنز 
معتقد است کامًال کوته بینانه است اگر پدیده توجه به بدن را صرفًا 
یک تغییر الگوی آرمانی ظواهر جسمانی (مثال باریک اندامی یا 
بلکه این  دانست  تبلیغات تجاری  از  متاثر  نمایی) یا فقط  جوان 

امر محصول توامان فرد و جامعه است. (خجیر، ۱۳۹۶)

۳. ۲. چارچوب نظری 
باتوجه به مباحث گفته شده در مباحث فوق، چارچوب نظری این 
میزان  متغیر  برای  رضامندی  و  استفاده  نظریه   از  تلفیقی  پژوهش 

استفاده و نوع استفاده و نظریه گیدنز در مورد مدیریت بدن است. 
مسلم  را  مخاطب  فعالیت  خشنودی  و  استفاده  دیدگاه  واقع،  در 
فرض می کند و معتقد است مخاطبین از آنچه که انجام می دهند 
گاه هستند و لذا می توان گزارش های  و اینکه چرا انجام می دهند، آ
از  یکی  کنند.  ارائه  خود  رسانه ای  خشنودی  از  اعتباری  قابل 
رسانه هایی که باعث شده است نوع خاصی از تعامل بین کاربران 
و محتوای رسانه ایجاد شود اینستاگرام است که کاربران از طریق 
پاسخ  خود  نیازهای  و  عالقمندی ها  از  مجموعه ای  به  رسانه  این 
ایجاد  کاربران  برای  را  فضایی  اینستاگرام،  حقیقت  در  می دهند. 
می کنند، تا آنها نیازهای خود را به صورت فعال برآورده سازند. 
رفتار  تقویت  به  منجر  کاربران  نیاز  ارضای  گیدنز،  ایده  طبق  بر 
و ایجاد رفتارهای جدید می شود، که این تغییر کردار کاربران را 
می توان متاثر از تغییر آگاهی آنها دانست. اندیشه های زنان نیز در 
فضای تعاملی اینستاگرام به اشتراک گذاشته می شود، دیگران نظر 
می دهند، تأیید یا رد می کنند و اینچنین است که گاه در معرض 
شاطری،۱۳۹۴)  و  الهی  (سیف  می گیرند.  قرار  تثبیت  یا  تغییر 
ویژگی های این شبکه اجتماعی عکس محور به گونه ای است که 
افراد در آن بیش از هر چیز به روایت جذابیت های زندگی روزمره 
رسانه  از  استفاده  برای  را  افراد  نیازهای  تمامی  و  می آورند  روی 
برآورده می کند و کاربرد آراء گیدنز در این شبکه بیشتر به چشم 
(کاربر)  عاملیت  که  آنجایی  در  گیدنز  نظریه  طبق  بر  می خورد. 
بدن،  بر  دائمی  کنترل  به  تکنولوژی  با  تعامل  طریق  از  درایت  با 
در مقابل دیگران به شکلی که آنها شاهدش باشند دست می زند 
اینستاگرام  در  آگاهی  بدن  این  که  است  شده  آگاهی  بدن  دارای 
پیدا  بیشتری  معنی  می شود  دیده  بیشتر  آنها  در  بدن  بازنمود  که 
می کند. «گیدنز بر این باور است که کنترل مستمر حرکات بدنی 
برای حفظ پیله محافظتی فرد در جریان کنش های متقابل روزمره 
اهمیتی حیاتی دارد. بر این مبنا، کنترل منظم بدن یکی از ابزارهای 
را  خود  از  معینی  روایت  آن  وسیله  به  شخص  که  است  اساسی 
کم وبیش  طرزی  به  نیز  خود  حال  عین  در  و  می دارد  محفوظ 
قرار  دیگران  تماشای  معرض  در  روایت  همین  ورای  از  ثابت 
می گیرد» (نگرین، ۲۰۰۸ به نقل از گشنیزخانی،۱۳۹۶). گیدنز 
همچنین ابعاد این نظارت و مدیریت بدن را در چهار بعد توجه 
به جراحی های پالستیک، رعایت رژیم غذایی، استفاده از لوازم 
دو  به این  توجه  با  می داند.  ورزشی  فعالیت های  انجام  و  آرایشی 
نظریه  این پژوهش در صدد بررسی رابطه بین میزان و نوع استفاده 
چهار  در  بدن  مدیریت  و  تهران  زن  کاربران  بین  در  اینستاگرام  از 
بعد توجه به جراحی های پالستیک، رعایت رژیم غذایی، استفاده 
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به  توجه  با  است.  ورزشی  فعالیت های  انجام  و  آرایشی  لوازم  از 
متغیرهای مطرح شده مدل مفهومی به شرح زیر ترسیم می شود.

با توجه به چارچوب نظری و مدل مطرح شده می توان بیان 
داشت که فرضیه های اصلی این پژوهش به شرح زیر هستند: 

رابطه  بدن  مدیریت  و  اینستاگرام  از  استفاده  میزان  بین   :(۱
معناداری وجود دارد.

جراحی  عمل  به  اقدام  و  اینستاگرام  از  استفاده  میزان  بین   :(۱-۱
رابطه معناداری وجود دارد.

غذایی  رژیم  رعایت  و  اینستاگرام  از  استفاده  میزان  بین   :(۱-۲
رابطه معناداری وج ود دارد.

۳-۱): بین میزان استفاده از اینستاگرام و استفاده از لوازم آرایش 
رابطه معناداری وجود دارد.

۴-۱): بین میزان استفاده از اینستاگرام و اقدام به فعالیت ورزشی 
رابطه معناداری وجود دارد.

۲): بین نوع استفاده از اینستاگرام و مدیریت بدن رابطه معناداری 
وجود دارد.

۱-۲): میزان استفاده از اینستاگرام و اقدام به عمل جراحی رابطه 
معناداری وجود دارد.

غذایی  رژیم  رعایت  و  اینستاگرام  از  استفاده  میزان  بین   :(۲-۲
رابطه معناداری وجود دارد.

۳-۲): بین میزان استفاده از اینستاگرام و استفاده از لوازم آرایش 
رابطه معناداری وجود دارد.

۲-۴): بین میزان استفاده از اینستاگرام و اقدام به فعالیت ورزشی 
رابطه معناداری وجود دارد. 

نمودار (۱): مدل روابط بین متغیرهای پژوهش.  

۳. روش تحقیق
پژوهش  این  است.  پیمایش  آن  روش  و  کمی  پژوهش  این  نوع 
برحسب  و  استنباطی   – توصیفی  اطالعات  گردآوری  برحسب 
بانوان  کلیه  پژوهش  این  آماری  جامعه  است.  کاربردی  هدف 
اجتماعی  شبکه  از  که  هستند  تهران  شهر  ساکن  ساله   ۴۵ تا   ۱۹
پایین  کرانه  سن،  این  انتخاب  علت  می کنند.  استفاده  اینستاگرام 
و باالی رده سنی بانوان مراجعه کننده به مراکز درمانی، رژیمی و 
جراحی زیبایی بوده است. با توجه به اینکه تعداد دقیق کاربران 
برای  نیست  مشخص  تهران  شهر  ساکن  سال   ۴۵ تا   ۱۹ زن 
طبق  بر  است.  استفاده  شده  فادی  قاعده  از  نمونه  حجم  تعیین 
 ۳۸۴ تحقیق  آماری  نمونه  حجم   ۰/۰۵ خطای  با  فادی  قاعده 
و  سوگیری  کاهش  برای  پژوهش  این  در  است.  شده  برآورد  نفر 
افزایش اطمینان در سنجش داده ها تعداد تا ۴۰۷ نفر افزایش پیدا 
کرد. برای انتخاب حجم نمونه از روش اتفاقی بهره گرفته شده به 
صفحات  وارد  اینستاگرام  از  عضوی  عنوان  به  محقق  که  گونه ای 
کاربران  شد، و از کاربرانی که به صورت اتفاقی انتخاب شده اند 
برای  پژوهش  این  در  کنند.  تکمیل  را  پرسشنامه  شد  درخواست 
تجزیه و تحلیل آماری و تحلیل نتایج پرسشنامه و آزمون فرضیات 
تحقیق از نرم افزار spss استفاده شد. جهت بررسی و توصیف 
در  موجود  روش های  از  وابسته  و  مستقل  متغیرهای  ویژگی های 
آمار توصیفی مانند جداول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، درصد 
فراوانی تجمعی و میانگین و برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون 
همبستگی  آزمون  از  پارامتریک  متغیر  برای  پژوهش  فرضیه های 
پیرسون و متغیر ترتیبی از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده 
آزمون  از  نمونه  حجم  بودن  نرمال  تعیین  برای  همچنین  است. 
کولموگروف – اسمیرنوف استفاده شده است. روایی این پژوهش 
از نوع اعتبار صوری و پایایی این پژوهش از طریق آزمون کرونباخ 
استفاده شده که برای متغیر مدیریت بدن و ابعاد آن باالی ۰/۸ و 

برای میزان و نوع استفاده از اینستاگرام باالی ۰/۸۵ بوده است.

۴. یافته های تحقیق
الف): یافته های توصیفی

قبل از بررسی یافته ها توصیفی مربوط به متغیرهای اصلی پژوهش 
ابتدا یک شمای کلی از سیمای پاسخگویان (جمعیت شناختی) 

جهت آشنایی با پاسخگویان ارائه می شود. 
با توجه به جامعه آماری کل پاسخگویان زن هستند. به لحاظ 
سنی ۴۰/۵ درصد بین ۱۹ تا ۲۸ سال، ۴۷/۸ درصد بین ۲۸ تا 
۳۷ سال، ۱۱/۷ درصد بین ۳۷ تا ۴۵ هستند. همچنین به لحاظ 
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۳/۹درصد  دیپلم،  درصد   ۶/۶ زیردیپلم،  درصد   ۰/۲ تحصیلی 
 ۶/۱ و  لیسانس  فوق   ۴۳/۵ لیسانس،  درصد   ۳۹/۱ دیپلم،  فوق 
درصد   ۵۰/۱ نیز  تاهل  وضعیت  لحاظ  به  دارند.  دکترا  درصد 

مجرد و ۴۹/۴ درصد متاهل هستند.

میزان استفاده از اینستاگرام در طی شبانه و روز
دقیقه  به  استفاده  میزان  متغیر  دو  با  اینستاگرام  از  استفاده  میزان 
داد  نشان  یافته ها  شد.  سنجیده  روز  طی  در  بار  دفعات  تعداد  و 
طی  در  اینستاگرام  از  پاسخگویان  استفاده  میزان  میانگین  که 
بیانگر  میانه  همچنین  است.  دقیقه   ۵۸ و  ساعت  یک  روز  یک 
این است که نیمی از پاسخگویان بیش از۱۲۰ دقیقه در طی روز 
یک  که  است  این  بیانگر  یافته ها  می کنند.  استفاده  اینستاگرام  از 
دقیقه   ۱۸۰ تا   ۱۲۰ بین  اینستاگرامی  مصرف  پاسخگویان  سوم 
و یک سوم دیگر بین ۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه است. تنها تعداد اندکی 

(۱۶درصد) از اینستاگرام در حد کم استفاده می کنند.

جدول (۲) میزان استفاده از اینستاگرام.  
میزان استفاده از اینستاگرام

درصد فراوانیارزش فراوانی(به دقیقه)

۱۱۴۱۳۴/۱دقیقه تا ۶۰ دقیقه
۶۰۱۲۰۲۸/۹ تا ۱۲۰ دقیقه
۱۲۰۳۹۱۶/۷ تا۱۸۰ دقیقه
۱۸۰۴۰۹/۵ تا ۲۴۰ دقیقه
۲۴۰۲۲۵/۴ تا ۳۰۰ دقیقه
۳۰۰۱۶۳/۸ و باالتر

۴۰۷۱۰۰جمع

تعداد دفعات استفاده از اینستاگرام در طی شبانه و روز
در خصوص متغیر تعداد دفعات در طی روز نیز میانگین تعداد 
دفعات ۹ بار در روز است. همچنین میانه نشان می دهد که بیش 
از نیمی از پاسخگویان در طی روز بیش از ۶ دفعه وارد اینستاگرام 
می شوند و محتوای صفحه خود را چک می کنند. یافته ها بیانگر 
به  شان  روزانه  مراجعه  میزان  پاسخگویان  سوم  دو  که  است  این 
اینستاگرام بین ۵ تا ۷ بار است. این بیانگر تکرار زیاد مراجعه به 
اینستاگرام است. در مجموع می توان بیان داشت که میزان استفاده 
از اینستاگرام در بین سه پنجم زنان شهر تهران در حد زیاد، یک 

پنجم در حد متوسط و یک پنجم در حد کم و بسیار کم است.

جدول (۳) تعداد دفعات استفاده از اینستاگرام  
درصد فراوانیتعداد فراوانیارزش

۱۳۳۱۸۰/۹تا ۱۰ بار
۱۰۵۵۱۳/۴تا ۲۰ بار
۲۰۲۱۵/۱ بار و باالتر

۴۰۷۱۰۰جمع

نوع استفاده از اینستاگرام
و  چت  از  استفاده  نوع  متغیر  چهار  با  اینستاگرام  از  استفاده   نوع 
دایرکت، میزان الیک و کامنت، میزان بازدید از عکس ها و میزان 
میانگین  که  داد  نشان  یافته ها  شد.  سنجیده  عکس ها  انتشار 
 ۲/۴ اینستاگرام  در  دایرکت  و  چت  از  استفاده  در  پاسخگویان 
است  این  بیانگر  میانه  همچنین  است.  کم)  و  کم  خیلی  (بین 
دایرکت  و  چت  ظرفیت  از  کم  خیلی  پاسخگویان  از  نیمی  که 
یک  که  است  این  بیانگر  یافته ها  می کنند.  استفاده  اینستاگرام  در 
در  اینستاگرام  دایرکت)  (یا  چت  قابلیت  از  پاسخگویان  از  سوم 
حد اصال، دو سوم در حد خیلی کم، کمتر از یک سوم در حد 
استفاده  از  زیاد  خیلی  و  زیاد  حد  در  درصد   ۴ تنها  و  متوسط، 

می کنند.

جدول (۴) نوع استفاده از اینستاگرام (برحسب درصد)  

خیلی اصالارزش
یادمتوسطکمکم خیلی ز

یاد ز
جمع 
کل

استفاده 
۱۶/۱۴۴/۳۲۱/۰۱۳/۲۳/۷۱/۲۱۰۰از چت

الیک و 
۵/۹۲۴/۴۲۹۳۰۹/۳۱/۲۱۰۰کامنت

ید از  باز
۱/۵۵/۱۳/۹۲۱/۵۴۰/۸۲۶/۷۱۰۰عکس

انتشار 
۱۳/۲۳۹/۶۲۴۱۷/۸۴/۴۰/۵۱۰۰عکس

در مورد متغیر دوم نوع استفاده از اینستاگرام که میزان الیک 
در  پاسخگویان  میانگین  که  داد  نشان  یافته ها  بود،  کامنت  و 
استفاده از الیک و کامنت در اینستاگرام ۳/۱ (در حد کم) است. 
همچنین میانه بیانگر این است که نیمی از پاسخگویان به طور 
اینستاگرام  در  عکس ها  برای  کامنت  و  الیک  ظرفیت  از  متوسط 
حد  در  سوم  یک  از  کمتر  که  داد  نشان  یافته ها  می کنند.  استفاده 
خیلی کم، و یک سوم در حد متوسط و یک دهم در حد زیاد و 
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تنها ۱ درصد خیلی زیاد از قابلیت الیک و کامنت برای عکس ها 
استفاده می کنند.

عکس ها  از  بازید  اینستاگرام،  از  استفاده  نوع  متغیر  سومین 
میانگین  که  داد  نشان  تحقیق  این  یافته ها  است.  اینستاگرام  در 
پاسخگویان در بازید عکس ها در اینستاگرام ۴/۷(نزدیک به زیاد) 
پاسخگویان  از  نیمی  که  است  این  بیانگر  میانه  همچنین  است. 
داد  نشان  یافته ها  می کنند.  بازید  اینستاگرام  در  عکس ها  از  یاد  ز
یک  اصال،  حد  در  ظرفیت  این  از  پاسخگویان  از  درصد   ۱ تنها 
متوسط،  حد  در  پنجم  یک  کم،  و  کم  خیلی  حد  در  دوازدهم 
دو سوم در حد زیاد، و حدود یک چهارم در حد خیلی زیاد از 

عکس ها را در اینستاگرام می بینند.
و آخرین متغیر نوع استفاده از اینستاگرام، انتشارعکس ها در 
اینستاگرام است. یافته های این بخش نشان می دهد که میانگین 
خیلی  (بین   ۲/۶ اینستاگرام  در  عکس ها  انتشار  در  پاسخگویان 
از  نیمی  که  است  این  بیانگر  میانه  همچنین  است.  کم)  و  کم 
پاسخگویان خیلی کم، عکس در اینستاگرام خود منتشر می کنند . 
یک  اصال،  حد  در  پاسخگویان  هشتم  یک  که  داد  نشان  یافته ها 
دوم در حد خیلی کم، یک چهارم در حد کم و یک ششم در حد 
متوسط و تنها ۵ درصد در حد زیاد و خیلی زیاد در اینستاگرام 

خود عکس منتشر می کنند.
نوع  بیشترین  که  می دهد  نشان  شماره (۴)  جدول  یافته های 
استفاده کاربران زن شهر تهران از اینستاگرام برای دیدن تصاویر 
و فیلم و کمترین استفاده در بین زنان شهر تهران استفاده از چت 

است. 

میزان توجه به مدیریت بدن
در این بخش به توصیف داده های هر کدام از متغیر های مدیریت 
متغیر  آرایش،  لوازم  متغیر  جراحی،  عمل  متغیر  جمله  از  بدن 

رعایت رژیم غذایی و بعد فعالیت ورزشی پرداخته می شود.
به  نسبت  پاسخگویان  از  نیمی  از  بیش  که  داد  نشان  یافته ها 
مدیریت بدن و تغییرات آن در راستای بدن ایده ال از برنامه های که 
در این زمینه است استفاده می کنند. همچنین در بین پاسخگویان 
توجه  خود  بدن  مدیریت  به  متوسط  حد  در  چهارم  یک  از  بیش 
دارند و یک پنجم در حد کم و یک دوم در حد خیلی کم به این 
امر توجه دارند و این بیانگر این است که توجه به مدیریت بدن در 
بین پاسخگویان خیلی کم است. در بین چهار بعد مدیریت بدن 
ورزشی،  فعالیت  میزان  و  ورزش  بیشتر،  پاسخگویان  ترتیب  به 
استفاده از لوزام آرایش، رژیم غذایی و در نهایت جراحی زیبایی 

 ۲/۹ ورزش  از  استفاده  میانگین  نیز  ورزش  در  می کنند.  استفاده 
این  بیانگر  میانه  همچنین  است.  کم)  و  کم  خیلی  (بین  است 
ورزشی  فعالیت  به  کم  میزان  به  پاسخگویان،  از  نیمی  که  است 
خیلی  حد  در  پاسخگویان  ۵درصد  داد  نشان  یافته ها  میپردازند. 
یک  متوسط،  حد  در  چهارم  یک  زیاد،  حد  در  هفتم  یک  زیاد، 
پنجم در حد کم، یک هشتم در حد خیلی کم و یک سوم در حد 
به  باتوجه  می دهند.  انجام  هفته  طول  در  ورزشی  فعالیت  اصال، 
یافته ها، ۷۱ درصد پاسخگویان حداقل یک روز در هفته فعالیت 
برای  آنها  انگیزه های  تعداد  این  از  که  می دادند  انجام  ورزشی 
ورزش کردن یک سوم آنها تغییر روحیه و یک ششم آنها تغییرات 
ظاهری از جمله کوچک شدن قسمت هایی از بدن، بزرگ شدن 
قسمت هایی از بدن و یا نمایان شدن قسمت هایی از بدن است و 
همچنین یک پنجم آنها ترکیبی از تغییر روحیه و تغییرات ظاهری 
از جمله انگیزه آنها برای ورزش کردن بوده است. میانگین میزان 
منتشر  عکس های  تأثیر  براساس  پاسخگویان  ورزشی  فعالیت 
میانه  است و  در باشگاه ها ۳/۱  خود  دوستان  در اینستاگرام  شده 
این بیانگر این است که نیمی از پاسخگویان به میزان کم انگیزه 
به  ورزشی  مکان های  در  خود  دوستان  عکس های  از  میگیرند 
ورزش کردن. یافته ها نشان داد که یک پنجم در حد زیاد، و یک 
پنجم در حد متوسط، و حدود یک سوم در حد کم و خیلی کم از 

عکس ها برای انجام فعالیت ورزشی خود، تأثیر می گیرند. 

جدول (۵) مدیریت بدن و ابعاد آن (برحسب درصد)  

یادمتوسطکمخیلی کماصالارزش خیلی ز
یاد جمع کلز

میزان عمل 
۱۰۰--۷۸/۲۱/۷۱۷/۴۲/۲جراحی

میزان استفاده 
۵/۴۲۳/۲۴۲/۳۲۵/۹۲۰/۸۱۰۰از لوازم آرایش

میزان رعایت 
۳۷/۹۱۲/۷۱۲/۷۲۳/۸۲۵۷۱۰۰رژیم غذایی

میزان انجام 
فعالیت 
ورزشی

۲۸/۷۱۲/۰۱۸/۲۲۹/۹۱۳/۵۴/۷۱۰۰

۱۰۰-۹/۵۶۵/۳۲۰/۵۳/۹۰/۲مدیریت بدن

آرایش  لوازم  از  استفاده  میانگین  آرایش،  لوازم  از  استفاده  در 
۴/۴ (بین کم و متوسط) است. همچنین میانه بیانگر این است 
روز  هر  آرایش  لوازم  از  متوسط  طور  به  پاسخگویان  از  نیمی  که 
استفاده می کنند. یافته ها نشان داد دو سوم از پاسخگویان در حد 
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متوسط، یک سوم در حد زیاد و یک سوم در حد خیلی زیاد از 
پاسخگویان  از  سوم  یک  حدود  می کنند.  استفاده  آرایش  لوازم 
استفاده  صورت  و  دست  آرایش  از  سوم  یک  و  صورت  آرایش  از 
واسطه  به  پاسخگویان  آرایش  لوازم  خرید  میانگین  می کنند. 
معرفی اینفلونسرها از لوازم آرایش، ۲ (خیلی کم) است و میانه 
میزان  به  پاسخگویان  از  نیمی  که  است  این  بیانگر  یافته ها  این 
در  اینفلونسر  معرفی  سبب  به  را  خود  آرایش  لوازم  کم  خیلی 
زیاد  حد  در  آن ها  درصد   ۵ تنها  می کنند.  خریداری  اینستاگرام 
آنها  از  نیمی  کم،  خیلی  حد  در  سوم  یک  حدود  زیاد،  خیلی  و 
در حد اصال، لوازم آرایش خود را به واسطه معرفی اینفلونسر در 
اینستاگرام خریداری می کنند. نیمی از پاسخگویان اصال از لوازم 
آرایش برای گرفتن عکس بهتر و انتشار آن در اینستاگرام استفاده 

نمی کنند.
در  غذایی  رژیم  رعایت  میانگین  غذایی،  رژیم  رعایت  در 
همچنین  است.  کم)  و  کم  خیلی  (بین   ۲/۵ پاسخگویان  میان 
خیلی  حد  در  پاسخگویان  از  نیمی  که  است  این  بیانگر  میانه 
کم رژیم غذایی می گیرند. یافته ها نشان داد حدود یک هفتم از 
پاسخگویان در حد زیاد، یک هفتم در حد متوسط رژیم غذایی 
بیشترین  آنها  از  نیمی  حدود  از  که  می کنند  رعایت  را  خاصی 
رژیمی که رعایت می کنند، رژیم غذایی الغری است. و حدود 
یک هفتم از کسانی که رژیم غذایی میگیرند، در حد خیلی کم 
تحت  را  خود  غذایی  رژیم  متوسط  حد  در  هفتم  یک  حدود  و 
ششم  یک  حدود  همچنین  و  می گیرند.  زیاد  فالور  با  فردی  نظر 
از پاسخگویانی که رژیم غذایی می گیرند، رژیم خود را به تقلید 
از دوستان خود در اینستاگرام دنبال می کنند و چیزی حدود یک 
شیشم از پاسخگویانی که رژیم غذایی می گیرند، دستور غذایی 

رژیم خود را از فردی در اینستاگرام دنبال می کنند.
زیبایی  جراحی  عمل  میزان  زیبایی،  جراحی  عمل  میزان  در 
در میان پاسخگویان۱/۴ (بین اصال و خیلی کم) است. همچنین 
به  تمایلی  اصال  پاسخگویان  از  نیمی  که  است  این  بیانگر  میانه 
یک  حدود  می دهد  نشان  یافته ها  ندارند.  زیبایی  جراحی  عمل 
از  و  دادند  انجام  جراحی  عمل  کم  حد  در  پاسخگویان  پنجم 
تنها  و  صورت  جراحی  عمل  پنجم  یک  حدود  هم  افراد  بین  این 
سوم  دو  از  بیشتر  داده اند.  انجام  بدن  جراحی  عمل  درصد  دو 
پاسخگویان انگیزه خود را از عمل جراحی به واسطه عکس بهتر 
کم  حد  در  هشتم  یک  اصال،  حد  در  اینستاگرام  در  آن  انتشار  و 
زیاد انجام  خیلی  زیاد و  حد  درصد در  حدود ۶  خیلی و تنها  و 
که  داد  نشان  یافته ها  چهاردهم  یک  حدود  همچنین  و  داده اند. 

پاسخگویان در حد خیلی کم تا خیلی زیاد عمل جراحی خود 
را به این دلیل که شبیه فردی در اینستاگرام شوند، انجام دادند. 

ب) یافته های استنباطی
سنجش نرمال بودن توزیع متغیر

سطح  و   (k-S) اسمیرنف  ـ  کولموگروف  آزمون  به  توجه  با 
متغیرهای  داشت  بیان  می توان  آزمون،   ۰/۰۵ از  بیش  معناداری 
فوق از توزیع نرمالی برخوردارند و می توان برای سنجش آنها از 

آزمون پارامتریک استفاده کرد.

جدول (۶) نتایج آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف  

متغیر
آزمون کولموگروف ـ اسمیرنف

Zسطح معناداری
۱/۰۲۰/۳۸مدیریت بدن (کلی)

یبایی ۰/۶۶۰/۰۶۳میزان عمل جراحی ز
میزان استفاده از لوازم 

۱/۲۹۰/۰۵۸آرایش

۱/۰۹۳۰/۱۸میزان رعایت رژیم غذایی
۱/۰۸۱۰/۲۷میزان انجام فعالیت ورزشی

آزمون بین میزان استفاده از اینستاگرام و مدیریت بدن و ابعاد آن

جدول (۷) آزمون پیرسون میزان استفاده از اینستاگرام و مدیریت بدن   
و ابعاد آن

نتیجه سطح 
معناداری

ضریب 
پیرسون فرضیه

تأیید ۰٫۰۰ ۰/۲۴ و  اینستاگرام  از  استفاده  میزان  ب ین  اصلی:  فرضیه 
مدیریت بدن رابطه معناداری وجود دارد.

رد ۰/۱۴۳ ۰/۰۷۳ و  اینستاگرام  از  استفاده  میزان  بین  فرعی۱:  فرضیه 
رعایت رژیم غذایی رابطه معناداری وجود دارد.

رد ۰/۹۲۳ ۰/۰۰۵ فرضیه فرعی۲: بین میزان استفاده از اینستاگرام و توجه 
به جراحی های زیبایی رابطه معناداری وجود دارد

تأیید ۰/۰۴۷ ۰/۱۸۷
و  اینستاگرام  از  استفاده  میزان  بین  فرعی۳:  فرضیه 
توجه به فعالیت های ورزشی رابطه معناداری وجود 

دارد.

تأیید ۰/۰۴۰۱ ۰/۱۷ و  اینستاگرام  از  استفاده  میزان  فرعی۴:بین  فرضیه 
استفاده از لوازم آرایش رابطه معناداری وجود دارد.

ضریب  فوق،  پیرسون  آزمون  جدول  به  توجه  با  اصلی:  فرضیه 
همبستگی ۰/۲۴ در سطح ۵ درصد خطا و ۹۵ درصد اطمینان 
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تأیید  معنای  به  که  دارد،  وجود  معنادار  همبستگی  متغیر  دو  بین 
و  مستقیم  همبستگی  این  جهت  همچنین  است.  فوق  فرضیه 
استفاده  میزان  افزایش  با  یعنی  است.  ضعیف  حد  در  آن  شدت 
از اینستاگرام به اندازه ضعیفی توجه به مدیریت بدن افزایش یافته 
است. ضریب تعیین این همبستگی ۰/۰۵۷ است که بیانگر این 
است که تنها ۵/۷ درصد تغییرات بر روی مدیریت بدن متاثر از 

استفاده از اینستاگرام است. 
ضریب  فوق،  پیرسون  آزمون  جدول  به  توجه  با  فرعی (۱):  فرضیه 
همبستگی ۰/۰۷۳ در سطح ۵ درصد خطا و ۹۵ درصد اطمینان 
بین دو متغیر همبستگی معنادار وجود ندارد. یعنی فرضیه رد است.

ضریب  فوق،  پیرسون  آزمون  جدول  به  توجه  با  فرعی (۲):  فرضیه 
همبستگی ۰/۰۰۵ در سطح ۵ درصد خطا و ۹۵ درصد اطمینان 
بین دو متغیر همبستگی معنادار وجود ندارد. یعنی فرضیه رد است.

فرضیه فرعی (۳): با توجه به جدول آزمون پیرسون فوق، ضریب 
همبستگی ۰/۱۸۷ در سطح ۵ درصد خطا و ۹۵ درصد اطمینان 
تأیید  فرضیه  یعنی  دارد.  وجود  معنادار  همبستگی  متغیر  دو  بین 
است. همچنین جهت این همبستگی مستقیم و شدت آن در حد 
بسیار ضعیف است. یعنی با افزایش میزان استفاده از اینستاگرام به 
اندازه بسیار ضعیفی توجه به فعالیت ورزشی و بدنسازی افزایش 
یافته است. ضریب تعیین این همبستگی ۰/۰۳۲ است که بیانگر 
این است که تنها ۳/۲ درصد فعالیت ورزشی و بدنسازی متاثر از 

استفاده از اینستاگرام است.
فرضیه فرعی (۴): با توجه به جدول آزمون پیرسون فوق، ضریب 
همبستگی ۰/۱۷ در سطح ۵ درصد خطا و ۹۵ درصد اطمینان 
تأیید  فرضیه  یعنی  دارد.  وجود  معنادار  همبستگی  متغیر  دو  بین 
است. همچنین جهت این همبستگی مستقیم و شدت آن در حد 
بسیار ضعیف است. یعنی با افزایش میزان استفاده از اینستاگرام 
است.  یافته  افزایش  لوازم  از  استفاده  ضعیفی  بسیار  اندازه  به 
ضریب تعیین این همبستگی ۰/۰۲۸ است که بیانگر این است 
از  استفاده  از  متاثر  آرایش  لوازم  از  استفاده  درصد   ۲/۸ تنها  که 

اینستاگرام است.

آزمون بین نوع استفاده از اینستاگرام و مدیریت بدن و ابعاد آن
و  چت  از  استفاده  بین  می دهد  نشان  فوق  جدول  که  همان گونه 
دایرکت در اینستاگرام و مدیریت بدن و بعد توجه به رژیم غذایی، 
جراحی زیبایی و فعالیت ورزشی همبستگی معناداری وجود ندارد 
و تنها بین استفاده از چت و دایرکت در اینستاگرام و استفاده از لوازم 
آرایش همبستگی معناداری وجود دارد. نوع این همبستگی مستقیم 

و شدت آن در حد بسیار ضعیف است. یعنی با افزایش استفاده 
به  توجه  بسیارضعیفی  اندازه  به  اینستاگرام  در  دایرکت  و  چت  از 

استفاده از لوازم آرایش در بین کاربران زن افزایش یافته است. 

جدول (۸)رابطه استفاده از چت و دایرکت اینستاگرام و مدیریت بدن   
و ابعاد آن

نتیجه سطح 
معناداری

ضریب 
اسپیرمن فرضیه

رد ۰٫۱۲ ۰/۰۶ فرضیه: بین استفاده از چت و دایرکت در اینستاگرام 
و مدیریت بدن رابطه معناداری وجود دارد. 

رد ۰/۹۸۶ ۰/۰۰۱
در  دایرکت  و  چت  از  استفاده  بین  فرعی۱:  فرضیه 
معناداری  رابطه  غذایی  رژیم  رعایت  و  اینستاگرام 

وجود دارد.

رد ۰/۳۹۶ -۰/۰۴۲
فرضیه فرعی۲: بین استفاده از چت و دایرکت در 
رابطه  زیبایی  جراحی های  به  توجه  و  اینستاگرام 

معناداری وجود دارد

رد ۰/۳۴۶ ۰/۰۴۷
فرضیه فرعی۳: بین استفاده از چت و دایرکت در 
رابطه  ورزشی  فعالیت های  به  توجه  و  اینستاگرام 

معناداری وجود دارد.

تأیید ۰/۰۰۱ ۰/۱۵۹
فرضیه فرعی۴: بین استفاده از چت و دایرکت در 
اینستاگرام و استفاده از لوازم آرایش رابطه معناداری 

وجود دارد.

جدول (۹)رابطه استفاده از الیک و کامنت در اینستاگرام و مدیریت   
بدن و ابعاد آن

نتیجه سطح 
معناداری

ضریب 
اسپیرمن فرضیه

تأیید ۰٫۰۴۵ ۰/۰۹ فرضیه: بین استفاده از الیک و کامنت در اینستاگرام 
و مدیریت بدن رابطه معناداری وجود دارد. 

رد ۰/۰۹۲ ۰/۰۰۵
فرعی۱: بین استفاده از الیک و کامنت در  فرضیه 
معناداری  رابطه  غذایی  رژیم  رعایت  و  اینستاگرام 

وجود دارد.

رد ۰/۱۹۱ -۰/۰۶۲
فرضیه فرعی۲: بین استفاده از الیک و کامنت در 
رابطه  زیبایی  جراحی های  به  توجه  و  اینستاگرام 

معناداری وجود دارد

تأیید ۰/۰۴۱ ۰/۱۱
فرضیه فرعی۳: بین استفاده از الیک و کامنت در 
رابطه  ورزشی  فعالیت های  به  توجه  و  اینستاگرام 

معناداری وجود دارد.

تأیید ۰/۰۰۱ ۰/۱۵۹
فرضیه فرعی۴: بین استفاده از الیک و کامنت در 
اینستاگرام و استفاده از لوازم آرایش رابطه معناداری 

وجود دارد.

همان گونه که جدول فوق نشان می دهد بین اس تفاده از الیک و 
کامنت در اینستاگرام و مدیریت بدن و بعد انجام فعالیت ورزشی 
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نوع  دارد.  وجود  معناداری  همبستگی  آرایش  لوازم  از  استفاده  و 
این همبستگی مستقیم و شدت آن در حد بسیار ضعیف است. 
یعنی با افزایش استفاده از الیک و کامنت در اینستاگرام به اندازه 
ورزشی  فعالیت  به  توجه  و  بدن  مدیریت  به  توجه  بسیارضعیفی 
و استفاده از لوازم آرایش در بین کاربران زن افزایش یافته است. 
همچنین بین استفاده از الیک و کامنت در اینستاگرام و رعایت 
رژیم غذایی و جراحی زیبایی همبستگی معناداری وجود ندارد. 

جدول (۱۰)رابطه استفاده مشاهده عکس وفیلم دیگران در اینستاگرام   
و مدیریت بدن و ابعاد آن

نتیجه سطح 
معناداری

ضریب 
اسپیرمن فرضیه

تأیید ۰/۰۳۱ ۰/۲۱
فیلم  و  عکس  مشاهده  از  استفاده  بین  فرضیه: 
رابطه  بدن  مدیریت  و  اینستاگرام  در  دیگران 

معناداری وجود دارد. 

تأیید ۰/۰۴۱ ۰/۱۱
و  عکس  مشاهده  از  استفاده  بین  فرعی۱:  فرضیه 
رابطه  غذایی  رژیم  رعایت  و  اینستاگرام  در  فیلم 

معناداری وجود دارد.

رد ۰/۰۹۱ ۰/۰۰۸
و  عکس  مشاهده  از  استفاده  بین  فرعی۲:  فرضیه 
فیلم در اینستاگرام و توجه به جراحی های زیبایی 

رابطه معناداری وجود دارد

تأیید ۰/۰۱۲ ۰/۲۹
و  عکس  مشاهده  از  استفاده  بین  فرعی۳:  فرضیه 
فیلم در اینستاگرام و توجه به فعالیت های ورزشی 

رابطه معناداری وجود دارد.

تأیید ۰/۰۰۱ ۰/۱۹
و  عکس  مشاهده  از  استفاده  بین  فرعی۴:  فرضیه 
فیلم در اینستاگرام و استفاده از لوازم آرایش رابطه 

معناداری وجود دارد.

از  استفاده  بین  می دهد  نشان  فوق  جدول  که  همان گونه 
مشاهده یا بازدید عکس و فیلم دیگران در اینستاگرام و مدیریت 
و  ورزشی  فعالیت  انجام  غذایی،  رژیم  رعایت  بعد  و  بدن 
نوع  دارد.  وجود  معناداری  همبستگی  آرایش  لوازم  از  استفاده 
این همبستگی مستقیم و شدت آن در مورد مدیریت بدن و بعد 
غذایی  رژیم  رعایت  بعد  در  و  ضعیف  حد  در  ورزشی  فعالیت 
با  یعنی  است.  ضعیف  بسیار  حد  در  آرایش  لوازم  از  استفاده  و 
اندازه  به  اینستاگرام  در  دیگران  فیلم  و  عکس  مشاهده  افزایش 
به  و  ورزشی  فعالیت  به  توجه  و  بدن  مدیریت  به  توجه  ضعیفی 
اندازه بسیارضعیفی رعایت رژیم غذایی و استفاده از لوازم آرایش 
از  استفاده  بین  همچنین  است.  یافته  افزایش  زن  کاربران  بین  در 
زیبایی  جراحی  و  اینستاگرام  در  دیگران  فیلم  و  عکس  مشاهده 

همبستگی معناداری وجود ندارد. 

و  در اینستاگرام  خود  و فیلم  عکس  انتشار  جدول (۱۱)رابطه استفاده   
مدیریت بدن و ابعاد آن

نتیجه سطح 
معناداری

ضریب 
اسپیرمن فرضیه

تأیید ۰/۰۵ ۰/۰۷
خود  انتشار عکس و فیلم  فرضیه: بین استفاده از 
در اینستاگرام و مدیریت بدن رابطه معناداری وجود 

دارد. 

رد ۰/۱۲ ۰/۰۰۹
فرضیه فرعی۱: بین استفاده از انتشار عکس و فیلم 
رابطه  غذایی  رژیم  رعایت  و  اینستاگرام  در  خود 

معناداری وجود دارد.

رد ۰/۱۲۱ ۰/۰۰۹
فرضیه فرعی۲: بین استفاده از انتشار عکس و فیلم 
خود در اینستاگرام و توجه به جراحی های زیبایی 

رابطه معناداری وجود دارد

تأیید ۰/۰۳ ۰/۱۸۹
فرضیه فرعی۳: بین استفاده از انتشار عکس و فیلم 
در اینستاگرام و توجه به فعالیت های ورزشی رابطه 

معناداری وجود دارد.

تأیید ۰/۰۴۵ ۰/۰۹
و  عکس  انتشار  از  استفاده  بین  فرعی۴:  فرضیه 
فیلم در اینستاگرام و استفاده از لوازم آرایش رابطه 

معناداری وجود دارد.

همان گونه که جدول فوق نشان می دهد بین انتشار عکس و 
فعالیت  کاربران در اینستاگرام و مدیریت بدن و بعد انجام  فیلم 
وجود  معناداری  همبستگی  آرایش  لوازم  از  استفاده  و  ورزشی 
ضعیف  بسیار  آن  شدت  و  مستقیم  همبستگی  این  نوع  دارد. 
است. یعنی با افزایش انتشار عکس و فیلم کاربران در اینستاگرام 
به اندازه بسیارضعیفی انجام فعالیت ورزشی و استفاده از لوازم 
آرایش در بین کاربران زن افزایش یافته است. همچنین بین انتشار 
عکس و فیلم توسط کاربران در اینستاگرام و رعایت رژیم غذایی 

و جراحی زیبایی همبستگی معناداری وجود ندارد. 
از  استفاده  مختلف  انواع  بین  گفت  می توان  مجموع  در 
استفاده  و  ورزشی  فعالیت  و  ورزش  به  توجه  بعد  و  اینستاگرام 
و  دارد  وجود  معناداری  همبستگی  زن  کاربران  آرایشی  لوازم  از 
بین انواع مختلف استفاده از اینستاگرام و انجام جراحی زیبایی 
همبستگی معناداری وجود ندارد. همچنین در بین انواع استفاده 
از اینستاگرام؛ الیک کردن و کامنت گذاشتن و مشاهده تصاویر 
و فیلم های دیگران بیشترین تأثیر روی مدیریت بدن و ابعاد آن را 

داشته است. 

۵. بحث و نتیجه گیری
زنان  که  می دهد  نشان  اخالصی (۱۳۸۷)  تحقیق  که  همان طور 
پژوهش  این  یافته های  دارند  ویژه ای  توجه  خود  بدن  مدیریت  به 
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اینستاگرام  زن  کاربران  چهارم  یک  از  بیش  توجه  می دهد  نشان 
همچنین  است.  متوسط  حد  در  بدن شان  مدیریت  به  نسبت 
می دهد  نشان  پژوهش  این  یافته های  اخالصی  تحقیق  همانند 
بیشترین تمرکز آنان برای مدیریت بدن از طریق فعالیت ورزشی 
برخالف  همچنین  است.  بهداشتی  و  آرایشی  لوازم  از  استفاده  و 
جراحی  که   (۱۳۹۰) زاده  عباس  و   (۱۳۹۲) اعتمادی فر  تحقیق 
پژوهش  این  در  است  بوده  بدن  مدیریت  شیوه  نخستین  زیبایی 
آخر  رتبه  در  بدن  مدیریت  شیوه های  بین  در  پالستیک  جراحی 
فعالیت  طریق  از  نخست  که  داده اند  ترجیح  زنان  و  است  بوده 
ایده ال  چهره  و  بدن  به  آرایش  لوازم  از  استفاده  سپس  و  ورزشی 
نشان  پوگیلیا (۲۰۱۷)  پژوهش  که  همان طور  یابند.  دست  خود 
رژیم  طریق  از  و  خوردن  اختالل  معرض  در  بیشتر  زنان  که  داد 
این  یافته های  می پردازند؛  خود  بدن  مدیریت  به  الغری  غذایی 
پژوهش نشان می دهد که اولویت سوم زنان برای رسیدن به بدن 
رژیم  که  زنانی  بین  از  اما  است،  غذایی  رژیم  رعایت  آل  ایده 
غذایی می گیرند بیش از سه چهارم به دنبال رژیم الغری هستند. 
و   (۲۰۱۷) پوگیلیا   ،(۲۰۱۶) ریسی  تحقیق  که  همان طور 
میزان  که  است  داده  نشان  دیگران (۲۰۱۹)،  و  جهرمی  اکبرزاده 
استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام در بین کاربران در حد زیاد 
در  هم  و  استفاده  میزان  در  هم  یافته ها  نیز  پژوهش  این  در  است 
از  موردبررسی  زنان  که  است  این  بیانگر  استفاده  دفعات  تعداد 
اینستاگرام در طی روز در حد زیاد استفاده می کنند همان طور که 
که  است  داده  نشان  رادوی (۲۰۱۶)  و  تیگمان (۲۰۱۴)  تحقیق 
و  الیک  طریق  از  کاربران  بین  در  اینستاگرام  از  استفاده  بیشترین 
کامنت، بازدید و انتشار عکس است در این پژوهش نیز یافته ها 
دیگران  فیلم  و  عکس  دیدن  به  بیشتر  زنان  که  است  این  بیانگر 
ومشارکت در الیک و کامنت مشغول هستند و از چت و دایرکت 

کمترین استفاده را می کنند. 
در خصوص رابطه بین استفاده از اینستاگرام و مدیریت بدن 
دیگران  و  شریفی  و   (۲۰۱۶) رادوی  تحقیق  که  طور  همان  نیز 
بین  در  اینستاگرام  بیشتر  مصرف  که  بود  این  بیانگر   (۲۰۱۶)
این  یافته های  می شود،  آنان  زندگی  سبک  تغییر  باعث  جوانان 
پژوهش نیز نشان می دهد که با افزایش استفاده از اینستاگرام توجه 
به مدیریت بدن به ویژه در حوزه ورزش و لوازم آرایش نیز افزایش 
می یابد. همچنین برخالف تحقیق تیگمان و دیگران (۲۰۱۴) که 
بیانگر این است که رسانه ها نقش اساسی در تأثیر مخاطبان برای 
می دهد  نشان  یافته ها  دارند  جراحی  طریق  از  بدن  فرهنگ  تغییر 
که استفاده از اینستاگرام تأثیری چندان در تشویق کاربر در انجام 

که   (۱۳۹۶) خجیر  تحقیق  برخالف  ندارند.  زیبایی  جراحی 
سلبریتی ها و شخصیت های هنری و فرهنگی در مدیریت بدن به 
ویژه در جراحی بدن مخاطبان موثر هستند یافته ها نشان می دهند 
فالوورهایشان  و  کاربران  ترغیب  در  چندانی  نقش  اینفلونسر  که 
تصاویر  و  کردن  ورزش  مولفه  در  اما  ندارند.  زیبایی  جراجی  در 
اینفلونسرها در اینستاگرام تاحدودی باعث گرایش زنان به ورزش 

برای بهبود بدن شده است.
و   (۱۳۸۷) فاتحی  و  اخالصی  پژوهش های  که  همانطور 
مصرف  بین  که  داد  نشان   (۲۰۱۹) دیگران  و  جهرمی  اکبرزاده 
رویه های  زیبایی،  جراحی های  صورت،  آرایش  و  رسانه ای 
الغری، رابطه معناداری وجود دارد و هرچه مصرف رسانه ای افراد 
در مرتبه باالتری قرار گیرد، به همان میزان توجه آنها به مدیریت 
و  است  مستقیم  رابطه  این  بالعکس.  و  می کند  پیدا  افزایش  بدن 
شدت آن تقریبا قوی دارد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که 
استفاده از اینستاگرام و توجه به مدیریت بدن بخصوص در ورزش 
کم  آن  شدت  اما  می کنند  پیدا  افزایش  آرایش  لوازم  از  استفاده  و 
است، اما با افزایش استفاده از اینستاگرام تأثیری در میزان توجه به 
جراحی زیبایی و رژیم غذایی وجود ندارد. چاتزوپوال (۲۰۲۰)

در پژوهش خود به این نتیجه رسید که یکی از انگیزه های زنان 
بدنی که  است  آل  برای انجام عمل زیبایی، رسیدن به بدن ایده 
برخی  دارند.  نقش  آن  شکل گیری  در  رسانه  و  جامعه  فرهنگ، 
اما  نمی دانند  زشت  را  خود  قیافه  و  ظاهر  پژوهش  این  زنان  از 
عوامل و شرایط اجتماعی و همچنین کلیشه های زیبایی که متاثر 
خود  بدن  مدیریت  برای  توجیهی  است،  اینستاگرام  تصاویر  از 
دیگران  و  جهرمی  اکبرزاده  که  طور  همان  مجموع  در  می دانند. 
(۲۰۱۹) در خود به این نتیجه دست یافتند که هرچه زنان بیشتر 
اهمیت  بدن  مدیریت  ایده  به  بیشتر  کنند،  استفاده  اینستاگرام  از 
استفاده  میزان  بین  که  داد  نشان  پژوهش  این  می دهندیافته های 
از اینستاگرام و توجه به مدیریت بدن زنان یک رابطه همبستگی 
استفاده  اینستاگرام  از  بیشتر  که  کاربرانی  و  دارد  وجود  مستقیم 
می کنند بیشتر به مدیریت بدن خود توجه دارند و تحت تأثیر آن 

به بدن خود توجه می کنند. 
کید بر نقش  گیدنز (۱۳۸۷) در نظریه مدیریت بدن خود با تأ
گاهی پیدا  فناوری های جدید به فرد مدرنی که نسبت به بدنش آ
گاه شده، اشاره دارد. فردی که به واسطه  کرده یا به تعبیری بدن آ
زندگی در جامعه مدرن و به کمک فناوری نسبت به بدن خود و 
گاهی شده  مدیریت آن حساس شده است. فردی که دچار بدن آ
است برای رسیدن به بدن ایده ال موقعیت های گوناگونی را برای 
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خود فراهم می کند. یافته ها این پژوهش نیز بیانگر این است که 
مدیریت  به  می کنند  سعی  ال  ایده  بدن  راستای  در  تهرانی  زنان 
بدن خود در راستای نظریه گیدنز (۱۳۸۷) توجه کنند. آنان برای 
رسیدن به بدن ایده آل از شیوه های ورزش کردن، استفاده از لوازم 
که  همان طور  همچنین  می گیرند.  بهره  غذایی  رژیم  و  آرایش 
گاهی از فناوری نشات می گیرد یافته ها  گیدنز معتقد است این آ
فناوری  جذابترین  از  یکی  عنوان  به  اینستاگرام  که  می دهد  نشان 
داشته  زن  کاربران  بدن  مدیریت  در  بسزایی  نقش  ایران  در  روز 
است. به نوعی که این مدیریت در بخش فعالیت های ورزشی و 
ارائه بدن و چهره ایده آل از طریق آرایش کردن در بین کاربران زن 

مورد بررسی به طور معناداری دیده می شد. 
در مجموع می توان بیان داشت که زنان کاربر تهرانی براساس 
در  و  می کنند  استفاده  اینستاگرام  از  خود  نیازهای  و  عالقمندی 
این استفاده ضمن آشنایی با الگوهای رفتاری، نسبت به مدیریت 
بدن خود حساس می شوند. آنها این مدیریت را به ترتیب از طریق 
فعالیت ورزشی و انجام ورزش، استفاده از لوازم آرایشی و آرایش 
این  می دهند.  انجام  بدن  اندام  تناسب  و  غذایی  رژیم  چهره، 
تعییرات و توجه به بدن از طریق مشاهده تصاویر و فیلم دیگران، 
کامنت و الیک دیگران در مورد تصاویرشان و انتشار عکس مورد 
عالقه صورت می گیرد. همچنین باید اذعان داشت که استفاده از 

اینستاگرام در بعد جراحی زیبایی مدیریت بدن کاربران زن شهر 
تهران تأثیری معناداری نداشته است. براساس نظریه اصالح شده 
استفاده و خشنودی کاتز (۲۰۰۰) و دنیس مک کوایل و همکاران 
شبکه  از  تهران  شهر  زنان  که  داشت  بیان  می توان   (۱۹۷۲)
برای  بیشتر  عکس محوری   ماهیت  دلیل  به  اینستاگرام  اجتماعی 
می کنند.  استفاده  خود  از  گاهی  آ و  شناخت  سپس  و  سرگرمی 
گذاشتن  کامنت  و  الیک  طریق  از  فردی  ارتباط  هدف  سومین 
برای دوستان خود و تا حدودی چت با آنها، آخرین هدف، ایجاد 
و تثبیت هویت است که با انتشار عکس در این شبکه مجازی، 
تصاویر مربوط به خود و اتفاقات پیرامون را به نمایش و اشتراک 
جهت  در  عمدتا  تصاویر  این  گذاشتن  اشتراک  به  می گذارند. 
گاه است که در  همسویی با نوعی سلیقه و نگاه مشترک و ناخودآ
جریان کاربری این شبکه و برای نوعی میل به پذیرش و مقبولیت 
در بین کاربران دیگر میباشد. ورزیدگی و زیبایی جزو ارزش هایی 
است که شبکه اینستاگرام موفق شد در جایگاهی گاهی فراتر از 
جمله  از  بانوان  برای  شده  تعریف  سنتی  پیشین  ارزش های  سایر 
رسالت  و  اجتماعی  فعالیت  و  شغل  از  ناشی  اجتماعی  منزلت 
زنان  ارزیابی  جدید  شاخص  عنوان  به  کدبانوگری،  و  مادری 
نیز راهکار  آن  به  دستیابی  برای  فراتر،  گامی  در  و  کند  مطرح 

پیشنهاد دهد. 
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