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 آموزان دختردر دانش اختالالت خوردن و تصویر بدنی  ،خودپنداره 

 2حسن احدی ،*1یزدان پناهناتاشا  

 ایران تهران، یقات تهران،و تحق واحد علومی دانشگاه آزاد اسالم کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت، 1
 عالمه طباطبایی، تهران، ایران دانشگاه گروه روانشناسی عمومی و بالینی، 2 

 

 چکیده 

. جامعه پژوهش دختر انجام گرفت دانش آموزاندر باهدف تعیین رابطه خودپنداره و تصویر بدنی با اختالالت خوردن این پژوهش 
 بودند که مطابق 94-95تهران، در سال تحصیلی  2متوسطه مدارس دولتی منطقه  یکلیه دانش آموزان دختر پایه سوم دوره شامل

تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه  یریگنمونهنفر به شیوه  322کوکران از تعداد  فرمول با
( بود. پژوهش حاضر یك تحقیق EATنگرش به خوردن ) ( و پرسشنامهBICI) یخودپنداره راجرز، مقیاس نگرانی از تصویر بدن

بین خودپنداره پایه یا منفی معناداری  طهرابغیرآزمایشی از نوع همبستگی بود. ضریب همبستگی پیرسون  یهابالینی و جزء طرح
. خودپنداره وجود نداردتمایل به خوردن رابطه معناداری  باعادت غذایی  اما نشان دادواقعی با اختالل خوردن کلی و کنترل دهانی 

و  کنترل دهانی( آرمانی نیز با اختالل خوردن کلی و همچنین با هر سه مؤلفه اختالل خوردن )عادات غذایی، تمایل به خوردن و
این پژوهش گویای اهمیت  هاییافته دارند.رابطه مثبت و معناداری  دهانی کنترل و کلی خوردن اختالل با بدنی تصویر از نگرانی

عصبی و پراشتهایی عصبی( دانش آموزان بوده و در میان متغیرها،  اشتهایییرابطه خودپنداره و تصویر بدنی با اختالالت خوردن )ب
کننده مثبت اختالالت خوردن در دانش آموزان  بینییشپ ،کننده منفی و خودپنداره منفی بینییشپ ،اره واقعی یا پایهخودپند

درصد از واریانس اختالالت خوردن دانش  50بینی . همچنین خودپنداره و نگرانی از تصویر بدنی توانایی تبیین و پیشباشندیم
 آموزان دختر را دارند.

 اختالالت خوردن ؛تصویر بدنی ؛خودپنداره :هایدواژهکل

 

 

 مقدمه

خورند و ای به حکم غریزه میهای مختلف موجودات زنده از هر گروه و ردهاصل و بقای هر موجود زنده بر تغذیه استوار است. گونه
 انسان براینوشند. از جمیع مخلوقات زنده این انسان است که مدتهاست ضرورت آگاهی بر چه خوردن و چگونه خوردن را دریافته است. می

اوست.  تحول روانی روند در عامل ترینقطعی خویشتن، از شخص ارزشیابی و خویشتن نیست مورد در او داوری از ترمهم ارزشی حکم هیچ
 شکل بدن و به وزن خاصی توجه پسران از بیش اجتماعی و فرهنگی جمله عوامل از متعدد دالیل رشد و بالندگی به سنین در جوان دختران

 این در زیرا فرد می باشد، خود از ذهنی تصویر با رابطه در گروه، این مشکالت بیرونی از (. یکی2002همکاران،  و استریگل(دارند  خود

 را اش ذهنی تصویر زمان کوتاهی مدت در ثانویه صفات ظهور و وزن قد، افزایش و می نماید تجربه را روانی و جسمی متنوع دوره، تغییرات
-در سالمی نماید.  جامعه از قشر برای این خوردن زمینه در اختالالتی ایجاد گاه و تغذیه عادات باعث تغییر عامل این کند. می تغییر دچار

 برای را الغری دختران، و به ویژه نوجوانان از بسیاری و است شده تعریف مفرط صورت الغری به از پیش بیش بدنی آلایده اخیر های

بدنی  تصویر تحریف به فرد ظاهر و بدنی تصویر مورد شناختی نامناسب در یهاپردازش و رفتارها منفی، دانند. احساساتیم مهم جذابیت
 بدنی، رضایت از احساس فرد هر بدنی تصویر باشد. چاقی و وزن اضافه از پیامدهای است ممکن که شودیم منجر منفی خودپنداره و

 با رابطه در ناکارآمد نگرشهای و سازه شناختی است یك ظاهر درباره باورها اصطالح شود.یم ظاهر تشکیل درباره باورها و نفس عزت

، 3هستیم )کیسر که چیزی از است کلی ادراک خودپنداره(. 2001، 2استیس و 1گیرد )اسپانگلریمدر بر  را اشروزمره زندگی در فرد، ظاهر
 فردی با ظاهر تغییر و بدن شکل در تغییر از استفاده با است. در فرد بدنی تصویر و خودپنداره مهم بسیار یهابخش از یکی (. ظاهر،1997

---------------------------------- 
  yp@yahoo.comnatasha پست الکترونیك نویسنده مسئول: * 
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 این ارزیابی دهند. جلوه  دهند جذابتر را خود و دهند تغییر خود به نسبت دیگران را دیدگاه توانندیم افراد خاص، و ویژه پوشش از استفاده

 .کند تقویت را خویش خودپنداره فرد که منجر شود این به است ممکن دیگران، سوی از مساعد و مطلوب
 فشارهای ها،طبق پژوهش. دارد وجود جسمانی و تناسب جذابیت روی بر بسیاری فرهنگی اجتماعی تأکید امروزی یجامعه در
 و جامعه میان در منفی بدنی تصویر و بدن از که نارضایتی است شده باعث بدن ساختار مورد در گسترده نظرات و مورد الغری در اجتماعی

تبلیغاتی و فرهنگ عامیانه در تالش هستند تا الغری را امری مثبت نشان  هاییآگاه ها،رسانه شود. شایع بسیار در نوجوانان خصوص به
دهند و در واقع الغری را مترادف با سالمتی و موفقیت و زیبایی بیان کنند که این امر زنان را با خطرهای جدی مواجه ساخته است 

 .ت خوردن در آسیب شناسی روانی شده استل باعث توجه به اختالالی(. این گونه مسا1384 پور و مامی،، پاشا، آتش)حیدری
 همراه او به بدن نسبت افراد سایر دیدگاه و احساس و با تفکر که است بدن تناسب و اندازه از فرد ادراک واقع در بدنی تصویر

 افسردگی، نفس، اعتماد به کاهش روانی مانند با اختالالت چرا که شود،یم محسوب عمده نگرانی یك بدن از نارضایتی شود. شیوعیم
 است رفتاری اختالالت نتیجه خوردن است. اختالالت در ارتباط بدشکلی بدن به مربوط هاییماریب و خوردن اختالالت اضطراب اجتماعی،

 باور. دارد وجود بینابینی و شکل عصبی پرخوری عصبی، اشتهایی بی سه شکل به اختالالت این. است فراوانی همراه عوارض با همراه که
 و اپیدمیولوژیك گذر شود، ولییم اندام تناسب به فراوانی تأکید که است غربی جوامع به اختالالت خوردن مربوط که است این بر عمومی

 باشیم. و ایران پاکستان ژاپن، مثل شرقی کشورهای در اختالالت این افزایش بتدریج شاهد که است شده سبب غرب ترویج فرهنگ
فرهنگی  و اجتماعی عوامل که دهدیم نشان (2012) 5و بورزکووسکی 4، واساگار3، مسی2، گارسیا1فردریك -پژوهش بنوویتز نتایج

 و هامجله )تلویزیون، هارسانه فشارهای شود. بدن وزن از اشتباه به درک منجر که بگذارد اثر جامعه یك افراد بدنی تصویر روی تواندیم
( که با موضوع تصویر بدنی در زنان انگلیسی انجام شده بود، 2009) 6دُرسی مطالعه دارند. در بسزایی اثر بخش این در همساالن( گروه

 ادراک وزن، اضافه با مردان اروپا در مشابه در پژوهشی کردند.یم فرض وزن سنگین حد از بیش را زنان انگلیسی خودشان شد مشاهده

و  جسمانی فیزیولوژیکی، ابعاد لحاظ از زنان و مردان هایبر تفاوت عالوه داشتند. وزن و کم طبیعی افراد به نسبت بدنی از تصویر اشتباهی
 نشان ها نیزپژوهش از بعضی دارد. وجود هاییتفاوت نیز شغلی و های اجتماعییتفعال جنس، نقش عنوان به هاآنانتظارات  بین روانی،

 با ( در رابطه2011) 9و سیلوا 8، مارتینز7گومز که تحقیقی همچنین در دارند. شانظاهر جسمانی از تریمطلوب ادراک زنان که اندداده

 یا باال بدنی حجم دارای که ورزشکارانی که رسیدند نتیجه این به دادند، انجام نخبه ورزشکاران با رابطه در تغذیه اختالالت یهانگرش

 با شخصیتی ورزشکاران هایویژگی که دریافت او بودند. ورزشکاران دیگر به نسبت بیشتری اییهتغذ دارای اختالالت هستند، کم خیلی

 عالیم با نگرانی و بدنی ارزشمندی گرایی،رابطه کمال"عنوان  با پژوهشی (1391شیرزادی ) و آریاپوران است. ارتباط در موضوع این

درصد دختران ورزشکار دارای عالیم  5/16داد که دادند. نتایج این پژوهش نشان  انجام "در زنان دارای فعالیت ورزشی خوردن اختالل
 گرایی کمال بین درصد دارای عالیم پرخوری عصبی بودند. همچنین 3/3اشتهایی عصبی و درصد دارای عالیم بی 3/14اختالل خوردن، 

 26/0بین  پیش متغیرهای و شد داری مشاهده معنی رابطه خوردن اختالل عالیم با و نگرانی بدن منفی، ارزشمندی گرایی کمال و مثبت
 واریانس عالیم اختالل خوردن را تبیین نمود.

 است شده پژوهش تالش این در نتیجه در است مواجه فرهنگی مشکل این با بیشتر ایران پایتخت عنوان به تهران اینکه به توجه با
 .گیرد قرار بررسی و مطالعه مورد دارد، از خودش درک او و خود بدن با ارتباط در دختر نوجوان یك آنچه و خوردن موضوع اختالل به تا

هدف اصلی در این پژوهش بررسی رابطه خودپنداره و تصویر بدنی با اختالالت خوردن در دانش آموزان دختر دبیرستانی پایه سوم در شهر 
بین تصویر بدنی با  -ابطه وجود دارد. آموزان ربین خودپنداره با اختالالت خوردن دانش -های مطرح شده عبارتند از:یهفرضتهران بود. و 

آموزان پیش بینی خودپنداره و نگرانی از تصویر بدنی اختالالت خوردن را در دانش -آموزان رابطه وجود دارد. اختالالت خوردن دانش
 کنند.یم

---------------------------------- 
1.Benowitz-Fredericks  
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 روش

 کنندگانشرکت
 ی متوسطه مدارسدورهآموز است که این تعداد شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم نفر دانش 1987 وهشژجامعه آماری این پ

نفر انتخاب شدند. شیوه اجرا  322باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی تعداد یم 94-95تهران در سال تحصیلی  2دولتی منطقه 
کنندگان به صورت داوطلبانه به تست ها پاسخ داده و آموزش و پرورش تهران بود. شرکت 2مدرسه در ناحیه  7مراجعه حضوری به بیش از 

 همه پایۀ سوم متوسطه از تمام گرایش های تحصیلی )ریاضی، تجربی، انسانی( بودند. روش پژوهش در این مطالعه از نوع همبستگی است. 

 ابزار
 خویشتن میزان منظور سنجش به 1راجرز کارل توسط ،1957 تا 1938 سال در پرسشنامه این (:1957پرسشنامه خودپنداره راجرز )

 را خودش فرد که گونه یعنی آن پایه پنداره خویشتن «الف»است. فرم « ب»و « الف»فرم جداگانه  دو شامل که شده تهیه افراد پنداری
 دهد.یم قرار سنجش مورد را آرمانی یا آل ایده پنداره خویشتن« ب»سنجد، فرم یم را دارد از خودش حاضر حال در که تصوری و بیندیم

 الف فرم به باید کننده ابتداشرکت است. داده شده منفی( قرار و قطبی )مثبت صفت 25 فرم هردو در باشد. آرزو دارد فرد که گونه آن یعنی

 آرزوها اساس بر باید ب فرم و کندیم تکمیل خود دارد، صفات و خصوصیات از که تصویری به توجه با را الف فرم .دهد پاسخ ب سپس و

 کننده بایدشرکت شده، نوشته هم متضادش صفت برابر هر در که است شکل این به سؤاالت تکمیل طرز شود. تکمیل یشهاآل ایده و

استفاده از روش دونیمه کردن دهد. ضریب اعتبار آزمون با  7تا  1 بین یانمره خودش به و کند ارزیابی صفت دو به آن توجه با را خود
ل آزمون ( و نیز همسانی درونی آزمون با استفاده از محاسبه همبستگی هر سؤال با ک1378گزارش شده است )موسوی،  80/0معادل 

 سنجیده و تأیید شده است.
 درباره فرد نگرانی و نارضایتی بررسی به که است ماده 19 حاوی نامه، این پرسش (:BICIپرسشنامه نگرانی از تصویر بدنی )

 نشان را رفتارش یا احساسات آن ماده که میزانی ،هاماده از یك هر مورد در شودیم کننده خواستهشرکت از ابزار این در. پردازدیمظاهرش 
 را کار این یاام نداشته را احساس این هرگز) که است این معنی به 1 ینمره این مقیاس در. کند بندیدرجه 5 تا 1 از مقیاسی روی دهد،یم

 تا 19 بین نامه، پرسش کل ی(. نمرهدهمیمانجام  را کار این یا دارم را احساس این همیشه) که است معنی این به 5 نمره وام( ندادهانجام 
( 2005) همکاران و 2لیتلتون .است فرد ظاهر یا بدنی تصویر از نارضایتی میزان بودن نشانگر باال بیشتر، ه نمر کسب که بوده متغیر 95

 و شده بررسی درونی همسانی روش به نامه پرسش این اعتبارست. ا برخوردار مطلوبی بسیار روایی و اعتبار از ابزار این که اندداده نشان
با  73/0تا  32/0نامه از پرسش کل ینمره با سؤاالت از یك هر همبستگی ضریب ت.اس آمده دست به 93/0کرونباخ  آلفای ضریب

 . است بوده 62/0میانگین 
 تهیه عبارت 40 با و همکارانش 3گارنر توسط 1979 سال در تغذیه به نگرش آزمون اولیه نسخه (:EATنگرش به خوردن ) یاسمق

 نسبتا   روایی و اعتبار با آزمون ای ماده 26 نسخه 1989سال  در آن روایی و اعتبار و آزمون بودن دلیل طوالنی به بعدی مطالعات شد. در

 نشانگان سنجش برای که است ابزار استانداردی ترین پراستفاده  EAT-26تغذیه  به نگرش آزمون شد. مولفان آماده توسط خوبی

 سه دارای و گرفته قرار استفاده زیادی مورد مطالعات در اخیر نسخه (.1979، 4گارفینکل و روند )گارنرمی کار به تغذیه اختالالت

س عادات غذایی، تمایل به مقیا خرده سه دارای پرسشنامه است. این دهانی کنترل و خوردن به تمایل یا غذایی، جوع زیرمقیاس عادت
نمره(، 2نمره(، اکثرا )3گیرد به این ترتیب است که به همیشه )تعلق می 25تا  1امتیازی که به پاسخ عبارات خوردن و کنترل دهانی است. 

(، 0(، اکثرا )0به صورت معکوس نمره گذاری می شود؛ یعنی همیشه ) 26( و عبارت 0( و هرگز )0نمره(، گاهی )صفر(، به ندرت)1)اغلب 
 فرد نمره اگر .است 78 بیشترین نمره و صفر گیرد می تعلق فرد به که ای نمره ترین پایین (.3( و هرگز )2(، به ندرت)1(، گاهی )0اغلب )

نیست(.  عصبی اشتهایی اختالل بی نشانگر لزوما   کند )البته مراجعه درمان احتماال   و بررسی بیشتر برای باید باشد 20 از باالتر آزمون در
  شود. اجرا گروهی شکل به و هم فردی شکل به تواند می هم پرسشنامه

 ی اجراشیوه
 گذاشته و نتایج را تجزیه و تحلیل کردند. کنندگانپژوهشگران تمامی ابزارهای پژوهش را به طور همزمان در اختیار شرکت

---------------------------------- 
1. Rogers  

2. Littleton  
3. Garner  

4. Garfinkel  
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 نتایج

اول و دوم پژوهش از آزمون همبستگی پیرسون و برای بررسی فرضیه سوم از رگرسیون همزمان  هاییهفرضبرای بررسی استنباطی 
نتایج نشان داد که خودپنداره  بین خودپنداره با اختالالت خوردن دانش آموزان رابطه وجود دارد.فرضیه نخست این بود که  استفاده گردید.

باشد. با کنترل دهانی نیز دارای رابطه منفی یم( 001/0( و معنادار )-150/0پایه یا واقعی با اختالل خوردن کلی دارای رابطه منفی )
ه آرمانی نیز با اختالل ( است. اما با عادت غذایی و تمایل به خوردن رابطه معناداری را نشان نداد. خودپندار001/0( و معنادار )-234/0)

( و کنترل دهانی 427/0(، تمایل به خوردن )570/0باشد. با عادت غذایی )یم( 001/0( و معنادار )690/0خوردن کلی دارای رابطه مثبت )
 باشد.یم 001/0( دارای رابطه مثبت و معنادار در سطح 607/0)
 

 1جدول                                 
 ماتریس همبستگی خودپنداره با اختالالت خوردن دانش آموزان                                

 6 5 4 3 2 1 متغیرها

      - . عادت غذایی1
     - 427/0** . تمایل به خوردن2
    - 455/0** 450/0** . کنترل دهانی3
   - 815/0** 694/0** 844/0** خوردن کلی . اختالل4
  - -150/0** -234/0** -077/0 -043/0 )واقعی(. خودپنداره پایه 5
 - 002/0** 690/0** 607/0** 427/0** 570/0** . خودپنداره آرمانی6

P<0.01**, P<0.05 * 

 

دهد نگرانی از یمجدول فوق نشان  بین نگرانی از تصویر بدنی با اختالالت خوردن دانش آموزان رابطه وجود دارد.فرضیه دوم 
 باشد.یم 001/0( دارای رابطه مثبت و معنادار در سطح 455/0( و با کنترل دهانی )303/0تصویر بدنی با اختالل خوردن کلی )

 

 2جدول                                             
 ماتریس همبستگی نگرانی از تصویر بدنی با اختالالت خوردن دانش آموزان                                            

 5 4 3 2 1 متغیرها

     - غذایی عادت .1
    - 427/0** به خوردن یلتما .2
   - 455/0** 450/0** . کنترل دهانی3
  - 815/0** 694/0** 844/0** . اختالل خوردن کلی4

 - 303/0** 455/0** 075/0 141/0 . نگرانی از تصویر بدنی5

P<0.01**, P<0.05 * 

خودپنداره و نگرانی از تصویر بدنی اختالالت خوردن را در دانش آموزان پیش بینی سومین فرضیه پژوهش بررسی این بود که 
دانش آموزان از بینی کنندگی و سهم خودپنداره و نگرانی از تصویر بدنی برای اختالالت خوردن در برای بررسی نقش پیش .کنندیم

مجذور همبستگی نشان داد که خودپنداره و نگرانی از تصویر بدنی توانایی  نتایج به دست آمده نشان داد  رگرسیون همزمان استفاده گردید.
معنادار  001/0( در سطح 27/106) Fمیزان درصد از واریانس اختالالت خوردن دانش آموزان دختر را دارند. بعالوه  50بینی تبیین و پیش 

 بینی دارند.است و متغیرها توانایی پیش
و سطح  tخروجی اصلی آزمون تحلیل رگرسیون همزمان است، به طوری که ضرایب استاندارد نشده، خطای معیار، آزمون  3جدول 

اقعی یا پایه پیش بینی کننده منفی و خودپنداره بین محاسبه شده است. در میان متغیرها خودپنداره ومعناداری هر یك از متغیرهای پیش
 باشند. یممنفی پیش بینی کننده مثبت اختالالت خوردن در دانش آموزان دختر 
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 3جدول                           
 بین در تبیین متغیر مالکرگرسیون همزمان جهت تعیین سهم متغیرهای پیش                          

 بینمتغیرهای پیش
 ضرایب استاندارد شده ضرایب استاندارد نشده

t Sig 
B ( خطای معیارS.E) Beta 

 001/0 14/5 - 01/9 39/46 ثابت

 001/0 -91/3 -158/0 059/0 -229/0 پایه() یواقعخودپنداره 

 001/0 27/15 675/0 053/0 802/0 خودپنداره منفی
 422/0 804/0 036/0 055/0 044/0 نگرانی از تصویر بدنی

R= 70/0  F= 27/106  p= 001/0  

 

 بحث

 از حاصل هاییافته آموزان رابطه وجود دارد )فرضیه اول(. بر اساسهمانطور که اشاره شد بین خودپنداره با اختالالت خوردن دانش

اما با عادت غذایی و تمایل به  ،پژوهش خودپنداره پایه یا واقعی با اختالل خوردن کلی و کنترل دهانی رابطه منفی و معنادار دارد این
، خوردن رابطه معناداری را نشان نداد. خودپنداره آرمانی نیز با اختالل خوردن کلی و همچنین با هر سه مؤلفه اختالل خوردن )عادات غذایی

 (، الوان و1391شیرزادی ) و رانتمایل به خوردن و کنترل دهانی( رابطه مثبت و معناداری را نشان داد. نتایج این مطالعه با تحقیقات آریاپو

 ( مطابقت دارد. 1394فوالدوند و همکاران )و ( 2010) کویست هولم و فریزن(، 2011همکاران )
 در بدن ظاهری تصویر اختالل یرا اخ که جایی تا دارند با هم تنگاتنگی ارتباط ظاهر، و وزن گفت توانیم یافته این تبیین در

 و عصبی اشتهاییبی به مبتالیان دارد احتمال پیشین، محققان توسط شده انجام هاییبررساساس  بر است. یافته افزایش وزنی بیماران
تصویر بدنی و ابعاد رابطه بین ببرند. همچنین در خصوص فرضیه دوم این پژوهش نیز  رنج روانی اختالالت برخی از پراشتهایی عصبی
نگرانی از تصویر بدنی با اختالل خوردن کلی و کنترل پژوهش  این از حاصل هاییافته بر اساس .گرفتمورد تأیید قرار اختالل خوردن 

 دهانی رابطه مثبت و معنادار دارد. 
یـن باشد. ا( همسو می1393مرعشیان ) و (، صفرزاده2011(، گومز )2010همکاران ) و های کاستارلینتایج این مطالعه با یافته

 اطالعات اندکه نشان دادهنیز  (2003و مورنن و همکاران ) (2003استرالن و همکاران ) تحقیقات محققانی چون زیادی با اندازه ها تایـافته
  دارد. همسویی زیادی در زنان با واکنش آنها به اضافه وزن رابطه دارد، بدنی تـصویر مرتبط بـا

این امر باعث برانگیختگی  دهد.نـارضایتی بدنی را تحت تأثیر قرار میرضایت یـا  بدنی میزان تصویر های اصلیدر واقع مؤلفه
شود تا فرد می باعث ،آورده وجودکند اضافه وزن او تصویر بـدنی نـامناسبی برای وی بهکه فرد احساس می شرایطی شخص شده و در

شاید یکی از  سیار حـیاتی و حـساس اسـت.ب زنان در ذهنی وزن ویژهبه به تغییر وزن خود در راستای تـغییر تـصویر ذهنی خود کند. اقدام
تصویرسازی در نهایت  نوع ینو آمـوزش تـصویرسازی ذهنی مطلوب باشد. ا فعالیت انجام کنترل وزن، ترین روشها برایبخشانگیزه

 کند.مـی دهیجهت فعالیت زنان را برای کنترل وزن
درصد از واریانس اختالالت  50بینی که خودپنداره و نگرانی از تصویر بدنی توانایی تبیین و پیشنشان داد  خالصه مدل رگرسیون

 -پژوهش بنوویتز نتایج( همسو است. 1391شیرزادی ) و های این پژوهش با نتایج آریاپورانیافتهآموزان دختر را دارند. خوردن دانش
به  منجر که بگذارد اثر جامعه یك بدنی افراد تصویر روی تواندیمفرهنگی  و اعیاجتم عوامل که داد نشان (2012فردریکس و همکاران )

 دارند. بسزایی اثر بخش این در همساالن( گروه و هامجله )تلویزیون، هارسانه فشارهای شود. بدنشان وزن از اشتباه درک
لیکن منابع جوانان جهت افزایش خودپنداره و تصویر بدنی هستند،  فرهنگ، خانواده و دوستان از تأثیرگذارترینبا توجه به اینکه 

اختالالت  به ابتال از پیشگیری برایهمچنین،  توانند با حمایت از فرزندان در این امر مؤثر واقع شوند.یم هاخانوادهی داخلی و هارسانه
 تغذیه، مسئوالن و کارشناسان از طریق الزم یهاآموزش و اقدامات باید جامعه از مهم قشر این در آن به وابسته مشکالت و خوردن

 انجام آنها آگاهی افزایش برای پوستر و جزوه فیلم، مثل آموزشی کمك از وسایل استفاده و جمعی یهارسانه همگانی، آموزش یهابرنامه

 .شود
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