
 

  مجله علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران
  39- 46 ، صفحات1393 بهار، 1 ، شمارهنهمسال 

  
  
  

  در بین دانشجویان دختر تناسب اندامي انتزاعی ها نرماي با  یهتغذارتباط نگرش 
  دانشگاه علوم پزشکی همدان

  7ناصر حاتم زاده ،6شهره امدادي، 5نگار خسروي، 4فاضل زینت مطلق ،3فرزاد جلیلیان ،2ی علویجهیمهدي میرزا، 1فرزاد احمدزاده
  

 کارشناس ارشد گروه ایمنی مواد غذایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، ایران -1

 ایران ،یزدشهید صدوقی  و خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ،آموزش بهداشت گروه کارشناس ارشد -2

 ایران دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه،ارشد گروه بهداشت عمومی، کارشناس  -3

 کارشناس ارشد گروه آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ایران -4

 کارشناس گروه بهداشت عمومی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان، ایران -5

 sh.emdadi@umsha.ac.ir :پست الکترونیکی .ایران ،همدان دانشگاه علوم پزشکی ،بهداشت عمومی گروه مربی: نویسنده مسئول -6

 انکارشناس ارشد گروه آموزش بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سالمت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز، ایر -7

  
  15/7/92: تاریخ پذیرش                                                                                                     2/5/92: تاریخ دریافت

 چکیده

. و روانی متعددي به دنبال دارند يا هیکه عوارض تغذ باشد یجوان اختالالت خوردن م انیکی از مشکالت مهم بهداشتی در دختر :سابقه و هدف
  .در بین دانشجویان دختر بود تناسب اندام یانتزاع يها با نرمارتباط آن  ي غیرطبیعی وا هیتغذهدف از انجام مطالعه حاضر تعیین شیوع نگرش 

. شدانجام دانشگاه علوم پزشکی همدان دختر دانشجویان از  نفر 231 در میانکه بود  یمقطع یفیتوصاین پژوهش یک مطالعه  :ها روشمواد و 
 یکلشامل سه بخش  پرسشنامه لهیبه وسو اطالعات  ندانتخاب شدبا حجم  ساده و با احتمال متناسب تصادفی يریگبه روش نمونه  ها یآزمودن

، به صورت خودگزارش دهی ي انتزاعی ترغیب کننده تناسب اندامها نرمپرسشنامه نگرش تغذیه و ، يا نهیزمجمعیت شناختی و اطالعات 
  .مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 21ویرایش  SPSSنرم افزار آماري در  ها داده. آوري گردید جمع

اي مانند استفاده  ینهزماي و متغیرهاي  یهتغذبین نگرش  .درصد از شرکت کنندگان نگرش غیر طبیعی نسبت به خوردن داشتند 6/21 :ها افتهی
با  يا هیتغذهمچنین نگرش ). P>05/0( داري دیده شد رابطه آماري معنیي الغري و وزن ها قرص، گرفتن رژیم غذایی، استفاده از ها مسهلاز 
  ).P>05/0(داري داشت  رابطه آماري معنی تناسب اندام یانتزاع يها نرم

ي آموزشی به دختران دانشجو در خصوص عوارض ناشی از ها برنامهي غیرطبیعی، ارائه ا هیتغذبا توجه به شیوع باالي نگرش  :يریگ جهینت
  .رسد یمي ارتباطی مناسب ضروري به نظر ها کانالاختالالت خوردن از طریق 

  ي انتزاعی، دختران دانشجوها نرمي، ا هیتغذنگرش  :يدیکلواژگان 

  مقدمه 
 ياز جملـه گروهـا   ندهیدختران جوان به عنوان مادران آ

). 1(هستند  يا هیابتالء به مشکالت تغذ يدر معرض خطر برا
در نوجوانـان و جوانـان بـه     يا هیـ از مشکالت مهـم تغذ  یکی

از خوردن است کـه منجـر    یاختالالت ناش ،خصوص دختران
 بروزامکان  شیاضافه وزن، افزا ،یمانند چاق یبه مسائل جسم

از جملـه کـاهش عـزت نفـس و      یو عوارض روان ریمرگ و م
 يگـر یسـاز مشـکالت د   نهیزم نیو همچن شود یم یافسردگ

اســتخوان، آمنــوره، اضــطراب و  یپــوک ه،یــچــون ســوء تغذ
در نوجوانان که  ژهیه به وسئلم نیا). 2-4( شوند یم یافسردگ
ــدر جر ــد ب انی ــوژیرش ــاع ،یکیول ــ یاجتم ــدرگ یو روان  ری

بـه کسـب    لیـ تمااز جملـه   ،يرفتـار  راتییاز تغ يا مجموعه
بـه   ازیـ از خانواده و ن رونیب يالگوها ياستقالل، جستجو برا

 تیـ اهم باشـند،  یقـرار گـرفتن مـ    گرانیو مورد قبول د دییتا
اسـت کـه در آن    یاختالل خوردن سندرم). 5(دارد  يشتریب
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 ٤٠

غلـط   يشناخت افراد نسبت به غذا، وزن بدن و الگوها رییتغ
از  یکننـده زنـدگ   دیـ به عـوارض تهد  منجر تواند یم يا هیتغذ

تا کنون سه نوع اختالل خوردن . شود یو پزشک يا هینظر تغذ
اختالالت  ریو سا یعصب يپرخور ،یعصب ییاشتها یشامل؛ ب

در ). 6(شـده اسـت    ییندارند شناسـا  یخاص يکه طبقه بند
و آسـم، اخـتالالت    یچاق يمارینوجوانان بعد از ب یگروه سن

مطالعـات خـارج از   ). 2( باشـد  یم يماریب نیتر عیشا وردنخ
درصـد   4تـا   1 نیاز خوردن را ب یاختالالت ناش وعیکشور ش

درصــد در  4درصــد در زنــان و  9/10 گــرید ییو در جــا) 2(
مطالعـات انجـام شـده در داخـل     . دهـد  ینشان م) 7(مردان 
  انـد  درصـد اعـالم کـرده    9تا  3/6آن را از  وعیش زانیکشور م

 يهـا  ر خـوردن ابتـدا بـه صـورت حالـت     اختالالت د. )8، 9(
 ریـ و نگـرش غ  يا هیـ تغذ يهـا  چون اختالل در نگرش فیخف
 يها که شامل نگرش شود ینسبت به خوردن شروع م یعیطب
از  یذهنـ  ریآل، تصـو  دهیو ا ینسبت به وزن فعل یعیطب ریغ

نسـبت بـه غـذاها و     یخوردن، اشتغال ذهنـ  يبدن و رفتارها
دفـع غـذا از بـدن     يهـا  ها در بـدن و روش  سوخت و ساز آن

 ریغ باًیو تقر دیشد ینیبال يها به حالت تیکه در نها باشد یم
 لیتبـد  یعصـب  يو پرخـور  ییاشتها یب ر؛یقابل بازگشت نظ

 یگروه سن نیلذا شناخت افراد در معرض خطر در ا شوند، یم
  .)10، 11( باشد یم تیاهم يدارا

صورت گرفتـه   طالعاتنگرش نسبت به اختالل در م وعیش
و ) 11( و همکاران يدرصد در مطالعه گرگر 7/16در کشور؛ 

، افـراد  1/11افراد با وزن نرمـال   انیدر م یدر مطالعه ضرغام
شـده   انیـ درصـد ب  8/31چـاق   یلـ یو در افراد خ 7/16چاق 
، یطیمح، یکیولوژیبمانند عوامل  یمختلفعوامل ). 12(است 
، يرفتـار  يالگوهاتوانند بر  یم یاجتماعو  ياقتصاد، یفرهنگ

ــار تغذ  ــه رفت ــاز جمل ــرد  يا هی ــاثف ــند   ریت ــذار باش ). 13(گ
متناسب بودن آن بـه   زانیو م شیفرد از وزن خو یتصورذهن

از  یکـ یدختران در جوامع امروز بـه عنـوان    نیخصوص در ب
نشـان   نـه یزم نیاست و مطالعات در ا ییبایمهم ز يارهایمع
ـ  دهند یم وزن و انـدام در دختـران    زنـامطلوب ا  یتصور ذهن

از عوامل مهـم   یکی). 3(از همساالن مذکرشان است  تر عیشا
 دهیـ فرهنـگ غـرب و پد   يمـار یب نیا شیدایو تأثیرگذار در پ

اسـت   یاز جمله جوامع زین رانیا) 14( باشد یشدن م یجهان
 یو بهداشـت  یتـ یجمع راتییـ عبـور از تغ  عیسر انیکه در جر

گـذار  «موسـوم بـه    ،یاجتمـاع و توسـعه   ینیاز شهرنش یناش
 شیلذا با توجه بـه افـزا  ). 15(قرار دارد  »یبهداشت -يا هیتغذ

 یدختران بررسـ  نیرو به رشد اختالالت نگرش خوردن در ب
). 16( رسـد  یبه نظـر مـ   يو عوامل مرتبط با آن ضرور وعیش

 نیـ ه بر اموضوع خاص عالو کیشخص نسبت به  يها نگرش
 يهـا  نـرم  قیـ توانـد از طر  یم باشد یحاصل تجارب فرد م که

 یانسـان  يهـا  ساختار گـروه  يادیاز عناصر بن یکیکه  یانتزاع
و به هنجار کـنش   حیصح وهیها ش نرم. حاصل شود باشند یم

را  ییکـه چـه کارهـا    دهنـد  یرا نشان داده و به افراد نشان م
کننـده در   ییگو شیعامل پ کیانجام بدهند؛ و عنوان  دینبا

سازه تحت تأثیر فشـار   نیا. باشند یقصد انجام رفتار مطرح م
بـرآوردن انتظـارات    يفـرد بـرا   زهیدرك شده و انگ یاجتماع

 يهـا  نرم نیدر خصوص رابطه ب). 17( شود یم جادیا گرانید
آل  دهیـ داشتن بـدن ا  يو آرزو يا هیتغذ نگرش و نوع یانتزاع
صـورت   يدختران در خارج از کشور مطالعات متعدد نیدر ب

کـه در آن بـه    یامـا مطالعـات مـدون   ). 18-20(گرفته است 
دختران در  يا هیها و تأثیر آن بر نگرش تغذ نقش نرم یبررس

پرداخته باشد محدود است و مطالعـات صـورت گرفتـه     رانیا
ــه بررســ شــتریب ــنگــرش تغذ وعیشــ یب  یعــیطب ریــغ يا هی

مطالعه حاضـر بـا    ،موضوع تیذا با توجه به اهماند؛ ل پرداخته
و ارتبـاط آن   یعـ یرطبیغ يا هینگرش تغذ وعیش نییتعهدف 
ـ  یانتزاع يها با نرم  يدختـران دانشـجو   نیتناسب اندام در ب

  .همدان انجام شد یدانشگاه علوم پزشک
   ها روشمواد و 

 231 در میـان کـه   مقطعی بـود  این پژوهش یک مطالعه
در  دانشـگاه علـوم پزشـکی همـدان    دختر نفر از دانشجویان 

شرح بود  نیبدنحوه انجام مطالعه . انجام شد 1391زمستان 
مختلف به عنوان خوشه در نظر گرفتـه   يها ابتدا دانشکده که

سـاده و بـا    تصـادفی  یـري گشد و با استفاده از روش نمونـه  
در هر یک ) Proportional to Size(احتمال متناسب با حجم 

ــاب   از خوشـــه ــرکت کننـــدگان را انتخـ ــا، شـ ــدندهـ و  شـ
طراحی شده در این خصوص در اختیار آنـان   يها پرسشنامه

. قرار داده شد و اطالعات مورد نیاز از آنان جمع آوري گردید
پژوهش در زمینه چگـونگی انجـام    يها یگفتنی است آزمودن

انجـام  مطالعه و محرمانه بودن اطالعات و همچنین هـدف از  
و تمامی آنان با تمایل وارد مطالعـه   نداین مطالعه توجیه شد

ــاقص تعــداد  بعــد از حــذف پرسشــنامه. شــدند  227هــاي ن
نرخ پاسخ دهـی  (پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت 

  ).درصد بود 2/98در مطالعه حاظر 
بخـش   سهابزار گردآوري اطالعات در این پژوهش شامل 

 انیدانشـجو خـودگزارش دهـی از    صـورت بود و اطالعات به 
  .جمع آوري شد
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ـ ا: يا نـه یو زم یشـناخت  تیـ بخش اول اطالعات جمع  نی
قسمت شامل ده سوال بود و اطالعات شرکت کنندگان را در 

ــن   ــوص س ــال (خص ــه س ــته تحصــ )ب ــک( یلی، رش  ،یپزش
بهداشـت،   ،یراپزشـک یپ ،یتوانبخشـ  ،يداروساز ،یدندانپزشک

 یکارشناس ،یکارشناس( یلیتحص، مقطع )یو مامائ يپرستار
، )ریـ بلـه، خ (، سـکونت در خوابگـاه   )یعمـوم  يارشد، دکتـر 

بـه  (، وزن )متـر  یبه سانت(، قد )مجرد، متاهل(تاهل  تیوضع
ـ ( يغذایی به منظور الغر می، سابقه گرفتن رژ)لوگرمیک  ،یبل
و اسـتفاده از  ) ریـ خ ،یبل( يالغر يها ، استفاده از قرص)ریخ

. داد یقـرار مـ   یابیمورد ارز) ریخ ،یبل( يالغر يها برا مسهل
این قسمت به وسـیله   :يا هیتغذبخش دوم پرسشنامه نگرش 

نگرش نسبت بـه خـوردن    گویه اي، 26 پرسشنامه استاندارد
)Eating Attitudes Test( را  يا هیـ نگرش، عادات و رفتار تغذ

من از چاق بـودن  «به عنوان مثال . داد یمورد سنجش قرار م
از غـذا خـوردن   «یـا  » اضافه وزن داشتن هراسان هسـتم  او ی

دهـی  پاسخ  .»کنم یمیز پرهحتی هنگامی که گرسنه هستم 
، اغلب )صفر ازیامت(هرگز و به ندرت : کرتیآن به صورت لبه 

. بـود ) سـه  ازیامت( شهیو هم) دو ازیامت( ، معموالً)کی ازیامت(
 ایـ و  20برابر  ازیاست و امت 78پرسشنامه  نیا ازیحداکثر امت

 ریـ نگـرش غ (شـده   ختـل م يا هیـ به عنوان نگرش تغذ شتریب
پرسشـنامه   نیشده است؛ ا فینسبت به خوردن تعر) یعیطب

و  ییبه کار رفته است و روا زین رانیدر ا يدر مطالعات متعدد
  ).11، 21( قرار گرفته است دأییآن مورد ت ییایپا

کننده تناسـب   بیترغ یانتزاع يها نرم پرسشنامه بخش سوم
بر اساس  قیتحق میت یانتزاع يها نرم يریاندازه گ يبرا: اندام

پـنج   کرتیل اسیدر مق ییها هیگو) 18-20(مطالعات مشابه 
ـ ا. نمـود  یطراحـ ) 5( ادیز یلیخ تا) 1(از هرگز  يا نهیگز  نی

ط دانشـگاه تـا چـه    یمحـ «مثال  يبرا ه،یگو 8قسمت شامل 
ـ  »کنـد  یمـ  بیناسب ترغداشتن اندام م ياندازه شما را برا  ای

 رم،یـ بگ يالغـر  میـ به اندام مناسب رژ دنیرس ياگر من برا«
که کسب نمره بـاالتر نشـان    »کنند یم دأییام آن را ت خانواده

. در خصوص تناسب اندام بـود  تر يقو یانتزاع يها دهنده نرم
ـ  يهـا  نرم مهآلفا کرونباخ پرسشنا بیضر در مطالعـه   یانتزاع

در نهایـت اطالعـات جمـع     .برآورد گردید 75/0رابر پایلوت ب
شـد و بـا    21ویرایش  SPSSآوري شده وارد نرم افزار آماري 

ی تسـت  رتـ ینظ مناسـب ي آمـاري  هـا  آزمـون بهره گیـري از  
مـورد تجزیـه و    05/0داري  مستقل و کاي دو در سطح معنی

  .تحلیل قرار گرفت
  

 ها افتهی 
ــدگان    ــرکت کنن ــن ش ــه س ــا  18دامن ــو م 32ت  آن نیانگی

ي مربــوط بــه متغیرهــاي هــا افتــهی. ســال بــود 2/2±12/21
  . آورده شده است 1 ي و جمعیت شناختی در جدولا نهیزم
  

دانشجویان در بین  يا نهیمتغیرهاي زموضعیت بررسی  .1جدول 
  مورد بررسی

  درصد  تعداد    متغیر

  2/47  107  18-20  سن
24-21  102  9/44  
32-25  18  9/7  

  5/66  151  بله  سکونت در خوابگاه
  5/33  76  خیر

  7/9  22  متاهل  وضعیت تأهل
  3/90  205  مجرد

  1/18  41  پزشکی  دانشکده
  8/8  20  دندان پزشکی

  9/7  18  داروسازي
  3/16  37  پیراپزشکی

  3/20  46  پرستاري و مامایی
  3/20  46  بهداشت

  4/8  19  توانبخشی

  5/7  17  بلی  براي الغري ها مسهلاز  استفاده
  5/92  210  خیر

  8/34  79  بلی  ي غذایی الغريها میرژگرفتن 
  2/65  148  خیر

  4/4  10  بلی   ي الغريها قرصخوردن 
  6/95  217  خیر

  
نگـرش غیــر طبیعــی  ) درصــد 6/21(نفـر از دانشــجویان   49

اي و متغیرهـاي   یـه تغذبین نگرش . نسبت به خوردن داشتند
، گـرفتن رژیـم غـذایی،    هـا  مسـهل اي مانند استفاده از  ینهزم

داري  رابطه آمـاري معنـی  ي الغري و وزن ها قرصاستفاده از 
موضوعات مورد بررسـی در پرسشـنامه   ). 2جدول (دیده شد 

پاسخ بر اساس توزیع فراوانی نسبی و مطلق ي انتزاعی ها نرم
رابطـه   4در جدول  .آورده شده است 3در جدول  به سواالت

ـ   یانتزاع يها با نرم يا هیتغذبین نگرش   نیتناسب انـدام در ب
  .نشان داده شده است انیدانشجو
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  ي و نگرش غیر طبیعی نسبت به خوردنا نهیزمبررسی رابطه بین برخی از عوامل . 2جدول 
  
  داري معنی

                        نگرش غیر طبیعی نسبت به خوردن
  خیر  مورد مطالعه متغییرهاي

  )درصد(تعداد 
 )انحراف معیار(میانگین 

  بله
  )درصد(تعداد 

 )انحراف معیار(میانگین 
X2= 127/0  

P= 939/0  

 سن 20تا  18  22 %)6/20(   85 %)4/79( 
 24تا  20  23 %)5/22(   79 %)5/77( 
   32تا  25  4 %)2/22(   14 %) 8/77( 

  
  
  

X2= 144/7  

P= 308/0  

  رشته تحصیلی  پزشکی 11 %)8/26(  30 %)2/73( 
  دندانپزشکی 1 %)5(  19 %)95( 
  داروسازي 3 %)7/16(  15 %)3/83( 
  پیراپزشکی 11 %)7/29(  26 %)3/70( 
  پرستاري و مامایی 11 %)9/23(  35 %)1/76( 
  بهداشت  10 %)7/21(  36 %)3/78( 
 توانبخشی 2 %)5/10(  17 %)5/89( 

X2= 510/1  
P= 219/0  

 در خوابگاه سکونت بلی 29 %)2/19(  122 %)8/80( 
 خیر 20 %)3/26(  56 %)7/73( 

X2= 507/1  

P= 220/0  

  هلأوضعیت ت  متاهل  7 %)8/31(  15 %)2/68( 
  مجرد  42 %) 5/20(   163 %)5/79( 

X2= 054/15  

P< 001/0  

  ها مسهلاستفاده از   بله 10 %)8/58(  7 %)2/41( 
  خیر 39 %) 6/18(  171 %)4/81( 

X2= 120/9  

P= 003/0   

  ي الغريها قرصاستفاده از   بله  6 %)60(  4 %)40( 
  خیر 43 %)8/19(  174 %)2/80( 

X2 = 372/16  

P< 001/0  

  يالغر يها میگرفتن رژ  بلی  29 %)7/36(  50 %)3/63( 
  خیر  20 %)5/13(  128 %)5/86( 

t= 610/0  

P= 542/0   

  قد  87/163 )77/6(  51/164 )97/4( 

t = 502/4-  

P< 001/0  

  وزن  59/62 )49/10(  47/56 )77/7( 

  
  ي انتزاعیها نرم گویه هايپاسخ به توزیع فراوانی نسبی و مطلق  .3 جدول

  ي انتزاعیها نرم گویه هاي
 

  خیلی زیاد
 )درصد( تعداد

  زیاد
 )درصد( تعداد

  تا حدودي
 )درصد( تعداد

  کم
 )درصد( تعداد

   هرگز
 )درصد( تعداد

  میانگین 
  )انحراف معیار(

 22/3 )09/1(  17 %)5/7(  35 %)4/15(  85 %)4/37(  61 %)9/26(  29 %)8/12(   ؟کنند یدوستان شما تا چه اندازه شما را براي داشتن اندام مناسب ترغیب م
 3 )24/1(  34 %)15(  42 %)5/18(  69 %)4/30(  52 %)9/22(  30 %)2/13(   ؟کند یمحیط دانشگاه تا چه اندازه شما را براي داشتن اندام مناسب ترغیب م

 39/3 )11/1(  13 %)7/5(  33 %)5/14(  74 %)6/32(  65 %)6/28(  42 %)5/18(   ؟کنند یداشتن اندام مناسب ترغیب م تا چه اندازه شما را به یجمعوسائل ارتباط 
 78/2 )02/1(  21 %)3/9(  76 %)5/33(  68 %)30(  54 %)8/23(  8 %)5/3(   ؟رندیگ یالغري م يها میچه تعداد از دوستان شما براي رسیدن به اندام مناسب رژ

 37/2 )24/1(  73 %)2/32(  53 %)3/23(  60 %)4/26(  24 %)6/10(  17 %)5/7(   .کنند یام آن را تایید م اگر من براي رسیدن به اندام مناسب رژیم الغري بگیرم، خانواده
 66/2 )28/1(  57 %)1/25(  44 %)4/19(  65 %)6/28(  39 %)2/17(  22 %)7/9(   .کند یبراي رسیدن به اندام مناسب رژیم الغري بگیرم، بهترین دوستم آن را تایید ماگر من 

 73/2 )20/1(  49 %)6/21(  40 %)6/17(  77 %)9/33(  45 %)8/19(  16 %)7(   .کند یاگر من براي رسیدن به اندام مناسب رژیم الغري بگیرم، جامعه آن را تایید م
 45/3 )14/1(  13 %)7/5(  36 %)9/15(  56 %)7/24(  78 %)4/34(  44 %)4/19(   .که الغر بودن جذابیت بیشتري دارد کنند یدوستان من فکر م

  
  نگرش غیر طبیعی نسبت به خوردنو  ي انتزاعیها بررسی رابطه بین نرم .4جدول 

ي انتزاعیها و انحراف معیار نرممیانگین   متغیر   داري یمعن 
   63/27±10/5  بله  نگرش غیر طبیعی نسبت به خوردن

P < 001/0   55/22±37/5  خیر 
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  بحث  
درصـدي اخـتالل    6/21نتایج مطالعه نشان دهنده شیوع 

نگرش غیر طبیعی نسبت به خوردن در بین دانشجویان مورد 
مطالعات انجام شده در کشـور ایـن میـزان را در    . بررسی بود

درصـد   6/24درصد تا  3/6بین دانشجویان و دانش آموزان از 
در مطالعات انجام گرفته ). 11، 12، 21-23(اند  گزارش کرده

کشورهاي دیگر این میزان را در بین دختران دانشجو و دانش 
مطالعات ). 16، 24-30(اند  درصد گزارش کرده 32تا  5آموز 

هاي زیبا شناختی در جوامع و گـرایش   بیانگر تغییر در ارزش
باشـد؛ در ایـن راسـتا     بیشتر به الغـري و تناسـب انـدام مـی    

الالت کنـد کـه اخـت    ضرغامی در مطالعـه خـود گـزارش مـی    
ــه ــده تغذی ــت   اي پدی ــگ اس ــأثر از فرهن ــذا در ). 12(اي مت ل
هاي ارتقاء سالمت زنان، باید عمیقاً به این پدیده توجه  برنامه
 مسـئولین  بـراي  خطـري زنـگ   توانـد  مـی  هـا  یافتهاین  .شود

عوامـل مـرتبط و تـأثیر گـذار بـر آن       بایـد باشـد و   بهداشتی
گـام   هـا  آن کردندر جهت بر طرف شناسایی شوند تا بتوان 

 ریـزان و برنامـه   محققـین بـه   عواملاین  شناسایی؛ برداشت
مناسـبی در جهـت    هاي استراتژي که کند می کمک بهداشتی

   .نمایند تدوین اي هاي مناسب تغذیه ارتقاء نگرش
ــان ــه  می ــوع نگــرش تغذی ــن و ن ــاري  س ــتالف آم اي اخ

داري وجود نداشت، کـه ایـن یافتـه بـا نتـایج مطالعـه        معنی
Jennifer  توانـد   مغایرت دارد، این تفاوت می) 25(و همکاران

ناشی از جمعیت مورد پژوهش و فرهنگ جامعه مورد مطالعه 
  .باشد

ها، گرفتن رژیم غذایی  با توجه به نتایج استفاده از مسهل
اي غیر طبیعـی   هاي الغري با نگرش تغذیه و استفاده از قرص

در ایـن  . داري داشـت  در بین دانشجویان رابطه آماري معنـی 
ــاران   ــت و همک ــوص نوبخ ــاران  Makinoو ) 22(خص و همک

  . نتایج مشابهی را گزارش کردند) 16(
حاضـر شـیوع اخـتالل نگـرش غیـر       همچنین در مطالعه

طبیعی نسبت به خوردن در بین دختران بـا میـانگین وزنـی    
باالتر، بیشتر بود کـه ایـن یافتـه همسـو بـا دیگـر مطالعـات        

به طور مثال پور قاسـمی گرگـري و   ). 11، 12، 21(باشد  می
در مطالعه خود نشان داد که دانش آموزان در ) 11(همکاران 

یــا داري اضــافه وزن بیشــتر از معــرض خطــر اضــافه وزن و 
هاي دیگر داري نگرش غیر طبیعی نسـبت بـه خـوردن     گروه

نیز نشان دادنـد  ) 12(همچنین ضرغامی و همکاران . هستند
که نگرش غیر طبیعی نسبت بـه خـوردن در افـراد چـاق در     

توان چنـین نتیجـه    می. باشد مقایسه با افراد نرمال بیشتر می

بیعی با رفتارهـاي پرخطـر و   اي غیرط گرفت که نگرش تغذیه
هـاي   غیر اصولی از جمله رژیم غذایی سنگین، خوردن قـرص 

باشد، و بـا توجـه بـه     ها مرتبط می الغري و استفاده از مسهل
توانند زمینه سـاز عـوارض خطرنـاکی     این که این رفتارها می

هــاي آموزشــی توســط  بــراي فــرد شــود لــزوم ارائــه برنامــه
ي در معـرض خطـر احسـاس    هـا  کارشناسان تغذیه به گـروه 

  . شود می
هـاي مطالعـه حاضـر وجـود رابطـه آمـاري        از دیگر یافته

اي  هاي انتزاعی تناسب اندام و نگرش تغذیـه  دار بین نرم معنی
-33(باشـد   که همسو با دیگر مطالعـات مـی  غیرطبیعی بود، 

، با توجه به این که الغري و تناسـب انـدام یکـی از    )19، 31
در بـین دختـران در جامعـه امـروز     معیارهاي جـذاب بـودن   

رسد آنـان از تـرس تـرد شـدن از گـروه       باشد، به نظر می می
دوستان و همچنین نداشتن این جذابیت تحت تأثیر دوستان 

گیرند و براي الغر بودن خـود اقـدام    و همساالن خود قرار می
در این راستا . زنند به رفتارهاي غیر بهداشتی کاهش وزن می

Giles نشان دادند بـین معیارهـاي پـذیرش    ) 31( و همکاران
ي الغـري در بـین   هـا  نـرم همساالن، داشتن بدن مناسـب و  

داري وجـود   همساالن و اختالل خوردن ارتباط آماري معنـی 
در مطالعه خـود  ) 32(همکاران  و Thompsonهمچنین  .دارد

دوستان در تعیین تصورات ذهنی و نارضـایتی از   نشان دادند
گذار ي اضافه وزن و در معرض خطر تأثیربدن در دختران دارا

باشد  اختالالت خوردن از جمله رفتارهاي پرخطر می. هستند
هاي انتزاعی باشد؛  که در دختران ممکن است تحت تأثیر نرم

اي هـ  هـاي آموزشـی از کانـال    رسد ارائه برنامـه  لذا به نظر می
مناسب ارتباطی مانند بهره گیري از گروه همساالن بتواند در 
ــایج    ــران نت ــین دخت ــوردن در ب ــتالالت خ ــگیري از اخ پیش

  .سودمندي را به دنبال دشته باشد
هــاي انتزاعــی،  همچنــین نتــایج نشــان داد در بــین نــرم

در این . هاي جمعی میانگین باالیی را کسب کرده است رسانه
در پـژوهش خـود گـزارش    ) 34(ران و همکا Hawkinsرابطه 
ي در ا رسـانه کـه قـرار گـرفتن در معـرض تصـاویر       انـد  کرده

خصوص بدن ایده آل ممکن اسـت بـه اخـتالالت خـوردن و     
ــدن منجــر شــود  ــاران Grabe. نارضــایتی از ب و ) 35( و همک

Yamamiya  نیـز در مطالعـات خـود نشـان      )36(و همکاران
از  هاي جمعـی  رسانه تصاویر معرض در گرفتن قرارکه دادند 

باعث آسیب پذیري شدید زنان نسـبت بـه   هاي ایده آل  بدن
  . شود می نارضایتی از بدنتصویر ذهنی از بدن و 
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در بـین   اخـتالالت خـوردن  شیوع بـاالي  نتایج حاکی از 
ي هـا  نرمارتباط بین  ها افتههمچنین ی. دانشجویان دختر بود

ي غیرطبیعی را نشان داد، که بیـانگر  ا هیتغذانتزاعی و نگرش 
ارتباط ي ها رسانهتأثیرپذیري دانشجویان از همساالن خود و 

 لهیبـه وسـ  ي آموزشـی  هـا  برنامـه ؛ لـذا ارائـه   باشد یمجمعی 
ي ارتباطی مناسب براي دختـران بـه منظـور ارتقـاء     ها کانال

آگاهی آنان از عوارض ناشی از اختالالت خوردن ضروري بـه  
  . رسد یمنظر 

 سپاسگزاري
دانشگاه علوم  گروه بهداشت عمومیاین پژوهش با حمایت    

بـدین   ،پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان انجام شد
و کلیـه دانشـجویان   وسیله نهایت قدردانی و تشـکر از آنـان   

  .دیآ یبه عمل مشرکت کننده در مطالعه 
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Background and Objectives: A major health problem in young women is eating disorders that have 
detrimental nutritional and psychological effects. This study determined the prevalence of abnormal eating 
attitudes and correlated them with subjective norms for fitness among female college students. 
 
Materials and Methods: A cross-sectional study was conducted among 231 female college students at 
Hamadan University of Medical Sciences; subjects were randomly selected in proportion to size for 
participation in this study by the faculty of the university. A self-reporting questionnaire comprising 
sections on demographics, eating attitudes and subjective fitness norms was used to collect data, which 
was analyzed using SPSS-21.  
 
Results: It was found that about 21.6% of participants showed abnormal eating attitudes. These attitudes 
had significant relationships with the use of laxatives, weight loss dieting, diet pills, and weight (p < 0.05). 
Eating attitudes also showed a significant relationship with subjective fitness norms (p < 0.05). 
 
Conclusion: The prevalence of abnormal eating attitudes is high. It is necessary to educate young women 
about the negative effects of eating disorders on overall health and fitness using appropriate channels of 
communication. 
 
Keywords: Eating attitudes, Subjective norms, Female college student 
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