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سردبیر محترم مجله افق دانش 
ــوان  ــا عن ــه ای ب ــورد مقال ــردبیر در م ــه س ــه ب ــب نام ــواالتی در قال س
"رابطــه بیــن تصــور از بــدن و مشــارکت اجتماعــی در بیــن زنــان 
بــاردار جهــرم" )شــماره 2 دوره23 ســال 1396( توســط محقیقــن 
محتــرم ارســال شــده اســت. ضمــن تشــکر از نظــرات علمــی و دقــت 

ــردد:  ــان می گ ــر بی ــکات زی ــرم، ن ــگران محت پژوهش
ــدازه  ــرد از ان ــر ف ــه ه ــت ک ــی اس ــر ذهن ــک تصوی ــدن ی ــر از ب تصوی
ــر  ــه ب ــی جامع ــت فرهنگ ــه باف ــی ک ــود دارد زمان ــدن خ ــکل ب و ش
ــد،  ــد نمای ــان تاکی ــرای زن ارزشــمندی جذابیــت ظاهــری بخصــوص ب
ــود  ــم می ش ــی فراه ــر بدن ــه تصوی ــاره ب ــی درب ــه نگران ــج زمین بتدری
تــدوام ایــن نارضایتی هــا منجــر بــه افســردگی، اضطــراب اجتماعــی و 
پاییــن آمــدن عــزت نفــس می گــردد و فــرد خواســتار تغییــر در تصویــر 
بدنــی خــود خواهــد شــد تــا بتوانــد تصویــر بدنــی حقیقــی خــود را بــه 

ــد[1]. ــک کن ــش نزدی ــده آل ــی ای ــر بدن تصوی
زنــان  بــدن  تصــور  حیطــه  در  کاربــردی  پژوهش هــای  ســابقه 
 بــاردار در ســایر کشــورها بــه اواخــر قــرن 20 میــادی مربــوط 
ــت  ــران از قدم ــا در ای ــن پژوهش ه ــابقه ای ــه س ــود[2,3] در حالیک می ش
چندانــی برخــوردار نبــوده و عمدتــًا هــم جمعیــت عمومــی زنــان مــورد 
توجــه بــوده اســت. ایــن مطالعــات نیــز در جــای خــود ارزشــمند اســت 
زیــرا زنانــي کــه تصویــر ذهنــي مثبتــي از بــدن خویــش دارنــد، ممکــن 
اســت در طــي بــارداري نیــز همــان تصویــر را حفــظ کننــد، بــه نحــوي 
ــن  ــي ممک ــرد، حت ــادماني بپذی ــا ش ــي را ب ــخصي حاملگ ــر ش ــه اگ ک
اســت تغییــرات فیزیکــي بــراي وي مطلــوب و خوشــایند نیــز باشــد. 

  از طرفــی بجــز مطالعــه مــورد بحــث[4] تنهــا دو مطالعــه ی دیگــر[5،6] 
بــه مســئله تصــور بدنــی زنــان بــاردار در ایــران پرداخته انــد.

یکــی از دالیــل عمــده کمبــود پژوهش هــای منظــم دربــاره ایــن 
موضــوع، فقــدان یــک روش مناســب بــرای اندازه گیــری ایــن پارامتــر 
اســت گرچــه تعــدادی از روش هــای ارزیابــی کــه بــه جنبه هــای 
هیــچ  یافته  انــد،  ارتقــاء  می پردازنــد  بــدن  شــکل  از  مشــخصی 
ــی از  ــوس نگران ــه محس ــا تجرب ــاط ب ــی در ارتب ــی خاص ــک ارزیاب ی
ــب  ــاوه اغل ــته اند  بع ــا نداش ــوابق و پیامده ــا س ــراه ب ــدن هم ــکل ب ش
مقیاس هــای در دســترس، ناراحتــی از نواحــی مختلــف بــدن را ارزیابی 

می کننــد یــا ایــن کــه ایــن ابزارهــا مشــخصًا بــا نگرانــی از شــکل بــدن 
ــد[7]. ــرو کار ندارن س

ــی  ــن نگران ــش ای ــت بخ ــور رضای ــه بط ــزاری ک ــال 1983 اب ــا س ت
بــدن پرسشــنامه شــکل  نداشــت و  اندازه گیــری کنــد وجــود   را 
منظــور  ایــن  بــه  را   BSQ )Body Shape Questionnaire(e
طراحــی شــد و بــه چنــد دلیــل مــورد توجــه بســیاری از پژوهشــگران 
ــنامه  ــنجی پرسش ــی روان س ــه ارزیاب ــت[8] اول اینک ــه اس ــرار گرفت ق
شــکل بــدن اصلــی، همســانی درونــی و پایایــی بازآزمایــی بــاال و روایی 
ــه زبان هــای  ــن پرسشــنامه ب ــوی را نشــان می دهــد[9] دوم، ای ســازه ق
مختلــف شــامل ســوئدی، فرانســوی، اســپانیایی، ترکیــه ای و برزیلــی 
ــرای  ــد ب در دســترس اســت همچنیــن پرسشــنامه شــکل بــدن می توان
تشــخیص گروه هــای در معــرض خطــر بــرای پیشــگیری از اختــاالت 

ــکار رود[10]. ــوردن ب خ
ــی و  ــط ویس ــال 1393 توس ــنامه در س ــن پرسش ــی ای ــخه فارس نس
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــر م ــجویان دخت ــت دانش ــکاران روی جمعی هم
ــرای  گرفــت و پایایــی)94٪< آلفــا کرونبــاخ( و روایــی) 94٪<( آن ب

ــت[11].  ــده اس ــزارش ش ــوب گ ــی مطل ــت ایران جمعی
نویســندگان مقالــه نیــزدر مطالعــه خــود از نســخه فارســی پرسشــنامه  
BSQ اســتفاده کردنــد زیــرا کــه در زمــان انجــام پژوهــش، پرسشــنامه 
شــکل بــدن جــزء معــدود پرسشــنامه های تصویــر بدنــی مــورد 
ــا ســایر  ــود و در مقایســه ب ــی ب ــت ایران ــرای جمعی ــوب ب ــد و مطل تایی
پرسشــنامه های تصویــر بدنــی موجــود خارجــی و همچنیــن برگردانــده 
ــع موجــود و نظــر افــراد  ــه فارســی، طبــق مــرور گســترده مناب شــده ب
صاحب نظــر و پژوهشــگران مشــاور طــرح ) شــامل متخصصــان روان 
شناســی و بهداشــت عمومــی( ابعــاد و ســواالت آن )بجــز 2 ســوال(  با 
هــدف مطالعــه کــه ســنجش تصویــر بدنــی زنــان بــاردار بــود همخوانی 

و مناســبت بیشــتری داشــت.
از طرفــی اکثــر مطالعــات انجــام شــده جهــت ســنجش تصــور بدنــی 
ــتفاده  ــاردار اس ــان ب ــص زن ــد و مخت ــزار واح ــک اب ــاردار از ی ــان ب زن
ــی  ــور بدن ــنجش تص ــی س ــنامه های عموم ــًا از پرسش ــرده و عمدت نک
 Body Attitudes Questionnaire، Eating Behaviour ماننــد
 Questionnaire، Body Areas Satisfaction Scale ، Body
 Shape Questionnaire، Eating Disorder Inventory
EDZ( ، Satisfication Scale  Shap  Body(  و روش مصاحبــه 

اســتفاده شــده اســت[2,12-15].
دو مطالعــه انجــام شــده در ایــران نیــز از روش پدیــدار شناســي 
)فنومنولــوژي([5] و پرسشــنامه Body Esteam Scale –AA که یک 
پرسشــنامه بــرای جمعیــت عمومــی و افــراد مبتــا بــه اختــال خــوردن 
اســت و روایــی و پایایــی نســخه فارســی آن در جمعیــت عمومــی ایرانی 

مــورد تاییــد قــرار گرفتــه اســتفاده شــده اســت[6].
ــزار  ــن نکتــه مطــرح شــده توســط پژوهشــگران محتــرم کــه "اب امــا ای
ــدازه ای  ــا ان ــی ب ــی و پایای ــد از روای ــات بای ــتفاده در مطالع ــورد اس م
ــا  مناســب و قابــل پذیــرش بــرای جمعیــت هــدف برخــوردار باشــد ت
قــادر بــه انــدازه گیــری مفهــوم مــورد نظــر و تشــخیص تفــاوت هــای 
ــی  ــع علم ــق مناب ــد" طب ــه باش ــورد مطالع ــت م ــوم در جمعی آن مفه
ــک  ــه ی ــازی و ترجم ــی س ــت بوم ــه جه ــرا ک ــت زی ــد اس ــورد تایی م
ــه  ــا ب ــل و فرهنگ ه ــایر مل ــده در س ــاخته ش ــری س ــدازه گی ــزار ان اب
ــده آل و مطلــوب  ــر تاییــد روایــی و پایایــی، ای ــان مقصــد، عــاوه ب زب



وحید رحمانیان،  فرزانه ذوالعلی
تــر آن اســت کــه بــرای گــروه هــدف خــاص مــورد نظــر ) ماننــد زنــان 
ــاردار( نیــز روایــی و پایایــی پرسشــنامه مجــددًا مــورد بررســی قــرار  ب
ــت  ــوم کفای ــت عم ــی آن در جمعی ــی و پایای ــد روای ــٌا تایی ــرد و صرف گی
ــود در  ــنهاد می ش ــگران پیش ــایر پژوهش ــه س ــن رو ب ــد. از ای نمی کن
پژوهش هــای آتــی، ویژگی هــای روان ســنجی پرسشــنامه شــکل بــدن 
ــدام  ــا اق ــده ی ــه ش ــی و مقایس ــی بررس ــف ایران ــای مختل در جمعیت ه
ــارداری  ــی خــاص ب ــر بدن ــدازه گیــری تصوی ــه طراحــی ابزارهــای ان ب

ــد. ــج مطالعــات موجــود مقایســه نماین ــا نتای نمــوده و ب
 در پایــان از محققیــن محتــرم، بــه دلیــل نقــد و بررســی عالمانــه و توجه 
ــات  ــده در مج ــر ش ــی منتش ــدات علم ــه تولی ــکافانه ب ــت موش و دق

علمــی کشــور عزیزمــان ایــران کمــال تقدیــر و تشــکر را داریــم. 
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