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چکيده
اين پژوهش به منظور ارزيابی تأثير دفعات بارداری ( و  2بار) بر عملکرد اجتماعی زنان باردار  8ماهه انجام گرفت .تصووير ههنوی از بودن
می تواند پيشبينی کننده بعضی از رفتارهای فرد باشد و بر عملکرد اجتماعی وی تأثير بگذارد .بنابراين در اين پژوهش برای مقايسه تغيير
در عملکرد اجتماعی زنان باردار در  8ماهگی بارداری از مقايسه تصوير ههنی از بدن زنان بارداری که اولين بار باردار شده بودند بوا زنوانی
که دومين بارداريشان بود استفاده شده است .در ايون تققيو  ،جامعوه آمواری 33 ،خوان بواردار  8-7ماهوه مراجعوه کننوده بوه يکوی از
درمانگاههای تامين اجتماعی بوده و حج نمونه 33 ،نفر که به روش نمونهگيری تصادفی ساده انتخاب شدند بوده است .پرسشنامه نگرانی
تصوير بدنی ليتلتون به عنوان ابزار پژوهش و برنامه  SPSSنسخه  22و آزمونهای مقايسه ميانگينهای دو جامعه آماری مسوتق جهوت
تقلي دادهها استفاده شد .نتايج اين تققي نشان داد که وضعيت بارداری  8-7ماهه در اولين بارداری در عملکرد اجتماعی تأثير بيشتری
دارد و آن را کاهش میدهد .از يافتههای اين تققي میتوان چنين نتيجه گرفت که جهت روبرو شدن با وضعيت بارداری  8-7ماهه نيواز
به دورههای آموزشی میباشد تا خان های باردار با وضعيت بدنی خود بهتر کنار آمده و بوارداری در عملکورد اجتمواعی آنهوا کمتور توأثير
بگذارد.
واژههای کليدی :زنان باردار ،تصوير ههنی از بدن ،عملکرد اجتماعی

مقدمه
در طول بارداری ،زنان تغيير قاب توجهی در شک بدن و وزنشان تجربه میکنند که نتيجه آن دگرگونی عمدهای در تصويرههنی از بدنشان
میباشد]  .[3,2,تققيقات نشان می دهد که در طول بارداری به اين دلي که تغييراتی در بدن اتفاق میافتد ،ارزيابی از بدن خود در زنان
فعال میشود] .[4اين ارزيابیها سبب به رو آمدن نگرشها و نظرات ايدهآل تصوير ههنی از بدنی میشود .با به رو آمدن اين ايدهآلها،
تفاوت بين چگونگی درک زنان از ظاهر خود و ايدهآلهايشان از ظاهر برجسته می شود .به دلي ايدهآلهای ارائه شده غربی در خصوص
شک بدن ،که بيان میدارد زنان الغر زيبا هستند] ،[3در طول بارداری  ،زنان ،خود را به دور از تعريف فرهنگی از زيبايی میيابند .در
واقع ،گودوين کاهش عمدهای در رضايت از تصوير ههنی از بدن در بارداری گزارش میکند] [ .يک تصوير ههنی از بدن منفی ممکن
است به رفتارهايی همچون گرفتن رژي غذايی ،گشنگی کشيدن يا مسه خوردن برای تخليه روده منجر شود .بنابراين ،تصوير ههنی از
بدن منفی در طول بارداری به دلي چنين رفتارهايی ،نگرانی هايی همچون وزن ک نوزاد در هنگام تولد ،زودتر به دنيا آمدن نوزاد ،رشد با
تاخير کودک و در برخی موارد مرگ جنين را به دنبال دارد .نگرانی در مورد وزن دريافتی در طول بارداری ،احساس هايی همچون
افسردگی و شگفتزدگی ،کاهش عزت نفس و اختالالت خوردن را در پی می آورد .بنابراين گزارشات ،پژوهش در خصوص رفتارهايی که با
تصوير ههنی مثبت از بدن در دوران بارداری پيوند دارند از پژوهشهای مه برای مقققين و پزشکان سالمت میباشد].[7
کاترير 2بيان میدارد که خودپنداره ،3سن ،ورزشهای پيشين ،ورزشهای کنونی و دفعات بارداری در پيشبينی تمرکز انرژی روانی بر
ارزيابی تصوير ههنی از بدن موثر هستند .آن نشان میدهد که رضايت زنان در مورد بدن خود در دوران بارداری يک پيشبينی کننده مه
خودپنداره او در طول بارداری میباشد] .[8,

چارچوب نظری پژوهش
آنچه از پژوهشهای مطرح شده میتوان نتيجه گرفت اين است که زنان به بدن خود اهميت بسياری میدهند و در جهت حفظ بدن خوود
به صورت ايدهآلی که جامعه تعريف کرده است يا خود چنين میانديشند که بايد باشند تالش بسياری صرف میکنند توا بتواننود هموواره
تصوير ههنی مطلوبی از بدن خود داشته باشند تا با عزت نفس باال در جامعه به فعاليت خود ادامه دهند .به نظر میرسد هر عاملی که بدن
تعريف شده ايدهآل را از شک خود خارج کند تصوير ههنی نيز در ههن زنان تغيير میکند و آنها را دچار ياس و تا حدودی افسردگی می-
کند و عزت نفس آنها را کاهش میدهد .بارداری يکی از عواملی است که شک بدن را تغيير میدهد .يافته های برونر (  ) 99نشان موی-
دهد که بيماریها باعث کاهش کنترل بر بدن شده ،موجب احساس بیکفايتی فرد از بدنش شده و ناامنی و تصوير ههنی منفی ايجاد می-
1. Goodwin
2. Couturier
3. self-concept

کند] . [9اگرچه بارداری بيماری نيست اما آن می تواند شبيه بيماری جلوهگر شود .عالئمی را بروز میدهد که ه از نظر ظاهری در بودن
فرد تغيير ايجاد میکند و ه از نظر فع و انفعاالتی که در درون بدن رخ میدهند ،میتواند شبيه يک بيمواری تفسوير گوردد .در ضومن
اينکه زنان در دستيابی به اندامی باريک در نيمه پايين بدن رضايتمندی دارند بنابراين تغيير نامناسب در اين قسمت میتواند در نارضايتی
از تصوير بدن موثر واقع شود .سوال پژوهش حاضر اين است که آيا بارداری بر تصوير ههنی از بدن در خوان هوای بواردار و در نتيجوه بور
عملکرد اجتماعی آنها تأثير دارد؟
متغير تصوير بدنی :پروزينسکی و کش ( ) 993معتقد هستند که تصوير بدن به دريافتها ،انديشهها  ،احساسها در مورد بدن و تجربه-
های بدنی اطالق میشود .اين متغير ،با استفاده از پرسشنامهی اسوتاندارد نگرانوی دربوارهی تصووير بودن( )BICIليتلتوون 2و همکواران
( [ 3])2333سنجيده شد که مقمدی و سجادینژاد (  ) 38آن را ارزيابی و بومی کردهاند .اين پرسشنامه  9گويوه دارد و نارضوايتی و
نگرانی فرد دربارهی ظاهر خود را بررسی میکند .هرکدام از گويهها در مقياسی از تا ( 3مقياس  3درجهای ليکرتی) درجوهبنودی شوده
است .نمره گذاری تمامی سواالت به صورت مستقي است و نمره ک پرسشنامه بين  9تا  93متغير بوده که کسب نمورهی بيشوتر نشوان
دهنده ی باال بودن ميزان نارضايتی از تصوير بدن يا ظاهر فرد است .اعتبار اين پرسشنامه ،به روش همسانی درونی بررسی شوده و ضوريب
آلفای کرونباخ  3/93به دست آمده است .ليتلتون و همکاران( )2333ساختار عاملی پرسشنامه را نيز بررسی کردهاند .نتايج نشاندهندهی
دو عام مه و معنادار بودکه عام اول از  2ماده تشکي شده و نارضايتی و خجالت فرد از ظاهر خود  ،وارسی کوردن و مخفوی کوردن
نقايص ادراک شده را در بر میگيرد .عام دوم با هفت ماده ميزان تداخ نگرانی درباره ظاهر را در عملکرد اجتماعی فرد نشان مویدهود.
تداخ نگرانی دربارهی ظاهر ،در عملکرد اجتماعی فرد زمانی اتفاق میافتد که ظاهر فرد برای او آن قدر اهميت پيدا میکند که عملکرد و
روابط اجتماعی او را تقت تأثير قرار داده و در اين رابطه مشکالتی را ايجاد میکند .به عنوان مثال خانمی که از ظاهر باردار خود ناراضوی
است به شرکت در فعاليتهای اجتماعی تمايلی ندارد يا خود را به خاطر ظاهر خود از شرکت در اين گونه فعاليتها و مجالس مقروم می-
کند .ضريب آلفای کرونباخ 3عام اول و دوم به ترتيب  3/92و  3/7و ضريب همبستگی دو عام  3/ 9گوزارش شوده اسوت(مقمودی و
سجادینژاد.[ ]) 38 ،
در اين پژوهش از سازهای که در پژوهش ليتلتون و همکاران ( )2333برای متغير تصوير ههنی از بدن ارائه شده و به  4زير مقياس توسوعه
داده شده استفاده شده است .مدل مفهومی ارائه شده به شرح شک

میباشد.

1. Body Image Concern Inventory
2. Littleton
3. Choronbach's Alpha

وارسی ظاهر بدن

نارضايتی از ظاهر
بدن

تصوير ههنی از
مخفی کردن نقايص

بدن

ادراک شده
عملکرد اجتماعی

شکل  – 1مدل مفهومی تصوير ذهنی از بدن ليتلتون

روش
پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شيوه جمعآوری داده ،توصيفی از نوع پيمايشی است که امکان دستيابی به نتايج تعموي -
پذير به ک جامعهی آماری را از طري مطالعه نمونهای معرف فراه میآورد.
جامعه آماری تققي حاضر را تمامی خان های باردار مراجعهکننده به درمانگاه تامين اجتماعی آزادی تشکي میدهند که  33نفر بودهاند.
روش نمونهگيری در پژوهش حاضر نمونهگيری تصادفی ساده و حج نمونه براساس جدول مورگان تعداد  32نفر از موراجعين موذکور بوا
استفاده از شماره پروندهشان بوده است .در نهايت بعد از توزيع و جمعآوری پرسشنامهها مشخص گرديد که  33پرسشنامه توزيوع شوده
تکمي شده و  2پرسشنامه برگشت داده نشده است.
به عنوان ابزار تققي  ،پرسشنامه نگرانی تصوير بدنی ليتلتون( )BICIاستفاده شده است که روايی مقتوايی آن توسط اساتيد دانشگاه مورد
تاييد قرار گرفت .برای سنجش پايايی ابزار تققي از ضريب آلفای کرونباخ استفاده شده است که برای اين تققي بوا  33واحود پوژوهش
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به دست آمد.

1. Survey

روش گردآوری دادهها بدين صورت بود که به واحدهای پژوهش يک نمونه از پرسشنامه  BICIتقوي داده شد .در نهايت بعود از تکميو
پرسشنامهها از ايشان سپاس گزاری به عم آمد و مصاحبه کوتاهی نيز انجام گرفت و سواالتی در موورد حضوور در اجتمواع و خجالوت از
ظاهر خود پرسيده شد که در پرسشنامه نيز درج هستند.
برای تجزيه و تقلي دادهها از آزمون مقايسه ميانگينهای دو جامعه آماری مستق

استفاده شده است .همچنوين از ابوزار آمواری SPSS

(نسخه  )22جهت انجام آزمونهای فوق بهره گرفته شد.

نتايج تحقيق
جدول متغيرهای جمعيتشناختی شام سن  ،تقصيالت و شاغ بودن را نشان میدهد.
جدول – متغيرهای جمعيتشناختی

متغير جمعيتشناختی

سن

تقسيمبندی

بين  8و 22

4 / 7

بين  23و 2

2 /

بين  27و 33

23

بين  3و 37

/

زير ديپل
تقصيالت

شاغ بودن

دفعات بارداری

درصد

ديپل

23/34
73

فوق ديپل

3/33

ليسانس

3/33

شاغ

3/34

خانهدار

9 /

اولين بارداری

93

دومين بارداری

3

1. Independent Sample T test

برای بررسی فرضيه پژوهش از آزمون مقايسه ميانگينهای دو جامعه آماری مستق استفاده شده است .فرضيههای آماری اين آزمون به
شرح هي است؛
تصوير ذهنی از بدن در بارداری اول و بارداری دوم در 8
ماهگی بارداری تفاوت معناداری با يکديگر ندارد
تصوير ذهنی از بدن در بارداری اول و بارداری دوم در 8
ماهگی بارداری تفاوت معناداری با يکديگر دارد

H0:
H1:

نتايج آزمون به شرح جدول  2میباشد .همانطور که در جدول  2قاب مشاهده است ،سطح معناداری مشواهده شوده بورای بعود عملکورد
اجتماعی کمتر از  3/33است .از اين رو فرض  H3مربوط به اين بعد رد شده و میتوان گفت کوه تعوداد دفعوات بوارداری ( و  2بوار) بور
عملکرد اجتماعی تأثير معناداری دارد .همچنين با توجه به ميانگينهای اين دو گروه قاب مشاهده است که ميزان تأثير دفعات بارداری در
گروهی که اولين بار است که باردار شدهاند بر عملکرد اجتماعیشان بيشتر از گروهی است که دومين بار باردار شدهاند.
جدول  – 2نتيجه آزمون مقايسه ميانگينهای دو جامعه آماری مستق

بعد/متغير

بعد عملکرد اجتماعی

ميانگين

سطح

سطح

انحراف

پايين

باالی

معيار

اختالف

اختالف

ميانگين

ميانگين

اولين بارداری

/74

3/ 8

دومين بارداری

/33

3/33

47/

/3

آماره T

3/ 4

درجه

سطح

آزادی

معناداری

2

3/33

بحث و نتيجهگيری
همانطور که بيان شد ،يکی از فرضيه های مقققين اين است که تصوير ههنی از بدن پيشگويی کننده مهمی از رفتارهای زنان میباشد،
بطوريکه بين رفتارهای سال يا ناسال با تصوير ههنی ،ارتباط مثبت يا منفی وجود دارد .در اين مطالعه سعی شد تا به بررسی تصوير
ههنی خان ها از ظاهر بدن بارداری  8ماهه خود و ارتباط آن با عملکردشان در جامعه پرداخته شود .نتايج پژوهش حاضر حاکی از آن
است که در بين خان های باردار ايرانی تا حدودی نگرانی در مورد بدن باردار  8ماهه وجود دارد و اين نگرانی در پوشش و عملکرد
اجتماعی آنها تاثير میگذارد.
در اين نوع پژوهش ،مقوله فرهنگ بسيار حائز اهميت است چرا که فرهنگهای جوامع گوناگون از نظر پوشش و نگاه به زن متفاوت
هستند .به طور مثال در ايران پوشش چادر برای حضور در جامعه میتواند يک پوشش معمول به حساب آيد و در پاسخ به پرسشها

چندان مورد توجه واحد پژوهش قرار نگيرد و خانمی که از چادر به عنوان پوشش معمول خود در حضور در جامعه استفاده میکند در
پاسخ به سوال شماره ( 4زمانی که ظاهرم رضايت من را برآورده نمیکند تمايلی به شرکت در فعاليتهای گروهی و اجتماعی ندارم) به
راحتی پاسخ دهد که مشکلی در مورد حضور در جامعه ندارد يا در پاسخ به سوال ( 3لباس هايی خريداری میکن تا بخشهای خاصی از
ظاهرم را بپوشان ) به اين دلي که چادر نقاط مختلف بدن او را میپوشاند ،نيازی برای خريد لباس خاصی احساس نکند .در حالی که
خان هايی در مصاحبه بيان داشتند که جهت حضور در مق کار در هنگام بارداری از چادر استفاده کردهاند در حالی که چادر پوشش
معمولشان نبوده است.
در مورد نگاه فرهنگ به زن نيز میتوان گفت که به طور مثال اگر نگاه جامعه به زن به عنوان کِشتگاه باشد و خود زن آن را پذيرفته باشد
يا نپذيرفته باشد و از آن نگرش ناراحت باشد يا نباشد تصوير ههنی نسبت به بدن خودش در هنگام بارداری متفاوت خواهد بود .همچنين
اگر در فرهنگ يک جامعه ،باريک اندامی مالک زيبايی تعريف شده باشد ،وضعيت ظاهری بارداری میتواند اعتماد به نفس خان باردار را
کاهش دهد .مقوله فرهنگ جامعه در واقع يکی از مقدوديتهای اصلی اين پژوهش میباشدکه سبب تفاوت در پاسخهای به دست آمده
در پژوهشهای غربی و حتی پژوهشهای انجام گرفته در نقاط مختلف کشور خواهد بود.
در مجموع اين تققي نشان داد که خان های شرکت کننده در اين پژوهش در دوران بارداری در هنگام حضور در اجتماع سعی دارند
قسمتهای خاصی از بدن خود را بپوشانند .بخصوص اين پژوهش نشان داد که عملکرد اجتماعی زنانی که اولين بار باردار شدهاند نسبت
به زنانی که بار دوم بارداريشان میباشد بيشتر تقت تاثير قرار گرفته است .آن میتواند نشان دهد که تصوير ههنی از بدن میتواند تقت
تاثير عوام مختلفی همچون تجربه ،سن و عوام مختلف ديگر تغيير يابد و بر روی مسائ مختلفی از جمله عملکرد اجتماعی و تغذيه
تاثير بگذارد که میتواند موضوع پژوهشهای آتی قرار گيرد.
آنچه که اين تققي میتواند به صورت کاربردی پيشنهاد دهد ،تدوين و طراحی آموزشهايی در خصوص تصوير مردان و زنان در مورد بدن
خان باردار  8ماهه میباشد .اين آموزشها میتواند شام تصوير ههنی از بدن در زمان عادی و سالمتی نيز باشد و همچنين میتواند در
جهت بهينهسازی نگرش مردان و زنان در مورد وضعيت بارداری زن مفيد فايده باشد.
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