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تحلیل بازنمایی بدن با تاکید بر مدیریت بدن در بین کاربران ایرانی 

 اینستاگرام

 

1عبدالرضا باقری بنجار  

2محمد یمینی بیدار  

 چکیده
هدف بررسییی  این  با  له  قا کاربران ایران  »م بدن در بین  مدیریت  ید بر  تاک با  بدن  مای   بازن یل  تحل

و پیشینه پژوهش  موجود  يهاهینظر  با بررس   نمودیمحاضر سع تحقیق درانجام گرفته است. « اینستاگرام

جامعه آماري در این تحقیق به لحاظ  .زیمامر پردا نیا لی، به تحلمدیریت بدنرابطه با موضیییود بدن و در 

های  اسییت که کاربران ایران  کییا ه اجتماس  اینسییتاگرام آن را بارگذاري اسیینادي خب ک کی( ع س  

باکیید. روش سییاش کییور توران م  40تا  18اند و جامعه آماري در ب ک کم  ساارت از کییوروندان کرده

با تحقیق در  با ت نیح تحلیل محتوا و کم  خپیمایکع  پژوهک حاضیییر تل(یق  بوده و از دو روش کی(  

باکد: نتایج کی( : نتایج بدست آمده از این پژوهک به کرح زیر م  ت نیح پرسشنامه است(اده گردید است.

ه الگو یا هاي قرار گرفته در کییا ه اجتماس  اینسییتاگرام، سییها و بررسیی  محتواي س  از بازنمای  س  

های  بازنمای  کده و داراي تیپ سمده بدن  مش ص گردید که هرکدام از این الگوها با است(اده از ت نیح

کند. بر این اساس الگوهاي غالب ختیپ بدن ع بازنمای  کده ساارت از بدن اجتماس ، بدن مش صات  م  با

کناخت  م  ش  و بدن زیاا کند. از حیث ت نیحنمای کده در این تیپ  بههاي بازنمایبا ها، در تیپ کار برده 

ش  از هاي آک ارسازي و پنوانبدن اجتماس  از ت نیح ست، در الگوي بدن نمای ست(اده گردیده ا سازي ا

هاي زیاای  کناخت  و هاي ورزیدگ  و اغواگري و در نوایت در الگوي بدن زیااکناخت  از ت نیحت نیح
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بین میزان است(اده افراد از کا ه اجتماس  اینستاگرام  - نتایج کم : زیاای  مصنوس  است(اده گردیده است.

 رابطه معناداري وجود دارد.و میزان مدیریت بدن اجتماس  آنوا 

رابطه  شییی  آنوابین میزان اسیییت(اده افراد از کیییا ه اجتماس  اینسیییتاگرام و میزان مدیریت بدن نمای -

 معناداري وجود دارد.

رابطه  کییناخت  آنوااد از کییا ه اجتماس  اینسییتاگرام و میزان مدیریت بدن زیاابین میزان اسییت(اده افر -

 معناداري وجود دارد.

ستاگرام و میزان مدیریت بدن خکلع آنوا - کا ه اجتماس  این ست(اده افراد از  رابطه معناداري  بین میزان ا

 وجود دارد.

 بدن، بازنمای ، اینستاگرام، مدیریت بدنواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

کارکردهاي  و هاویژگ  ترینموم از ی   هاسییو ه هویت و خود از بصییري روایت  ارائه

ستس   کته م  نمایک به س   یح درون که هویت  هايمؤل(ه تمام میان در .ها ا  کودگذا

 از توجو  قابل دلیل سوم همین به .کندم  نظر جلب چیزي هر از بیک بدن  هايو  ست چوره

 کارکردي هاس   خالش بدن از نمایک .یابدم  اختصییا  بدن به هاس   در 3بازنمای  خود

ماس  که ب شییید م  آن به اجت  موجب هاس   درون هايبا سیییو ه دیگران مواجوه چرا 

 از اي مجموسه جز نیسییت تصییویر چیزي این کییود م  هااز آن کل  تصییویري گیريکیی ل

 نظر دیرباز از هاس   ویژگ  این اگرچه .س   درآمده درون نمایک به سازهویت هايمؤل(ه

 ب شیییدم  هاس   به جدید بعدي امروز ول  آنچه اسیییت  کرده جذب خود به را محققان

 ازجمله 4اجتماس  کییا ه هايسییایت تعامل ، یعن  مجازي و بسییترهاي در هاآن گذارياکییترا 

 است. اینستاگرام

باید بازنمای   ها چگونهجامعه در مورد این ه بدن انتظارات و هاحوش ِایده فرد یح بدن تصییویر

ک ل م  این ه  رغمکند. سل م  در  را بدن خود ک ل این ه فرد چگونه صرفاً نه گیرد،کوند 

فوم  مییاننیید بییدن بییازنمییای  بییا مرتاط هییايپییدیییده در خصیییو ِ هییای  بییه اتالسییات پژوهک

 کامل تور به موضود هنوز این اند، امایافتهمثات از بدن دست  تصویر یا و کده بدنتصویر ِتحریف

 بدن کانون توجه تحقیقات مربوط به بازنمای  چه اگر ع.1۷۷: 2015 ،5هالیوشخ اسیییت نشیییده تحلیل

ست، اما محققان کرده تغییر کدت به گذکته دهه در  با این موضود که که مواجه افراد انددریافته ا

ند تحتم  در  کیییان رابدن چگونه دیگران  زمان  دوره و فرهنگ  -اجتماس  محیطِ تاثیر کن

ع 5: 8،2016و راسییی  1056: 2004، 7، پییاکیوت و راین2: 2003، 6دارد. خکک قرار آنوییا تییاری  

 توضیییی  و گذارند،تاثیر م  بدن بازنمای  بر هاچگونه رسیییانه که اندداده نشیییان همچنین تحقیقات

 ناسییالم از بدن در یا من(  تصییویر با تواندم  اهرسییانه تصییاویر معرض در گرفتن قرار که دهندم 
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تحقیقات به اغلب خا ،  به تورع 2011، 9، تاکییی و و سییییدسیییمور2015باکییید. خهالیوش،  ارتااط

سانه صاویر ر سنت  مانند تلویزیون، مجالتت ها و نحوه آشدر چگونگ  نمایکِ ایده تالیغاتو  هاي 

 نحوه مورد در کمتري ع و تحقیقات40۷: 2014، 10اند. خآندسییاگرپرداخته مصییرف آنوا توسییط افراد

ست کده اجتماس  انجام هايکا ه در بدن نمایک ضاهاي  اجتماس  هايکا ه و از آنجا که ا و ف

سر مجازي در سیار جوان سرا ست(اده مورد ب داراي  فضاها در این مورد این بررس  گیرند،م  قرار ا

کوند هاي سنت  یافت م اجتماس  به اندازه تصاویري که در رسانه هايکا هتصاویر اهمیت است. 

. ه دهندئهاي گوناگون  از بدن را اراتصیییاویر مم ن اسیییت نمایکاین  د، چرا کهنیسیییتنتاثیرگذار 

 ع.409: 2013 11، سالومون408 :2014خآندساگر. 

صله مجازياجتماس   هايکا ه قایل این م اتاان که کودم  ناک  آنجا از اهمیت این  با فا

نده یح از گرفتن یدکن گاه در گرفتن قرار و صیییرف تول نده جای یدکن نده مصیییرف -تول ، 12کن

 هستند ارتاات  نوس  کنشگر هاکا ه این م اتاان .اندکرده پیدا اثرگذاري و ب ش  معنا قدرت

 تشییدید یا ان ار تأیید، بینندرا م  آنچه اینسییتاگرام هايقابلیت و هاویژگ  از گیريبوره با که

ضای  در .کنندم  ستاگرام همچون ف  نوس  بل ه کندم  پیدا ايویژه بدن خصوصیات تنوا نه این

 آید.م  بدنشان پدید با افراد مواجوه نحوه در دگردیس 

 و اسییت جوان سییراسییر در هاي اجتماس کییا ه ها واپلی شییین ترینمحاوب از اینسییتاگرام ی  

باکییید.  بدن بازنمای  مورد در اتالسات انتشیییار براي بازنمای  و موثر و جدید روکییی  تواندم 

 در کاربر میلیارد 2 از بیک حاضیییر حاش در اجتماس  يع این اپلی شیییینِ کیییا ه۷3: 2014، 13خهمپل

و  گذارند،یا به اکترا  م  آپلود کرده س   میلیون 60 حدود روز هر در که دارد، جوان سراسر

صري از ارتااتات دراي به دلیل ارائهفزاینده تور محاوبیتک به ساح ب سه ي منحصر به فرد از   مقای

سایر ست ع2014 همپل،خ بو  فی  مانند رقیب اجتماس  هايکا ه با  وجود  با .در حاش افزایک ا

 و در کننداجتماس  مشارکت م  کا ه فضاي به صورت آنالین در این افراد از ن(ر این ه میلیاردها

کک تقریااً متحده ایاالت کمند کاربرِ یح ن(ر از  ست(اده م  این از تل(ن هو  تعداد تنوا کند،برنامه ا
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 ،2014 ،14بیگزخ اندکرده اسیییت(اده اجتماس  تحقیقات براي فضیییاي اینسیییتاگرام از محققان از کم 

فضییاي  این اپلی یشیین این ه آیا در  براي توان اینسییتاگرام رابا این وجود م  ع.۷۷ :2014همپل، 

ست(اده قرار  بدن از ي در  افرادتغییر نحوه براي پلت(رم  تواندم  مجازي کد یا خیر مورد ا خود با

کود یا  ایجاد تواند در چینن فضای م  آن سط  از آگاه  که براي تغییر الزم است آیا این ه و داد

 خیر.

شن ضاي مجازي– مطالعه این اپلی ی سائل این کشف به کمح براي -در ف ست(اده وردم م  قرار ا

 رفته بین از سییینت  هايرسیییانه اکییی اش دیگر و مجالت خوانندگان از زیادي تعداد زیرا گیرد،م 

 همچنین برنامه کوند. اینم  گذاکته اکترا  به پلت(رم این از روزه هر تصویر هامیلیون درحال  که

 چرا دارد، گوناگون  پیامدهاي که کند، کمح جذابیت اجتماس  مربوط به هنجارهاي به تواندم 

، 363: 2014، 15دهد. خپرالف نشیییان خا  ايکییییوه به جذابیت را دارد سیییع  سادي فرد هر که

سح،  شن2011ما صاویر بر ي اجتماس  ماتن کا ه ع فعالیت این اپلی ی ست، که ت متن،  برخالف ا

 تقویت را خا  هايآشایده و کند تولید بدن بازنمای  مورد در های ایده تواندم  تصیییاویر ارائه

سیرها و کامنت تواندم  بعدها که کند، سات افراد که های در ت( شان هاآن به ن  منع   دهند،م  ن

 را این برنامه زیرا اسییت  بدن بازنمای  مورد در تحقیق براي جالب توجه ابزاري اینسییتاگرام .کییود

 روزمره زندگ  افراد آن در که در نظر گرفت "بصیییري خاترات دفترچه" یح سنوان به توانم 

صاویر دهند،م  نمایک را خود ست اري یا و ویرایک را ت دنااش " سنوان به نیز کاربران و کنند،م  د

 با که افرادي به تنوا نه دهدم  اجازه کیوند که به افرادتلق  م  "دوسیتان" با مقایسیه در "کنندگان

کته اند دسترس بوده در تماس آنوا  اکانت افراد محاوب، ص(حات دنااش به همچنین بل ه باکند، دا

 ع384: 2010، 16مشوور باکند و هر فردي قادر باکد آنوا را دنااش کنند. خهوگان

سئله این ست اهمیت حائز حیث از آن م صر گذر با که ا  هاس   دیجیتاش، به آنالوگ از س

 سصر به ورود از متأثر بسیاريحد  تا که کارکردهای  .اندگرفته خود به ايکارکردهاي چندگانه

تولید  بر سالوه که رو هسییتند روبه آزادي فضییاي با کاربران 2وب محیط در اسییت، زیرا 2وب

کترا  و تعمیم فرصت محتوا، ع.  1390مارتین،  و کود خکریارم  فراهم ها آن براي نیز گذاريا
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کمند هايتل(ن» س  تغییرات  و کردند بدش م ان همه و زمان همه ايپدیده به را س   هو سا  ا

 هاویژگ  حاش، ع با این141: 2014، 17خکیپ« آوردند وجود به س اسیی  هايکیییوه و هاکنک در

 موازات به زیرا هاسیت ماهیت  س   تحوالت ماجراي سیوي یح تنوا فناورانه هايپیشیرفت و

س  تغییرات ، چنین  دید. به خود به بنیادین  هايهم دگرگون  کارکردي لحاظ به ک ص  س ا

 هاآن هايو س   خود به ده کیی ل براي ابزاري امروزي هايع دوربین2002خ 18هریسییون زسم

ست نوس  صویري نگاره خودزی ستند ت تاقه  سالیق، سالیق، به بیان هاآن خالش از فرد هر که ه

 به بدن از که زمان  .پردازدبدن م  ازجمله فردیتک با خوردهگره مقوالت دیگر و اجتماس 

 ظرف  بدن»که  باکیم داکته توجه این امر به باید همواره کنیم،م  یاد سازهویت ماده سنوان یح

 براي نقش  چنین کدن ع قائل19: 1392جالل ،  و سده خادیا «. یابنده استهاي ت وینبا ویژگ 

 هایشییانبدن واسییطه به را خود تنوا نه که کییودم  19اجراکنندگان  با ما رویاروی  به منجر بدن

ستن  نمایک موارد به بدن تریق از بل ه کنند م  تعریف  زندگ  ساح ترجمان نوس  که خوا

ساب به هاآن شغوش م  آیدم  ح ست این اهمیت حائز ع ن ته14: 2008، 20خنگرین« گردندم  که ا

 حضور ام ان که کودم  میسر زمان  اجتماس  خود گیريک ل در نقک بدن از صحات اساساً،

 س  ، تالق  نقطه همان این و گردد مویا فرد براي ارتاات  بسیییتر یح در 21یافتهتن نمود و

 .است اجتماس  و کا ه بدن

 در اینستاگرام یافتهتن که اجراي ایران  کاربران از توجو  قابل تعداد حضور دیگر، از ترف

 کاربران چراکه دهد م آش ارائه ایده بدن از جامعه تعریف از تصویري دارد، اولویت هاآن براي

 و رسییم  جریان که و اجاارهای  فشییارها ها،چارچوب از فارغ تا دارند فرصییت فضییا این در

 نمایک به را خود هویت از موم بیشییتري ب شیی  آزادي با کند،م  تحمیل هاآن به حاکمیت

ضاهاي .بگذارند شار با مجازي ف شتر  اتالسات انت شتر  آل ایده و م غیر  محتوای  ارائه و م

ستقیم کاربران  اجتماس  هايکا ه حقیقت در کند.م  دسوت خا  زندگ  ساح سوي به م

 افراد نگرش ظاهري، زیاای  از تعاری(  و آشایده هايبدن ارائه با تا دارند را مجازي این قابلیت
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سات ست وش را فرهنگ هر در موجود به الگوهاي ن هم اران،  و دهند. خمحمودیان قرار تغییر د

شار هايساش ع از ترف  در1۷5: 1394 صویر بر اجتماس  اخیر، ف  در توجو  قابل میزان به بدن  ت

 با مطابق زیاا و آشایده پدیده یح افراد از بسیاري براي و است مطرح بدن و ک ل وزن با ارتااط

ست. در این میان، اگرچه معیارهاي سانه بدن کارکردهاي اجتماس  روز، اهمیت پیدا کرده ا  اير

ستاگرام در کاربران براي سزای  برخوردار اهمیت از این ست  ب  این در  براي قدم اولین ول  ا

 هاي اجتماس کا ه وجود به واسطه که م تل(  است هاي بدن تیپ و الگوها کناخت ها،ت(اوت

 از روکیین تصییویري براي ارائه و مانا بر این .اندکرده پیدا فرصییت بازنمای  اینسییتاگرام همچون

ستاگرام  در این مؤل(ه هویت  کمایل ست به این س  در این پژوهک این سع  بر این ا سا  پرسک ا

کییود که بازنمای  بدن در اینسییتاگرام به چه صییورت بوده و تاثیر آن بر مدیریت بدن  داده پاسییخ

ن پژوهک، باکییید. به ساارت دیگر بر اسیییاس آنچه  کر آن رفت در ایکاربران ایران  چگونه م 

هدف محقق این اسییت که به کییناخت الگوهاي غالب بازنمای  بدن در تصییاویر اینسییتاگرام  نظیر 

آید الگوهاي اجتماس  و نمایشییی  و دیگر الگوهای  که در خالش پیشیییرفت تحقیق به دسیییت م 

 بپردازد و تاثیر آن را بر نود مدیریت بدن کاربران اینستاگرام بسجد.

 :حقیقاهمیت و ضرورت اجرای ت

ها ن(ر هاي کا ه اجتماس  در سراسر جوان است که میلیوناینستاگرام ی   از سریعترین برنامه

کنند. و کاربران به راحت  در هر زمان و م ان  آن را در دسییترس دارند. همزمان از آن اسییت(اده م 

آرکییییو »وان یح هاي افراد به سنها و فیلمتوان از نمایک س  هاي جالب توجه آن، م از ویژگ 

که نیاز به گ(تگوي کمتر با دیگران دارد، نام برد. و استقاد بر این اسییت که آنچه « رسییانه اجتماس 

ست شتر از پ ست بی کده ا کا ه قرار داده  کده یا بر روي  کته  هاي هاي اجتماس  دیگر یرنامهکه نو

های  که افراد در م  س  توانند تماکییود. براي مثاش کاربران م هاي اجتماس  ماندگار م کییا ه

اند را مشییاهده کنند. تادیل کییدن ها و سییاش پیک از خود به نمایک گذاکییتهروزهاي پیک و یا ماه

های  از توانند س  اینسییتاگرام به سنوان فضییاي مجازي محاوب جمعیت جوان که در هرلحظه م 

س  در این زم ست و تحقیق و برر سیاري ا شر کنند داراي اهمیت ب ضرورت ویژه دارد خود منت ینه 

آش بدن که از این تریق بر افراد جامعه تاثیر هاي بدن و یا بوتر بگوئیم اکیییاسه نود ایدهچرا که ایده

 گذارد حاصل بازنمای  بدن در معرض نمایک است.م 
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هاي بسیییاري از تحقیقات انجام گرفته در زمینه بازنمای  بدن و همچنین مدیریت بدن به رسییانه

یل تلویزیون و سییینما متمرکز کییده اسییت و این ه چگونه مردم در حاش تاثیرپذیري از سیینت  از قا

هاي اي هستند. در حال  که امروزه صحات از آنالین بودن افراد و توانای  ارائه نس هتصاویر رسانه

آش بدن و بازنمای  ظاهر از ترف آنوا مطرح اسیییت. امروزه افراد از این فضیییا براي تقویت و ایده

کنند و راه  جدید براي انتشیییار اتالسات براي بازنمای  بدن ثیرگذاري بر دیگران اسیییت(اده م تا

ست که تا به حاش به راحت  دیده نم  صاویر خود کدهکسان  ا گذکته از -اند. و این آزادي ارائه ت

 نماید.کناس  را روکن م به تنوای  ضرورت مطالعه جامعه -دالیل باال

 اهداف تحقیق:

 تحلیل بازنمای  بدن با تاکید بر مدیریت بدن در بین کاربران ایران  اینستاگرام اصلی:هدف 

 اهداف فرعی:

 ایران   کاربران کیی صیی  هايس   در بدن بازنمای  غالب بررسیی  و کییناخت الگوهاي

 اینستاگرام

 بازنمای  بدن براي ایران  اینستاگرام کاربران هايبررس  و کناخت ت نیح 

 سوابق پژوهشی 

توان گ(ت در مورد بازنمای  بدن، کار جدي کمتر انجام گرفته اسیییت و در مورد مدیریت م 

طه نابع سلم  وجود دارد. ولی ن در راب هاي خوب  در م کار حدودي  تا  با بدن  بدن  مای   بازن ي 

مدیریت بدن به خصیییو  با روش تل(یق  کی(  و کم  در فضیییاي اجتماس  اینسیییتاگرام اصیییالً 

کییییخ زاده رود. اي جدید به کیییمار م فته و این پژوهک از حیث مطالعهپژوهشییی  صیییورت نگر

تاثیر »تحقیق  را تحت سنوان  نادر صیییادق  لواسیییان  ع به راهنمای 1396خ محمدسل  ،اسیییماسیل 

ست(اده از ستاگرام ا ساکن  45تا  20مورد مطالعه: آقایان خ بدن بر گرایک آقایان به مدیریت این ساش 

سیاش  45تا  20بر گرایک آقایان  اینسیتاگرام رتاثیانجام داده اسیت. در این پژوهک  عتوران 5منطقه 

شان  است بدن ساله توران به مدیریت 5ساکن منطقه  مورد بررس  قرار گرفته است. نتایج تحقیق ن

ستاگرام،  ست(اده از این ضویتداد بین متغیرهاي میزان ا ستگ  ،استماد ،خودابرازي، س  مدیریت، واب

. پژوهک بدن رابطه معناداري وجود دارد مدیریت به آقایان گرایکبا  پوکش  و مدیریت جسمان 

https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%AE%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C&basicscope=5&item_id=1018672
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%AE%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C&basicscope=5&item_id=1018672
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B4%DB%8C%D8%AE%20%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C&basicscope=5&item_id=1018672
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&basicscope=5&item_id=963197
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/search?keywords=%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%DB%8C%20%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C&basicscope=5&item_id=963197
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/227db57336941d162f2a8a78b7198526/search/3631dccfbae1f099ed7a63c4ddf727c8
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/227db57336941d162f2a8a78b7198526/search/3631dccfbae1f099ed7a63c4ddf727c8
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/227db57336941d162f2a8a78b7198526/search/3631dccfbae1f099ed7a63c4ddf727c8
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/227db57336941d162f2a8a78b7198526/search/3631dccfbae1f099ed7a63c4ddf727c8
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 بازنمای  الگوهاي کییناسیی  گونه»ع با سنوان 1396دیگر را راودراد، اسظم و گیشیینیزجان ، گلنار خ

سانه بدن کا ه کاربران اير ستاگرام اجتماس  ایران   سانده« این  این انجام از اند. هدفبه انجام ر

سانه بدن نمود-باز چگونگ  کناخت پژوهک ستاگرام اجتماس  کا ه در کاربران ایران  اير  این

ست  صویري ارائه و ا  بدن بازنمای  براي کاربران توسط که های تیپ از انواد کده بنديتاقه ت

 و مجازي نگاريمردم روش از اسیییت(اده اسیییت. این پژوهک با کیییده کار گرفته به ايرسیییانه

 و مشارکت  مشاهده مصاحاه، ت نیح سه بر مشتمل سادبح کده توسط ارائه الگوي ب ارگیري

اند. نتایج این تحقیق که کده تحلیل سپ  و گردآوري الزم هاي داده مجازي، خوانک محتواي

 بدن  تیپ دهد در بین کاربران و انواد بازنمای  بدن سییهبیشییتر بر پایه توصیییف هسییت نشییان م 

 زیااکناخت  وجود دارد. و اجتماس ، نمایش 

نشیییان دادند، « تصیییویر بدن در اینسیییتاگرام»ع در تحقیق خود با سنوان 2015خ 22برچ و ایگلمن

ست(اده نم  ک اران المپیح به منظور خودارزیاب  ا ستاگرام در بین ورز صویر ای کود بل ه با ارائه ت

ست. بازنمای  بدن  ک ص  خود و یا به سنوان یح ابزار بازاریاب  ا ساخت نام تجاري  بدن هدف، 

ستاگرام سیاري از مار  در این هاي جوان  به سنوان یح ابزار تجزیه و تحلیل کسب و کار توسط ب

کود، زیرا مار  ها به راحت  م  ست(اده م   شتگا سط ه ست(اده در نرم افزار توانند تو هاي مورد ا

شتر  ضا براي مصرف محصوالت بی صاویر در ف کد زیرا ت ساز با کوند، که م  تواند مش ل  ردیاب  

کییود، پ ک کند. هاي ایده آش خاصیی  را که مصییرف م یرند و مم ن اسییت بدنگهدف قرار م 

توانمندسییازي، کنترش و »ع در تحقیق  تحت سنوان 2016ع ناتال ، راسیی  خ1: 2015خبرچ و ایگلمن، 

که در دانشییگاه اوتاوا کاندا به انجام رسییاند، « بدن زن: آیا اینسییتاگرام یح بسییتر براي تغییر اسییت 

بو  بر روي بازنمای  بدن افراد رابطه هاي اجتماس  از جمله اینسیییتاگرام و فی نشیییان داد کیییا ه

مستقیم دارد. تاق تحلیل محتوای  که راس  انجام داد به این نتیجه رسید که افراد تولید کننده فعاش 

هاي تجاري و بازاریاب  هسییتند و بیشییتر تصییاویر و این پلت فرم در حاش نمایک خود در قالب ایده

شتگ متن شتر ه س  بی ست. وي با برر هاي ارائه بدن به این هاي محاوب، پیجمتمرکز بر بدن زنان ا

ستاگرام م  سید که این کد به توري که تواند یح پلتنتیجه ر فرم براي تغییر چگونگ  بدن افراد با

را اند. پژوهک دیگري کییود فاصییله گرفتههاي سیینت  ارائه م افراد از الگوهای  که توسییط رسییانه

                                                           
2 2 Geurin-Eagleman  & Burch 
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بازنمای  بدن زن در اینسییتاگرام: تجزیه و »ع در دانشییگاه اوربرو تحت سنوان 2018سییولیتا بلینسیی ا خ

ست ساش تحلیل محتوي کی(  پ سب اندام 2018هاي  شل لوین، به سنوان فرد تاثیرگذار تنا انجام « می

ر تعریف و هاي جمع  بکند اگر چه تحقیقات گسییترده اي در مورد تاثیر رسییانهداد. وي سنوان م 

فرم ها در مورد تصیییویر بدن  زنان وجود دارد، اما فقط مطالعات  چند بر روي پلتتحمیل آرمان

اند. سولیتا بلینس ا در نوایت در پژوهک هاي اجتماس  ماتن  بر تصویر اینستاگرام تمرکز کردهرسانه

شان م  کایعخود ن کدهدهد:  صاویر کدگذاري  ست که در آترین موضود، ت شل لوین به اي ا ن می

هاي تناسیییب اندام ندارد، این کند که هیچ ارتاات  با فعالیتاي به غریزه جنسییی  اکیییاره م کییییوه

شترین جذابیت را از پیروان خود دریافت م  ستند که بی صاویري ه صویري ت کنند. و از این تریق ت

شان م  ست و ی م ن صویر ایده آشاز ایده بدن زن را در قرن بی شان دهنده یح  دهد که این ت بدن ن

هاي انجام گرفته باال، ترین ت(اوت پژوهک حاضییر با پژوهکبدن تجاري اسییت. اولین و اسییاسیی 

هاي حوزه مدیریت بدن از یح روش و ها و اکثر پژوهکباکد که این پژوهکروش تحقیق آن م 

ست(اده نموده ش  ا ضر از دو روش کی(  و کمسمدتاً کم  و پیمای صورت اند ول  پژوهک حا   به 

هاي پیشیییین با باکییید که پژوهکنماید. ت(اوت دوم مربوط به ابزار تحقیق م همزمان اسیییت(اده م 

ساخته ساخته انجام گرفته است ولی ن این پژوهک از پرسشنامه محققاست(اده از ابزار پرسشنامه پیک

 برد.سود م 

 مرور نظری:

با موضود  پردازیم. در رابطهتحقیق م  در این ب ک به بررس  ادبیات نظري مربوط به موضود

ین این بازنمای  و مدیریت بدن نظریات بسیییاري توسییط صییاحانظران ارائه گردیده اسییت که از ب

و  بدن اجتماس ، کییا ه هايسییایت در خود گافمن و باتلر، بازنمای  نمایشیی  نظریات به روی رد

کت کدن آنتون  گیدنز، نظریهجوان  س گربنر اثرات جرج کا کاگر انه،ر صرف و تئ تما وري پرم

صري از ماجتماس ع انت اب گردید و بعد از ارائه نظریات به ترح  هايکا ه ولمن ختحلیل بري  ت

 گردد.چاچوب نظري اکاره م 

 گافمن و باتلر نمایشی رویکرد
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 م(ووم اصل  سه به پرداختن تریق از جز گافمن نمایش  روی رد از درست درک  به رسیدن

مایک ،23اجرا :یعن  او توسیییط کییییده مطرح یت تصیییور از خود و 24خود ن پذیر  ام ان 25مدیر

 کرد مشی ص تعریف فرد یح هايفعالیت تمام سنوان به توانم  را اجرا»وي  سقیده به .نیسیت

ع 26: 1392خگافمن، « دهدم  قرار تأثیر تحت دیگران را نوس  هر به مش ص یح مناسات در که

نده هر ماي کییی صییی  نوس  اجرا دربرگیر  ت( یح 28منک و 27ظاهر ب ک دو به که اسیییت 26ن

 .خهمانع کودم 

 آمیزددرم  های با نشانه را فعالیتک معموالً کود،م  ظاهر دیگران روبروي در فرد که زمان »

ک ل   به ار بمانند باق  ماوم یا صورت پنوان این غیر در است مم ن که را تأییدآمیزي تا حقایق

که  کییودم  ناکیی  ازآنجا امر ع این42دهد. خهمان:  قرار تأیید مورد و کند برجسییته نمایشیی 

 .است دهک سازيآشایده روش چندین به که دارند از خود برداکت  انتقاش به تمایل اجراکنندگان

 هاي اجراکنندگانکنک تمام پنداکیییتن آگاهانه اجرا، از گافمن تعریف در  کر قابل ن ته

ست  سایت اجتماس  نمایک هايصحنه در که است حال  در این ا  اجتماس  کا ه هايازجمله 

 بودن تعامل  زیرا آگاهانه پنداکیییت  و کیییده ریزيبرنامه را کاربران کلیه کردارهاي تواننم 

 و ریزيبرنامه بدون کاربران که بردپیک م  سمت  به را کرایط گاه  کا ه اجتماس  هايسایت

 هايدیدگاه در که ايمسئله .کوند کریح ايکردارهاي رسانه از ايگونه پیشین، در خودآگاه 

 .گیردم  قرار مورد تأکید اجرا پیرامون 29باتلر

 فت،گر آن از ناخودآگاه ، را ویژگ  تواننم  که اسییت دائم  فرایندي باتلر اجرا براي 

 کیی ل اجتماس  درون بسییترهاي و ندارند  ات  و تایع  خصییلت  که متغیر و سیییاش اجراهای 

 سییترهايب م(اهیم برانگیزترین و چالک ترینپیچیده از ی   به را اجرا مسییئله، همین .گیرندم 

 کده ايکا ه کده، مجازي خود با فرد آن که در نمایش  بستري است، کرده بدش ارتاات  نوین

 .کودکناخته م  مجازي بدن  آن دنااش به و
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 که آن هسییتند دنااش به کییوند،م  مجازي یا واقع  فضییاي در اجرا درگیر افراد، که زمان 

شان دیگران به را خود از آشایده ک ل   خود کنمای را اي ع چنین پدیده1959گافمن خ .دهند ن

 و گافمن روی رد در مورد بحث بسیییتر ت(اوت به توجه دارد اهمیت اینجا در آنچه .نامدم 

 های کنک کلیه خود نمایک از مقصود وي است، مش ص که تور همان .است حاضر پژوهک

ست  د گیرم  ک ل ی دیگر با افراد چوره چوره به تعامالت و روزمره زندگ  جریان در که ا

 سلت، همین به .است واسطه یح وجود اي مستلزمرسانه حضور و تعامل از صحات که درحال 

 از د،کوم  قائل م(ووم این براي گافمن که های و ویژگ  خود نمایک به توجه ضمن اینجا در

ست(اده م  خود بازنمای  ل(ظ ست حیث آن از انت اب این»کود. ا سانه که ا  رفاًص جدید هاير

 ع1391:118لون،  خون« هستند نیز جوان واقعیات سازنده بل ه ناوده جوان کننده واقعیات منع  

ش  روی رد در» ست به اجتماس  روابط و هانقک با مواجوه کلید نمای  کود داده م  بدن د

سطه بدن زیرا  گرفته نظر در همچون مناع  بدن .اجتماس  هویت و فردي هویت میان است ايوا

ش ص ساخت منظور به و گوناگون ترق به تواندم  که کودم  صویري م  مدیریت خود، از ت

 در و گیردم  قرار بحث خود مورد سنوان به اینجا در ع. آنچهShilling, 2003: 66« خکییود

 .است پذیرآسیب بسیار کودم  خلق مدیریت بدن هايکیوه و روزمره زندگ  متقابل هايکنک

صور از خود مدیریت سنوان م(ووم  به از ع1392گافمن خ روي، همین از  م(ووم  .کندم  یاد ت

 .یابدم  معنا 31صیییحنه پشیییت ع و30رفتارهاي نماي کییی صییی  خجلوصیییحنه میان تمایز ایجاد با که

 توجه مورد وجو  دیگر از را هویت و خود بودن ع نمایش 1990خباتلر  جودیت گافمن، همچون

ست داده قرار ساب  داراي بل ه ثابت و تایع  امري نه را هویت وي .ا  این در .داندم  معنا اکت

سیت معنا، ست اجرا نوس  جن  تاری   لحظه یح در فرهنگ و بر جامعه ماتن  آن چگونگ  و ا

 مردان و زنان ایده»دهد: م  توضی  جنسیت  با روی ردي را خود نمایش  نظریه باتلر .است خا 

 .جنسیییت  م رر اجراهاي زاده اسییت توهم  ی دیگر، با و متضییاد واحد هايخویشییتن منزله به

 ع16۷: 1389زاده،  خمودي
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کاره و  ات  امري به مردانه و زنانه هايبدن مورد در صحات دلیل، همین به  ندارد  تایع  ا

 اسییتناد خود هاي پیشیییننمونه به دائماً که اجرای  هسییتند، اجرا یح از ب شیی ما  هايبدن زیرا

 ها  س که کرد چنین اسیییتدالش این توانم  باتلر، هايگ(ته اسیییاس ع بر1988کند خباتلر، م 

شانسو ه کدنبرساخته و اجرا چگونگ  از ب ش   تت(او»هستند.  جمع  و فردي به ک ل  های

ست این در اجرا به موجود روی رد دو  با آگاه و موجود میان خود تعامل چگونگ  که گافمن ا

ستمر و ت وین حاش در به فرایند باتلر و دهدم  کرح را جوان کاره دارد خود بروز م  Van. خ«ا

House, 2009: 1083ع 

 اجتماعی شبکه هایسایت در خود بازنمایی

 چوره محدود به چوره ارتااتات به تنوا گویدم  خود نمایک مورد در گافمن که آنچه

 مجازي، و بافت واقع  دو هر در خود و هویت معاصر، اندیشمندان استدالش به که چرا کود،نم 

 توجه و حوزه این در کده هاي انجامپژوهک جوت تغییر .دارند نمایش  ماهیت  آنالین یا آفالین

 دهندم  اجازه کاربران به دست این از های که رسانه دارد آن از نشان جدید هايرسانه قالب به

صت از که صله نمایک فر ست(اده گوناگون به ترق خود بافا  در بیان  تجویزات افزایک .کنند ا

 این اي،کا ه هايپلت(رم در موجود ايچندرسانه ابزارهاي از کنار است(اده در اجتماس  هايکا ه

شتري کنترش که دهدکاربر م  به را ام ان صله بر بی کته صحنه پشت میان فا ک ص  دا  و نماي 

 براي موم  تحقیقات  زمینه اجتماس  کییا ه هايسییایت واقع، ع در2012، 32باکیید خپاپاچاریسیی 

صور از خود هاي مدیریتکیوه مطالعه ستند  بازنمای  و ت  متنوس  ابزارهاي هاکا ه این زیرا ه

ع افزایک 200۷، 33الیسییون و دهند خبویدم  گسییترش تصییور از خود را مدیریت که ظرفیت دارند

 موجود در فن  ام انات رهگذر از تصییور از خود مدیریت و خود بازنمای  براي کاربر قابلیت

 35والتر 34کیی صیی  فرا کارکردهاي الگوي در که اسییت چیزي همان واسییط، کامپیوتر ارتااتات

ست کده بیان ساس  این بر .ا کترا  به محتواي قابلیت، ویرایک»ا کته ا  از منديبورهکده، گذا

 آشایده تصییویر محتوا به کردن ترنزدیح چه هر براي گذارياکییترا  از پیک نامحدود زمان
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نه کردارهاي  هن ، مدا نه و سا ها ناچیز از کییی ل این در کاربر آگا ااط،  ماش بودن ارت  احت

 محتواي بر تولیدکننده و کنترش تمرکز افزایک نوایت در و اختیار بدون محتواي گذارياکترا 

ع Walter, 2007: 2541-2542«. خب شییدم  قوت را تأثیرگذاري مدیریت ام ان نظر، مورد

 در باب که هسییتند چیزي آن سین  مثاش اینسییتاگرام در کییده گذاري اکییترا  به هايس  

 واقع، در .گافمن هستند نظر مورد کده صادر نمایک همان هاس   زیرا کد  گ(ته خود بازنمای 

 .داکییت آن از ظاهر تصییوري و بدن بدون توانم  سیی ت که دارد را اجرای  ح م س   هر

 بدن آن ترینموم که بازنمای  خود هايمؤل(ه از فرد تعریف در که مجازي و آنالین اجرای 

  .کندم  ایجاد تغییر است

 36گیدنز شدن آنتونیجهانی و بدن

 بنیادي ياجناه کدن،جوان  او، باور به .انگاردم  چندبعدي پدیدهاي را کدنجوان  گیدنز،

ست خگیدنز،  کدنجوان  گوناگون از بعدهاي یح هر پ  در  و محل  فرهنگ ع که92: 13۷8ا

 تر،باز صیییورت به تا کندم  مجاور را افراد داده، تواجم قرار مورد را زندگ  محل محتواي

 .اسیییت گرای جوان به موازات کیییدن، فردي تأثیر .کنند زندگ  ترفردي و پذیرترانعطاف

 به خودآگاه  محل  تقویت و خود کییناخت ضییمن هافرهنگ تا کییودم  موجب کییدنجوان 

 اسییاس بر و آورند روي جوان  و فرهنگ هاتمدن میراث از اسییت(اده و هافرهنگ همزیسییت 

 سمل محل  و کن ف ر جوان »و  محل  آگاه  جوان ، اسیتح ام هايآموزه به سیوي سقالنیت

 افراد اب متقابل کنک براي باال ظرفیت  ایجاد با مجازي فضییاي گیدنز، زسم یابند. به جوت« کن

 و سییطهواب  تا دهدم  اجازه کاربران به م ان، و زمان از سییوي آن، اتالسات دریافت و دیگر

ست(اده م تلف اتالسات از محدودیت  هیچ بدون شورها فرهنگ  هايمیراث و دانک و با ا  يک

کنا دیگر  با .دهدم  قرار آنوا در اختیار فرهنگ  دانک و اتالسات از مناع  حقیقت در کوند، آ

 هزینه با و واسطهب  ارتااتات ام ان که مجازي اجتماس  هايکا ه و اینترنت از است(اده افزایک

یح  نوانس به ارتاات  و اتالسات  نوین هايفناوري این حتم، تور به کند،م  فراهم را پایین

اران، هم  و پوردارند. خسدل  تأثیر افراد هویت در که کییودم  محسییوب اهمیت با هویت  مناع

 ع 9: 1391
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 پرمصرف تماشاگر رسانه، اثرات 37گربنر جرج کاشت نظریه

 سانهر آن از که م اتاان  و رسانه میان متقابل کنک بر گربنر، جرج پرورش یا کاکت نظریه

ست(اده م  سانه تأثیرگذاري چگونگ  نیز و کنندا س فرض .دارد تأکید م اتاان بر هار س ا  این ا

 هايبرنامه و محتوا در پنداري واقعیت و رسانه از است(اده و مواجوه بین میزان که است این نظریه

ستقیم ارتااط آن  ا خ ايرسانه با مواجوه متمادي هايساست که این صورت به دارد، وجود م

سانه با موافق هايدیدگاه و هانگرش تغییر باسث  با رورشپ ينظریه واقع در .کودم  محتواي ر

 سازوکار به تا کندم  را مطالعه تأثیر میزان ها،رسانه از است(اده مورد هايبرنامه نود و میزان تعین

 گربنر نظر ع همچنین، از81: 1389خلیل  کاکان ،  و کند. خسااس  قادري پیدا دست تأثیر نحوه و

 وارد وانانج آنوا، دنااش به که م تل(  سلل و مجازي هاياز کا ه کاربران ياست(اده ک لنود و 

 نواآ زندگ  بر اجتماس  هايکییا ه میزان تأثیرگذاري بر تواندم  نیز کییوندم  مجازي فضییاي

 لسام سنوان به جمع  هايرسییانه به کاکییت ع روی رد1391افراسیییاب ،  و باکیید. خبشیییر مؤثر

س  دنااش به و نگردم  کدن اجتماس  ضود برر ست این مو سانه این بینندگان که ا  درچق هار

 هايراه قخل در رسانه ع اهمیت1999گربنر خ نظر به هستند  واقعیت از ايرسانه نس ه تأثیرتحت

 در .اندخو غالب هايکاکت انگاره را فرایند او این .رویدادهاست به نگریستن و انت اب مشتر 

سانه واقع سان های روایت که دارد این به گرایک ر ساتاً و ی   جتماس اواقعیت  از وفاق مورد ن

  .پذیريع کندآن خفرهنگ با سازگار نیز را خود م اتاان و دهد ارائه

 اجتماعی( هایشبکه )تحلیل 38ولمن بری

 هايکا ه پشتیاان واسط، کامپیوتري ارتاات  کا ه ویژه به ارتاات  هايکا ه ولمن، نظر از

 ارتااتات کا ه کمح به .کنندم  سمل ی دیگر از ناپذیرجدای  ک ل  به و اغلب انداجتماس 

سط، کامپیوتر  اجتماس ، هايکا ه تریق از و پیوندندم  هم به اجتماس  هايکا ه در مردم وا

 یابنددرم  دارند، اختیار در کامپیوتري هاياز کا ه است(اده هنگام به که را هایشانموقعیت مردم

گ(ت:  توانم  که توري به تأثیر بگذارد، بدنشان از کاربران  هن  برداکت روي بر توانندم  که

صاش توان اجتماس ، هايکا ه در زندگ   فراهم را اجتماس  هايگروه از تريبزرگ تعداد با ات
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 زندگ  .دهدم  کاهک را هاگروه این از یح هر در کدن گرفتار میزان که حال  در آورد،م 

 در دهد،م  کاهک را هاگروه به تعلق فشییارهاي و هویت کامپیوتري، اجتماس  هايکییا ه در

 اجتماس  هايکا ه در مشارکت تریق از را قطعیت سدم و کدنجوان  ام ان، که فرصت، حال 

 وراي ی دیگر، به مردم اتصیییاش در کامپیوتري هايکیییا ه در نتیجه، توانای  .دهدم  افزایک

سایگ  سطه بال هم ستگ  براي تواند مانای سازمان ، م  گروه و وا  بین م انی   خپیوندهاي هما

کواب  فراهم ندیدع را هرگز و داکت را آرزویک دورکیم که را گروه  : 1391بیات،  و آورد. خ

 ع15۷

 چارچوب نظری پژوهش

ضر از روی ردهاي چندي نظیر روی رد ش  اگر چه در پژوهک حا  خود گافمن، بازنمای  نمای

 گربنر اثرات جرج کاکت کدن آنتون  گیدنز، نظریهجوان  و اجتماس ، بدن هاي کا هسایت در

سانه، کاگر ر صرف و تئوري بري تما ست(اده گردید، ول   هايکا ه ولمن ختحلیل پرم اجتماس ع ا

د روی رد نمایشیی  گافمن و روی ردي که بیشییترین ارتااط را با مقوله بازنمای  در این پژوهک دار

 با مواجوه کلید نمایش  روی رد در»باکد. اجتماس  م  کا ه هايسایت در باتلر و بازنمای  خود

 فردي هویت میان است ايواسطه بدن زیرا کود داده م  بدن دست به اجتماس  روابط و هانقک

 به و گوناگون ترق به تواندم  که کودم  گرفته نظر در همچون مناع  بدن .اجتماس  هویت و

ش ص ساخت منظور صویري م کیلینح« کود مدیریت خود، از ت  اینجا در ع آنچه66: 2003، 39خ

 هايکییییوه و زندگ  روزمره متقابل هايکنک در و گیردم  قرار بحث خود مورد سنوان به

سیار کودم  خلق مدیریت بدن  م(ووم  به از ع1392گافمن خ روي، همین از .است پذیرآسیب ب

میان رفتارهاي نماي ک ص   تمایز ایجاد با که م(ووم  .کندم  یاد تصور از خود مدیریت سنوان

 گویدم  خود نمایک مورد در گافمن که آنچه .یابدم  معنا 41صیییحنه پشیییت ع و40خجلوصیییحنه

 هویت معاصر، اندیشمندان استدالش به که چرا کود،نم  چوره محدود به چوره ارتااتات به تنوا

 جوت تغییر .دارند نمایشیی  ماهیت  آنالین یا آفالین مجازي، و بافت واقع  دو هر در خود و

که  دارد آن از نشییان جدید هايرسییانه قالب به توجه و حوزه این در کییده هاي انجامپژوهک
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سانه ست این از های ر صت از که دهندم  اجازه کاربران به د صله نمایک فر  به ترق خود بافا

 از کنار اسییت(اده در اجتماس  هايکییا ه در بیان  تجویزات افزایک .کنند اسییت(اده گوناگون

سانه ابزارهاي  کنترش که دهدکاربر م  به را ام ان این اي،کا ه هايپلت(رم در موجود ايچندر

 ع2012، 42باکد خپاپاچاریس  و نماي ک ص  داکته صحنه پشت میان فاصله بر بیشتري

 فرضیات

ل  این که در این پژوهک از روش کی(  و کم  اسیییت(اده نمودیم و اصیییوش کسنایت به اینبا 

ضیهمطالعه، اخذ الگوي کم  بر پایه یافته ست در ابتدا فر شد از اي در نهاي کی(  بوده ا ظر گرفته ن

ته یاف چارچوب کی( این رو از خالش  یح  که  مدش نظري تحقیق  ئه  با ارا کم  دارد -هاي کی(  

   به کرح زیر مطرح گردید:فرضیات

  سد به نظر م ستاگرام و میزار کا ه اجتماس  این ست(اده افراد از  ن مدیریت بدن بین میزان ا

 رابطه معناداري وجود دارد.اجتماس  آنوا 

  سد به نظر م ستاگرام و میزار کا ه اجتماس  این ست(اده افراد از  ن مدیریت بدن بین میزان ا

 ري وجود دارد.رابطه معنادا نمایش  آنوا

  سد به نظر م ستاگرام و میزار کا ه اجتماس  این ست(اده افراد از  ن مدیریت بدن بین میزان ا

 رابطه معناداري وجود دارد. زیااکناخت  آنوا

  سد به نظر م ستاگرام و میزار کا ه اجتماس  این ست(اده افراد از  ن مدیریت بدن بین میزان ا

 رابطه معناداري وجود دارد. خکلع آنوا

 شناسی پژوهشروش

 -1 :از ساارتند سط  دو نیا ردیگ م انجام سط  دو در معموالً هاپژوهک در هاداده پردازش  

 به توجه با مطالعه مورد جامعه هاداده فیتوصی مرحله در. هاداده نییتا و هیتجز -2 هاداده فیتوصی

 آمار ب ک در. گردد م ارائه موجود تیوضییع از يریتصییو و کییده فیتوصیی نظر مورد يرهایمتغ

ص آمار برخالف  نییتا ض محقق  (یتو از  پژوهک این .دهد م قرار آزمون مورد را خود يهاهیفر

آید. براي انجام م  کماربه کاربردي و در زیرمجموسه تحقیقات تحلیل  -توصی(  حیث روک ،

                                                           
4 2 Papacharissi 
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کیییود. دلیل انت اب این روش در اسیییت(اده م  هاي تحقیق ترکیا  یا آمی تهاین پژوهک از روش

ها و نود سییئواالت تحقیق اسییت. از ترف دیگر درجه اوش ماهیت موضییود مورد مطالعه و دغدغه

سازد. با توجه به این موارد است(اده از روش جدید بودن این موضود، بحث اکتشاف را برجسته م 

ست(اده از روش کی(  و کم  در کنار هم یح انت اب ساقالنه به نظر م سد. ا هاي کم  و کی(  ر

دهد به صیییورت آمی ته، نسیییات به اسیییت(اده از یح روش واحد، در  بوتري از مسیییئله ارائه م 

ع، روی رد ترکیا  روی ردي اسییت که در آن پژوهشییگر بر ادساهاي دانک ماتن  9: 1394خدالور، 

کند. این روی رد گرای ع تاکید م تمحوري و کثرگرای ، مسئلهبر ماناي پراگماتیسم خیعن  نتیجه

ستراتژي ش از ا ست(اده م هاي پژوه ستلزم گردآوري دادهاي ا صورت همکند که م زمان یا ها به 

سوش،  ست. خکر سائل پژوهک ا ضر از 48، 1394متوال  براي فوم بوتر م ع بنابراین روش تحقیق حا

ها اسیییت(اده جوت گردآوري داده نود تل(یق  م  باکییید. بدین معنا که از دو روش کم  و کی( 

کدن الگوهاي غالب بازنمای م  ش ص  ستا ابتدا از روش کی(  جوت م  در بدن کود. در این را

بازنمای  بدن در جامعه آماري مورد مطالعه  براي کاربران هايکیی صیی  و اسییتراتژي هايس  

ست(اده م  ستاگرامع ا سناد کود، که براي این منظور از خکاربران ایران  این ت نیح تحلیل محتواي ا

 کود. مرتاط ختصاویرع است(اده م 

 بوسیییله نرم افزارهاي حاصییل از تحلیل محتواي کی(  اسییناد که در اینجا تصییاویر هسییتند، داده

MAXQDA کود، که کدهاي بدست آمده تادیل به سواش م  .کودو کدگذاري م بندي مقوله

کود، است(اده م روش آل(اي کرونااخ بدست آمده از  در ادامه براي بدست آوردن پایای  سواالت

توزیع ن(ر از افراد نمونه  50 بینسیییواالت زائد حذف گردد. سیییپ  سیییواالت بدسیییت آمده را تا 

تحلیل سامل اکتشییاف  صییورت بگیرد. از تریق تحلیل  spssتا در ادامه بوسیییله نرم افزار کنیم م 

هاي تحقیق ها و کییاخصوسیییله متغیر کییود که بدینبندي سییواالت انجام م سامل اکتشییاف  دسییته

ش ص م  کاخصگردد و در مرحله بعد نامم ست آمده و متغیرهاي هاگذاري  ساس ادبیات  بد برا

در ادامه سییواالت  کییود.انجام م آمده از تحلیل تصییاویر دسییتهاي سین  بهو مقوله نظري پژوهک

فرضیات و مدش   AMOS و SPSSنرم افزارهاي  کود. در نوایت با است(اده ازپرسشنامه نوای  م 

کییود.  در ب ک کم  پژوهک از روش پیمایک سییود جسییتیم. تحقیق پیمایک بوترین آزمون م 

هاي آوري دادهروش موجود براي آن دسیییته از پژوهندگان اجتماس  اسیییت که سالقمند به جمع
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صل  براي توصیف جمعیت ستند که نم ا ستقهاي بزرگ  ه شاهده کرد. با توان بطور م یم آنوا را م

هییاي آنییان توان گروه  از پییاسییی گویییان را فراهم آورد کییه ویژگ گیري احتمییال  م نمونییه

ستاندارد کده دقیق دادهکننده ویژگ منع   های  را هاي جمعیت بزرگتر باکد و پرسشنامه هاي ا

هت دارند خارش با ، آیند کییااهای  که از همه پاسیی گویان بدسییت م بدسییت م  دهند که با داده

 ع.568: 1381

 جامعه آماری پژوهش

 هاي پژوهک، جامعه آماري ساارت است از:در این تحقیق با توجه به اهداف و ویژگ 

 تصاویر مورد است(اده کاربران ایران  اینستاگرام. -الف

 ساش کور توران 40تا  18جوانان  -ب

گیرد، و در ب ک کم ، است(اده قرار م مورد اوش به سنوان جامعه آماري در ب ک کی(  مورد 

باکییند که از اینسییتاگرام اسییت(اده سییاش کییور توران م  40تا  18جامعه آماري تحقیق نیز جوانان 

 ساکن کور توران هستند.  98کنند و در ساش م 
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 تجزیه و تحلیل هایگانه روش هفتهای گامجدول 

 توضیحات گام

 مربوط به تصاویر موجود در اینستاگرامتحلیل محتواي اسناد  -1 گام اوش

 گام دوم

 کدگذاري م  کود. MaxQDAبا است(اده از نرم افزار  اسناد مربوته -1

 کود.گذاري م بندي و نامکدهاي به دست آمده براساس چارچوب نظري کار مقوله -2

 خپایان کار کی( ع

 گام سوم

 خآغاز کم  سازيع

در قالب پرسشنامه تراح  تحلیل اسناد  محتوايه از هاي بدست آمدمقوله ها و گویه -1

 گردد.م 

 گیرين(ر از جامعه آماري که به صورت نمونه 50پرسشنامه اولیه بدست آمده بین  -2

 گردد.توزیع م  تصادف 

هاي نامناسب از پرسشنامه اولیه صورت تحلیل سامل  جوت حذف و اصالح گویه -3

 گیرد.م 

 گام چوارم
 50در همان نمونه  spssاز فایل نرم افزار  %30هاي با بار سامل  کمتر از حذف گویه -1

 ن(ري. 

 نوای  کدن پرسشنامه  -2 گام پنجم

 گردد.ن(ر از نمونه اصل  توزیع م  384پرسشنامه نوای  بین  گام کشم

   AMOS و  SPSSهاي آزمون فرضیات و مدش تحقیق با است(اده از نرم افزار گام ه(تم

 

 های تحقیق:یافته

بازنمای  بدن در فضیییاي مجازي »این تحقیق تالش کرده اسیییت به این پرسیییک پاسیییخ دهد: 

صورت م  ستاگرام چگونه  ست این پ  « گیرد و تاثیر آن بر مدیریت بدن کاربران ایران  چگونه ا

از ارائه تعاریف م تلف، هسیییته محوري م(اهیم بازنمای  و مدیریت بدن مشییی ص و چارچوب 

سپ  به روش کد.  ضود پرداخته  س  نظري تحقیق مطرح گردید و به متون نظري مرتاط با مو کنا

آوري پژوهک و جامعه آماري پرداخته کیید که در آن به کیییوه سیینجک متغیرها و چگونگ  جمع

کاره گردید. پ  از آن به بررس  یافته سواالت محوري تحقیق ها پرداخته م اتالسات ا کود تا به 



 111 // نستاگرامیا یرانیکاربران ا نیبدن در ب تیریبر مد دیبدن با تاک ییبازنما لیتحل 

هاي تجرب  تطایق داده کود، تا صحت و سقم ه کود و در این میان انتظارات نظري با یافتهپاسخ داد

ست قال از تحلیل و نتیجهفرضیه کارهها بررس  گردد. اکنون مطلوب ا اي م تصر به گیري نوای  ا

 هاي توصییی(  به توزیع فراوان  متغیرهايهاي ب ک کی(  داکییته باکیییم. سییپ  با ارائه یافتهیافته

 پردازیم.کنیم و نوایتاً به تحلیل نتایج و ارائه پیشنوادات الزم م هاي آن اکاره م تحقیق و کاخص

 های کیفی:یافته
 

های بازنمایی و مشخصات الگوهاالگوهای غالب، تکنیک مربوط بهجدول   

 الگوي غالب

 ختیپ بدن ع
 مش صات ت نیح

 اجتماس 

 آک ارسازي

 جمع  هاي دستهس   در تنود و ت ثر -

 در م تلف و گنجاندن سناصیییر چیدمان به توجه سدم -

 س  

 هاس   فضاي بصري تنود به توجه سدم -

 گزینک نه و کل ی پارچه یح سنوان به بدن بازنمای  -

 آن از ب ش 

 بدن از قد تمام تصویر براي نمایک روروبه نماي انت اب -

 هاس   ویرایک -

 س   به ب شیدن جذابیت -

 دوستانهو  خانوادگ  خاترات ثات -

 دوستانه و ارتااتات خانوادگ  کشیدن تصویر به -

سازيپنوان  

 هابصري س   فضاي در ت ثر و تنود -

 بدن با گزینش  برخورد -

 چوره کردن م (  -

 م تلف سناصر تصویري کارگیري به در خالقیت -

 ها س   از چیدمان جزئ  به بدن ساختن بدش -

 هاس   ویرایک -

 خصوص  حریم ح(ظ -

 خود وجود اثاات -
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 ضعف بدن نقاط کردن م (  -

 و هامنديسالقه اي ازمجموسه کنار در بدن حضیییور -

 تعلقات

 نمایش 

 ورزیدگ 

 فردي هايپرتره ت ثر و تنود -

 در م تلف سناصیییر و گنجاندن چیدمان به توجه سدم -

 س  

 بدن قوت نقاط بر تأکید -

 اندام ورزک اران تناسب از الگوبرداري -

 ورزش کردن در حین بدن از س اس  -

 موقعیت س   سنوان به باکگاه اهمیت -

 پشت ار و جسمان ، استقامت قدرت نمایک -

 هاتوانمندي نمایک -

 هايویژگ  بر تأکید به واسییطه دیگري با تمایز ایجاد -

 بدن

 اغواگري

 فردي هايپرتره ت ثر و تنود -

 سناصر و گنجاندن چیدمان به توجه سدم -

 آمیزهاي تحریح ست و هااندام بر تأکید -

 بدن ایستای  -

 هاس   ویرایک -

 بدن هاي جذابیت بر واسطه تأکید به برتري ح  القاي -

 و ظاهري

هاي جذابیت بر تأکید واسییطه دیگري به با تمایز ایجاد -

 ظاهر و بدن

هاي جذابیت بر تأکید واسطه ارتااتات به دایره گسترش -

 ظاهر و بدن

 زیاای  کناخت  زیااکناخت 

 فردي هايپرتره تنود و ت ثر -

 فناوري و هنر ترکیب -

 بدن سازيو ماوم سازيپیچیده -

اینسییتاگرام  ام انات و کارگیري فناوريبه در خالقیت -

 بدن بازنمای  در
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 هاس   ویرایک -

 س اس  هاي توانمندي نمایک -

 بدن واسطه به بیانگري خود -

 بدن از مت(اوت بازنمای  تصویري واسطه به تمایز ایجاد -

در  توانمندي بر تأکید واسطهبه  ارتااتات دایره گسترش -

 بدن از س اس 

زیاای  

 مصنوس 

 هاي زیاای است(اده از جراح  -

 پروتز لب و صورت -

 است(اده از رنگ موهاي غیر متعارف -

 هاي بدن تغییر حالت تایع  گونه، گوش و سایر قسمت -

 است(اده از زیورآالت -

 خال وب  ختتوع -

  
بدن ع، ت نیح و مش صات الگوهاي بازنمای  کده جدوش باال مربوط به الگوهاي غالب ختیپ 

ها باکد. همانطور که در جدوش نیز آورده کده است از بازنمای  س  هاي اینستاگرام م در س  

هاي قرار گرفته در این کیییا ه اجتماس ، سیییه الگو یا تیپ و به ساارت  از بررسییی  محتواي س  

ش ص گردید که هرکدام از این الگوها با  ست(اده از ت نیحسمده م کده و داراي ا های  بازنمای  

باکند که در جدوش باال آورده کده است. الگوهاي غالب ختیپ بدن ع بازنمای  کده مش صات  م 

هاي بازنمای  باکییند. از حیث ت نیحساارت از بدن اجتماس ، بدن نمایشیی  و بدن زیااکییناخت  م 

کده در این تیپبه سازي و پنواناجتماس  از ت نیحها، در تیپ بدن کار برده  ک ار سازي هاي آ

هاي ورزیدگ  و اغواگري و در نوایت اسییت(اده گردیده اسییت، در الگوي بدن نمایشیی  از ت نیح

هاي زیاای  کییناخت  و زیاای  مصیینوس  اسییت(اده گردیده در الگوي بدن زیااکییناخت  از ت نیح

 است.

 

 های توصیفی(سیمای پاسخگویان )یافته

مردان  درصیید از پاسیی گویان را 8/56از مجمود پاسیی گویان در مورد جن ، در این پژوهک 

ش یل داده شترین فراوان  محسوب م ت س گویان را زنان 2/43کود و اند که مد یا بی صد از پا  در
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در سن درصد از پاس گویان  4/29ن(ر پاس گو در مورد متغیر سن،  384از تعداد  اند.تش یل داده

ساش و  34تا  30درصد در سنین  4/23، ساش 29تا  25 در سنین درصد ۷/20دارند.قرار  ساش 25زیر 

باکند. الزم به  کر است مد یا و بیشتر م  ساش 35داراي سن درصد از پاس گویان  5/26در نوایت 

 باکد.ساش م  91/28ساش و میانگین سن  پاس گویان  36بیشترین فراوان  مربوط به سن 

درصد افراد  9/10، اینستاگرام کا ه اجتماس  از میزان است(ادهبه لحاظ پاس گویان از مجمود 

 1/30درصد در سط  متوسط و  9/58نمودند، به میزان کم از کا ه اجتماس  اینستاگرام است(اده م 

 2/1۷پاسیی گویان، میزان مدیریت بدن اجتماس  نمایند. از حیث درصیید به میزان زیاد اسییت(اده م 

درصیید در سییط   5/55در سییط  پایین  قرار دارند،  مدیریت بدن اجتماس فراد به لحاظ درصیید ا

درصد  5/34، میزان مدیریت بدن نمایش درصد در سط  باال قرار دارند. و از نظر  3/2۷متوسط و 

ش  افراد به لحاظ  سط  پایین  قرار دارند، مدیریت بدن نمای سط و  ۷/49در  سط  متو صد در  در

صد در 8/15 کناخت سط  باال قرار دارند. و در نوایت از لحاظ  در  6/23، میزان مدیریت بدن زیاا

صد افراد به لحاظ  کناخت  در سط  پایین  قرار دارند، مدیریت بدن زیاا سط   8/45در  صد در  در

میزان مدیریت بدن به لحاظ از مجمود پاس گویان درصد در سط  باال قرار دارند.  6/30متوسط و 

سط  پایین  قرار دارند، مدیریت بدن درصد افراد به لحاظ  2/30خکلع،  سط   ۷/48در  درصد در 

 درصد در سط  باال قرار دارند. 2/21متوسط و 
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 گیری نتیجه

تحلیل بازنمای  بدن با تاکید بر مدیریت بدن در بین » کییید، گ(ته این از پیک گونه کههمان

بدن   الگوهاي غالب اسیییت. کیییناخت پژوهک این اصیییل  هدف« کاربران ایران  اینسیییتاگرام

خود  بدن کشیدن تصویر به براي کاربران های  کهت نیح کنار در بدن  هايیا تیپ کدهبازنمای 

 باکد.گیرند  یل اهداف فرس  این پژوهک م  م  کار به

 میان در بدن  تیپ سییه به کییناسییای  منجر آمده دسییت به هايداده در این تحقیق، تحلیل

اجتماس  خبا  هاي بدن  ساارتند از بدنگشیییت. این تیپ اینسیییتاگرام ایران  کاربران از گروه 

سازي و پنوانت نیح ک ار ش  خبا ت نیح سازيع، بدنهاي آ  بدن هاي ورزیده و اغواگرع ونمای

 کناخت  و زیاای  مصنوس ع.هاي زیاای زیااکناخت  خبا ت نیح

شنامه س سه تیپ بدن  پر ساس آن اي متناظر با این  تراح  گردید که مدیریت بدن افراد را بر ا

ن(ر پ ک  50در فضاي حقیق  زندگ  افراد مورد بررس  قرار دهد. سپ  این پرسشنامه اولیه بین 

ست راج داده شاف  با حذف گویهگردیده و با ا سه هاي آن و انجام تحلیل سامل  اکت سب  هاي نامنا

ایش  و مدیریت بدن زیااکناخت  به دست آمد. و کاخص مدیریت بدن اجتماس ، مدیریت بدن نم

ستاندارد کده که پایای  مناسا  نیز داکت به گردآوري  ست(اده از پرسشنامه نوای  و ا در نوایت با ا

 هاي آن پرداختیم.هاي کم  تحقیق و بررس  و تحلیل یافتهداده

تماس  اینستاگرام و میزان هاي پژوهک حاضر نشان داد بین میزان است(اده افراد از کا ه اجیافته

 مدیریت بدن اجتماس  افراد رابطه معناداري وجود دارد.

صودمان کنیمم  صحات بدن  اجتماس  تیپ از که زمان  سانه بدن بازنمای  از ايگونه مق ر

 از ک ل  اجتماس ، بدن ندارد. تیپ چندان  فاصله اجتماس  سرف با که اینستاگرام است در اي

سرهاي از کارانه مالحظه اجرای  با تنوا نه کند کهم  نمایندگ  را مجازي اجراي  احتمال  درد

 خصییو  در توافق مورد و رایج باورهاي از نسییا  ام ان کییناخت  بل ه کند م  پیشییگیري

 آورد.م  فراهم را ايبدن رسانه بازنمای  چگونگ 

 چوره سنصیییر کیییود،در مدش تیپ اجتماس  آنجا که از ت نیح آکییی ارسیییازي اسیییت(اده م 

 هدفشییان که های س   گذارياکییترا  هنگام به کاربران حت  که اسییت اي مؤل(ه ترینموم

ست و فیزی   ظاهري هاي ویژگ  نمایک  هايس   صاحاان واقع، کنند. درم  دقت آن به نی
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 هاياستراتژي کنند، دنااش را بدن از نقص بدون اجرای  گذاکتن به نمایک آن ه بدون چنین  این

مم ن  حد تا کدهگذاکته اکترا  به س   که کنندم  دنااش ايکیوه به را مدیریت تأثیرگذاري

 باکد. نزدیح هاآن آشخود ایده به

ندي چنین در پاي توانم  خوب  به فرای مدیریت در گافمن هايدیدگاه رد  خصیییو  

 به نگاه ایسییتادن، نود  سییت انت اب هنگام به کاربر که ت(اوت این با جسییت، را تأثیرگذاري

 به س اسیی  خدر بازنمای  تصییاویرشع و از حیث مدیریت بدن اجتماس  همیشییه زاویه و دوربین

 فرهنگ و نمایش  بستر در ریشه اجرا، هنگام به او هايو انت اب کندنم  سمل ايآگاهانه ک ل

 دارد. آن بر حاکم

نادار بین میزان  ات و مع طه مث تایج دیگر پژوهک راب ماس  از ن (اده افراد از کیییا ه اجت اسیییت

 باکد.اینستاگرام و میزان مدیریت بدن نمایش  آنوا م 

ستناد به ستراتژي»گوید  م  گافمن آنچه ا  کنک اجراکنندگان و تأثیرگذاري مدیریت هايا

صوش بر  اجراها این ساختن و سین  ع سمل ۷: 1392خگافمن، « است کده بنانواده تئاتري اجراي ا

ستلزم ست گیريبوره م ست، دراین بدن  تجویزات از بجا و در  هر از بیک اجراکننده امید بین ا

 کنترش قابل است ايماده بدن چراکه دهد قرار م  اختیارش در بدن که است ام انات  به چیزي

شم کردنخیره قابلیت بل ه کند  تعیین را با دیگران تعامل برقراري نود تواندم  تنوا نه که  هاچ

 ع2006وانین ،  و دارد. خواس وش نیز را اجراکننده سمت به

 نوس  کییالوده به و کییودم  قائل بدن براي توجو  قابل سییوم اجراکننده که اجراهای  در

 که هستیم بدن مواجه از نوس  با ما دهدم  قرار خود ظاهري تجویزات اساس بر را خود اجراي

 اجراکنندگان تأکید و اجراها تمرکز از نود این در ب وانیم. هرچند نمایش  بدن را آن توانیمم 

 آن به منجر بدن مدیریت در وسییعت اختیارات همین و باکیید بدن از خا  وجو  بر تواندم 

 کویم. مواجه متنوس  اک اش با محوریت بدن با اجرای  مشاهده هنگام که کودم 

اسیییت(اده افراد از کیییا ه  سیییومین آزمون رابطه که تایید کییید، رابطه مثات و معنادار بین میزان

 باکد.اجتماس  اینستاگرام و میزان مدیریت بدن زیااکناخت  آنوا م 

ستیم  کاهد کاربران از گروه این در را بازنمای  بدن از ک ل ترینپیچیده  با اینجا زیرا در ه

 کند.م  را دکییوار آن هايویژگ  کییناخت مسییئله همین و مواجویم بدن از چندپاره تصییویري
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س  که های توانمندي بر ت یه با گیرندم  جاي گروه این در که ران کارب ست دارند در س ا  د

صویري خلق به سیر و توصیف که زنندم  چندالیه ت س  هايماناي مؤل(ه بر آن ت( سا بازنمای   ا

کوار مواردي در خود ست. در د سانه به بدش بدن اینجا ا  انتقاش م(اهیم به قادر که کودم  اير

 اند.یافته سینیت بدن واسطه به حاال که انتزاس  م(اهیم  است،

 خواندم  43رازآلودي را آن گافمن که موم بسییییار ویژگ  یح در کاربران از گروه این

 کنترش بدانیم، و ارتااط تماس از ک ل  را دریافت و ادرا  ما اگر او سقیده به هستند. مشتر 

 تنظیم و کردن کییود. محدودم  حاصییل که اسییت ارتاات  کنترش کییود،م  دریافت که چیزي

 به آن اسماش و اسییت فرایند نمایک تنظیم و کردن محدود دهیم،م  نشییان خود از آنچه کردن

صویر که دهدم  سمل آزادي بازیگر سازد. این را مطلوبک ت ست تدافع  تموید نوس  کیوه ب  ا

کوند. م  نابود هاآن با دیگران نزدیح صورت مواجه در که اموري بازنمای  از جلوگیري براي

 ع1959خگافمن، 

ب سه کاخص باکد که از ترکیآخرین رابطه بین متغیرها مربوط به متغیر کل  مدیریت بدن م  

ان داد هاي پژوهک نشییمدیریت بدن اجتماس ، نمایشیی  و زیااکییناخت  به دسییت آمده اسییت. یافته

دیریت بدن وجود اجتماس  اینسییتاگرام و متغیر م رابطه معناداري بین متغیر میزان اسییت(اده از کییا ه

 دارد.

ت(اده در ادامه براي کشیییف اولویت مدیریت بدن در بین افراد جامعه از آزمون فریدمن اسییی

ر به لحاظ در جامعه حاضیی بندي معنادار این آزمون مشیی ص گردیدنمودیم که با اسییت(اده از رتاه

باالترین رتاه و اولویت قرار دارد. کیییاخص  "بدن اجتماس "مدیریت بدن، کیییاخص  ن بد"در 

افراد قرار  در رتاه سوم اهمیت براي "بدن زیااکناخت "در رتاه دوم و در نوایت کاخص  "نمایش 

 دارد.

افزار رمناختاري توسط در نوایت در این تحقیق براي آزمون و برازش مدل  کل  از معادالت س

 ایموس است(اده گردید.

ساختار با ست(اده از معادالت  کا ه اجتماس زانیمي اثرگذار يا ست(اده از  ستاگرامیا  ا بر ابعاد  ن

در سیییط  قابل  زیبرازش مدش ن زانیکییید، که م  مدش تراح حیبدن  در قالب  تیریسیییه گانه مد

                                                           
4 3 Mystification 
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از   مطلب اسییت که مدش بدسییت آمده برکیی نیا ی ایگو بنابراین برازش بدسییت آمدهبود.   قاول

حدود  نسییتاگرامیا  اسییت(اده از کییا ه اجتماس زانیمدش م نیاسییت. در ا تیواقع برو منطاق  تیواقع

 مدیریت بدن از سه جناه نمایش ، اجتماس  و زیاای  کناخت  را توانسته است راتییدرصد از تغ 39

 .ندینما نییتا

 پیشنهادات پژوهشی:

 و داده قرار مطالعه مورد آن را گوناگون ابعاد باید اجتماس ، هايپدیده بررس  و کناخت براي

 م تلف هايسنجید. پژوهک بیشتري دقت با همراه نظر مورد مسئله با رابطه در را بیشتري هايمتغیر

سئله یح از محدودي ابعاد توانندم  فقط س  مورد را م سائل آن ه حاش دهند، قرار برر  اجتماس  م

پذیرد. بنابراین براي بررسیی  م  تأثر و تأثیر نیز م تل(  مسییائل از داکییته متعددي و گوناگون ابعاد

دقیقتر و همه جاناه م(ووم مدیریت بدن و ارتااط آن با بازنمای  بدن در اینسیییتاگرام الزم اسیییت 

 کنیم:ره م تري در این زمینه صورت پذیرد که در زیر به چند نمونه اکاتحقیقات بیشتر و گسترده

پیچیدگ  و چندبعدي بودن موضود خبازنمای  و مدیریت بدنع الزم به نظر  با در نظر گرفتن -1

رسید که تحقیقات  صیورت بگیرد که از روکیواي م تلف، ب صیو  از روکیواي کی(  مانند م 

 تري از موضود دست یابیم.مشاهده و مصاحاه است(اده کود، تا به در  سمیق

س  رابطه بین مدیریت بدن و بازنمای  آن در جامعهتحقیقات   -2 هاي صورت بگیرد که به برر

آماري م تلف از جمله زنان و دختران با تحصیالت م تلف بپردازد و ت(اوت آنوا را مورد بررس  

 و تحقیق قرار دهد.

فراتحلیل کارهاي صییورت گرفته در زمینه مدیریت بدن براي دسییتیاب  به کییناخت دقیق و  -3

 سازي این م(ووم انجام بگیرد.ه جاناه و در نتیجه بوم هم

هاي سیییتارگان و افراد مشیییوور آش بدن  در پیجبررسییی  بازنمای  بدن و ارائه الگوهاي ایده -5

 ها و ورزک اران انجام بگیرد.مانند سلیاریت 
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