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نگرش به خوردن و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی شهر الیگودرز
1

مریم بخشنده باورساد .1هانیه بیگی الوار.1الهه سرلك. 1سعید احمدی
 :1گروه پرستاری ،دانشكده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشكی لرستان ،خرم آباد ،ایران
 :1دانشجوی پرستاری ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشكی لرستان ،خرم آباد ،ایران

زمینه و هدف:
مطالعات بسیاری نشان داده اند که رفتارهای خوردن غیر طبیعی در نوجوانان و جوانان شیوع باالیی دارد .این مطالعه با هدف بررسی نگرش
خوردن و عوامل مرتبط با آن در دانش آموزان دبیرستانی انجام شد.

مواد و روش ها:
این مطالعه توصیفی تحلیلی بر روی  911دانش آموز دبیرستانی که با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند انجام گردید.
جهت جمع آوری اطالعات از پرسشنامه اطالعات دموگرافیك و پرسشنامه نگرش خوردن ( )11Eat-استفاده گردید .اطالعات با استفاده از
روشهای آماری کای-اسكور ،t-test ،همبستگی پیرسون به وسیله نرم افزار  11SPSSتجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها:
نتایج نشان داد که  %1199از شرکت کنندهها نگرش تغذیه ای نامطلوب داشته(پسران %11و دختران  .)%1191نگرش نامطلوب به خوردن با
استفاده از قرصهای الغری ،رژیمهای الغری و ورزش در جهت الغری رابطه دارد( <  .)1911pرابطه منفی و معنادار بین نگرش به خوردن
و معدل تحصیلی مشاهده گردید( .)1911, p=1919r=-همچنین یك رابطه مثبت ومعنادار بین نگرش به خوردن و سن مشاهده
گردید(= .)19119, p=1911rمیانگین نمره نگرش به خوردن در زنان بیشتر از مردان بود(=.)1911±11939vs. 3913±1931, 19111p

بحث و نتیجه گیري:
نتایج نشان داد که تعداد زیادی از دانش آموزان بخصوص دختران ،نگرش خوردن غیر طبیعی دارند که سبب میگردد اثرات نامطلوبی بر
روی عملكرد تحصیلی آنان داشته باشد .این نگرش نامطلوب سبب میگردد دانش آموزان از روشهای نامناسب جهت کاهش وزن استفاده
کنند .بنابراین به نظر میرسد که کالسهایی در جهت ارتقا نگرش دانش آموزان باید برگزار گردد.

واژه هاي کلیدي:
نگرش خوردن ،دبیرستان ،دانش آموز
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