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قومنگاری مجازی در اینستاگرام:

مورد مطالعه صفحه تجرب ههای مادرانگ یام
مطهره آخ وندی
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چکیده
در این مقاله به بررسی نحوه بیان تج ربه بارداری زنان در رسانه اجتماعی اینستاگ رام

پرداخته شده است .پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که تج ربه بارداری بهعنوان

مرحله آغاز مادری چگونه در رسانه اجتماعی اینستاگ رام بیان شده است؟ همچنین در

مرحله گذار به مادری ،زنان به دنبال برآوردن چه نیازهایی در صفحات تج ربه مادری در رسانه

اجتماعی اینستاگ رام هستند؟ ب رای پاسخ به پرسشهای یادشده ،از روش کیفی نتنوگ رافی و

مطالعه موردی با تأمل بر پی وند نظ ریههای فمنیستی ،رویکرد گذار به مادری و نیز استفاده

و رضامندی از رسانه بهره گرفته شده است .نتایج بررسی نشان م یدهد که  8مضمون از

استفاده و رضامندی در استفاده از صفحات درج تج ربیات مادرانه در اینستاگ رام از سوی زنان
قابل شناسایی هستند« )1 :اطالعج ویی و آگاهی»« )2 ،تج ربه مشترک با دیگ ران»« )3 ،یافتن

الگویی ب رای تقلید»« )4 ،رها شدن از ع واطف ناخوشایند»« )5 ،تقدیرگ رایی»« )6 ،اعتقاد به

مسائل جادویی و معجزهآسا»« )7 ،کسب ه ویت» و « )8احساس همدلی با دیگ ران».
.

واژگان کلیدی :مادری ،قومنگاری مجازی (نتنوگ رافی) ،اینستاگ رام ،فمنیسم ،گذار به مادری

 .1کارشناس ارشد ارتباطات دانشگاه صداوسیما؛ رایانامهmotahare.akhoondi@gmail.com :
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مقدمه و بیان مسئله
ف راگیری و دسترسپذیری شبکههای اجتماعی مجازی و باال رفتن می زان اف رادی که گوشی

هم راه هوشمند دارند ،استفاده از شبکههای اجتماعی م وبایلی را افزایش داده است .ب راساس

نتایج نظرسنجی مرکز افکارسنجی دانشج ویان ای ران (ایسپا) که در بهار  ۹۸انجام شده است،

۶۹درصد مردم اعالم کردهاند که گوشی هوشمند (لمسی) دارند .1تغییر ماهیت ارتباطات سنتی

به رویکرد ارتباطات رایانه واسط ،و تحول دسترسی به اینت رنت هم راه و گوشی هوشمند،

حضور در رسانههای نوین را در زمینه نگرش جنسیتی ،به چالش کشیده و امکان حضور زنان
را در فضای تعاملی آنالین ،نسبت به سایر رسانهها ،دسترسپذی رتر ساخته است.

رسانههای اجتماعی بهعنوان ابزاری ب رای بهاشت راکگذاری اطالعات بهصورت آنالین با

استفاده از رسانههای مکالمهای تع ریف م یشوند که ایجاد و اشت راک مطالب را بهصورت

کلمات ،تصاویر ،فیل مها و فایلهای دیداری آسان م یکنند (نایجر و دیگ ران .)2012 ،از
نمونههای رسانههای اجتماعی م یتوان به انجمنهای مجازی ،2سایتهای درج نقد و نظر،3

شبکههای اجتماعی( 4مبتنی بر وب مانند فی سبوک و م وبایلمحور مانند اینستاگ رام)،

وبالگ ،نشانکگذاری 5و سایتهای اشت راکگذاری اشاره کرد.

حضور زنان بهعنوان کارب ران فضای مجازی از دو دیدگاه متفاوت دیده شده است؛ دیدگاه

نخست که آنان را در فضای مجازی آسی بپذی رتر جلوه م یدهد ،زنان «ابژه» یا «منفعل» فرض

م یشوند و احساس ترس ناشی از ق ربان یشدن دارند (میری و علیخانی )1394 ،احساس

ق ربانی شدن که خود با مؤلفههایی نظی ر :کاهش اعتماد بین اف راد ،کاهش شعاع ارتباطات،

افزایش تنش در خانواده ،کاهش اعتماد به نفس اف راد و افزایش ترسهای مبهم بیان م یشود،

افزایش ترس ،بدبینی به دیگ ران و ب ویژه دینداران ،ب یاعتنایی به دین و کاهش توجه و التزام به

1. www.ispa.ir/Default/Details/fa/2066
2. forums
3. review/opinion sites
4. social networks
5. bookmarking
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اعمال دینی را در پی دارد .همچنین عظیم پور و امیری ( )1397در یک پیمایش میان زنان
کرمانشاهی نشان دادند که استفاده مسئلهساز زنان از فضای سایب ر ،اختالل سالمت خلقی

آنان را افزایش م یدهد و نسبت به کارب ران عادی ،بیشتر با خطر افسردگی م واجه م یکند.

بحثهای تهدید ح ریم خصوصی زنان نیز در همین رویکرد جای دارند.

از سوی دیگر ،دیدگاههای توانمندسازی و سایبرفمنیسم در زمینه مصرف اینت رنت از

سوی کارب ران زن مطرح شده است .علیخ واه و همکاران ( )1396با بررسی نقش شبکههای

م وبایلی در زندگی زنان دریافتهاند که شبکههای اجتماعي باعث افزايش سطح ارتباطات

و روابط اجتماعي زنان ،باال رفتن نسبي مشاركت و نيز آگاهي آنان از مسائل مختلف

اجتماعي ،فرهنگي ،علمي و آموزشي م يشوند .همچنین امیر مظاهری و ای رانشاهی ()1388

اظهار کردهاند« :فضای مجازی ،فرصتهای ارتباطی و اطالعاتی مناسبی ب رای زنان به وجود

آورده است ،فرصتهایی که در خارج از این فضا دسترسی و استفاده از آنها دشوار خ واهد
بود .همچنین ب راساس نتایج ،فرصتهای ارتباطی موجود در محی طهای مختلف فضای
مجازی بیشتر از فرصتهای اطالعاتی مورد توجه و استقبال زنان ق رار گرفته است».

ی هستند که در نت به وجود م یآیند ،این
اجتماعات مجازی گردهمای یهایی اجتماع 

گردهمای یها هنگامی شکل م یگی رند که تعدادی کافی از اف راد ،مباحثاتی عمومی را ب رای

مدت کافی و یا دلبستگ یهای انسانی دنبال م یکنند تا شبکهای از روابط شخصی در

فضای مجازی شکل گیرد (راین گلد 1993:5 ،نقلشده در فلیک  .)1392 :297شبکههای

اجتماعی ،اجتماعات آنالین (برخط) را م یسازند که درون آنها ،م یتوان اجتماعات متعددی

ایجاد کرد ،همچنین م یتوان به آن اجتماعات پیوست و یا آنها را دنبال کرد .بهطور خاص،

شبکه اجتماعی مبتنی بر تصویر «اینستاگ رام» ،دومین اپ محبوب از نظر می زان دانلود

در اپاستور (فروشگاه نرمافزار م وبایلی شرکت اپل) شناخته م یشود .در ای ران نیز پس از
فیلت رینگ پیامرسان «تلگ رام» ،روی آوردن کارب ران ای رانی به آن افزایش یافته ،چنان که حتی

بسیاری از کس بوکارها ،در این بستر به عرضه محصوالت خود و فروش آن مبادرت
م یکنند .این شبکه اجتماعی ،در نسخههای توسعه خود ،از حالت تصویری بودن محض به
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سمت افزودن فیل مهای یکدقیقهای و همچنین راهاندازی تلویزیون اینستاگ رامی)IGTV( 1

رفت و فضا را ب رای تولید محتوای بیشتری ب رای کس بوکارها و اینفلوئنسرها مهیا کرد.
امکان برگزاری پخش زنده 2نیز از جذابی تهای این شبکه اجتماعی است که به کمک آن

م یتوان همزمان چندین کاربر را دعوت کرد و همچون گردهمایی مجازی زنده ،به پخش

محتوا ب رای کارب ران دنبالکننده ،پرداخت .نظرسنجی صورتگرفته در مرکز افکارسنجی
دانشج ویان (ایسپا) در اسفند سال  ،۹۷بیانگر این است که ۵۸درصد زنان از تلگ رام۳۱ ،درصد
آنان از اینستاگ رام۲۷ ،درصد از وات ساپ و ۲درصد از پیامرسان سروش استفاده م یکردهاند.
حضور زنان در شبکه اینستاگ رام وجوه مختلفی دارد که بهدلیل گستردگی آن م یتوان در

ابعاد مختلف ،موضوع را مورد بررسی ق رار داد .یکی از ابعاد زنانگی« ،مادری» و «تج ربه

بارداری» زنان است .شواهد نشان م یدهد که نومادران ،و زنان باردار ،عالقهمندند اطالعات

م رتبط با م راقبت از بارداری را بهدلیل دسترسپذیری ،از رسانههای اجتماعی پیگیری کنند
و تجارب بارداری خود را با همتایان به اشت راک بگذارند .همچنین در تصمی مگیریها خود

از رسانههای اجتماعی بهره ج ویند .عالوه بر این ،یافتهها حاکی از آن است که زنان باردار

و نومادران که در مرحله گذار به مادری ق رار دارند ،توجه خود را از موقعی تهای اجتماعی

(محیط کار) به روابط خانوادگی و دوستی (روابط میان فردی) ب رای دریافت حمایتهای
زمان بارداری سوق م یدهند .با وجود م راقب تهای خدمات بهداشت رسمی در اطالعرسانی

و چکآپهای دورهای زنان باردار ،در کنار ارتباطات میان فردی (خانواده و دوستان و ،)...
جستجوگریهای نومادران در فضای مجازی افزایش یافته است.

آمار مشخصی از می زان کاربرد نرمافزارهای م وبایلی م راقبت از بارداری در ای ران وجود ندارد،

اما ب راساس می زان دانلود این نرمافزارها م یتوان دریافت که استفاده از آنها ،ب رای جستجو

و م راقبت از بارداری در میان زنان رایج است .عالوه بر این ،پژوهشهای صورتگرفته در

ام ریکا نشان داده است که استفاده از اپهای م راقبت از بارداری ،تأثیر معناداری بر کنترل

وزن بارداری و پس از زایمان ،کاهش افسردگی و افزایش فعالیت داشته است.

1. instaGram Television
2. live
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از آنجا که پژوهشگر خود یک مادر است و در تج ربه  5ساله حضور در رسانه اجتماعی

اینستاگ رام ،روند استفاده نومادران از این شبکه اجتماعی همیشه دغدغه فردی وی بوده
است ،در مقاله حاضر ،درصدد پاسخ به این پرسش است که «تج ربه بارداری زنان از سوی

خود ،در رسانه اجتماعی اینستاگ رام چگونه بیان شده است؟ و کارب ران در صفحات م رتبط
با اشت راک تج ربه مادرانگی ،به دنبال پاسخگویی به کدام نیازهای خود هستند؟»

در این پژوهش به پلتفرم اینستاگ رام بهعنوان یک بستر (مکان) و یا نوعی بودن نگاه م یشود

که زنان از ط ریق آن به تش ریک تجارب خود م یپردازند .ویژگ یهایی چون امکان ناشناس بودن،

امکان تعامل و چندصدایی بودن ،دسترسی س ریع و همچنین بیان مسائل حساس و خصوصی
بدون مجازات شدن ،روی آوری نومادران به این شبکه اجتماعی را افزایش م یدهد.
ادبیات و مبانی نظری
فمنیسم و مادری
در نگاهی تاریخی ،مفهوم مادری با «زن» پی ونده خورده و به مادری به مثابه مق ولهای

«طبیعتگ رایانه» نگاه شده است چنان که مفهوم مادری از زن تفکی کناپذیر بوده است.

نظ ریه فمنیستی ،بر رابطه سیاسی دو جنس «مذکر» و «مؤنث» یعنی ف رادستی مردان و

فرودستی زنان تأکید م یکند و بهدنبال از بین بردن این محرومیت جنسیتی است .به

عبارت دیگر ،فمنیسم تقسیمات جنسیتی در درون جامعه را امری سیاسی و نه طبیعی و

بازتاب رابطه قدرت بین مردان و زنان م یداند (مهدیزاده .)133 :زنان همچنان مادر م یشوند
و فمنیسم نم یتواند این مفهوم را از زنان دور کند .در حالی که برخی از فمنیس تها ب رای

حقوق مادران تالش م یکنند؛ از سوی دیگر ،مادر بودن یکی از پایههای نفی حقوق و ب رابری
زنان و پایه رواداری تبعیض علیه آنان محسوب م یشود.

بهطور خالصه ،فمنیس تهای اولیه ،زن و مرد را در تفاوتهای طبیعی بشر فهم

م یکردند؛ آنان نقش مادری را نقشی زیستی یا بی ولوژیکی برم یشمردند و ب راساس آن،

حمایت دولتها از وظیفه مادری را طلب م یکردند.
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با ظهور فمنیس تهای تندرو یا موج دوم ،عالوه بر درخ واست حقوق ب راب ر ،جنب ههای
شخصی ،روانی و جنسی ظلم به زنان نیز مورد توجه ق رار گرفت؛ بهگونهای که برخی آن را
زوال تفکر رویکرد سنتی به خانواده مرکب از دو زوج ناهمجنس پنداشتند .زی را اساس خانواده
در فرودستی قدرت زنان نهفته است .پایه فکری موج دوم ،پدرساالری است و سرکوب زنان
مه مت رین شکل تاریخی تقسیم اجتماعی و سرکوب است .از منظر انگلس ،پدرساالری ن ه تنها
از نظر تاریخی ،نخستین ساختار تسلط و انقیاد بهشمار م یرود ،بلکهبهعنوان همهجای یت رین
و ماندگارت رین نظام ناب رابری ،تداوم یافت ه و بهعنوان بنیادیت رین الگوی اجتماعی تسلط درآمده
است .خشونت پدرساالری ممکن است بهصورت ب یرحمی جسمانی آشکار تجلی نیابد و
بهصورتهای پنهانتر و پیچیدهتر استثمار و اعمال نظارت بر زنان یا حتی معیارهای مد
و زیبایی ،آرمانهای بیدادگ ران ه مادربودن ،تکهمسری ،پاکدامنی و یا صورت مرسوم التذاذ
جنسی ،آزار جنسی در محیط کار ،عرفهای برخورد با بیماریهای زنان ،مامایی و رواندرمانی،
پرداخت نشدن حقوق ب ه خدمات خانهداری و نیز کار با دستمزد کمتر زنان در مقایسه با
مردان ،تحقق یابد .مردها ب ه نفعشان است ک ه زنان را وادار کنند تا بهعنوان ابزارهای مطیع به
آنان خدمت کنند .زنان تنها وسیل ه مؤثر برآوردن میل جنسی مردان بهشمار م یآیند .در دیدگاه
پدرساالرانه ،بدنهای زنان ب رای تولید فرزندان ضرورت اساسی دارند.
گفتمان اصلی فمینیسم تا اواسط دهه  1980رویکردی انتقادی نسبت به مادری در پیش
گرفت و نفی مادری را پیش شرط غلبه بر زیرسلطه بودن زنان دانست (نیر و ب رناردی)164 :
سیمون دوب وار ،در کتاب «جنس دوم» م یگوید :مزورانه است اگر بگوییم که زن از خالل

بارداری ،دقیق ًا با مرد ب رابر م یشود (دوب وار .)525 :1953 ،در دیدگاه دوب وار ،مادری نوعی ویژگی
است که به واسطه آن ،زنان از دیدگاه مردان «دیگری» تلقی م یشوند و خود نیز این «دیگری» را
ویژگی ذاتی و سرشتی م یپندارند .عالوه بر این ،زنان با تصوراتی قالب روبهرو هستند که منجر
به سرکوب روانی آنان و همچنین ش یانگاری جنسی1شان م یشود .به این معنا که «کل کارکرد
1. sexual objectifation
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و نمود هستی فرد در کارکردها و نمودهای جنس یاش خالصه م یشود ،نمودهای جنس یای

که پیش از این از فرد جدا شده و به هیئت شی جدا از فرد درآمده بود (نادری .)61 :1393 ،در

گفتمان فمنیس تهای رادیکال ،مارکسیستی و استعماری ،مادر بودن با ساختارهای اجتماعی،

اقتصادی و نژادی ،یعنی پدر ساالری ،سرمایهداری و استعمار پی وند دارد.

فمنیس تهای پس تمدرن نیز معتقدند؛ با توجه به اینکه زنان در درک خود چندگانه عمل

م یکنند و تحت تأثیر مؤلفههایی چون سن ،قومیت ،طبقه ،نژاد ،فرهنگ و جنسیت و تج ربه

هستند ،نم یتوان خ وانش یکسانی از فمنیسم ارائه داد .فمنیس تهای پساساختارگ را« ،مادری»
را ب رای غلبه بر ساختارهای قدرت ،نفی نم یکنند اما به دنبال ابزارهایی ب رای فائق آمدن بر
ساختارهای قدرت هستند که مادرانگی را پذی را باشد .در واقع زنان با صداهای گوناگونی

صحبت م یکنند ،پس نگاه آنان به مادری هم چندصدایی و گوناگونی را شامل م یشود.

از لحاظ مفهومی ،مفهوم مادرانگی در سیر تاریخی جنبش و نظ ریههای فمنیست در

ابتدا ،بی ولوژیک و طبیع یانگارانه بوده است ،در ادامه (رویکرد رادیکال) به مفهوم مادری با

رویکرد ساختارشکنانه نگاه شده است و در نهایت ،رویکرد پست مدرن ،به چندگانه بودن

مادری رسیده است.

سایبر فمنیسم :نوین گ رایی در فمنیسم و برخورد با رسانههای جدید ،نظ ریات

فمنیستی را به چالش جدیدی وارد کرده است .از آنجا که جهان امروز ،یک جهان مصرفی
است و تق ریب ًا بدون شبکههاي اجتماعی امکان برق راري ارتباط میسر نیست ،فضاي مجازي

اث رات شدید و گستردهاي بر جنسیت و درك جمعی از جنسیت نهاده و به همین دلیل،
بحث و بررسی آن از نگاه سایبرفمینیس تها حائز اهمیت است (نصیری.)1394:124 ،

شکاف دسترسی به فضای مجازی و مرز موجود بین فناوريهاي پیشرو ،شکاف جنسیتی
را تشدید م یکند و قطبی بودن را میان دو جنس افزایش م یدهد .اکنون در راهکار عملی

سایبرفمینیسم بسیاري از راهبردهاي پیشرو و مشوق جنب شهاي فمینیستی ،از جمله

جدایی راهبردي (فهرستهاي صرف ًا زنانه ،گروههاي خودیاري ،گروههاي چت ،شبکهها ،و

آموزش زن به زن فناوريها ،فمینیست فرهنگی ،اجتماعی و نظ ریه زبان و تجزیه و تحلیل،
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ایجاد تصاویر تازهاي از زنان بر روي شبکه ب راي رویارویی با کلیشه شایع جنسیتی (آواتار
فمینیستی ،سایبورگ ،همجوشی جنسیتی) ،نقد شبک ه فمینیستی ،ذاتگ رایی فناورانه و

مانند آن ،پذیرفته شده است (همان .)129 ،طبق این دیدگاه ،فضای مجازی ،فضای آزادی
است که فارغ از جنسیت ،سن و نژاد م یتوان در آن موقعیت خلق کرد ،اما بناهایی که بر
آن استوار است ،هنوز هم به نحو عمیقی جن سگ راست.
گذار به مادری
ه ویت ،درک فرد از خود را شامل م یشود و نظ ریهپردازان شخصیت ،آن را امری فردی و

شخصی م یدانند و دو جنبه ه ویت؛ یعنی شباهت و تفاوت نیز (ه ویت یا محصول توافق

و مبتنی بر شباهت و تداوم است یا تفاوت و تمایز) معطوف به ویژگ یهای شخصیتی
و احساسی فرد هستند .در این بین روانشناسان اجتماعی ،ه ویت شخصی را هم امری
اجتماعی که به واسطه دیالکتیک فرد و جامعه شکل م یگیرد ،م یدانند .شکلگیری ه ویت

مادرانه در دوره نوعی انتقال نقش صورت م یپذیرد و امری تدریجی است.

گافمن معتقد است؛ جنسیت پدیدهای طبیعی نیست بلکه در ج ریان تعامل ساخته م یشود.

در این تعامالت مردان و زنان خود تابع کلیشههایی هستند که چگونگی رفتار آنان را از قبل

مشخص ساخته است اما درست مانند بازیگ ران یک نمایش ،خود نیز از اندکی آزادی برخوردارند؛
بهطوری که در بعضی م وارد م یتوانند تا حدی متفاوت عمل کنند( .ه ولمز)78 :1391 ،

ویلیامز و همکاران ( )1987در یک مطالعه ط ولی گذار به مادری و والدگری را در 238

زن نخست زا مشاهده کردند .وقتی زنان  8ماهه باردار بودند ،پرسشنامهای به آنان عرضه شد

و یک ماه پس از زایمان 165 ،تن از آنان پرسشنامه دوم را پر کردند 86 .مادر به مدت یک
ساعت با فرزندانشان مورد مشاهده پژوهشگ ران ق رار گرفتند و دو سال بعد 62 ،تن از 86
مادر ،پرسشنامه نهایی را پر کردند .پژوهشگ ران دریافتند که رشد احساس دلبستگی مادرانه

تدریجی اتفاق م یافتد و «اعتماد به نفس» از ع وامل کلیدی در تطبیق نقش مادرانگی است.
شرسا و همکاران ( )2018در مقاله ای با عنوان «نقش مادری :تحلیل مفهومی» با بررسی

مفهوم مادری در پژوهشهایی که از سال  1994تا  2016در پایگاههای مقاالت انگلیسی
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ق رار داده شده ،مفهوم مادری را اینگونه توضیح م یدهند« :زن سعی دارد که خود و

خانوادهاش را در حال یکه به سمت مرحلهای نوین و طبیعی پیش م یرود ،ساختار ببخشد
 ...در خالل نقش مادری ،برخی مسائل از جمله خ واستهها ،چالشها و اختالالتی مانند

بسط دانش و مهارتهای الزم نگهداری از نوزاد ،تغییر وضعیت شغلی ،تعادل میان چند

نقش ،سازگارشدن با زندگی روزمره ،و مدی ریت فعالی تهای اجتماعی افزایش م ییابد .اگرچه
مادر در نقش جدید ،دستاوردهایی نظیر لذت (لذت داشتن یک نوزاد جدید و شناخت

اجتماعی) را تج ربه م یکند ،با مض راتی مانند از دست دادن درآمد ،استرس و اختالل در

خ واب ،آزادی ،کنترل و احساس خود م واجه است.

لینی و همکاران ( )2015در بررسی خود با عنوان مادر شدن :تأثیر مادری بر بسط ه ویت
زنانه ،سه درونمایه اصلی را از یکدیگر بازشناسایی کردند  )1 :زنان ب رای مدتی خود را گم
م یکنند تا فرزند خود را در ه ویت خود بپذی رند )2 .مرزهای خود را تا پذیرش فرزندبهعنوان
جزئی از خود بسط م یدهند )3 .مادری کردن و رابطه نزدیک با فرزند ،موجب تق ویت
شخصیت و ه ویت آنان م یشود.
در دوران گذار به نقش مادری جدید ،فقدان اطمینان در مورد چگونگی اج رای یک نقش
جدید نیز به احتمال ،موجب استرس م یشود .مصرف رسانههایی که نقش حمایتگری و
پشتیبانی از نقش جدید را ایفا م یکنند ،احساس نبود اطمینان به نقش را کاهش م یدهد
(دی ویس و همکاران .)374 :2010 ،انتظار م یرود که اتکا به مصرف نمادین با می زان آگاهی
نقش از سوی مصرفکننده ،رابطه معکوس و با می زان نبود اطمینان به نقش ،رابطه مستقیم
داشته باشد .بناب راین ،بهطور ضمنی ،فرض بر این است که احتمال استفاده از رسانه ب رای
تسهیل انتقال به نقش جدید ،با کاهش عدم قطعیت یا کاهش فاصله بین خود واقعی و
ایدهآل بیشتر م یشود.

هنگامی که اف راد نسبت به پذیرش نقش جدید احساس امنیت کمتری دارند ،استفاده

از نمادهای کلیشهای 1ب رای پذیرش نقش جدید را بیشتر در دستور کار خود ق رار م یدهند.

1. stereotypical symbols
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لباس بارداری چنین عملکردی را ب رای زنان باردار دارد که در شرف مادر شدن را ب رای

خودشان و کسانی که به آنان م ینگ رند ،واقع یتر م یکند.

تامسن ( )2006در تحقیقاتش نشان داد که شکلگیری ه ویت مادرانه تنها مبتنی بر درک

روانی نیست بلکه مصرف نمادین 1وسایل مورد استفاده نیز م یتواند به شخصیت مادری

شکل دهد .او بهطور ویژه درباره نقش مصرف نمادین کالسکه و ه ویت مادری بحث کرده
است .خ رید سیسمونی به زنان کمک م یکند که مادر بودن را تصور کنند و ب رای تعهدات

نقش مادری آماده شوند .همچنین در پژوهشی دیگر ،نتایج نشان داده است که اگر چه

مصرف م یتواند هنگام انتقال نقش ،تأثیر مثبتی داشته باشد ،در سایر م واقع ممکن است
انتقال را به ف رایندی پیچیده و گی جکننده تبدیل کند.
استفاده و رضامندی
نظ ریه استفاده و رضامندی ضمن فعال انگاشتن مخاطب ،بر نیازها و انگیزههای وی در

استفاده از رسانهها تأکید م یکند و بر آن است که ارزشها ،عالیق و نقش اجتماعی مخاطبان

مهم است و مردم ب راساس این ع وامل ،آنچه را م یخ واهند ببینند و بشنوند ،انتخاب م یکنند

یزاده .)72 :کاتز و همکارانش ،این نظ ریه را که پی شفرض آن فعال انگاشتن مخاطب
(مهد 
است ،مطرح کردهاند .پرسش اساسی نظ ریه استفاده و رضامندی این است که چ را مردم از

رسانهها استفاده م یکنند و آنها را ب رای چه منظوری به کار م یگی رند؟ کاتز  4دسته از نیازها را
مطرح م یکند که شامل آگاهی ،ه ویت شخصی ،یگانگی و کنش متقابل اجتماعی و ف راغت

است .مک ک وئیل ( )1388معتقد است :دلیل استفاده از رسانه ،تج ربه کردن مسائلی است

که از ش رایط اجتماعی و روانی ناشی م یشود (مسائلی از قبیل جستجوی اطالعات ،تماس
اجتماعی ،انح راف توجه ،ف راگیری اجتماعی و رشد) ب رای حل آنها (برآوردن نیازها) است که

مخاطب دست به دامن رسانهها م یشود( .مک ک وئیل)334 :1388 ،

آسابرگر با بررسی پژوهشهای م ربوط به نیازج ویی و استفاده و رضامندی مخاطبان24 ،

فهرست را استخ راج کرده که شامل این م وارد است :سرگرم شدن ،اصحاب اقتدار را ممدوح
1. symbolic cnsumption
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یا مذموم دیدن ،درک زیبایی ،تج ربه مشترک با دیگ ران ،ارضای کنجکاوی و آگاه شدن،

یگانگی با خداوند و نظام الهی ،یافتن سرگرمی و وسیله تف ریح ،احساس همدلی با دیگ ران،

تج ربه ع واطف حاد بدون احساس گناه ،یافتن الگوهایی ب رای تقلید ،کسب ه ویت ،کسب

اطالعات درباره جهان ،تق ویت اعتقاد به عدالت ،اعتقاد به عشق رمانتیک ،اعتقاد به مسائل

جادویی ،شگفتآور و معجزهآسا ،تماشای اشتباه دیگ ران ،تماشای نظم حاکم بر جهان،
مشارکت در تاریخ ،رها شدن از ع واطف ناخوشایند ،یافتن گ ریزگاهی ب رای گ رایشهای

جنسی بدون احساس گناه ،پرداختن به تابوها بدون خطر و مجازات ،درک زشتی ،تأیید
ارزشهای اخالقی ،روحی و فرهنگی و مشاهده تبهکاران در عمل.
پژوهشهای پیشین
مینا بیگوند ( )1399در پایاننامه کارشناسی ارشد خود با عنوان «مادرانگی و نقش

سوپرمامها در تغییر مفهوم سنتی مادری در اینستاگ رام» به این موضوع پرداخته است که مادران
در اینستاگ رام چه چهرهای از خود ترسیم م یکنند .وی با تحلیل تماتیک  6تم اصلی را از هم

بازشناسایی کرده است که عبارتاند از )1 :نمایش مادرانگی کامل )2 ،زیبای یشناختی کردن

مادری )3 ،رابطه با الگوهای سنتی م ربوط به مادرانگی و زنانگی )4 ،نمایش من ایدهآل)5 ،

سب کمند کردن زندگی روزمره )6 ،نمایش خانواده خوشبخت و برخوردار از روابط مطلوب.

نتایج این پژوهش نشان م یدهد که مادرانگی به تصویر کشیدهشده در اینستاگ رام ،پ رتره
دل ربایی است که مادران با تمام احساساتشان به آن معنا م یبخشند .این مادرانگی چشمنواز به

لحاظ معنایی ،تفاوت چندانی با دهههای پیش از خود ندارد در حالی که در زمینه فرزندپروری

و والدگری ،متفاوت از مادران نسل قبلی عمل م یکند.

م ریم میرزانژاد ( )1394در پژوهشی با عنوان «مادری؛ مروری بر تج ربه زیسته زنان» ،با استفاده

از تکنیک مصاحبه عميق به بررسی زنان ج ویباری؛ شامل زنان دارای تحصیالت عالی و زنان

با تحصيالت زير ديپلم پرداخته است .نتایج نشان داده است که تحصیالت در تج ربه مادرانگی

نقشی ندارد و عقاید و احساسات هر دو گروه به مادری مشابه است .تق ریب ًا اکثر زنان احساس
چندان خ وبى به مادرى و نقش مادرى ندارند و به آن به شكل يك وظيفه نگاه م یکنند.
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جسیکا آر .اویات و استفانی ام .رایچ ( )2019درمقالهای با عنوان «پس تهای بارداری:

بررسی ویژگ یهای پس تهای رسانههای اجتماعی در مورد بارداری و تعامل با کاربر» به بررسی

پس تهای م رتبط با بارداری در دو شبکه اجتماعی فی سبوک و اینستاگ رام با روش تحلیل

محتوا دریافتهاند .آنان با تحلیل رگرسیون لجستیک دریافتهاند که پس تهای فی سبوک

بهطور معمول ،اطالعات م ربوط به بارداری یا فرصتهایی را ب رای اشت راک شخصی در
اختیار ق رار م یدهند در حالی که پس تهای اینستاگ رام ،اغلب دارای درونمایههای احساسی

یا مطالبی هستند که باعث ارتباط گرفتن با موضوع بارداری م یشوند.

راشل وای .م وند و همکاران( )2019در مقالهای با عنوان «درک مادران از اینت رنت و رسانههای

اجتماعی حب هعنوان منابع والدگری و اطالعات بهداشت ی :مطالعه کیفی» طی مصاحبه عمیق

با  28مادر سه پرسش اصلی را مطرح کردند )1( :دالیلی که مادران ب رای والدگری و اطالعات

بهداشتی به اینت رنت متوسل م یشوند ( )2توصی ههای احتیاطی درباره اینت رنت و ( )3دالیلی
که مادران ب رای والدگری و اطالعات سالمت به رسانههای اجتماعی روی م یآورند .نتایج نشان

داد که اینت رنت امکان جمعآوری اطالعات نامحدود و نظرهای متعدد را بهصورت ناشناس و

با سرعت باال ف راهم م یآورد اما شناسایی منابع معتبر را ب رای مادران سخت م یکند .از سوی

دیگ ر ،مادران از قابلی تهایی نظیر ب یدرنگ بودن تأیید ،حمایت و اطالعات متناسب در

شبکههای اجتماعی رضایت داشتهاند .در نتیجه ،اینت رنت و رسانههای اجتماعی به سرعت

در حال تبدیل شدن به منابع مهم و مورد اعتماد والدین و اطالعات سالمت هستند و مادران
هنگام تصمی مگیری در مورد م راقبت از نوزادان به آنها متوسل م یشوند.

چو و همکاران ( )2004در مقالهای با عنوان «ابرمادر ،ابر زن ،همه چیز تمام :ایفای نقش

زنانگی در گذار به مادرانگی» هدف از مطالعه کیفی خود را درک چگونگی فهم مادران از

تج ربیاتشان درباره ایدئولوژی مادری دانستهاند که از نظر اجتماعی بهعنوان جنبه حیاتی

تزا و زنان
زنانگی مطرح م یشود .پس از مصاحب ههای نیمه ساختاریافته با  24زن نخس 

دارای چند فرزند ،دو درونمایه اصلی «تحقق مادری جدید» و «کنار آمدن با مادری جدید»
شناسایی شدهاند .جستجوی اطالعات و خود تع ریف مادری در دوران گذار به مادرانگی
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به سه صورت بوده است( .الف) زنان نخس تزا فعاالنه به دنبال اطالعات م یگردند( ،ب)

ت مادری استفاده م یکنند و (ج) پس از تولد ،ع وامل
آنان از این اطالعات ب رای ساختن ه وی 

تعیی نکننده تع ریف خود ،ب رای هدایت تجارب م راقبت از کودک از منابع غیرمستقیم

اطالعات منتقل م یشوند .از این رو ،مطابق با دیدگاه خود اجتماع یشدن ،جستجوی

اطالعات نقش مهمی در رشد خودپنداره زنان در طی این انتقال زندگی دارد.

گلنار گیشنیزجانی ( )1395در پایاننامه خود با عنوان «تیپ ولوژی بدن رسانهای و تحلیل

کردارهای بدنی کارب ران رسانه اجتماعی اینستاگ رام» در پی پاسخ به پرسشهای زیر بوده است:
 )1الگوهای غالب باز نمود بدن رسانهای در عک سهای شخصی کارب ران ای رانی اینستاگ رام
کداماند؟  )2کارب ران ای رانی اینستاگ رام از چه راهبردها و فنونی ،با چه اهدافی ب رای باز نمود

بدن استفاده م یکنند؟  )3چه زمینههایی منجر به تداوم و استم رار کردارهای رسانهای م رتبط با
بازنمود بدن در اینستاگ رام م یشوند؟  )4آنچه بهعنوان ویژگ یهای بدن رسانهای در اینستاگ رام
شناخته م یشود ،امری شخصی و منطبق بر تمایالت کاربر است یا متأثر از ویژگ یهای

میدان؟ وی از رویکرد نمایشی گافمن ،نظ ریه مبادله اجتماعی هومنز و سه مفهوم کلیدی بوردیو
تواره و میدان ،بهره برده است .همچنین ب رای انجام پژوهش خود از روش
یعنی سرمایه ،عاد 

مردمنگاری مجازی استفاده کرده است .نتایج نشان از وجود سه تیپ بدنی اجتماعی ،نمایشی

و زیباشناختی در این شبکه دارد؛ تی پهایی که ه ریک به زیرمجموعههایی کوچکتر تقسیم

م یشوند .افزون بر این ،شناسایی چهار درونمایه :بدن رسانهای امکانی ب رای دیده شدن ،بدن
رسانهای امکانی ب رای کسب سرمایه ،بدن رسانهای امکانی ب رای خودـابداعی و بدن رسانهای

امکانی ب رای ساختارشکنی را م یتوان ماحصل تحلیل دادههای بهدستآمده دانست.
روششناسی

نتنوگ رافی( 1کوزینتس 2010 ،و  )2015قومنگاری سایبری( 2مورتون )2001،3قومنگاری
1. netnography
2. cyber ethnography
3. Morton
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فضای سایبری( 1بورل )2009 ،2قومنگاری اینت رنتی( 3ب وید )2008 ،4قومنگاری در اینت رنت( 5ب ولیو،6

 )2004قومنگاری اینت رنتمدار( 7پاستیل و پینک )2012 ،8قومنگاری دیجیتالی( 9مورثی)2008 ،10

وبنوگ رافی( 11پوری )2007 ،12اصطالحات ابداعی پژوهشگ ران ب رای بیان روش کیفی جدیدی در

عرصه پی وند قومنگاری و ارتباطات مجازی و اجتماعات آنالین (برخط) هستند.

نتنوگ رافی شیوهای جدید از روششناسی کیفی است که روش پژوهشی اتنوگ رافی را

با فرهنگ و اجتماعاتی که در خالل ارتباطات رایانه واسط ادغام شدهاند ،تطبیق میدهد
( .)62 :2020،kozinetsدر نتنوگ رافی پژوهشگر درصدد است تا تصویری از جهان کارب ران
فضای مجازی ارائه دهد.

ب رای اولین بار ،رابرت کوزینتس ( )1998از واژه نتنوگ رافی (قومنگاری مجازی) استفاده

کرد و در سال  2010آن را مورد بازبینی ق رار داد .همچنین به گفته فلیک ،هاین در سال

( )2000در  10اصل قومنگاری مجازی را مطرح کرده است .کوزینتس در پژوهشهای خود بر

مصرفکنندگان ،بازاریابی و صفحات مجازی ب رند متمرکز شده است و این روش را شیوهای

بدیع ب رای تحقیقات بازار دانسته است.

کوزینتس درباره ویژگ یهای این روش گفته است« :در نتنوگ رافی تعامالت آنالین بهعنوان

واکنشی فرهنگی ارزیابی شده است که به درک عمیق انسانی منجر م یشود و مانند روش
1. ethnography of virtual spaces
2. Burrel
3. internet ethnography
4. Boyd
5. ethnography on the internet
6. Beaulieu
7. internet related ethnography
8. Postill and Pink
9. digital ethnography
10. Murthy
11. webnography
12. Puri
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مردمنگاری «طبیعتگ رایانه»« ،عمیق»« ،توصیفی»« ،چند روشی»« ،انطباقپذیر» و «مبتنی بر

بافت» است .با توجه به اینکه نتنوگ رافی عموم ًا ب رای آگاهی از بینش مصرفکنندگان به کار

م یرود ،کمتر از مردمنگاری و گروههای کانونی دستکاری شده 1است ،و بیشتر از روشهای

ک ّم ی و پیمایشی ،جنبه طبیعتگ رایانه دارد .نتنوگ رافی به خ وبی در سلسله م راتب نوآوری
و در م راحل اکتشافی بازاریابی و مدی ریت ب رند جای م یگیرد( .کوزینتس)1 :2010 ،

نتنوگ رافی بر دیدگاههای فرهنگی تأکید دارد .نتنوگ رافی متفاوت است زی را با ارتباطات
آنالین روبهروست؛ آن هم نهتنها بهعنوان متن ،بلکه بهعنوان تعامل اجتماعی ،با معنی
تعبیه شده در آن و بهعنوان یکی از مصنوعات فرهنگی .همچنین توجه ویژهای به بافت
دارد .نتنوگ رافی فقط به واژگان حاضر در تعامالت اجتماعی نگاه نم یکند بلکه به عناصر
موجود در فرومها ،خصوصیات ارتباطگر ،زبان ،تاریخ ،معنی و نوع تعامل نیز نظر دارد .این
روش ف ونتها ،ف واصل ،نمادهای نوشتاری ،نوشتهها ،عک سها ،تصوی رها و فیل مها را بررسی
م یکند( .کوزینتس)2010 :4 ،

هاین معتقد است که قومنگاری مجازی ،هرگز کلگ را نیست بلکه محدود است .اینجا

باید ایده مطالعه اف راد ،مکانها و فرهنگهای از پیش موجود ،قابل تفکیک و توصیف را
کنار بگذاریم .در عوض ،دانش را ب راساس ایده ربط است راتژیک بهدست م یآوریم ،نه از ط ریق

بازنمای یهای وفادارانه عینی (فلیک ،ص  .)65وی ده اصل را در این روش مطرح کرده و در

آنها مدعی شده است که حضور مستمر قومنگار در میدان و ارتباط عمیق او با زندگی
روزمره ساکنان آن ،در قومنگاری مجازی نیز ب رای کسب شناخت قومنگارانه ضروری است.

اما در فضای مجازی مفاهیمی مانند محل تعامل یا میدان تع ریف نشده هستند؛ چنین

مرزهایی را نم یتوان از پیش تع ریف کرد ،اما در طول مطالعه روشن خ واهند شد .میان
فضای مجازی و جهان واقعی ،پی وندهای زیادی وجود دارد که باید مورد توجه ق رار گی رند .از

این منظر ،فضای مجازی یک فرهنگ و در عین حال یک محصول فرهنگی است.

کوزینتس اما در نتنوگ رافی ( 5 )2010مرحله پیشنهادی اولیه را به  6مرحله ارتقا داده و
1. intrusive
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همه آنها را ضروری دانسته است :مرحله اول :طرحریزی پژوهش .مرحله دوم :تدوین یک

سؤال پژوهش متقن و متمرکز ب رای دقیق شدن ،نایل شدن ،پیدا کردن ،ورود و کشف
زمینههای مختلف آنالین .مرحله سوم :چگونه ،کی و کجا درباره فرهنگ یا اجتماع مذکور

اطالعات را جمعآوری کنیم .مرحله چهارم :چگونه دادهها را استوار ،منطبق بر تعامل و

بینشمند تحلیل و تفسیر کنیم .مرحله پنجم :چگونه استانداردها و رویههای دقیق اخالقی
پژوهش را به کار بگی ریم .مرحله ششم :نحوه ارزیابی و ارائه محصول نهایی پژوهش.

در این مقاله ،اینستاگ رام بهعنوان میدان عمل کارب ران در نظر گرفته شده است .بهمنظور
بررسی روایت تج ربه بارداری از سوی کارب ران رسانه اجتماعی اینستاگ رام ،کلیدواژههای
«خاط رات بارداری»« ،بارداری من»« ،خاط رات بارداری من»« ،تج ربه بارداری» و «تج ربه بارداری
من» در میان توضیحات اصلی صفحات اینستاگ رام فارسی و هشتگها مورد جستجو
ق رار گرفتند و از آنجا که تعداد پس تهای مبتنی بر هشتگ ب رای پژوهش رضایتبخش
نبود و نتایج غیرم رتبط بسیاری را شامل م یشد ،صفحه «تج ربههای مادرانگ یام» به نشانی
 ،Instagram.com/tajrobe_madarکه در زمان بررسی  260پست و  83هزار و 900
دنبالکننده داشت ،ب رای مطالعه موردی انتخاب شد .دلیل انتخاب این صفحه ،تعداد
پس تهای باالی آن بوده است که تج ربیات دنبالکنندگان صفحه را در مورد روایت شخصی
خود از تج ربه بارداری به اشت راک م یگذارد و تنوع موضوعی بسیاری را در برم یگیرد .مشاهده
پژوهشگر در طول زمان و بررسی صفحات اینستاگ رامی م رتبط با مادری ،چشماندازی کلی
از این فضا ترسیم کرده است؛
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از آنجا که پژوهشگر به دنبال روایتهای بارداری بوده ،پس تهای م ربوط به تجارب پس از
زایمان و م رتبط با نوزاد را از دایره بررسی خارج ساخته و تعداد  132پست م رتبط را شناسایی
کرده است .با استفاده از نمونهگیری هدفمند و بررسی  25پست ،نمونهها به اشباع رسیدهاند.
یافتهها؛ چش ماندازی به مادرانگی در اینستاگرام فارسی
در نگاهی اجمالی به فضای اینستاگ رام ،مجموعه فعالی تهایی که در صفحات م رتبط

با مادری انجام م یشود در چندین حوزه قابل تمیز است )1 :صفحات م رتبط با م راقبت

بارداری /زایمان /پس از زایمان )2 ،صفحات پرورشی و ت ربیتی :روانشناسی و ت ربیت
کودک ،ت ربیت اسالمی کودک ،قصه ،شعر و کلیپ ،طبیعتگردی با کودک ،کتابخ وانی،
مهارتآموزی به کودک (شامل صفحات خودت انجام بده( 1کاردستی)) )3 .تج ربهنویسی
مادری :مادران وبالگ نویس ،صفحات بیان تج ربه مادری و بارداری  )4مادران جذاب.2

1. DIY
2. yummy mummy
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در دسته اول م یتوان صفحاتی را دید که یک ماما یا پزشک زنان ،م راکز درمان ناباروی

و یا اف رادی که عالقهمند به مباحث م راقبتی م رتبط با نومادران هستند ،ایجاد کردهاند .از
موضوعات مطرحشده در صفحات م راقبتی نیز م یتوان به مسائل قبل از بارداری ،مانند

شناخت دوره سیکل قاعدگی و تخمکگذاری ،استفاده از داروها (شیمیایی و طب سنتی)،

شیوههای لقاح مصنوعی ،راههای درمان ناباروری در زن و مرد و اطمینان از بارداری اشاره

کرد .همچنین موضوعات م رتبط با دوران بارداری نظی ر :شیوه تعذیه و ویارها ،م راحل رشد
جنین ،آزمایشهای روتین ،بیماریهای توقف رشد جنین ،شیوه استفاده از داروها در حین

بارداری ،خ رید سیسمونی ،انتخاب بیمارستان و پزشک ،انتخاب شیوه زایمان و ...از دیگر
مطالب در این زمینهاند.

مسائل پس از زایمان شامل مطالبی نظیر بهداشت مادر و کودک ،شیردهی (نحوه تغذیه

شیر مادر ،شیرخشک و مسائل پی رامون آن نظیر استفاده از شیشه شی ر ،نوع شیر خشک،

رفالکس و آلرژی) مشکالت م رتبط با خ واب کودک (ک ولیک ،می زان خ واب کودک در م راحل

رشد) ،شروع غذای تکمیلی ،م راحل رشد کودک (شامل دندان در آوردن ،رشد جسمی و عقلی
و مهارتآموزی) ،بیماری کودکان ،استفاده از داروها و مکملهای دارویی و غذایی و  ...است.

دستهبندی دوم ،شامل پرورش کودک و تج ربه مادری کافی و ف راتر از آن است که

عالوه بر نیازهای ابتدایی کودک ،نظیر م راقب تها ،بر نیازهای ثانویه او تأکید بیشتری دارد.

صفحاتی که بهطور اختصاصی به مسئله ت ربیت فرزند و والدگری م یپردازند ،عموم ًا توسط
یک روانشناس (بهصورت فرد یا مرکز خدمات مشاوره) و یا فردی عالقهمند به مباحث

روانشناسی ایجاد م یشوند .صفحات روانشناسان نیز اغلب دو سویه عمل م یکنند :یکی
مطالبی که خود روانشناس آنها را مطرح م یکند و دیگری ،سؤاالتی که کارب ران با آن روبهرو

شدهاند و از روانشناس یادشده پرسیدهاند .در واقع تولید محتوا ،جنبه تعاملی یا مشارکتی

دارد و مبتنی بر نیازج ویی دنبالکنندگان صفحه است .همچنین در ذیل پس تها در قالب

نظرها ،سؤاالتی با موقعی تهای مشابه پرسیده م یشود ،که هم کارب ران و هم مدیر صفحه

م یتوانند به آنها پاسخ دهند تا فضای تعاملی درون پستی هم شکل بگیرد .تج ربههای
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خاصتری از پرورش کودکان چون کتابخ وانی ب رای آنان ،آموزش مهارتها و کاردستی ،قصه
و شعر و کلیپ کودکانه ،آموزش طبیعتگردی یا مدرسه طبیعت ،از دیگر صفحات در این
دستهبندی هستند که از لحاظ تعداد ،اندک شمارند.

در دستهبندی سوم ،مادری بهعنوان یک وظیفه/شغل ،یک موهبت و یا یک بخش از

ه ویت زنانه مطرح م یشود .در این بین ،اف رادی هستند که داوطلبانه و خودجوش ،صفحاتی

را با تأکید بر آن بخش از ه ویت خود که مادر بودن است ،ایجاد کردهاند و روزمرگ یهای
مادری را روایت م یکنند .این دسته از روزنگاران وبالگنویس ،در واقع از پلتفرم اینستاگ رام

ب رای تش ریک تج ربه مادری خود بهره م یب رند .به ف واصل معینی مطلب م یگذارند و
مطالبشان عموم ًا از نحوه برخورد با موقعی تهایی که نقش مادری و فرزندشان ایجاد کرده

است ،حکایت دارد .دستهای دیگر از تج ربهنویسی وجود دارد ،که اف راد صرف ًا ب رای نمایاندن

ه ویت مادری خود ،و پر رنگ کردن آن ،صفحه ایجاد نکردهاند ،بلکه در صفحات م رتبط با
مادری ،بخشی از تج ربه مادری خود را به اشت راک گذاشتهاند.

دسته چهارم ،مادران جذاب ،1مادرانی هستند تق ریب ًا 30ساله ،که همیشه خوشپوشاند

و با فرم ولی جادویی توانستهاند پس از زایمان ،تناسب اندام خود را حفظ کنند و به
فعالی تهای اجتماعی ،مهمان یها و تف ریحاتشان ادامه دهند .این مادران موفق توانستهاند

مطابق مد روز ،جذاب و سکسی باقی بمانند .کودکان این مادران نیز م رتب ،خندهرو و
شی رین نمایش داده م یشوند .این صفحات بیشتر در پ یکسب درآمد از ط ریق تبلیغات

در استوریها و پس تهای خود هستند و تبلیغاتی نظی ر :پکی جهای الغری ،لیزر و زیبایی،

محصوالت م راقبتی پوست و مو ،اکسسوری ،سیسمونی و وسایل نوزاد ،لباس و آتلی هها و
 ...در آنها دیده م یشود .مادران جذاب عموم ًا ،دنبالکنندگان خود را به سمت مادری «ناکافی»
سوق م یدهند .یافتههای نظرسنج یهای نشان داده است که  70درصد از دنبالکنندگان این

صفحات در مدی ریت زندگی خانوادگی و شغلی خود احساس فشار م یکنند و نزدیک
به نیمی از زنان این اف راد را مدلهایی غیرواقعی م یدانند .در مقابلِ مفهوم مادری جذاب

( )Yummy Mummyمفهوم مادری شلخته ( )Slummy Mummyنیز مطرح شده
1. yummy mummy
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است .با این حال باید در نظر داشت که از لحاظ پرداخت به محتوا ،نم یتوان میان این

چند دسته خط جداکننده محض ق رار داد .ممکن است در صفحه یک ماما ،چندین پست

در مورد خاط رات زایمان م راجعهکنندگان به این فرد ق رار داده شود و یا توصی ههای م رتبط

با بارداری بهصورت پ راکنده ارائه شود .اما نکته حائز اهمیت این است این که وزنه تولید

محتوا به کدام سمت است ،و در برآمد مطالب صفحات بر چه چیز تأکید شده است.
نحوه بیان تجربیات بارداری در اینستاگرام

در نگاهی توصیفی به نحوه بیان تج ربه مادری کارب ران ،دو خط اصلی به چشم م یخورد:

 )1درج تجارب بارداری نرمال  )2درج تجارب بارداری غی رنرمال .تجارب بارداری نرمال ،صرف ًا

شامل مطالب م ربوط به نحوه اقدام به بارداری ،باردار شدن و طی م راحل عادی آن است.

همچنین پس تهایی درخصوص اطالعات مورد نیاز ب رای زنان باردار ،همچون تغذیه در این
دوران ق رار داده م یشود .بیشتر تجارب درجشده ،م رتبط با دسته دوم ،یعنی تجارب بارداری

غی رنرمال هستند .خط سیر داستانی آنها اینگونه است« :وضعیت طبیعی /تنش /وضعیت
طبیعی» و یا «وضعیت طبیعی  /تنش  /تنش ».تنشهای زنان در بارداری شامل چندین

موقعیت است :سقط و م وارد م رتبط با آن ،مشکالت جنین ،مشکالت جسمی عارض شده

بر بارداری ،تنهایی (شامل؛ غ ربت نشینی ،تنهایی در موقعیت بهصورت خودخ واسته و یا

ناخ واسته) ،فشار اط رافیان (مطالبات دیگ ران) ،برخورد پزشکان ،هزینههای درمان ،افسردگی و

توقع از خود( .احساس ناتوانی از مادر شدن)

ممکن است در خط سیر داستان ،چندین تنش بهصورت متوالی یا همزمان مطرح شود.

ب رای مثال« :تا یه سال داروی طب سنتی م یخوردم .قاعدگیم رو منظم م یکرد ولی حامله
نشدم که نشدم .خانواده همسرم بهم فشار م یآوردند .اط رافیان همی نطور .بهخاطر همین

ال افسرده م یشدم .اص ً
داشتم ک ً
ال نم یخ واستم برم جایی تا کسی ازم نپرسه چ را بچهدار
نم یشیم( .تج ربه بارداری و خ ون ریزی شدید)

همچنین برخی از تج ربهها هنوز به پایان نرسیدهاند و فرد در موقعیت تنش ،با بیان

تج ربه و موقعیت خود ،از دیگ ران درخ واست کمک م یکند.
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مقولههای استفاده و رضامندی زنان از صفحات بارداری اینستاگرام
در میان بررسی نظرها و پس تهای صفحه تج ربه مادری ،فهرست زیر از رضامندی و

استفادهها قابل شناسایی است:

 .1اطالعج ویی و آگاهی :بهعنوان یک تم بنیادی فرض م یشود .زنان متأهل ،در مسیر

زندگی زناشویی خود ،با بارداری م واجه خ واهند شد .خ واه بارداری بهصورت یک انتخاب از

سمت خود و یا پذیرش ش رایط ناخ واسته باشد .زنانی که در موقعیت فکر کردن به بارداری

هستند ،با م راجعه به پس تها و خ واندن تج ربیات اف راد ،به اطالع ج ویی و آگاهی از موقعیت

پیش روی خود م یپردازند .آنان با خ واندن پس تها و عقاید سایر کارب ران ،م یتوانند ش رایط
مختلف را انتزاع کنند .یکی از مؤلفههای ایجاد اضط راب در موقعیت جدید ،آگاه نبودن از آن

موقعیت و پیامدهای پیش روی آن است .اطالعج ویی کانالیزه شده در صفحه مورد بررسی،
زنان را کمتر دچار سردرگمی و نیازمند جستجوهای مکرر م یکند .البته احتمال این وجود

دارد که اف راد همزمان چندین صفحه مشابه را دنبال کنند و یا در فضای مجازی و به کمک

م وتورهای جستجو دنبال اطالعات باشند و حتی از یک اپ بارداری هم استفاده کنند .اما آنچه
مشترک است ،اینکه م راجعه به این صفحات و دنبال کردن آنها ،نیاز به آگاهی از موقعیت
یواسطه زنان همتای خود ف راهم م یسازد .این صفحه و صفحات
را با دسترسی به تجارب ب 

مشابه آن ،کارکرد اطالعج ویی را ب رای زنانی که در دوره گذار به مادری هستند ،ف راهم م یسازد
و آنان را در دوره انتقال به نقش جدید ،یاری م یدهد.

همچنین مصرف نمادین این صفحات به زنان باردار و یا زنانی که در حال تالش

ب رای بارداری هستند ،کمک م یکند که ب رای ساختاردهی به چارچوب ه ویتی جدید خود

و پذیرش نقش مادری -با توجه به دسترسپذیری آسان و ب ینیاز بودن از هزینههای ریالی

 -اقدام کنند .به عبارت دیگر ،شبکههای اجتماعی و اطالعج ویی از اطالعات کانالیزهشده

در زمینه بارداری ،نوعی مصرف نمادین محسوب م یشود که فرد را با نقش جدید پی وند
م یزند .همچنین با آگاه یج ویی ،وی از نبود اطمینان نقش جدید م یکاهد و انتقال به
نقش جدید ب رایش تسهیل م یشود.
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 .2احساس همدلی با دیگ ران :همدلی ف رایندی است که طی آن ،در تعامل با دیگ ران،

خود را جای آنان ق رار م یدهیم ،وارد ادراک شخص یشان م یشویم و با دنیای ذهن یشان

درگیری پیدا م یکنیم .از کارکرد روابط همدالنه ایجاد انسجام گروهی است .دو جنبه احساس

همدلی در میان کارب ران این صفحه عبارتاند از )1 :کارب ران بهعنوان ناظر بیرونی با همتایان

خود احساس همدلی کنند)2 .بهعنوان فردی در موقعیت تنش ،خ واستار دریافت همدلی
از سای رین هستند .همدلی م یتواند مانند سازوکار پاداش عمل کند :سهیم شدن در لذت

زنانی که با تالشهای مکرر پس از سقطها /کاشت جنی ن /اقدامات مکرر توانستهاند باردار

شوند و یا با داشتن بارداری مخاطرهآمیز ،فرزند سالمی را به دنیا آورند و به ساحت مادری

نایل شوند .همچنین همدلی با زنانی که با وجود طی راههای بسیار ،هنوز باردار نشدهاند و

یا شکس تهایی را در این مسیر تج ربه کردهاند .عالوه بر این ،کارب ران این صفحه مایلاند در
ش رایطی که ق رار دارند ،مورد همدلی سای رین ق رار بگی رند« :خانواده شوهرم همهاش طعنه و

یزنند .خیلی استرس دارم .من خیلی شوهرم رو دوست دارم .م یخ وام از اون بچهدار
کنایه م 

بشم .یعنی افسردگی گرفتم .کارم شده هر شب گ ریه و التماس کردن از خدا .تو رو خدا ب رام

دعا کنید ،راهنماییم کنید چکار کنم؟» (تج ربه ناباروری در نوزده سالگی)

«واقع ًا با خیلی از تج ربیات دوستان از خوشحالی یا ناراحتی اشک ریختم» (تج ربه

بارداری در زمان عقد)

اورژانسی رفتم سونو .تا خ وابیدم روی تخت ،دکتر گفت که  8هفته ،فاقد ض ربان قلب،

دیگه هیچی نم یشنیدم ،هر لحظه تنم داغ م یشد .خیلی لحظه سختی بود .الهی نصیب

هیچ مادری نشه .اص ً
ال شوکه بودم .همسرم اومد کمکم کنه بلند بشم از روی تخت ،ولی

نم یتونستم .دکتر گفت که پاشو برو .م ریض دارم .گفتم آخه همه چی خوب بود .گفت که
خوب بود ولی حاال نیست .تموم شد رفت .احساس م یکردم مغزم م یسوزه .مجبورم کرد

به زور از روی تخت بلند بشم .با اون حالم بعدش زانوم خم شد و خوردم زمین -( .تج ربه
بارداری بعد از سقط  8هفتگی)

حس همدلی این کارکرد را دارد که اف راد را ب رای دشواریهای احتمالی پیش رو نیز آماده
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م یسازد همچنین یک «ما»ی مجازی در این صفحات شکل م یگیرد که بهعنوان محلی

ب رای دریافت همدلی تلقی م یشود.

 .3تج ربه مشترک با دیگ ران (اجتماع) :اشت راک تج ربه به دو صورت ،با ارسال پست

یا نوشتن تج ربه مشابه ذیل نظرها صورت م یگیرد .کارب ران فعال این صفحه عموم ًا در
حال اقدام به بارداری (نخس تزا و یا فرزند دوم به بعد) ،باردار و یا تازهمادر هستند .عالوه

بر زنان ،کارب ران دیگری هم بهصورت اندکشمار دیده م یشوند :شوه رانی که همس رانشان
دارای مشکالت بارداری شدهاند و دنبال اطالعج ویی هستند یا دخت ران مجردی که آگاهی

از تج ربیات بارداری ب رایشان جالب است.

کارب ران فعال این صفحه ،با به اشت راک گذاشتن تجارب شخصی خود در مورد بارداری،

بهصورت «داوطلبانه»« ،فعاالنه» و «ناشناس» ،دارای تعلق به سپهر مفهومی و مشترک «مادری»

م یشوند .عموم ًا در نظرهای ذیل پست ،با گزاره «منم مثل تو بودم « ،»...من هم دقیق ًا
چنین تج ربهای داشتم »...یا «چقدر مشکلت شبیه منه »...دیگ ران نیز تج ربه مشابه خود را

به اشت راک م یگذارند.

«سالم عزیزم ،خیلی وقته که صفحهتون رو دنبال م یکنم ،خیلی دوست داشتم یه روزی

داستان بارداریمو بفرستم( ».تج ربه بارداری بعد از یک بار از دست دادن فرزند)

 .4کسب هویت :این کارب ران پی رامون ه ویتی به نام «مادری»بهعنوان فصل مشترک،

جمع شدهاند و خود را متعلق به این سپهر مفهومی م یدانند .تعامالت آنان نیز در ارتباط با
همین مفهوم شکل م یگیرد .مفهوم مادری با مفهوم«نوزاد /بچه /کودک» پی وند خورده است.

فقدان کودک ،زن را به ساحت مفهومی دیگری وارد م یکند :نازا  /نابارور .پس دو مفهوم

مادری و نازایی ،در تقابل با هم ق رار دارند .تج ربیات درج شده در صفحه مورد بررسی،
عموم ًا روایتی قهرمانانه از زنانی است که با نازایی ،جنگیدهاند و توانستهاند به سپهر

مفهومی مادری وارد شوند و یا در تالش ب رای فایق آمدن بر نازایی هستند.

کارب ران صفحه مورد بررسی ،عموم ًا در حال گذار به مادری و درک نقش جدید ،یا

مادرانی هستند که به تازگی این نقش را پذیرفتهاند؛ عده ک ّم ی هم دو یا چند فرزند دارند .از
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آنجا که ب راساس پژوهشهای پیشین ،دوران گذار به مادری و پذیرش نقش جدید م یتواند

مبهم ،پیچیده و نا امن فرض شود ،خ واندن تجارب کسانی که مادر شدهاند و از این مرحله

عبور کردهاند ،این گذار را ب رای دیگ ران آسانتر م یکند.

البته طیف احساسات و تعلق مادری در اف راد متفاوت است .مادری ب رای کارب ران تع ریف

واحد ندارد و احساس تعلق آنان به مادری متفاوت است ،ب رای مثال ،یکی از کارب ران در ذیل

یکی از تج ربیات ،در مورد حس تعلق مادری خود گفته است:

وقتی اینجور متنها رو م یخ ونم ،احساس م یکنم من اص ً
ال مهر مادری ندارم ،چون تا

وقتی لگدای بچمو حس نکردم ،ب رام مهم نبود سقط بشه یا نه ،بیشتر معتقد بودم اگه بمونه
یعنی سالمه .اگه سقط بشه یعنی مشکل داره( .نظر ذیل تج ربه بارداری بعد از سقط  8هفتگی)
در یک نگاه دیگر ،مادری بهعنوان نوعی «منزلت» ب رای زن در نظر گرفته شده است ،ب رای

مثال «شاید دیگه نتونم مادر بشم .سعادت مادری رو به خاطر پول از دست دادم».

برخی نیز مادری را یک «موهبت الهی» م یدانند که با اعطای فرزند از سوی پروردگار

کسب م یشود .خدا بهم خیلی لطف کرد و یه پسر دلبر داده که هر لحظه هزار بار شکر

کنم کمه( .تج ربه بارداری با رحم دوشاخ)

«بارداریم خدا خ واسته بود .ادامه بارداریم خدا خ واسته بود .ختم بارداریم خدا خ واسته

بود .اون باال سری بخ واد همه بچهدار م یشن و بچشون م ییاد بغلشون (بارداریم خدا
خ واسته بود)

یکی از کارب ران با آنکه مجرد است و هنوز به مرحله گذار به مادری نرسیده ،از حس

مادری خود م یگوید و در واقع ،خیالپردازی م یکند :مجردم و عاشق بچه ،اما دستم ازش
ک وتاهه ،هیچ وقت نم یفهمم چطور م یتونید پاره تنتون رو که داره تو وجودتون قلبش

یزنه نخ واهید یا به سقطش فکر کنید .من بچه ندارم ولی وقتی بهش فکر م یکنم
م 

حاضرم گرسنگی بکشم ،ب راش همه کار بکنم و جلوی همه وایسم تا اون خوشبخت شه.

شبکههای اجتماعی ب ویژه صفحات م رتبط با بارداری ،به زنانی که در حال گذار به

مادری هستند ،کمک م یکنند که در ه ویتیابی جدید خود ،نمونههایی مرجع از تجارب
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دیگ ران داشته باشند و ب رای ساختار بخشیدن به نقش جدیدی که به زودی آن را ایفا خ واهند

کرد ،آماده شوند .همچنین استفاده از این صفحات به منزله مصرف نمادین است ،به این

معنا که همچون کاالیی نمادین در ارتباط با ه ویت جدید فرض م یشوند .استفاده از این

صفحات ،به فرد ب رای پذیرش نقش مادری و آسان شدن دوره گذار به مادری کمک م یکند.
 .5اعتقاد به مسائل جادویی ،شگفتآور و معجزهآسا :اعتقاد به معجزه از مقوالت

پرکاربرد در این صفحات است .به نظر م یرسد زنانی که از هی چیک از راههای طبیعی و

درمانی موجود نتیجه نگرفتهاند و پس از رها کردن بهصورت طبیعی باردار شدهاند ،عالقه

بیشتری به بیان و اشت راکگذاری تج ربه خود از بارداری دارند .کارب ران ب رای یکدیگر دعا
م یکنند و آرزوی مادری یا در اصطالح« ،سبز شدن دامن» دارند .همچنین بهصورت ج ریانی
مداوم ،برگزاری چله به نیت فرزنددار شدن ،در ج ریان است .سه عنصر توجه به دعا،

بهصورت فردی یا جمعی ،معجزه ،بهعنوان دخالت مستقیم خدا در امر نشدنی و توسل

به معصومین (علیه مالسالم) ،در این مبحث جای دارند.

منم دلم رو دادم دست خدا ،توکل کردم بهش و با توسل به ائمه ،مخصوص ًا حضرت

زه را (س) ،اقدام کردم و ماه اول باردار شدم .اص ً
ال باورم نم یشد ،دقیق ًا روز شهادت حضرت
زه را آزمایشم مثبت شد( .تج ربه بارداری بعداز سقط  8هفتگی)

«سالم ،میخ وام از معجزه بارداریم یا ذخیره تخمک  0/3بگم( ».بارداری با دخیره خیلی

پایین و مورف ولوژی صفر)

خ واستم بگم که همهچی دست خداست و اونه که غیرممکنها رو ممکن م یکنه.

درستش اینه که کار رو بسپاریم به کاردانش( .تج ربه بارداری با تنبلی تخمدان)

خداوند به حق عظمت و بزرگیش دامان همه خانمهایی رو که بچه م یخ وان ،با فرزند

سالم و صالح سبز کنه( .تج ربه بارداری با رحم دوشاخ)

 .6تقدیرگ رایی :برخورد عمومی کارب رانی که تج ربه خود را در این صفحات درج کردهاند،

با پدیده ناباروری و تالش ب رای بارداری ،پذیرش تقدیر و نا امید شدن است .در ب رابر پدیده

ناباروری ،اف راد (خود) از این دو سازوکار بهره م یب رند و دیگ ران را نیز دعوت م یکنند تا این
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دو سازوکار را تق ویتکنند .همچنین در تج ربیاتی نظیر بارداری ناخ واسته ،نظر اکثر کارب ران،
پذیرش ش رایط به وجود آمده است ،آنان یکدیگر را دعوت به پذیرش تقدیر م یکنند و

از عبارت «ناشکری نکردن» ب رای دعوت به پذیرش ش رایط موجود بهره م یب رند .همچنین

با بیان ع واقب ناگوار ب رای پس زدن این تقدیر (نازا شدن دایمی) ،اف راد در این موقعیت را

به پذیرش تقدیر خود ترغیب م یکند .البته کارب رانی نیز هستند که توصی ههای مبتنی بر
عقلگ رایی دارند و ب رای مثال ،در ش رایط تورم و گ رانی ،پذیرش بارداری ناخ واسته را عقالنی

نم یشمارند .مثالهایی از دعوت به تقدیرگ رایی در میان تجارب مادری زنان:

«هیچ وقت از رحمت خدا نا امید نشید خدا به وقتش بهت رین رو بهت م یده( - ».تج ربه

بارداری بعد از  2انتقال منفی)

«استرس دارم ،امروز و فردا م یکنم برم سونو ،دعا کنید واسم که همه چیز خوب باشه.

واقع ًا کار خدا ب یحکمت نیست .هر وقت وقتش بشه خودش م یده» (-بارداری بعد از دو

بارداری خارج رحم)

«همسرم نگ ران وضعیت مالی بود .روز شهادت فاطمه زه را (س) تو خ ونه بودیم .با هم

بحثمون شد .همسرم گفت اص ً
ال بیا ب ریم سقطش کنیم .دلم شکست .رفتم لب بالکن و

از ته دل دعا کردم و گفتم یا فاطمه زه را (س) این بچه رو از من بگی ر .من نم یخ وامش.

بعدش پشیمون شدم و توبه کردم  ...هفته نهم بودم که رفتم چکاپ و سونو که فهمیدم
قلبش ایستاده  ...دلم م یخ واست از ته دل داد بزنم انگار دنیا رو سرم خ راب شد .چیزی

که عاشقش بودم و به خاطر وضع مالی و گرون یها نم یخ واستمش ،حاال شده بود همه
وجودم وعمرم ،نم یتونستم باور کنم دیگه نیست .رشدش دقیق ًا تو روز شهادت فاطمه زه را

متوقف شده بود  ...شاید دیگه نتونم مادر شم ،سعادت مادری رو به خاطر پول از دست
دادم .خ واهش م یکنم ناشکری نکنید -( .تج ربه سقط و بارداری ناخ واسته)

 .7رها شدن از عواطف ناخوشایند :تنهایی و ترس دو موقعیتی هستند که زنان باردار

و یا نومادران را مضطرب م یسازند .اشت راکگذاری موقعی تهای سختی که با آن م واجه
شدهاند ،و نظر اف رادی که در ش رایط مشابه آن تج ربه بودهاند و یا احساس همدلی دارند،
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آنان را از حس تنهایی رها م یکند چون م یدانند هم راهی زنانی را دارند که موقعیت مشابه

داشتهاند .همچنین عالوه بر دریافت همدلی و تج ربیات مشابه ،در اغلب م وارد ،راهحلهایی

هم پیشنهاد م یشود .ش ریک شدن در ع واطف و احساسات ،به اف راد کمک م یکند در
دشواریهای احتمالی این تج ربه ،در زندگی خود ،آمادگی الزم را داشته باشند تا با موقعیت

کنار بیایند.

بیان تج ربه ،ب ویژه تج ربه بارداریهای ناموفق ،تفک رات و احساسات پی رامون بچهدارشدن،

سقط و  ...همچون عاملی تسکی ندهنده ـ ب رای فردی که ممکن است مورد قضاوت

اط رافیان خود واقع شود ـ عمل م یکند و ترس و اضط راب را از او دور م یسازد .با رجوع به

صفحات مجازی م رتبط به بارداری و اشت راک تج ربه ،فشارهای ناشی از بیرون به ف راموشی
سپرده م یشود و این صفحات ،به جایگاهی امن ب رای بروز احساسات ناخوشایند و رهایی

از آنها تبدیل میشود.

«تو بارداری هر روز انس ولین م یزدم ،هر هفته آمپول پرولوتون م یزدم ،ولی هیچ سخت

نبود به نظرم اینقدر داشتن یه فرشته کوچ ولو شی رینه که این سخت یها به چشم نیاد».
(تج ربه استرس و بارداری)

 .8یافتن الگویی ب رای تقلید :تش ریک تج ربهها ،به زنان کمک م یکند که با سناریوهای

احتمالی که ممکن است در مرحله گذار به مادری با آن م واجه باشند ،آشنا شوند و

بتوانند الگوی مناسبی ب رای تقلید در موقعیت مشابه احتمالی پیدا کنند .تمام تج ربههای
روایتشده ،موقعیتی را ترسیم م یکنند که ممکن است ب رای هر کدام از زنان اتفاق بیفتد.

«خ واهش ًا هر چی شنیدین یا خ وندین فکر نکنین شما هم اونجوری م یشین ،تلقین

بالیی به سر من آورد که واقع ًا چند ساعت بیناییم رو از دست دادم ،فقط مثبت فکر کنین
و به چی زای خوب فکر کنین» (تج ربه نابینا شدن در بارداری)
بحث و نتیج هگیری
سزایی ب رای
مرحله گذار به مادری و پذیرش نقش آن م یتواند موقعیت پ رتنش و استر 

مادران محسوب شود .ب ویژه در زنان نخس تزا ،بهدلیل نبود تج ربه پیشین و چارچوب
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ذهنی مدون از این تغییر ،نیاز به اطالعج ویی و تش ریک تج ربه افزایش م ییابد .شبکههای

اجتماعی این فرصت را به زنان م یدهند که با ویژگ یهایی همچون در دسترسپذیری،

ناشناس بودن ،پرداختن به موضوعات حساس بدون دریافت مجازات ،تعامل و دریافت

بازخورد ،به استفاده از فضای مجازی در موقعیت تنش و تغییر ترغیب شوند .همچنین

مصرف شبکههای اجتماعی ب ویژه صفحات بارداری ،م یتواند بهعنوان مصرف نمادین ب رای
ه ویتیابی زنان در دوران گذار به مادری تلقی شود.

در پاسخ به پرسش اول پژوهش ،از نظ ریات فمنیستی ب رای تبیین استفاده شد .سؤال

اصلی این بود که زنان در اینستاگ رام تج ربه مادری خود را چگونه بیان م یکنند؟ در موج اول

فمنیسم ،به مفهوم مادری،بهعنوان یک ویژگی و امر طبیعی زنانه نگاه م یکردند .در موج

دوم ،بر این طبیعتگ رایانه بودن نقش ،تاختند و با نفی این ویژگی ،خ واهان پایان دادن سلطه

مردان بر زنان شدند .در واقع در موج دوم ،از نقشهای مادری و همسری ،بهعنوان نقشهای
کلیشهای زنان یاد م یشد و رهایی زنان را با کنار گذاشتن این نقشهای کلیشهای و روی

آوردن به بازار کار ب رای خارج شدن از یوغ مردانه تصویر م یکردند .اما در مباحث اخیر،

فمنیس تها نگاهی چندگانه به مق وله مادری دارند و آن را یک تج ربه شخصی م یدانند.
فمنیس تهای پساساختارگ را ،مادری را پذیرفتهاند و بر آن نم یتازند اما به دنبال ابزارهایی

ب رای فایق آمدن بر ساختارهای قدرت هستند که مادرانگی را پذی را باشد .با بررسی صفحه

مورد نظر و روایت تج ربه مادرانگی ،نتایج نشان داد که تمایل به روایت تجارب مبتنی بر

تنش در بارداری ،در این صفحه بیشتر است؛ همچنین نگاه زنان به مق وله مادری ،امری

طبیعتگ رایانه و جدای یناپذیر از ه ویت جنسی زنانهشان است چنان که در صورت نبود

این توانایی با فشارهایی از سوی اط رافیان ،همسر و خود روبهرو م یشوند .این نوع نگاه،

نزدیک به نگاه موج اول فمنیستی است که زنان تفاوتهای بی ولوژیکی خود را پذیرفتهاند
و در قالب نقش مادری و همسری ،ه ویت خود را تع ریف م یکنند .به این ت رتیب ،زنی که

قابلیت مادر شدن نداشته باشد ،واجد نوعی نقص تلقی م یشود .در واقع در دیدگاه موج
اول ،نقش مادری و همسری ،نقشی اجباری است که انتخاب آزادانهای ب رای نپذیرفتن آن
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متصور نیست .بررسی صفحه مورد نظر نشان داد که به مفهوم مادری همچون «موهبت»،

«منزلت» یا «وظیفه» نگاه شده است .در نتیجه نم یتوان گفت که با استفاده از فناوریهای
نوین رسانهای و یا ارتباطات رایانهمحور ،رویکرد سنتی به زن و مق وله مادری تغییر چندان
خاصی کرده است .زنان در بستر اینستاگ رام و شبکههای اجتماعی نیز در پی تق ویت همان

نقش سنتی خودبهعنوان مادری و همسری هستند .البته بهدلیل ماهیت کیفی پژوهش ،این
گزاره قابل تعمیم به کل شبکه اجتماعی اینستاگرم نیست ،اما در این صفحه ،کارب رانی که

میل به درج تج ربه بارداری داشتهاند ،نقش مادری ذاتی زن را عموم ًا بهعنوان یک پی شفرض
پذیرفتهاند .همچنین نوع روایت زنان ،مبتنی بر تنش است .در واقع مادری ترسیم شده،

موقعیتی هم راه با تشویش است.

در پاسخ به پرسش دوم پژوهش که در مرحله گذار به مادری ،زنان به دنبال برآوردن چه

نیازهایی در صفحات تج ربه مادری در رسانه اجتماعی اینستاگ رام هستند؟ با استفاده از

رویکرد آسابرگر 8 ،کارکرد شناسایی شد .با نگاهی به پژوهشهای پیشین ،در زمان پذیرش
نقش جدید و تغییر نقش (کسب ه ویت جدید) ،عموم ًا اف راد در پی اطالعج ویی هستند تا

خود را با نقش جدید تطبیق دهند .مادری ،ب ویژه ب رای زنان نخس تزا ،ه ویت یا نقشی جدید

است و عموم ًا ،مرحله پذیرش نقش جدید ،با استرس هم راه است .گذار به مادری ،که در

طی زمان اتفاق م یافتد ،فرد را ب رای تطبیق با ه ویت و ش رایط جدیدی که همان مادری
است ،مهیا م یسازد .پژوهشهای پیشین نشان دادهاند که تازه مادران ،با مصرف نمادین
اشیا ،خود را ب رای پذیرش نقش مادری مهیا م یکنند .در این پژوهش نیز مصرف نمادین

شبکههای اجتماعی (بهطور موردی ،دنبال کردن صفحات تجارب مادرانگی در اینستاگ رام)،
خود بهعنوان یکی از عناصر ب رای این مرحله از ه ویتج ویی تصور م یشود.

 .8کارکرد درج تج ربه بارداری در صفحات مجازی ،که مبتنی بر نظ ریه استفاده

و رضامندی استخ راج شدند ،عبارتاند از« :اطالعج ویی و آگاهی»« ،تج ربه مشترک با

دیگ ران»« ،یافتن الگویی ب رای تقلید»« ،رها شدن از ع واطف ناخوشایند»« ،تقدیرگ رایی»،
«اعتقاد به مسائل جادویی و معجزه آسا»« ،کسب ه ویت» و «احساس همدلی با دیگ ران».

 34مطالعات رسانههاي جديد //سال ششم ،دوره دوم  ،شماره ( ،10پیاپی  ،)25زمستان 1399

زنان ذیل اطالعج ویی و آگاهی ،از اطالعات کانالیزه شده در صفحات ویژه مادری

بهره م یب رند و با انتزاع ش رایط پیش رو ،خود را ب رای پذیرش نقش جدید آماده م یکنند.
همچنین با خ واندن تجارب دیگ ران با دوران گذار ه ویتی خود آشنا م یشوند و به این

ت رتیب ،مصرف نمادین صفحات مجازی آنان را ب رای پذیرش نقش جدید مهیا م یسازد.

کارکرد دیگر این صفحات ب رای زنان ،احساس همدلی با دیگ ران است که با شکلگیری

یک «ما»ی مجازی به انسجام گروهی ه ویت مادری منجر م یشود همدلی نیز بهعنوان یک

سازوکار پاداشی ب رای آنان در نظر گرفته م یشود .اشت راک تج ربه با دیگ ران ،یکی دیگر از
کارکردهای صفحات مجازی درج تج ربه در اینستاگ رام است که به نومادران کمک م یکند از

خالل تج ربهنگاری ،خود را به سپهر مفهومی مادری متعلق بدانند ،همچنان که ب رای مادران

با فرزند بیشتر نیز این کارکرد ،تعمیق ه ویتی و تأکید بیشتر بر ه ویت مادری است .کسب

ه ویت ،از کارکردهای دیگر این صفحات است .حس مادری بین کارب ران متفاوت است اما

همگی حول مفهوم ه ویت مادری به درج تج ربه م یپردازند .همچنین این تج ربهنگاریها،

الگویی ب رای تازه مادرانی است که در حال پذیرش ه ویت جدید خود در این نقش هستند.

در این صفحات ،دو کارکرد اعتقاد به مسائل جادویی نظیر توسل ،معجزه و دعا دیده شد،

همچنین تقدیرگ رایی ب رای پذیرش آنچه در مسیر با آن روبهرو خ واهند شد (اعم از ناباروری،
مشکالت و  .)...رها شدن از ع واطف ناخوشایند از دیگر کارکردهایی است که موجب م یشود

اف راد ب رای رها شدن از احساس تنهایی و ترس یا تعلق به یک مای مجازی ،از این صفحات

بهره بب رند .در نهایت یافتن الگویی ب رای تقلید ،چه به لحاظ ه ویتی و چه به لحاظ مرجعی

ب رای عمل در موقعی تهای مختلف ،بهعنوان کارکرد پایانی استخ راج شده است.
پیشنهادهای رسانهای

از آنجا که شیوه اطالعج ویی عالوه بر رسانههای سنتی ،بیشتر مبتنی بر رسانههای

اجتماعی شده است ،پیشنهاد م یشود که ب رنامههای سالمتمحور حوزه زنان و بارداری

صداوسیما ،با حضور در فضای مجازی ،ایجاد صفحات مجازی و استفاده از ارزش افزوده

رسانههای اجتماعی ،با مخاطب هدف خود ارتباط بگی رند و پیوست فضای مجازی ب رایشان
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در نظر گرفته شود.

نومادران و زنانی که قصد بارداری دارند ،از مصرفکنندگان و کارب ران بالقوه شبکههای

اجتماعی و سایتهای م رتبط با بهداشت سالمت بارداری هستند .بررسی محتواهای مطرحشده

در این پلتفرمها ،ما را در شناخت جهان زیست این زنان کمک خ واهد کرد .همچنین شبکههای

اجتماعی این فضا را مهیا کردهاند که پژوهشگ ران بدون نیاز به حضور فی زیکی در جمع مادران،

یواسطه زنان آشنا شوند و آنها را مورد مطالعه ق رار دهند.
با تج ربههای ب 

از آنجا که تصویر دقیقی ب رای پژوهشگ ران حاضر ،از نحوه حضور زنان و نومادران

در فضای مجازی وجود ندارد ،پیشنهاد م یشود که پژوهشگ ران آتی ،با پیمایش آنالین،

تصاویری از زنان حاضر در فضای مجازی بهدست آورند.
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