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مقاله پژوهشي
چكيده

زمینه و هدف :با وجود پذيرش تفاوتهاي جنسيتي در شيوع و نشانهشناسي اختالالت خوردن تحقيقات اندکي وجود دارند که سااختار
عاملي اختالالت خوردن را بين دو جنس مقايسه کرده باشند .هدف پژوهش حاضر بررسي ساختار عاملي نگرشهاي اختالل خوردن در
دو گروه از دانشجويان مؤنث و مذکر بود.
مواد و روشها :اين پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي بود .نمونهاي به حجم  8001نفر از بين دانشجويان به روش نمونهگيري تصادفي
طبقهاي انتخاب شدند .شرکتکنندهها به پرسشنامه نگرشهاي خوردن پاسخ دادناد .دادههاا باا روش تحلياا عااملي و نزماون  tباراي
گروههاي مستقا تحليا شدند.
یافتهها :در مردان و زنان سه عاما رژيم الغري ،پرخوري و اشتغال ذهني با غذا و مهار دهاني به ترتيب بيشترين واريانس نگرشهاي
اختالل خوردن را تبيين ميکنند ( 59/59و  53/35درصد واريانس کا) .همساني دروني عاماها در زنان بيشتر از مردان است .همچنين
زنان در نگرشهاي اختالل خوردن نمرات بيشتري کسب ميکنند (.)t =0/00 ،P < 0/008
نتیجهگیری :با توجه به نتايج ،مطالعه حاضر ساختار عاملي مشابهي را در نگرشهاي اختالل خوردن براي زنان و مردان پيشنهاد ميکند.
واژههای كلیدی :جنسيت ،اختالالت خوردن ،بياشتهايي رواني ،پراشتهايي رواني ،ساختار عاملي ،نشانهشناسي
ارجاع :محمدزاده علي ،رضايي اکبر .نقش جنسیت در ساختار عاملي نگرشهای اختالل خوورد در جمعیوت دانجوجویي .مجلاه تحقيقاات علاو
رفتاري 8555؛ 303-389 :)5(80
دريافت مقاله8550/08/01 :
.8
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مقدمه
در سطح باليني ،اختالالت خوردن دو نوع متمايز بياشتهايي
رواني ( )Anorexia Nervosaو پراشتهايي رواني
( )Bulimia nervosaرا در بر ميگيرد كه با وجود
خصوصيات باليني متفاوت ،ويژگي مشترك بين آنها اشتغال
ذهني با غذا ،ترس شديد از افزايش وزن و اختالل در تصوير
بدني است ( .)1بياشتهايي رواني با رفتار ارادي و هدفدار
معطوف به كاهش وزن ،اشتغال ذهني با كاهش وزن ،ترس از
اضافه وزن و اثر وزن بدن بر خود ارزيابي ،انکار جدي بودن
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بيماري و يا درك تحريف شده از وزن و شکل بدن و
بينظمي در چرخة قاعدگي مشخص است .مطابق با
مالكهاي متن تجديد نظر شده چهارمين نسخه راهنماي
تشخيصي و آماري اختالالت رواني ( ،)DSM-IV-TRفرد
ممکن است داراي يک يا دو زيرگروه بياشتهايي رواني
(محدوديت كالسيک و تخلية شکم از طريق استفراغ)
باشد Hoek .و  )2( van Hoekenميانگين شيوع
بياشتهايي رواني در جوانان دختر را بررسي كردند و رقم 0/3
درصد را گزارش نمودند كه زير آستانة متداول قرار دارد ،دامنة
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متداول بياشتهايي رواني  0/33تا  1/3درصد است (.)3-4
ميانگين سن شروع بياشتهايي رواني بين  11و  11سال است
( .)1بياشتهايي رواني حدود  1برابر در زنان متداولتر از
مردان است ( .)1در مورد پراشتهايي روانيDSM-IV-( )1( ،
 )TRگزارش ميكند كه پراشتهايي رواني شامل مقادير زياد
تغذيه بههمراه حس عدم كنترل آن است .رفتارهاي جبراني
نيز براي جلوگيري از اضافه وزن ديده ميشود .اين رفتارها
بهطور ميانگين دو بار در هفته و يا سه ماه در طي پراشتهايي
رواني ديده ميشود .بهعالوه وزن بدن و شکل آن تأثير قوي
بر خود ارزيابي دارد Hoek .و  )2( van Hoekenميانگين
شيوع پراشتهايي رواني را در حد  1درصد براي زنان و 0/1
درصد براي مردان در غرب اروپا و آمريکا گزارش كردهاند .با
وجود اين ،مالك تشخيصي پراشتهايي رواني براساس عاليم
باليني مشاهده شده در زنان است .مرداني كه نشانگان مشابه
پراشتهايي رواني دارند ويژگيهاي اصلي متفاوت وزنهبرداري
بيش از حد و مصرف مواد براي سرعت بخشيدن به متابوليسم
بدن و افزايش حجم ماهيچه را نشان ميدهند ( .)6-3مردان
بيشتر بر اشکال غيرتخلية رفتار جبراني مانند ورزش زياد تأكيد
دارند .توجه به تفاوت در عاليم باليني ميتواند عامل
تجديدنظر در دامنه تفاوتهاي جنسي باشد ( .)6 ،8با وجود
پذيرش تفاوتهاي جنسيتي در شيوع و نشانهشناسي
اختالالت خوردن كه بدانها اشاره گرديد تحقيقات اندكي
وجود دارند كه ساختار عاملي اختالالت خوردن را چه در سطح
باليني و چه درسطح نگرشهاي مرضي در بين دو جنس
بررسي كرده باشند ،در يکي از اين معدود مطالعات Boerner
و همکاران ( )1در نمونه  421نفري از دانشجويان دانشگاه در
اياالت متحده نشان دادند كه عاملهاي شناسايي شده
اختالالت خوردن براي دختران و پسران تا حدودي شبيه به
هم ميباشد .همچنين مردان در مقياسهاي اختالالت خوردن
نمره كمتري ميگيرند.
نگرشها و رفتارهاي خوردن بيمارگونه بهويژه در بين زنان
نوجوان و جوان يک نگراني عمده در همه فرهنگ ها به شمار
ميرود ( .)10عوامل اجتماعي ،فرهنگي و روانشناختي زيادي
با نگرشهاي مرضي خوردن ارتباط دارند؛ تغذيه ،تغييرات
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اجتماعي ،غربي شدن ،محيط خانوادگي ،مواجهه با رسانهها و
جهاني شدن همه تأثير قابل مالحظهاي روي نگرشها و
رفتارهاي خوردن بيمارگونه بهويژه در بين جوانترها ميگذارند
( .)11در طي چند دهه اخير ،و تحتتأثير برخي متغيرهاي مذكور
باورهاي مربوط به بدن و خوردن نيز در جامعه ما متناسب با
جوامع غربي تغيير كرده و الغري بهعنوان يک حالت ايدهال از
ريخت بدني تصور ميگردد (.)12
در تبيين ضرورت انجام پژوهش حاضر ذكر دو نکته داراي
اهميت است؛ نخست ،به نظر ميرسد در تظاهرات عاليم
اختالالت خوردن بين زنان و مردان تفاوت وجود داشته باشد
و اشکال سنتي اختالالت خوردن (بي اشتهايي رواني و پر
اشتهايي رواني) لزوما در مورد مردان مصداق نداشته و در
عوض در اين گروه اشتغال ذهني با بدن خود را ممکن است
بهصورت توجه افراطي به ورزشهاي بدنسازي و اندام
عضلهاي نشان دهد ( .)1ثانيا ،در ارتباط با اهميت اختالالت
خوردن در دانشجويان تحقيقات نشان دادهاند كه اختالالت
خوردن و نگرشهاي مرضي مربوط به خوردن در بين
دانشجويان در مقايسه با ديگر اقشار جامعه شيوع بيشتري دارد
و دانشجويان بويژه دانشجويان دختر نگرانيهايي در مورد
تصوير بدني ،شکل و اندازه بدن و كنترل وزن خود دارند
( Delene .)13-14و  )13( Bragowiczنشان دادند 21
درصد دانشجويان نگراني افراطي در مورد كنترل وزن و 30
درصد نيز نگراني در مورد تصوير بدني دارند Uzun .و
همکاران ( )11در مطالعهاي روي  414نفر از دانشجويان زن
نشان دادند كه  13/1درصد از نگرشهاي مرضي مربوط به
خوردن رنج ميبرند .ميزان شيوع اختالالت خوردن تشخيص
داده شده نيز در بين دانشجويان  1/3تا  1درصد گزارش شده
است ( )16كه البته به نظر ميرسد شيوع واقعي باالتر از اين
ارقام باشد ( .)11از طرفي ،از اختالالت خوردن در ادبيات
پژوهشي با عنوان نشانگان مربوط به فرهنگ (Culture-
 )Bound Syndromesياد ميشود ،چرا كه فرهنگ در
پديدايي آن نقش بارزي دارد ( .)13 -20بنابراين ،مسألهاي كه
ضرورت پژوهش حاضر را توجيه ميكند اين است كه آيا

تحقیقات علوم رفتاری /دوره  /21شماره /1تابستا 2333

604
604

تفاوتهای جنسیتي در نگرشهای اختالل خورد

نشانهشناسي اختالالت خوردن بر اساس جنسيت در چارچوب
فرهنگ ايراني در دانشجويان متفاوت است؟
مواد و روشها
اين پژوهش از نوع همبستگي است .جامعه آماري تحقيق
حاضر عبارت بود از كليه دانشجويان دختر و پسر دانشگاه
هاي پيام نور استان آذربايجان شرقي كه در سال تحصيلي
 11-12مشغول به تحصيل بودند و از بين آنها بر اساس
جدول نمونهگيري مورگان و با در نظر گرفتن حجم جامعه
پژوهشي نمونهاي به حجم  1008نفر و با در نظر گرفتن
توزيع جمعيتي به روش نمونهگيري طبقهاي انتخاب و مورد
آزمون قرار گرفتند .نوع طبقهاي كه نمونه پژوهشي بر اساس
آن انتخاب گرديد جنسيت و سه نوع رشته تحصيلي موجود در
دانشگاه (علوم انساني ،علوم پايه و فني -مهندسي) بود.
مطابق جدول نمونهگيري مورگان ،براي جامعه آماري باالتر از
 10000نفر حداقل  384نفر بهعنوان نمونه آماري بايد
انتخاب شوند ،لذا با لحاظ نمودن اين معيار 101 ،نفر در گروه
مذكر و  103نفر در گروه مؤنث بهعنوان نمونه پژوهشي
انتخاب شدند .به منظور رعايت اخالق پژوهشي و حقوق
آزمودنيها ،ضمن اعالم داوطلبانه بودن شركت در پژوهش،
هم بهصورت شفاهي (قبل از اجرا) و هم بصورت كتبي (باالي
پرسشنامه) خاطرنشان گرديد (اطالعات درخواستي در اين
پرسشنامهها ،صرفا" به منظور اهداف پژوهشي است .جهت
اطمينان خاطر شما ،به جز تعيين جنسيت نيازي به ذكر نام و
نام خانوادگي و ديگر مشخصات خصوصي نيست).
ابزار سنجش
پرسشنامه نگرشهاي خوردن ( EATيا Eating
 :)Attitude Testاين پرسشنامه توسط  Garnerو
 )Garfinkel (21ساخته شده است و در سطح وسيعي
بهعنوان يک ابزار خودسنجي براي بازخوردها و رفتارهاي
بيمارگونه خوردن بهكار ميرود .دو نسخه  )EAT-40( 40و
 26مادهاي ( )EAT-26دارد .همبستگي اين دو 0/18
گزارش شده است .در اين پژوهش از نسخه  26مادهاي
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استفاده شد .اين پرسشنامه سه خرده مقياس دارد :رژيم
الغري ،پرخوري و اشتغال ذهني با غذا ،مهار دهاني .اين
پرسشنامه بهصورت ليکرت نمرهگزاري ميگردد .ضريب
پايايي به روش همساني دروني آن  0/14و به روش بازآزمايي
 0/84گزارش شده است .روايي آن از نوع روايي همزمان نيز
با به كارگيري مقياسهاي معتبر اختالالت خوردن بين 0/64
تا  0/30بهدست آمده است ( .)22-23در ايران ضريب پايايي
به روش همساني دروني  0/86و از نظر روايي عاملي مطلوب
ارزيابي شده است (.)24
یافتهها
فراواني شركتكنندگان در طبقات جنسيتي بر اساس مشخصه
هاي آمار توصيفي در جدول  1نشان داده شده است.
به منظور بررسي ساختار عاملي نگرشهاي اختالل خوردن در
دانشجويان مذكر و مؤنث ،نخست قابليت تحليل عاملي از
طريق آزمون ( )Kaiser-Meyer-Olkin Measureو
آزمون ( )Bartlett's Test of Sphericityبررسي شد .بر
اين اساس ،در گروه مذكر مقدار ( Kaiser-Meyer-Olkin
 )KMO = 0/31( )Measureبيانگر كفايت نمونهبرداري و
مشخصه آزمون كرويت بارتلت ()p = 0/001 ،2312/3
معنيدار است .در گروه مؤنث نيز اين ضرايب بهدست آمدند:
 KMO = 0/31و آزمون كرويت بارتلت = 0/001 ،3043/3
=  ،Pكه نشان ميدهد ماتريس همبستگي دادهها در جامعه
صفر نيست و بنابراين عمل عامليابي در هر دو گروه قابل
توجيه است .در هر دو گروه به منظور تعيين ساختار عاملي از
شيوه اكتشافي و روش تحليل مؤلفههاي اصلي ( PCAيا
 :)Principle Component Analysisبا چرخش
پروماكس استفاده شد .مادههايي مشمول يک عامل شدند كه
وزن عاملي  0/30يا باالتر را داشتند.
در گروه مذكر نتايج نشان داد كه در كل 8 ،عامل ارزش ويژه
باالتر از يک دارند و عبارت بودند از ،1/13 ،1/3 ،2 ،4/3
 .1/01 ،1/13 ،1/18 ،1/41اين  8عامل  13/14درصد
واريانسهاي مشاهده شده را تبيين ميكردند .الگوي وزن
هاي عاملي سه عامل را پيشنهاد نمود .اما تصميمگيري نهايي
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در مورد تعداد عاملها با استفاده از تحليل موازي ( Parallel
 )Analysisدر برنامه مونته كارلو پي اي ( Monte Carlo
 )PAانجام گرفت و نشان داد  3مؤلفه با ارزشهاي ويژه

فراتر از ارزشهاي مالك متناسب براي ماتريس دادههاي
ايجاد شده بهصورت تصادفي ،ميباشند .نتايج تحليل موازي
الگوي سه عاملي پيشنهاد شده از الگوي وزن هاي عاملي را
تأييد كرد .اين عاملها ابقا شده و در معرض چرخش متعامد
پروماكس قرار گرفتند كه نتايج آن در جدول  2قابل مشاهده
ميباشد .در مجموع ،سه عامل اصلي  31/11درصد واريانس
كل را تبيين ميكنند .در گروه مؤنث هم نتايج نشان داد كه
در كل 1 ،عامل ارزش ويژه باالتر از يک داشتند و عبارت
بودند از ،1/14 ،1/33 ،1/31 ،1/63 ،1/31 ،2/23 ،4/42
 .1/03 ،1/01اين  1عامل  61/88درصد واريانسهاي مشاهده
شده را تبيين ميكرد .در اين قسمت نيز الگوي وزنهاي
عاملي سه عامل را پيشنهاد نمود ،اما تصميمگيري نهايي در
مورد تعداد عاملها با استفاده از تحليل موازي در برنامه مونته
كارلو پي اي انجام گرفت و نشان داد در گروه زنان نيز سه
مؤلفه با ارزشهاي ويژه فراتر از ارزشهاي مالك متناسب
براي ماتريس دادههاي ايجاد شده بهصورت تصادفي،
ميباشند .نتايج تحليل موازي الگوي سه عاملي پيشنهاد شده
از الگوي وزنهاي عاملي را تأييد كرد .اين عاملها ابقا شده و

در معرض چرخش متعامد پروماكس قرار گرفتند كه نتايج آن
در جدول  3قابل مشاهده ميباشد .در مجموع ،سه عامل
اصلي  34/63درصد واريانس كل را تبيين ميكنند.
در ادامه ،براي مقايسه نمرات گروه مؤنث و مذكر در
نگرشهاي اختالل خوردن و عاملهاي آن از آزمون  tبراي
گروههاي مستقل استفاده شد كه نتايج آن در جدول  4قابل
مشاهده است .قبل از اجراي آزمون پارامتريک  tمفروضه
يکساني واريانس بررسي گرديد و نتايج نشان داد كه به جز
عامل مهار دهاني ( )F=16/8 ،P < 0/003در كل
نگرشهاي اختالل خوردن ،رژيم الغري ،و پرخوري و اشتغال
ذهني با غذا مفروضه يکساني واريانس رعايت شدن است
(، 21/0< P ، F= 11/1، P < 16/0 ،F =1/01 ،P < 0/3
.)F = 6/1
نتايج جدول فوق وجود تفاوت بين دو گروه در نمرات كسب
شده در كل نگرشهاي اختالل خوردن و ابعاد رژيم الغري و
مهار دهاني را نشان ميدهد كه بر اساس آن زنان نمرات
بيشتري كسب كردهاند .مطابق اطالعات جدول فوق بين
دوگروه مذكر و مؤنث در پرخوري و اشتغال ذهني با غذا
تفاوت معنيداري وجود ندارد.

جدول  .2مجخصات جمعیتشناختي نمونه تحقیق
تعداد

درصد

میانگین سني

انحراف معیار

گروه مذکر

908

35/7

03/03

9/00

گروه مؤنث

907

90/5

03/09

3/31

کا نمونه

8001

800

03/09

3/13

جدول .1الگوی وز عاملي نگرش های اختالل خورد در گروه مذكر
گویهها

عامل :2

عامل  :1پرخوری و

عامل : 3

رژیم الغری

اشتغال ذهني با غذا

مهار دهاني

 -05رژيم الغري ميگير .

0/70

 -09بعد از خوردن ،احساس ميکنم که بايد استفراغ کنم.

0/35

 -83فكر داشتن چربي اضافه در بدنم ،فكر را مشغول ميکند

0/31

 -00بعد از خوردن شيريني جات احساس ناراحتي ميکنم.

0/33

 -03دوست دار معدها (شكمم) خالي باشد.

0/33
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603
603

تفاوتهای جنسیتي در نگرشهای اختالل خورد

 -80بعد از غذا خوردن شديدا" خود را سرزنش ميکنم.

0/90

 -83از خوردن غذاهايي که قند دارند ،خودداري ميکنم.

0/33

-8از چاق بودن وحشت دار .

0/51

-7بهويژه از خوردن غذاهايي با کربوهيدرات باال اجتناب ميکنم.

0/59

 -3به ميزان کالري غذاهايي که ميخور توجه ميکنم.

0/53

 -88تمايا به الغرتر بودن ذهنم را مشغول ميکند.

0/50

 -80وقتي ورزش ميکنم به سوزاندن کالريهاي بدنم فكر ميکنم.

0/50

 -81احساس ميکنم غذا زندگيا را کنترل ميکند.

0/30

 -87غذاهاي رژيمي ميخور

0/99

-3دورههايي داشتها که در نن احساس کردها نميتوانم از غذا دست بكشم.

0/99

-08فكر و وقت زيادي را صرف مسأله غذا ميکنم.

0/95

-03از امتحان کردن غذاهاي جديد لذت ميبر .

0/35
0/55

-5فكر غذا ذهنم را مشغول کرده است
-9هنگا غذا خوردن لقمههاي کوچك برميدار .

0/35

0/55

0/30

0/50

 -1احساس ميکنم که ديگران ترجيح ميدهند که من بيشتر بخور .

0/38

 -85ديگران فكر ميکنند که من خيلي الغر هستم.

0/95

 -89غذا خوردنم بيشتر از ديگران طول ميکشد.

0/98

 -00احساس ميکنم ديگران مرا مجبور به خوردن ميکنند.

0/90

0/50

0/53

 -85وقتي با خوردنيها روبرو ميشو خود را کنترل ميکنم.
درصد واريانس تبيين شده

85/3

5/03

7 /9

ضريب همساني دروني

0/79

0/90

0/37

گويههاي (( -0هنگامي که گرسنه هستم از غذا خوردن اجتناب ميکنم )).و (( -5بعد از اين که غذا ميخور استفراغ ميکنم)) وزن عاملي کمتر از  0/50داشتند،
بنابراين از تحليا حذف شدند)).
جدول  .3الگوی وز عاملي نگرش های اختالل خورد در گروه مؤنث
گویهها

عامل : 2رژیم
الغری

-83فكر داشتن چربي اضافه در بدنم ،فكر را مشغول

عامل : 1پرخوری و اشتغال ذهني با غذا

عامل  : 3مهار
دهاني

0/79

ميکند.
-88تمايا به الغرتر بودن ذهنم را مشغول ميکند.

0/79

-80وقتي ورزش ميکنم به سوزاندن کالري هاي بدنم فكر

0/70

ميکنم.
-05رژيم الغري ميگير

0/33

-80بعد از غذا خوردن شديدا" خود را سرزنش ميکنم

0/33

-03دوست دار معدها (شكمم) خالي باشد

0/99

-8از چاق بودن وحشت دار

0/98

 -83از خوردن غذاهايي که قند دارند ،خودداري ميکنم.

0/31
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-09بعد از خوردن ،احساس ميکنم که بايد استفراغ کنم

0/38

-7بهويژه از خوردن غذاهايي با کربوهيدرات باال اجتناب

0/59

0/30

ميکنم
-00بعد از خوردن شيرينيجات احساس ناراحتي ميکنم

0/55

 -3به ميزان کالري غذاهايي که ميخور توجه ميکنم.

0/30

-08فكر و وقت زيادي را صرف مسأله غذا ميکنم.

0/39

-5فكر غذا ذهنم را مشغول کرده است

0/30

-3دورههايي داشتها که در نن احساس کردها نميتوانم از

0/30

0/53

غذا دست بكشم
-03از امتحان کردن غذاهاي جديد لذت ميبر

0/95

 -87غذاهاي رژيمي ميخور

0/91

-81احساس ميکنم غذا زندگيا را کنترل ميکند

0/35

 -00احساس ميکنم ديگران مرا مجبور به خوردن ميکنند

0/55

-9هنگا غذا خوردن لقمههاي کوچك برميدار

0/55
0/39

0/30

0/33

-85وقتي با خوردنيها روبرو ميشو خود را کنترل
ميکنم.

0/30

-1احساس ميکنم که ديگران ترجيح ميدهند که من بيشتر
بخور
-0هنگامي که گرسنه هستم از غذا خوردن اجتناب ميکنم

0/57

-85ديگران فكر ميکنند که من خيلي الغر هستم

0/53

درصد واريانس تبيين شده

81/88

5/33

7/09

ضريب همساني دروني

0/10

0/39

0/55

گويه (( -5بعد از اين که غذا ميخور استفراغ ميکنم )).وزن عاملي کمتر از  0/50داشت ،بنابراين از تحليا حذف شد.
جدول  .6مقایسه گروههای مؤنث و مذكر در نگرشهای اختالل خورد
df
t
جنس تعداد میانگین تفاوت میانگین
نگرشهاي اختالل

مذکر

908

88/73

خوردن

مؤنث

903

80/15

رژيم الغري

مذکر

908

3/57

مؤنث

903

9/38

پرخوري و اشتغالذهني

مذکر

908

0/15

با غذا

مؤنث

907

0/77

مهار دهاني

مذکر

908

5/18

مؤنث

907

3/59
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8/03

8/05

0/09

0/93

0/00

0/57

0/55

0/37

8009

8009

8003

570/33

سطح معناداری
0/008

0/005

0/73

0/08

تحقیقات علوم رفتاری /دوره  /21شماره /1تابستا 2333

622
622

بررسي ویژگيهای روا سنجي مقیاس فراشناخت هراس اجتماعي

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسي نقش جنسيت در ساختار عاملي
نگرشهاي اختالل خوردن در دو گروه از دانشجويان مؤنث و
مذكر در سطح غيرباليني انجام گرفت .در بحث اختالالت
خوردن ،رابطه بين جمعيتهاي باليني و غيرباليني عمدتا
بهعنوان پيوستاري خطي در نظر گرفته ميشود كه مطابق آن
اختالالت خوردن در انتهاي يک طرف آن و افراد سالم در
انتهاي طرف ديگر قرار گرفته و سطوح تغييرپذير نشانهشناسي
در بين آنها ممکن است ديده شوند ( ،)21در اين چارچوب
نگرشها و رفتارهاي مسألهساز مربوط به خوردن كه به خوبي
توسط آزمون نگرشهاي خوردن ( )EATسنجيده ميشود،
ميتواند زمينه را براي شکلگيري كامل آنها در قالب
اختالالت خوردن فراهم نمايد .آزمون نگرشهاي خوردن
( )EATنخستين بار توسط Garnerو )21( Garfinkel
ساخته شده است و از آن زمان تاكنون بهعنوان ابزاري معروف
و پركاربرد در سنجش الگوهاي اختالالت خوردن بهكار
ميرود .در اين پژوهش ،نتايج حاصل از مقايسههاي جنسيتي
بر اساس آزمون نگرشهاي خوردن ( )EATنشان داد كه
عاملهاي شناسايي شده اختالالت خوردن براي دختران و
پسران هم از نظر تعداد ،هم از نظر ترتيب و هم از نظر درصد
واريانسهاي تبيين شده تا حدودي شبيه به هم ميباشند و
همسو با پژوهش  Boernerو همکاران ( )1در گروه مذكر و
مؤنث سه عامل رژيم الغري ،پرخوري و اشتغال ذهني با غذا،
و مهار دهاني شناسايي شدند .همچنين ،نتايج پژوهش حاضر
با يافتههاي  Lewinsohnو همکاران ( )3كه گزارش كرده
بودند ساختار عاملي زنان و مردان در پرسشنامه اختالالت
خوردن ( EDIيا )Eating Disorders Inventory
يکسان است همسو ميباشد .يکساني ساختار عاملي اختالالت
خوردن در دو جنس بدين مفهوم است كه سؤاالت موجود در
ابزار سنجش اختالالت خوردن براي زنان و مردان تقريبا
معناي مشتركي دارند .مقايسه همساني دروني عامل ها در دو
جنس نشان ميدهد كه عاملهاي اختالالت خوردن براي
مردان پايايي نسبتا كمي دارد ،همسو با يافته حاضر،

621

 Boernerو همکاران نيز گزارش كردهاند كه تقريبا همه
ابزارهاي سنجش اختالالت خوردن در مردان از انسجام
دروني كمتري برخوردار هستند .بر اين اساس در تفسير نتايج
در گروه مردان بايد اين مورد در نظر گرفته شود .پژوهش
حاضر نشان داد كه در هر دو گروه عامل ((رژيم الغري)) هم
بيشترين ميزان از واريانس نگرشهاي اختالل خوردن را
تبيين ميكند و هم از ضريب همساني دروني بااليي برخوردار
است ،در مقابل ،عامل ((مهار دهاني)) نيز كمترين مقدار
واريانس را تبيين كرده و از ضريب همساني دروني اندكي نيز
برخوردار است .اين يافته بدين معنا است كه وحشت از چاقي،
توجه به كالري غذاهاي مصرفي ،نکوهش خود بعد از مصرف
غذا ،اشتغال ذهني با الغر بودن ،فکر سوزاندن كالري موجود
در غذاها از طرقي مانند ورزش ،داشتن چربي اضافي،
خودداري از مصرف مواد قندي و احساس ناراحتي بعد از
مصرف آنها ،رژيم الغري و تمايل به خالي بودن معده
شايعترين نگرش مرضي مرتبط با اختالالت خوردن است و
احساس فرد در مورد ترجيح ديگران بر بيشتر خوردن ،فکر
ديگران در مورد الغري فرد ،برداشتن لقمههاي كوچک
هنگام غذا خوردن ،كنترل خود به هنگام رويارويي با
خوردنيها و احساس اين كه ديگران فرد را مجبور به خوردن
ميكنند ،كم شيوعترين نگرش مرضي مرتبط با اختالالت
خوردن در بين دو جنس است.
پژوهش حاضر نشان داد كه گويه ((بعد از اين كه غذا
ميخورم استفراغ ميكنم)) كه وزن عاملي كمتر از 0/30
داشت هم در نمونههاي مذكر و هم در نمونههاي مؤنث از
تحليل حذف شد .اين يافته نشان دهنده اين است كه تمايل
به استفراغ غذاهاي مصرف شده عليرغم اين كه از عاليم
اصلي بياشتهايي رواني باليني است اما در جمعيت غيرباليني
موضوعيت ندارد .شيوع كمتر اين حالت در جمعيت غيرباليني
توسط حداقل در يک مطالعه ديگر نيز گزارش شده است
( .)26همچنين ،در گروه مذكر گويه ((هنگامي كه گرسنه
هستم از غذا خوردن اجتناب ميكنم)) از وزن عاملي الزم
جهت قرار گرفتن در يک عامل برخوردار نبود و به معني آن
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است كه از نظر مردان اين گويه ارتباطي با اختالالت خوردن
بهطور اعم و عامل مهار دهاني بطور اخص ندارد.
همچنين ،پژوهش حاضر نشان داد كه بهطوركلي شدت انواع
اختالالت خوردن در زنان بيشتر از مردان ميباشد ،بهويژه
رژيم الغري و مهار دهاني .اين يافته هماهنگ با تحقيقات
قبلي ( )2 ،1 ،23ميباشد و از آنجايي كه رژيم الغري و مهار
دهاني در سطح باليني بيشترين ارتباط را با اختالل بياشتهايي
رواني دارد لذا اين بخش از يافتهها مطابق با ديدگاه متن
تجديد نظر شده چهارمين نسخه راهنماي تشخيصي و آماري
اختالالت رواني ( )1است كه بر اساس آن شيوع اين اختالل
در زنان بسيار بيشتر از مردان است .نيز بين دوگروه مذكر و
مؤنث در پرخوري و اشتغال ذهني با غذا تفاوت معنيداري
وجود ندارد .اين يافته نيز با بخشي از تحقيقات قبلي ( )28كه
گزارش كردهاند بين مردان و زنان در ميزان ابتال به پرخوري
رواني (( )Binge eatingعاليم پراشتهايي رواني بدون
رفتارهاي جبراني) همسو است .چرا كه گويههاي موجود در
اين عامل رفتارهاي جبراني موجود در پر اشتهايي رواني را
شامل نميشود.

در يک جمعبندي كلي ،مطالعه حاضر ساختار عاملي مشابهي
را در نگرشهاي اختالل خوردن براي زنان و مردان پيشنهاد
ميكند.
در بيان محدوديتها و پيشنهادهاي پژوهشي الزم به ذكر
است نمونه مورد بررسي در پژوهش حاضر تنها شامل
دانشجويان ميباشد ،بنابراين ،به نظر ميرسد كه در تعميم
يافتههاي پژوهش حاضر به ساير طبقات اجتماعي بايد جانب
احتياط را رعايت كرد .همچنين ،در پژوهش حاضر امکان
دسترسي به نمونه متشکل از افراد مبتال به بياشتهايي رواني
و پراشتهايي رواني به منظور مقايسه يافتههاي بهدست آمده
فراهم نشد ،بنابراين پيشنهاد ميشود يافتههاي پژوهش حاضر
روي نمونههاي باليني نيز تکرار شود.
تقدیر و تشکر
اين مقاله مستخرج از طرحي است كه با حمايت مالي دانشگاه
پيامنور با عنوان «بررسي شيوع اختالالت خوردن و نقش
جنسيت در نشانهشناسي آن در بين دانشجويان» به تصويب
رسيده است ،بدين وسيله از آن دانشگاه بهخاطر حمايت مالي
از پژوهش حاضر قدرداني ميگردد.
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Role of Sex in Factor Structure of disordered eating attitudes among
university students sample
Ali Mohammadzadeh 1, Akbar Rezaie 2
Original Article
Abstract
Aim and Background: Despite the acceptance of gender differences in prevalence and symptomology of
eating disorders, there are few studies that have compared the factor structure of eating disorders between
male/female groups. The purpose of this study was to determine the factor structure of disordered eating
attitudes in a sample of male and female college students.
Methods and Materials: The current study was conducted in correlational context. A group of 1008
normal participants, using stratified random sampling method, took part in this research. Participants
answered to the Eating Attitude Test (EAT). Data were analyzed using explanatory factor analysis of
variance and independent samples t- test methods
Findings: The three Dieting, Bulimia and Food Preoccupation, & Oral control factors of disordered eating
attitudes explained same percent of variance among both male and female groups (35.95 & 34.63
respectively). There is more internal constancy between all factors among women. Women have higher
mean scores on the eating attitudes test ((t= 2.02 p<0.001)).
Conclusions: With regard to the results, this study suggests a similar factor structure of disordered eating
attitudes for males and females.
Keywords: Sexuality, Eating Disorders, Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Factor Structure,
Symptomology
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