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Abstract
Background and purpose: This study aimed at investigating the relationship between eating
disorders with perfectionism and cognitive distortions in female students.
Materials and methods: The study population included 6289 female students in Sari Islamic
Azad University. We performed a descriptive correlational study in 500 female students who were
selected by random cluster sampling. The research instrument included the Eating Habits Questionnaire
(EHQ; Coker and Roger 1990), Positive and Negative Perfectionism Scale (PANPS; Terry-Short et al.,
1995) and Albert Ellis`s Cognitive distortions questionnaire. Data analysis was done applying descriptive
statistics methods, Pearson's correlation and multivariate regression test in SPSS ver.17.
Results: The results showed no significant relationship between concerns about weight and
anorexia nervosa with perfectionism (r=-0.005, r=0.05, p>0.05). There was a positive relationship
between bulimia nervosa and perfectionism (P< 0.01, r= 0.203). There was a positive relationship
between worries about weight, anorexia nervosa and anorexia nervosa with cognitive distortions (r
=0.268, r =0.505, r = 0.224, respectively, P <0.01). There was a positive relationship between negative
perfectionism and eating disorders (r= 0.303, P< 0.01), and a negative relationship between positive
perfectionism and eating disorders (r=-0.10, P< 0.05). Perfectionism and cognitive distortions were able
to predict eating disorders (β= 0.483, β= 0.075, respectively, P< 0.01).
Conclusion: Eating disorders are directly associated with individual’s thoughts and cognition,
therefore, cognitive therapy could be of great use in treating these patients.
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سیدحمزه حسینی
2

یارعلی دوستی
3

سمیه باقری

چكیده
سابقه و هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اختالل خوردن با کمالگرایی و تحریفهای شناختی دانشجویان
مؤنث صورت گرفته است.
مواد و روشها :روش پژوهش توصیفی همبستگی میباشدد .اامهده امداری تح ید  9826نفدر ا دانشدجویان مؤندث
دانشگاه ا اد واحد ساری و حجم نمونه اماری پژوهش  055نفر ا دانشجویان مؤنث با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
انتخاب شدند .ابزار پژوهش ،پرسشنامه اخدتالل خدوردن  Rogerو  ،)0665( Cockerپرسشدنامه کمدالگرایی Terri-Short et al

( )0660و پرسشنامه تحریف های شناختی  Albert Ellis`sبوده است .دادهها با استفاده ا نرم افدزار  SPSS17بدا روشهدای
اماری توصیفی و تحلیل ضریب همبستگی پیرسون و ا مون رگرسیون چندمتغیره صورت پذیرفته است.
یافتهها :نتایج پژوهش نشان داد بین نگرانی در مدورد و ن و بدی اشدتیایی یصدبی بدا کمدالگرایی رابطده وادود نددارد
( .)r =5/50 ،r= - 5/550 ، p <5/50بین پر اشتیایی یصبی و کمالگرایی رابطه مثبت وادود دارد ( .)r =5/852 ،p <5/50بدین
نگرانی در مورد و ن ،بی اشتیایی یصبی و پر اشتیایی یصبی با تحریفهای شناختی رابطده مثبدت وادود دارد (،p <5/50
 .)r =5/882 ،r =5/050 ،r =5/892بددین کمددالگرایی منفددی و اخددتالل خددوردن رابطدده مثبددت ( ،)r =5/252 ،p <5/50بددین
کمالگرایی مثبت و اختالل خوردن رابطه منفی واود دارد ( .)r= -5/50 ،p<5/50کمالگرایی و تحریفهای شناختی تدوان
پیشبینی اختالل خوردن را داشتند (.)β =5/570 ،β =5/222 ،p <5/50
استنتاج :با تواه به نتایج پژوهش ،به دلیل این که اختالل تغذیه رابطه مست یمی با افکار و شناخت بیمار دارد ،بندابراین
استفاده ا روش شناخت درمانی برای درمان این نوع بیماران مؤثر واقع میشود.
واژه های کلیدی :اختالل خوردن ،بیاشتیایی یصبی ،پراشتیایی یصبی،کمالگرایی ،تحریفهای شناختی

مقدمه
اخددتال ت تغذیدده کدده ا نظددر انجمددن بددین المللددی

کمالگرایی را به ینوان یک یامل خطر بدرای نارضدایتی

اختال ت خوردن ( )8508در سالهای اخیر در دختدران

بدندی پیشدنیاد کدردهاند ،یدرا افدراد با کمدالگرایی بدا

رو به افزایش میباشد ،برحسب اشفتگی شدید در رفتار

مالكهای ار یابی با تری برای خودشان قرار میدهند.
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بررسی رابطه اختالل خوردن با کمالگرایی و
تحریف های شناختی دانشجویان دختر

گزارش کوتاه

سید حمزه حسینی و همکاران

پژوهشهای مختلف نشان داده است که بیشتر دانشجویان

و نادرست بود که پاسخ درست نمره  0و پاسخ ناردست

دختر تصویر منفی ا بدن خود دارند .نان بیش ا مردان

نمره صفر میگرفت .ضریب الفای کرونباخ توسط سدا نده

تصددویر بدددنی منفددی ا بدددن خددود دارنددد و بددیشتددر دچددار

پرسشنامه برای کل نمونه  5/26بده دسدت امدد .ضدریب

بیاشتیایی روانی و اختالل خوردن میشوند( .)8هدمچندین،

الفددای کرونبدداخ در پددژوهش )0()0662( Sharifi Fard

شواهد گویای ان است که مجمویدهای ا نگدرشهدای

برای کدل پرسشدنامه  ،5/75یامدل اول  ،5/95یامدل دوم

ناکارامد در افراد مبدتال وادود دارد .دو یامدل شدناختی

 5/75و یامل سوم  5/28به دسدت امدد .ضدریب پایدایی

متمایز در شروع و تداوم اختال ت خوردن مؤثر دانسدته

با ا مایی بهد ا چیدار هفتده نیدز بده ترتیدب قبدل ،5/90

شده است .این دو یامل شامل باورها و نگراندی شدخ

 5/07 ،5/95و  5/92به دست امد(.)0

در مورد شکل و و ن بدن و سوگیری طرحواره پردا ش

 .8پرسشنامه تحریفهای شناختی :پرسشدنامه مدورد

اطالیات در این باره میباشد( .)2با تواه به شیوع رو افزون

نظر شامل  85یبارت است که به سدنجش تحریدفهدای

اختال ت خوردن در دهههای اخیر در کشورهای در حدال

شناختی مطرح شده توسط  Albert Ellis`sتییه شده اسدت.

توسهه ،ا املده ایدران ،بررسدی اواندب مختلدف ان ا

نمرهگذاری برای هر خدرده م یداس ا  0الدی  0اسدت و

امله انبههای شناختی میتواند به شناخت بهد فرهنگی

تنیا سوال شدماره  ،0مهکدوس ا  0الدی  0نمدرهگدذاری

این مشکل بیداشتی کمک قابل توایی نماید.

شده است .در تح ی حاضدر ،ضدریب الفدای بده دسدت
امده به صورت استاندارد برابر با  5/25است.

مواد و روش ها

 .2پرسشنامه کمالگرایی مثبت و منفی :یک ا مدون

ایددن پددژوهش ا نددوع پددژوهشهددای توصددیفی -

 25سوالی است که  85مادة ان بده کمدالگرایی مثبدت و

همبستگی است .اامهه اماری ایدن تح ید شدامل 9826

 85مادة دیگر به کمالگرایی منفی،

توسدط Terry-short

نفددر ا دانشددجویان مؤنددث دانشددگاه ا اد اسددالمی واحددد

( )0660ساخته شد( .)9نمرهگذاری برای هر خرده م یاس ا

سدداری اسددت کدده ا ب دین انهددا بددا روش نمونددهگیددری

 0الی  0اسدت .در فدرم فارسدی ایدن م یداس بدا پدژوهش

خوشهای 055 ،نفر انتخاب شدند .به این صورت که ابتدا

 ،)7()8552( Besharatالفای کرونبداخ پرسدشهدای هدر

دانشجویان رشته یلوم و ادبیات انسدانی بدا ردة سدنی 85

یک ا یرم یاسها دریک نمونة  808نفری ا دانشدجویان،

الی  20سال به بدا  ،تفکیدک شدده و پرسشدنامه اخدتالل

بهترتیب 65درصد و 27درصد برای کل ا مدودنیهدا 60

خوردن در بین انها تو یع شد 055 .نفدر در ایدن تسدت

درصد و  22درصد برای دانشجویان دختدر و  26درصدد و

امتیا ( 87متوسط به با ) کسب کرده بودند و به یندوان

 29درصد برای دانشجویان پسر بدود کده نشدانة همسدانی

نمونه اماری برای انجام پژوهش انتخاب شددند .پد

ا

توضیح در مورد هدف پژوهش و محرمانده بدودن نتدایج
ان ،پرسشنامههای مورد نظر بده انهدا داده شدد .دادههدا

دورنی با ی م

یاس است(.)7

یافته ها و بحث

بدده دسددت امددده بددا روش همبسددتگی پیرسددون و تحلیددل

نتایج پژوهش نشان داد بین نگرانی در مدورد و ن و

رگرسیون چند گانه مورد بررسی قرار گرفت .ابزارهدای

بددیاشددتیایی یصددبی ( )r =5/50 ،r =5/550 ،p >5/50بدده

مورد نظر یبارتند ا :

اسددتثنای پراشددتیایی یصددبی بددا کمددالگرایی (،p <5/50

 .0م یاس یادات غذا خوردن :پرسشنامه یادات غذا

 )r =5/852مهنیدار نبود .همچنین ارتباط بین مولفههدای

توسط )2()0665( Cocker & Roger

اختالل خوردن با تحریفهای شناختی مثبت و مهندیدار

خوردن  07سوالی
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نارضدددایتی بددددنی را افدددزایش مدددیدهدددد ،داشدددته باشدددند.

ساخته شد .پاسخ به سوا ت به صورت دو گزینه درست

رابطه اختالل خوردن با کمالگرایي و تحریف های شناختي

منفی و اختالل خوردن رابطده مثبدت ()r =5/252 ،p <5/50

بهخود مشدغول مدیکندد .همدین افکدار نگدرانکنندده بده

و بین کمالگرایی مثبت و اخدتالل خدوردن رابطده منفدی

تصویر ذهنی نادرست در مورد بدن منجر شده و شخ

واود داشت ( .)r =5/05 ،p <5/50نتایج تحلیدل رگرسدیون

برای داشتن اندامی متناسب دچار اختالل تغذیه میشود.

نشان داد که سیم کمالگرایی و تحریفهای شناختی در

بددا توادده بدده نتددایج پددژوهش ،پیشددنیاد مددیشددود ا

تبیددین اخددتالل خددوردن مهنددیدار مددیباشددد (،p <5/50

اناا که شیوع اختالل تغذیدهای در ایدران بدا اسدت و

 β =5/570 ،β =5/222با تواه به نتدایج تح ی دات دیگدران،

بددا توادده بدده ارتبدداط ثابددت شددده میددان کمددالگرایی و

ا یوامل مینهسا اختالل تغذیه میتوان به من ضدهیف،

تحریفهای شناختی با اختالل خوردن ،پیشنیاد میشود

پدایین و نارضدایتی بددنی در اقشدار مختلدف

کدده مطالهددات گسددتردهای در میندده بررسددی انبددههددای

اامهه با ردة سنی مختلف اشاره کرد .در تح ی حاضدر،

اپیدمیولوژیک ،یلت شناسی و درمدانی ایدن اخدتالل در

اامهة مورد مطالهه ،دانشجویان مؤنث بودند در ااتمداع

کشورمان انجام شود.

یزت نف

امرو ی ،یبایی ظاهری برای انها در اولویت قدرار دارد.
همچنین یوامل ناشناخته یادی مثل داشتن تفداوتهدای

سپاسگزاری

فرهنگی در دانشجویان ،بهکارگرفتن شدیوههدای تربیتدی

بدینوسیله ا مسئولین محترم ایدن دانشدگاه و کلیده

متفاوت ا سوی والدین بر فر ندان ،واود تفداوتهدای

کسانی که در انجدام ایدن پدژوهش ن شدی داشدتهاندد ،بده

طب اتی و  ...میتواند افراد را مستهد اختالل تغذیده کندد.

خصوص دانشجویان گرامی ،تشکر و قدردانی میگردد.

در تبیین این یافتهها میتوان گفت حساسیت بیش ا حد

References
4. Cocker S, Roger D. The construction and
for

scale

of

Journal

of

a

validation

1. Safarzadeh S, Marashian FS. The relationship

preliminary

between body image concen, self-concept

measuring

and self-esteem and eating Disorders in

Psychosomatic Research 1990; 34(2): 223-231.

female students of Islamic Azad University

5. Sharifi Fard, Amal, (1998), Prevalence of

of Ahvaz. Women and Culture 2016; 8(28):

disorders.

eating

eating disorders and their relationship with
the students' self-esteem and depression in
girls Ahva, the Master's thesis Ahvaz Azad
University (Persian).
6. Terry-short LA, Glynn Owens R, Slade PD,
negative

and

Positive

ME.

23-36 (Persian).
2. Safavi M, Mahmoodi M, Roshandel A.
its

and

image

body

of

Assessment

relationship with eating disorders among
female students of Islamic Azad University,

Dewey

Tehran center branch. Journal of Medical

perfectionism. Personality and Individual

;Sciences Islamic Azad University 2009

Differences 1995; 18(5): 663-668.

19(2): 129-134 (Persian).

7. Besharat MA. Reliability (stability) and accuracy
Negative

and

Positive

of

3. Yousefi Asl S, Moradi A, Dehghani M.

)(validity

Information processing and selective attention

Perfectionism Scale, journal of Psychological

in female adolescent students with symptoms.

Science, Vol. 8. 2003. p. 359-346 (Persian).

Advances in Cognitive Science 2007; 9(3(35)):
36-44 (Persian).

148

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و ششم ،شماره  ، 241آبان 2931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 19:01 +0430 on Friday July 20th 2018

بود ( .)r =5/882 ،r =5/892 ،p <5/50رابطه کمالگرایی

و شناخت نادرست در مورد و ن ،فکر افدراد را رو مدره

