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  1011چهارم اردیبهشت  ی /هفته616 ی /شمارهو نهم  سال سی مجله دانشکده پزشکی اصفهان
 92/9/0011تاریخ چاپ:  01/0/0011تاریخ پذیرش:  92/01/0922تاریخ دریافت: 

  
 فرهنگی نسبت به تصویر بدنی با اختالالت خوردن در دانشجویان دختر شهر تهران -های اجتماعی ارتباط نگرش

 
 3مینا باباشاهی، 2، مروارید نورمحمدی1الناز ویسی

 
 

 دهیچک

بدنی، بیشترین  تصویر اختالالتای و  ی نادرست تغذیهرفتارهاتواند سبب مشکالتی همچون اختالالت خوردن گردد.  نارضایتی فرد از تصویر بدنی خود، می :مقدمه

 گیرد. دشواری صورت می  ها به ی زندگی فرد هستند و تشخیص آن اختالالت، تهدید کنندهفراوانی را در گروه سنی دانشجویان دارند. این 

ای، از  منظور سنجش نشانگان اختالالت تغذیه  تحلیلی بر روی دانشجویان دختر شهر تهران بود. به -توصیفی -ی مقطعی این طرح پژوهشی، یک مطالعه :ها روش

از ( و جهت بررسی نگرش افراد نسبت به ظاهر خود متأثر از عوامل فرهنگی و اجتماعی، EAT26) Eating attitudes test 26ی  نامه ی پرسش فرم تطبیق یافته
اطالعات  ،نامه سپس، با استفاده از پرسشاستفاده شد.  Socio-cultural attitudes towards appearance-3 (SATA3) ی نامه ی پرسش یافته  فرم تطبیق

 گیری شد. وزن و قد دانشجویان اندازهدموگرافیک افراد سنجیده و 

مشاهده شد  یدار یارتباط معن  نامه پرسش دو ازیامت نی. ببود 9/29 ± 91/02و  04/01 ± 91/2برابر  SATA3و  EAT26 یها نامه پرسش ازیامت نیانگیم :ها افتهی

(141/1 > P )ازیامت شیهر واحد افزا یو به ازا SATA، ی نامه پرسش ازیامت EAT26، 060/1 با میمستق طور  به یبدن ی توده شاخص شیافزا. افتی شیافزا 
 یدار یمعن ارتباط خوردن، اختالالت و یبدن ریتصو از یتینارضا با یاجتماع یها رسانه از استفاده زمان مدت نیب ن،یهمچن. داشت ارتباط یبدن ریتصو از یتینارضا

 .شد دهید

فرهنگی در مورد تصویر بدنی و ارتباط آن با اختالالت خوردن در دانشجویان دختر شهر تهران ارتباط  -های اجتماعی در این مطالعه، بین نگرش :یریگ جهینت

 زایش سطح سالمت آنان کمک کند.تواند به جلوگیری از بروز این اختالالت و اف داری مشاهده شد. بنابراین، اقدامات آموزشی جهت افزایش آگاهی دانشجویان، می معنی

 خودپنداره؛ ظاهر بدن؛ رسانه؛ جوانان :یدیکل واژگان

 

فرهنگی نسبت به تصویر بدنی با اختالالت خوردن در دانشجویان  -های اجتماعی ارتباط نگرش .باباشاهی مینا نورمحمدی مروارید، ویسی الناز، :ارجاع

 .049-042 (:606) 92 ؛0011 اصفهان پزشکی دانشکده مجله .دختر شهر تهران

 

 مقدمه

 شال   و اناداه   ی بارر  در فرد یذهن ریتصو عنوان به توان یم را یبدن ریتصو

 کاه کارد   فیا تعر یجساارن  یهار  یژگا یو نیا ا باه  نسبت یوحس  و بدن

 اخاتتت   و افساردگی  هاچاون  یمشالتت  برعث تواند می آن اه نررضریتی

 بادنی  تصاویر  اخاتتت  و  یا هیا نردرست تغذ یرفتررهر .(1) گردد خوردن

 هنارن دارناد. حادود     ژ یا جوانارن و باه و   یسان  گرو را در  یفراوان نیشتریب

درصد اه دختاران   24سرل و حدود  11-42 یدرصد اه دختران گرو  سن 11

 اسات کاه حادود     یدر حار   نیا به اختتت  خوردن مبتت هستند. ا دانشجو

بارر جتات کنتارل وهن خاود اه        کیدختر حداق   رنیدرصد اه دانشجو 11

 ن،ی. هاچنا (4-3)اناد   هر تتش کرد  روش ریسر ریو  ییغذا یهر میرژ قیطر

رو، کنتارل و درمارن اخاتتت      نیا . اه ابرشند یم یگرو  در سن بررور نیا

 .(2)است  رگذاریتأث زین ند ینس  آ یهر، بر ستمت خوردن در آن

 یاا یاه ن شیاختتت  خوردن دشوار است و در با  صیتشخ متأسفرنه،

را  هار  یارریب ریاحتارل ابتت به سر ط،یشرا نی. ا(1) شوند یاه موارد کشف نا

افاراد   یو جساارن  ی. اختتت  خوردن بر ساتمت روانا  دهد یم شیافزا زین

درصاد   44کاه   یطور به  شوند؛ یمحسوب م یجد دیو تتد گذارند یم ریتأث
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اه آن  ینرشا  یلیو اوژ یزیاه افراد مبتت باه اخاتتت  خاوردن، اه عواقا  ف    

 یا بلند مد  و چناد رشاته   یاختتت ، اغل  به مداختت نی. ا(6) رندیم یم

 ساره  ناه یو ا بتاه، هم  کنناد  یم  یرا به جرمعه تحا یردیه ی نهیکه هز رهمندندین

 ن،یو هاچناا یشنرساا روان ه،یااتغذ ی در حااوه  زیاان یگااریمشاالت  د

 یاستئوپروه، آمناور ، اضااراب و افساردگ    ه،یهاچون سوء تغذ ییهر یارریب

و  هیا جرمعاه نسابت باه تغذ    یهار  نگارش  گار، ید ی. اه ساو (1) گردناد  یم

 یاخاتتت  خاوردن اسات. آرمارن     جارد یدر ا یعرم  متا ییغذا یهر میرژ

اه دختاران جاوان،    یرریبسا  شاود  یتوسط جرمعه، موج  م یانگرشتن تغر

هار را   آن جیتادر  موضوع به نیتغر برابر بدانند که ا یرا بر داشتن اندام ییبریه

 .(8-14) دینار یم ریپذ  ینسبت به اختتت  خوردن آس

 باود   ریا فراگ نسبت به خوردن اختتت  ر،یاخ یهر دهه در زین رانیا در

 امار  اسات،  گذاشته ریتأث جوان دختران خصوص  به افراد اه یردیه تعداد بر و

 خاوردن  اخاتتت   ی نهیهم در مر کشور در شد   انجرم مار عر  حرل،  نیا بر

 طیشارا  باه  یمار عارت  چناین  نتریج رود می احتارل و (11-14) است محدود

 هاد   بار  حرضار  پاژوهش  رو، نیا اه. (8)فرهنگی و اجتارعی وابسته برشد 

 در فرهنا   و عاجتاار  جرن  اه که ییفشررهر و هر نگرش نیب ارتبرط یربیاره

 ریتاأث  و خودش ظرهر اه فرد یذهن تصور دارد، وجود یبدن ریتصو خصوص

 .شد انجرم خوردن اختتت  وعیش و جردیا بر عوام  نیا

 

 ها روش

تحلیلی است کاه بار    -توصیفی -ی مقاعی پژوهش حرضر، یک مار عه

روی دانشجویرن دختر شتر تتران انجرم شد  است. بر توجه به نارمعلوم  

ی ناونه اه فرماول   ی آمرری، برای تعیین حجم جرمعه بودن حجم جرمعه

، Z scoreهری  درصد استفرد  شد. شرخص 14کوکران بر ساح اطاینرن 

p ،q  وd (13)قرار گرفتند  41/4و  1/4، 1/4، 621/1ی  برابر بر به ترت .

که بر توجه به احتارل ریزش یر خار نفر به دست آمد  414حجم ناونه 

شد و ایان تعاداد، اه     نفر در نظر گرفته 344هر حجم ناونه  نرمه در پرسخ

 هری دانشجویی انتخرب شدند. بین دختران حرضر در خوابگر 

 ی دانشالد   یپژوهشا  ی تهیمحترم در کا نیاه اخذ موافقت مسؤو  بعد

 ی نرماه  یمعرفا  ،یبتشات  دیشات  یدانشگر  علوم پزشال   ییغذا عیو صنر هیتغذ

دانشگر  گرفته شد. بر اساتفرد  اه   ی دخترانه یهر جتت موافقت خوابگر  یکتب

دانشجو اه پنج خوابگار  انتخارب    344 ،یا خوشه یتصردف یریگ روش ناونه

نرماه   پرساش  114هار،   توساط آن  یکتبا  ی نرمه تیرضر یشدند. پس اه امضر

نرمه توساط   پرسش 114و  یشلراپزیو پ یپزشل یهر رشته رنیتوسط دانشجو

ورود باه مار عاه، شارم      یررهار ی. معدیگرد  یهر تلا رشته ریسر رنیدانشجو

نداشاتن   ،یسرل، دانشجو بودن، دارا بودن ستمت عااوم  18-48 یگرو  سن

 نیا خارص باود. ا   ییغاذا  یهار  مینلردن اه رژ یرویخرص و پ یهر یارریب

 ماورد  در و شاد  یما  داد  حیتوضا  افاراد  یبرا یشفره طور  به ابتدا در طیشرا

 فارم  در ن،یهاچنا . شاد  یما  د یپرسا  ساؤال  افاراد  اه میمساتق  طاور  به هر آن

 در باود  شاد   درخواسات  رنیدانشجو اه و شد  ذکر طیشرا نیا نرمه تیرضر

  یا تلا را یپژوهشا  یهار  نرماه  پرساش  شاد ،  ذکر موارد بر ماربقت صور 

 نباودن  دارا ژ ،یا و ییغاذا  میا رژ داشتن نظر، مد یسن گرو  در نبودن. ندینار

 مار عاه،  در شرکت به  یتار عدم و خرص یارریب وجود ری یعاوم ستمت

 ریا  و نارقص  یهار  نرماه  پرساش  اداماه،  در. بودند مار عه اه خروج یررهریمع

 .شدند گذاشته کنرر مار عه اه نظر مد طیشرا بر ریمغر اطتعر  یدارا

 ی رفتاه ی قیا اه فارم تاب  ،یا هیا منظور سنجش نشرنگرن اختتت  تغذ  به

آن  ییریا و پر یی( که رواEAT26) Eating attitudes test 26 ی نرمه پرسش

  یا دختار تلا  رنیشد  است، استفرد  شاد و توساط دانشاجو    دییتأ رانیدر ا

 ریا ه ساه  یدارا که است سؤال 46 اه متشل  نرمه، پرسش نیا. (11، 12) دیگرد

 .است یدهرن کنترل و خوردن به  یتار ،ییغذا عردا  نیعنرو تحت رسیمق

(، 3) شاه یها شارم   رد،یا گ یما  تعلق 1-41 عبررا  پرسخ به که یرهیامت

 عبارر  . برشد یم( 4) هرگز و( 4) ندر  به(، 4) یگره(، 1) اغل (، 4) اکثرا

 شارم   هار  پرساخ  که یا گونه به شود؛ یم یگذار نار  معلوس صور   به 46

( 3) هرگاز  و( 4) نادر    باه (، 1) یگاره (، 4) اغلا  (، 4) اکثرا(، 4) شهیها

 ناار   نیشاتر یب و صفر رد،یگ یم تعلق فرد به که یا نار  نیتر نییپر. برشند یم

 یبارا  اسات  تهم برشاد،  41 اه بارتتر  آهماون  در فارد  ی نار  اگر. است 18

 .دینار مراجعه یتخصص مراکز به درمرن، ردیه احتارل به و شتریب یبررس

  ی نرماااااه پرساااااش ی رفتاااااهی  قیااااااه فااااارم تاب ن،یهاچنااااا

Socio-cultural attitudes towards appearance-3 (SATA3)   جتات

و  ینگرش افراد نسبت باه ظارهر خاود، متاأثر اه عواما  فرهنگا       یبررس

 رانیا در ا زینرمه ن پرسش نیا ییریو پر ییکه روا (11)استفرد  شد  یاجتارع

مؤ فاه   2ساؤال و   34شال  اه  نرماه، مت  پرسش نی. ا(16)شد  است  دییتأ

هار   . گزیناه شود یگذاری آن بر اسرس مقیرس  یلر  انجرم م است که نار 

 نی. کاتار برشاند  ی( ما 1( تر کاارمت مااوافقم )  1صور  کرمت مخر فم )  به

 ی دهناد    برتتر، نشرن رهیاست. امت 114آن  نیشتریو ب 34 رها یمجاوع امت

 یو اجتاارع  یانابرق ظرهر خود بر انتظررا  فرهنگا  یفرد برا شتریب  یتار

هار را ماورد    رسارنه  را یکاه تاأث   SATA3نرمه  اول پرسش ی است. مؤ فه

  یکلاا یساره  یعبارر  اسات و دروناا   1شاارم   دهاد،  یسانجش قارار ماا  

(Internalization-general ری I-GENنرم )دوم،  ی . مؤ فاه شاود  یما  د ی

ورهشلرر نرم  یسره یو درون نجدس یرا م یورهش یسرختن ا گوهر یدرون

 ی مختلف در ماورد ظارهر و مؤ فاه    یهر رسرنه تیسوم، اها ی دارد. مؤ فه

 یا رسارنه  یهار  رمیا و پ ریچتررم، احسرسر  فارد را اه مواجتاه بار تصارو    

نگارش افاراد    نیارتبرط با  یمنظور بررس  . بهسنجد یظرهر م رییتغ ی دربرر 

نشارنگرن   ریو متغ یو اجتارع ینسبت به ظرهر خود، متأثر اه عوام  فرهنگ

و  SATA3 ی نرماه  پرساش  یکلا  رهیا امت نیبا  ی راباه ،یا هیاختتت  تغذ

  ی نرماه  پرساش  رهیا بار امت  ک،یا آن به تفل ی هر چترر مؤ فه رهیامت ن،یهاچن

EAT26  به روشRegression شد. یبررس یخا 

  پژوهشااگر ساارخته، اطتعاار  سااتی   چااک کیاابااه کاااک  ساا،س،
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. دیا گرد یریا گ اناداه   رنیدانشجو قد و وهن و شد د یسنج افراد کیدموگراف

 یتاراهو  بار  لاوگرم یک 1/4 دقات  بار  و کفاش  بادون   بارس،  حاداق   بر وهن

 کفاش  بدون صر ، ساح کی یرو بر سترد یا صور   به زین قد و یتر یجید

 .شد یریگ انداه  ینوار متر کی اه استفرد  بر متر یسرنت 1/4 دقت بر و

جتت بررسای طبیعای باودن     Kolmogorov-Smirnovاه آهمون 

ی  استفرد  شد. برای مقریساه  SATA3و  EAT26هری  نرمه امتیره پرسش

هاری مختلاف    باین گارو    SATA3و  EAT26 هاری  نرماه  پرسش رهیامت

، درآمد خارنواد  حدود ی تحصیلی،  متغیرهری مستق  دو وضعیتی )رشته

 یهار  اساتفرد  اه رسارنه  ای و  هاری تغذیاه   بعد خارنوار، مصار  ملاا    

 هیا ناری( و چند وضعیتی )تحصایت  و شاغ  پادر و ماردر و     اجتارع

 و  tهااری  (، بااه ترتیاا  اه آهمااون کنناادگرن  شاارکت یی باادن تااود 

One-way ANOVA  اه   یا هار، باه ترت   نباودن داد   یعا یو در صاور  طب 

 منظاور    استفرد  شاد. باه   Kruskal-Wallisو  Mann-Whitney یهر آهمون

 یبررسا  جتات . دیاستفرد  گرد ANCOVAاه آهمون  یگر مخدوش  یتعد

و  ینگرش افاراد نسابت باه ظارهر خاود، متاأثر اه عواما  فرهنگا         ریاثر متغ

 Linear regressionاه  ،یا هیا نشارنگرن اخاتتت  تغذ   ریا بار متغ  یاجتارع

وارد  Linear regressionدر مادل   یبادن  ی تاود   ی هیا رو نا دیاستفرد  گرد

 شدند.  یو تحل هیتجز P < 414/4 یدار یهر در ساح معنشد. داد 

 

 ها افتهی

نارقص باودن     ینفر به د  8که وارد مار عه شدند،  یا کنند   شرکت 344 نیب

 کنناادگرن   شاارکت یساان نیرنگیااکناارر گذاشااته شاادند. م  ساات،یچااک  

 EAT26 یهاار  نرمااه پرسااش رهیااساان و امت نیبااود. بااساارل  46/44 ± 34/4

  SATA3درصااااد( و  11 ناااارنیاطا ی باااار فرصااااله  423/4-114/4)

وجاود   یدار یدرصاد( ارتبارط معنا    11 نرنیاطا ی بر فرصله 131/4-111/4)

 آمد  است.   1افراد در جدول  نیا کیدموگراف یهر شرخص رینداشت. سر

 
 نگرش افراد نسبت به ظاهر خود ریمتغی و ا هینشانگان اختالالت تغذ ریمتغکنندگان با   های دموگرافیک شرکت . ارتباط ویژگی1جدول 

 اختالالت نشانگان امتیاز (درصد) تعداد ها گروه عنوان
 *ای تغذیه

 افراد نگرش امتیاز P مقدار
 **خود ظاهر به نسبت

 P مقدار

 458/0 40/91 ± 80/18 074/0 80/9 ± 40/8 145( 7/49) پیراپزشکی و پزشکی تحصیلی ی رشته

 10/93 ± 80/19 10/11 ± 20/8 147( 3/50) ها رشته سایر
 291/0 50/96 ± 00/20 344/0 30/10 ± 08/7 40( 6/13) دیپلم زیر پدر تحصیالت

 80/91 ± 90/18 01/10 ± 00/9 101( 6/34) دیپلم
 60/91 ± 50/19 70/10 ± 20/8 151( 7/51) دانشگاهی

 970/0 80/91 ± 70/20 465/0 40/9 ± 20/7 52( 8/17) دیپلم زیر مادر تحصیالت

 10/92 ± 70/17 70/10 ± 70/7 109( 3/37) دیپلم
 60/92 ± 10/20 40/10 ± 30/8 131( 9/44) دانشگاهی

 787/0 20/92 ± 00/19 807/0 50/10 ± 90/7 155( 1/53) آزاد پدر شغل

 80/92 ± 60/19 30/10 ± 50/8 132( 2/45) کارمند
 70/86 ± 10/26 70/14 ± 10/21 5( 7/1) کار بی

 671/0 30/94 ± 30/22 400/0 50/11 ± 10/8 32( 0/11) آزاد مادر شغل

 70/93 ± 70/19 50/10 ± 70/7 86( 5/29) کارمند
 30/91 ± 70/18 30/10 ± 60/8 174( 5/59) دار خانه

 درآمد حدود
 خانواده

 275/0 05/90 ± 02/18 904/0 20/10 ± 80/7 63( 5/21) تومان 2400000 از بیشتر
 10/93 ± 52/19 50/10 ± 50/8 229( 4/78) تومان 2400000 از کمتر

 403/0 70/91 ± 90/19 136/0 00/11 ± 90/8 209( 6/71) کمتر یا نفر 4 خانوار بعد

 80/93 ± 90/17 10/9 ± 50/6 83( 4/28) نفر 4 از بیشتر
 های مکمل مصرف

 ای تغذیه
 032/0 90/95 ± 70/19 105/0 80/11 ± 50/9 89( 5/30) بله

 70/90 ± 00/19 80/9 ± 70/7 203( 5/69) خیر
 از استفاده

 اجتماعی های رسانه
 در ساعت دو از کمتر

 40/87 ± 40/18 854/0 80/10 ± 60/8 53( 2/18) روز
043/0 

 40/93 ± 40/19 40/10 ± 20/8 239( 8/81) روز در ساعت دو از بیشتر 
 ی توده ی نمایه
 بدنی

 002/0 20/83 ± 80/17 024/0 40/11 ± 10/7 36( 3/12) وزن  کم

 10/92 ± 30/19 50/9 ± 50/7 201( 8/68) طبیعی
 60/98 ± 20/18 70/13 ± 30/11 44( 1/15) وزن  اضافه

 10/100 ± 90/19 30/12 ± 00/8 11( 8/3) چاق
 وضعیتی چند متغیرهری برای One-way ANOVA وضعیتی دو متغیرهری برای t هری آهمون *

وضعیتی چند متغیرهری برای Kruskal-Wallis و وضعیتی دو متغیرهری برای Mann-Whitney هری آهمون **



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکارانالناز ویسی  ی تصویر بدنی و اختالالت خوردنرابطه

 1400چهارم اردیبهشت  ی/ هفته616ی شماره/  39 سال –اصفهان  یمجله دانشکده پزشک

 

155 

منظاور سانجش نشارنگرن     باه   EAT26ی  نرماه  میرنگین امتیاره پرساش  

درصد اه افاراد در ایان    6/8ی  بود. نار  21/14 ± 34/8ای  اختتت  تغذیه

به دسات آماد. ایان میارنگین امتیاره در گارو  دانشاجویرن         41آهمون برتی 

باود،   1/11 ± 4/8و در سریر دانشاجویرن   8/1 ± 2/8پزشلی و پیراپزشلی 

 (. P=  414/4مشرهد  نشد )داری بین این دو گرو   امر تفرو  معنی

نگارش افاراد    یجتات بررسا   SATA3 ی نرماه  پرساش  رهیامت نیرنگیم

. باود  3/14 ± 3/11 یو اجتاارع  ینسبت به ظرهر خود متأثر اه عوام  فرهنگ

مصاار   یا هیااکااه ملااا  تغذ یکنناادگرن  در شاارکت رهیااامت نیرنگیاام نیااا

 یا هیا باود کاه ملاا  تغذ    یبرتتر اه افاراد  یدار یصور  معن به  کردند، یم

اه دو سارعت اه   شیکاه روهاناه با    یدر افاراد  ن،ی. هاچنکردند یمصر  نا

 SATA3 ی نرماه  پرسش رهیامت نیرنگیم کردند، یاستفرد  م یاجتارع یهر رسرنه

بود که روهاناه کاتار اه دو سارعت اه     یبرتتر اه افراد یدار یصور  معن  به

 ی نرماه  هار دو پرساش   یرههار ی. امتکردناد  یاساتفرد  ما   یاجتاارع  یهر رسرنه

EAT26  وSATA3، تفارو    ،یبادن  ی تود  ی هیمختلف نار یهر گرو  نیب

اه نظار   کیدموگراف یهر گرو  ریسر نیب یدار یداشت. تفرو  معن یدار یمعن

 نیرنگیا م(.1مشارهد  نشاد )جادول     SATA3 ی نرماه  پرساش  رهیامت نیرنگیم

باود.   SATA 41/1 ± 44/3 ی نرماه  پرساش  یکل یسره یدرون ی مؤ فه رهیامت

 تیا سانجش اها  ی ورهشالرر، مؤ فاه   یسره یدرون یهر مؤ فه رهیامت نیرنگیم

سانجش احسرسار  فارد اه     ی مختلف در ماورد ظارهر و مؤ فاه    یهر رسرنه

   یا ظارهر باه ترت   رییا تغ ی دربارر   یا رسارنه  یهار  رمیا و پ ریمواجته بر تصرو

 ی نرماه  پرساش  رهیامت نیبود. ب 84/4 ± 14/4و  34/3 ± 14/4، 44/3 ± 44/1

SATA3 ی نرمه پرسش رهیو امت EAT26  مشارهد  شاد و    یدار یارتبرط معنا

 ،EAT26 ی نرماه  پرساش  رهیا امت ،SATA رهیا امت شیهر واحاد افازا   یبه اها

 درصااد،  11 ناارنیاطا ی باار فرصااله 111/4-448/4) رفااتی شیافاازا 164/4

441/4 > P( ) 1 شل  .) 

 

 

 
 

 Eating attitudes test 26های  نامه پرسش امتیاز بین ارتباط. 1 شکل

(EAT26 و )Socio-cultural attitudes towards appearance (SATA3) 

بار   141/4-811/3) یکلا  یسره یدرون ی مؤ فه رهیامت نیب ن،یهاچن

 یسااره یدروناا ی مؤ فااه(، P < 441/4درصااد،  11 ناارنیاطا ی فرصااله

(، P < 441/4 درصد، 11 نرنیاطا ی فرصله بر 418/1-442/3) ورهشلرر

 مختلااف در مااورد ظاارهر    یهاار رساارنه تیااساانجش اها ی مؤ فااه

 ی ( و مؤ فهP < 441/4درصد،  11 نرنیاطا ی بر فرصله 346/3-116/4)

 یا رسارنه  یهار  رمیا و پ ریسنجش احسرسر  فارد اه مواجتاه بار تصارو    

درصاد،   11 نارن یاطا ی بار فرصاله   186/3-111/6ظرهر ) رییتغ ی دربرر 

441/4 > Pی نرمااه پرسااش رهیاا( باار امت EAT26  یدار یارتباارط معناا  

 مشرهد  شد.

 

 بحث

فرهنگای در ماورد تصاویر     -هاری اجتاارعی   در این مار عه بین نگرش

بدنی بر اختتت  خوردن در دانشجویرن دختر سرکن خوابگر  در شاتر  

هری این تحقیق نشرن داد کاه   داری مشرهد  شد. یرفته تتران ارتبرط معنی

بر افزایش اثر عوام  فرهنگی و اجتارعی بر نگرش فرد نسبت به ظارهر  

یرفت. این نتیجاه بار    ای افزایش می ه سنجش اختتت  تغذیهخود، امتیر

 (11)و هالارران   Uchoaی  شاد  مرنناد مار عاه     سریر مار عر  انجارم 

 هاسو است.

ی  دار باین ناریاه   ی معنای  ی وجود رابااه  دهند   نتریج مار عه نشرن

صور  کاه کاتارین نار      بدنی و اختتت  خوردن بود؛ بدین  ی تود 

اختتل خوردن در افراد بر وهن طبیعای باود کاه ایان نتیجاه، در ساریر       

 (18)ی میاری و هالارران    مار عر  نیز دید  شد. بارای مثارل، مار عاه   

هاری تغذیاه،    ی بادنی و اخاتتل   دهد که بین شرخص تاود   گزارش می

گیری  به این نتریج، برید به پیشداری وجود داشت. بر توجه  ارتبرط معنی

و شنرسریی هودرس اختتت  مورد بررسای توجاه شاود. آگار  شادن      

مسؤوتن فرهنگی، بتداشتی و اجتارعی در خصوص اهایت موضوع و 

اهتارم به ماداخت  مارتبط هاچاون آماوهش افارادی کاه در ارتبارط        

 .تواند در دستور کرر قرار گیرد مستقیم بر دانشجویرن هستند، می

هری فرهنگی و اجتارعی در مورد  هاچنین، بین وهن بدن و نگرش

دار و مستقیای نشرن داد  شد. در واقع، هر چاه   ی معنی ظرهر بدن راباه

وهن فرد کاتر برشد، رضاریت او اه ظارهر بادن بیشاتر اسات. در ایان       

نتاریج مشاربتی را گازارش کردناد.      (11-44)خصوص، سریر مار عر  

نیاز بار توهیاع افاراد بار       Moon (41)و  Songی  هاچنین، در مار عاه 

درصاد   1/41درصد افراد طبیعای و   1/12ی بدنی،  اسرس شرخص تود 

هار اه تصاویر بادنی     درصاد آن  6/4که فقط   افراد چرق بودند؛ در حر ی

آماوهان اه   شدرصاد اه دانا   2/11خود به طاور کرما  راضای بودناد و     

تاوان نتیجاه گرفات هنجررهاری      تصویر بدنی خود نرراضی بودناد. مای  

جری تأکید بر وهن طبیعی و ستمتی، تنتر بر پاریین    هر به جرمعه و رسرنه

بودن وهن تأکید دارند و حتی افراد بر وهن طبیعی اه ظرهر خاود راضای   

 SATA3 ی نامه پرسش امتیاز در تغییرات
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هش وهن نیستند. این مسأ ه، منجر به تتش تارم افراد جرمعاه بارای کار   

تواناد عواقا     شود که در صاور  اصاو ی نباودن ایان عاا ، مای       می

هری مختص به هنرن، برید  ریزی نرپذیری بر جری بگذارد. در برنرمه جبران

ی میاری و هالارران    به این ا گوهری نرهنجرر توجه شود، امر در مار عه

داری  ارتبارط معنای   بدنتصویر ذهنی اه  وای  تغذیه ت بین اختت (18)

ی ورهشالرران اه تاارمی    ی ناوناه  ایان مار عاه، جرمعاه    د. دردید  نش

ی حرصا  بار ساریر     تواناد د یا  مغاریر  نتیجاه     هر بودند که مای  رشته

هر برشد؛ چرا که رسیدن به اهدا  ورهشی، خاود یلای اه علا      مار عه

 ای است.   اصلی اختتت  تغذیه

طور مساتقیم بار اباتت باه       در این مار عه، نررضریتی اه بدن خود به

طور که در تحقیقر  دیگار، ایان    اختتت  خوردن مرتبط است. هارن 

ی مثبات   یک راباه Sarfo (44)و  Ntimنتیجه حرص  شد. در پژوهش 

داری باین تصاویر بادنی و اخاتتت  خاوردن در دانشاجویرن        و معنی

 دختران دانشگرهی در کشور غنر تأیید شد.

ی بدنی،  تود هری پژوهش حرضر، عتو  بر شرخص  بر اسرس یرفته

هری اجتارعی و هاچناین، میازان رضاریت     مد  همرن استفرد  اه رسرنه

بینی کنند  برای اباتت باه اخاتتت      هری پیش فرد اه ظرهر بدن شرخص

طاور کاه مار عار  دیگار هاچاون تحقیاق        برشاند؛ هاارن    خوردن می

Bennett  هاری   کنناد. رسارنه   اه این نتیجه حاریت می (43)و هالرران

هری جرمعه و رواج ا گوهریی غلاط اه هیباریی،    اجتارعی بر تغییر نگرش

گذارناد. هار چاه همارن      ود اثر منفای مای  بر انتظررا  جوانرن اه بدن خ

هری اجتارعی افزایش یربد، نررضریتی اه فیزیاک بادنی    استفرد  اه رسرنه

شود و به دنبرل آن، احتارل بروه اختتت  خوردن نیز افزایش  بیشتر می

بینای   پایش  (42)ا دین سعید و هالرران  ی شاس یربد، امر در مار عه می

ی بادنی   ابتت به اخاتتل خاوردن تنتار در ماورد متغیار شارخص تاود        

ارتبرط باود. در   داری داشت و بر تصویر ذهنی اه ظرهر، بی معنی ی نتیجه

ی اباتت باه    بینای کنناد    ی بادنی عرما  پایش    واقع، تنتر شارخص تاود   

(. مالن است این مغریر  به علات  P=  444/4اختتت  خوردن بود )

 هر برشد. فرهنگی آن -ی مورد بررسی و شرایط اجتارعی تفرو  جرمعه

این مار عاه، هار چاه فارد همارن بیشاتری اه       هاچنین، طبق نتریج 

شاود و ایان    هری اجتارعی استفرد  کند، رضریت اه بدن کرسته می رسرنه

مشاربه اسات. پیشانترد     (11، 11)هاری مار عار  دیگار     نتیجه بار یرفتاه  

هری اجتارعی، نررضریتی اه  رد  اه شبلهشود بر کنترل مد  همرن استف می

 ی مستقیم نررضاریتی اه بادن    یربد. بر توجه به راباه ظرهر بدن کرهش می

 

خود بر اختتت  خوردن، به دنبرل آن، اه احتارل وقوع اخاتتت   

 شود. خوردن نیز کرسته می

ت به اخاتتت   ابت (41)و هالرران  de Souza Ferreiraطبق پژوهش 

ی   ی مستقیای دارد. هاچنین، بر اسارس مار عاه   خوردن بر درآمد پریین راباه

فرهندان وا دین دارای تحصیت  برتتر، به احتارل بیشاتری باه    (46)دیگری 

شوند، امر در پژوهش حرضار باین میازان درآماد        خوردن دچرر میاختتت

خرنواد  و ساح تحصیت  وا دین بر احتاارل اباتت باه اخاتتت  خاوردن      

ی  داری مشرهد  نشد. مالن اسات باه علات انتخارب جرمعاه      ی معنی راباه

ی محا  هنادگی،    هار در همیناه   ناونه اه دانشجویرن و هاگن بودن آهماودنی 

 ی متغیرهری مد نظر بر عوام  خرنوادگی کرهش یرفته برشد.میزان هابستگ

هاری شاتر تتاران     در این تحقیق، اه دانشجویرن سرکن در خوابگر 

رود بر تلرار پژوهش بر دانشجویرنی که  صور  استفرد  شد. احتارل می

 جز خوابگر  سلونت دارند، نتریج متفروتی حرص  شود.  در محلی به

تأثیرگاذار رفتررهاری فارد در دوران جاوانی بار      بر توجه به نقاش  

هاری تهم   شاود سیرسات   ی خود و هاچنین جرمعاه، پیشانترد مای    آیند 

هری اجتاارعی، بتباود تصاویر     جتت به حداق  رسرندن اثر منفی رسرنه

هاری غاذایی سار م و     رسرنی به جوانرن در راباه بر رژیام  بدنی و آگرهی

 ی طبیعی وهن اتخرذ گردد. محدود 

 

 یریگ جهینت

 رینسبت به تصاو  یفرهنگ -یاجتارع یهر ارتبرط نگرشدر این مار عه، 

بررسی شد. طبق نتریج، افازایش اثار عواما     بر اختتت  خوردن  یبدن

فرهنگی و اجتارعی بر نگرش فارد نسابت باه ظارهر خاود، منجار باه        

شود. هاچنین، بین اختتت  خاوردن بار    افزایش اختتت  خوردن می

دار و  ی معنای  ی بدنی و بر نررضریتی اه بادن خاود، رابااه    د ی تو ناریه

ی مساتقیم و بار    مستقیای دید  شد. رضریت اه بدن بر وهن پریین رابااه 

 ی معلوس دارد. هری اجارعی راباه مد  همرن استفرد  اه شبله

 

 یقدردان و تشکر

 11443بار کاد    یبتشات  دیپژوهرن دانشگر  شت ی پژوهش در سرمرنه نیا

هری دانشجویی انجرم شد. اه  و بر کس  گواهی اه معرونت خوابگر ثبت 

این رو، اه تاارمی دانشاجویرنی کاه در ایان پاژوهش شارکت کردناد،        

هری دانشجویی و سریر افرادی که مر را در انجرم ایان   مسؤو ین خوابگر 

 گردد. مار عه یرری ناودند، تشلر و قدردانی می
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Abstract 

Background: Dissatisfaction with one's body image can cause problems such as eating disorders. The highest 

frequency of unhealthy nutritional behaviors and body image disorders is observed in university students. These 

disorders are life-threatening and difficult to diagnose. 

Methods: This project was a descriptive-analytical cross-sectional study on girl students in Tehran City, Iran. To 

assess the symptoms of eating disorders, the adapted form of Eating Attitudes Test-26 (EAT26) questionnaire was 

used, and to assess people's attitudes towards their appearance affected by cultural and social factors, the adapted 

form of the Socio-Cultural Attitudes towards Appearance-3 (SATA3) questionnaire was used. By a questionnaire, 

demographic information was measured, and students' weight and height were recorded. 

Findings: The mean scores of EAT26 and SATA3 were as 10.45 ± 8.3 and 92.3 ± 19.3, respectively. There was a 

significant relationship between SATA3 and EAT26 questionnaires scores (P < 0.050), and for each unit of SATA 

score increase, EAT26 score increased by 0.161. Increased body mass index was directly related to dissatisfaction 

with body image. There was also a significant relationship between the duration time of using social media with 

dissatisfaction with body image and eating disorders. 

Conclusion: In this study, a significant relationship was observed between socio-cultural attitudes about body 

image and eating disorders among girl students in Tehran City. Therefore, educational measures to increase 

students' awareness can help to prevent these disorders and increase their health. 

Keywords: Self concept; Physical appearance, body; Social media; Adolescent 
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