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Highlights
•
•
•

Cyberspace affects on the student's body image.
Axial codes include nine categories that include the effects of individuals, the erosion of religious beliefs, lack of
awareness, the effects of extreme methods in beauty (cosmetic surgery), the effect of advertising, the effect of cultural
difference, the pervasiveness of cyberspace, psychological factors and value transformation.
Expansion of relationships, exposed to comparability and easy access to ideal sources of beauty affects on body image.

Abstract
Body image is one of the primary elements constructing each person�
s personality, which relies on the perception
and feelings everyone has about their body. One of the influential factors affecting the development of body image is
cyberspace. This study is aimed to investigate the influential factors on students�body image as cyberspace users.
The present research has applied a qualitative research approach ,and has also examined the theoretical
foundations .The research instrument was a semi-structured interview, through which 19 students aged from 8 to 13
were chosen as the sampling group via a three- staged codification process: open, central and selective process. Open
codes included 49 concepts, and central codes were comprised of 9 categories as: the potentiality of being influenced
by people, waning religious beliefs, lack of knowledge, the impact of extreme beautification (plastic surgery), the
influence of publicity, cultural differences�impact, the widespread usage of cyberspace, psychological factors and
evolution of values. In the contemporary period, cyberspace has changed cultural norms about gender and body
definition. If people follow the devised norms by cyberspace about body image, the developmental process of body
image becomes more distorted.
Keywords: qualitative research, body image, cyberspace, value transformation
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شناسایی فرایندهای مرتبط با تحول تصویربدنی در نوجوانان دختر کاربر فضای مجازی در ایران :یک مطالعۀ کیفی

مستانه مرادحاصلی 1،مرتضی منطقی

تاریخ پذیرش1396/9/13 :

یافتههای اصلی
•

فضای مجازی روی تصویربدنی دانشآموزان اثر دارد

•

اثرپذیری از افراد ،کمرنگ شدن عقاید مذهبی ،عدم آگاهی ،اثر روشهای افراطی در زیبایی (عمل جراحی زیبایی) ،اثر
تبلیغات ،اثر تفاوت فرهنگی ،فراگیر شدن فضای مجازی ،عوامل روانشناختی و تحول ارزشی به عنوان مضامین اصلی
شناسایی شد.

•

گسترش روابط ،در معرض مقایسه بودن و دسترسی آسان به منابع ایدئال زیبایی ،از شرایط علّی اثرگذار بر تصویر بدنی است

چکیده
تصویر بدن یکی از عناصر اصلی سازندۀ شخصیت هر فرد است و به ادراک و احساسی که فرد از بدن خود دارد ،مربوط میشود .یکی از
عواملی که به نظر میرسد روی تحول تصویر بدنی اثرگذار است ،فضای مجازی است .هدف از این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر تصویر
بدنی دانشآموزان کاربر فضای مجازی است .پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش نظریۀ زمینهای انجام شده است .ابزار پژوهش
مصاحبه نیمهساختاریافته بود که در سه مرحلۀ کدگذاری باز ،محوری و گزینشی تا رسیدن به اشباع نظری در  16دانشآموز  8تا 13
ساله که به روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند ،ادامه یافت .کدهای باز شامل  49مفهوم و کدهای محوری شامل  9مقوله است که
شامل اثرپذیری از افراد ،کمرنگ شدن عقاید مذهبی ،نبود آگاهی ،اثر روشهای افراطی در زیبایی (عمل جراحی زیبایی) ،اثر تبلیغات،
اثر تفاوت فرهنگی ،فراگیر شدن فضای مجازی ،عوامل روانشناختی و تحول ارزشی است که به عنوان کد محوری این پژوهش،
شناسایی شدند .فضای مجازی در دوران معاصر هنجارهای فرهنگی را دربارۀ تعریف از جنسیت و بدن تغییر داده است .همرنگ شدن با
هنجارهای ساخته شده در فضای مجازی در زمینۀ تصویر بدنی ،تحول طبیعی تصویر بدنی را مختل میکند.
واژگان کلیدی :پژوهش کیفی ،تصویر بدنی ،فضای مجازی

( . 1نویسندۀ مسئول) .دانشجوی دکتری روانشناسی ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایرانmastane.moradhaseli@gmail.com .

 . 2استاد گروه روانشناسی ،دانشکدۀ علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.
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مقدمه
تصویر بدنی اصطالحی است که برای اولین بار در قرن بیستم از
سوی عصب شناسها مطرح شد .نورولوژیستها برای اولینبار به
توصیف اختالالت ادراک از بدن به آن پرداختند .آنها زمانی به
این مسئله توجه کردند که شاهد بیماران آسیب دیدۀ مغزیای
بودند که قادر به شناخت یک قسمت یا کل بدن خود نبودند (.)1
به عقیدۀ اسمیت ،هر شخص یک تصویر ذهنی از بدن خودش دارد
که اصلی ترین عنصر سازندۀ شخصیت اوست .در واقع رفتار و
احساس انسان ،دقیقا مطابق با تصویری است که در نتیجۀ آن
میشنود ،میبیند و حس میکند و در ذهنش به وجود میآید .در
حقیقت تصویر بدن ،احساس فرد از بدن و یک تجسم ذهنی از
ظاهر فیزیکی خود است ( .)2آگاهی از بدن و قابلیتهای آن از سه
جنبه مطرح میشود .اولین سطح آن ،آگاهی از کل بدن است که
شامل احساس ذهنی هر فرد از ظاهر خودش میشود .مانند
چینوچروک پوست ،ریزش مو ،برآمدگی شکم یا تناسب لباس با
بدن .دومین سطح ،آگاهی درونی از بدن و اعمال آن است؛ یعنی
آگاهی از احساسات نسبت به عالئم بیماری قلبی-عروقی ،معده و
فشار خون .سومین سطح آگاهی مربوط به قابلیتهای بدنی است
که شامل ارزشیابی ذهنی از توانایی بدنی جهت رسیدن به اهداف
بدنی است که فرد برای خود در نظر گرفته است ( .)3ظاهر
فیزیکی ،قسمت اصلی از تصویر بدنی است( .)4تامپسون اشاره
میکند که سازۀظاهر فیزیکی ،دربرگیرندۀسه مؤلفۀ ادراکی ،ذهنی
و رفتاری است( .)5در واقع تصویر بدنی دو جنبۀ مجزا دارد ادراکی
و نگرشی .جنبۀ ادراکی ،اشاره دارد به این که فرد چقدر فرض
میکند که شایستگی او با ظاهرش سنجیده میشود و جنبۀ
نگرشی ،به دو عنصر مجزا اشاره دارد :جهت گیری و ارزیابی .جهت
گیری ،به درجۀ اهمیتی که فرد به ظاهرش میدهد ،برمیگردد.
ارزیابی هم اشاره دارد به این موضوع که فرد چقدر از بدن و ظاهر
خود ،راضی است(.)1
هر سه بعد باال با ابعاد فرهنگی قابل تبیین است .ثابت
نبودن تصویر بدنی با ایدئالهای جامعه ،ارتباط مستقیم دارد
( .)6،7ایدئالهای جامعه در طول زمان ،بنابر مناسبات زمانی و
فرهنگی تغییر میکند و این مسئله بر انتخاب ایدئال توسط
افرادی که نارضایتی بدنی دارند ،اثر مستقیم دارد .ازلحاظ
ذهنی و پردازش اطالعات نیز تفاوتهای فرهنگی بین افراد
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وجود دارد .در یک مطالعۀ بینفرهنگی که بهمنظور بررسی
فرآیند پردازش اطالعات در بین افراد با نارضایتی تصویر بدنی
انجام شد ،دو نمونه با دو فرهنگ مختلف چینی و آمریکایی
انتخاب شدند و برای آنها کلماتی مربوط به اضافهوزن و
الغری نمایش داده شد .کسانی که نارضایتی باالیی از تصویر
بدنی داشتند ،کلمات را منفیتر ارزیابی کردند و همچنین
آنها را بیشتر بهخاطر سپردند .نکتۀ قابلتوجه اینکه نمونۀ
آمریکایی نسبتبه نمونۀ چینی ،تفاوت معناداری در ارزیابی و
حفظ کلمات داشت ()8؛ بنابراین نمیتوان بدون درنظرگرفتن
ابعاد فرهنگی فرد ،نارضایتی از بدن را تبیین و برای تشخیص
و ارزیابی آن چارهاندیشی کرد.
اگرچه تاکنون مطالعات دربارۀ تصویر بدن ،بیشتر بر
نارضایتی از آن متمرکز بوده است ،ولی تحقیقاتی هم در مورد
تصویر بدنی مثبت انجام شده است .تصویر مثبت بدن اشاره به
پذیرش و رضایت از ویژگیهای ظاهری بدن دارد .میتوان
گفت کسانی که تصویر بدنی مثبت دارند ،درواقع اطالعات
منفی راجعبه بدن را فیلتر میکنند ( .)9درحالیکه پذیرش و
تکریم بدن ،اجزای اصلی رضایت از تصویر بدنی هستند،
خودمختاری و استقالل از نظرات در فرهنگهای غیرغربی
برخالف فرهنگهای غربی از اجزای رضایت از تصویر بدن
نیستند ( .)10این موضوع به این معنی است که باوجودیکه
رضایت از بدن ،تکریم بدن را درپی میآورد ،اما بدن ایدئال در
فرهنگهای غیرغربی مستقل ازنظر جامعه نیست .اگر در این
فرهنگها افراد بتوانند مطابق ایدئال جامعه باشند ،به تکریم
بدن میرسند؛ اما در فرهنگهای غربی کسانی که رضایت از
بدن دارند ،مستقل از ایدئالهای جامعه بهصورت خودمختار،
ابعاد بدن ایدئال را تعیین میکنند؛ بنابراین بررسی عمیق
سازۀ تصویر بدنی درون الیههای اجتماعی و فرهنگی افراد،
منطقی و ضروری بهنظر میرسد.
امروزه برای گروه سنی کودک ،بههجز مدرسهه و همسهاالن،
فضای مجازی نیز پل ارتباطی بین آنها و اعضای جامعه شهده
است .اکنون تحولی گسترده در عرصۀ ارتباطات و اطالعرسانی
در حال وقوع است که چشهمانداز کهامال متفهاوتی از مفههوم و
عملکرد تأثیر رسانه ،دربرابر پژوهشگران قهرار داده اسهت .ایهن
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روش پژوهش

یافتههای پژوهش
بعد از انجام تجزیهوتحلیل دادهها و انجام کدگذاری ،یافتهها در
 49مفهوم کدگذاری شد .کدهای بهدستآمدۀ اولیه ،در جدول
 1آمده است.

پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و به روش نظریۀ زمینهای انجام
شده است .چارچوب مفهومی نظریۀ زمینهای بیشتر به دادههها
و برساختهای کنشگران وابسته است تا به مطالعهات پیشهین.
به این معنا که این نظریه داده محهور بهوده و از آزمهون صهرف
فرضیههای قیاسی اجتناب میکند .در این راستا ،محقق تالش
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تحول که بسیاری آن را تحول انقالبهی در عرصهۀ ارتباطهات و
شروع عرصۀ جدیدی در زندگی جوامهع امهروزی مهیخواننهد،
ظهور و توسعه حیرتآور رسانههای نوین در جهان امروز اسهت
که در طول زمانی کوتهاه در سراسهر جههان گسهترش یافتهه و
مهمترین شکل و آشهکارترین محصهول آن اینترنهت و فضهای
مجازی است ( .)11فضای مجازی به فضایی اطهال مهیشهود
که بدون درنظرگرفتن بعد زمان و مکان ،تعاملههای اجتمهاعی
میان فرهنهگههای گونهاگون را از طریهق فنهاوریههای نهوین
امکانپذیر میسازد و به تعبیر دیگر ،اسهتعارهای بهرای فعالیهت
رایانههها ،شهبکهههای کهابلی و سهیر فناوریههای الکترونیکهی
ارتباطی است ( .)12فناوریهای ارتباط راه دور ،اساس فضهای
مجازی را تشکیل مهیدهنهد .آمهار گرفتهشهده از سهایت آمهار
جهانی اینترنت نشان داده که تا سال  2012میالدی ،ایهران بها
جمعیت حهدود  79میلیهون نفهر  42میلیهون کهاربر اینترنهت
داشته اسهت؛ بههعبارتدیگر  53/3درصهد جمعیهت ایهران بهه
اینترنت (حتی کمسرعت) دسترسی دارند .این در حهالی اسهت
که در سال  2000فقط  250هزار ایرانی به اینترنت دسترسهی
داشتند؛ بنابراین با توجهه بهسهرعت تحهوالت پیرامهون فضهای
مجازی ،میتوان پیشبینی کرد که اینترنت بهتدریج جهایگزین
روابط واقعی انسانها در زندگی روزمره شود (.)14،13با توجهه
به مطالب گفتهشده و اهمیهت تصهویر بهدنی در سهالمت روان
افراد که از دوران کودکی آغاز میشود ،ایهن تحقیهق بها ههدف
بررسی تصویر بدنی در دانشآمهوزان کهاربر فضهای مجهازی در
ایران صورت گرفت .سؤال تحقیق این بود کهه چهه عهواملی در
شکلگیری تصهویر بهدنی جامعهۀ دانشآمهوزان دختهر ایرانهی
مؤثرند؟

میکند فرآیندهای مسلط را در بستر اجتماعی از نگاه سهوژهها
کشهف کهرده و تحقیهق خهود را بهه توضهیح محه دادههها و
واحدهای مورد بررسی محدود نسازد ( .)15بها توجهه بهه ایهن
شیوه ،از روش نمونهگیری غیرتصادفی هدفمند و ابزار مصاحبۀ
نیمهساختاریافته برای بهدستآوردن دادهها استفاده شد .برای
این منظور جمعیت تحقیق از دانشآموزان با دامنۀ سنی  8تها
 13سال بهصورت نمونهگیری هدفمند و دردسهترس ،انتخهاب
شدند .الزم به یادآوری است که پایگاه اقتصهادیاجتماعی ایهن
دانشآموزان ،متوسطِ رو بهه بهاال و اعتقهادات خهانوادگی آنهان
دینیِ موروثی بود.
جهت تأیید اعتبار کدها ،یافتههههای پهژوهش پهس از تهیهۀ
کدهای اولیه ،مجددا توسط متخصص دیگری کدبنهدی شهد و
موارد مشترک بهعنوان کدهای نهایی پژوهش انتخهاب شهدند.
در پژوهشهای کیفی وجود  12الی  20مصاحبهشهونده کهافی
است .دادههای این پهژوهش بها  16مصاحبهشهونده بهه اشهباع
رسید .روند کار به این صورت بود که قبهل از مصهاحبه تصهویر
یک آدمک ،با تقسیمبندی مو ،چشم ،بینی ،لهب ،ابهرو ،سهینه،
شههکم ،ران پهها ،سهها پهها ،باسههن ،کمههر و رنههگ پوسههت ،بههه
دانشآموزان مورد نظر داده میشد که باید اجزای بدن آدمهک
را به ترتیب اهمیتی که فرد فکهر مهیکردنهد در زیبهایی تهأثیر
دارد ،شمارهگذاری میکردند .ههر مصهاحبه حهدود  60دقیقهه
طول کشید .کهار جمهعآوری دادههها تها اشهباع نظهری ادامهه
داشت .جهت رعایت اصول اخالقی در پژوهش حاضر ،هیچگونه
نامی از دانشآموزان و خانوادۀ آنان ذکر نشهده اسهت درنهایهت
کار کدگذاری دادهها در سه مرحلۀ کدگذاری بهاز و محهوری و
گزینشی ،تا رسیدن به اشباع انجام شد.
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جدول .1کدگذاری باز استخراج شده از دادهها
کد اولیه باز

محتوا

دلم میخواد شکل بازیگرا و خوانندهها باشم .همه دوست دارن خب.

 -اثر بازیگران و خوانندهها

من هنوز به سن تکلیف نرسیدم .هر وقت به سن تکلیف برسم ،سینههام بزرگ میشه.
دخترا به سن تکلیف برسن اندامشون خوشگلتر میشه.

 تقلیل مسائل مذهبی به مسائلزیستی

 خب چرا باید عمل زیبایی ضرر داشته باشه؟آدم خوشگل میشه دیگه.

 -جراحی زیبایی

 من دوست دارم مثل خارجیها خوشگل باشم. خارج منظورت کجاست؟ -آمریکا دیگه.

 تسلط آمریکا در مفهوم زیبایی درذهن کودکان

تو واقعا اینترنت بلد نیستی؟ االن همه باید بلد باشن.

 اجباری بهنظرآمدن استفاده ازفضای مجازی

خب اگه خوشگل نباشیم ،پسرا هم ما رو دوست ندارن ،میرن سراغ کس دیگه.

 تالش برای تأییدگرفتن از جنسمخالف

عکسای ترکیه مون خیلی خوشگل شده بود ،بی مانتو و روسری با شلوارک و دامهن کوتهاه  -حسرت فرهنگ بدون حجاب
هرجا خواستیم عکس انداختیم .مثل دختر خارجیا شده بودم.
همه دوست دارن خوشگل باشن .معلممونم به دخترایی که خوشگلن ،بیشتر نمره میدن - .سوءاستفاده از شرایط موجود
خودم دیدم.
 -کاهش اعتمادبهنفس

روم نمیشه جایی برم یا با کسی حرف بزنم .دوست دارم الغر بشم.

منم دوست دارم فتوشاپ یاد بگیرم تا بتونم صورتم رو روشنتر کنم .خودم خیلی سیاهم - ،استفاده از ابزارها برای ایجاد هویت
دوست ندارم اینطوری.
ساختگی
هرکی دوستپسر داره ،باید عکس بفرسته دیگه؛ پس موقع چت چی میگن؟

 -عادی شدن فرستادن عکس از بدن

 چون همه سینۀ بزرگ دوست دارن ،منم دوست دارم ،قشنگه. اگه کوچیک دوست داشتن تو هم کوچیک دوست داشتی؟ -آره دیگه ،مد میشه.

 همرنگ شدن با دیگران در تعریفزیبایی

بعضی وقتا لباسای مامانم رو یواشکی برمیدارم که خوشگل بشم.

 -پنهانکاری

-

از داداشت هم نظر میخوای؟
نه اون که خونهست ،تو تلگرام نیست.

 تقلیل اهمیت نظرات به فضایمجازی

اآلن دیگه همه عمل میکنن ،دختر خالههام ،مامهانم ،معلمها ،مربیمهون ،مهنم میخهوام  -همهگیرشدن عملهای جراحی
زیبایی
بزرگ شدم بکنم.
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آخه اآلن هیچکدوم از دوستام زیرسارافونی نمیپوشن؛ ولی مامانم میگه گناه داره دستات
معلوم بشه .وقتی من میپوشم ،همهشون مسخرهام میکنن .منم دلم نمیخواد بپوشم.

 -اثر همساالن
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خانم ورزشمون دماغشو عمل کرده بود ،عکسای قبلش رو نشهونمون داد ،خیلهی بهد بهود  -اثر آموزشهای غیررسمی معلمان
قبل عمل .همه گفتیم خوب کردی عمل کردی.

 بهجز عکس ،دیگه چی توی نت سرچ میکنی؟ جواب بعضی از درسهام ،بلیت کنسرت ،مدل لباس و مو ،از این عکسای قبل از عمل،بعد از عمل.

 رجوع به اینترنت برای کسباطالعات الزم

 عید میخوایم بریم دوبی ،زنای اونجام خیلی خوشگلن .مامانم میگه باید الغر بشه. از کجا میدونی خوشگلن؟ خوب عکساشون هست دیگه. من اصال نمیخوام بچهدار بشم ،آدم بعدا هیکلش بد میشه. مگه نگفتی بعد از زایمان عمل میشه کرد؟ -خارجیا رو گفتم ،ایرانیها که هیچجوری خوب نمیشن.

 ناآگاهی از تفاوت بین تبلیغات وواقعیت

 -بدبینی دربارۀ ایرانیان

 م امانم خیلی رو چاقی ما حساسه .یه روز سوپ گذاشته بود واسه من ،خودشهون قرمههسبزی خورن .من گفتم من سوپ نمیخهورم ،چهرا خودتهون قورمهه سهبزی میخوریهد؟  -الغرشدن برای ازدواج
مامانم گفت من که شوهرم رو دارم ،تو باید الغر بشی تا شوهر گیرت بیاد.
 چرا میگی حتما باید با پسرها دوست بشیم؟ -خوب نشیم ،چطور باید ازدواج کنیم؟ حتما باید یکی باشه دیگه.

 -اجبار در دوستی با جنس مخالف

 چرا میگی عمل زیبایی دوست ندارم ولی مجبورم عمل کنم؟ -خوب ایرانیا زشتن دیگه! باید آرایش کنن ،عمل کنن تا خوب بشن.

 -تصور زیبا نبودن ایرانیان

تو اینستا فالو کردم اونایی که دوست دارم .خارجیهها بعضیهاشهون مامهانن ،ولهی مثهل
دخترای جوون میرن اسکی ،میرن دیسهکو ،میهرن کنهار دریها خهوش میگهذرونن کلهی - ،ترجیح فرهنگ غرب به فرهنگ
مامانای ایران ولی همهش میرن سر کار و میان خونه .شهام میپهزن ،ههی مهیگن مشهق ایران
بنویس.
تا حاال هیچکی باهام دوست نشهده بهه خهاطر چهاقیم ،ولهی دوسهتای الغهرم همهشهون
دوستپسر دارن .منم میخوام الغر بشم .مامانمم همین رو میگه.

 -اثر جنس مخالف

 ایرانیا عکسای قبل از عملشون رو پاک میکنن ،ولی خارجیا نه .بابام میگه ایرانیا خیلی  -ذهنیت منفی نسبتبه ایرانیانپ
دروغگو هستن ،قیافشونم مثل بقیه چیزا دروغ شده.
 همیشه وقتی بخوام چیزی بخرم ،میرم تو اینترنت با مامانم ببینیم مغازههای معروف و  -پیگیری زیبایی از سایتهای تبلیغمارکهای معروف چی آوردن .تو سایت مدالی مختلف هم میریم ،هرچهی اونها بپوشهن ،زیبایی
واسه مردمم مد میشه.
 اثر تبلیغات غرب در زیبا بودن افراد گفتی آمریکاییها خیلی خوشگلن .از کجا دیدیشون؟ تا حاال رفتی مگه؟ نه ،خوب تو فیلماشون ،عکساشون هستن دیگه ،واقعها خیلهی از مهن خوشهگلتر .همهۀ غربیفیلمهای خارجی آمریکاست دیگه.
من هنوز به سن بلوغ نرسیدم که ببینم دماغم چه شکلیه .هنوز بچههام؛ ولهی اگهه بهزرگ  -آمادگی ذهنی برای عمل جراحی
زیبایی در آینده
بشم دماغم زشت بشه ،عملش میکنم.
 اگه عکسامو بذارم اینستاگرام ،همه میبینن ،دوست ندارم غریبهها ببینن. خوب چرا قفلش نمیکنی؟ قفل؟ مگه میشه قفلش کرد؟٦٧

 بیاطالعی از استفادۀ صحیح ازفضای مجازی
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 فکر میکنی همه باید الغر باشن؟ دیگه کی این نظر رو داره؟ -خواهرم ،داداشم ،همۀ اونا هم میخوان الغر بشن .داداشم هم میخواد زن الغر بگیره.

 -اثر خواهران و برادران

فصلنامه پژوهش در سالمت روانشناختی ،پاییز ،1396دوره  ،11شماره 3
من هیچوقت تهو چتهام عکهس خهودم رو نمیفرسهتم ،عکسهای خوشهگلتر از خهودم رو  -استفاده از تصویر جعلی برای کسب
میفرستم.
تأیید

من دوست دارم گونهها و لپهام مثل بازیگرا و خوانندهها بشه.

 چشم پوشی از مسائل مذهبی برایزیباتر جلوه کردن

 -اثر بازیگران و خوانندهها

 زشت بود که دماغش رو عمل کرد؟ نمیدونم ،ندیدم عکس قبل از عملش رو ،ولی حتما که نباید زشت باشه تا عمل کنه. پس چرا عمل میکنن؟ -خوب همینطوری ،واسه اینکه جدید بشه ،عروسکی بشه مثال.

 عادی جلوهدادن عملهای جراحیزیبایی

خب ،من خیلی درسم خوبه ،همه نمرههام خیلی خوب شهده پارسهال؛ ولهی چهه فایهده؟  -سایه انداختن جذابیت بدنی بر
سایر ویژگیهای مثبت فرد
چاقم ،همهش باید خونه باشم.
وقتی همه دخترا آرایش میکنن ،خوشگل میشن .من نکنم زشهت میشهم دیگهه ،همهه  -همرنگ شدن با جمع ،در جهت
میگن چقد زشته.
کسب زیبایی
شام مامانم نمیذاره بخورم ،عصرش برام ساالد درست میکنه یا مثال مرغ کباب میکنه،
از این چیزا .شکالتم نمیذاره بخورم .مامانم میگه تو هیکلت مثل منه ،از االن رعایت
 اثر والدیننکنی ،چا میشی.

 من فکر کردم چون به سن تکلیف رسیدی جورابشلواری میپوشی. نه ،چون پاهام چاقه میپوشم. اگه الغر بود نمیپوشیدی؟ -خوب نه.

_ بی اهمیت بودن نسبت به عقاید
مذهبی

 منظورت از خارج کجاست؟ آمریکا مثال. دیگه کجا؟ -نمیدونم ،همینا دیگه ،بیشتر مدالیی که میگم ،همین آمریکایی هستن.

 ناآگاهی و نداشتن اطالع کافیدربارۀ غرب

دخترخالهم اولش زشت بود ،ولی عمل کرد فکّش رو ،خیلی خوب شد.

 -اثر عملهای جراحی زیبایی

آخه االن همه میرن باشگاه شکمشون رو آب کنن ،خیلی زشته شکم گنده ،هیچ مدلی
شکم نداره ،همه سیکسپک دوست دارن.

 -اثر مدگرایی

ایرانیها خیلی بیفرهنگن ،هیچی بلد نیستن ،فقط دوست دارن بخورن و بخوابن.

 -بدبینی نسبتبه مردم ایران

 بزرگ بشی اجازه میدی دخترت آرایش کنه؟ آره ،حتما ،اونم باید خوشگل بشه که پسرا دوسش داشته باشن. موبایلم براش میخری؟ -حتما میذارم با همه هم دوست بشه ،مگه چیه ،االن همه اینطورین.

 عادیشدن فرهنگ فضایجهانیشده

٦٨
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 منظورت اینه که هرکی به سن تکلیف میرسه ،باید عکس با روسری بگذاره؟ آره خوب ،ولی حاال نه روسری کامل. یعنی چی؟ یعنی اگه یه ذره از موهاش معلوم بشه ،عیب نداره؟ یه ذره یعنی چقدر؟ -یعنی مثال خیلی موها معلوم باشه ،االن همه جلوی موهاشون معلومه دیگه.
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من یه جوری وا می ایستم تو عکسام که زشتیام معلوم نشه .بعضی از عکسامم با گوشی  -استفاده از فریب برای گرفتن تأیید
بابام درست میکنم.

 -پذیرفتن آرایش

خانممون میگه از اینترنت میشه جواب بعضی سؤالهای درسی رو درآورد ،فقط مال  -بیاعتمادی به توصیههای اولیای
بازی نیست؛ ولی این طوری میگه که ما نریم تو سایت مدلها و بازیگرا.
آموزشی
 همۀ این چیزایی که گفتی رو از سایتها دیدی؟ آره تو سایت ها هرچیزی رو که تو گوگل سرچ کنی میاره ،از هر عمل زیبایی که بخوای  -تبلیغات عمل جراحی زیباییو عکسای قبل و بعدش.
 از کجا میدونی زنای خارجی خوشگلن؟ خوب عکساشون هست دیگه ،تا حاال مدل ایرانی داشتیم مگه؟ هرکی هم هست ،چاقه.خارجیا اصال زن چا ندارن.

 ناآگاهی از تفاوت بین تبلیغاتغرب و واقعیت

 توی سایتهایی که تبلیغ عمل جراحی هست ،از ضررهاش هم چیزی گفته؟ مگه ضرر داره؟ تو فکر میکنی داره؟ -نه خوب خوشگل میشی دیگه!

 بیاطالعی از ضرر عملهای جراحیزیبایی

 یعنی تو خونه هم اون لباسای خوشگلی که گفتی رو میپوشی؟ نه ،خوب تو خونه مامان بابام هستن دیگه ،اونا که حساب نیستن. پس کی حسابه؟ مردم دیگه. مردم یعنی دوستات؟ -دوستام ،با همه مردم دیگه.

 -اثر دیگران

تبلیغات  .6اثر تفاوت فرهنگی  .7فراگیر شدن فضهای مجهازی
 .8عوامل روانشناختی  .9تحهول ارزشهی (در جههت کمرنهگ
اعتالیافتن ابعاد مادی و جسمانی و فرهنهگ مطهرح در فضهای
مجازی).

کدهای محوری شهامل  9مقولهه هسهتند کهه عبارتانهد از.1 :
اثرپذیری از افراد  .2کمرنگ شدن عقاید مذهبی  .3ناآگاهی .4
اثر روشهای افراطی در زیبایی (عمل جراحی زیبایی)  .5اثر

برای تسریع در فهم بهتهر مرحلهۀ کدگهذاری ،کهدهای استخراجشهده در ایهن پهژوهش در جهدول شهمارۀ  2نمهایش داده شهده اسهت

جدول .2کدهای باز ،محوری و گزینشی
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 آرایش دوست دارم ،ولی مامانم اجازه نمیده. اگه بده میکنی؟ آره! همه میکنن. چون همه میکنن دوست داری؟ خوب آخه خوشگل میشه آدم ،باکالس میشه. پس اگه مامانت اجازه بده ،آرایش هم میکنی؟ -آره حتما.
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بحث و نتیجه گیری
مقولههای بهدسهتآمده در ایهن پهژوهش ،در ادامهه بههترتیب
بررسی و تبیین میشود.
 )1اثرپذیری از افراد :پاسهخدهندگان تحقیهق حاضهر بهشهدت
تحتتههأثیر نظههرات دیگههران ماننههد اعضههای خههانواده ،معلمههان،
همساالن و جنس مخالفشان از مفهوم زیبایی بودند .درواقهع از
تمام کدهای محوری پژوهش ،کهد اثرپهذیری از دیگهران تنهها
کدی بود که در تمام مصاحبهها بهچشم میخورد و خیلی زود
به اشباع نظری رسید .والدین و معلمهان بیشهترین اثهر را روی
افههراد داشههتند .در مههوارد زیههادی والههدین بههرای الغرکههردن
فرزندانشان بهزور و حتی تحقیر متوسل شهده بودنهد .بههعنوان
نمونه ،یکی از پاسخدهندگان عنوان کرد:
«مامانم نمیگذاره شبها غذا بخورم .یه بار خیلی گرسهنهام
بود و گریه کردم؛ آخه شام مرغ داشتیم .من مرغ خیلی دوست
دارم .آخرش مامانم واسم یه کم ریخت و گفت بخور تا چها تر
و زشتتر بشی .منم ترسیدم واقعا چها تر بشهم؛ واسهه همهین
فقط یکی دو قاشق خوردم».
همانطور که مشهخص اسهت ،والهدین بهه خصهو مهادر
میتواند اثر مستقیم در ذهنیت کودک از تصویر بدنی بگهذارد.
پزوهشها نشان دادهاند خانواده به عنهوان بنیهادیترین عنصهر
فرهنگههی بههرای کههودک ،نقههش بسههیار پررنگههی را در ایجههاد
تصویربدنی کودک بازی میکند و متغیر پیشبهین قهوی بهرای
نارضایتی یا رضایت از تصهویر بهدنی در بزرگسهالی اسهت(.)16
درواقع ادراک تصویر بهدن توسهط توصهیههای والهدین شهکل
میگیههرد؛ همچنههین مطالعههه روی کودکههان هلنههدی کههه از
اقلیتهای جوامع غیرغربی بودند ،نشان داد این کودکان چاقی
خود را دسهتکم میگیرنهد؛ امها مهداخالت مدرسهه ،معلمهان،
همکالسههان و تعلیمههات و آموزشهههایی کههه میبیننههد ،نتههایج
متفاوتی بهبار میآورد و میتوانهد در نارضهایتی از بهدن آنهها،
نقش داشته باشد ( .)17اغلهب پاسهخدهندگان عنهوان کردنهد،
معلمشان عمل جراحی زیبایی بینی داشته اسهت و آنهها ایهن
مسئله را بهعنوان تأییهدی بهرای انجهام ایهن عملهها در نظهر
میگرفتند؛ همانطور که یکی از پاسخدهندگان عنوان کرد:
«خانممون هم دماغش رو عمل کرده .اگه کار بدی بهود کهه
معلممون نمیکرد».
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همساالن نیز نقش مهمی دراینبین داشتند که در مصهاحبهها
مشهود بود .مطالعات نیز نشان داده ادراک تصویر بدن از حدود
پنجسالگی شروع میشود و نگرانی از شکل و ظهاهر آن حهدود
سیزدهسههالگی کههه شههخص دسههت بههه مقایسههۀ خههودش بهها
همکالسیهایش میزند ،آغاز میگردد ( )18و بهطورکلی آنها
مسههائل مربههوط بههه وزنشههان را دسههتکم میگیرنههد ،مگههر در
مواردیکه استقامت و قدرت بدنیشان در مقایسه با همسهاالن
توسط خودشان حس شود ( .)17با توجه به آنچه در این بخش
مطرح شد نحوۀ برخورد والهدین و معلمهان آموزشهی در مهورد
ظاهر بدن بهشدت روی تصویر بدنی کودکهان اثهر میگهذارد و
الزم است با آگاهسازی و آموزش به والدین ،بهخصو مادر در
این مورد به کودکان در داشهتن تصهویر بهدنیِ مثبهت از خهود
کمک شود.
اثر والدین نیز یکی دیگر از عوامل مقولۀ اثرپذیری از افراد
است .بهنظر میرسد دانشآموزان از دو جهت درزمینۀ تصویر
بدنی از والدین اثر میگیرند:
 فشار والدین روی آنها در جهت الغرشدن و تناسباندامشامل رژیمهای کمخوری ،ورزشهای سنگین و مراجعه به
دکتر تغذیه و مراکز کاهش وزن.
 تمایل و تالش والدین در جهت الغرشدن خودشان.درواقع برخی از والدین بهعنوان الگویی که دائم برای الغری در
حال تالش است ،ظاهر میشود.
ازآنجاکه در خانوادههای ایرانی وظیفه پختوپز غذا برعهدۀ
مادر است ،میتواند اثر مستقیم روی عادتهای غذایی سایر
خانواده بگذارد .از طرف دیگر ،کنترل غذاخوردن دانشآموزان
نیز بهطور کامل برعهدۀ مادر خانواده است؛ بنابراین اگر مادر
دارای عقاید خا دربارۀ الغری باشد ،میتواند آن را به کودک
تحمیل کند؛ پس آگاهسازی والدین از اثری که ناخواسته روی
فرزندشان میگذارند ،ضروری بهنظر میرسد .تمام مادران
مصاحبهشوندگان از قشر تحصیلکرده بودند؛ بنابراین نمیتوان
راهکارهایی را که ارائه میشوند ،به سایر اقشار تعمیم داد؛ اما
پیشنهاد میشود برای این قشرِ بهخصو  ،کتابچههایی تهیه و
تنظیم شود که در آن به شرح تأثیر عمیق مادر روی
عادتهای خوردن کودکان پرداخته شود .میتوان این
کتابچهها را در جلسات اولیا و مربیان مدرسه توزیع کرد.
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با توجه به مصاحبههای انجامشده ،بهجز مادر،پدر خانواده
نیز نقش مؤثری در ورود بدون برنامهریزی فرزندان به اینترنت
دارد .بهنظر میرسد کودکان بهجز معلم ،معموال نحوۀ
جستوجو کردن را از پدر یاد میگیرند .هیچیک از
مصاحبهشوندگان به آموزش دربارۀ استفادۀ صحیح از اینترنت
از جانب پدر اشارهای نکردند .در یکی از مصاحبهها،
پاسخدهنده اشاره میکرد:
« پدرم فقط برای اینکه دست از سرش بردارم و سؤال
نپرسم ،سرچ کردن را به من یاد داد!»
بنابراین آگاهی پدران در این زمینه ضروری بهنظر میرسد.
متأسفانه در برنامههای اولیا و مربیان مدرسه ،غالبا مادران
شرکت میکنند و بهندرت در بین آنها پدران حضور دارند.
طبق پیشنهادی که در قسمت آگاهسازی مادران به آن اشاره
شد ،تهیۀ بروشورها و کتابچههایی که مستقیما پدران را
خطاب قرار دهد و آنها را در این زمینه آگاه سازد ،مفید
بهنظر میرسد.
 )2کمرنگشدن عقاید مذهبی :بهنظر میرسهد پاسهخدهندگان
در این تحقیق ،حتی وقتی در خانوادههای مذهبی رشهد یافتهه
بودند ،تحتتأثیر همساالن و فضای مجازی قرار داشتند و برای
کسههب تأییههد دربههارۀ زیباییشههان ،در مههوارد زیههادی از عقایههد
مهههذهبی چشمپوشهههی میکردنهههد؛ بههههعنوانمثال ،یکهههی از
پاسخدهندگان عنوان کرد:
«من میدونم آدم وقتی به سن تکلیف میرسه ،باید موهاش
رو بپوشونه؛ ولی خیلی با روسری زشت میشم .یهه بهار دختهر
خالهم بهم گفت چقهد زشهت شهدی روسهریت رو در بیهار .تهو
مهمونیها وقتی مامان بابهام حواسشهون نیسهت روسهریام رو
درمیارم ،آخه بابام خیلی دعوام میکنه روسری نپوشم».
دربارۀ رابطۀ مذهب و تصویر بهدنی ،پژوهشهی انجهام نشهده
است؛ ولی مطالعات زیادی دربارۀ ارتباط مثبت آن بها سهالمت
روان انجام شده است؛ همچنین هر نگرش اساسهی بهر نگهرش
فرعیتر تأثیر مستقیم دارد؛ برای مثال ،نگرش فهرد بهه دیهن و
مذهب ،بر بسیاری از نگرشهای ردۀ بعد ،مانند نگهرش دربهارۀ
معنی ،هدف و فرازونشیبهای زندگی اثر مستقیم و جدی دارد
و هرکدام از اینها بهنوبۀ خود نگرشههای فهرد دربهارۀ شهغل،
ازدواج ،تحصیل ،الگوهای زندگی و نظایر آن را جههت میدههد
( .)19آنچه از محتوای مصاحبهها بهدست آمد ،ایهن بهود کهه
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کودکان در مقایسۀ تصویر بدنی که جامعه میپسهندد و اصهول
مذهبی و دینیشان دچهار تنهاق هسهتند و در ایهن تنهاق
بیشتر بهسمت ایهدئالهای جامعهه درحرکتانهد .سهه کهد بهاز
تقلیل مسائل مذهبی به مسائل زیستی ،چشمپوشی از مسهائل
مذهبی برای جذابتر جلهوه کهردن و حسهرت فرهنهگ بهدون
حجاب ،در این مقوله جای گرفتند .پاسخدهندگان سن تکلیف
را دورهای میدیدند که به زیبایی ظاهری زنانهه میرسهند؛ امها
خود را مجبور به حجاب میدیدند و از آن استقبال نمیکردند؛
بهعنوانمثال ،یکی از دانشآموزان عنوان کرد:
«وقتی به سن تکلیف برسیم ،مثل زنها انداممون خوشهگل
میشه؛ ولی خانممون گفته اون موقهع نبایهد نهامحرم شهما رو
ببینه؛ ولی من دوست دارم مهمونی که میرم کفش پاشنهبلند
و پیرهن دکلته بپوشم ،عکس بگیریم».
برای بررسی دقیقتر رابطۀ مذهب و تصویر بدنی و تأثیر این
دو ،روی هم تحقیقات آزمایشی و بیشتری نیاز است؛ اما آنچهه
از این تحقیق پیداست این است که اولیهای مدرسهه و والهدین
نتوانستهاند از آموزهههای دینهی و مهذهبی کشهور بهرای حهل
تناق موجود استفاده کنند.
در مقولههۀ کمرنگشههدن عقایههد مههذهبی در مصههاحبهها بهها
ناهمخوانی عقاید خانوادهها و تعلیمات مدرسه روبههرو هسهتیم
که مسئلۀ اخیر میتوانهد تهأثیر عمیقهی بهر نقهش هویتیهابی
کودکان بگذارد .بیاعتمادی والدین به تعلیمات مذهبی مدرسه
به دانشآموزان سرایت کرده است و بررسی مصهاحبهها نشهان
داد ،دانشآمههوزان ایههن بیاعتمههادی را بههه سههایر آموزشهههای
مدرسه نیهز تعمهیم میدهنهد .یکهی از مصاحبهشهوندگان کهه
مسائل مذهبی را به تبعیت از پدر ناموجه میدانسهت ،آمهوزش
معلم خود مبنیبر خوردن شیر برای سالمت را باور نمیکهرد و
معتقد بود ،تمام صحبتهای معلمش غیرواقعی است؛ بنهابراین
الزم است این موضوع بهطورجدی ریشهیابی شود تا بتهوان بهه
راهکارهههای همهجانبههه پرداخههت؛ امهها در سههطح ایههن مطالعههه
بهوجودآوردن این آگهاهی در خانوادههها کهه بهاوجود هرگونهه
اعتقههاد مههذهبی ،همههاهنگی مدرسههه خههانواده بههرای پههذیرش
تعلیمات آنها از سوی کودک ضروری است ،میتوانهد کارسهاز
باشد.
 )3ناآگاهی :دانشآموزان این پژوهش اطالعات بسیار محدودی
دربارۀ نحوۀ صحیح استفاده از اینترنت ،ضررهای عمل جراحهی
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زیبایی و تشهخیص تفهاوت بهین واقعیهت و تبلیغهات داشهتند.
تبلیغات غرب بهشدت آنها را تحتتأثیر قهرار داده اسهت؛ امها
آنها حتی نمیدانند مکان دقیق این تبلیغات کجاست و اکثهرا
آن را به آمریکا نسبت میدادند .یکهی از آنهها در جهواب ایهن
سؤال که منظورت از خارجیها چه کسانی هستند عنوان کرد:
«منظورم آمریکاست دیگه؟ اونا واقعا خوشگلن تو هیچ فیلمهی
دختر زشت ندارن».
همچنین آنها در معرض انبوه عظیمی از اطالعات هستند و
بهتنهایی دربارۀ صحت آن قضاوت میکنند .ازآنجاکهه کودکهان
ادراک تصههویر بههدنی را از روی عکسههها ،اطالعههات و تفسههیر
نشانههای محیط و اجتماع بهدست میآورند و با توجه به اینکه
کودکان دارای تفکر عینی هستند و بهرای برداشهت و مقایسهۀ
انتزاعی مفاهیم به کمک بزرگساالن نیاز دارند ( ،)20الزم است
والدین و اولیای مدرسه در جهت آگاهکردن آنها قدمهای الزم
را بردارند و در این زمینه با یکدیگر به اتفا نظر برسند؛ چراکه
دوگانگی نظرات مدرسه و خانه ،کودکهان را گمراهتهر میکنهد.
یکی از پاسخدهندگان دراینباره عنوان کرد« :معلممون میگهه
هرچی تو سایتها میگن راست نیست ،مهنم بهه بابهام گفهتم.
بابام مسخره کرد گفت ،آره فقهط دروغههای اونها رو بایهد بهاور
کنیم .معلممون فکر کنم اینطهوری میگهه کهه مها نهریم تهو
سایتها و درسمون رو بخونیم».
یکههی دیگههر از مههوارد مهههم در مقولههۀ نداشههتن آگههاهی
دانشآموزان ،بیاطالعهی از نحهوۀ بهاالبردن امنیهت خصوصهی
صههفحات مجههازی بههود .برخههی دانشآمههوزان نمیدانسههتند
عکسهایی که در فضای مجازی به اشهتراک میگذارنهد ،بهرای
افراد غریبه نیز قابلمشاهده است .یکی از پاسخدهندگان اظهار
کرد:
«من فقط برای دوستام عکس میگذارم اینستاگرام ،ولی یهه
روز داداشمم دیده بود ،دعهوام کهرد .بعهدا دوسهتم گفهت بایهد
صفحهات رو قفل کنهی؛ ولهی بلهد نبهودم .دوسهتم میخهواد از
خواهرش بپرسه به من هم یاد بده».
بنابراین الزم است در برنامۀ آموزشی آنها دربارۀ استفاده از
اینترنت ،حتما مسئله امنیت صفحات نیز مورد بحث قرار گیرد.
ناآگاهی در بین دانشآموزان کاربر فضای مجازی موضوع بسیار
شایانتوجهی است .متأسفانه درحالیکه دانشآموزان در میان
انبوهی از اطالعات قرار دارند ،هیچکس برای درست و غلط
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بودن این اطالعات در کنارشان نیست .این موضوع بهخصو
در بیاطالعی آنها از تفاوت آمریکا و خارج بهچشم میخورد.
اکثر مصاحبهشوندگان کشور آمریکا را بهعنوان خارج
میشناختند؛ همچنین تبلیغات افراطی غرب برای دانشآموزان
بسیار ملموس و طبیعی بهنظر میرسید و تالش آنها برای
رسیدن به محصوالت تبلیغشده را دوچندان میکرد .موضوع
دیگری که در این بیاطالعی بهچشم میخورد ،تبلیغ انواع
مختلف عملهای جراحی در فضای مجازی است .در این
تبلیغات معموال تغییرات چشمگیر زیبایی قبل و بعد از عمل
دیده میشود که قطعا برای دانشآموزان جذاب خواهد بود.
مصاحبههای انجامشده نشان داد ،این تبلیغات بسیار قدرتمند
و دانشآموزان از مضرات اعمال جراحی زیبایی کامال بیاطالع
هستند؛ بنابراین حاال که حضور گستردۀ دانشآموزان در فضای
مجازی قابلانکار و کنترل نیست ،حداقل وجود نهادهایی برای
اطالعرسانی درست و آگاه کردن آنها از مطالب این مجموعه
الزامی بهنظر میرسد .اگر این ناآگاهی گسترش یابد ،میتواند
تأثیرات عمیق و جبرانناپذیری بر تفکرات کودک برجای نهد؛
بنابراین لزوم وجود برنامههای درسی در رابطه با آموزش
صحیح از فضای مجازی و توضیح دربارۀ نحوۀ عملکرد تبلیغات
به زبان ساده و قابلفهم دانشآموزان ،بیش از هر زمان دیگری
احساس میشود.
 )4اثر روشهای افراطهی در زیبهایی (عمهل جراحهی زیبهایی):
پاسخدهندگان پژوهش ،مسئلۀ عمل جراحی بههمنظور زیبهایی
را امری بسیار عادی تلقی میکردنهد و آمهادگی ذهنهی بهاالیی
بههرای انجههام آن در آینههده داشههتند .همههانطور کههه یکههی از
دانشآموزان عنوان کرد:
«خب هرکی دماغش زشته ،باید عمل کنه دیگه ،نمیشه که
عمل نکنه».
از طرف دیگر ،حجم بسیار باالی تبلیغات برای عمل جراحی
زیبایی ،این دیدگاه را تقویت کرده است .هرساله دهها هزار نفر
بهمنظور تغییر ظاهر فیزیکی خود تحت عمل جراحهی زیبهایی
قرار میگیرند . .براساس گهزارش انجمهن جراحهان پالسهتیک
آمریکا در سال  ،2009تعداد جراحیهای زیبایی انجامشده بهه
 12/1میلیون ر سیده است  .ایران نیز یکی از کشورها بها رتبهۀ
باال در انجام جراحیهای زیبایی در دنیها شهناخته شهده اسهت
( .)21کشههور ایههران در کنههار کشههورهای ترکیههه و برزیههل ،در
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ردههههای نخسههت میههزان جراحیهههای جهههان قههرار گرفتههه
است( .)22این آمار در کنار عادیشدن جراحیهای زیبایی که
بیخطر هم نیستند ،نگرانکننده است .مهمترین مسئلهای کهه
در ایههن زمینههه از اظهههارات پاسههخدهندگان مشههخص شههد،
بیاطالعی از عواقب احتمالی ناشهی از انجهام جراحهی زیبهایی
اسههت .درواقههع هیچیههک از پاسههخدهندگان پههژوهش ،دربههارۀ
زیانهای جراحی زیبهایی نگرانهی نداشهتند .یکهی از آنهها در
پاسخ به این سؤال که آیا این عملها ضرر دارند یها خیهر بیهان
کرد:
«ضرر؟! خوشگل میشیم ،دیگه چرا ضرر داشته باشه؟»
بنابراین بهنظر میرسد آگاهیدادن به کودکان در این زمینه
مفید باشد ،چراکه تصویر بدنی و نگرانیهای مربوط بهه آن ،در
این سن در تشکیل هویت آنها نقش بسزایی دارد و باید مورد
توجه قرار گیرد.
 )5اثههر تبلیغههات :میتههوان گفههت در ایههن پههژوهش تبلیغههات
عمدهترین نقش را در تشکیل تصویر بدنی دانشآموزان داشهته
است .انبوه عظیم تبلیغات بهخصو از سمت رسانههای غربی،
حجم بسیار باالیی از اطالعات زیبایی را در اختیار دانشآموزان
قرار داده است و مهمترین نتیجۀ آن در جمعیت مورد بررسهی،
مقایسههۀ دائم هی بههدن خههویش بهها مههدلهای تبلیغههاتی اسههت.
همانطور که گفته شد ،کودکان ادراک تصویر بهدنی را از روی
عکسها ،اطالعات و تفسیر نشانههای محیط و اجتماع بهدست
میآورند و دسترسیپذیری این عکسها و اطالعات در جوامعی
که در معرض آن هستند ،در ایجاد تصویر بدنی منفی در افهراد
نقش مستقیم و مهمهی را بهازی میکنهد .جامعهه در تبلیغهات
زیبایی ،پیامههای زیهادی را مبنیبهر اینکهه الغهری بهه معنهی
زیبههابودن و موفههق بههودن در زنههدگی اسههت تههرویج میکنههد.
درمقابل ،اضافهوزن داشتن بهه معنهی زشهتبودن ،بیمهاربودن،
تنبلی و ضعف فردی است ( .)23یکهی از دانشآمهوزان عنهوان
کرد:
«خودمم خیلی دوست دارم الغر بشم .یه تبلیهغ هسهت
وقتی زن چاقه میاد تو ،شوهرش بهش اخم میکنهه و روش رو
بر میگردونه .زن هم میره الغر میشهه ،بعهد شهوهرش کلهی
باهاش خوب میشه ،مامانم میگه توام اگه الغهر نشهی ،کسهی
دوستت نداره».
٧٥
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پژوهشههگران معتقدانههد ،جوامههع درحالتوسههعه بههیش از
کشورهای دیگر به ایهدئالهایی کهه از سهمت رسهانهها تبلیهغ
میشود ،توجه میکنند؛ بنابراین الزم است خانوادهها و اولیهای
مدرسه تمهیدات الزم برای مقابله با اثرات منفی ایهن تبلیغهات
را مورد توجه قرار دهنهد ( .)24نکتهۀ قابلتوجهه دیگهر تسهلط
آمریکا بهعنوان یک قدرت مههم تبلیغهاتی در امهر زیبهایی ،در
ذهن دانشآموزان پهژوهش حاضهر بهود .آنهها تمهام تبلیغهات
زیبایی سایر کشورها را نیز متعلق به آمریکا میدانسهتند .یکهی
از دانشآموزان وقتی عنوان کهرد« :تمهام خارجیهها خوشهگل
هستند» ،در پاسخ به این سؤال که منظورت از خارج کجاست؟
آمریکهها را نههام بههرد .آنههها همچنهین در تشههخیص واقعیههت از
غیرواقعیهههت در تبلیغهههات ،دچهههار مشهههکلاند و انهههدامهایی
دستنیافتنی را که زاییهدۀ فناوریههای تهرمیم و زیباسهازی و
ابزار عکاسی هستند ،بهعنوان الگوهای واقعی درنظر میگیرنهد
و برای رسیدن به آن تالش میکنند و با نرسیدن به آن دچهار
اضطراب میشوند .با توجهه بهه اینکهه شهبکههای تلویزیهونی و
اینترنت ،از عوامل مهم اثرگذاری تبلیغهات روی افهراد هسهتند
( ،)25میتههوان بهها برنامهههریزی در محتههوای آنههها ،بهها هههدف
آگاهسازی و مقابله با زیانهای روانشناختی تبلیغهات بیپایهان
زیبایی در کودکان و سایر اقشار جامعهه گامههای قابهلتوجهی
برداشت.
 )6اثر تفاوت فرهنگی :بدبینی نسبتبه تفاوتهای فرهنگی
کشور در دانشآموزان پژوهش حاضر ،هرچه بیشتر آنها را
ی تبلیغات
بهسمت الگوها و مدهای ایدئال زیبایی و دستنیافتن ِ
غربی متمایل کرده بود .تمام پاسخدهندگان زیبایی را از آنِ
غرب و مردم ایران را دارای اندام چا و نازیبا تصور میکردند.
نمونههایی از این تصور در مصاحبه آنها به این شرح بود:
«ایرانیها خیلی بیفرهنگ هستند ،همهش دوست
دارند بخورند و بخوابن ،تو تبلیغ باشگاههای ورزشی که نشون
میده ،همۀ مربیاشون خودشون چاقن».
«مامانها همهشون مثل هم هستن تو ایران؛ ولی تو خارج
مامانا با هم فر دارن ،قیافههاشون ،کاراشون ،حرفزدنشون،
همهشونم خوشگلن».
«مدلی که گفتی ایرانی بود؟  -نه بابا ،ایرانیها که خوشگل
نیستن ،خارجی بود».
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در رابطۀ اخیر میتوان گفت ،مد ،منحصر به سن خاصی
نیست و همۀ ردههای سنی و جنسی را شامل میشود ،اما در
سنین پایینتر جذابیت بیشتری دارد ()26؛ بنابراین جای
تعجب ندارد که کودکان با تمایل هرچهتمامتر بهسوی مدهای
پذیرفتهشدۀ خارج از فرهنگ خود بروند و در کشور مدلهای
همخوان با فرهنگ ایرانی که بتواند با تبلیغات غربی رقابت
کند و بستر مناسب با روحیات کودکان ایرانی را برای آنها
فراهم سازد ،بسیار معدود است .پیشنهاد میشود متخصصان
حوزۀ تبلیغات در تمام عرصههای فرهنگی ،علمی و هنری این
موضوع را مدنظر و مورد پژوهش قرار دهند ،چراکه بهنظر
میرسد ،نقش تفاوتهای مذهبی نیز تبدیل به یک تعارض در
ذهن کودکان شده است .یکی از دانشآموزان بیان کرد:
«عکسای خارج خیلی خوشگل شده بود .بی مانتو و روسری
با شلوارک و دامن کوتاه هرجا خواستم ،عکس انداختم .مثل
دختر خارجیا شده بودم».
در آموزشهای مدرسه نیز پرداختن به اصول تفاوتهای
فرهنگی در جوامع مختلف و آشنایی با هریک از آنها میتواند
مفید باشد.
 )7فراگیرشدن فضای مجازی :میتوان گفت دانشآموزان این
پژوهش ،برای تمام مسائلشان به جستوجو در اینترنت
میپردازند و درواقع استفاده از فضای مجازی را نوعی اجبار در
زندگی روزمره میدانند .در این راه خانواده ،مدرسه و سایر
اطرافیان کودکان تسهیلکنندۀ این برداشت هستند و
دانشآموزان را بهسمت استفاده از فضای مجازی هدایت
میکنند .برخی از دانشآموزان عنوان میکردند:
«خانممون میگه ،هر سؤالی داشتید ،الزم نیست حتما از ما
یا مامان و باباتون بپرسید .بزنید توی گوگل ،براتون میاره ،واقعا
هم میاره من هرچی بخوام میزنم اونجا».
بنابراین بهنظر میرسد ،تمام ابعاد زندگی فرد ،امروزه
تحتتأثیر فضای مجازی باشد .برخی موج چهارم تحول
بشریت را جهان مجازی میدانند ( .)27این رسانهها در
پیدایش عادات تازه ،تغییر در باورها و خلقوخوی و رفتار
انسانها و تکوین فرهنگ جهانی ،نقش و سهمی شگرف دارند؛
البته میزان تأثیر رسانهها و استقبال از آنها در جوامع
مختلف ،یکسان نبوده است و تابع متغیر رشد فرهنگی،
اقتصادی و اجتماعی هر جامعه است ( .)28بههرحال امروزه
٧٦
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نمیتوان فضای مجازی را نادیده گرفت یا سعی در عقبراندن
آن کرد؛ آنچه مهم است ،استفاده از این فرصت برای ایجاد
فضای روبهرشد و یاریدهنده ،با هدف ارتقای تواناییهای
علمی و عملی دانشآموزان است .میتوان در عوض انکار فضای
مجازی ،از آن در جهت فرصتسازیهای مناسب رشد کودکان
بهره جست .این امر مستلزم برنامهریزی هدفمند مدیران
آموزشی ،در این زمینه است.
 )8عوامل روانشناختی :سوءاستفاده از شرایط موجود ،استفاده
از تصویر جعلی ،کاهش اعتمادبهنفس ،سایه انداختن جذابیت
بدنی بر سایر ویژگیهای مثبت ،استفاده از فریبکاری برای
کسب تأیید ،استفاده از فناوری و ابزار برای ایجاد هویت
ساختگی و پنهانکاری ،ازجمله عوامل روانشناختی مرتبط با
تصویر بدنی در پاسخدهندگان این پژوهش بود .تمام
پاسخدهندگان برای کسب تأیید اطرافیان ازجمله خانواده،
جنس مخالف دوستان و اقوام در تالش برای الغری بودند.
برخی از یافتههای مصاحبه در این رابطه به این شرح است:
«مامانم همهش میگه باید مثل خواهرت الغر بشی تا برات
تبلت بخرم .منم واقعا شبها کمتر میخورم».
«دوست دارم الغر بشم تا توی مهمونیها بتونم لباسایی رو
که دوست دارم بپوشم ،دختر خالهم خیلی خوشگله ،همه تو
مهمونی نگاهش میکنند».
«همۀ دوستام که الغرن با پسرا دوستن؛ ولی کسی با من
دوست نمیشه ،دوست بشه هم مسخرهام میکنه .تا الغر نشم
هیچ پسری دوست نمیشه باهام».
«یهبار با بابام و خواهرم رفتیم کوه ،من خیلی موهامو
خوشگل درست کرده بودم ،مثل کوهنوردای خارجی .وقتی
رسیدیم باال یه خانمی به خواهرم گفت ماشااهلل ورزشکار ،من
خیلی ناراحت شدم؛ چون من چاقم ،فکر کرد من ورزشکار
نیستم».
این انتظار که از همۀ افراد مهم زندگی ،عشق و تأیید
دریافت کنیم ،یکی از انواع باورهای غیرمنطقی است ( .)29این
نوع باور ،به اضطراب و ناراحتی روانی منجر میشود و وقتی
فرد دچار آن است ،در نگرش و برداشتهای خود بهشدت بر
اجبار و الزام تأکید دارد و خود را بینهایت به وقوع امر خاصی
مقید و پایبند میکند ()29؛ بنابراین جای تعجب ندارد که
پاسخدهندگان پژوهش برای رسیدن به الغری که خود را ملزم
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به آن میدانند و مورد تأیید جامعه و اطرافیان است ،دست به
کارهای مختلف ازجمله ایجاد هویت جعلی بزنند .یافته
پژوهش دیگری نیز ساخت هویت کاذب را ازجمله آسیبهای
فضای مجازی میداند که میتواند در هویتیابی کودکان اثر
زیادی بگذارد .یکی از دانشآموزان عنوان کرد:
«روم نمیشه عکسهای خودم رو برای کسی بفرستم،
همیشه عکس خواهرم رو میفرستم که از من خوشگلتره ،ولی
میگم خودمم .یه بار یکیشون فهمید ،من خیلی خجالت
کشیدم .گفت حتما خودت خیلی زشتی ،من واقعا هم زشتم
خب! خواهرم خوشگله» (.)30
درپی کسب تأییدبودن با توجه به معیارهای زیبایی و
اهمیت گستردۀ آن در فضای مجازی ،کاهش اعتمادبهنفس
دانشآموزان را در این پژوهش بهدنبال داشته است .شخص
برخوردار از اعتمادبهنفس کسی است که از تواناییها،
استعدادها و شایستگیهای خود ،آگاهی دارد و به آنها متکی
است ()31؛ اما پاسخدهندگان این پژوهش نشان دادند ،بدون
درنظرگرفتن شایستگیهایشان ،بهدنبال کسب ایدئالهای
زیبایی جامعه (و فضای مجازی) هستند و در این راه دچار
نبود اعتمادبهنفس شدهاند .یکی از آنها بیان کرد:
«همهش به من میگن خوشبهحالت که درست خوبه ،ولی
آخه درس خوب به چه درد میخوره؟ دختر دوست مامانم
دندانپزشک و پولداره؛ ولی چون چاقه ،کسی باهاش ازدواج
نکرده .خوب منم اگه دکتر بشم ،ولی چا باشم ،کسی اصال از
من خوشش نمیاد».
اعتمادبهنفس پایین در کودکان مشکالت متعددی ازجمله
افت تحصیلی ،درگیریهای اجتماعی ،آمادگی برای ابتال به
انواع اختاللهای روانی بهخصو افسردگی ،اضطراب و اعتیاد
را بههمراه دارد ()32؛ بنابراین توجه به این موضوع ،بسیار حائز
اهمیت است و باید بررسی جدی شود.
 )99تحول ارزشی (در جهت کمرنگ شدن ابعاد ملی و مذهبی
و اعتالیافتن ابعاد مادی و جسمانی و فرهنگ مطرح در فضای
مجازی) :در دانشآموزان پژوهش حاضر از سویی کمرنگشدن
ابعاد ملی و مذهبی و از سوی دیگر ،افکاری مانند اجبار در
دوستی با جنس مخالف ،پذیرفتن آرایش ،لزوم الغری برای
ازدواج ،عادیشدن فرستادن عکس از بدن برای دیگران و
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همرنگشدن با جماعت در تعریف زیبایی ،رواج داشت.
یافتههای پژوهش دیگری نیز نشان داد که در ایران جوانان
ترجیح میدهند آرایش کنند و بهطور مصنوعی ،زیبا بهنظر
برسند .زنان و دختران ایرانی ساالنه حدود  1630میلیون یورو
برای کاالهای آرایشی هزینه میکنند و ایران بعد از عربستان
بیشترین میزان مصرف لوازمآرایشی در خاورمیانه را دارد و
تقریبا 29درصد مصرفکنندگان لوازمآرایش در خاورمیانه را
تشکیل میدهند همچنین ایران هفتمین کشور واردکنندۀ
لوازمآرایش در جهان است ( .)33این موضوع در مصاحبۀ
پاسخدهندگان پژوهش نیز کامال مشهود بود که آرایشکردن
امری عادی ست و دختران ملزم به انجام آن هستند .برخی از
پاسخدهندگان عنوان میکردند:
«خب همه آرایش میکنن ،مگه میشه آدم بدون آرایش بره
عروسی و مهمونی؟ بهش میخندن».
«من خودم خیلی دوست ندارم ،ولی خب همه میکنن
خوشگل میشن ،منم مجبورم بکنم دیگه».
«به همۀ دوستام گفتم تولدم برام لوازمآرایش بخرن .خیلی
دوست دارم».
همانطور که مشخص پاسخدهندگان پژوهش خود را ملزم
به استفاده از لوازمآرایش میدانند ،پژوهشها نیز نشان دادهاند
امروزه استفاده از لوازمآرایش به یک نیاز ضروری در بین
خانمها تبدیل شده است)34( .
دختران جوان این پژوهش فرستادن عکس از بدنشان را
برای دیگران امر عادی میدانستند .آنها عنوان میکردند:
«خوب باید عکس بفرستیم دیگه ،پس چرا چت میکنیم؟
پس کجا باید همو ببینیم برای اولینبار».
دانشآموز دیگری بیان میکرد:
«وقتی کسی میخواد باهام دوست بشه ،من قبول نمیکنم،
خب میخوام اول الغر بشم ،بعد عکس بفرستم.
 مگه حتما باید عکس بفرستی؟ خوب آره دیگه!».با توجه به آمار باالی جرائم اینترنتی که سوءاستفاده از
عکسهای خصوصی ازجملۀ آنهاست ،این موضوع در کودکان
اهمیت ویژهای پیدا میکند .سوءاستفاده از اطالعات اینترنتی
کاربران براساس شواهد موجود ،یک مشکل جدیست که
بهموازات رشد تعداد استفادهکنندگان از اینترنت و سایر
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فناوریهای ارتباطی افزایش سالمت روان شخص را دچار
مشکالت جدی میکند ()35؛ بنابراین آگاهسازی کودکان در
این زمینه بهوسیلۀ مراجع مربوطه اهمیت بسزایی دارد.
بهطورکلی روابط دوطرفه و چندطرفه در فضای مجازی که
نسبتبه قبل با سهولت هرچهتمامتر شکل میگیرد ،میتواند
در شکلگیری تصویر بدنی کودکان نقش مهمی داشته باشد.
در مقولۀ اثرپذیری از افراد ،مهمترین موضوعی که بهچشم
میخورد ،اثر غیرآموزشی معلمان است که در تمام مصاحبهها
نیز عنوان شده است .ناهماهنگی والدین و معلمان نیز در ایجاد
این آموزش قابلتوجه است .غالب والدین بعد از اطالع از لزوم
استفادۀ فرزندانشان از اینترنت که توسط معلم توصیه میشود،
فرزندشان را در فضای بیکران مجازی تنها میگذارند و این در
حالی است که فرزند آنها بدون هیچ آموزشی جهت استفادۀ
مثبت از فضای مجازی ،به داخل آن هل داده میشود؛ بنابراین
پیشنهاد میشود ،والدین و اولیای مدرسه در ارتباط و مشورت
باهم تدابیر الزم را جهت جلوگیری از عوامل منفی استفاده از
فضای مجازی در نظر بگیرند؛ همچنین برخی از معلمان
خودشان در معرض عملهای جراحی زیبایی قرارگرفتهاند؛
ازآنجاکه معلمان الگو و سرمشق دانشآموزان هستند ،این
اقدام آنها بهعنوان یک عمل مثبت و مجوزی برای انجام
جراحیهای زیبایی به دانشآموزان تلقی میشود؛ البته کنترل
این عامل با درنظرگرفتن فراگیرش عملهای جراحی زیبایی
در همۀ اقشار جامعه ،مشکل و نیازمند ریشهیابی عمیق و
همهجانبه است؛ اما پیشنهاد میشود ،معلمانی که از
جراحیهای زیبایی استفاده کردهاند ،بهصورت غیرمستقیم
دانشآموزان را از ضررها و آسیبهای این اعمال روی بدن آگاه
کنند.
آنچه را تاکنون از آن یاد شد ،میتوان در مدل زیر به نمایش
درآورد:
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شرایط زمینهای
اهمیت زیبایی و تصویر بدنی در
فضای مجازی و فضای جهانی شده

منابع ایدهآل زیبایی

مقوله محوری
تالش برای کسب تأیید و همرنگی
با ایدهآلهای جامعه و جامعه
جهانی

شرایط علی

 کاهشاعتماد به نفس
 نادیده گرفتنجنبههای
مثبت و
تواناییهای
فردی
 بدبینی درمورد فرهنگ و
ایدهآلهای
فرهنگی کشور
کم رنگ شدناثرات آموزش
دینی در جامعه

گسترش روابط  ،در معرض مقایسه بودن و دسترسی آسان به

تعامالت

تأیید و دنبال کردن ایدهآلهای زیبایی
توسط والدین و اولیای مدرسه و فشار اولیا به
کودکان برای برآورده ساختن آنها

شکل .1مدل زمینهای عوامل مؤثر بر تصویر بدنی جمعیت مورد بررسی دانشآموزان دختر

آنان در سطح  334دانشآموزان (50درصد دختر50 ،درصد
پسر) متوسطۀ اول و دوم داشتهاند ،اوال  80درصد
پاسخدهندگان تأکید کردهاند که ظاهر بخش مهمی را در فرد
تشکیل میدهد و ثانیا نقش رسانهها و اولیا در تصویر بدنی
دانشآموزان ،امر واضح و آشکاریست .گروسیک و همکاران،
خاطرنشان میکنند ،جمعیت مورد بررسی آنان در 32درصد
ی نامناسبِ خود ،دچار افسردگی
موارد بهدلیل ظاهر بدن ِ
شدهاند و در 44درصد موارد ،کوشیدهاند با رژیم غذایی ،به
ظاهر مطلوبتر خود نزدیکتر گردند که در این میان 80درصد
پاسخدهندگان نیز به انجام رفتارهای پرخطر تغذیهای خود
اذعان داشتهاند (.)39
مقولۀ تصویر بدن و تصور بدشکلی بدنی در سطح نوجوانان و
جوانان چنان گسترده است که حتی نوجوانانی که هیچ مشکل
اضافهوزن ندارند ،نسبت به وزن خود نگرش ناسالمی دارند و

با توجه به آنچه از آن یاد شد ،در یک جمعبندی اجمالی
میتوان بیان داشت ،تصویر بدنی مقولۀ مهم و بااهمیتی برای
کودکان ،نوجوانان و جوانان شمرده میشود؛ البته اگرچه
تحقیقات پیشین بر نداشتن تفاوت مسئلۀ تصویر بدن در هردو
جنس در کودکان پیشدبستانی تأیید کردهاند ،اما با گذشت
اندکمدتی مقولۀ تصویر بدن برای کودکان ،نوجوان و جوانان
مطرح میگردد ( )36و ( .)37پژوهش دیگری نیز با اشاره به
گسترش اختالل بدشکلی بدنی ،نشان داد ،اختالل تصویر بدنی
در جمعیت جوان روبه افزایش است و مشکالت تغذیهای
کودکان دبستانی در سالهای اخیر ،امری شایع شده است
( )38و همچنین یکسوم کودکان مورد بررسی در پژوهشی،
در سالهای آخر دورۀ پیشدبستان ،چیزی از ظاهر فیزیکی
خود را تغییر داده و نیمی از آنان ،نگران افزایش چربی بدنشان
هستند ( .)37گزارشهای دیگر نیز نشان داد ،در بررسیای که
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پیامد
عمدهشدن
تصویر بدنی
تحولارزشی
درگیرشدن در
اندیشه
تصویر بدنی
نامناسب

کنش/

شرایط میانجی

در سطح 59درصد دختران و 29درصد پسران دبیرستانی،
تالشهایی دال بر کاهش وزن صورت پذیرفته است که گاهی
این تالشها به رفتارهای ناسالمی مانند مصرف داروهای
ضداشتها ،استفراغ ،استفاده از ملینها ،سیگارکشیدن ،تمرین-
های فیزیکی بیشازحد (که در این حالت از آن با عنوان
تمرینات ورزشی مرضی یاد میشود) ،منجر شده است)40(.
مؤثر در تصویر بدنی و احساس بدشکلی بدنی از دربارۀ علل
این موارد عوامل متعددی یاد شده است .برخی از اهم
عبارتاند از :رسانهها ،اولیا ،همساالن و خواهران و برادران،
اثرات روانشناختی ،مسئلۀ بلوغ و چاقی و افزایش وزن.
دربارۀ نقش رسانه در تصویر بدنی میتوان بیان داشت،
رسانه به چند طریق مختلف در نارضایتی از تصویر بدنی اقشار
مختلف اجتماعی خاصه کودکان ،نوجوانان و جوانان مؤثر واقع
میشود.
گسترش رسانه سبب شده است ،جوامع بشری از فرهنگ
مکتوب بهسمت فرهنگی بصری سو یابند ( .)41به این معنا
که اگر زمانی افراد در جریان مطالعۀ یک کتاب ،هرجایی که
الزم میدیدند ،تأمل کرده یا دوباره و چندباره مطلب مورد نظر
خویش را میخواندند و بهاینترتیب به تفکر انتقادی خویش
عمق میبخشیدند ،در فرهنگ بصری ،کودکان ،نوجوانان و
جوانان از بدو کودکی در معرض تبلت ،ایکسباکس ،ماهواره و
رایانه قرار میگیرند و بهدلیل تغییر پیدرپی تصاویر بصری،
آنان مجبور هستند که تنها به شکلی منفعل ،ناظر بر تصاویر
متعددی باشند که از برابر آنها میگذرد .بالطبع ادامۀ روند
اخیر ،به ابتذال فکری کاربرانی میانجامد که بدون فرصت نقد
و نظر ،در معرض محتوای بصری ارائهشده توسط رسانه قرار
گرفتهاند .طبیعی است که در ادامۀ این تفکر مبتذل ،کاربران
اخیر به جای توجه به ابعاد انتزاعی ،نظری و فکری ،بیشتر
معطوف به ابعاد عینی ،مادی و هیجانی هستند که جسم و
مسائل جسمانی از مصادیق بارز آن بهشمار میآیند.
از جنبۀ دیگر ،کاربری بیحدوحصر از رسانه ،سبب میشود
کودکان ،نوجوانان و جوانان بهجای آنکه در جهان واقعی به
بازی ،ورزش و تفریحات بدنی بپردازند ،ساعتهای متمادی
دربرابر رسانه قرار بگیرند و این امر خودبهخود به چاقی آنان
میانجامد ( )42و بهتبع چاقی ،مسئلۀ بدشکلی بدنی برای
هردو جنس و خاصه دختران مطرح میگردد؛ اما اثرات عمدۀ
رسانه ،در ارائۀ محتوایی است که به کاربران خویش میدهد،
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رسانهها با طرح معیارهای الغری برای زنان و عضالنیبودن
برای مردان و زیبایی چهرۀ آنان ،در عمل توجه کاربران خود را
معطوف به استانداردهایی میکند که ممکن است برای همه
دستیافتنی نباشد و این معنا ،خودبهخود به احساس بدشکلی
بدنی کاربران میانجامد.
که قرارگرفتن در معرض رسانههای جمعی ،اعم از تلویزیون،
فیلم ،مجله و اینترنت ،موجبات افزایش نارضایتی از بدن در
هردو جنس را فراهم میآورد(.)43
یافتههای دیگری در بررسیای که در سطح 128دختر -5
8ساله داشتند ،نتیجه گرفتند ،دختران کاربر نشریات زنانه،
نارضایتی بیشتری را از بدن خویش منعکس میسازند)44( .
در پژوهش مفصل دیگری با نشاندادن گزارشهای متعدد از
ارائۀ تصاویر رسانهها به زنان (تصاویر زنان الغری که در
رسانهها بهعنوان افراد زیبا مطرح میگردند) ،در معرض
نوارهای ویدئویی که معیار زنان الغراندام را مطرح کرده و
مورد تأیید قرار میدهد ،کسانی که کاربر نشریات زنانه هستند
(و در این نشریات با زن الغراندام بهمثابۀ معیار زیبایی مواجه
میگردند) و دخترانی که در معرض تصاویر زنان مطرحشده در
تبلیغات قرار میگیرند ،خاطرنشان میسازد ،در همۀ موارد،
ارائۀ معیارها و استانداردهای زیبایی توسط نشریات ،تلویزیون،
ماهواره و اینترنت ،موجبات افزایش نارضایتی از بدن را در
مخاطبان آزمایشهای اخیر پدید آورده است و در آنان مواردی
مانند افزایش موقتی افسردگی ،تنش ،احساس خجالت ،نبود
اعتمادبهنفس و حتی احساس گناه را دامن زده است؛
درحالیکه گروه کنترل که به مشاهدۀ تصاویر معمولی پرداخته
بودند ،هیچیک از عالئم اخیر را در خود نشان نمیدادند (.)40
پیام پنهان فیلم (و بازیهای) شاهزاده آلیس ،این است که
دختران زیبا میتوانند با اتکا به زیبایشان ،همسر فردی
همچون شاهزاده شوند و به این طریق پایگاه پایین
اقتصادیاجتماعی خویش را ناگهان به اوج پیشرفت ممکن
برسانند (همانگونه که در بازی سیندرال و موارد مشابه نیز
چنین است) ()45؛ بنابراین زیبانبودن چهرۀ دختران ،ممکن
است اسباب تزلزل روانی آنان را فراهم آورد و در پاسخ به
همین رویه که در عمل تداعیگر مردساالری الکترونیکی است،
برخی از فمینیستها با نقد زن در کتابهای شاهزادهها که
بیشتر نمادی غیرمنطقی ،احساساتی و تخیالتی است ،در
کتابهای بدون نوشتهای که تهیه کردهاند ،از کودکان

میخواهند که آنها به هر طریقی که دوست دارند ،محتوای
کتاب بدون نوشتۀ خویش را پردازش کرده و بخوانند (.)46
نکتۀ مهمی که در این قسمت باید به آن اشاره داشت ،آن
است که احساس نارضایتی از بدن ،درنتیجۀ تغذیۀ دائمی و
مستمر کاربران از رسانههای مختلف نبوده ،این مسئله ممکن
است براثر چند برخورد ساده بهوجود بیاید ( .)40اثرات همین
برخوردهای ساده ،از عمق و پایایی شایانتوجهی برخوردار
است .کودکان کاربر بازی شاهزاده دیزنی ،پس از گذشت یک -
سال ،اثرات رفتارهای جنسیتیکلیشهای شاهزادۀ دیزنی را در
خودشان نشان میدادند (.)47
محققان همچنین از نظریۀ طرحواره خود ،مفهوم طرحوارۀ
ظاهری را اخذ کرده و آن را گسترش دادهاند .طرحوارۀ اخیر
در کاربران مختلف ممکن است ساده یا پیچیده باشد و براثر
تعامل افراد با رسانه و موارد مشابه ،فعال شود (.)40
نظریۀ مقایسۀ اجتماعی نیز با طرح مواردی مانند
خودسنجی ،خودارتقایی و خودافزونی ،امکان مقایسۀ فرد را با
دیگران فراهم آورده ،فرد دست به مقایسۀ خود با دیگران زده،
از نتایج مقایسۀ خویش نیز متأثر میگردد.
خانواده ،عامل مؤثر دیگری در تصویر فرزند از بدن خودش
است؛ به این معنا که خانواده (همچون همساالن که در ادامه
از آن یاد خواهد شد) ،هم میتواند در نقش مخرب و هم
میتواند در نقش حامی و حمایتکننده از فرزند دربرابر تصویر
منفی بدنی ظاهر شود ( .)40درواقع استانداردهای خانواده
میتواند منشأ احساس تصویر بدنی نامناسب در فرزند
باشد(.)39
بههمین ترتیب در پژوهشی ،برخی از اولیای کودکان
8تا9سالۀ مورد بررسی  ،در پاسخ به سؤالهای فرزندانشان در
رابطه با بدن و تصویر بدنی آنان ،به ارائۀ پاسخهای نادرست
مبادرت میکنند که این معنا در تحقق تصویر بدنی منفی
کودکان مؤثر است(.)48
در بررسیای که در سطح  158کودک 7تا11سالۀ
استرالیایی انجام شد ،نشان داد ،والدین حمایتکننده با ارتقای
عزتنفس فرزندشان ،میتواند احساس بدشکلی بدنی وی را
تقلیل دهند (.)49
الزم به ذکر است که در خانواده ،مادران اثرگذاری بیشتری
بر تصویر بدنی فرزندشان دارند تا پدران ( )50و بههمین
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ترتیب ،سبک راهنمایی مادران و پدران در مقولۀ کاهش وزن
باهم متفاوت است؛ به این معنا که دربرابر مادران که بیشتر
رژیم غذایی را به فرزندشان پیشنهاد میدهند ،پدران غالبا
روشهای دیگر کاهش وزن و یافتن تناسباندام ،مانند
ورزشکردن را به آنها توصیه میکنند.
همساالن و در حد خفیفتری خواهر و برادران نیز در
یافتن تصویر بدنی فرد مؤثرند ( .)40نظرات انتقادی همساالن،
بهعنوان یک پیشبینیکنندۀ قوی از نارضایتی از بدن عمل
میکند؛ بههمین ترتیب دخترانی که روشهای کاهش وزن
افراطی را پیشه کردهاند ،افرادی بودهاند که توسط
همساالنشان بهشدت تحتفشار قرار داشتهاند .پژوهشها از به
تمسخر گرفته شدن چاقی یا بدشکلی بدنی فرد توسط
همساالن ،بهعنوان یک عامل مهم اثرگذار در احساس
نارضایتی وی از بدنش یاد کردهاند( )51؛ اما در مواردی که
دوستان (یا شریک عاشقانۀ فرد) ،نسبتبه وزن فرد مورد نظر
بیاعتنا بودهاند و حمایت اجتماعی از وی را در دستور کار خود
قرار دادهاند ،به میزان قابلتوجهی در کمک به وی برای کاهش
نارضایتی بدنی از خودش ،مؤثر واقع شدهاند (.)40
اثرات روانشناختی عامل فردی است که در افزایش
نارضایتی بدنی در نوجوانان و جوانان برشمرده شده است.
متغیرهای روانشناختی نظیر خلق منفی (شامل حاالت خلقی
مانند افسردگی ،اضطراب ،خجالت ،ناکارآمدی ،احساس گناه و
ناتوانی) ،عزتنفس پایین ،کمالگرایی ،تکانشگری و
مهارتهای ناکافی سازگاری ،در ارتباط با تصویر بدنی منفی
مورد تأکید قرار گرفتهاند؛ اما همانگونه که مناظرهای مداوم
در مورد جهت و ماهیت علّی ویژگی روانشناختی و تصور
بدنی منفی وجود دارد (.)40
در بررسیای که در سطح  158کودک 7تا11ساله انجام
شد ،به این نتیجه رسیدهاند که شاخص باالی تودۀ بدنی کوک
با عزتنفس وی همبستگی منفی و با احساس نارضایتی او از
بدنش ،رابطۀ مثبت دارد()49؛ همچنین با توجه به آنکه
نوجوانان چا طی سه دهۀ اخیر 75درصد رشد داشتهاند و
تخمین زده میشود که بیش از 25درصد از نوجوانان
درحالحاضر چا هستند ( ،)40میتوان نتیجه گرفت که
اهمیت عامل اخیر در گذر زمان ،بیشازپیش خواهد شد.
بلوغ نیز از دیگر عوامل مؤثر در تصویر بدنی برشمرده شده
است .اگرچه بلوغ در پسران سبب میشود که آنان بهسمت

معیارهای بدن ایدئال سو یابند ،اما در دختران چنین نیست
و آنان بهدلیل افزایش چربی بدنشان که آنان را از معیار
معرفیشده در رسانهها که زن الغراندام است ،دور میسازد،
میتواند منشأ دغدغههای نوجوان دربارۀ بدنش شود؛ بههمین
ترتیب با وجود آنکه بلوغ زودرس برای پسران بهمثابۀ امری
مطلوب برشمرده میشود ،برای دختران چنین نیست و این
مسئله ضمن دامنزدن به نارضایتی آنان از بدنشان ،اسباب
کاهش عزتنفس و افسردگی آنان را فراهم میآورد ()40
اگرچه بهلحاظ تاریخی ،مطالعات تصویر بدنی معطوف به
جامعۀ زنان بوده است ( ،)40باید بیان داشت ،با وجود آنکه در
سطح جنس مذکر ،مسئلۀ نارضایتی از بدن ،بهشدت جنس
مؤنث مطرح نیست ،اما پژوهشها از نارضایتی قابلتوجه
پسران در مورد بدنشان نیز یاد میکنند ( )52و تأکید دارند،
مردانی که در معرض تبلیغات رسانهها و ارائۀ استانداردهای
مردان عضالنی آنها قرار میگیرند ،بهطور معناداری افسردهتر
از گروه کنترل بوده ،سطح نارضایتی باالتری از بدن خود را
گزارش میدهند.
دربارۀ تبعات تصویر بدنی منفی میتوان اظهار داشت،
کودکان ،نوجوانان و جوانان با پیش گرفتن استراتژیهای سالم
و حتی ناسالم ،در این ارتباط میکوشند تا به ابعاد مورد نظر یا
جذابیت مورد عالقۀ خویش دست یابند.
در بررسیای روی  48کودک که در کالسهای اول تا سوم
دبستان درس میخواندند ،مشخص شد ،این کودکان از تأثیر
کمیت و کیفیت غذا روی اندازههای بدنی خویش آگاهاند ،اما
استراتژیهایی که برخی از آنان در ارتباط با دستیابی به
اهدافشان در پیش گرفتهاند ،ناسالم و آسیبزاست (.)53
پژوهشها نشان دادند ،راهبردهای نامناسب برای کاهش
نارضایتی بدنی ،به مواردی مانند افسردگی ،پریشانی عاطفی،
احساس عزتنفس پایین ،عمل جراحیهای غیرضروری و
مانند آن میانجامد(.)40
همچنین اتخاذ راهبردهای نامناسب نظیر الگوهای خوردن
ناسالم و رژیمهای غذایی شدید ،ممکن است کودک ،نوجوان و
جوان را بهسمت اختاللهای جدیتر روانشناختی سو
دهد(.)54
در مورد برنامه های مداخله در امر تصویر منفی از بدن،
برنامههای ارتقای سواد رسانهای کودکان ،نوجوانان و جوانان و
ارتقای سطح حمایت اولیا و همساالن مطرح گردیده است
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()40؛ به این معنا که با گذاشتن برنامههایی برای اقشار
مختلف اجتماعی خاصه کودکان و جوانان میتوان دید انتقادی
الزم را در آنان نسبتبه رسانه پدید آورد تا بهسادگی فریب
القائات آشکار و پنهان رسانهها را نخورده ،استانداردها و
معیارهای خویش را از مراجع علمی و قابلقبولتری بهدست
بیاورند .به این ترتیب ،همانگونه که پیشتر یاد شد ،اولیا و
همساالن حمایتکننده ،میتوانند اثر مثبتی در فرد داشته
باشند تا وی در مواجهه با فشارهای تبلیغاتی موجود در
جامعه ،راه خویش را بهدرستی انتخاب کند.
با مرور اهم عوامل اثرگذار در تصویر بدنی نامناسب و تبعات
و روشهای مداخله در این اختالل ،میتوان به بررسی
مقایسهای ادبیات جهان با یافتههای پژوهش حاضر پرداخت.
باوجود همسویی بسیاری از یافتههای پژوهش حاضر با
یافتههای جهانی نظیر اثر رسانهها ،اولیا ،دوستان و همساالن،
بلوغ ،افزایش وزن و برخی از عوامل روانشناختی ،پژوهش
حاضر به یافتههای جدیدی دست یافته است که اهم آن به
قرار زیر است:
منطقی (در دست نشر) گزارش میدهد که با فراگیرشدن
رسانهها و ورود کودکان به عرصۀ فضای مجازی ،در عمل
اختاللهای روانی همچون بدشکلی بدنی ،افسردگی ،اضطراب
و نظایر آن ،در سطوح سنی پایینتری محقق میگردد .وی در
نمونه ای از احساس بدشکلی بدنی که رسانه موجد آن است،
مصاحبه با ترنم سهساله را به شرح زیر گزارش میکند:
«ترنم خانم ،چه بازیهایی روی تبلتت داری؟
 اون نینیه که حمومش میکنی. دیگه چی داری؟ا آرایشگری. خودت هم آرایش رو دوست داری؟ لژ (رژ) میزنه مامانم برام. تو توی بازیت هم رژ میزنی؟ نه ،موهام رو خوشگل میکنه. دوست داری تو هم موهات مثل اونا بشه؟ نه آخه موهام آبی نیس که. یعنی آبی بود ،شبیه اونا میشدی؟ آره. موهای تو قشنگتره یا موهای اون که آبیه؟ -موهای اون ،موهای من زشتن».

یافتۀ اخیر بنبست مورد اشارۀ تحقیق قبلی که ذکر کردیم
را میشکند؛ زیرا وی بیان میداشت ،مشخص نیست رسانه
موجد احساس نارضایتی از بدن در نوجوانان است یا
ویژگیهای روانی خاصی نوجوانان را به سمتوسوی رسانه
سو داده است؛ زیرا در کودک سهساله و مانند او ،دیگر فهم
چندانی نسبتبه مشکالتی روانی که فرد را به سمتوسوی
رسانه سو دهد ،نمیتوان یافت .نکتۀ اخیر متضمن تأکید
مضاعف بر اهمیت رسانه در احساس نارضایتی از بدن است.
درزمینۀ بدشکلیهراسی یا ترس از بدشکلی بدنی عامل
اخیر در حدود دوازدهسالگی در کودکان و نوجوانان ظاهر
میگردد()55؛ اما یافتههای منطقی (در دست نشر) ،حکایت از
آن دارد که درحالحاضر ترس از بدشکلی بدنی در سنین
بسیار پایینتری رخداده و شروع شده که این کاهش سن با
گسترش روزافزون رسانهها و سایهگستر شدن فضای مجازی،
میتواند باهم دیده شود ( )37( ، )54و (.)53
نکتۀ جدید دیگر پژوهش حاضر ،معرفی اثر دیگری از رسانه
در نارضایتی از تصویر بدنی است؛ به این معنا که پژوهش
حاضر با تأکید بر اینکه کاربری مفرط کودکان ،نوجوانان و
جوانان که گاه به روزی 7تا 8ساعت میرسد ( ،)41موجبات
نداشتن فعالیت کودک و درنتیجه مصرفنکردن کالریهای
مصرفی وی را پدید آورده و بهتبع آن چاقی و افزایش وزن
کاربر رسانه که خود بهعنوان قویترین پیشبینیکنندۀ
نارضایتی از بدن مطرح است ،میگردد.
در گزارش پژوهشی از اهمیت متغیرهای
اجتماعیفرهنگی در پیشبینی تصویر بدن دانشآموزان
کالسهای چهارم تا ششم مورد بررسی یاد شده است( .)56با
توجه به برخی از مطالعات اجتماعی که در ایران صورت
پذیرفته است ( ،)57به شکل مشابهی میتوان بیان داشت ،با
تحول ارزشهای اجتماعی از آغاز انقالب تا حال حاضر و
سیطرۀ ارزشهای مادی و دنیایی بر ارزشهای دینی ،مسئلۀ
بدن در تحوالت ارزشی جامعه بیشازپیش پررنگ شده و
بههمین نسبت ،دغدغههای مربوط به آن فزونی گرفته است.
گزارشهای ارائهشده از دانشآموزان مصاحبهشده ،به میزان
قابلتوجهی بیانگر تحولی ارزشی است که در جامعه رخ داده
است.
تحول ارزشی کودکان و نوجوانان کاربر رسانههای جدید ،از
مهمترین دستاوردهای پژوهش حاضر است .به این معنا که
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یافتههای پژوهش کیفی حاضر ،داللت بر آن دارند که همزمان
با گسترش اثر رسانه ،کودکان و نوجوانان کاربر رسانه (در
شکل کاربری از تبلت ،پلیاستیشن ،ماهواره و رایانه) ،بهتدریج
تحتتأثیر فرهنگ خاصی که محصوالت فرهنگی رسانههای
اخیر مروّج آن هستند ،قرار میگیرند و با تعمیق این فرهنگ
که ترویجکنندۀ لذتگرایی است ،کودکان و نوجوانان کاربر در
عمل از دین و دیانت که مبلغ تکلیفگرایی و ارزشمداری
است ،دور میگردند؛ بههمین صورت ،القائات سیاسی موجود
در بازیهای دیجیتال سبب میشوند ،کودکان نسبتبه نظام
سیاسی کشورشان نیز احساس علقۀ چندانی نکنند.
نکتۀ دیگری که میتوان از مقولۀ تحول ارزشی برداشت
کرد ،طرح مسئلۀ فلسفۀ زندگی بهمثابۀ یکی از روشهای
مداخله در امر نارضایتی از تصویر بدنی است که تاکنون در
ادبیات جهان مطرح نشده است؛ به این معنا که اگر در جهتی
خالف آنچه در مورد قبل بیان شد ،پذیرش ارزشهای
لذتمدارانهای که در فضای مجازی دامن زده میشود ،به
تضعیف دینمداری و معنویتگرایی انسانها میانجامد؛ پس،
دامنزدن به معنویتگرایی و طرح فلسفۀ جدیدی برای
زندگی ،دال بر اینکه هدف اساسی هستی و زیستن آدمی،
لذتبردن صرف نبوده ،تکلیفگرایی و ارزشمداری است .به
این ترتیب ،با تغییر فلسفۀ زندگی فرد و در قلمرو فلسفۀ
ارزشمدار ،نارضایتی از بدن که در قلمرو فلسفۀ لذتگرا،
مسئلۀ عمدهایست ،رنگ باخته و خودبهخود مسئلۀ نارضایتی
بدنی نوجوان ،مرتفع میگردد.
تحقیقات انجامشده درزمینۀ تصویر بدن و اختالالت خوردن
عمدتا روی زنان سفیدپوست متمرکز شده است .پژوهشگران
اخیر گزارش میکنند ،بررسی آنان که در سطح دختران
9تا10سالۀ گروههای نژادی دیگر صورت پذیرفته است ،حکایت
از معیارهایی متفاوت درزمینۀ تصویر بدن ،در نژاد آنان
دارد( )45؛ اما منطقی (در دست نشر) ،خاطرنشان میسازد ،با
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