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مقالــه رحمانیــان و همــکاران ،تحــت عنــوان " رابطــه بیــن تصور
از بــدن و مشــارکت اجتماعــی در زنــان بــاردار جهــرم" کــه در بهــار
 ١٣٩٦در شــماره  ، 2دوره  ٢٣در صفحــات  111-116ایــن مجلــه
بــه چــاپ رســیده اســت را بــا دقــت مطالعــه نمــودم[ .]1از ايــن
كــه جــزء مطالعــات معــدودی اســت کــه در زمینــه تصویــر بدنــی
در بــارداری انجــام شــده مــورد توجــه اســت ،ولــي چنــد نکتــه در
مــورد مقالــه مذكــور مطــرح گرديــده اســت كــه در ايــن نوشــته
مــورد بحــث قــرار مــي گيــرد.
تصویــر بدنــی طریق ـهای اســت کــه شــخص خــودش را مشــاهده
میکنــد و دریافتــی اســت کــه از چگونگــی دیــده شــدن توســط
دیگــران دارد[ .]2تغییــرات گســترده ای کــه در دوران بــارداری رخ
مــی دهــد مــی توانــد تصویــر بدنــی مــادران بــاردار را تحــت تاثیــر
قــرار دهــد و در نتیجــه اثــرات قابــل توجهــی بــر ســامتی مــادر و
جنیــن داشــته باشــد[ .]3,4ایــن موضــوع نشــان دهنــده اهمیــت
ارزیابــی تصویــر بدنــی در بــارداری اســت.
یافتــه هــای مطالعــه رحمانیــان و همــکاران ،ارتبــاط معنــی
داری را بیــن تصویــر بدنــی و مشــارکت اجتماعــی زنــان بــاردار
نشــان نــداد .بــه عبــارت دیگــر ،مشــارکت اجتماعــی زنــان
بــاردار در طــول بــارداری متاثــر از تصویــر بدنــی آنهــا نبــود.
همچنیــن ایــن محققــان گــزارش کردنــد کــه در طــول بــارداری از
ســه ماهــه اول تــا ســه ماهــه ســوم ،میــزان رضایــت از تصویــر
بدنــی و مشــارکت اجتماعــی در زنــان بــاردار کاهــش مــی یابــد،
امــا مشــارکت اجتماعــی زنــان بــاردار در طــول بــارداری تحــت
تاثیــر تصــور از بــدن نیســت .در ایــن مطالعــه از پرسشــنامه 34
ســوالی ( Body Shape Questionnaire (BSQاســتفاده شــده
اســت .نتایــج ایــن محققــان مــی توانــد ناشــی از اســتفاده از
ابــزاری باشــد کــه جهــت اســتفاده در دوران بــارداری بــا ویژگــی
هــای خــاص آن طراحــی نشــده اســت .ایــن پرسشــنامه بــرای
جمعیــت عمومــی طراحــی شــده و بــه بــارداری بــا ویژگــی
هــای خــاص آن نپرداختــه اســت .ابــزار مــورد اســتفاده در
مطالعــات بایــد از روایــی و پایایــی بــا انــدازه ای مناســب و
قابــل پذیــرش بــرای جمعیــت هــدف برخــوردار باشــد تــا قــادر
بــه انــدازه گیــری مفهــوم موردنظــر و تشــخیص تفــاوت هــای
آن مفهــوم در جمعیــت مــورد مطالعــه باشــد[ .]5همچنیــن بایــد

واجــد تعاریــف مفهومــی شــفاف ،قابلیــت تمایــز ابعــاد مختلــف
تصویــر بدنــی و روایــی و پایایــی مناســب بــرای مطالعــه در
جمعیــت زنــان بــاردار و شــرایط فرهنگــی و اجتماعــی جامعــه
مــورد نظــر باشــد.
بــه نظرمــي رســد مهــم تريــن مــاك هــاي انتخــاب ابــزار
انــدازه گيــري تصویــر بدنــی در مــادران بــاردار ،توجــه بــه هــدف
پژوهــش و ويژگــي هــاي جامعــه پژوهــش اســت .از طرفــي
ابزارهــاي موجــود نيــز در كشــورهاي توســعه يافتــه طراحــي و
يــا مــورد تطبيــق قرارگرفتــه اســت و بــدون بازنگــري و تطبيــق
بــراي اســتفاده در كشــورهاي در حــال توســعه كــه مــادران بــاردار
آنهــا داراي فرهنگــي متفــاوت نســبت بــه كشــورهاي توســعه
يافتــه مــي باشــند ،مناســب نیســت .مســاله تصویــر بدنــی یــک
موضوعــی فرهنگــی اســت کــه بــه ارزش هــا و هنجــار هــای
جامعــه برمــی گــردد .بنابرايــن الزم اســت كــه پژوهشــگران بــا
در نظــر گرفتــن ويژگــي هــاي روان ســنجي و قابليــت كاربــرد
ابزارهــاي مرتبــط ،اقــدام بــه ترجمــه ،تطبيــق يــا طراحــي
ابزارهــاي انــدازه گيــري تصویــر بدنــی در بــارداری نماينــد.
ضمــن آرزوی موفقیــت بــرای آن مجلــه و محققــان محتــرم،
منتظــر چــاپ ایــن "نامــه بــه ســردبیر" و توضیــح نویســندگان
ارجمنــد در خصــوص موضــوع مطــرح شــده مــی باشــیم.
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