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Abstract:

Nowadays With the advent of widespread communication networks,  
people's lifestyle has been influenced. Instagram is one of the 
communication platforms that, due to its interactivity and the possibility 
of publishing and sharing photos and contents, provides the ground 
for comparison among peers, and also causes users dissatisfaction 
with their body image, eating disorders, changing their attitudes toward 
Fashion. researchers have always interested in Lifestyle changes under 
the influence of social media and the influence of different age groups. 
The aim of the study was to investigate the impact of Instagram on the 
lifestyle of Tabriz women in three dimensions of body image, eating 
disorders, Fashion. The statistical population consisted of 385 women 
aged 20 to 70 years living in Tabriz. The research was correlational and 
conducted througha a survey. Data were collected using a questionnaire 
and from samples selected randomly. The results showed that there was 
a significant relationship between the number of hours of using Instagram 
and women’s attitudes toward their body image, eating disorders and 
Fashion. With the increase of using Instagram hours, women’s attitudes 
toward Fashion and modern lifestyle increases, and this, affects the way 
they look at their bodies and encourages them to control their weight 
and eating disorders. According to the findings, Instagram has the most 
influence on mode among the dimensions of lifestyle. Underlying factors 
such as body mass index, age, income, marital status, and employment 
status were also strong predictors that intensified media influence.
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چکیده
در عصـر حاضـر بـا ظهور شـبکه های ارتباطی گسـترده، سـبک زندگی افـراد جامعه تحت 
تأثیـر قـرار گرفتـه اسـت. اینسـتاگرام یکی از پلتفرم هـای ارتباطی اسـت که به واسـطه تعاملی 
بـودن و امـکان انتشـار و اشـتراک گذاری عکـس و محتـوا، زمینـه مقایسـه را میان همسـاالن 
فراهـم مـی آورد و بیـش از همـه باعـث نارضایتـی کاربـران از تصویـر بـدن خـود، اختـال در 
تغذیـه و تغییـر رویکـرد نسـبت بـه مد می شـود. تغییر سـبک زندگی تحـت تأثیر رسـانه های 
اجتماعـی و تأثیرپذیـری گروه هـای سـنی مختلف همواره مورد توجه پژوهشـگران بوده اسـت. 
پژوهـش حاضـر، بـا هـدف بررسـی میـزان تأثیرگـذاری اینسـتاگرام بـر سـبک زندگـی زنـان 
تبریـزی در سـه بعـد تصویـر بـدن، اختـال در تغذیـه و مد انجام شـده اسـت. جامعـه آماری 
پژوهـش را 385 نفـر از زنـان 20 تـا 70 سـال سـاکن تبریـز تشـکیل داده اند. ایـن پژوهش از 
نوع همبسـتگی و روش آن پیمایشـی بوده اسـت. اطاعات با اسـتفاده از پرسشـنامه و با روش 
نمونه گیـری احتمالـی از نوع تصادفی گردآوری شـده و نتایج نشـان داده اسـت کـه بین میزان 
سـاعات اسـتفاده از اینسـتاگرام و نگرش زنان نسـبت به تصویر بدن خود، اختال در تغذیه و 
مـد، رابطـه معنادار وجود دارد چنان که با افزایش سـاعات اسـتفاده از اینسـتاگرام، تمایل زنان 
در خصـوص مـد، بـه سـبک مـدرن افزایـش  می یابد و ایـن، بر نوع نگرش شـان نسـبت به بدن 
خـود تأثیـر می گـذارد و آنـان را به کنتـرل وزن و اختـال در تغذیه ترغیب می کند. بر اسـاس 
ایـن پژوهش، اینسـتاگرام بیشـترین تأثیـر را در میان ابعاد سـبک زندگی بر روی مد گذاشـته 
اسـت. عوامـل زمینـه ای همچون شـاخص توده بدنی، سـن، درآمـد، وضعیت تأهـل و وضعیت 
شـغلی نیـز پیش بینی کننده هایـی قـوی بودند که تأثیرگذاری رسـانه را شـدت می بخشـیدند. 

کلیدواژه ها: اینستاگرام، تصویر بدن، تغذیه، زنان، مد
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مقدمه
کاربردهای فناوری اطاعات و ارتباطات در عصر حاضر، بیش از همه در قالب رسانه های 
اجتماعی رایانه ای و موبایلی، بر سبک زندگی افراد سایه انداخته است، به نوعی که افراد 
جامعه در تمامی نســل ها تحت تأثیر رسانه های اجتماعی قرار می گیرند و بسیاری از 
امور زندگی خود را از طریق رسانه ها و شبکه های اجتماعی همچون اینستاگرام انجام 
می دهند. در مطالعات اخیر نگاه پژوهشــگران به طور خاص به اینســتاگرام به عنوان 
یک پلتفرم رســانه اجتماعی پرطرفدار معطوف شده است. این رسانه بر پست کردن، 
انتشــار و انتقال تصاویر تمرکز دارد، چنان که افراد قادر به دنبال کردن کاربران دیگر 
هســتند و می توانند محتوای مورد نظر خود را از طریق هشــتگ ها جســتجو کنند. 
اینســتاگرام به عنوان یکی از رســانه های اجتماعی با ایجاد تغییرات اساسی در سطح 
ارتباطات، سبک زندگی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار داده است. در حقیقت بر خاف 
اشــکال سنتی رسانه ها مانند مجات یا فیلم ها، رسانه های اینترنتی اجتماعی به افراد 
اجــازه می دهند که هم مصرف کننده و هم تولید کننده محتوا باشــند. عاوه بر این، 
بســیاری از افراد که از این ارتباطات برای کار و زندگی روزانه استفاده می کنند، دیگر 
نمی توانند از چنین اجتماعاتی اجتناب کنند. اثرات منفی رسانه های اجتماعی مشابه 
رســانه های سنتی، عموماً به فرایند مقایســه اجتماعی نسبت داده می شود. بر اساس 
مطالعات دانشمندان رسانه چندین نظریه برای تشریح تأثیرات منفی رسانه بر میزان 
رضایتمندی از تصویر بدن مطرح کرده اند اما چهارچوب نظری که به صورت گســترده 
مورد پذیرش قرار گرفته، نظریه مقایســه اجتماعی اســت )هندریکس1  و همکاران، 

2017: 94(. رفتاری که در بین دخترها از پسرها شایع تر است.
مطابق نظریه مقایسه اجتماعی فستینگر2 )1954( خودارزیابی افراد در این واقعیت 
ریشه دارد که اغلب به دنبال مقایسه خود با افراد هم رده و مشابه هستند، ازاین رو، به 
نظر می رسد که زندگی اجتماعی آناین و آفاین با یکدیگر پیوند ناگسستنی دارند و 
این وضعیت به احتمال زیاد، پیامدهایی برای روابط اجتماعی، سامتی و رفاه دارد. در 
نتیجه پژوهشگران به طور گسترده ، در خصوص رابطه بین نحوه استفاده از رسانه های 
اجتماعی مجازی و جنبه های مختلف سبک زندگی، سامت و روان شناختی، به تحقیق 
و پژوهش می پردازند. در تعریف ســبک زندگی آمده اســت: »سبک زندگی داللت بر 
شــیوه ای از زندگی دارد و مجموعه ای به نســبت هماهنگ از همه رفتارها، ارزش ها ، 
نگرش ها، مســائل جمعیتی، تفاوت های جنسی، موقعیت اقتصادی، طبقه اجتماعی و 
فعالیت های یک فرد معین در جریان زندگی روزمره )همچون مدیریت و شــیوه های 

1. Hendrickse
2. Festinger
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گوناگون پرورش بدن( اســت که مســتلزم مجموعــه ای از عادت ها، جهت گیری ها و 
برخورداری از نوعی وحدت اســت. اما تصمیم گیری درباره شــیوه اصلح، صرفاً نوعی 
انتخاب نیســت، بلکه یکی از اساســی ترین عناصر ســاختاری هویت شخصی است« 
)گیدنز، ترجمه موفقیان، 1388: 121( در این میان، یکی از مهم ترین مواردی که در 
خصوص سامت کاربران همواره مورد توجه پژوهشگران قرار دارد، میزان رضایتمندی 
زنان از بدن خود و اختال در خوردن تحت تأثیر رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. 
پژوهش ها نشــان داده است؛ زنانی را که درگیر مقایسه های اجتماعی مربوط به ظاهر 
در ســایت های اجتماعی اینترنتی می شــوند، خطر باالی احســاس نارضایتی از بدن 
تهدید می کند )فردولی1 و همکاران، 2018: 92( که از عوامل مهم اختال در خوردن 
اســت. پرولوف2 در مطالعات خود می گوید؛ نمایش تصاویر ایده آل الغراندام نمایشی 
در رسانه های اجتماعی که بر میزان رضایتمندی از تصویر بدن تأثیرگذار است، باعث 
عاقه مندی دانشــمندان به این موضوع شده اســت )هندریکس و همکاران، 2017(. 
بر اســاس پژوهش های صورت گرفته در این حوزه، پژوهشــگران و دانشمندان علوم 
اجتماعی عقیده دارند که بدن ایده  آل الغر به طور معمول در جوامع غربی، به عنوان یک 
هیکل کوچک زنانه با کمر باریک و چربی کم معرفی می شود. سیلوراستاین3 و همکاران 
)1986( اسپیتزر4 و هندرسون5 )1999( در مطالعات خود به این نتیجه رسیدند که به 
طرز قابل توجهی، هرچه ســایز بدن زنان طی دو دهه گذشته افزایش یافته، سایز اندام 
زنان الغراندام و ایده آلی که در رسانه ها نمایش داده می شوند، به تدریج باریک تر شده 
اســت )هندریکس و همکاران، 2017(. به این ترتیب، طبــق مطالعات صورت گرفته، 
استفاده از اینستاگرام با نارضایتی از بدن در میان زنان ارتباط معناداری دارد )کوهن6، 
2017(. شــاخ های اینستاگرامی، اینفلوئنسرها و یا افراد مشهور که در این میان نقش 
اساسی و مهمی دارند، در سال های اخیر توانسته اند توجه بیشتری به خود جلب کنند؛ 
چرا که به نحوی متقاعدکننده تر، حرفه ای تر و مطلوب تر در تولید محتوا عمل می کنند؛ 
محتوایی که به صورت مستقیم بر خرید و سبک زندگی مصرف کنندگان اثر می گذارد 

)چون7 و همکاران، 2018: 17(.
بر اساس پژوهش های صورت گرفت در ایران، سایز بدن به عنوان یکی از شاخص های 
زیبایی شناختی همواره مورد توجه زنان بوده است، برای مثال، بر اساس زیبایی شناسی 
ســنتی در تبریز، چاقی برای زنان، ارجح و مقبول مردان بوده و این نگرش تا دو دهه 
گذشــته نیز در این شهر رواج داشته است. کارال سرنا8 جهانگرد ایتالیایی در سفرنامه 
خود آورده است؛ »در ایران فقـــط زنـان چاق مقبول اند و آنهایي که از نعمت چاقي 

1. Fardouly
2. Perloff
3. Silverstein

4. Spitzer
5. Henderson
6. Cohen

7. Chun
8. Karla Serna
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مورد نظر برخوردار نیســـتند، بـه درمـان و دواهـاي مختلف متوسل مي شوند. چون 
الغري براي زنان ایراني نوعي مایه ننگ و سرشکسـتگي اسـت و حتي گاهي شوهرها 
به این بهانه آنها را طاق مي دهند« )طهماسبی  و زارعی، 1397: 581(. اما این نگرش 
نسبت به زیبایی بدن طی دهه های اخیر تغییریافته و در پی آن، سبک تغذیه نیز بنا 
به اعام دانشگاه علوم پزشکی تبریز تحت تأثیر قرار گرفته است. بر اساس اعام رسمی 
دانشــگاه علوم پزشکی تبریز، مشکات گوارشی یکی از مشکات اساسی مردمان این 
شهر است و سرطان معده، شایع ترین سرطان غیر پوستی در استان آذربایجان شرقی 

به شمار می رود.
پژوهش های زیادی به نقش منفی رسانه ها در نمایش عکس های ایده آل در مجات 
مــد و تلویزیون و تأثیر آن بر مدیریــت بدن، مد و تغذیه پرداخته اند )وانت1، 2009(، 
اما پژوهش های اخیر به ســمت اینترنت و شــبکه های اجتماعی تغییر جهت داده اند. 
اینســتاگرام رسانه تأثیرگذاری است که در شکل دهی به رفتار و اعتقادات مردم نقش 
مؤثری دارد و اســـتفاده ناآگاهانـــه از آن می توانـد صدمـــات جبران ناپذیـری بـه 
فرهنـگ اصیـل جامعـه و سامت زنان وارد کنـد. باتوجه به اینکه در دوره قرنطینه به 
دلیل شیوع کووید 19 مصرف شبکه های اجتماعی در بین خانوارها افزایش یافته است 
و طبق نتایج پژوهش ها، استفاده از اینستاگرام بر مؤلفه های سبک زندگی زنان از جمله 
مدیریت بدن، تغذیه و مد تأثیر دارد و می تواند منجر به اختال در تغذیه، نارضایتی از 
تصویر بدن و کاهش اعتمادبه نفس در گروه زنان مورد پژوهش شود، ضرورت پرداختن 
به موضوع بیشــتر می شود. اگرچه پژوهش های مختلفی در زمینه تغذیه در شهرهای 
مختلف کشــور انجام شده و تأثیر عوامل مختلف همچون فرهنگی اجتماعی و رسانه 
مورد بررسی قرار گرفته است، تاکنون زنان تبریزی، مورد پژوهش در حوزه تصویر بدن 
و مد، تحت تأثیر رسانه های اجتماعی همچون اینستاگرام نبوده اند. پژوهش حاضر که 
تأثیر اینستاگرام را بر زنان ساکن شهر تبریز در سه بعد تصویر بدن، اختال در تغذیه 
و مد، باتوجه به پرمخاطب بودن این رسانه اجتماعی در میان نسل های مختلف، مورد 
مطالعه قرار داده، در نوع خود از مطالعات پیشین متفاوت است. به طورکلی هدف این 
پژوهش، بررســی تأثیر اینستاگرام بر سبک زندگی زنان است و نتایج آن ضمن کمک 
به اصاح الگوی فرهنگ مصرف می تواند از ســوی، برای دســت اندرکاران و مسئوالن 
فرهنگ و بهداشت کشور و از سوی دیگر، برای طراحان و مدیران صنعت مد و تغذیه 

حایز اهمیت باشد. 

1. Want
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پیشینه پژوهش

جدول 1. پیشینه پژوهش
Table 1. Literature Review

نتایج نویسندگان

داداش زاده و 
همکاران )1399(

شبکه اجتماعی اینستاگرام بر سبک زندگی کارکنان نظامی تأثیرگذار بوده و 
چهار بعد مذهبی، سیاسی، اقتصادی و خانواده را تحت قرار داده است. در این 

میان خانواده بیشترین تأثیرپذیری را داشته است.

اکبری و همکاران 
)1399(

بیـن شـبکه هاي مجازي و سـبک زندگي جوانان )سامت جسـماني، ورزش و 
تندرستي، وزن و تغذیه، پیشـگیري از بیماري ها، سامت روان شناختی، سامت 

معنوي، سامت اجتماعي، اجتنـاب از داروهـا و مـواد مخدر و پیشـگیري از 
حـوادث( رابطه معکـوس و معناداري وجـود دارد.

اکبرزاده جهرمی و 
همکاران )1398(

با افزایش مصرف اینستاگرام، تمایل مدرن زنان به مدیریت بدن افزایش می یابد. 
زنان دنبال کننده سلبریتی ها و صفحات مد به لحاظ نگرش و رفتار از سطح 

مدیریت بدن باالتری برخوردارند و میزان رضایتشان از ظاهر و بدنشان پایین تر 
است. نتایج نشان می دهد بین منطقه محل سکونت و سطح اقتصادی افراد و 

تمایات زنان در مدیریت بدن تفاوت معناداری وجود ندارد.

رضاییان و 
ادریسی )1397(

شبکه های اجتماعی بر سبک زندگی نسل چهارم تأثیرگذار شد. این تأثیرگذاری 
به نوع شبکه اجتماعی و میزان استفاده از شبکه های اجتماعی وابسته است. 
هرچه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی بیشتر می شود، گرایش به سبک 
زندگی مدرن نیز افزایش می یابد. همچنین با فاصله گرفتن از سبک زندگی 

سنتی، اعتماد اجتماعی کاهش می یابد.
عیدي زاده و 

احمدي بلوطکي 
)1397(

بین میزان استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي واتساپ و تلگرام با سبک 
زندگي و تمامي ابعاد آن رابطه معکوس و معناداري وجود دارد.

رزاقی و کنعانی 
)1396(

بین متغیرهای میزان مصرف رسانه، درونی سازی هنجارهای رسانه ای، هنجارهای 
اجتماعی و فرهنگی و تصور از بدن رابطه معناداری وجود دارد. در این 

پژوهش، متغیرهای درونی سازی هنجارهای رسانه ای، درونی سازی هنجارهای 
فرهنگی اجتماعی، مصرف رسانه ای و فشار هنجاری از جانب مردان، قوی ترین 

پیش بینی کننده های متغیر وابسته تصور از بدن تلقی شده اند.
صدقي و همکاران 

)1394(
بین میزان زمان استفاده از شبکه هاي اجتماعي مجازي با تغییر سبک زندگي و 

تغییر توقعات زوجین رابطه معنادار وجود دارد.
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نتایج نویسندگان

جین1 و ری2  
)2020(

 اینفلوئنسرها در اینستاگرام برای تجارت اجتماعی و فروش برندهای مورد 
نظر نقش مؤثری دارند چون اغلب طرفداران برندهایی را انتخاب می کنند که 
اینفلوئنسرها تبلیغ می کنند و این دلیل تقاضای بیشتر شرکت ها در جذابیت 

بازاریابی اینفلوئنسرهاست، به این ترتیب اینفلوئنسرها بر انتخاب رژیم غذایی سالم 
و تمرین های ورزشی تأثیرگذارند.

ولدهایس3 و 
همکاران )2020(

تصاویر سلفی کاربران زن جوان در اینستاگرام مورد مطالعه قرار گرفت و 
مشخص شد میزان اعتمادبه نفس و رضایت از بدن بر رفتارهای مدیریت سلفی 

تأثیرگذار است. میزان رضایت از بدن نه تنها، نتیجه استفاده از رسانه های 
اجتماعی، بلکه محرکی برای رفتارهای مدیریت تصاویر سلفی در اینستاگرام 

است.

هوالند4 و تیگمن5  
)2016(

تصاویر جذابی از افراد مشهور و زوج های ناشناخته از پروفایل های 
عمومی اینستاگرام نشان شرکت کنندگان داده شد، به نحوی قابل توجه، 

شرکت کنندگانی که در معرض نمایش تصاویر اندام های ایده آل الغر قرار گرفتند، 
نسبت به افرادی که تنها عکس های خنثی سفر را دیدند، بیشتر دچار نارضایتی 

از بدن شدند.

وارنر6 )2013(

نمایش لباس هاي ورزشي در فیلم هاي امریکایي بین سال های 1912 تا 1940 
موجب تولید لباس هاي ورزشي شد و از امریکا به تمام جهان گسترش یافت. 
درواقع نتایج پژوهش، بیانگر نقش رسانه در گرایش به سمت تولید و خرید 

لباس های ورزشي بود.
کراهه7 و کرائوس8 

)2010(
زنانی که تبلیغات مدل های الغر را در رسانه ها دنبال می کنند، برنامه غذایی 

متنوعی از اسنک های رژیمی را انتخاب می کنند.

لو9 و فریمن10 
)2007(

زنان قزاقستاني در حال گرایش به سمت مد هستند و آن را حقي براي خود 
مي دانند. طبق نتایج، زنان قزاقستاني اعتقاد دارند که نام تجاري محصول، ارزش 
لباس را ارتقا می دهد. ازاین رو، توجه زیادي به مد دارند و از رسانه ها براي آگاهي 

از مدهاي روز استفاده مي کنند.

مرور پیشینه پژوهش های داخلی و خارجی در حوزه تأثیرگذاری رسانه های مختلف، 
حاکی از تأثیر منفی رســانه و تغییر نگرش زنان نسبت به مدیریت بدن خود و تغییر 
سبک زندگی است؛ چنان که همه پژوهشگران، این تأثیرگذاری را در پژوهش های خود 
تأیید کرده اند. مطالعات نشان داده است زنانی که درگیر مقایسه های اجتماعی مربوط 
به ظاهر در رســانه های اجتماعی اینترنتی می شوند در خطر باالی احساس نارضایتی 
از بدن قرار دارند و اعتمادبه نفس شــان کاهش می یابد. از سوی دیگر، از جمله مواردی 

1. Jin
2. Ryu
3. Veldhuis

4. Holland
5. Tiggemann
6. Warner

7. krahe
8. Krause
9. Low

10. Freeman
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که با بررسی پژوهش های مختلف می توان به آن دست یافت؛ این نکته است که تأثیر 
رسانه بر زنان با تفاوت های طبقات اقتصادی و یا قومیتی، اختاف چشمگیری ندارد.

این تفاوت در گروه های ســنی مختلف، متفاوت بوده اســت. بر اســاس یافته های 
پژوهشگران اختال تغذیه تحت تأثیر رسانه ها در جوانان بیشتر است و با افزایش سن 
کاهش می یابد؛ امری که عامل آن را می توان در تاریخ و فرهنگ کشــورها جســتجو 
کرد به طوری که زنان با سن باالتر، تحت تأثیر سبک زندگی گذشته خود که برایشان 
درونی سازی شده است، تأثیرپذیری کمتری دارند. سبک زندگی از منظرهای مختلف 
از ســوی پژوهشــگران مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج، تأثیرپذیری و تغییر ســبک 

زندگی را تحت تأثیر رسانه ها، شبکه های اجتماعی و تبلیغات نشان داده است.
در زمینه مد نیز مطالعات حاکی از آن اســت که به دلیــل تأثیر تبلیغات هدفمند 
بر رســانه های اجتماعی، نگرش مخاطبان در مورد تصویر و مدیریت بدن تحت تأثیر 
قرار گرفته و گرایش کنترل وزن در بین مخاطبان زن افزایش  یافته اســت، امری که 
نتیجه آن، گسترش اختال در تغذیه و عمل های زیبایی در میان بانوان بوده است تا 

به تناسب بدنی ایده آل خود، مشابه با اندام و چهره های مشهور دست یابند. 

چارچوب نظری پژوهش
رسانه اجتماعی و سبک زندگی

اصطاح سبک زندگی به روش زندگی مردم و بازتابی کامل از ارزش های اجتماعی، 
طرز برخورد و فعالیت ها اشــاره دارد. ســبک زندگی مجموعه ای به نسبت منسجم و 
هماهنگ از تمامی امور عینی و ذهنی فرد یا گروه است، این امور که می توانند شامل 
دارایی ها، الگوهای رفتاری، روابط اجتماعی، مصرف، فعالیت های فراغتی و ســرگرمی، 
پوشــش و مدیریت بدن، نحوه غذا خوردن و چیدمان منزل باشند، امور و رفتارهایی 
بیرونی و قابل مشــاهده اند. همچنین ممکن است دربرگیرنده بینش ها و گرایش هایی 
باشــند که رفتارهای درونی و ذهنی اند. به عقیده پژوهشــگران، ســبک های زندگی، 
منشــاهای مختلفی همچون اشــتغال، طبقه و عوامل اقتصادی، تحصیات، ســن و 
جنس دارند. مطالعه جنسیت بر سبک زندگی به عنوان وسیله ای برای بررسی تحوالت 
فرهنگی تبدیل شده و از این منظر نیز حایز اهمیت است. »افراد به واسطه برخورداری 
از انواع مختلف ســرمایه دســت به مصرف فرهنگی و مــادی می زنند و اغلب تاش 
می کنند با مصرف نوع خاصی از کاالها، نوع خاصی از پوشــاک،  روش آرایش کردن، 
مصرف ســبک خاصی از غذاها و مدیریت بدن، تغییــر طبقاتی خود را اعام کنند و 
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یک هویت طبقاتی و ســبک زندگی جدیدی به دست آورند« )بوردیو1، 2005: 70(. 
براین اساس، سبک زندگی در ســه بعد تصویر بدن، تغذیه و اختال در خوردن و مد 
سنجیده شده است: 1( تصویر بدن: تصویر بدن عبارت از احساسات، ادراکات و افکاری 
است که فرد از بدن خویش دارد و مواردی از قبیل جذابیت جسمی و عواطف مربوط 
به اندازه و شکل بدن را در برمی گیرد. تصویر ذهنی منفی از خود به نارضایتی از بدن، 
احساس جذاب نبودن و در نهایت مشغولیت فکری نسبت به وضعیت ظاهری قسمتی 
از بدن و اختال در عملکرد منجر می شــود و افراد را متمایل به جراحی های زیبایی، 
افزایش رژیم های غذایی ســختگیرانه و اختال در تغذیه می کند، 2( تغذیه و اختال 
در خوردن: اختال خوردن رفتاری است که در آن تغییر شناخت افراد نسبت به غذا، 
وزن بدن و الگوهای غلط تغذیــه ای می تواند منجر به عوارض تهدیدکننده زندگی از 
نظر تغذیه ای و پزشــکی شود. ســه نوع اختال در خوردن شامل بی اشتهایی عصبی، 
پرخــوری عصبی و رفتارهای رژیمی تعریف می شــود و 3( مد: اهمیت دادن به برند، 
میــل به خریدن کاالهای گران قیمت، خرید و تمایل به پوشــیدن لباس های خاص و 
شیک که فرد را از دیگران متمایز کند و معرف هویت و شخصیت وی باشد، در تعریف 

از مد بیان می شود.
بر اســاس پژوهش های وانت )2009( درحالی که عوامل اجتماعی فرهنگی متعددی 
مانند خانواده و دوستان نگرش نسبت به تصویر بدن را تحت تأثیر قرار می دهند، نقش 
رســانه های اجتماعی در حال حاضر از اهمیت بیشتری برخوردار است. پژوهش های 
بســیاری تأثیر منفی نمایش در رسانه های ســنتی مانند مجات مد و تلویزیون را بر 
روی بدن مطالعه کرده اند )فرگوسن2، 2014(، اما در مطالعات، اخیر، نگاه پژوهشگران 
به طور خاصی به اینســتاگرام به عنوان یک پلتفرم رسانه اجتماعی پرطرفدار معطوف 
شــده و اغلب، به تأثیر منفی نمایش تصاویر در رسانه های اجتماعی بر مدیریت بدن 
پرداخته اند. رســانه های اجتماعی از لحاظ شــیوه تولید محتــوا و تعامل گرا بودن، با 
رســانه های سنتی متفاوت هستند؛ در این رسانه ها محتوا می تواند از سوی همتایان و 
ســلبریتی ها تولید شود و افراد قادرند پست ها و تعامات با دیگران را مدیریت کنند؛ 
این فعالیت ها امروزه به عنوان یک مســئله نگران کننده درخصوص تصویر بدن، مد و 

اختال در تغذیه، نظر پژوهشگران را به خود جلب کرده اند. 
ســلبریتی ها افرادی هســتند که با تبلیغات خود، نگرش نســبت به تصویر بدن را 
تحت تأثیر قرار داده اند چون به طور معمول، رســانه ها این افراد مدگرا را افرادی الغر و 
جذاب نمایش می دهند )مالتبی3 و همکاران، 2005(. به طوری که در ســال های اخیر 

1. Bourdieu 2. Ferguson 3. Maltby



169
تأثیر اینستاگرام بر سبک 
زنـدگی: تصـویر بــدن، 
اختالل در تغذیـه و مـد 
)مورد مطالعه: زنان 20 
تا 70 سال ساکن تبریز(

شــاهد افزایش درخواست زنان برای عمل های زیبایی بر روی اندام و چهره، به منظور 
شبیه سازی با سلبریتی های مورد عاقه شان بوده ایم که این اقدامات تمایل به کنترل 
وزن، اختال در تغذیه و در نهایت، نارضایتی از تصویر بدن و افزایش روحیه منفی را 
در پی داشته است )پیکارد1 و همکاران، 2020 و براون2 و تیگمن، 2016(. همچنین 
صنعــت مد بر روی مصرف کنندگان خود تأثیر چشــمگیری دارد و موجب می شــود 
کــه آنان بخش زیادی از زمان خود را برای جســتجوی الگوها و مدل های مورد نظر 
خود از طریق رســانه های اجتماعی صرف  کنند. در دوره ای که امروزه به فســت مد3 
شــهرت یافته است، بیشتر اینفلوئنسرهای مد و باگرها فعالیت های خود را از طریق 
پلتفرم های رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام توسعه می دهند؛ این افراد محتوای 
مربوط به مد را ایجاد می کنند و بر قدرت تصمیم گیری مخاطبانشان تأثیر می گذارند؛ 
در نتیجه، به طور غیرمســتقیم مدیریت بدن و عزت نفس مخاطبانشان را تحت شعاع 
نگرش ها و برنامه های خود قرار می دهند. گروگئن4 و ریچادرز5 )2002( بر نقش مد در 
تقویت پذیرش بدن های الغر به عنوان اســتاندارد ایده آل زنان تأکید می کند که سعی 
دارد به طورکلی، جامعه زنان را یک جمعیت الغر نشان دهد. تبلیغات اینفلوئنسرهای 
مد و احساس نارضایتی از بدن، می تواند زنان را به سمت عمل های زیبایی بدن سوق 
دهد. رادفورد6 )2007( نیز در مطالعات خود نشــان داده اســت که سامت ذهنی و 
فیزیکی زنان امریکایی تحت تأثیر رسانه ها قرار دارد و آنان عموماً تاش می کنند وزن 
و تصویر بدن خود را با ایده آل های دروغین رســانه های اجتماعی منطبق سازند؛ این 
رفتارهــا باعث نارضایتی از تصویر بدن، بی نظمــی در تغذیه و کاهش عزت نفس آنان 

می شود.

اینستاگرام و نظریه مقایسه اجتماعی 
اینســتاگرام یک پلتفرم رسانه اجتماعی است که حجم گسترده ای از اطاعات را در 
مورد فعالیت ها، نگرش ها و احساسات مختلف افراد در سراسر دنیا منعکس می کند. این 
پلتفرم برای کسب اطاعات و یادگیری مورد استفاده قرار می گیرد. اینستاگرام بیش از 
400 میلیون کاربر فعال دارد و روزانه 80 میلیون عکس از طریق آن اشــتراک گذاری 
می شود. کاربران اینستاگرام عاوه بر اینکه امکان انتخاب عکس های اغراق آمیز زیادی 
را در ایــن پلتفرم دارند و می توانند آنها را به اشــتراک بگذارنــد، قادرند از فیلترهای 
مختلف برای دســتکاری عکس هایشــان اســتفاده کنند تا ویژگی های خوب خود را 
بیشــتر جلوه دهند و بهترین خود را به نمایش بگذارند. بر اساس نظرسنجی دانشگاه 
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مریلند1 بیش از 65/4 درصد از ایرانیان از شبکه هاي اجتماعی استفاده می کنند و این 
رســانه بعد از تلویزیون پرمخاطب ترین رسانه است. بر مبناي نظرسنجی هاي صورت 
گرفته، شبکه اجتماعی اینســتاگرام پس از تلگرام پرطرفدارترین شبکه اجتماعی در 
بین کاربران ایرانی است )ایسپا، 1397( و در حدود 37 درصد از ایرانیان از اینستاگرام 
استفاده می کنند )استاتیســتا2، 2021(. مطابق نظریه مقایسه اجتماعی، مردم اغلب 
به مقایســه زندگی خود با دیگران می پردازند و رسانه های اجتماعی فضای مورد نظر 
را در اختیارشان قرار می دهند. براســاس نظریه مقایسه اجتماعی فستینگر )1954( 
خودارزیابی افراد در این واقعیت ریشــه دارد که به دنبال مقایسه خود با همساالن و 
افراد مشابه شــان هستند. مطابق این نظریه، افراد اغلب به مقایسه خود و زندگی شان 
با دیگران توجه خاصی نشــان می دهند و رسانه های اجتماعی فضای مورد نظر را در 
اختیاشــان می گذارند. در اینستاگرام کاربران تاش می کنند بهترین و باکیفیت ترین 
عکس های خود را بارگذاری کنند و به منظور تأثیرگذاری بیشــتر بر دنبال کنندگان 
خود، از ابزارهای دیجیتال برای ارتقای کیفیت عکس های خود بهره می گیرند )چائو3 
و چانگ4، 2016(. آنان از این طریق در فرایند مراقبت و نظارت اجتماعی مشــارکت 
می کنند. نتیجه این مقایســه در اینســتاگرام، منتج به نارضایتی از بدن، اختال در 
تغذیه و پرستش اینفلوئنســرها به عنوان مدل های مورد نظر شده است. مقایسه های 
اجتماعــی دارای اثرات مثبت و منفی هســتند و اثرات منفی گاه به شــکل ترس و 
بی حوصلگی خود را نشــان می دهند؛ افراد خودشان را ضعیف تر از دیگران می بینند و 

احساس خنثی بودن و کم ارزشی پیدا می کنند )دایکسترا5 و همکاران،2010(.
مطابق مطالعات چائی6 )2018( در میان زنان، احساس حسادت و غبطه نسبت به 
اینفلوئنسرها از طریق مقایسه اجتماعی افزایش می یابد و این گاه، منجر به افسردگی 
آنان می شــود. به طورکلی، مطابق این نظریه می توان نتیجه گرفت که پس از دیدن 
پســت ها و تصاویر جذاب افراد دیگر در اینستاگرام، حســادت مخاطبان برانگیخته 
می شــود و احساس ضعیف بودن نسبت به دیگران در آنان افزایش می یابد )تیواری7 
و پانجرات8، 2021(. اثرات منفی رسانه های اجتماعی مانند رسانه های سنتی عموماً 
به فرایند مقایســه اجتماعی نسبت داده می شود. مقایســه اجتماعی به طور خاصی، 
مرتبط با فعالیت رســانه های اجتماعی است زیرا فرد قابل  مقایسه مخاطبان در این 
رســانه ها همتایان یا اینفلوئنسرها هســتند. مطابق مدل اجتماعی فرهنگی کشوری 
که در آن زندگی می کنیم شامل هنجارهای اجتماعی، فرهنگی و جنسیتی گسترده 
است که این هنجارها نارضایتی از تصویر بدن و اختال در تغذیه را افزایش می دهند. 
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برای مثال، توجه به الغری زنان و تغذیه نامناســب در برخی جوامع غربی و آسیایی 
منجر به پذیرفته شدن این نگرش از سوی زنان در سایر جوامع شده است. افزون بر 
این، اســتاندارهای زیبایی به طور همزمان زنان را به سمت متناسب سازی بدن سوق 
می دهند که از سوی اینفلوئنسرهای امروزی مورد توجه قرار می گیرد )هالر1، 2020: 
79(. با وجود توســعه و محبوبیت رسانه های اجتماعی و استفاده گسترده از آنها در 
ایران، بررسی رابطه بین رســانه های اجتماعی و سبک زندگی نیازمند پژوهش های 
بیشــتر و فزاینده اســت، از آنجایی  که اینســتاگرام به دلیل تصویر محور بودن، در 
مقایسه با سایر شــبکه های اجتماعی، بر ســبک زندگی زنان در ایران، تأثیرگذاری 
بیشــتری داشته اســت انجام این پژوهش در بین زنان تبریزی اهمیت پیدا می کند؛ 
به این ترتیب، مطابق با ادبیات پژوهشــی یاد شده، رسانه اجتماعی اینستاگرام؛ تصویر 
بدن، تغذیه و نگرش نســبت به مد را تحت تأثیر قرار می دهد و منجر به نارضایتی از 

تصویر بدن می شود.

مدل مفهومی

شکل 1. مدل مفهومی برای سبک زندگی زنان تبریزی
Figure 1. Hypothesized Path Model

1. Haller
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فرضیه های پژوهش 

     جدول 2. فرضیه های پژوهش
Table 2. Hypotheses of Research

فرضیه اصلی

میزان استفاده از اینستاگرام بر سبک زندگی زنان تبریزی تأثیرگذار است.
فرضیه فرعی

میزان استفاده از اینستاگرام بر نگرش زنان تبریزی نسبت به تصویر بدنشان تأثیرگذار است.
میزان استفاده از اینستاگرام بر تغذیه و کنترل وزن زنان تبریزی تأثیرگذار است.
میزان استفاده از اینستاگرام بر رویکرد زنان تبریزی نسبت به مد تأثیرگذار است.

روش شناسی پژوهش
روش پژوهــش کمی و پیمایشــی و به لحاظ هدف، کاربردی اســت. جامعه آماری 
مشــتمل بر زنان 20 تا 70 سال ساکن شــهر تبریز است که بنابر آخرین سرشماری 
عمومی نفوس و مســکن مرکز آمار ایران در سال 1395، تعداد کل آنان به 772032 
نفر می رســد. همچنین با احتساب جدول مورگان، حجم نمونه برابر با 384 نفر است. 
روش نمونه گیری نیز خوشــه ای چند مرحله ای، توأم با تصادفی ساده و سیستماتیک 
بوده است؛ به این صورت که در مرحله نخست، هر یک از مناطق دهگانه شهرداری تبریز 
به عنوان یک خوشــه در نظر گرفته شــد و در مرحله دوم، کار نمونه گیری در داخل 
هریک از خوشــه ها به شیوه تصادفی ساده ادامه یافت و بر اساس آن، اغلب محله ها و 
خیابان های هر یک از خوشــه ها، در طرح نمونه گیری قرار گرفت. در مرحله سوم، نیز 
به تناســب جمعیت خانوار و زنان در مناطق شهرداری، خیابان ها و محله های انتخاب 
شــده به روش نمونه گیری تصادفی منظم، نمونه نهایی انتخاب شــد. پیش از تحویل 
پرسشنامه به زنان، پژوهشگر از آنان در مورد اینکه آیا کاربر اینستاگرام هستند یا خیر، 
ســؤال شد و در صورتی که پاسخ شــان مثبت بود، پرسشنامه به آنان داده شده است. 

برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار SPSS استفاده شده است. 
ابزار جمع آوری اطاعات، پرسشنامه در طیف لیکرت پنج درجه ای، شامل چند بخش 
اطاعات فردی، میزان فعالیت در اینستاگرام، رفتارهای غذایی و اختال خوردن، نگرش 
نســبت به بدن و نگرش و نوع انتخاب افراد در خصوص مد بود. بخش تغذیه، سؤاالت 
استاندارد و نسخه به روز شده هفدهم کتابخانه ملی پزشکی ایاالت متحده، آزموده شده 



173
تأثیر اینستاگرام بر سبک 
زنـدگی: تصـویر بــدن، 
اختالل در تغذیـه و مـد 
)مورد مطالعه: زنان 20 
تا 70 سال ساکن تبریز(

است. در خصـوص اعتبـار و روایـی پرسشـنامه، تأییـد اسـتادان صاحبنظـر در ایـن 
زمینـــه لحـاظ شـده اسـت. پایایی پرسشنامه نیز مورد سنجش قرار گرفت و ضریب 
آلفای کرونباخ برای متغیر مــد )0/78(، متغیر تصویر بدن )0/88( متغیر اختال در 
تغذیه )0/82( و اینســتاگرام )0/81( به دست آمد. بر اساس پرسشنامه سبک زندگی 
با ســه متغیر اختال در تغذیه و کنترل وزن، تصویر بدن و مد با 54 گویه مختلف بر 
اســاس مقیاس لیکرت مورد مطالعه قرار گرفت؛ نمره متوسط پاسخگویان به این سه 

مؤلفه بیانگر وضعیت سبک زندگی زنان تبریزی است.

یافته های پژوهش
الف( یافته های توصیفی

بر اســاس یافته ها، توزیع فراوانی گروه های ســنی تقریباً یکنواخت اســت و کمترین 
فراوانی، به گروه ســنی 56 تا 70 ســال تعلق دارد. 41 درصد از شرکت کنندگان مجرد 
و 54 درصد متأهل هســتند. بیشترین فراوانی سطح تحصیات در مقطع کارشناسی با 
46/2 درصد و پس از آن مقطع در کارشناســی ارشد با 20 درصد بوده و در حدود 8/8 
درصد از پاســخگویان تحصیات در سطح دکترا داشــته اند. تحصیات 17/9 درصد از 
پاسخگویان دیپلم و کمتر از آن بوده است. به لحاظ وضعیت شغلی، 27/3درصد از زنان 
تبریزی جامعه نمونه، خانه دار، 47/3 درصد شــاغل و 24/2درصد دانشــجو بوده اند که 
از این میان 40/5 درصد فاقد درآمد شــخصی هستند؛ بیشترین فراوانی )20/8درصد( 
میزان درآمد زنان تبریزی حاضر در پژوهش به حدود یک تا سه میلیون تومان می رسد و 
15/8درصد، درآمدی در حدود سه تا پنج میلیون تومان دارند. 14 درصد دارای کمترین 
میزان درآمد، یعنی در حدود 500 هزار تا یک میلیون تومان هســتند و درصد پایینی 
)8/6 درصد( درآمد باال دارند. شــاخص توده بدنی یا BMI از تقسیم وزن )کیلوگرم( به 
مربع قد )متر( به دست می آید. شاخص توده بدنی به صورت مستقیم، میزان چربی هاي 
بــدن را اندازه گیــري نمی کند بلکه میزان بافت چربی بدن را در مقایســه با بافت هاي 
اســتخوان و عضله به دست می آورد. به طورکلی افراد دارای شاخص توده بدنی کمتر از 
18/5 را الغر، 18/5 تا 24/9 را نرمال و 25 تا 29/9 را دارای اضافه وزن می دانند و افراد 
با شــاخص باالي 30 چاق محسوب می شوند. با اظهارات پاسخگویان و اعام قد و وزن 
آنان، شــاخص توده بدنی شان محاسبه شده است. طبق آمار به دست آمده، درصد بسیار 
پایینی از افراد شــرکت کننده )2/9درصد( بسیار الغر بوده اند.50/4 درصد وزن نرمال  و 

31/4 درصد اضافه وزن )مرض چاقی( داشته اند. 14 درصد نیز چاق بوده اند.
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میزان ساعت استفاده اینستاگرام
 نتایج نشــان می دهد، بیش از نیمی از پاسخگویان جزء کاربرانی هستند که روزانه 
زمانی بیش از دو ســاعت را صرف اینســتاگرام می کننــد، به طوری که 29/9 درصد 
)115 نفر( از این افراد، دو تا ســه ســاعت از وقت خود را در اینستاگرام می گذرانند 
و25/2 درصد )97 نفر( 4 ساعت یا بیشتر از آن، وقت خود را در این رسانه اجتماعی 
سپری می کنند. 14/8درصد از افراد نیز حدود یک تا دو ساعت برای اینستاگرام وقت 

می گذارند.
جدول 3. درصد پاسخگویان بر حسب شاخص مد

Table 3. The percentage of fashion usage based on participants’ attitude 
 Index  گویهPercentدرصد

بیشترین وقت خود را صرف دیدن پست جدید دوستانم می کنم
I spend most of my time surfing the new posts of my friends70.4

بیشترین وقت خود را صرف دیدن پست های مربوط به مارک ها و برندها می کنم
I spend most of my time surfing the new posts of goods and brands50.6

بیشترین وقت خود را صرف دیدن پست جدید خانواده ام می کنم
I spend most of my time surfing the new posts of my family45.2

اغلب برای خرید کاالی مورد نظر خود از خانواده اطاعات کسب می کنم
I often get information from my family to buy the products I want35.5

اغلب برای خرید کاالی مورد نظر خود از دوستان اطاعات کسب می کنم
I often get information from my friends to buy the products I want19.2

اغلب برای خرید کاالی مورد نظر خود از سایت ها اطاعات کسب می کنم
I often get information from Sites to buy the products I want30.4

اغلب برای خرید کاالی مورد نظر خود از افراد مشهوراطاعات کسب می کنم
I often get information from Influensers or famaus people to buy the products I want5.7

اغلب برای خرید کاالی مورد نظر خود از تبلیغات اطاعات کسب می کنم
I often get information from Advertisements to buy the products I want8.8

در این پژوهش از پاســخگویان ســؤال شد که بیشــتر وقت خود را در اینستاگرام 
صرف دیدن چه موضوعات و پست هایی می کنند. طبق نتایج به دست آمده، پاسخگویان 
بیشــترین وقت خود را صرف دیدن پست جدید دوستان، پس از آن، دیدن مارک ها 
و برندها و آنگاه پســت جدید خانواده می کننــد. همچنین مطابق یافته ها؛ برای زنان 
تبریزی پاسخگو در این پژوهش، خانواده مهم ترین منبع اطاعاتی برای خرید محسوب 
می شود، پس از آن، اطاعاتی که ســایت های مختلف درمورد کاالیی ارائه می دهند، 
منبع اطاعاتی مورد توجه اســت و در مرتبه بعد، دوستان، منبع دیگری هستند که 
افــراد برای خرید خود از آنها اطاعات کســب می کنند؛ اما تبلیغات و افراد مشــهور 
کمتریــن درصد را در زمینه منبع اطاعاتی مورد توجه زنان تبریزی دارند. 67 درصد 
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افراد اینســتاگرام را برای خرید آناین آسان و در دسترس دانسته اند و 43 درصد بر 
اساس تبلیغات اینستاگرام، کاالی مورد نظر خود را خریداری کرده اند. 70 درصد نیز 

عاقه مند به خرید کاالهای برند هستند.

مقایسه اجتماعی و میزان رضایتمندی از بدن
نتایج پژوهش نشان می دهد، میزان مقایسه اجتماعی در فضای حقیقی و مجازی در 
میان زنان تبریزی باالست، چنان که در مراسم  اجتماعی و یا در فضای مجازی با دیدن 
عکس همتایان، خود را با دیگران مقایســه می کنند و در مقابل زنان جذاب احساس 
اعتمادبه نفس شــان را از دســت می دهند و یا تصور می کنند جذابیت کمتری نسبت 
به همســاالن خود دارند و این قضاوت بر نوع نگرش آنان نســبت به خودشــان تأثیر 
می گذارد. در نتیجه تنها 10 درصد پاسخگویان از هیچ  یک از روش  های زیبایی )تتو، 
اکستنشــن، لیبوساکشن و موارد مشابه( تاکنون استفاده نکرده اند و باقی پاسخگویان 
در حد متوســط تا خیلی زیاد از این روش ها برای نزدیک شدن به تصویر ایده آل خود 

بهره برده اند.

جدول 4. درصد پاسخگویان بر حسب شاخص تصویر بدن 
Table 4. The percentage of Body Image based on participants’ attitude

Index  درصد گویه
Percent

در اینستاگرام با دیدن عکس دیگران احساس می کنم باید وزن خود را کاهش دهم.
Seeing other people’s photos on Instagram, I feel I have to lose weight74

بدن خود را با بدن افراد مشهور اینستاگرامی مقایسه می کنم و دوست دارم 
تناسب اندامم مانند افراد مشهور باشد.

 I compare my body the celebrities on Instagram and I would like my fitness to be like
them

75

بدن  خود را با همساالنم مقایسه می کنم.
I compare my body image with my peers 63

ظاهر خود را در مراسم های اجتماعی با دیگران مقایسه می کنم برای اینکه بدانم آیا 
به اندازه کافی جذاب هستم یا نه.

I compare my appearance at social events with others to see if I am attractive enough
76

پوشش خود را در مراسم  با دیگران مقایسه می کنم.
I compare my clothes and style with the others61

چهره خود را در مراسم  با دیگران مقایسه می کنم.
I compare my face with the others 41
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Percent

در مقابل زنان جذاب احساس اعتمادبه نفس ندارم.
I don’t feel self esteem in front of attractive women70

از پوشیدن لباسی که چاق نشانم دهد، خودداری می کنم.
I refuse to wear clothes that make me look fat64

به جراحی برای حذف بخش های چاق بدن خود فکر کرده ام.
 I have thought about the surgery to remove fats of my body63

به استفاده از پروتز و جراحی زیبایی برای رسیدن به تناسب اند ایده آل خود تمایل دارم.
I intend to have a prosthesis or cosmetic surgery to gain my ideal fitness60

از روش های زیبایی مختلف برای نزدیک شدن به تصویر ایده آل خود استفاده کرده ام.
 I have used surgical beauty (tattoos, extensions, libosuction and like that) to get

closer to my ideal body image
90

ب( یافته های استنباطی
بررسی رابطه همبستگی متغیرهای پژوهش

در این بخش رابطه بین متغیر مستقل با متغیر وابسته با آزمون همبستگی پیرسون 
مورد بررسی قرار می گیرد و رابطه معناداری آنها ارزیابی می شود.

جدول 5. نتایج ضریب همبستگی بین میزان مصرف اینستاگرام و ابعاد سبک زندگی
Table 5. The results of correlation coefficient between the aspects of 

lifestyle and level of surfing Instagram
تعداد مشاهدات

N
سطح معناداری

Sig.
ضریب پیرسون

Pearson correlation
نام متغیرها
Variabels

385 0.000 0.24** تصویر بدن
Body Image

385 0.000 0.17**
اختال در تغذیه و کنترل وزن
 Disordered eating and wight

control

385 0.000 0.43** مد
Fashion

385 0.000 0.32** سبک زندگی
lifestyle

*معناداری در سطح اطمینان 99 درصد

ادامه جدول 4.
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نتایج به دست آمده طبق جدول 5، بیانگر این است که بین میزان مصرف اینستاگرام 
و ســبک  زندگی و ابعاد آن با ســطح معناداری 0/001  با درصد اطمینان 99 درصد، 
رابطه معنادار وجود دارد. بر این اســاس، وجود رابطه معنادار بین میزان اســتفاده از 
اینســتاگرام و نگرش زنان تبریزی نســبت به تصویر بدن خود،  تغذیه و کنترل وزن،  
مد و به طور کلی، بر نوع و ســبک زندگی تأیید می شود؛ شدت رابطه بر اساس ضریب 
همبستگی به دست آمده 0/24 تصویر بدن، 0/17 اختال در تغذیه و کنترل وزن، و 

0/43 بر متغیر مد و سبک  زندگی 0/32 است. 

تأثیر میزان استفاده از اینستاگرام بر تصویر بدن، تغذیه و مد
در بررسی تأثیر میزان ساعات استفاده از اینستاگرام بر نگرش زنان نسبت به تصویر 
بدن خود، مقدار ضریب تعیین نشــان می دهد که چه مقدار از متغیر وابســته یعنی 
تصویر بدن، می تواند از طریق متغیر مســتقل یعنی میزان مصرف اینستاگرام، تبیین 
شــود. باتوجه به ضریب تعیین با مقدار 0/058 و ســطح معناداری 0/001 ، مشخص 
می شــود، میزان استفاده از اینستاگرام 0/058 می تواند نگرانی از تصویر بدن را تبیین 
کند. از سوی دیگر، مقدار سطح معناداری 0/001  نشان می دهد که مدل به کار رفته، 
پیش بینی کننده خوبی برای متغیر تصویر بدن دارد و مدل رگرســیونی معنادار است. 
تأثیر میزان ساعات استفاده از اینستاگرام بر نگرش زنان نسبت به تغذیه و کنترل وزن، 
نیز ضریب تعیین با مقدار 0/032 و سطح معناداری 0/001 ، تبیین شد. تأثیر میزان 
مصرف اینســتاگرام بر مد، ضریب تعیین با مقدار 0/188 و سطح معناداری 0/001 و 

سبک زندگی با ضریب 0/107 تبیین شد. 

جدول 6. ضرایب تأثیر رگرسیونی متغیرهای تأثیرگذار بر تصویر بدن، تغذیه، مد
Table 6. Regression impact coeffients of variables affecting body image, 

disordered eating, and fashion

T
سطح 

معناداری
Sig.

بتا
Beta

ضریب 
تعیین
R²

B ضرایب استاندارد
Standard coefficint

متغیرهای پیش بین
Predictive variables

18.716 0.000 73.495 مقدار ثابت )تصویربدن(
Fixed value body imag

4.739 0.000 0.24 0.058 0.411 میزان استفاده  اینستاگرام
Instagram usage

18.497 0.000 27.630 مقدارثابت )اختال  تغذیه(
Fixed value disordered eating
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سطح 
معناداری

Sig.

بتا
Beta

ضریب 
تعیین
R²

B ضرایب استاندارد
Standard coefficint

متغیرهای پیش بین
Predictive variables

3.537 0.000 0.17 0.032 0.117 میزان  استفاده  اینستاگرام
Instagram usage

19.178 0.000 45.561 مقدار ثابت)مد(
Fixed value fashion

9.258 0.000 0.43 0.188 0.486 میزان  استفاده  اینستاگرام
Instagram usage

21.796 0.000 147.991 مقدار ثابت)سبک(
Fixed value Lifestyle

6.510 0.000 0.32 0.107 0.976 میزان استفاده  اینستاگرام
Instagram usage

نتایج به دست آمده بیانگر تأثیرگذاری میزان استفاده از اینستاگرام بر سبک زندگی 
و ابعاد آن اســت که بیشــترین اثر را بر نگرش زنان نســبت به مد دارد. به این معنا 
که هرچه میزان اســتفاده از اینســتاگرام افزایش می یابــد، تأثیرپذیری زنان تبریزی 
درخصوص میزان رضایتمندی از تصویر بدن خود، نگرش نسبت به خود و اختال در 
تغذیه و کنترل وزن نیز بیشــتر می شود. بر اساس این نتایج، فرضیات اصلی و فرعی 
پژوهش تأیید می شوند. در ادامه، تأثیر اینستاگرام بر ابعاد سبک زندگی به صورت گام 
به گام و با دخالت دادن عوامل زمینه ای مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتیجه به دســت 
آمده بیانگر این اســت که عوامل زمینه ای همچون شــاخص توده بدنی، سن، درآمد، 
وضعیت تأهل و وضعیت شغلی نیز پیش بینی کننده هایی قوی هستند که تأثیرگذاری 

رسانه را بر ابعاد سبک زندگی شدت می بخشند.

شکل 2. ضرایب تأثیر اینستاگرام بر سبک زندگی زنان تبریزی

Figure 2. The Coefficients of Instagram Effect on Tabrizian Women’s Lifestyle

ادامه جدول 6.
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بحث و نتیجه گیری
 یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که با افزایش ساعات استفاده از اینستاگرام، 
تأثیر آن بر نگرانی از تصویر بدن بیشتر می شود، به طوری که با دیدن عکس ها و تصاویر 
افراد مختلف در این شــبکه اجتماعی، نارضایتی کاربران نسبت به بدن خود افزایش 
می یابد و احساس می کنند که باید وزن شان را کنترل کنند. این نتایج همسو با نتایج 
پژوهش اکبرزاده جهرمی و همکاران )1398(، ولدهایس و همکاران، )2020(، براون 
و تیگمن )2016( و اســترانگ1 و همکاران )2015( است. همچنین آنها در پژوهشی 
پی بردنــد که دختران داراي اضافه وزن، نســبت به دختران بــا وزن طبیعي )نرمال( 
اعتمادبه نفــس پایین تري دارند.آنان در نتیجه گیري هاي خود مطرح کردند که به نظر 
می رسد افراد چاق به دلیل ارزشگذاري منفي براي چاقي و اضافه وزن در جوامع، حس 

ارزشمندي خود را از دست مي دهند. 
 از دیگر یافته های پژوهش، تأثیرگذاری اینســتاگرام در زمینه مد بر زنان ساکن تبریز 
بود که بیشــترین تأثیر را در میان دیگر ابعاد ســبک زندگی بر نگرش زنان نسبت به مد 
داشــت. این نتایج، همســو با پژوهش های پیکارد و همکاران )2020(، هوالند و تیگمن 
)2016( و گروگئن و ریچادرز )2002( است که در نتایج خود بیان کردند صنعت مد بر 
مصرف کنندگان خود تأثیر چشــمگیری دارد، این مصرف کنندگان بخش زیادی از زمان 
خود را برای جســتجوی الگوها و مدل های مورد نظرشان در رسانه های اجتماعی صرف 
می کنند. همچنین بر نقش مد در تقویت پذیرش بدن های الغر به عنوان استاندارد ایده آل 
زنان تأکید شد که به طورکلی تاش دارد جامعه زنان را یک جمعیت الغر نشان دهد.  

همچنین یافته های این پژوهش نشان داد که کاربران، تحت تأثیر اینستاگرام با تغییر 
نگرش نســبت به تصویر بدن خود، اقدام به کنترل وزن و اختال در تغذیه می کنند. 
در این پژوهش، عوامل زمینه ای همچون شــاخص توده بدنی، ســن، درآمد، وضعیت 
تأهل و وضعیت شــغلی، پیش بینی کننده هایی قوی بودند که تأثیرگذاری رسانه را بر 
ابعاد ســبک زندگی شدت می بخشیدند. نتایج حاصل، همسو با پژوهش های مشابهی 
همچون بررســی های هوالند و تیگمن )2016( و اســترانگ و همکاران )2015( بود 
که تأثیر تلویزیون و شــبکه های اجتماعی را بر نارضایتی از تصویر بدن و تغذیه تأیید 
کرده انــد. چن2 )2007( نیز در پژوهش خود نشــان دادند عوامل زیادي در داشــتن 
تصویر بدنی منفی نقش دارند که شــامل عوامل زیستی یا فیزیولوژیک مانند شاخص 
توده بدنی، عوامــل روانی )مانند کمالگرایی، عزت نفس پاییــن( و عوامل اجتماعی، 

فرهنگی )مانند خانواده، همساالن و رسانه( می شود. 

1. Stronges
2. Chen
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نتایج پژوهش حاضر مبین آن است که رسانه اجتماعی اینستاگرام با گستره ارتباطی 
که برای کاربران به وجود می آورد بر ســبک زندگی زنان تبریزی تأثیر گذاشته است. 
نگرانی از تصویر بدن در فضای اجتماعی اینســتاگرام، زنــان تبریزی را به رفتارهای 
غذایی نادرســت ترغیب می کند که پیامدهای آن برای سامت شهروندان این شهر از 
ســوی متخصصان علوم پزشکی هشدار داده شده است. پیشینه فرهنگی سنتی تبریز 
که چاقی را برای زنان زیبایی می پنداشت، تحت تأثیر رسانه ها و تبلیغات تغییر کرده 
و رفته رفته باورهای فرهنگ غربی در میان زنان پذیرفته شــده است. به طوری که بر 
اساس نتایج، زنان از تصویر بدن خود رضایت ندارند و از پوشیدن لباسی که آنان را چاق 
نشان دهد خودداری می کنند چون زیبایی را در بدن های الغراندام متصور می شوند و 
ســبک زندگی سنتی را با شیوه مدرن آن جایگزین کرده اند. این نتایج همسو با نتایج 
پژوهش فتحی و همکاران )1396( اســت که براساس آن، بین جهانی شدن رسانه ها 
و فناوری های ارتباطی از طریق القای فرهنگ فرستنده، فرهنگ پذیر کردن مخاطب، 
ترویج فرهنگ مصرف گرایی، تنوع و نوگرایی، جهانی شــدن فرهنگ عامه غرب، ترویج 
فردگرایی و خودآمــوزی، از هم آموزی، به هم آموزی و دادن بازخوردهای متقابل، با 

مدیریت بدن رابطه ای معنادار و مستقیم وجود دارد.

پیشنهادهای پژوهش
مطابق با نتیجه پژوهش حاضر و بر اساس یافته های پژوهشی که در مجله استایلیست 
ارائه شــده است، حدود 33 درصد از زنانی که تغذیه و مدیریت بدن خود را از طریق 
اینفلوئنســرهای مد دنبال کرده اند، احساس نارضایتی نســبت به خودشان را تجربه 
می کننــد در حالی که می توان از طریــق گام های زیر، مانع از مقایســه این افراد با 
اینفلوئنسرهای مد و در نتیجه، کاهش نارضایتی آنان شد. مهم ترین گام، افزایش سواد 
رســانه اجتماعی زنان است؛  به طوری که کاهش زمان استفاده از رسانه های اجتماعی 
و اجتناب از مراجعه و بازدید از پروفایل افرادی که فضای مقایســه غیر واقعی را برای 
مخاطبان فراهم می سازند، می تواند از طریق برنامه های فرهنگی آموزش سواد رسانه ای 
در میان زنان محقق شود. کاربران و افراد جامعه باید به خاطر داشته باشند که افراد در 
رسانه های اجتماعی داستان خود را به طور کامل منتقل نمی کنند بلکه فقط بخشی از 
آن را برای تأثیر بر مخاطبان به نمایش می گذارند. گسترش تفکر انتقادی به رسانه های 
اجتماعی از طریق سواد رسانه اجتماعی که مهارت تحلیل، ارزیابی، تولید و مشارکت  
در رسانه  اجتماعی را تقویت می کند، می تواند از پیامدهای منفی رسانه های اجتماعی 
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جلوگیری کند. هویت ســازی های فرهنگی مناسب و هم ســو با پیشرفت جامعه الزم 
است برای زنان در رسانه ها مورد توجه قرار گیرد تا با آموزش و فرهنگ سازی، بر روی 
هویت خود متمرکز شــوند و قابلیت هایشــان را مطابق با نقاط قوت خود نشان دهند 
و بــر حفظ این قابلیت مقاومت کنند تا اعتماد به نفس شــان را افزایش دهند. به این 
ترتیب، در صورت مقایسه با دیگران، دچار آسیب خود کم بینی و حقارت از نظر تصویر 
بدن نخواهند شد. به طور خاص پیشنهاد می شود که کاربران درباره خطر بالقوه تصاویر 
سلبریتی ها و برخی همتایان خود آموزش ببینند. همچنین گسترش تفکر انتقادی در 
خصوص رسانه های اجتماعی از طریق سواد رسانه ای می تواند مهارت تحلیل، ارزیابی، 
تولید و مشارکت افراد را در این رسانه ها افزایش دهد و از پیامدهای منفی آنها بر زنان 

جلوگیری کند.
افزون بر این، شــیوه های اغنای مخاطبان و ترغیب شهروندان به پیام های مثبت از 
طریق رسانه برای انتخاب سبک زندگی مناسب و سالم نیز باید مورد مطالعه قرار گیرد 
تــا عواملی که از انتقال پیام های مؤثر در حوزه ســامت و فرهنگ ممانعت می کنند، 

شناسایی شوند. 
فضـــاي مجـازي، واقعیتـــي در حـال همه گیر شـــدن است که باید فرصـت ها و 
تهدیدهاي ناشـــي از آن را سـنجید و در بسترسـازي بـراي اسـتفاده از ایـن فضـاي 
شـــبکه اي و به هم پیوسـته، سیاسـت هاي رســـانه اي الزم را اتخـاذ کـرد. برای این 
منظــور می توان با فرهنگ ســـازي در خصوص ســبک زندگی و ایجاد بســـترهاي 
فکري، فرهنگـــي و کاربـــردي از طریق نهادهای فرهنگی، شــهرداری، صداوسیما، 

آموزش وپرورش و دانشگاه ها به کاهش آسـیب هاي این فضا کمک کرد. 
پویایی ها در زمینه ارتباطات ســامت از طریق اینفلوئنسرها و حلقه های دوستانه در 
شبکه های اجتماعی، طی ســال های آتی، اهمیت بیشتری خواهد یافت. به این ترتیب و 
با توجه به اینکه در زمینه مد و رســانه و تأثیر اینفلوئنســرها و عوامل فرهنگی بر آن 
پژوهش های محدودی صورت گرفته است، مطالعه عوامل فرهنگی تأثیرگذار بر ترویج مد 
بر اساس فرهنگ بومی و اصاح فرهنگ مصرفی که تأثیرات رسانه ها و تبلیغات فعاالن 

صنعت مد را در فضای سایبری شدت و یا کاهش می دهد، ضروری به نظر می رسد.

محدودیت های پژوهش
یافته های پژوهش باید در بافت محدودیت های آن مورد تفســیر و تبین قرار گیرند؛ 
بنابرایــن، با توجه به اینکه نمونه مورد پژوهش حاضر زنان تبریزی بوده اند، یافته های 
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آن را نمی تــوان به همه جامعه زنان تعمیم داد. از طرفی برای جمع آوری اطاعات از 
پرسشنامه استفاده شده است که ممکن است همه اطاعات را خارج از سؤاالت بسته 

خود شامل نشده باشد.
با وجود این محدودیت ها، پژوهش حاضر به روشــنی، به تأثیر اینســتاگرام به عنوان 
رسانه جدید، بر عناصر سبک زندگی در این پژوهش که شامل مدیریت بدن، تغذیه و 
مد بوده، پرداخته اســت. این پژوهش با مطالعات قبلی به طور قابل ماحظه ای سازگار 
بوده و به طورکلی نتایج آن به نقش درحال توســعه رســانه های اجتماعی، در ســبک 
زندگی زنان تأکید داشــته است؛ امری که به درک نقش فزاینده رسانه های اجتماعی 

در گذر زمان کمک می کند.
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