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  مقدمه  

  آیــا شــما از چیــزي کــه در آینــه مــی بینیــد خوشــحال      
ا امروزه ام ،ال مشکل استؤهستید؟ جواب دادن به این س 

ال پاسـخ  ؤبه نظر می رسد که جامعه مجبور است به این س
بسیاري از ما در شگفتیم که چه کسی استانداردهاي . دهد

دهـی بـه ایـن     پاسـخ . زیبا شناختی را بـه وجـود مـی آورد   
 جـواب ترکیبـی از افراد،گـروه    گویـا . ال آسان نیسـت ؤس

تصـویر جسـمی شـامل    . ها و جامعه باشـد  هاي همگن آن
 -و باوریست که فرد در مورد ظاهر جسـمی  تفکرنگرش، 

  ).1(اش دارد 
تحقیقات موجـود بـر روي تصـویر جسـمی تعـدادي از          

چـون   ،خـود فیزیکـی   ي جنبه هاي احساس افـراد دربـاره  
هـاي مختلفـی از    رضایت از کل بدن و یا بر روي قسـمت 

ترکیبـی از ایـن مـوارد و دیـدگاه افـراد در      ). 2(بدن است 
نسـبت بـه فـرد، همگـی بـه       دیگـران ظر خصوص اهمیت ن

-ایـن تصـویر مـی   . شـود  توسعه تصویر جسمی منجـر مـی  
 تواند اثر عمیقی بر زندگی افـراد، حـس اعتمـاد بـه نفـس     

تصـویر  . و سالمتی داشـته باشـد   )حس خوشحالی درونی(
فرهنـگ، هنجارهــاي  . جسـمی برگرفتـه از فرهنـگ اسـت    

. ی کنـد وزن و اندازه، شکل و جذابیت فیزیکی را تعیین م
هنجارهــاي فرهنگــی و ارزش هاســت کــه زمینــه را بــراي 

بـراي مثـال در   . مسـاعد مـی سـازد    شپذیرعدم و  شپذیر
 تنهـا ظــاهر جسـمی پذیرفتـه شـده کــامالً     ،فرهنـگ غـرب  
حصول آن بـراي بسـیاري از    کهظاهري  ).3(محدود است

کـودکی،   بتـداي از طرفـی از ا . زنان و مردان دشوار اسـت 
 بـه  ،ثر از تبلیغات رسانه هـا مـی شـود   أمتادراك ما  ي قوه

تا خود را با اشـکال پذیرفتـه    کنیممی پافشاريکه گونه اي
حتـی   ،کید بر ظاهر فیزیکیأت. شده در جامعه انطباق دهیم

. شـکار اسـت  آهاي تجاري بـراي کودکـان نیـز     گهیآدر
 ايکلیشـه هـاي  نوجوانان را به مد، زیبایی و نقش ،مجالت

   بر چنین ایده هایی اثر تخریبی. مایندجنسیتی تشویق می ن
  -زنان تالش می کهبه نحوي؛ ویژه زنان دارده بکودکان و

  
  

 در جامعـه غالـب هـاي  خـود را بـا ایـده   خواسته هايتاکنند
 -از خود دسـت  زیباییحس برازندگی و تا بهانطباق دهند

  ). 4(یابند 
در  ،ررسانه ها اغلب زنان را با بدن و بدون صورت و س    

این . کشندمردان را با صورت و سر به تصویر می کهحالی
له عمـق تمرکـز را روي بـدن زن نشـان مـی دهـد کـه        أمس

ثیر شدیدي روي زنان داشته باشد و تصویر أت ممکن است
. جسمی زن و اعتماد به نفس او را مورد تهاجم قـرار دهـد  

پذیري زنان نسبت به مـردان از مجـالت، آگهـی هـا      ثیرأت
تا حدي که برخی  ؛هاي رایج در جامعه بیشتر است لومد

مــردان کــهمعتقدنــد بســیار نــامعمول اســت پژوهشــگراناز 
اعتماد به نفس ). 5( همانند زنان از بدن خود ناراضی باشند

و بازتـاب قـوي   که ریشـه در درون افـراد دارد  عاملی است
توانـد اعتمـاد بـه نفـس را      -بدن می ي بارهتردید در. دارد
به هر حال تحقیق . در مردان و هم در زنان پایین بیاوردهم 

هــا  آن بـر روي تصویرجســمی مـردان و اثــر آن   بـر  کمـی 
ها مردان نسـبت بـه زنـان     سال با گذشت .انجام شده است

آیا مردان نسبت به زنان تصـویر بـدنی   . نادیده گرفته شدند
الی است کـه نیـاز بـه    ؤاین س. جامعه دارند این باالتري در

آیـا زنـان همچنـان    . جامعه ما رو به چاقیست. ابی داردارزی
ال ؤپایین تـرین نارضـایتی را نسـبت بـه مـردان دارنـد؟ سـ       

  ).6-7(پاسخگویی دارد که نیاز به قدیمی
ثرنـد  ؤگیـري تصـویر ذهنـی م   عوامل متعددي در شکل    

هـا در هـر جامعـه اي بـراي برنامـه ریـزي        که شناخت آن
  . اي مناسب اهمیت دارد صحیح و ترویج رفتارهاي تغذیه

با توجه به اهمیت تصـویر از جسـم خـود در سـالمت          
که تـاکنون در هـیچ پژوهشـی     روان افراد و عنایت به این

دیدگاه تصویر از جسم خـود در بـین کارکنـان و     بررسی
 -اساتید دانشگاه علوم پزشکی که بـا سـالمت جامعـه بـه    

اسـت و بـا   اي در ارتباط می باشند، صورت نگرفته  گونه
توجه به انگشت شمار بـودن تحقیقـات داخـل کشـور، از     
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بـه ایـن    اي مطالعهبر آن شدند تا طی  پژوهشگراناین رو 
شیوع نارضایتی از بدن یـک نگرانـی عمـده    . امر بپردازند
روانـی   هايو نقصکه با اختالالتچرا ؛شودمی محسوب

اجتمـاعی،   کاهش عزت نفس، افسردگی، اضطرابمانند
هــاي  الت خــوردن، اخــتالالت جنســی و بیمــاري اخــتال
   ).9و8(ارتباط استبد شکلی بدن در به مربوط

ن بـا اخـتالالت   آطالعه تصویر ذهنـی از جسـم و ارتبـاط    م
خوردن نشان داد اکثر افراد با تصویر ذهنی از جسم منفی، 

ــد  در داراي اخــتالل ــا تصــویر ) 11و10(خــوردن بودن و ی
ک گـروه بیمـاران مبـتال بـه     ذهنی از بـدن در نقاشـی آدمـ   

اسکیزوفرنیا در نقاشی آدمـک بـا افـراد عـادي در حـذف      
متعـارف، تغییـر    اندازه هاي غیر عضو، جایگزینی نادرست

هـا، تناسـب نادرسـت انـدام هـا، اشـکال        دادن شکل اندام
هندســی بــراي ترســیم، شــفافیت تصــویر، جــاي نادرســت 

ف تصویر در صفحه، جنس تصویر و نمره آزمون گودینـا 
ــد  ــاوت دارن ــم    )12(تف ــی از جس ــویر ذهن ــی تص و از طرف
ــه قبــل از عمــل دردهنــدگان  ،کلیــه بعــد از عمــل نســبت ب

درگیرندگان بعـد از عمـل    و تصویر ذهنی از جسمکاهش
  ). P) (13<0001/0( نسبت به قبل از عمل بهبود یافته بود

  کـامالً درصد از افراد همودیـالیزي، تصـویر ذهنـی    3/33   
 که این نسبت در افراد پیونـد کلیـوي  در حالی منفی دارند،

و یـا درجـاتی از اخـتالل تصـویر     )14(درصد بـود  7/2تنها 
بـا توجـه   ). 15(از خود بروز داده انـد  ذهنی را زنان نابارور
باعـث منفـی    و یـا ناهمـاهنگی اعضـاء   به اینکه نقص عضو

 ولی مطالعات نشـان مـی   ،شدن تصویر ذهنی فرد می باشد
تنها  هنکهثیرگذار بر این اثر منفی هستندأیی تدهند متغیرها

هنـده  د ارتقـاء بلکـه  ،شـوند مدن این اثر نمیآوجودهبباعث
مقایسـه تصـویر بـدنی     ي چنانچه در مطالعـه  .هم می باشند

غیـر ورزشـکار    افراد سالمن و ن ورزشکار با معلوالمعلوال
انجـام فعالیـت بـدنی    مرد، افراد معلول ورزشکار بـه دلیـل   

ن و تـري نسـبت بـه معلـوال     تصویر بـدنی مطلـوب   ،تمرمس
بنـابراین ایـن نکتـه     .)16(غیر ورزشکار داشـتند   افراد سالم

کارهایی براي اصالح تصویر  که راهنشان دهنده این است
این نگرش منفی نسبت به تصویرجسمی .اردد ذهنی وجود

 -ها و نقـص هـا در فـرد نمـی     تنها برگرفته شده از بیماري
توانند تصویر منفـی   ه افراد به ظاهر سالم هم میبلک ،باشد

 -دانش دهد مطالعات نشان می. از جسم خود داشته باشند
 آموزان دبیرستانی تصویر ذهنـی از خـود در حـد متوسـط    

 بـا  تصـویر ذهنـی نـامطلوب    و یا در مطالعـه اي )17(داشتند
طور نسـبی  ه نوجوانان ب در بینوزن خویشعدم رضایت از
 -اي  تغذیـه  رفتارهـاي  تواند بر این امر می. رایج می باشد
  ).18(ثیر بگذاردأبهداشتی آنان ت

میزان رضـایت از تصـویر ذهنـی بسـیار کـم بـود و بـا              
بیشـتر دختـران بـا    . شـد  این میزان کمتر می BMIافزایش 

از ظـاهر خـود ناراضـی     ،قـد و وزن طبیعـی داشـتند    که آن
  ). 19(بودند 

ت ورزش هوازي در بهبود برخـی  کوتاه مد دوره هاي     
 ابعاد نگرش تصویر بدنی در زنان بزرگسـال مـؤثر بـوده و   

درمـانی مـورد    تواند به عنوان یک ابزار درمانی درکـار می
تصویر ذهنی فرد از  ،ثر مطالعاتاک ).20(استفاده قرارگیرد

ــان ســنجیده اســت   ایــن .جســم را در بیمــاران و یــا نوجوان
 را در افراد سـالم وبزرگسـال  مطالعه تصویر ذهنی از جسم 

  .دهد نشان می
  رکنـان کاجسـمی تصـویر بررسـی  ،پژوهشاینازفهد                  

  .دانشگاه علوم پزشکی گلستان بود            
     روش بررسی

 -مقطعـی بـراي جمـع    -تحلیلی، مطالعه توصیفی در این
االت باز و بسته ؤآوري اطالعات از پرسشنامه اي حاوي س

ــد ا ــتفاده ش ــنامهاول  بخــش. س ــمی را   ،پرسش   تصــویر جس
  تـک تـک   ،و بخـش دوم  رفـت گبه طـورکلی انـدازه مـی   

 
پرسشـنامه خودسـاخته و   . کـرد بدن را بررسی می ياعضا 

 ا،روایی محتـو  منظور تعیین به. بودبرگرفته از متون مرتبط 
ییـد  أاستفاده شد که مورد ت ت علمیأاز نظرات اعضاي هی
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ــتــن از اعضــاي ه 10 ت علمــی در ســه دانشــکده علــوم أی
پایـایی ابـزار، بـا مطالعـات      بـه منظـور  . پزشکی قرارگرفت

از کارکنــان در ســه دانشــکده از ســه  نفــر 11مقــدماتی بــا 
گروه آموزشی، اداري و خدماتی با ضریب آلفا کرونبـاخ  

  .  از پایایی درونی آن اطمینان حاصل گردید درصد71/0
که حاصل بود 39-195 دامنه نمرات تصویر جسمی بین    

یـا   تصـویر جسـمی بـاال    جمع امتیازهـاي خـام بـه صـورت    
 ، تصویر جسمی قابـل قبـول یـا توسـط    )145 -195(خوب 

تقسـیم  )39 -90(و تصویر جسمی پـایین یـا بـد   )91 -144(
  .گردید

ــا   هرگــز، (معیــار لیکــرت درجــه بنــدي   5پرسشــنامه ب
درجـه بنـدي شـده     )بندرت، گاهی اوقات، اغلب، همیشـه 

نمـره دهـی متناسـب    . داده شد 5 تا 0االت نمره ؤبه س. ودب
گیري در سه گـروه  نمونه. ال متفاوت بوده استؤبا نوع س

 و هـاي پرسـتاري مامـایی، پزشـکی      از کارکنان دانشکده
ت علمی، أکارکنان آموزشی اعضاي هی پیراپزشکی شامل

نمونه ها از هـر  . کارکنان اداري و خدماتی صورت گرفت
 ،متغیرهاي مورد مطالعه جنس، نوع کار. ودنددو جنسیت ب

ــکده، ظاهرجســمی، قــد   کــه  افــرادي. وزن بــود و دانش
وارد مطالعـه   ،معلولیت و یا بیماري مزمن و خاصی داشتند

پرسشـنامه  . ال شـد ؤوزن از افراد س براي ثبت قد و. نشدند
 صورت سرشماري قرارگرفـت ه اختیار کلیه کارکنان ب در
  .مشارکت نمودنددر مطالعه نفر  225 و

 هـاي آمـاري توصـیفی و    براي آنـالیز داده هـا از روش      
 ANOVAتحلیلــی مــرتبط از قبیـــل کــاي اســـکوئر و    

  . استفاده شد
از  قبیـل محرمانـه    ،کلیه اصـول اخالقـی در ایـن مطالعـه       

  .ماندن اطالعات فردي شرکت کنندگان رعایت شد
  

 ها یافته

نــث و ؤم درصــد 6/49 ،مــورد مطالعــه ينمونــه 225از      
و بیشـترین سـن    21سـن کمترین. درصد مذکر بودند 4/50

کوتاه ترین فرد بـا قـد   . بود 14/36با میانگین سنی  سال 55

ــد    145 ــا ق ــرد ب ــدترین ف ــوده اســت  190و بلن ــانتیمتر ب . س
. کیلوگرم بـوده اسـت   116 و بیشترین 40کمترین وزن نیز 

نمونـه هـا    درصد 7/35. هل بودندأدرصد نمونه ها مت 4/81
ــی،   ــادر آموزش ــادر اداري و   4/50در ک  14درصــد در ک
  . درصد خدماتی بودند

 -کارکنـان دانشـکده  درصـد  6/63 کهنشان داد ها یافته     
تصویر جسمی خوبی از خـود   ،هاي علوم پزشکی گلستان

درصـد تصـویر    1/3تنهـا  و درصد متوسـط   3/33و  داشتند
  .)1جدول(جسمی بد داشتند

  تصویر جسمی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گلستان:  1 جدول
 بر حسب نوع کار 

  
  تصویر جسمی کارکنان

  خوب
  )درصد(

  متوسط
  )درصد(

  بد
  )درصد(

   ،کارکنان آموزشی
  ت علمیأهی

9/69  1/26  3/4  

  5/1  40  5/58  کارکنان اداري
  6/5  7/23  7/66  کارکنان خدماتی

ه از کارکنـان  بین تصویر جسمی از خود در سـه گـرو       
دیده دار آماري  ارتباط معنی اداري و خدماتی آموزشی،

  .  )=4/0P(نشد
کارکنان بر حسب جنسیت، از نظرآماري تصویر جسمی        

، بـه طـوري   )=003/0P( داري را نشـان داد  تفاوت معنـی 
تصـویر   ،نـث نسـبت بـه کارکنـان مـذکر     ؤکارکنـان م که 

 -ر جسمی نمونهبین قد و تصوی.مثبت تري داشتند جسمی
کارکنـان بـا   ). =027/0P(د داري دیده ش ها ارتباط معنی

بـین   اگرچـه  .قد بلند تر تصویر جسمی مثبت تري داشتند
در .تصویر جسمی با وزن ارتبـاط معنـی داري دیـده نشـد    

 حـداکثر کهمورد رضایت از ظاهر جسم، مطالعه نشان داد
از ظــاهر جســم خــود تاحــدودي  هــا درصــد نمونــه 8/55

فوق العـاده  د ح کدام از نمونه ها دربودند، اما هیچ یراض
  .ناراضی نبودند از ظاهر جسم خود راضی یا بی نهایت

تصـویر   ،که از ظاهر بدن خود راضی بودنـد کارکنانی    
  ). =001/0P(جسمی مثبت تري نسبت به بقیه داشتند 

ــه هــا   38 ،در خصــوص رضــایت از وزن     درصــد نمون
. خود را متوسـط توصـیف کردنـد    وزن) بیشترین درصد(

 9/48، 10تـا   1در توصیف جسم خود با توجـه بـه نمـره    
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ــه خــود  ــه هــا ب ــا  7 درصــد نمون ــد 8ی درصــد 8/55. دادن
از ظـاهر کلـی بـدن خـود تـا حـدودي       ) بیشترین درصـد (

  . راضی بودند
  بحث   

درصـد کارکنـان    6/63 کـه نتایج این مطالعه نشـان داد      
ــوب،   ــمی خ ــمی  د 6/33تصــویر جس ــویر جس رصــد تص

. درصد تصویر جسمی بـد از خـود داشـتند    1/3متوسط و 
تصویر جسمی مثبت تري از خـود و قـد    ،نثؤکارکنان م
بـا  وزن و  نـوع کـار، دانشـکده    بین متغیرهاي. بلند داشتند

 .دار آمــاري دیــده نشــد تصــویر جســمی تفــاوت معنــی

Cronk   دانشـجو را   100تصویر جسمی  ،ايمطالعه طی
 -و زنـان تفـاوت معنـی   مردانتصویر جسمی. نمودرسیبر

تواند در تصـویر   وي معتقد است زمان می. نداشت داري
جسمی زن و مرد تغییر ایجاد کنـد و دو گـروه شـبیه هـم     

  ). 21(شوند
بین تصویر جسمی کارکنـان زن و   ،حاضر يدر مطالعه   

دار گلستان تفاوت معنـی مرد دانشکده هاي علوم پزشکی
     . ده استبو
در  نمونه ها از یک قشـر و تقریبـاً   ، Cronkدر مطالعه    

و  امیـدوار  يمطالعـه . یک طیـف سـنی و دانشـجو بودنـد    
 در ارزیابی تصویر ذهنی بـدن نوجوانـان   )2003(همکاران

 درتصـویر ذهنـی غیرواقعـی از وزن خـویش     نشان داد که
زنـی  هـاي و  گـروه نوجوانان با وزن متناسب بیش از سـایر 

خویش با جنسیت ارتباط  تصویر غیر واقعی از وزن. است
غیــر  ،در دختــران ایــن تصــویر. دار آمــاري داشــتمعنــی
   -تر و سابقه اقدام براي کنترل وزن در دختران کمواقعی

داري بـیش از   در پسران چاق به طرز معنـی وزن و چاق و
متغیرهـاي جنسـیت،    در بـین . جنسان ایشـان بـود   سایر هم

، کم وزن بودن، داشتن اضافه وزن، نداشـتن برنامـه   نثؤم
ورزشی منظم و سابقه اقـدام بـراي کنتـرل وزن از عوامـل     

احتمال داشتن تصویر ذهنـی نـامطلوب    يکنندهپیشگویی
   ).18(نداز وزن بدن بود

 نشــان دادپــژوهش حاضــردر جســمی بررسـی تصــویر      
وب تصویر جسـمی مطلـ   )بیشترین درصد(درصد 6/63که

درصد تصویر جسمی  نامطلوب 1/3از خود داشتند و تنها 
خود  از مطلوب تصویر جسمی نسبتاً بقیهاز خود داشتند و 

  .امیدواري می باشد بیانگرخوشبختانه این داده ها . داشتند
بـودن   خصوص تجربه چاقدر همکارانوثناگوبررسی     

 کـه آن بـود  بیـانگر  ،کارکنان دانشـکده پرسـتاري  در میان
تصویر جسمی منفی از خـود عـاملی بـراي عـدم تحـرك      

بـه طـوري کـه بـه دلیـل نامناسـب       . کاري می شده اسـت 
دانستن هیکل خود در زمان آموزش به دانشجویان سـعی  

این امـر بـه   . صورت گیرد کمتري می شده است حرکت
همچنـین  . نوبه خود می تواند از فعالیت آموزشـی بکاهـد  

تصـویر جســمی   کـه  اشـتند کارکنـان اداري مـرد اظهـار د   
کمتر از صندلی خود جدا شـده  شود -نامطلوب باعث می

و براي کاري که نیاز به مراجعه به اتـاق دیگـر همکـاران    
 -می خیرأشلوغ بودن راهروها آن را به تصورتدر ،دارد

  ). 23و22(اندازند 
در نوجوانان تصویر ذهنی نامطلوب یا عدم رضـایت از     

حتمال رفتارهاي مخـاطره آمیـز از نظـر    وزن و ابعاد بدن، ا
سالمتی، ماننـد رژیـم هـاي غـذایی نادرسـت و در نتیجـه       

  ). 18(دهد  می دریافت ناکافی مواد مغذي را افزایش
زنان بـارور و  ذهنیتصویرخصوصدریونسی يمطالعه      

اخــتالل  زنــان نابــارور درجــاتی از کــه نابــارور نشــان داد
ر ذهنی از خود ویا بدن خـود  تصویر ذهنی دارند و  تصوی

توانـد بـا اضـطراب و عالئـم افسـردگی همـراه باشـد         می
افـراد   ،حاضـر  ياست که نمونه هاي مطالعه بدیهی). 15(

 بیــانگردر محــیط کــار بودنــد و ایــن خــود  ســالم و فعــال
در  ،در بررسی حاضر .حاضر می باشد يتفاوت با مطالعه

 )کنیـد؟ وزن خود را چطـور توصـیف مـی   (الؤپاسخ به س
خود را به سمت چاق بودن توصیف کارکناندرصد 1/27

مطالعه شریفی در خصوص شیوع چاقی و ارتباط . نمودند
زنـدگی در کارکنـان مـرد      هـاي شـیوه   آن با برخـی جنبـه  
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درصد داراي 26 که شاپور اهواز نشان داد دانشگاه جندي 
در یک بررسی ). 24(درصد چاق بودند  52اضافه وزن و 

ــتالل در   نارضــایت ــدن و اخ ــدم رضــایت از ب ی از وزن، ع
و  دبیرسـتانی  اندانـش آمـوز   98تصویر از جسم خود در 

ی معنـ  تفاوت. دانشجوي مقطع کارشناسی بررسی شد 57
ــان    ــردان و زن ــین م داري در نارضــایتی از وزن و جســم ب
دردانــش آمــوزان کــالس هشــتم و همچنــین دانشــجویان 

ایتی از تصـویر  ارتبـاط نارضـ  . مقطع کارشناسی یافت شـد 
 جسمی و اعتماد به نفس در میان زنان دانشـجو نیـز معنـی   

  ).25(دار بوده است
حاضر اختالالت تصویر جسـمی   ي اگرچه در مطالعه     

 -به طور کلـی زنـان تصـویر جسـمی پـایین      ،ارزیابی نشد
در مطالعـه دیگـري اثـر     .داشـته انـد   تري نسبت به مـردان 

ماد به نفس بین زنان قومیت بر وزن، تصویر جسمی و اعت
 50. بررسی شـد ) عوامل اجتماعی ضمن کنترل(بزرگسال

مریکـــایی و  آ -مریکـــایی، اروپـــایی آ -فریقـــاییآزن 
 و بــه نمودنــدمصــاحبه شــرکت درمریکــاییآ -مکزیکــی

و اعتمـاد بـه نفـس     نانـدازه بـد   ي پرسشنامه هایی درباره
ــان. پاســخ دادنــد و وزن و قدشــان انــدازه گیــري شــد   زن

  اروپایی تر از زنانبه مراتب سنگینمریکاییآ -ییفریقاآ
تفاوتی در خصوص اعتماد به نفس بین قومیت هـا  . بودند

   -به نظر می رسد تفاوت هاي اقتصادي). 26(یافت نشد 
اگرچـه  . عامل مهم تري نسبت به قومیت باشـد  ،اجتماعی

اسـتراتژي هـایی بـراي     به هنگام طراحی این یافته احتماالً
  مداخله براي زنان با طبقـه اجتمـاعی متوسـط    پیشگیري و

  
  
  
  
  
  

  

در پـژوهش حاضـر بـه دلیـل محـدود       ،مفید خواهد بـود  
بودن گـروه هـاي قـومیتی در میـان نمونـه هـاي بررسـی،        

  .نگردید فراهمارزیابی تفکیک قومیت 
  گیرينتیجه 
عوامل متعددي در خرده و کالن محیط هاي زنـدگی   

نگـرش و  . ذارندگکه بر تصویر ذهنی اثر میوجود دارند
عــادات  و رفتارهــاي مربــوط بــه خــوردن، ورزش کــردن

ــرانشخصــی  ــا    دیگ ــجویان ب ــاران و دانش ــه همک از جمل
اگرچـه  . تصویر مثبت یا منفی از جسم خود مرتبط اسـت 

تصویرجسـمی   درصد نمونه هاي مورد بررسی 50بیش از
ري کـه کـادر دانشـگاهی در    یثتأبه دلیل  ،اندخوب داشته

ل خـود یعنـی دانشـجویان علـوم پزشـکی      مشتریان بالفص
تا با اتخاذ اسـتراتژي هـاي مناسـب بـه     یست ضرور ،دارند

پیشـنهاد مـی شـود    . ارتقاي تصویر جسمی همت گماشت
در مطالعه بعـدي بـه سـاخت ابـزاري بـومی و ملـی بـراي        

همچنـین  . غربالگري تصویر جسمی همت گماشـته شـود  
میـان  بررسی تصویر جسمی و شناسایی اخـتالالت آن در  

کادر پرستاري نیز به منظور طراحی مداخالت درمـانی از  
  .ارزش خاص خود برخوردار خواهد بود

  تشکر و قدردانی   
ایـن پـژوهش بـا حمایـت مـادي و معنـوي معاونـت                

کـد طـرح    تحقیقات و فناوري علوم پزشـکی گلسـتان بـا   
ــاریخ گ/پ /3830/35 ــده   16/7/1386 در تـ ــام شـ انجـ
مکـارانی کـه در ایـن مطالعـه مشـارکت      از کلیـه ه  .است
  .سپاسگزاریم  د،نمودن
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Abstract 
Background and Objective: Body image has a remarkable affect on people's lives, their self-
esteem, mental well being and health. The aim of this study was to survey the body image of 
faculty members and staff engaged in schools of Golestan University of Medical Sciences. 
Materials and Methods: In this descriptive-analytical study(2008),using census, the subjects 
are educational, clerical and ordinary staff of all faculties of Golestan University of medical 
Sciences. The instrument was avalid and reliable(r=0.71)"body image"questionnaire. The data 
related to variables such as gender, type of work, appearance, height and weight" were analyzed 
using analytical and descriptive statistics.  
Results: Of 225 participants, 63.6% of them have good, 33.6% moderate and 3.1% had a bad 
body image. There is significant relation between body image and variables such as gender 
(P=0.003), appearance (P=0.001) and height (P=0.027), but it is not significant for type of work, 
school and weight with body image.  
Conclusion: With regard to the importance of body image on mental health and because of 
constant interaction among different staff, having a positive body image may be effective in 
providing high quality at work.   Therefore, applying some strategies to promote a good body 
image is necessary. 
Key words: Body image, Faculty members, Staff, Medical University 
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