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Aims Any probable negative body image during the pregnancy might affect the social 
relationships of the persons, including their social participations. The aim of the study was 
to determine the correlation between body image and social participation in the pregnant 
women. 
Instrument & Methods In the longitudinal study, 245 pregnant women referring to Henry 
Referral Clinic of Jahrom University of Medical Sciences were studied in 2014. The subjects, 
selected via available sampling method, were assessed during both the first and the third 
trimesters of pregnancy, using the standard body-image survey and a researcher-made social 
participation questionnaire. Data was analyzed by SPSS 18 software using paired T test and 
the linear mixed model. 
Findings Mean body-image scores of the first and the third trimesters of pregnancy were 
significantly different (p=0.001), showing a better body image during the first trimester in 
the subjects. In addition, the subjects showed significantly higher social participation during 
the first trimester of pregnancy compared to the third trimester (p=0.001). The body image 
and the social participation were not significantly correlated (p=0.96). The pregnancy turn 
and the body-image (p=0.04), and the education level and the social participation  (p=0.001) 
were significantly correlated.
Conclusion During the pregnancy from the first to the third trimester, the body image 
satisfaction level and the social participation decrease in the pregnant women. Nevertheless, 
the social participation of the pregnant women during the pregnancy is not affected by the 
body image.
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 دارد وجود بدن از منفی ذهنی تصویر پیدایش احتمال بارداری طول در اهداف:
تواند بر روابط اجتماعی افراد از جمله مشارکت اجتماعی آنها نیز موثر  می که

در  اجتماعی مشارکت و بین تصور از بدن هدف این مطالعه، تعیین رابطه. باشد
  . بود باردار زنان

زن باردار  ۲۴۵، تعداد ۱۳۹۳در سال در این پژوهش طولی  ها: ابزار و روش
به دانشگاه علوم پزشکی جهرم،  کننده به کلینیک رفرال هنری وابسته مراجعه

 ماهه سوم بارداری ماهه اول و سه انتخاب شده و در سه گیری آسان روش نمونه به
محقق ساخته  نامه بدن و پرسش نامه استاندارد تصور از با استفاده از پرسش

با استفاده از آمده  دست های به داده مشارکت اجتماعی مورد بررسی قرار گرفتند.
تجزیه و تحلیل خطی  ترکیبی و مدل زوجی Tو آزمون آماری  SPSS 18افزار  نرم

  شدند.
ماهه سوم بارداری  ماهه اول و سه میانگین نمرات تصور از بدن در سه ها: یافته

ماهه اول  کننده در سه طوری که زنان شرکت )، بهp=۰۰۱/۰دار داشت ( تفاوت معنی
ماهه اول  کننده، در سه بارداری تصور بدنی بهتری داشتند. همچنین زنان شرکت

ارکت اجتماعی بیشتری ماهه سوم مش داری نسبت به سه صورت معنی بارداری به
داری  ). بین تصویر بدنی و مشارکت اجتماعی ارتباط معنیp=۰۰۱/۰داشتند (

) و همچنین p=۰۴/۰). نوبت بارداری با تصویر بدنی (p=۶۹/۰مشاهده نشد (
  داری نشان دادند. )، ارتباط معنیp=۰۰۱/۰سطح تحصیالت با مشارکت اجتماعی (

ماهه سوم، میزان رضایت از  ماهه اول تا سه در طول بارداری از سه :گیری نتیجه
یابد، اما مشارکت  تصویر بدنی و مشارکت اجتماعی در زنان باردار کاهش می

  اجتماعی زنان باردار در طول بارداری تحت تاثیر تصور از بدن نیست.
 زنان باردارتصور از بدن، مشارکت اجتماعی،  ها: کلیدواژه
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 ۰۲/۱۱/۱۳۹۵ رش:یخ پذیتار
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  مقدمه

و کند  میای است كه شخص خودش را مشاهده  طریقه تصویر بدنی،
یكی  .[1]شدن توسط دیگران دارد دریافتی است كه از چگونگی دیده

از  ،فردبودن تصویر ذهنی   مت روانی، طبیعیهای مهم سال از جنبه
طور مرتب در حاالت سالمتی،   به بدنیتصویر  .جسم خویش است

تنها در  یابد و این تغییرات نه بیماری یا صدمات تغییر می
ها و  های پوستی، چاقی، سوختگی ی چون بیمارییها وضعیت

شود، بلكه در پاسخ به تغییرات مربوط به بلوغ،  آلوپسی دیده می
احساس  ورد انتظار است.كهولت، حاملگی و حتی قاعدگی م

شدن و افزایش وزن و حجم بدن در طول بارداری از تغییرات  چاق

هایی مبنی بر  تواند منجر به نگرانی همراه با عدم رضایت است و می
  .[3 ,2]افزایش وزن شود

كننده  تواند نگران منفی در خالل حاملگی می تصور از بدنداشتن 
فتارهایی چون رموجب  باشد، چرا كه این تصویر منفی ممكن است

وزن  كشیدن شده و در نهایت منجر به اضافه گرفتن و گرسنگی رژیم
وزنی نوزاد هنگام تولد، تاخیر تكامل  ناكافی، زایمان قبل از ترم، كم

  .[4-2]نین شودكودك و در برخی موارد، مرگ مادر و ج
دهند مشکالت ناشی از تصویر ذهنی منفی در  ها نشان می بررسی

دوران بارداری محدود به بارداری نبوده و این زنان در آینده کمتر از 
های کنتراسپتیو استفاده کرده و در معرض خطراتی چون  روش

  های ناخواسته و  نفس، افسردگی، حاملگی چاقی، کاهش اعتمادبه
مقاربتی از جمله ایدز قرار دارند. عالوه بر این، تصویر های  بیماری

تواند بر روابط اجتماعی افراد از جمله مشارکت  ذهنی منفی می
  .[5 ,4 ,1]اجتماعی آنها نیز موثر باشد

ای است که افراد از روی  یافته مشارکت اجتماعی فرآیند سازمان
معین و  آگاهی و اطالع، داوطلبانه، گروهی و با عنایت به عالیق

شدن در  مشخص که منجر به خودشکوفایی و نیل به اهداف و سهیم

دو نوع رسمی  ، مشارکت .[7 ,6]دهند شود انجام می منابع قدرت می
های غیردولتی، انجمن اولیا و مربیان  (عضویت و فعالیت در انجمن

های ورزشی) و غیررسمی  و انجمن خیریه رسمی و باشگاه
های مذهبی و خیریه مانند  (مشارکت مذهبی، مشارکت در فعالیت

های نیازمند، تهیه جهیزیه، جشن نیکوکاری،  کمک به خانواده
  .[8 ,7]و هنری) داردهای مذهبی  شرکت در گروه

عنوان ابزار کنترل روابط اجتماعی استفاده  شناسان از بدن به جامعه
طور برابر در تولید روابط اجتماعی  اند. برای آنکه بتوانیم به کرده

شریک شویم باید بتوانیم نظارت مداومی بر بدن خویش اعمال 
ای ه کارگیری هر چه بیشتر آن در کنش کنیم. تصور بدن، حاصل به

های اجتماعی، تصور بدنی  بنابراین کسب موفقیت اجتماعی است.
شود تا افراد بدانند  الشعاع قرار داده و در نتیجه سبب می را تحت

چگونه با بدن خود برخورد کنند. امروزه جنبه ظاهری بدن برای ابراز 
]. در ۵هویت فردی، بیش از وجهه اجتماعی آن تقویت شده است [

مربوط به تصور از بدن و عوامل موثر بر آن اندک های  ایران بررسی
های خاص مانند زنان باردار نیز  است و این مطالعات در جمعیت

  . [1]بسیار کم است
با توجه به تاثیر نارضایتی از بدن بر سالمت جسمی و روانی مادر و 

 مشارکت و بین تصور از بدن کودک، هدف این مطالعه تعیین رابطه
  . بود باردار زنان اجتماعی

  

  ها  ابزار و روش

زن باردار در ماه  ۲۶۰، تعداد ۱۳۹۳در سال در این پژوهش طولی 
عنوان معیار ورود برای مرحله اول مطالعه) از بین  سوم بارداری (به

تخصصی رفرال هنری  فوق -کنندگان به کلینیک تخصصی مراجعه
دهنده خدمات  به دانشگاه علوم پزشکی جهرم که ارایه وابسته

با استفاده از گیری آسان و  مراقبت بارداری است، با روش نمونه
فرمول تعیین حجم نمونه با ضریب همبستگی و خطای قابل قبول 

های مربوطه تکمیل  نامه انتخاب شدند و پرسش% ٩٠% و دقت ٥
برای شرکت در  های خروج از مطالعه، عدم رضایت  شد. معیار

  پژوهش یا تمایل به سقط بود.
در مرحله دوم همین زنان باردار مرحله اول، تا ماه نهم بارداری مورد 

های مربوطه برای آنان  نامه پیگیری قرار گرفتند و مجددًا پرسش
منظور آنالیز نهایی در مطالعه باقی  نفر به ۲۴۵تکمیل شد. در نهایت 

  ماندند. 
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های؛ مشخصات دموگرافیک،  یق شامل بخشنامه اصلی تحق پرسش
  بود.نامه مشارکت اجتماعی  پرسشنامه تصویر بدنی و  پرسش

شامل سن تقویمی، میزان تحصیالت، محل مشخصات دموگرافیک 
سکونت، شغل فرد، وضعیت بارداری (خواسته، ناخواسته) و نوبت 

  زا، چندزا) بود. بارداری (نخست
سئوالی با طیف ۳۴ای  نامه سش، پر(BSQ)نامه تصویر بدنی  پرسش

) ٦ای لیکرت از هرگز (با نمره یک) تا همیشه (با نمره  درجه شش
نامه نظر و دیدگاه کلی پاسخگو را در مورد ظاهر و  است. این پرسش

است که نمره  ۲۰۴تا  ۳۴دامنه نمره آن از دهد و  بدن خود نشان می
پایایی این  . روایی وباالتر نشانگر نارضایتی بیشتر از بدن است

 .[9]نامه در ایران مناسب گزارش شده است پرسش

ای  نامه ساخته مشارکت اجتماعی، پرسش نامه محقق پرسش
ای لیکرت از هرگز (با نمره صفر) تا  سئوالی با طیف چهاردرجه۲۳
نامه میزان  این پرسش ) است.۴بار در هفته یا بیشتر (با نمره  یک

های غیردولتی،  انجمنمشارکت رسمی (عضویت و فعالیت در 
های ورزشی  انجمن اولیا و مربیان و انجمن خیریه رسمی و باشگاه

های  و غیره) و غیررسمی (مشارکت مذهبی، مشارکت در فعالیت
های نیازمند، تهیه جهیزیه،  مذهبی و خیریه مانند کمک به خانواده

های مذهبی و هنری و غیره) را  جشن نیکوکاری، شرکت در گروه
است که نمره باالتر  ٩٢دهد و دامنه نمره آن بین صفر تا  نشان می

منظور بررسی روایی  نشانگر مشارکت اجتماعی بیشتر است. به
که اساس این روش نظر فرد مطلع است  هامیلتونمحتوی، از روش 

بازآزمون و آلفای  - استفاده شد و برای بررسی پایایی، روش آزمون
(ضریب همبستگی  ICCه کرونباخ مورد استفاده قرار گرفت ک

محاسبه شد که  ٨١/٠آلفای کرونباخ آن و  ۷۲/۰ای) آن  طبقه درون
  در محدوده قابل قبول است.

نامه از معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی  پس از اخذ معرفی
منظور رعایت اخالق در پژوهش در مورد روش کار و  کرمان، به

شد و بر کنندگان توضیح داده  اهداف مطالعه به شرکت
  نامه کتبی دریافت شد. ماندن اطالعات تاکید و رضایت محرمانه

انجام شد و  SPSS 18افزار  نرمها با استفاده از  تجزیه و تحلیل داده
مورد استفاده ها  های پراکندگی و مرکزی برای توصیف داده شاخص

منظور بررسی رابطه و شناسایی تاثیر عوامل مختلف بر  به قرار گرفت.
زوجی و  Tاز بدن و مشارکت اجتماعی از آزمون آماری تصور 

ها در طول   گیری متغیر بودن نوع مطالعه و اندازه جهت طولی به
روش حذف  های بارداری از "مدل ترکیبی خطی" چندمتغیره به ماه

  رو به عقب استفاده شد.
  

  ها  یافته

و  ۱۷- ۳۹سال (با دامنه  ۶۴/۲۷±۸۸/۴کنندگان  متوسط سن شرکت
% در شهر ۰/۷۸دار و محل سکونت  % آنها خانه۹/۸۴) بود. ۲۸ میانه
کردند و در حدود  % زنان، اولین بارداری خود را تجربه می۴/۴۲بود. 

% ۱۰۰% افراد حاملگی خود را خواسته ذکر کردند. ۵/۸۶
% از اینترنت و وسایل ارتباط جمعی ۸۹کنندگان از تلفن و  شرکت
کنندگان  % شرکت۳/۱۴کردند.  می آپ، وایبر و غیره) استفاده (واتس

در مرحله اول ویار بارداری داشتند، در صورتی که این نسبت در 
% آنها در مرحله اول ۵/۴% بود. همچنین ۳/۳مرحله دوم 

مشکالت مربوط به بارداری داشتند که این نسبت در مرحله دوم 
  % بود.۷/۱۲

نارضایتی سمت  ماهه سوم بیشتر و به میانگین نمره تصور تن در سه
از تصور بدن رفته بود. همچنین میانگین نمره مشارکت اجتماعی 

  ).۱ماهه سوم بارداری کمتر شده بود (جدول  زنان باردار در سه

ت از بدن و مشارکت اجتماعی در یفی مربوط به نمرات رضایآمار توص) ۱جدول 
  ماهه اول و سوم در زنان باردار سه

 نهیکم  نهیشیب  انهیم  نیانگیم  رهایمتغ

  ت از بدنینمره رضا
  ۳۴  ۱۶۹  ۵۴  ۰۷/۶۱±۸۱/۲۵  ماهه اول سه
  ۳۴  ۱۸۲  ۶۱  ۹۴/۶۸±۰۸/۳۰  ماهه سوم سه

  ینمره مشارکت اجتماع

  ۶  ۷۰  ۳۳  ۵۶/۳۳±۱۵/۱۳  ماهه اول سه
  ۴  ۶۹  ۲۹  ۶۴/۲۹±۶۷/۱۰  ماهه سوم سه

  
ماهه اول بارداری  رابطه بین تصویر بدنی و مشارکت اجتماعی در سه

یعنی )، p=۰۰۷/۰؛ r=۱۲/۰دار بود ( و ضعیف و معنی ای مثبت رابطه
داد. اما این  با افزایش یکی دیگری نیز افزایش اندکی نشان می

. با )p=۸۸/۰؛ r=۰۰۷/۰دار نبود ( ماهه سوم معنی رابطه در سه
خطی نیز بین تصویر بدنی و مشارکت  استفاده از مدل ترکیبی
میانگین  ).p=۶۹/۰(داری مشاهده نشد  اجتماعی ارتباط معنی

ماهه سوم بارداری تفاوت  ماهه اول و سه نمرات تصور از بدن در سه
کننده در  طوری که زنان شرکت )، بهp=۰۰۱/۰دار داشت ( معنی

ماهه اول بارداری تصور بدنی بهتری داشتند. همچنین نمره  سه
دار  زا و چندزا دارای اختالف معنی تصور از بدن در زنان نخست

)۰۴/۰=p( زا بیشتر بود.  و در زنان نخست  
داری  صورت معنی ماهه اول بارداری به کننده، در سه زنان شرکت

ماهه سوم مشارکت اجتماعی بیشتری داشتند  نسبت به سه
)۰۰۱/۰=p نمره مشارکت اجتماعی در زنان شهری و روستایی .(

) و در زنان شهری میانگین p=۰۰۸/۰دار داشت ( تفاوت معنی
اعی بیشتر بود. عالوه بر آن، نمره مشارکت اجتماعی مشارکت اجتم

)، p=۰۰۱/۰دار داشت ( در مقاطع مختلف تحصیلی تفاوت معنی
طوری که با افزایش سطح تحصیالت میزان مشارکت اجتماعی  به

  ). ۲بیشتر بود (جدول 
ازای یک سال افزایش سن زنان باردار، نمره مشارکت اجتماعی  به
ازای یک  ) و بهp=۵۸/۰دار نبود ( عنییافت که م کاهش می ۰۷/۰

واحد افزایش در نمره تصویر بدنی نیز میانگین نمره مشارکت 
دار نبود  یافت که آن هم معنی کاهش می ۰۰۷/۰اجتماعی زنان باردار 

)۶۹/۰=p.(  
) در p=۰۴/۰) و نوبت بارداری (p=۰۰۱/۰متغیرهای زمان بارداری (

و تصویر بدنی نشان دادند  داری با خطی، ارتباط معنی مدل ترکیبی
شامل سن، شغل، سطح تحصیالت، ویار و  ها  در سایر متغیر

دار نبود و از مدل حذف شدند.  مشکالت بارداری این ارتباط معنی
) و p=۰۰۱/۰مشارکت اجتماعی نیز متغیرهای زمان بارداری (در مورد 

و داری داشتند  ) در مدل، ارتباط معنیp=۰۰۱/۰سطح تحصیالت (
  دار بوده و از مدل حذف شدند. غیرمعنی ها  متغیر سایر

  

  بحث

منظور بررسی عوامل تاثیرگذار بر تصویر بدنی و  پژوهش حاضر به
مشارکت اجتماعی و بررسی ارتباط این دو فاکتور بر حسب ماه 

نتایج نشان داد از  بارداری زنان باردار شهر جهرم انجام پذیرفت.
ماهه اول  اردار، گذشت زمان از سهعوامل موثر بر تصویر بدنی زنان ب

ماهه سوم و متغیر نوبت بارداری بود. همچنین از عوامل موثر  به سه
ماهه  بر مشارکت اجتماعی زنان باردار، متغیر گذشت زمان از سه

ماهه سوم بارداری و سطح تحصیالت بود.  اول بارداری به سه
بدنی و داری را بین تصویر  های مطالعه ما ارتباط معنی یافته

عبارت دیگر، مشارکت  مشارکت اجتماعی زنان باردار نشان نداد. به
 اجتماعی زنان باردار در طول بارداری متاثر از تصویر بدنی آنها نبود.
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  کیهای دموگراف ژگییک ویتفک زنان باردار به یسه نمرات تصور از بدن و مشارکت اجتماعیمقا )۲جدول 

  های دموگرافیک ویژگی

  مشارکت اجتماعی  تصور از بدن

  فاصله اطمینان میانگین نمرات
 داری معنی

  متغیره تک
  فاصله اطمینان میانگین نمرات

 داری معنی

  متغیره تک

  شغل
۰۹/۶۱-۴۱/۶۴۷۴/۶۷±۶۸/۱  دار خانه

۱۳/۰  

۶۹/۰±۰۷/۳۰  ۴۴/۳۱ -۷۱/۲۸  

۰۸/۰  
  ۲۷/۳۱- ۴۱/۴۴ ۸۴/۳۷±۲۴/۴۵۳۳/۳- ۲۳/۶۱۲۱/۷۷±۱۱/۸  آزاد

  ۳۷/۲۸- ۱۸/۳۷  ۷۷/۳۲±۴۰/۵۳۲۳/۲- ۱۲/۶۴۸۴/۷۴±۴۴/۵  دولتی
  ۷۹/۲۵-۷۳/۳۹  ۷۶/۳۲±۷۳/۲۶۵۳/۳- ۶۸/۴۳۶۳/۶۰±۶۰/۸  محصل

  محل سکونت
۹۸/۵۹-۴۸/۶۳۹۸/۶۶±۷۷/۱  شهری

۹۱/۰  
۷۲/۰±۵۸/۳۱  ۰۰/۳۳-۱۶/۳۰  

۰۰۸/۰  
  ۸۲/۲۴- ۱۶/۳۰  ۴۹/۲۷±۳۳/۵۷۳۵/۱- ۹۱/۶۳۴۸/۷۰±۳۳/۳  روستایی

  سطح تحصیالت
۹۳/۶۱-۲۲/۶۸۵۲/۷۴±۱۹/۳  ابتدایی

۱۳/۰  

۲۸/۱±۹۱/۲۶  ۴۳/۲۹-۳۸/۲۴  

۰۰۱/۰  
 ۳۳/۲۸-۲۴/۳۲  ۲۹/۳۰±۲۰/۵۹۹۹/۰-۰۷/۶۴۹۴/۶۸±۴۷/۲  دیپلم

  ۲۹/۳۱-۵۶/۳۵  ۴۲/۳۳±۵۹/۵۳۰۸/۱- ۹۲/۵۸۲۴/۶۴±۷۰/۲  دیپلم و لیسانس فوق
  ۹۵/۳۰-۷۸/۴۳  ۳۷/۳۷±۴۶/۵۳۲۵/۳- ۴۵/۶۹۴۳/۸۵±۱۱/۸  لیسانس و باالتر فوق

  وضعیت بارداری
۷۹/۵۹- ۱۰/۶۳۴۲/۶۶±۶۸/۱  خواسته

۴۶/۰  
۶۹/۰±۷۳/۳۰  ۱۰/۳۲-۳۶/۲۹  

۷۲/۰  
  ۶۰/۲۶-۵۳/۳۳  ۰۶/۳۰±۰۵/۵۸۷۵/۱- ۴۵/۶۶۸۵/۷۴±۲۶/۴  ناخواسته

              نوبت بارداری
۰۸/۵۵- ۷۸/۵۹۴۸/۶۴±۳۸/۲  زا نخست

۰۴/۰  
۹۹/۰±۰۰/۳۱  ۹۵/۳۲ -۰۵/۲۹  

۶۴/۰  
  ۷۲/۲۸- ۰۷/۳۲  ۳۰/۳۰±۲۳/۶۳۸۵/۰-۲۶/۶۶۲۹/۷۰±۰۴/۲  چندزا

  ویار
۴۳/۴۸- ۷۶/۵۵۰۹/۶۳±۷۲/۳  دارد

۰۲/۰  
۹۰/۱±۹۰/۳۲  ۶۵/۳۶ -۱۵/۲۹  

۲۰/۰  
  ۱۶/۲۹- ۷۵/۳۱  ۴۶/۳۰±۲۷/۶۱۶۵/۰- ۴۸/۶۴۶۹/۶۷±۶۲/۱  ندارد

  مشکالت بارداری
۵۹/۶۰-۶۳/۶۸۶۸/۷۶±۰۹/۴  دارد

۱۸/۰  
۶۲/۱±۴۱/۲۷  ۶۱/۳۰ -۲۱/۲۴  

۰۳/۰  
  ۷۴/۲۹- ۳۶/۳۲  ۰۵/۳۱±۱۰/۶۰۶۶/۰- ۲۳/۶۳۳۵/۶۶±۵۸/۱  ندارد

  ماه بارداری (زمان مطالعه)
۸۲/۵۷-۰۷/۶۱۳۲/۶۴±۶۴/۱  ماهه اول سه

۰۰۱/۰  
۸۴/۰±۴۸/۳۳  ۱۴/۳۵ -۸۲/۳۱  

۰۰۱/۰  
  ۱۵/۲۸-۸۳/۳۰  ۴۹/۲۹±۱۵/۶۵۶۸/۰- ۹۳/۶۸۷۲/۷۲±۹۲/۱  ماهه سوم سه

  
بودن تصویر بدنی فرد  های مهم سالمت روان، طبیعی یکی از جنبه

در ذهن خویش است. دوران بارداری، دورانی مهم در زندگی یک زن 
کند. عالوه  بسیاری را در روان و اجتماع تجربه میاست که تغییرات 

بر این در طول بارداری زنان تغییراتی را در شکل بدن، وزن و در 
نتیجه تصویر بدنی تجربه خواهند کرد. این فرضیه وجود دارد که 

دلیل این تغییرات، میزان ارزیابی آنها از بدنشان که در واقع  به
آل  موجود و تصویر بدنی ایده ارزیابی نگرش فرد بر تصویر بدنی

ها زنان الغر،  شود. براساس بعضی فرهنگ جامعه است بیشتر می
بسیار زیبا هستند و در طول بارداری زنان در خودشان احساس ُافت 

آل زیبایی پیدا خواهند کرد و در  و کاهش زیادی از نظر فرهنگ ایده
پیدا  نتیجه ممکن است میزان رضایت از تصویر بدنی آنها کاهش

   .[6 ,3]کند
در این مطالعه میزان تصور از بدن زنان باردار در طول بارداری تغییر 

طوری که زنان در اواخر بارداری در مقایسه با اوایل بارداری  کرد، به
نارضایتی بیشتری از تصویر بدنی خود پیدا کردند که این امر 

رف ممکن وجود آورد. چون از یک ط تواند مشکالتی برای آنها به می
نفس شود و از  است منجر به اختالل در تصور از بدن و اعتمادبه

. اما [10]دهد سویی خود نیز تمایل به افسردگی را افزایش می
ترین اهمیت تصور از بدن طی حاملگی، تاثیری است که  مهم

طور مستقیم یا غیرمستقیم بر سالمت  تواند به نارضایتی از بدن می
  .[12 ,11]دمادر و جنین داشته باش

نتایج دیگر مطالعه حاضر نشان داد عوامل دموگرافیک نظیر سن، 
بودن بارداری و شغل بر  میزان تحصیالت، خواسته یا ناخواسته

زا و چندزابودن  تصویر از تن در زنان باردار تاثیری ندارد، اما نخست

دلیل اینکه  رسد به نظر می بارداری با تصور از بدن رابطه دارد که به
ان چندزا قبالً بارداری را تجربه کرده و از تغییرات شکل بدن در زن

دانند که کدام تغییرات بدنی  این دوران مطلع هستند و حتی می
قابل بازگشت و کدام غیرقابل بازگشت است، نسبت به زنان 

زا که بارداری و تغییرات آن را بیشتر حس تجربه مادرشدن  نخست
  تصویر بدنی خود دارند.دانند نارضایتی بیشتری از  می

بسیاری از مطالعات بر رابطه متقابل بین تصویر بدنی و بارداری 
نشان دادند که در دوران بارداری افزایش در تاکید دارند، یعنی 

. از [14-12]وجود دارد اختالل از تصویر بدنی و نارضایتی از بدن
رغم افزایش وزن دوران  طرفی، مطالعات دیگر نشان دادند علی

های اجتماعی زیبایی، اما تصویر بدنی  آل بارداری و دوربودن از ایده
. دیدگاه "بدن من: بدن کودک من [15]زنان از بدن خود مثبت است

دهنده این است که زنان چگونه تغییراتی که در بدن  است"، نشان
ای خوب از  عنوان نشانه شود را به آنها در دوران بارداری ایجاد می

  .[16]بینند عنوان مادر می وزاد خود و کفایت خود بهرشد و تکامل ن
ای در اصفهان نشان داد  از نظر متغیر نوبت بارداری، نتایج مطالعه

کردند تغییرات بدنی  زنانی که بارداری دوم و سوم خود را تجربه می
شکل تغییرات بیشتر توصیف  خود را نسبت به بارداری اول به

ت دیگر در تهران و ایاالت متحده هر از طرفی، مطالعا ].۲[کردند  می
داری در دو گروه زنان  طور جداگانه نشان دادند تفاوت معنی کدام به
  .[17 ,15]زا و چندزا از نظر تصویر بدنی وجود ندارد نخست

ها و  مساله تصور بدن بیشتر موضوعی فرهنگی است که به ارزش
های فرهنگی  گردد. دگرگونی در این مولفه های جامعه برمی  هنجار

دنبال آن دچار  های اعضای جامعه به  شود تا رفتار موجب می



ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــ  ــــــــــــــــــ  ۱۱۵  در زنان باردار جهرم یتصور از بدن و مشارکت اجتماع نیرابطه بــ

Horizon of Medical Sciences                                                                                                                                         Volume 23, Issue 2, Spring 2017 

تواند تاثیر زیادی روی شخصیت،  ها می دگرگونی شود. این دگرگونی
فرد داشته باشد و در این راستا بدن های اجتماعی  رفتار و فعالیت

  .[5]شود کنترل روابط اجتماعی استفاده می عنوان ابزار به
مشارکت یکی از اجزای اساسی در بهبود کیفیت زندگی و ابزار 

عنوان قسمتی از  توسعه و پیشرفت در نظر گرفته شده است. زنان به
بالقوه های  ای و یکی از نیرو نیروی کار و جمعیت فعال هر جامعه

در حدود نصف جامعه را تشکیل  مشارکت جامعه هستند و تقریباً 
  .[18]دهند می

 از یکی عنوان به تواند می یک کشور در زنان نقش و میزان مشارکت
یافتگی آن کشور مطرح باشد. مشارکت مستقیم  توسعه یها شاخص

زنان در جامعه رابطه مستقیمی با افزایش رفاه اجتماعی و درآمد 
 در زنان بالقوه نیروی از برداری اندازه، عدم بهره همان دارد. بهسرانه 
سیاسی، تحقق توسعه  و اقتصادی اجتماعی، فرهنگی، یها زمینه

  .[18]سازد متوازن و پایدار جامعه را غیرممکن می
ماهه  ماهه اول به سه شدن زمان از سه در مطالعه حاضر با سپری

نان نمره کمتری را نشان سوم بارداری، میزان مشارکت اجتماعی ز
عبارت دیگر، میانگین نمره مشارکت اجتماعی زنان باردار در  داد. به

ماهه سوم کمتر شد که این  ماهه اول تا سه طول بارداری از سه
  کاهش، متاثر از ویار یا دیگر مشکالت بارداری نبود.

نتایج دیگر مطالعه حاضر نشان داد عوامل دموگرافیک نظیر سن، 
ل سکونت، ویار بارداری، مشکالت بارداری و خواسته یا محشغل، 

بر مشارکت اجتماعی زنان باردار تاثیری بودن بارداری  ناخواسته
ندارد. اما سطح تحصیالت با مشارکت اجتماعی زنان باردار دارای 

داری بود، بدین معنی که هر چه سطح  رابطه مثبت و معنی
کت اجتماعی آنان افزایش رود میزان مشار تحصیالت زنان باالتر می

  یابد. می
های کاربردی در حیطه مشارکت اجتماعی زنان از  سابقه پژوهش

های تجربی محدودی  قدمت چندانی برخوردار نیست، لیکن پژوهش
در داخل و خارج از کشور به مساله مشارکت اجتماعی زنان توجه 

اجتماعی های متعدد بر مشارکت  اند که حکایت از تاثیر سازه کرده
مطالعاتی که روی مشارکت اجتماعی زنان انجام  .[19]آنها دارند

صورت  شده است، همگی به نقش متغیر سطح تحصیالت، چه به
اند که  مستقیم و چه غیرمستقیم، در مشارکت اجتماعی دست یافته

  .[22-18 ,8]با نتایج مطالعه حاضر همخوانی و مشابهت دارد
های   ها و هنجار ن، بیشتر به ارزشبا توجه به اینکه تصور از بد

ها،  گردد، متغیرهای دیگری از قبیل استفاده از رسانه جامعه برمی
دیدگاه همسر زن باردار نسبت به بدن همسر خود در دوران بارداری، 

آل زیبایی زن در جامعه مورد مطالعه و غیره وجود دارد  تعریف ایده
و شاید این عدم  که در این پژوهش به آنها پرداخته نشده است

نشده  های سنجیده  ها با فاکتور  دلیل ارتباط این فاکتور ارتباط به
های این مطالعه است. از طرفی با توجه به  بوده و از محدودیت
منظور سنجش میزان مشارکت اجتماعی  ای به اینکه تاکنون مطالعه

در گروه خاص زنان باردار صورت نگرفته است، مقایسه این نتیجه 
نماید. لذا به انجام  یر مطالعات را دچار کاستی میبا سا

های مختلف  های توصیفی و تحلیلی در این زمینه در گروه پژوهش
  شود. تاکید می

  

 گیری نتیجه

ماهه سوم، میزان رضایت از  ماهه اول تا سه در طول بارداری از سه
یابد، اما  تصویر بدنی و مشارکت اجتماعی در زنان باردار کاهش می

رکت اجتماعی زنان باردار در طول بارداری تحت تاثیر تصور از مشا
  بدن نیست.

نامه با همین  این کار تحقیقاتی، حاصل پایانتشکر و قدردانی: 
ارشد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی  عنوان در مقطع کارشناسی

کرمان دانشکده بهداشت است. از همکاری تمام بانوان باردار و 
هنری که با این مطالعه همکاری داشتند تشکر و کارکنان کلینیک 

  شود. قدردانی می

منظور مالحظات اخالقی، در ابتدا برای  بهتاییدیه اخالقی: 
کنندگان هدف از انجام مطالعه توضیح داده شد و سپس  شرکت
  نامه کتبی برای شرکت در پژوهش دریافت شد. رضایت
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