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The Effect of Some Demographic Variables on Body Image 
in Students of Zanjan University of Medical Sciences

Abstract

Introduction: Body image is one of the important issues in humans’ mental health 
and trigger of behaviors.

Objectives: The present study aimed to investigate the effect of some demographic 
variables on  mental image of the body of students of Zanjan University of medical 
sciences.

Material and Methods: The present study isan analytical-cross sectional study 
done in the 2018 autumn at Zanjan University of medical sciences. Three faculties 
were selected through cluster sampling and 520 questionnaires were distributed 
randomly among respondents. Data were collected by Yonesi & Salagegheh body 
imagequestionnaire and tested using descriptive statistics and statistical tests of K2 
and ANOVA. Significant p-value was considered 0.05. evel.

Results: About one-third of the participants had an inappropriate body image. 
Further, the results showed that body image in female students was lower than that 
in male students. Those aged 25 years and earn more than 1.5 million tomans had 
better body image than the others.

Discussion and Conclusion: The results generally showed that female students, 
under 25 years old and with low income, had an unfavorable mental image of 
themselves. Accordingly, universities must plan basic programs to improve the 
body image of students exposed to inappropriate mental image. On the other hand, 
improving this variable will improve the various aspects of the student’s life, 
including his educational dimension.
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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر برخی از متغیرهای جمعیت شناختی بر تصویر ذهنی از بدن 
دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان

هادی مرادی1، اکرم سادات حسینی2، پیمان فریدونی ساریجه3، *وحید مرادی4، محمد نورچناربو5، ناهید رجایی6

چكيده
مقدمه: تصویر ذهنی از بدن یكی از مسائل مهم در بهداشت روانی انسان ها بوده و محرك رفتار است.

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر برخی از متغیرهای جمعیت شناختی بر تصویر ذهنی از بدن دانشجویان دانشگاه 

علوم پزشكی زنجان اجرا گردید.
موادوروشها: تحقیق حاضر تحلیلی مقطعی بوده که در پاییز سال 1397 و در دانشگاه علوم پزشكی زنجان انجام گرفته 

است. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای سه دانشكده انتخاب و 520 پرسشنامه به  صورت تصادفی بین 
دانشجویان توزیع گردید. داده های تحقیق توسط پرسشنامه تصویر ذهنی از بدن یونسی و سالجقه گردآوری و با استفاده 
از آمار توصیفی و آزمون آماری کای دو (2χ) و ANOVA در نرم افزار SPSS تحلیل گردید. )P= 0/05( به عنوان سطح 

معنی  داری در نظر گرفته شد.
یافتهها: حدود یک سوم افراد شرکت کننده تصویر ذهنی از بدن نامناسبی داشتند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد 
تصویر ذهنی از بدن بین دانشجویان دختر پایین تر از پسران است. گروه سنی باالی 25 سال و افراد با درآمد بیشتر از 1/5 

میلیون تصویر ذهنی بهتری نسبت به سایرین داشتند.
بحثونتيجهگيری: یافته ها به صورت کلی نشان داد که دانشجویان با جنس مؤنث، کمتر از 25 سال و با درآمد پایین، 

تصویر ذهنی نامطلوبی از خود داشتند. بر همین اساس الزم است که دانشگاه ها برنامه هایی اساسی برای بهبود تصویر 
ذهنی دانشجویان در معرض تصویر ذهنی نامناسب برنامه ریزی نمایند؛  از طرفی بهبود این متغیر خود سبب بهبود ابعاد 

مختلف زندگی دانشجو اعم از بعد تحصیلی وی خواهد شد.
كلماتكليدی: تصویر ذهنی از بدن، جمعیت شناختی، دانشجویان.

دانشجوی دکترای بازاریابی بین الملل، گروه مدیریت بازاریابی، دانشكده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران. 1ـ 
دکترای آموزش پرستاری، استادیار، گروه پرستاری کودکان، دانشكده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ایران. 2ـ 

دانشجوی کارشناسی ارشد روان پرستاری، گروه روان پرستاری،  دانشكده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ایران. 3ـ 
دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری کودکان، گروه پرستاری کودکان، دانشكده پرستاری و مامایی،  دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ایران )*نویسنده مسئول(. 4ـ 

gmail.com@vm.nursing90   :آدرس الكترونیكی  
دانشجوی کارشناسی ارشد آمار زیستی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكی تهران، تهران، ایران. 5ـ 

کارشناسی ارشد پرستاری مراقبت ویژه نوزادان، مربی، گروه پرستاری مادر و نوزاد، دانشكده پرستاری، دانشگاه علوم پزشكی آجا، تهران، ایران 6ـ 

مقدمه
تصویر ذهنی از بدن (Body Image) به عنوان تجربه فرد از ظاهر 
)احساسی،  نگرشی  بعد  و  ادراکی  بعد  دو  از  که   )1( است  خود 
شناختی( تشكیل شده است. بعد ادراکی مربوط به تخمین صحیح 
اندازه بدن و مقایسه ی اندازه ی واقعی با اندازه ایده آل بدن و بعد 

نگرشی شامل بررسی ابعاد عاطفی، شناختی و رفتاری بدن است 
)2(. یكی از علل مهم تصویر ذهنی پایین از خود استانداردهای 
نامناسب  درك  است.  جامعه  بر  حاکم  فرهنگی  جو  و  اجتماعی 
از تصویر ذهنی از بدن و عدم رضایت از آن می تواند بر سالمت 
روان فرد تأثیر گذاشته و منجر به مشكالت جسمی و روحی شود 

1398/2/21مجله علوم مراقبتی نظامی   ■  سال هفتم  ■  شماره 4  ■  زمستان  1399  ■  شماره مسلسل 26   ■  صفحات  380-373 تاریخ دریافت:  
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)3(. دوران ورود به عرصه نوجوانی و جوانی از مهمترین مراحل 
زندگی است که فرد در آن در راستای جلب توجه و تأثیرگذاری 
و تأثیرپذیری بر محیط پیرامون خود تالش می کند و یكی از این 
عرصه ها که جوانان در محیط آن به مقایسه خود با دیگران پرداخته 
و سعی می کنند توجه دیگران را به خود جلب کنند، محیط دانشگاه 
است که بر همین اساس بعضی از پژوهشگران سعی کرده اند تا 
تصویر ذهنی از بدن را در دانشجویان بررسی نمایند )4، 5(. با 
توجه به این موضوع که تصویر ذهنی از بدن با عملكرد اجتماعی 
فرد )6( و سالمت روان )5( وی مرتبط است؛ این مشكالت می تواند 

بر کیفیت تحصیالت دانشجویان تأثیرگذار باشد )7(.
تصویر ذهنی از بدن با عوامل جمعیت شناختی متعددی در ارتباط 
است. یكی از این موارد تأثیرگذار قومیت و نژاد فرد است. محققان 
دریافته اند که افراد متعلق به قومیت ها و نژادهای مختلف در خطر 
ابتال به مشكالت تصویر ذهنی و الگوی غذایی مختل می باشند. 
بین آنان در تصویر ذهنی منفی، اعتماد به نفس پایین و نارضایتی 
عمومی از زندگی همبستگی وجود دارد و تلقی درست از وزن را 
 (Gillen & گیلن و لفكوویتز .)تحت تأثیر خود قرار می دهد )8، 9
(Lefkowitz در مطالعه ای که بر روی 390 دانشجوی آفریقایی- 

آمریكایی، التینی – آمریكایی و اروپایی- آمریكایی انجام دادند، میزان 
تصویر ذهنی از بدن آنان را در 3 مرحله مختلف و با فاصله 3 سال 
اندازه گیری نمودند و به این نتیجه رسیدند که میزان تصویر ذهنی 
از بدن در بین قومیت های مختلف دارای تفاوت معنی داری بوده اما 
در هر نژاد در طی اندازه گیری ها تغییری وجود نداشته است )10(.

از بدن،  تأثیر سن بر میزان مطلوبیت تصویر ذهنی  با  در رابطه 
مطالعات نتایج مختلفی را نشان می دهد. در مطالعه انجام شده در 
داخل کشور که به ارتباط تصویر ذهنی و متغیرهایی اعم از نمایه 
توده بدن و میزان مصرف غذا پرداخته بود، هیچ رابطه ای بین سن 
و تصویر ذهنی فرد مشاهده نشد )2(. در مطالعه کاوه زاده زنان 
جوان تر تصویر ذهنی مثبت تری نسبت به خود داشتند )11(. به 
صورت کلی، زنان جوان و مسن هر دو از بدن خود ناراضی هستند؛ 
تأثیرپذیری  و  باشند  الغرتر  که  دارند  دوست  جوان تر  زنان  اما 
بیشتری از اجتماع بر بدن خود حس می کنند )12(. در مطالعه 
پروس و جانووسكی (Pruis & Janowsky) نتایج نشان دهنده تأثیر 
سن بر بعضی از ابعاد تصویر ذهنی بود؛ اما در افراد سالم بین سنین 

مختلف، اختالف معنی داری وجود نداشت )13(.
میزان درآمد با میزان مصرف مواد غذایی رابطه مستقیمی دارد و 
افرادی که درآمدهای باالیی دارند معموالً مواد غذایی زیادی مصرف 
می کنند که در نهایت سبب افزایش وزن و تغییر تصور فرد از بدن 
خود می شود؛ اما به صورت کلی بین دو متغیر تصویر ذهنی از بدن 
 (Kops) و میزان درآمد رابطه مستقیمی وجود دارد )14(. کوپس
و همكاران در مطالعه خود که بررسی میزان رضایت یا نارضایتی 
از تصویر ذهنی از بدن در زنان با درآمد پایین پرداختند، به این 
نتیجه رسیدند که درآمد باال، مناسب با تصویر ذهنی از بدن زنان 
است و با آن همبستگی مثبتی دارد )15(. در مقابل، مطالعه آکوئینو 
(Aquino) و همكارانش نشان داد که زنان جوان فیلیپینی که درآمد 

پایینی دارند، به کم شدن وزن خود یا مقایسه بدن و تصویر ذهنی 
از آن با ایده آل های موجود عالقه چندانی نشان نمی دهند )16(.

بر طبق بررسی به عمل آمده، در تحقیقات پیشین به مطالعه ای 
که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی بر تصویر ذهنی از بدن 
در دانشجویان پرداخته باشد مشاهده نگردید و بر همین اساس 

تحقیق حاضر این مهم را به عنوان هدف نهایی خود قرار داد.

موادوروشها
در این پژوهش تحلیلی- مقطعی، 400 نفر از دانشجویان دانشگاه 
علوم پزشكی زنجان در نیم سال نخست سال تحصیلی 97- 98 
به روش تصادفی خوشه ای مورد بررسی قرار گرفتند. بدین ترتیب 
که هریک از دانشكده های دانشگاه علوم پزشكی زنجان به عنوان 
یک خوشه تعریف گردیده و با قرعه کشی 3 دانشكده )پرستاری 
و مامایی، بهداشت و دندانپزشكی( انتخاب گردید. در هریک از 
دانشكده های منتخب با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک، 
3 نفر از 5 نفر دانشجو به  عنوان فرد نمونه انتخاب شدند. جهت 
تعیین حجم نمونه آماری تحقیق حاضر از فرمول ذیل استفاده شد.
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بر مبنای فرمول فوق حداقل حجم نمونه 384 نفر تعیین شد که 
جهت دسترسی به حداقل تعداد نمونه 520 پرسشنامه بین افراد 
جامعه توزیع گردید که در نهایت 400 پرسشنامه تكمیل شده و 
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برای تجزیه و تحلیل به کار گرفته شد. همچنین قبل از تكمیل 
پرسشنامه ها موافقت آنان جهت شرکت در مطالعه کسب شده و 
در مورد محرمانه بودن پاسخ ها به سؤال های پرسشنامه، به افراد 
شرکت کننده اطمینان خاطر داده شد. معیار ورود دانشجویان در 
این مطالعه 1- دانشجوی اصلی بودن )دانشجوی مهمان یا انتقالی 
نبودن( 2- رضایت برای شرکت در مطالعه و 3- داشتن قومیت 
فارس، آذری یا کرد بود و در صورتی که پرسشنامه ها ناقص پر 

شده بودند، آن نمونه کنار گذاشته می شد.
پرسشنامه ی  حاضر،  تحقیق  در  داده ها  گردآوری  روش  و  ابزار 
استاندارد موجود در زمینه سنجش تصویر ذهنی از بدن بود که 
پرسشنامه توسط یونسی و سالجقه در سال 1380 طراحی شده 
این پرسشنامه شامل دو قسمت می باشد که قسمت اول  است. 
مربوط به سؤاالت جمعیت شناختی بوده و در برگیرنده سؤاالت 
جنسیت، سن، قومیت و سطح درآمد فردی است. قسمت دوم 
پرسشنامه شامل 40 سؤال با 4 خرده مقیاس 1( بدن در هنگام 
فعالیت در تنهایی، 2( بدن واقعی، 3( بدن ایده آل و 4( بدن آن 

 گونه که مردم می بینند و می شناسند است )17(.
روایی این پرسشنامه توسط طراحان آن مورد بررسی قرار گرفته 
سال  بزرگ  افراد  در  بدن  از  ذهنی  تصویر  تأثیر  بررسی  برای  و 
)>18 سال( تائید شده است. همچنین پایایی این پرسشنامه در 
مطالعه ذکر شده و مطالعه هاشمی و همكاران با استفاده از آلفای 
بوده است )17،  پایایی 0/78 و 0/96  ترتیب دارای  به  کرونباخ 
18( که نتیجه پایایی به دست آمده این تحقیق )0/89( نیز مؤید 
آن است. الزم به ذکر است سؤاالت ارزیابی کننده تصویر ذهنی از 
بدن بر اساس مقیاس پنج درجه ای )شامل احساس بسیار منفی 
= 1، احساس منفی =2، احساس نه منفی و نه مثبت =3، احساس 

مثبت = 4 و احساس بسیار مثبت = 5( تنظیم گردیدند.
جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیات تحقیق، از آمار 
توصیفی و استنباطی در نرم افزار SPSS نسخه 24 استفاده شد. با 
توجه به نوع فرضیات بیان شده جهت بررسی فرضیه اول از آزمون 
 ANOVA استفاده شد. در بررسی سایر فرضیات آزمون (2χ) کای دو
با توجه به چند گروه بودن بكار گرفته شد. در همه آزمون ها سطح 
معناداری 0/05 در نظر گرفته شده است )P= 0/05(. همچنین 
در این مطالعه جهت رعایت مالحظات اخالقی، کلیه پرسشنامه ها 

 Committee On Publication بدون نام، جمع آوری شد. اصول نشر
Ethics (COPE) در انتشار یافته ها رعایت گردید.

یافتهها
جدول شماره 1 نشان دهنده ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ 
دهندگان است که بر اساس آن 53 درصد پاسخ دهندگان را آقایان 
و 47 درصد آن را خانم ها تشكیل دادند. همچنین بیشتر افراد 

دارای سن 20-23 سال بودند )36 درصد(.
نتایج جدول شماره 2 بیشتر شرکت کنندگان تصویر  بر اساس 

ذهنی مثبتی از خود داشتند )60/75 درصد(.
جدول شماره 3 نتیجه آزمون کای دو در خصوص تأثیر جنسیت 
در میزان تصویر ذهنی از بدن را نشان می دهد. نتایج حاکی از 
آن است که بین دانشجویان دختر و پسر از لحاظ تصویر ذهنی از 
بدن تفاوت معناداری وجود دارد که دانشجویان پسر تصویر ذهنی 

.)P< 0/05( بهتری نسبت به دختران دارند
بر  بدن  از  ذهنی  تصویر  تفاوت  ترتیب  به   5 و   4 جدول شماره 
اساس سن و میزان درآمد پاسخ دهندگان را با استفاده از آزمون 
ANOVA نشان می دهد. نتیجه بررسی فرضیه دوم نشان داد که 

بین سطوح سنی و تصویر ذهنی از بدن تفاوت معناداری وجود 
دارد )P< 0/05(. در نهایت بررسی سطح درآمد دانشجویان نشان 

 فراوانی  درصد فراوانی  سطوح  یرمتغ 

 53 213 مرد جنسيت 
 47 187 زن

 سن 

 23 92 سال 20كمتر از 
 36 143 سال 23تا  20بين 
 27 109 سال 25تا  23بين 

 14 56 سال 25بيشتر از 

 قوميت
 62 248 فارس 
 28 112 آذري
 10 40 كرد

 درآمد

 20 81 هزار تومان 500زير 
 43 173 تومان  يليونم 1تا  500بين 
 27 106 ميليون تومان  1.5 تا 1بين 

 10 40 ميليون تومان 1.5بيشتر از 
 

جدول1-ویژگیهایجمعيتشناختیپاسخدهندگان
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داد که افرادی با سطح درآمد باالی 1/5 میلیون تومان بیشترین 

.)P< 0/05( و بهترین توجه را به تصویر ذهنی بدن خود دارند

طبق جدول شماره 6، بین قومیت و تصویر ذهنی از بدن رابطه 
.)P> 0/005( معنی داری وجود ندارد

بحثونتيجهگيری
این مطالعه با هدف بررسی ارتباط برخی از متغیرهای جمعیت 
شناختی اعم از سن، جنسیت، قومیت و میزان درآمد را بر تصویر 
ذهنی از بدن دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی زنجان انجام شد. 
بر اساس نتایج تحقیق حاضر، بیشتر شرکت کنندگان تصویر ذهنی 
مثبتی از خود داشتند )60/75 درصد( که این میزان در پژوهش 
کارگر نوین و همكاران 40 درصد )2( بود. این موضوع بیان کننده 
بهتر بودن میانگین تصویر ذهنی از بدن در دانشجویان دانشگاه 
مورد تحقیق است. همچنین نتایج نشان داد خانم ها بیش از آقایان 
به تصویر ذهنی از بدن حساس هستند که به همین دلیل امتیاز 
نتایج سایر مطالعات همخوانی  با  را کسب کردند که  پایین تری 
دارد )19(. به عنوان نمونه مومنی و همكاران 394 دانشجوی با 
مقاطع مختلف تحصیلی مورد مطالعه قرار دادند که به این پرسش 
پاسخ دهند که چه پیش بینی کننده های نارضایتی از تصویر ذهنی 
به  آنان  دارد.  وجود  قزوین  دانشگاه  دانشجویان  بین  در  بدن  از 
این نتیجه رسیدند که دختران تصویر ذهنی پایین تری نسبت به 
پسران داشتند که علت آن را باال بودن شاخص توده بدنی آنان 

دانسته اند )4(.
در تحقیق حاضر سطوح سنی نیز بر تصویر ذهنی از بدن دانشجویان 
مؤثر بوده است که شاید معلول این علت باشد که در طیف های 
دانشجویان  باالی 25 سال،  و در رده سنی  ارزیابی  سنی مورد 
بیشتر درگیر تحصیالت و زندگی هستند تا طیف سنی زیر 20 
سال، به طوری که افراد باالی 25 سال در این مطالعه بیشترین 

 تصویر ذهنی از بدن

 درصد فراوانی  تعداد کل زن )تعداد(  مرد )تعداد(  
 7 28 19 9 همیشه تصویر ذهنی منفی 

 25/13 53 34 19 اکثر تصویر ذهنی منفی 
 19 76 42 34 گاهی تصویر ذهنی مثبت و گاهی منفی 

 27 108 45 63 اکثر تصویر ذهنی مثبت 
 75/33 135 47 88 همیشه تصویر ذهنی مثبت 

 100 400 187 213 کل
 

جدول2-بررسیوضعيتتصویرذهنیازبدنبهتفكيكجنسيتپاسخدهندگان

 مقدار 
 *داريمعني 

  مقدار  درجه آزادي 

 اسكوئر پيرسون -كاي  322/14 4 006/0
 نسبت شباهت  133/14 4 007/0
 ارتباط خط به خط  427/7 1 006/0

 

جدول3-بررسیتصویرذهنیازبدنبراساسجنسيتپاسخدهندگان

*آزمون آماری کای دو

 سن میانگین مجذورات  آماره فیشر  * داريعدد معني 

 بین گروهی  839/12 011/34 001/0

 درون گروهی  377/0  
 

جدول4-بررسیتفاوتتصویرذهنیازبدنبراساسسنپاسخدهندگان

ANOVA آزمون آماری *

 میزان درآمد  مقدار  درجه آزادي  *داريمقدار معني 

 بین گروهی  980/1 511/4 004/0
 درون گروهی  439/1  

 

جدول5-بررسیتفاوتتصویرذهنیازبدنبراساسميزاندرآمدپاسخ
دهندگان

ANOVA آزمون آماری *

 قومیت  مقدار  درجه آزادي  *داريمقدار معني 

 بین گروهی  336/0 327/0 806/0
 درون گروهی  027/1  

 

جدول6-بررسیتفاوتتصویرذهنیازبدنبراساسقوميتپاسخدهندگان
جدول

ANOVA آزمون آماری *
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امتیاز تصویر ذهنی را داشتند. در این راستا سارور (Sarwer) و 
همكاران در مطالعه خود روی زنان 29- 75 ساله نشان دادند 
بدن  با  بیشتری  ذهنی  درگیری  و  غمگین تر  جوان تر،  زنان  که 
داخل کشور،  در  گرفته  انجام  مطالعات  )20(. طبق  دارند  خود 
گروه سنی نوجوان و جوان تصویر ذهنی نامطلوب تری نسبت به 
سایر گروه های سنی دارند )4، 5، 21( که با نتایج مطالعه حاضر 

همخوانی دارد.
نیم میلیون  باالی یک و  با درآمد  در مطالعه حاضر دانشجویان 
تصویر ذهنی بهتری از بدن خود نسبت به سایرین داشتند. در 
برخی تحقیقات نتایج به دست آمده عكس این موضوع را بیان 
می کند )22( اما در بیشتر مطالعات انجام گرفته بین درآمد باال 

و تصویر ذهنی مناسب همبستگی مثبت وجود دارد )4، 23(.
بین  معناداری  تفاوت  که  می کند  بیان  حاضر  تحقیق  نتایج 
که  ندارد  وجود  بدنی  ذهنی  تصویر  نظر  از  مختلف  قومیت های 
همسو با نتایج تحقیق گیلن (Gillen) است )10( و می توان این امر 
را با الگوها و سمبل های یكسان که از طریق شبكه های اجتماعی 
و مجازی )همانند فیسبوك، اینستاگرام و... شبكه های ماهواره ای، 
دانست.  مرتبط  می شوند  ارائه  و...(  فشن  و  مد  مجالت  و  بولتن 
و  اجتماعی و عضویت  باالی رسانه های  نفوذ  به ضریب  توجه  با 
فعالیت جوانان در فضای مجازی به دلیل ارائه سمبل های زیبایی 
با  غیرواقعی همانند الغری و داشتن قد کشیده و مقایسه خود 
این سمبل ها و تالش در تقلید و الگوگیری از آن ها منجر به عدم 
رضایت از تصویر ذهنی بدنی به ویژه در بین دختران جوان می گردد 
که طبق نظر محققان این تصویر ذهنی منفی می تواند منتج به 

افسردگی گردد )24(.
با  تا  می کنند  تالش  افراد  ذهنی  تصویر  این  کاهش  جهت  در 
از رژیم های غذایی که معموالً خود سرانه و بدون اخذ  استفاده 
نظر کارشناسی از متخصصین تغذیه است، اقدام به کاهش وزن 
و رسیدن به الگوهای و سبمل های اجتماعی نمایند که می تواند 
اختالالت تغذیه ای و مشكالت گوارشی و رشد را به دنبال داشته 
باشد. همچنین در کشور و در سال های اخیر تحقیقاتی نیز برای 
بهبود تصویر ذهنی از بدن با استفاده از روش هایی مختلف انجام 

گرفته است )25(.
بر اساس نتایج تحقیق حاضر، می توان نتیجه گیری کرد که بین 

متغیرهای جنسیت، سن و میزان درآمد فرد با تصویر ذهنی از 
بدن در دانشجویان محل مطالعه )دانشگاه علوم پزشكی زنجان( 
در  است  ضروری  اساس  همین  بر  دارد.  وجود  معناداری  رابطه 
تدوین و تهیه برنامه های آموزشی و برگزاری دوره ها، کارشناسان 
با تأکید بر تصویر ذهنی از بدن، خانم ها را تشویق به شرکت هر 
چه بیشتر در برنامه ها و فعالیت های ورزشی نمایند. دانشگاه ها و 
مؤسسات آموزشی نیز مناسب است که با فراهم آوردن امكانات 
وضعیت جسمانی  به  رسیدن  را جهت  زمینه  ورزشی،  و  رفاهی 
با سطح  افرادی  آن  از  استفاده  با  که  آورند، چرا  فراهم  مناسب 
درآمد پایین، می توانند با کمترین هزینه خود را از نظر بدنی به 

تصویر ذهنی مطلوب خود نزدیک تر سازند.
از کاربردهای پژوهش حاضر این است که با معرفی برخی از حداقل 
شاخص های در دسترس، به شناسایی گروه ها و طبقه بندی افراد 
که بیشتر از بقیه در معرض این مشكل قرار دارند پرداخته و به 
مسئولین جهت طبقه بندی؛ جامعه هدف، برنامه ریزی هدفمند و 
ارائه آموزش ها و الگوهای مناسب در راستای کاهش تصویر ذهنی 

نامناسب از بدن کمک کند.
مطالعه حاضر محدودیت هایی هم نیز داشت، از جمله این که در ابتدا 
این تحقیق در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشكی زنجان انجام 
گرفته که به دلیلی همانند شرایط تغذیه ای، ارزش ها و هنجارهای 
ویژه هر دانشگاه و حتی هر دانشكده و غیره می تواند متفاوت تر 
از سایر دانشگاه ها یا عموم جامعه باشد. همچنین تحقیق حاضر 
صرفاً به بررسی نظر دانشجویان پرداخته در حالی که آگاهی از 
نظر سایر گروه ها همانند دانش آموزان، اساتید، مربیان، شاغلین 
مشاغل دولتی و خصوصی، ورزشكاران، فعالین حوزه های هنری و 
اجتماعی می تواند دیدگاه کامل تر و جامع تری را ارائه نماید. از نقاط 
قوت مطالعه حاضر می توان به بررسی تأثیر متغیرهای جمعیت 
شناختی اشاره کرد که در بیشتر مطالعات خود به عنوان متغیر 
وابسته و جهت تعیین تأثیر یا رابطه سایر مداخالت و یا متغیرهای 

موجود استفاده شده اند.

تشكروقدردانی
تیم تحقیق از مسئولین دانشگاه علوم پزشكی زنجان و همچنین 
دانشكده های بهداشت، پرستاری و مامایی و دندانپزشكی کمال 
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تشكر را به جهت همكاری صمیمانه آنان دارد. هزینه انجام تحقیق 
حاضر توسط افراد تیم تحقیق تأمین گردید.

تضادمنافع
منافعی  به ذکر است که در مطالعه حاضر تضاد  همچنین الزم 

وجود ندارد.
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