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 در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی رشت اختالالت خوردن و عوامل مرتبط با آن

 سبحانه کوچک زاده طالمی1،آسیه نمازي2،معصومه خاله اقلی تبریزي3*،سوزان پوراحمدشیراز4

      عضو هیأت علمی گروه پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - 1
      عضو هیأت علمی گروه مامایی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت- 2
  دانشجوي پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت  - 3
  دانشجوي پرستاري دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت - 4

Email: shadi_t92@yahoo.com 
  

اختالل خوردن یکی از مشکالترایج در بین دختران نوجوان و جوان است که بر سالمت جسمی و روانشناختی :مقدمه و هدف
  .این مطالعه با هدف بررسی اختاللخوردن در دانشجویاندانشگاه آزاد اسالمی واحدرشت انجام گردید.آنان تأثیر بسزایی دارد

نفر از دانشجویان دختر مقاطع مختلف تحصیلی گروه  300ژوهش حاضر یک مطالعه همبستگی بوده که بر روي پ: روش کار
جمع آوري اطالعات با استفاده از پرسشنامهاي در دو قسمت مشخصات . انجام گرفته است 1394غیر علوم پزشکی در سال 

 spss/ver22داده ها با استفاده از نرم افزار  سپس. انجام شدEAT-39سوالی  39دموگرافیک و پرسشنامه سنجش نگرش 
  .مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفت

اکثر افراد مورد بررسی در گروه علوم .سال بود 18-39و محدوده سنی آنها  98/21±52/3میانگین سنی دانشجویان :یافته ها
درصد از دانشجویان مورد بررسی  3/16. بود 62/22±70/8در دانشجویان  BMIمیانگین نمره %). 3/33(انسانی قرار داشتند 

و انحراف معیار  59/99میانگین نمره اختالالت خوردن در دانشجویان . در محدوده طبیعی وزن قرار داشتنددرصد  3/64الغر و
دانشجویان و نمره اختالالت خوردن در آنها  BMIبین نمره . بود 133و حداکثر  46و حداقل نمره کسب شده  86/17

و میانگین سن دانشجویان همبستگی  BMIبین نمره ).=p=  ،024/0- r 67/0(ستگی آماري معنی داري وجود نداشت همب
  .یابدبطوریکه با افزایش سن میانگین شاخص توده بدنی در دانشجویان افزایش می) =001/0P(آماري معنی دار مشاهده شد 

ان دختر در سطح قابل توجهی مشاهده می شود، لذا با توجه به از آنجایی که اختالالت خوردن در دانشجوی :نتیجه گیري
تأثیر شدید این اختالالت بر سالمت جسمی و روحی آنان، شناسایی سایر عوامل زیستی، محیطی، خانوادگی و اجتماعی مؤثر 

 .گردددر ایجاد و پیشرفت اختالالت خوردن در این گروه پیشنهاد می

 زایش وزن، دانشجویاناختالالت خوردن، اف:کلیدواژه ها
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