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چکیده
تصور از بدن بهعنوان پدیده مورد توجه در سالهای اخیر تحت تأثیر زمینههای فرهنگی و فناورانه قرار دارد.
پژوهش حاضر بهدنبال بررسی رابطهی رسانه و درونیسازی هنجارها با تصور از بدن در میان دانشجویان دانشگاه
گیالن است .چارچوب نظری مبتنی بر آرای تامپسون ،کش و فمینیستها بوده و با استفاده از روش پیمایش
در نمونهی  044نفری صورت گرفته است .در این پژوهش از مقیاسهای استاندارد نگرش فرهنگی اجتماعی
نسبت به ظاهر تامپسون و هینبرگ و مقیاس استاندارد تصور از بدن توماس کش استفاده شده است .یافتهها
نشان دادند که بین متغیرهای میزان مصرف رسانه و درونیسازی هنجارهای رسانهای و هنجارهای اجتماعی و
فرهنگی و تصور از بدن رابطهی معناداری وجود دارد .ولی بین متغیرهای جمعیتشناختی از قبیل پایگاه
اقتصادی اجتماعی ،سن و وضع تأهل با متغیر تصور از بدن رابطهی معناداری مشاهده نشد .ضرایب تأثیر
استاندارد مدل رگرسیونی نشان دادند که قویترین پیشبینیکنندههای متغیر وابسته (تصور از بدن) بهترتیب
متغیرهای درونیسازی هنجارهای رسانهای ،درونیسازی هنجارهای فرهنگیاجتماعی ،مصرف رسانهای و فشار
هنجاری از جانب مردان میباشند؛ بنابراین ،رسانهها به تنهایی در تصویرسازی از بدن نقش نداشته و معیارها و
ارزشهای فرهنگی جامعه نیز در این مسئله سهیم هستند .پیوند بین رسانهها بهعنوان عامل مدرن با ارزشها
و هنجارهای فرهنگی جامعه بهعنوان عامل سنتی با نقش تقویت کننده رسانهها در درونی سازی معیارهای
زیبایی ترکیب شده و قالب جدیدی از ارزشهای فرهنگی و اجتماعی را شکل داده است.
کلیدواژهها :تصور از بدن ،مصرف رسانهای ،درونیسازی هنجارهای رسانهای ،درونیسازی هنجارهای فرهنگی.

 -1استادیار گروه جامعهشناسی دانشگاه گیالن
 -2کارشناس ارشد جامعهشناسی
* :نویسنده مسئول

Email: kanani@guilan.ac.ir
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 .1مقدمه و بیان مسأله
یکی از مسائلی که در سطح جامعه در سالهای اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته ،بحث
تصور از بدن و تالش در جهت پیروی از ایدهآلهای موجود در این زمینه است .در تعریف
تصور از بدن گفته شده است که آن ،تصویر و برداشتی است که ذهن و فکر نسبت به بدن
دارد و دارای دو بعد ادراکی و نگرشی است .مؤلفهی ادراکی آن به چگونه دیدن اندازه ،وزن،
چهره ،حرکات و اعمالمان مربوط میشود؛ درحالی که مؤلفهی نگرشی به این موضوع
برمیگردد که ما چه احساسی دربارهی این ویژگیها داریم و چگونه این احساسها ،رفتارمان
را هدایت میکنند (محمدی)01 :1811 ،؛ بنابراین ،تصور از بدن سازهای اجتماعی 1است که
با رضایت خاطر فرد نسبت به بدنش در ارتباط است (گروگن .)853 :2444 ،2درواقع ،تصور از
بدن یک مفهوم چندبعدی و پیچیده است که شامل خود ادراکیهای مرتبط با بدن و
خودنگرشیهایی شامل تفکرات ،عقاید ،احساسات و رفتارها میباشد.
تصور از بدن فرای عوامل روانی و ذهنی از عوامل اجتماعی و فرهنگی تأثیر میپذیرد .در
واقع تصور ما از بدن به شدت تحت تأثیر اطالعاتی است که روزانه ،دربارهی آنچه زیبا و جذاب
است و آنچه زیبا و جذاب نیست ،دریافت میکنیم (موحد .)183 :1834 ،این اطالعات از طیف
وسیعی از منابع اجتماعی به افراد انتقال مییابند .انتقال این اطالعات از یکطرف ریشه در
ارزشها و هنجارهای سنتی و بومی هر جامعهای دارد که با تأکید بر ظاهر فیزیکی از دوران
کودکی به فرد منتقل شده و درونی سازی میگردد و از طرف دیگر ریشه در ارزشها و
هنجارهای به عاریه گرفته شده و انتقال یافته از فرهنگهای دیگر از طریق رسانههای ارتباط
جمعی دارد؛ به عبارت دیگر ،تصویر از بدن را نمیتوان صرفاً ناشی از یکی از این عوامل دانست،
بلکه ویژگیهای خاص هر جامعه و گسترش نفوذ رسانهها در سالیان اخیر بهطور توأمان در
آن نقش دارند.
انتقال ارزشها و هنجارهای بومی هر جامعهای و درونیسازی آنها را جامعهشناسان تحت
مقوله جامعهپذیری مورد مطالعه فراوان قرار دادهاند .اجتماعی بودگی زندگی انسان شرایطی
را فراهم میسازد تا در زمینههای مختلف رفتاری ،مجموعهای از الگوها و ایدهآلها در قالب
ارزش ها و هنجارهای اجتماعی برای افراد ارائه گردد تا از آن طریق افراد نه تنها رفتار خود
بلکه بدن خود را نیز تنظیم نمایند .بهعبارتدیگر ،ایماژ بدنی ما صرفاً توسط آنچه که بدن خود
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را شبیه به آن میپنداریم شکل نمیگیرد؛ بلکه این زمینههای اجتماعی و فرهنگی هستند که
بر تفسیر ما از آنچه میبینیم ،اعمال قدرت میکنند .عمل درک این ایماژ ،فرایندی برساختهی
شرایط اجتماعی است (اباذری .)184 :1811 ،به همین دلیل در هر جامعهای و در هر دورهای
مجموعهای از الگوها و ایدهآلهای فرهنگی در ارتباط با خصوصیات زیبایی اندام و چهره در
مورد بدن و به ویژه بدن زنان مورد تبلیغ و اشاعه قرار میگیرد .ارزشهای فرهنگی بومی
(ایرانی) مرتبط با بدن زنان و بهویژه توجهی که به زیبایی چهره مبذول میشود باعث روی
آوردن هر چه بیشتر به استفاده از لوازم آرایشی و عملهای جراحی اجزای صورت بوده است.
اگرچه این ارزشها و یا به بیان بهتر ،معیارهای مربوط به زیبایی از گذشته تاکنون دچار
تحوالتی شده است ،ولی در هر دوره زمانی معیارهای مشخصی برای زیبایی وجود داشته که
افراد و خصوصاً زنان ملزم به پیروی از آن بودهاند .بهطوریکه در گذشته چاقی ،نوعی زیبایی
برای زنان بهشمار میرفت .درحالیکه امروزه و برعکس آن دوران ،الغری یکی از ایدهآلهای
ظاهری برای بدن بهشمار میرود.
عالوه بر این ،گسترش ارتباطات بین جوامع مختلف نیز یکی دیگر از راههای درونیسازی
هنجارهای اجتماعی در ارتباط با رفتار و بدن انسان بوده است .انتقال فرهنگی بین جوامع
اگرچه امر دیرینهای است ،ولی امروزه جهانی شدن بهعنوان پدیدهای چندوجهی که از
پیامدهای مدرنیته محسوب میشود نقش به سزایی در گسترش اطالعات روزانه افراد در تمامی
جوامع انسانی دارد .یکی از منابع جهانی شدن گسترش وسایل ارتباطی یا همان جهانیشدن
ارتباطی بوده است؛ بنابراین رسانهها به یکی از نیروهای غالب در فرایند اجتماعیشدن تبدیل
شدهاند و سرمشق تازهای برای هویتیابی در مدرنیتهی اخیر بهشمار میروند (بنت:1813 ،1
 .)124امروزه رسانهها به ما میگویند که ظاهر ما چگونه باید باشد .گسترش استفاده از لوازم
آرایشی و یا جراحیهای زیبایی صرفاً ناشی از هنجارهای سنتی و بومی ایران نیست بلکه
گسترش استفاده از رسانههای جمعی و اجتماعی نیز نقش به سزایی در این زمینه دارند .بر
اساس ارزشها ،بهطور سنتی از زنان انتظار میرفت که چهره خود را با استفاده از لوازم آرایش
سنتی مانند سرمه آرایش دهند ،درحالیکه امروزه با گسترش رسانهها و تبلیغات تجاری که با
ورود انواع لوازم آرایشی جدید همراه بوده ،تنوع مصرف آن افزایش چشمگیری یافته است.
در چنین شرایطی ،در جامعه ایرانی نیز شاهد توجه ویژه به امر زیبایی و مقوالت مرتبط با
آن خصوصاً در بین زنان هستیم؛ چرا که با توجه به ارزشها و کلیشههای جنسیتی جامعه و
1. Bennett
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نیز نقش رسانهها در تبلیغات تجاری محصوالت متنوع زیبایی ،زنان بیش از پیش به بدن و
ظاهر خویش توجه میکنند .عالوه بر این ،دختران جوان بهعنوان فعاالن و مخاطبان اصلی
رسانهها و نیز افرادی که بیشتر به دنبال دستیابی به موقعیت بهتر اجتماعی هستند ،تأثیر
شگرفی از این وضعیت گرفته و انگیزه و تمایل فراوانی برای ارائه تصویر مطلوبی از بدن خویش
خواهند داشت.
بنابراین ،گستردگی استفاده از لوازم آرایشی مدرن ،جراحیهای زیبایی و حضور در
کالسهای زیبایی اندام در دوران کنونی که همگی آنها ناشی از تأکید و توجه به تصویر از بدن
است را از یک طرف میتوان مرهون ارزشها و هنجارهای موجود در فرهنگ سنتی و تحوالت
آن دانست که تصور از چهره را بهعنوان بخش مهمی از زیبایی بدن برای زنان معرفی مینماید
و در فرایند جامعهپذیری درونی سازی شدهاند و از طرف دیگر ،میتوان مرهون انتقال فرهنگی
ناشی از گسترش مصرف رسانهای و درونیسازی هنجارهای انتقال یافته به فرد دانست.
با قبول این پیش فرض که تصور از بدن یک سازه اجتماعی است که در اثر انتقال و
درونیسازی هنجارهای اجتماعی بومی و جهانی شکل میگیرد و به نوبه خود بر روی رفتار و
تنظیم بدن تأثیر میگذارد ،این تحقیق به دنبال بررسی چگونگی تصور از بدن و تأثیر
زمینههای سنتی (هنجارهای موجود در جامعه) و امکانات مدرن (میزان مصرف رسانهای) بر
آن است .درواقع ،میتوان پرسید که هر یک از منابع اطالعاتی بومی و جهانی و بهویژه مصرف
رسانهها (اینترنت ،ماهواره و تلویزیون) چگونه تصور از بدن در میان دختران را شکل میدهند؟
ارزشهای بومی و رسانهها چگونه از طریق درونیسازی هنجارهای فرهنگی ،اجتماعی و رسانه-
ای بر تصوری که زنان از بدن خود دارند نقش ایفا میکنند؟
 .2پیشینه تجربی پژوهش
اگرچه تحقیقات انجام شده در زمینه عوامل مؤثر بر تصور از بدن در داخل کشور اندک است،
ولی تحقیق در مورد مدیریت بدن و بهویژه دستکاری و تغییر در اجزای بدن که نشانگر تصور
بدنی منفی افراد از خود ،تحت تأثیر مؤلفههای فرهنگی میباشد از جمله موضوعات مورد عالقه
تعدادی از پژوهشگران داخلی بوده است .بهعنوان مثال آزاد ارمکی و چاوشیان ( )1811عوامل
مؤثر بر مدیریت بدن را بررسی کرده و نشان دادند که سطوح گوناگون مدیریت بدن رابطهی
معناداری با متغیرهایی دارد که آشکارا داللت فرهنگی دارند این متغیرها عبارتاند از جنس،
سن ،تحصیالت ،سرمایهی فرهنگی و نگرش سنتی به خانواده .قاسمی ( )1813نیز در تحقیق
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خود نقش مؤلفههای فرهنگی مانند تعریف کلیشهای از بدن زنان را در گرایش به جراحی
زیبایی نشان داد .طبق یافتههای پژوهش او ،احساس رضایت شخص از بدن و عاملیت زنان
نقش مؤثری در جراحی زیباییشان داشت .کرمی و جمالی ( )1830نیز در پژوهش خود
معتقدند که در شرایط کنونی جامعه و با توجه به اینکه زیبایی به یکی از اصلیترین معیارها
و مالکهای قضاوت در مورد دختران چه در عرصههای اجتماعی و چه در فرصتهای ازدواج
بدل شده است و دختران تحقق بسیاری از خواستههای خود را تنها در گرو زیباتر شدن و
نزدیک شدن به الگوهای تبلیغ شده در رسانهها و کسب اعتماد به نفس میدانند و اتخاذ چنین
تصمیمی از سوی خود را آگاهانهترین و مناسبترین انتخاب میدانند .آنان قبل از اقدام به
مدیریت بدن از خود ناراضی بوده و با طرد از سوی گروههای مختلف مواجه میشدهاند .دختران
بیان کردهاند که بعد از مدیریت بدنشان اعتماد به نفسشان به دلیل زیبایی که کسب کردهاند
افزایش یافته و در زمینههای اجتماعی موفقتر بودهاند و به همین خاطر احساس رضایت و
آرامش میکنند.
پژوهش رضایی و همکاران ( )1813حاکی از آن است که عوامل مستقیم مؤثر در مدیریت
بدن عبارتاند از :مصرفگرایی ،فشار اجتماعی و مصرف رسانهای .این سه عامل  18درصد
تغییرات متغیر وابسته را تعیین مینمایند .پژوهش سفیری و همکاران ( )1832به گونه دیگری
نقش فشارهای هنجاری و تصوری را در مدیریت بدن نشان میدهد .بر اساس نتایج تحقیق
آنها بین اعتماد به نفس ،توجه به عوامل ذهنی ،فشارهای اجتماعی و مدیریت بدن زنان و
مردان رابطه معناداری وجود دارد .همچنین ،عالوه بر عوامل فردی ،فشارهای اجتماعی نیز بر
مدیریت بدن تأثیرگذار بودهاند .نتایج پژوهش فتحی و رشتیانی ( )1832بیانگر این است که
بین جهانیشدن رسانهها و تکنولوژیهای ارتباطی از طریق القای فرهنگ فرستنده
(فرهنگپذیر کردن مخاطب) ،ترویج فرهنگ مصرفگرایی ،تنوع و نوگرایی ،جهانی شدن
فرهنگعامه غرب ،ترویج فردگرایی و خودآموزی ،از همآموزی و به همآموزی و دادن
بازخوردهای متقابل با مدیریت بدن رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد .پژوهش کوهی
نصرآبادی و همکاران ( ) 1830نیز نشان داد که بین اقدام به خودآرایی و پذیرش اجتماعی،
نگرش به زیبایی و خودآرایی رابطه وجود دارد.
تعدادی از پژوهشگران نیز مستقیماً به تصور از بدن و عوامل مؤثر بر آن پرداختهاند .مختاری
و عنایت ( )1811نشان دادند که تصور از بدن زنان از طریق نگرش جنسیتی که آنان نسبت
به خود ،نگرش مردان نسبت به زنان و زنان نسبت به مردان شکل میگیرد .نگرش زنان نسبت
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به خود ملهم از نگرش ظاهرگرایانه مردان نسبت به زنان است .نتایج پژوهش دیگر مختاری و
عنایت ( )1834نشان دادند که سه الگوی رفتار تحقیرآمیز ،تفاوت جنسیتی و تبعیض جنسیتی
در خانواده به عنوان شرایط علی تأثیرگذار بر تصور بدنی زنان میباشند .دستاورد این سه الگو
نیز جامعهپذیری جنسیتی معطوف بهظاهر میباشد .موحد و همکاران ( )1834نیز نشان دادند
که عمل و تمایل به آرایش کردن در بین دانشجویان باال بوده و درصد فراوانی از آنها تصور
بدنی منفی دارند .رابطهی عزت نفس با تصور از بدن منفی بوده و رابطهی آن تنها با بعد
گرایش به آرایش معنادار بود .نارضایتی از بدن با عمل و تمایل به آرایش نیز رابطهی معنادار
داشت .عالوه بر این یافتههای آنها بر یکسان نبودن اثرات رسانههای مختلف بر تصور از بدن
اشاره داشتند .مثالً استفاده از تلویزیونهای داخلی رابطهی معناداری با تصور از بدن نداشتهاند
اما استفاده از رسانههای خارجی مثل ماهواره رابطهی معناداری با نارضایتی از بدن و کاهش
عزت نفس داشتند.
پژوهش ریاحی ( )1834نیز حاکی از وجود رابطه معنیدار بین متغیرهای سرمایهگذاری
بدن ،شرم از بدن ،پایش بدن و عزت نفس با تصور از بدن است .همچنین تفاوتهای جنسیتی
معناداری در تأثیرگذاری متغیر شرم از بدن مشاهده شد .بدین معنی که عالوه بر سرمایهگذاری
بدن و عزت نفس متغیر شرم از بدن ،بهعنوان بخشی از متغیر خودشیانگاری ،پیشبینیکننده-
ی میزان رضایتمندی از بدن در بین زنان (نه مردان) بوده است که حاکی از اثرات شدیدتر
انتظارات اجتماعی راجع به بدن ایدهال بر روی زنان و درونی کردن آن در مقایسه با مردان
میباشد .نتایج مطالعه امامی غفاری و همکاران ( ،)1830نیز نشان میدهد که پذیرش اجتماعی
بدن و همچنین ابعاد سهگانه آن شامل پذیرش عام ،پذیرش در گروههای همسال و پذیرش
سازمانی با تصور از بدن همبستگی وجود دارد .همچنین متغیرهای سن ،مقطع تحصیلی و
وضعیت اشتغال با متغیر تصور از بدن رابطه معنیدار دارند .رسولزاده اقدم و همکاران ()1830
نیز در مطالعه خود همبستگی معنادار مستقیمی را بین استفاده از رسانههای اجتماعی و توجه
و نگرش به بدن مشاهده کردهاند.
در مطالعات خارجی نیز برخی به مدیریت بدن و برخی به تصور بدن و عوامل مرتبط با آن
توجه کردهاند .سپانس )1333( 1نشان داد که بهطورکلی هم عوامل فردی و هم عوامل
اجتماعی بر تصمیم زنان به جراحی زیبایی دخیل میباشند .در تبیین دالیل فردی محقق
تمایل به همانند شدن را در این انتخاب و تصمیم بهعنوان عامل کلیدی میدانست .هرچند
1. Cepanec
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که این عوامل فردی خود به عوامل اجتماعی چون ارزیابیهای منفی جامعه از تغییرات ظاهری
زنان پا به سن گذاشته و تصورات فرهنگی از زیبایی نیز مربوط میشدند .فشارهای اجتماعی
نیز همچون نقش رسانهها و یا تأثیر روابط اجتماعی و تصورات فرهنگی از زیبایی و پا به سن
گذاشتن ،به میزان زیادی بر روند تصمیمگیری زنان دربارهی جراحی زیبایی تأثیرگذار بود.
بایر )2440( 1به بررسی تمایل به جوان ماندن در یک جامعهی سرمایهداری پرداخت .تبیین
محقق در بررسی این تمایل این است که اوالً به خاطر تأکیدی که نظام سرمایهداری بر نیروی
جوان که قدرت بدنی زیادی دارند ،افراد برای حفظ موقعیت کاری خود در نظام سرمایهداری
دارای نگرش ضد پیری هستند و عالوه بر این نظام سرمایهداری از طریق رسانههای جمعی
مالکهای فرهنگی خاصی از زیبایی میسازد که داشتن این مالکها باعث بهبود روابط
اجتماعی ،عاطفی و حتی ارتقای شغلی افراد میشود.
سپولودا وکاالدو )2414( 2در پژوهش خود به دنبال تبیین رابطهی جهانی شدن و تصور از
بدن و مکانیزمهای جهانیسازی بودند .پیش فرض پژوهش آنها این بود که پیامهای رسانهای
دربارهی عادتهای غذایی و زیبایی هم در پیامهای تبلیغاتی و هم در سایر برنامههای رسانهای
ممکن است منجر به پریشانی و نارضایتی از تصور جوانان از بدنشان شود .آنها در انتهای مقاله
خود به تحلیل و بررسی نظری نقش رسانهها در ایجاد تصور از بدن و نقش این تصورات بر
روی سالمت ذهنی افراد میپردازند.
بسیاری از تحقیقات نیز به تفاوتهای جنسیتی در تصور از بدن پرداختهاند .این دسته از
تحقیقات نشان دادند که تصور بدنی منفی و نارضایتی از بدن در میان زنان بیشتر از مردان
است ،هر چند که امروزه در میان مردان نیز در حال شیوع است ،اما همچنان زنان را بیشتر
به خود مشغول داشته است .چنانکه نتایج تحقیق لودویک ،)2443( 8لودویک و سولیوان0
( )2413نشان دادند که دختران در مقایسه با پسران نارضایتی بیشتری از بدنشان دارند.
 .3چارچوب نظری
یکی از عوامل اصلی در تحوالت رخ داده در زمینه تصور از بدن ،نقش رسانهها و البته ارزشها
و هنجارهای موجود در جامعه مورد نظر است .این عوامل در کنار یکدیگر در تصویرسازی از
1. Bayer
2. Sepulveda Ana, R. and Maria
3. Lodewyk
4 . Lodewyk and Sullivan
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بدن در بین دختران تأثیرگذار بودهاند .برای تبیین و بررسی این عوامل ،نظریه فرهنگی
اجتماعی تامپسون ،نظریه تصور از بدن کش و دیدگاههای فمینیستی دربارهی بدن بهصورت
تلفیقی مورد استفاده قرار گرفته و چارچوب نظری پژوهش را تشکیل میدهند.
به اعتقاد تامپسون ( )101 :1834رسانهها امکان تکثیر و عرضهی صور نمادین را در مقیاس
وسیع فراهم میکنند .به این ترتیب جریان انتقال فرهنگی را تسریع میبخشند .به اعتقاد او
صنعت فیلم ،شبکههای سینمایی ،شبکههای پخش رادیوئی و تلویزیونی و  ...ابزارهای انتقال
فرهنگی هستند .ظرفیت ذخیرهسازی رسانههای فنی این امکان را برای آنها فراهم میکنند
که بهمنزلهی منبعی برای اعمال قدرت به کار گرفته شوند .درواقع ،رسانهها میتوانند
جهتدهی موجود در جامعه درباره تصویر از بدن را مطابق با شرایط موجود و یا خواست
تولیدکنندگان و فعاالن بازار مصرف تسریع بخشند.
در این دیدگاه ،رسانههای غربی بهعنوان منبع اولیهی نارضایتی از بدن محسوب میشوند
که در میان زنان جوان بهطور گستردهای رواج یافته است .بر اساس این دیدگاه رواج نارضایتی
از بدن در میان زنان جوان و حتی مسن از پیامدهای غیرقابلاجتناب پرترهها (نمونههای ایدهآل
بدنی) به تصویر کشیده شده در رسانهها است که منجر به رفتارهای ریاضتگونه در میان زنان
میشود .رسانهها با نقش تلقین کنندهای که دارند ،ایدهآلهای طراحی شده از سوی
تولیدکنندگان را برجسته کرده و زنان و دختران را وادار به قبول آن میکنند .در این شرایط،
زنان و دختران میپذیرند که باید خود را به شکل و شمایل نمونههای آرمانی درآورند تا از
مزایا و امتیازهای اینگونه افراد بهرهمند شوند.
به اعتقاد تامپسون جوامع غربی تأکید زیادی بر ظاهر فیزیکی میگذارند و هنجارهای ثابت
و مشخصی برای جذابیت ظاهری دارند و اعتقاد عامهی مردم اینگونه است که شخصیتهایی
با جذابیت ظاهری به جایگاههای اجتماعی مطلوبتر ،موفقیت بیشتر ،زندگی کاملتر و مزایای
بیشتری در روابط بین فردی و جایگاههای اجتماعی میرسند .برای مثال عقیده بر این است
که افراد با جذابیت ظاهری احتمال بیشتری برای دریافت کمک و شانس بیشتری برای
پیشرفت و کسب شهرت دارند .او معتقد است که این هنجارهای اجتماعی و فرهنگی از دوران
کودکی برای افراد درونیسازی میشود .کش ( )2442نیز بر این باور است که مردم تمایل
بیشتری به ارتباط برقرار کردن با آنهایی که در بستر فرهنگیشان بهعنوان زیبا و جذاب تعریف
میشوند دارند .به همین دلیل داشتن تصویر بدنی مثبت از خود در موقعیتهای اجتماعی و
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فردی برای افراد حائز اهمیت است .در نتیجه ،نداشتن ظاهر زیبا بهمنزله یک ضعف و ویژگی
منفی تلقی شده و به نارضایتی فرد از بدن خود میانجامد.
به عبارت دیگر ،این نارضایتی از بدن ناشی از درونیسازی هنجارهای اجتماعی در ارتباط
با زیبایی ظاهری است .مثالً درونی سازی هنجارهای الغری منجر به تالشهایی در ارتباط با
الغر شدن در میان افراد میشود .تامپسون اشاره میکند که درونیسازی هنجارهای مربوط به
زیبایی با میزان مصرف رسانهای در ارتباط است (استین برگ .)12 :2440 ،از آنجاییکه
رسانههای غربی در بیشتر نقاط جهان نمایانده میشوند به نظر منطقی میرسد که نارضایتی
از بدن تحت تأثیر رسانههای جمعی با نارضایتی از بدن در جوامع دیگر در ارتباط باشد .گذشته
از این تأثیر رسانهها بدون در نظر گرفتن متن فرهنگی ناممکن است (گوردن ،)2441 ،چرا که
بستر فرهنگی هر جامعه ویژگیهای خاص خودش را دارد.
کَش ( )2442نیز به این اشاره میکند که هر چند هر فرهنگی ایدهالهای مربوط به زیبایی
فیزیکی مختص به خود را دارد و این ایدهالها با ایدهالهای جوامع و فرهنگهای مختلف
متفاوت است؛ اما ایدهالهای فرهنگی غرب که تأکید روز افزون بر الغری و باریک بودن است،
امروزه تا حد زیادی از طریق رسانههای جمعی جهانی شده است .به اعتقاد او تصویر از بدن
که با تجربیات اولیهی فرد شکل میگیرد ،مفهومی باز است یعنی در ارتباط با فرهنگ و
تجربیات بعدی فرد تغییر میکند و شکل میپذیرد.
قدرت ارزشهای مردساالرانه در جامعه ایرانی بهعنوان یکی از ویژگیهای فرهنگی خاص
آنکه در وجوه مختلف زندگی و از جمله تصویر از بدن نقش مهمی در این زمینه بازی میکند.
این تصویرسازی ناشی از مردساالری خصوصاً در بین زنان و دختران نمود بیشتری دارد .یکی
از نظریههای قابلاتکا برای تبیین چنین وضعیتی رویکردهای فمینیستی است که در آن زمینه،
تصور و ارزیابی زنان از اندام خود را در متن مشکالت آنها در جامعه ،فرهنگ و نظام معنایی و
یا موقعیت زبانی مورد بررسی قرار میگیرد .فمینیست سوسیالیست مقصر اصلی بیگانگی زنان
از بدنشان را نظام سرمایهداری میداند که ترویج دهندهی نارضایتی از بدن در میان زنان و
در نت یجه صرف پول زیاد برای خرید کاال و خدماتی است که این نقیصه را جبران میسازند.
البته این شرایط بالقوه متوجه مردان نیز میباشد؛ اما با این حال بهواسطهی فشار بیشتر بر
زنان ،باید آن را جنسیتی دانست .برخی فمینیستها با افـزودن مفهوم پدرسـاالری به
سرمـایهداری مصرفی به تشریح این واقعیت پرداختند که نظام سرمایهداری نه تنها به خالی
کردن جیب زنان میپردازد بلکه قدرت و استعداد بالقوهی آنان را میزداید و آنان را نسبت به
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خود بیگانه میکند (ذکایی .)118 :1811 ،در واقع ،ارزشهای موجود در کنار رسانهها بر
معیارهای خاصی مثل الغری و باربی بودن تأکید کرده و زنان را وادار به رعایت آن میکنند.
بهطوریکه زنان برای اعالم حضور در جامعه راهی جز استفاده از این معیارها ندارند.
در مجموع نظریهی اجتماعی و فرهنگی تامپسون تأکید بر فشارهای فرهنگی و اجتماعی
دارد که مردان و زنان را برای داشتن اندام زیبا ترغیب میکند .به عبارتی او ابزارهای فرهنگی
و درونیسازی هنجارهای فرهنگی و منابع آگاهیدهنده از هنجارهای فرهنگی و رسانهای را از
عوامل شکلدهی به تصویر از بدن میداند .او  0بُعد را ذکر میکند که عبارتند از -1 :منابع
اطالعاتی :منابع اطالعاتی شامل این میشود که آیا رسانهها بهعنوان منابع کسب اطالع از مد
و زیبایی محسوب میشوند و اینکه کدام یک از رسانهها میتوانند تأثیر بیشتری در انتقال
این ارزشهای فرهنگی داشته باشند -2 .درونیسازی هنجارهای فرهنگی و رسانهای :بیانگر
این میباشد که تا چه میزان افراد با مشاهده و مقایسهی خود با الگوهای فرهنگی به
درونیسازی استانداردهای فرهنگی میپردازند -8 .درونیسازی هنجارهای ورزشکاران :اینکه
افراد تا چه میزان مایل به شبیهسازی خود با ورزشکاران و الگوسازی از افراد مشهور میباشند.
 -0میزان احساس فشار :بیانگر این است که افراد تا چه میزان برای همنوایی و سازگاری با
ایدهالهای فرهنگی و رسانهای احساس فشار میکنند (تامپسون.)108 :1834 ،
بنابراین ،مطابق با دیدگاه تامپسون ( )1834تصاویر و پیامهای رسانهای در ترسیم ایدهآل-
های بدنی میتواند به درونیسازی این پیامها و الگوها در مخاطبان خود تأثیر گذارد .عالوه بر
این ،در نگاه تامپسون (همان) و کش ( )2442فرهنگ دارای ماهیت ایدئولوژیک است و رسانه-
ها بهعنوان ابزارهای انتقال این ایدئولوژی عمل میکنند .با توجه به این دیدگاه و دیدگاه
فمینیست سوسیال که آنان نیز از ابزار رسانهای بهعنوان عناصر ایدئولوژیک برای اعمال
امپریالیسم فرهنگی یاد میکنند ،میتوان ابزار رسانهای را بهعنوان وسیلهای برای بازتولید
هنجارهای جامعهی مردساالرانه جامعه ایرانی دانست که در نتیجهی مصرف هر چه بیشتر آن
تمایل افراد به درونی سازی هنجارهای فرهنگی و رسانهای افزایش مییابد و دختران فشارهای
بیرونی بیشتری را از سوی فرهنگ جامعه که همان فرهنگ مردساالرانه است ،برای تغییر و
کنترل بیشتر بدنهایشان احساس میکنند و در نتیجه دختران و زنان با عمل به این هنجارها
خودشان به بازتولید هر چه بیشتر این هنجارهای فرهنگی کمک میکنند.
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درونی سازی

تصور از بدن

هنجارهای رسانهای

مصرف رسانهای

فشارهای هنجاری از
جانب مردان

نمودار  :1مدل تحلیلی رابطه بین متغیرهای تحقیق

با توجه به چهارچوب نظری و پیشینه تحقیق ،فرضیاتی به شرح زیر مطرح گردید:
 -1بین درونیسازی هنجارهای اجتماعی-فرهنگی در ارتباط با زیبایی و تصویری که زنان از
بدن خود دارند رابطه وجود دارد.
 -2بین درونیسازی هنجارهای رسانهای در ارتباط با زیبایی و تصویری که زنان از بدن خود
دارند رابطه وجود دارد.
 -8بین تحمیل هنجارها از جانب مردان و تصویری که زنان از بدن خود دارند رابطه مستقیم
وجود دارد.
 -0بین میزان مصرف رسانهای و تصویری که زنان از بدن خود دارند رابطه وجود دارد.
 -5بین سن و تصویری که زنان از بدن خود دارند رابطه وجود دارد.
 -3بین پایگاه اقتصادی -اجتماعی خانواده و تصویری که زنان از بدن خود دارند رابطه وجود
دارد.
 -1بین وضع تأهل و تصویری که زنان از بدن خود دارند رابطه وجود دارد.
 .4روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر نوع روش ،پیمایشی و مقطعی است و برای گردآوری اطالعات از پرسش-
نامه خود اجرا استفاده شده است .جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان دختر دانشگاه
گیالن در سال تحصیلی  32-31بودند که طبق اطالعات اداره کل آموزش دانشگاه گیالن
تعدادشان  1334نفر بود .حجم نمونه در پژوهش حاضر با توجه به جدول مورگان  831نفر
انتخاب شد که بهمنظور کاهش خطای ناشی از نمونهگیری و احتمال ناقص بودن برخی از
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پرسشنامهها ،حجم نمونه تحقیق از  814مورد به  044مورد افزایش یافت .با توجه به تنوع
رشتهها و دانشکدهها از شیوه نمونهگیری احتمالی طبقهبندی استفاده شده است .برای تجزیه
تحلیل دادهها در این تحقیق از نرمافزار  SPSSاستفاده شده است .جهت اطمینان از پایایی
ابزار تحقیق ،از ضریب آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی استفاده شده است.
 .5تعریف مفهومی و عملیاتی مفاهیم
 .1-5متغیر وابستهی تحقیق

تصور از بدن :اصطالح تصویر بدنی ،دو بعد ادراکی و نگرشی دارد .مؤلفهی ادراکی تصویر بدنی
به چگونه دیدن اندازه ،شکل ،وزن ،چهره ،حرکت و اعمالمان مربوط میشود .درحالیکه مؤلفه-
ی نگرشی به این موضوع مربوط میشود که ما چه احساسی دربارهی این ویژگیها داریم و
این احساسها چگونه رفتارمان را هدایت میکند (مقیمیان .)35 :1831 ،برای سنجش تصویر
از بدن از سه بعد ارزیابی از ظاهر (با  3گویه) ،جهتگیری نسبت به ظاهر (با  18گویه) و میزان
رضایت و نارضایتی از بدن (با  1گویه) از مقیاس استاندارد تصویر از بدن 1کش ()2444
استفاده شد .برای سنجش ارزیابی از ظاهر از سؤاالتی مثل دوست داشتن اندام ،جذاب بودن
اندامم از نظر جنسی ،خوش آمدن از اندامم هنگام نگاه با آینه استفاده شد .همچنین بعد
جهتگیری نسبت بهظاهر با سؤ االتی مثل توجه کردن به موها ،صورت و ظاهر خودم هنگام
بیرون رفتن ،توجه به تناسب و زیبایی لباس ،استفاده از وسایل آرایشی برای بهبودی ظاهرم
عملیاتی شد .برای سنجش بعد رضایت و نارضایتی از بدن از سؤاالتی مثل میزان رضایت از
مو ،صورت ،قد و وزن استفاده شد.
 .2-5متغیرهای مستقل تحقیق

درونیسازی هنجارهای فرهنگی در ارتباط با زیبایی :بودریار ( )1834معتقد است که با
حرکت به سمت فرهنگ مصرفی ،اعضای جامعه نیز به تالشهایی برای درونیسازی هنجارهای
مصرفی میپردازند و زنان در جامعه تالشهایی در ارتباط با بدن خود برای کسب موقعیتهای
اجتماعی ،پایگاه و احترام ،انجام میدهند؛ که این تالشها آگاهانه و نیتمند است و منجر به
بازتولید استانداردهای فرهنگی در ارتباط با زیبایی میشود .برای سنجش این متغیر از
پرسشنامهی استاندارد نگرش فرهنگی اجتماعی نسبت به ظاهرِ 2هینبرگ و تامپسون ()1335
1. Multidimensional Body-Self Relations Questionnaire
2. Sociocultural Attitudes toward the Appearance Questionnaires
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استفاده شد .برای سنجش این متغیر از  1سؤال مثل اهمیت جذابیت ظاهری در جامعه،
اهمیت ظاهر و اندام مناسب برای پیشرفت در جامعه ،ارزیابی زیبا بودن افراد خوشهیکل
توسط مردم جامعه استفاده گردید.
درونیسازی هنجارهای رسانهای در ارتباط با بدن و زیبایی :این مفهوم نیز توسط تامپسون
و هینبرگ ( )1333به کار گرفته شده و نشاندهندهی میزان تأثیرپذیری افراد از هنجارها و
استانداردهای رسانههای داخلی و بینالمللی در ارتباط با زیبایی است .برای سنجش این متغیر
از پرسشنامهی استاندارد نگرش فرهنگی -اجتماعی به ظاهرِ هینبرگ ،تامپسون و استورمر
( )1335استفاده شد .این متغیر با  3سؤال مثل دوست داشتن شباهت ظاهری با بازیگران،
خوانندگان و زنان مدل و مقایسه ظاهر خود با بازیگران و خوانندگان در ماهواره ،عملیاتی
گشت.
تحمیل هنجارها از جانب مردان :این مفهوم از نظریات فمینیستی برداشت شده است و بیانگر
این مسئله است که در جسم و روح زنان در جامعه نوعی سلطهی مردانه وجود دارد که از
طریق قدرتهای موجود در جامعه از قبیل تبلیغات ،رسانه ،نظام پدرساالری ،تکنولوژیها،
صنایع زیبایی و  ...تحت فشار قرار میگیرند و هنجارهای مربوط به کنترل اندام از طریق
رژیمهای غذایی برای الغری و جراحیهای پرهزینه بر آنان تحمیل میشود (محمودآبادی،
 .)53 : 1834برای سنجش این مفهوم از  5سؤال مثل اهمیت نظر مردان برای زنان ،وفاداری
بیشتر مردان به زنان زیبا ،زیبایی زنان یکی از معیارهای همسر ایدهآل برای مردان ،قضاوت
مردان درباره زنان بر طبق ظاهرشان استفاده شد.
مصرف رسانهای :رسانههای جمعی و به تعبیر دیگر وسایل ارتباطجمعی اصطالح فارسیشده
واژه التین  mediumمیباشند و منظور از آن ،آن دسته از وسایلی هستند که مورد توجه تعداد
کثیری میباشند .در فرهنگ عمید هر وسیله که مطلب یا خبری را به اطالع مردم برساند
مانند رادیو ،تلویزیون ،ماهواره و  ...را رسانه میگویند (عمید .)13 :1838 ،برای سنجش
مصرف رسانهای از سه بعد استفاده از اینترنت (با  5گویه) ،استفاده از ماهواره (با  3گویه) و
استفاده از تلویزیون (با  3گویه) استفاده شد .استفاده از اینترنت با سؤاالتی مثل میزان (به
ساعت) استفاده از اینترنت برای دانلود فیلم و عکس ،وبگردی ،چت ،دانلود فیلم و کارهای
علمی؛ میزان استفاده از ماهواره با سؤاالتی مثل میزان (به ساعت) استفاده از ماهواره برای
تماشای موسیقی ،فیلم ایرانی و خارجی و تبلیغات و استفاده از تلویزیون با سؤاالتی مثل میزان
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(به ساعت) استفاده از تلویزیون برای تماشای برنامههای مذهبی ،موسیقی ،فیلم ایرانی و
خارجی و برنامه ورزشی عملیاتی شد.
پایگاه اقتصادی -اجتماعی :عبارت است از میزان برخورداری افراد از داراییهای مادی و
معنوی مهمی که نشاندهندهی جایگاه اقتصادی و اجتماعیشان در جامعه است .در این
تحقیق درآمد ،تحصیالت ،شغل و نوع ملک والدین به منزلهی شاخصهای مهم پایگاه اقتصادی
و اجتماعی افراد در نظر گرفته شدهاند.
 .6اعتبار و پایایی پرسشنامه
در این تحقیق ضمن استفاده از مقیاس استاندارد برای سنجش پایایی سؤاالت از آلفای کرونباخ
سنجش روایی تحقیق از روایی سازهای و روش تحلیل عاملی استفاده شده است که در زیر به
آن میپردازیم.
همانطوری که جدول باال نشان میدهد ،در انجام تحلیل عاملی از دو آزمون  KMOو
بارتلت استفاده شد که هر دوی آنها نشان میدهند که دادهها برای تحلیل عاملی مناسب
هستند ،چرا که سطح معنیداری آزمون بارتلت از  4/45کمتر هستند و مقدار  KMOنیز به
اندازهی  4/1و به میزان قابلقبولی است.
جدول  :1ضرایب آلفای کرونباخ و نتایج تحلیل عاملی متغیرهای تحقیق
نوع متغیر

وابسته

مستقل

مفهوم

تعداد
گویه

بعد ارزیابی از ظاهر

3

آلفای کرونباخ

مقدار KMO

4/115

4/133

سطح معناداری
آزمون بارتلت
4/444

بعد جهتگیری نسبت به
ظاهر

18

4/155

4/351

4/444

بعد میزان رضایت از بدن

1

4/115

4/188

4/444

متغیر تصور از بدن

21

4/121

4/140

4/444

هنجارهای اجتماعی
فرهنگی

1

4/123

4/112

4/444

هنجارهای رسانهای

3

4/183

4/158

4/444

فشار هنجاری از جانب
مردان

5

4/131

4/154

4/444

مصرف رسانهای

11

4/111

4/381

4/444
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 .7یافتههای تحقیق
 .1-7ویژگیهای پاسخگویان

از پاسخگویان مورد بررسی در این تحقیق بهترتیب  5درصد متعلق به پایگاه اقتصادی و
اجتماعی باال 25 ،درصد متعلق به پایگاه اقتصادی – اجتماعی متوسط و  14درصد متعلق به
پایگاه اقتصادی – اجتماعی پایین بودهاند .اکثر پاسخگویان یعنی  18/8درصد از آنان در مقطع
کارشناسی و  18/8درصد از پاسخگویان در مقطع کارشناسی ارشد و  8/5درصد از آنان در
مقطع دکترا مشغول به تحصیل بودهاند 51/1 .درصد از پاسخگویان کمتر از  22سال سن
داشتند و بقیه  22ساله و باالتر بودهاند .تقریباً تمامی پاسخگویان ( )31/8درصد ازدواج نکرده
بودند و فقط  1/1درصد دارای همسر بودهاند .هیچکدام از پاسخگویان بیهمسر بر اثر فوت و
یا طالق قرار نداشتند 11/8 .درصد از پاسخگویان حداقل تا  15سالگی در شهر و  11/1درصد
در روستا ساکن بودهاند.
 .2-7توصیف متغیر وابسته و ابعاد آن
همانطور که در جدول  5نشان داده شده است میانگین نمرهی پاسخگویان در متغیر تصور از
بدن  30/1است که ماکزیمم آن  123و مینیمم آن  35است .مقدار انحراف معیار نشان میدهد
که متوسط پراکندگی نمرهی تصویر از بدن ،در بین پاسخگویان  1/1است .میانگین نمره
پاسخگویان در هر یک از سه بعد ارزیابی از ظاهر ،جهتگیری نسبت بهظاهر و میزان رضایت
از بدن بهترتیب دارای میانگین  05/33 ،11/31و  23/53میباشد که متوسط پراکندگی نمرات
در هر کدام از آنها بهترتیب  0/2 ،2/5و  5/2میباشد.
جدول  :2آمارههای توصیفی متغیر وابسته و ابعاد آن
میانگین

ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

متغیر
ارزیابی از ظاهر

11/31

23

12

2/5

جهتگیری نسبت به ظاهر

05/33

31

82

0/2

میزان رضایت از بدن

23/53

04

1

5/2

تصویر از بدن

30/1

123

35

1/1

 .3-7توصیف متغیرهای مستقل

همانطور که در جدول  3نشان داده شده است میانگین نمرهی پاسخگویان در متغیر وابستهی
تصور از بدن  30/1است که ماکزیمم آن  123و مینیمم آن  35است .مقدار انحراف معیار
نشان میدهد که متوسط پراکندگی نمرهی تصور از بدن ،در بین پاسخگویان  1/1است .متغیر
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مستقل تصور از بدن ،در سه بعد ارزیابی از ظاهر ،جهتگیری نسبت به ظاهر و میزان رضایت
و نارضایتی از بخشهای مختلف بدن بهترتیب دارای میانگین  11/05و  23میباشد که متوسط
پراکندگی نمرات در هر کدام از آنها بهترتیب  0/3 ،2/5و  4/5میباشد .عالوهبر این متغیرهای
مستقل درونیسازی هنجارهای فرهنگی و رسانهای و فشارهای هنجاری مردساالرانه با
میانگینهای  12 ،13 ،21متوسط پراکندگیشان بهترتیب  0/3 ،4/0و  8/2میباشد.
جدول  :3آمارههای توصیفی متغیرهای مستقل
متغیر

میانگین

ماکزیمم

مینیمم

انحراف معیار

درونیسازی هنجارهای مصرفی

21

83

13

4/0

درونیسازی هنجارهای رسانهای

13

23

3

0/3

فشارهای هنجاری از جانب مردان

12

21

5

8/2

پایگاه اقتصادی و اجتماعی

12/2

24

1

0/1

 .4-7یافتههای تحلیلی

در مرحلهی دوم تجزیهوتحلیل دادهها بهمنظور آزمون فرضیههای تحقیق هر یک از متغیرهای
مستقل بهطور جداگانه با متغیرهای وابستهی تحقیق بهصورت دو به دو مورد مقایسه و تحلیل
قرار گرفتند .با توجه به اینکه متغیرهای مستقل و وابستهی تحقیق در سطح سنجش مقیاس
فاصلهای اندازهگیری شدهاند ،برای همبستگی و نیز معناداری رابطهی آنها از ضریب همبستگی
پیرسون استفاده میشود .در ادامه به هر یک از این متغیرهای مستقل و رابطهی آنها با متغیر
وابسته میپردازیم.
جدول  :4نتایج آزمونهای فرضیات رابطه تصور از بدن با متغیرهای مستقل
متغیر
وابسته

مقادیر

سطح

همبستگی

معنیداری

مصرف رسانهای

-4/111

4044

تأیید فرضیه

مصرف ماهواره

-4/315

4/42

تأیید فرضیه

-4/012

4/40

تأیید فرضیه

-4/241

4/41

تأیید فرضیه

درونیسازی هنجارهای رسانهای

-4/131

40444

تأیید فرضیه

درونیسازی هنجارهای فرهنگی

-4/843

40444

تأیید فرضیه

فشارهای هنجاری از جانب مردان

4/822

40444

تأیید فرضیه

متغیر مستقل

نوع آزمون

مصرف اینترنت
تصور از بدن

مصرف تلویزیون

پیرسون

نتیجه
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فرضیه اول :بین میزان مصرف رسانهای و تصور زنان از بدنشان رابطه وجود دارد.

مقادیر همبستگی پیرسون در جدول نشان میدهد که بین مصرف رسانهای و تصور از بدن
رابطه معکوس و معنیدار وجود دارد .شدت رابطه ،همبستگی قوی بین دو متغیر را نشان
میدهد؛ بنابراین نشان میدهد ،هرچه میزان مصرف رسانهای افزایش یابد ،در میزان تصور از
بدن اثر معکوس خواهد داشت و آن را کاهش خواهد داد .با توجه به اینکه سطح معنیداری
این رابطه کوچکتر از  4/45است ،این فرض پذیرفته میشود که بین میزان مصرف رسانهها
و تصور از بدن رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد.
همانطور که در جدول باال آمده است رابطهی تصور از بدن با رسانههای بررسی شده در
تحقیق سنجیده شده است که یافتههای همبستگی پیرسون نشانگر این میباشد که بین تصور
از بدن با مصرف هر یک از سه رسانهی اینترنت و ماهواره و تلویزیون معنادار گردید .چنانکه
شاهدیم متغیر وابستهی تصور از بدن با میزان مصرف ماهواره بیشترین میزان ضریب
همبستگی یعنی  -4/315را نشان میدهد که تقریباً قوی میباشد .پس از آن متغیر میزان
مصرف اینترنت به میزان  -4/012دارای رابطهی معنادار معکوس با متغیر وابستهی تحقیق
است و در نهایت متغیر مصرف تلویزیون به میزان  -4/241درصد با متغیر وابستهی تصور از
بدن دارای رابطهی معکوس و معنادار میباشد.
فرضیه دوم :بین درونیسازی هنجارهای رسانهای و تصور زنان از بدنشان رابطه معکوس و
معنادار وجود دارد.

مقادیر همبستگی پیرسـون نشان میدهد که بین درونیسـازی هنجارهای رسانهای و تصور از
بدن رابطه معکوس و معنیدار وجود دارد .شدت رابطه این همبستگی ،همبستگی قوی بین
دو متغیر را نشان میدهد؛ بنابـراین نشان میدهد هر چه درونیسـازی هنجارهای رسـانهای
افزایـش یابد ،در نـوع تصور از بدن اثر معکوس خواهد داشت .با توجه به اینکه سـطح
معنـیداری این رابطـه کوچکتر از  4/41است .این فرض پذیرفته میشـود که بین درونی-
سازی هنجارهای رسانهای و تصور از بدن رابطه معکوس و معنیداری وجود دارد.
فرضیه سوم :بین درونیسازی هنجارهای فرهنگی و اجتماعی و تصور از بدن رابطه معکوس
و معنادار وجود دارد .به این معنا که هر چه هنجارهای فرهنگی و اجتماعی بیشتر درونی
گردد ،زنان تصور منفیتری از بدن خود دارند.

مقادیر همبستگی پیرسون نشان میدهد که بین درونیسازی فرهنگ مصرفی و تصور از بدن
رابطه معکوس و معنیدار وجود دارد .شدت رابطه این همبستگی ،همبستگی ضعیف بین دو
متغیر را نشان میدهد؛ بنابراین نشان میدهد هر چه درونیسازی فرهنگ مصرفی افزایش
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یابد ،در میزان تصور از بدن اثر معکوس خواهد داشت و آن را کاهش خواهد داد .با توجه به
اینکه سطح معنیداری این رابطه کوچکتر از  4/41است ،این فرض پذیرفته میشود که بین
درونیسازی فرهنگ مصرفی و تصور از بدن رابطه معنیداری وجود دارد؛ بنابراین

H1

(مبنی

بر وجود رابطه) تأیید و ( H 0خالف ادعای ما) با حداکثر اطمینان  %33رد میشود.
فرضیه چهارم :بین احساس فشار هنجاری از جانب مردان و تصور از بدن رابطه وجود دارد.

همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین فشارهای هنجاری از جانب مردان و تصور از بدن
رابطه مستقیم و معنیدار وجود دارد .شدت این رابطه ،همبستگی متوسط بین دو متغیر را
نشان میدهد؛ بنابراین نشان میدهد هرچه فشارهای هنجاری از جانب مردان افزایش یابد ،در
میزان تصور از بدن اثر مستقیم خواهد داشت و آن را افزایش خواهد داد .با توجه به اینکه
سطح معنیداری این رابطه کوچکتر از  4/41است این فرض پذیرفته میشود که بین
فشارهای هنجاری از جانب مردان و تصور از بدن رابطه معنیداری وجود دارد؛ بنابراین

H1

(مبنی بر وجود رابطه) تأیید و ( H 0خالف ادعای ما) با حداکثر اطمینان  %33رد میشود.
فرضیات پنجم تا هفتم در ارتباط با رابطه تصور از بدن با متغیرهای جمعیتشناختی از قبیل
سن ،پایگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده پاسخگویان و همچنین پایگاه زناشویی خود آنها بوده
است .آزمون این فرضیات بیانگر عدم وجود رابطه معنیدار بین این متغیرها و متغیر وابسته
بوده است ،لذا در اینجا از آوردن جزییات آنها خودداری شده است.
 .5-7برازش مدل از طریق رگرسیون چند متغیره

برای فهم تأثیر همزمان متغیرهای مختلف بر متغیر تصور از بدن ،از مدل رگرسیونی چند
متغیره استفاده کردیم .به همین جهت تمامی متغیرهای مستقل به روش  enterوارد مدل
گردید .از میان متغیرهای مستقل تحقیق متغیرهای درونیسازی هنجارهای رسانهای،
درونی سازی هنجارهای فرهنگی ،میزان مصرف رسانه و احساس فشار هنجاری از جانب مردان
در مدل دارای تأثیرات معنادار بودند.
جدول  :5تحلیل رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار در مدل
نام متغیر

B
51/110

STD
2/885

میزان مصرف رسانه

-4/814

4/41

درونیسازی هنجارهای رسانهای

-4/031

4/138

-4/854

درونیسازی هنجارهای فرهنگی

-4/202

4/121

-4/820

-1/341

فشارهای هنجاری از جانب مردان

4/111

4/434

4/151

8/131

مقدار ثابت=عرض از مبدأ (آلفا)

-4/253

T
22/111

Sig
4/444

Beta

-5/253

4/444

-2/111

4/40
4/445
4/442

R  0.48 R  0.69 F  78.963 Sig  0.000
2
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شیب خط رگرسیونی استاندارد نشده=B
شیب خط رگرسیونی استاندارد شده=Beta
خطای برآورد یا تخمین رگرسیونی=STD
تأثیر بین حضور هر متغیر مستقل در مدل=T
سطح معنیداری شیب خط هر متغیر مستقل = Sig

براساس نتایج این تحلیل رگرسیون متغیرهای مصرف رسانهای با ضریب ( )-4/221تأثیر
درونیسازی هنجارهای رسانهای با ضریب تأثیر ( ،)-4/133تأثیر درونیسازی هنجارهای
فرهنگی با ضریب تأثیر ( )-4/820فشارهای هنجاری از جانب مردان با ضریب ( ،)4/154از
ضرایب تأثیرگذار در مدل رگرسیونی استاندارد شده بودند .بقیهی متغیرهای مستقل از قابلیت
پیش بینی برخوردار نبودند و از مدل رگرسیونی تحقیق حذف شدند .مقدار ضریب همبستگی
رگرسیونی چندگانه برابر با  4/33بوده که نشان میدهد ،با توجه به همبستگی همزمان همه
متغیرها بر تـصور از بدن ،رابطه متوسط بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته وجود دارد
 .R=4033مقدار ضریب تبیین برابر با  R2=4001بوده که نشان میدهد  01درصد از
واریانسهای تصور از بدن تحت تأثیر متغیرهای مستقل (درونیسازی فرهنگ مصرفی،
درونیسازی هنجارهای رسانهای ،فشارهای هنجاری از جانب مردان) است و مقدار ضریب عدم
تبیین برابر با  K2=4052بوده که سهم سایر متغیرهایی است که در پژوهش حاضر وجود
ندارند .مقدار آزمون  Fبرابر با  F=110338و سطح معنیداری آن برابر با  Sig=40444بوده که
نشان میدهد تأثیرگذاری متغیرهای مستقل در مدل (درونیسازی فرهنگ مصرفی ،درونی
سازی هنجارهای رسانه ای ،فشارهای هنجاری از جانب مردان) بر تصور از بدن معنیدار بوده
و نشان میدهد که متغیرهای موجود در مدل از قابلیت پیشبینی مناسب برخوردار میباشند.
 .6-7تحلیل مسیر
تحلیل مسیر برای آزمون مدلهای علی به کار میرود و مستلزم تنظیم مدلی بهصورت نمودار
علّی است و هدف آن برآوردن ارزیابی از اهمیت ارتباطات علی فرض شده میان مجموعهای از
متغیرهاست.
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جدول  :6مدل رگرسیونی گامبهگام برای متغیر تصور از بدن
مدل

ضریب همبستگی

ضریب همبستگی

استاندارد نشده

استاندارد شده

خطای

B

استاندارد

( 1مقدار ثابت)

52/18

میزان مصرف رسانه

-4/858

4/414

( 2مقدار ثابت)

51/444

1/530

T

بتا

4/114

سطح
معنیداری

31/203
-4/205

4/44

-5/483

4/44

85/138

4/44

میزان مصرف رسانه

-4/821

4/414

-4/221

0/311

4/44

درونیسازی هنجارهای رسانهای

4/133

4/435

-4/103

-8/414

4/442

درونیسازی هنجارهای فرهنگی

-4/281

4/121

-4/223

-1/101

4/43

( 8مقدار ثابت)

51/110

2/121

22/111

4/444

میزان مصرف رسانه

-4/814

4/414

-4/253

-5/253

4/444

درونیسازی هنجارهای رسانهای

-4/031

4/138

-4/854

-2/111

4/440

درونیسازی هنجارهای فرهنگی

-4/203

4/121

-4/820

-1/341

4/445

فشارهای هنجاری از جانب مردان

4/111

4/434

4/151

8/131

4/442

فشارهای هنجاری از
جانب مردان

4/151

تصور از بدن

-4/854

درونی سازی

4/234

هنجارهای رسانهای

-4/253

-4/820

میزان مصرف رسانهای

درونیسازی
هنجارهای فرهنگی

نمودار  :2دیاگرام تحلیل مسیر عوامل مؤثر بر تصور از بدن در میان دانشجویان
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جدول  :7نوع و میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته
نوع اثر علّی

مقدار اثر علّی

مستقیم

-4/253

متغیرهای مستقل

غیرمستقیم

-4/221

کل

-4/018

درونیسازی هنجارهای رسانهای

مستقیم

-4/854

درونیسازی هنجارهای فرهنگی

مستقیم

-4/820

فشارهای هنجاری از جانب مردان

مستقیم

4/151

میزان مصرف رسانهای

با توجه به مدل علی و نتایج حاصل در جدول  1نکات ذیل برای ما روشن میشود:
بین میزان مصرف رسانههای جمعی و تصور اشخاص از بدنشان رابطهی معنیدار در حدود
 01درصد وجود دارد که به صورت معکوس بر متغیر وابستهی تحقیق اثر میگذارد .میزان این
اثر بر متغیر وابسته بهطور مستقیم  -25درصد بوده که این نشانگر این است که متغیر میزان
مصرف رسانه ای که در این تحقیق شامل استفاده از ماهواره و اینترنت و تلویزیونهای داخلی
میباشد ،توانسته است  25درصد از تغییرات متغیر وابستهی تصور از بدن را بهطور مستقیم و
به میزان  22درصد تغییرات متغیر تصور از بدن را بهصورت غیرمستقیم تبیین کند .تأثیر
غیرمستقیم متغیر مصرف رسانهای را میتوان اینگونه تبیین کرد که با افزایش میزان مصرف
رسانههای جمعی میزان تمایل افراد به درونیسازی و تأثیرپذیری از هنجارهای اجتماعی و
فرهنگی جامعه نیز افزایش مییابد و در نتیجهی آن تصور افراد نسبت به بدنشان دچار تغییر
میشود ،بهطـوریکه با افزایش میزان مصرف رسانهای نمرهی تصور از بدن نیز متعاقباً کاهش
مییابد.
بین میزان تمایل افراد به درونیسازی هنجـارهای رسانهای و تصور افراد از بدنشان رابطهی
معنیدار در حدود  85درصد وجود دارد که بهصورت معکوس متغیر وابستهی تحقیق را تحت
تأثیر قرار میدهد.
بین تمایل به درونیسازی هنجارهای فرهنگی و اجتماعی جامعه و تصور افراد از بدنشان
رابطهی معنادار در حدود  28درصد وجود دارد که بهصورت معکوس متغیر وابستهی تحقیق
را دستخوش تغییر میکند.
بین میزان احساس فشار هنجاری از جانب مردان و نمرهی تصور از بدن افراد به میزان 15
درصد رابطهی معنادار و مستقیم وجود دارد که این نشان میدهد با توجه به اینکه افراد
تاحدی احساس فشار هنجاری برای مدیریت و رسیدگی به ظاهر خود میکنند و با توجه به
اینکه مقوله ی آراستگی و توجه به ظاهر در نظر مردان برای زنان مهم است ،اما نمرهی تصور
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از بدنشان تحت این مقوله کاهش پیدا نمیکند ،بلکه به میزان  15درصد افزایش نیز مییابد
که شاید در تبیین آن بتوان گفت در نتیجهی احساس اهمیت مقولهی زیبایی ظاهری برای
مردان در نظر دختران ،توجه به بدن و آراستگی در بین آنان افزایش مییابد و در نتیجه
فعالیتهای بیشتری برای بهبود و آراستگی ظاهر خود انجام میدهند که این منجر به بهبود
احساس و تصور آنان نسبت به اندام و ظاهرشان میشود.
 -8بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تصویر از بدن در دانشجویان دختر
دانشگاه گیالن بوده است .برای سنجش تصور از بدن از سه بعدِ مقیاس تصور از بدن کش
( )2444استفاده شد .همچنین برای تبیین نظری عوامل مؤثر بر تصور از بدن از نظریات
تامپسون ،کش و فمینیستها استفاده گردید .با مقایسهی نمرهی تصور از بدن در آزمون کش
با نمرهی بهدستآمده از پیمایش تحقیق حاضر درمییابیم که نمرهی تصور از بدن در ابعاد
ارزیابی نسبت به ظاهر ،جهتگیری نسبت به ظاهر و میزان رضایت از بخشهای مختلف بدن
در نمونهی تحقیق حاضر نسبت به نمرهی استاندارد آزمون کش باالتر است .بر اساس
پژوهشهای سوسا ( ،)2441یانور و تامپسون ( ،)2441لم و همکاران ( )2442لیکتنتال و
همکاران ( ،)2445لودویک و همکارانش ( )2443نیز میزان تصور از بدن و نارضایتی از آن در
بین دختران بیشتر است .در تبیین این تفاوتها نکتهی قابل اشاره این میباشد که شاید
تفاوتهای فرهنگی در اهمیت و الویت زیبایی ظاهری نقش بیشتری دارد .این تفاوت را شاید
بتوان بر مبنای تفاوت در میزان استفاده از لوازم آرایشی و افزایش فوقالعاده در جراحی زیبایی
دانست .اهمیت و اولویت زیبایی که در میان دختران دانشجو در این پژوهش مشاهده گردید
را میتوان با اهمیت و اولویت کاربرد لوازم آرایش در محیطهای دانشگاهی و اشتغال مقایسه
کرد.
نتایج تحقیق نشاندهندهی رابطهی معکوس و معنادار تصور از بدن با درونیسازی
هنجارهای فرهنگی میباشد که مطابق با پژوهشهای آزاد ارمکی و چاوشیان ( ،)1811قاسمی
( ،)1813رضایی و همکاران ( ،)1813مختاری و عنایت ( ،)1834کوهی نصرآبادی و همکاران
( ،)1830کرمی و جمالی ( ،)1830امامی غفاری و همکاران ( ،)1830سپانس ( ،)1333کیتی
بایر ( ،)2440کیتی بایر ( ،)2440ون وندرن و کینالی ( )2412است .عالوه بر این ،رابطهی
معکوس و معنادار بین تصور از بدن با درونیسازی هنجارهای رسانهای نیز مطابق با تحقیقات
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موحد و همکاران ( ،)1834فتحی و رشتیانی ( ،)1832هالیول و همکارانش ( )2411است.
رابطهی معکوس و معنادار بین میزان مصرف رسانهها با تصویر از بدن مطابق با پژوهش رضایی
و همکاران ( )1813بوده است .همچنین ،رابطهی معکوس و معنادار بین تصویر از بدن با
احساس فشار هنجاری از جانب مردان نیز با پژوهشهای مختاری و عنایت ( )1811و ریاحی
( )1834مطابقت دارد.
با توجه به یافتههای این تحقیق میتوان گفت که هرچند افراد در دنیای مدرن تعیین
کننده و عامالن نهایی تصمیمهای خود در نحوهی ارائهی خود در زندگی روزمرهشان هستند،
امـا نقش رسـانهها را در القـاء و الگـوپذیری سبکهای زنـدگی افراد نمیتوان نادیده گرفت.
به این ترتیب رسـانهها و تصاویر و ایماژهـا در دنیـای معاصر تا حـد زیادی تعیینکنندهی
ارزشهای زیبایی و زشتی ،خوبی و بدی هستند؛ اما این نقش رسانهها بدون پیشزمینههای
فرهنگی نهفته در ذهن کنشگران که برگرفته از فرهنگ بومی آنهاست ،چندان کارساز نخواهد
بود؛ به عبارت دیگر ،اگرچه به نظر میرسد که روح رشد یافته در فرهنگ سنتی با ارزشهای
بیآالیشی ظاهری و انکار بدن همراه بود و بسیاری تصور میکنند که فرهنگ سنتی میخواست
بدن پوشیده بماند تا خاصیت جسمانیت و مادیاتش نمایانده نشود؛ اما وجود بسیاری از ارزشها
و هنجارها و انتظارات مرتبط با زیبایی در فرهنگ سنتی که به نوبه خود فشارهای اجتماعی
بر فرد وارد میکنند .مطابق با رویکرد فمینیستی ،احساس فشار برای بهنجار شدن با تغییرات
ارزشهای فرهنگی برای بهبود ظاهر از جانب مردان منجر به بهبود سرمایهگذاری و توجه زنان
به ظاهرشان و افزایش رفتارهای مدیریتی نسبت به ظاهرشان گردید و درنتیجه ارزیابی زنان
از ظاهرشان را تخت تأثیر قرار میدهد .این ارزشها با تولید ارزشها و هنجارهای فرهنگی
مدرن پیوند خورده و تقویت شده است .تولید و بازتولید این ارزشهای فرهنگی به واسطهی
ابزارهای رسانهای عالیق افراد را به یکدیگر پیوند میزند.
تغییرات در هنجارهای فرهنگی جامعه مبنی بر اهمیت یافتن توجه به ظاهر ،مدیریت آن،
آراستگی ،زیبایی ظاهر و اندام (با الهام از نظریه مدرنیستی تامپسون و کش) در حال اتفاق
است که تامپسون این تغییرات را ایدئولوژیک دانسته و آن را نتیجهی رسانهای شدن جامعه
(که بهواسطهی رسانهها که فرایند دکوپاژ و تحمیل واقعیت بهواسطهی آن اتفاق میافتد)
میداند .هرچه افراد زمان بیشتری از وقت خود را با مصرف رسانهها (که در این تحقیق شامل
اینترنت ،ماهواره و تلویزیونهای داخلی میباشد) بگذرانند ،هنجارهای فرهنگی مربوط به
اهمیت زیبایی ظاهر و تناسب اندام و هنجار الغری برای کسب تأیید اجتماعی بیشتر و دست
یافتن به پیشرفتهای اجتماعی را بیشتر درونیسازی میکنند؛ و در نتیجهی این درونیسازی
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نمرهی تصویر از بدنشان نیز (در ابعاد میزان رضایت از بخشهای مختلف بدن و ارزیابی نسبت
به ظاهر) کاهش مییابد.
با افـزایش میزان ساعات مصرف رسانهای ،تمایـل به این درونیسازی در افراد تقویت می-
شود و در نهایت نمرهی تصویر از بدن کاهش پیدا میکند .مطابق با رویکرد کش ،افراد در
نتیجهی رسانهای شدن فرهنگ ،معیار و استاندارد رسانهها را بهعنوان الگوی فرادست و باالتر
برمیگزینند ،در نتیجه به مقایسهی خود با الگوهای معیار رسانهای (برای کسب ایدهآلهای
رسانهای در ارتباط با زیبایی) میپردازند و از آنجا که ایدهآلهای رسانهای اکثراً غیرواقعی
هستند میزان رضایت افراد از اندام و ظاهرشان کاهش مییابد؛ بنابراین ،با افزایش میزان مصرف
رسانهای به تعبیر تامپسون تمایل به پذیرش و درونی سازی افزایش مییابد .به عبارتی با توجه
به آگاهی افراد از غیرواقعی و دور از دسترس بودن ایدهآلهای فرهنگی در ارتباط با زیبایی،
در نتیجهی تکرار تصورات ،میل 1نیز در افراد برانگیخته میشود .به این ترتیب فرایند پردازش
و جذب اطالعات همسو با آن دسته از تصوراتی که بیشتر در معرض حواس بصری قرار
میگیرند ،به کار میافتد .پس سرمایهگذاری برای مدیریت ظاهر افزایش و میزان رضایت ذهنی
و شناختی افراد در ارزیابی ظاهرشان کاهش مییابد.
به این ترتیب ایماژهای مدرن که در ظاهر دارای بار هنجاری متفاوتی هستند و در قالب
فرهنگ بدنی جدیدی عرضه میشوند ،به نوعی در ترکیب با زمینههای هنجاری بومی و سنتی
در قالبی نو و مدرن باز تولید میشوند .در فیلمها شخصیتهای مثبت و اخالقی ،انسانهای
آراسته ،خوش سیما و زیبا هستند ،اینگونه است که داشتن معیارهای تعریف شدهی زیبایی
با فضیلتهای اخالقی پیوند میخورد .در آگهیهای تجاری کاالی بهتر کاالیی است که اول از
همه در خدمت رفاه جنسی فرد قرار بگیرد .اینگونه است که تبلیغات صابون با لطافت و زیبایی
و حرکات اغواگرانهی زن همراه است و این تداعی ناخودآگاه تعریفی مشخص از کاالی خوب
میشود .به این ترتیب با ارائهی کاراکتری با شخصیت خوب و کاالیی با الگوی بدنی خاص،
اذهان عموم خواه و ناخواه ارزشهای زیبایی را جسمیت میبخشند .شاید بتوان گفت که با
مصرف هر چه بیشتر ایماژها ،افراد در ارتباط با تعریف معیار زیبایی شرطی میشوند .این
عناصر هرچند جزئی و به نظر ناچیز میرسند؛ اما میتوانند حرکت و تغییرات فرهنگی را
تسریع بخشند.
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