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 آن  وجودآمدنبه سازنهیزمعلل و عوامل  ؟ستیچ هیاختالالت تغذ

احساسات   ، بر سالمت،رفتارها ن یا .در ارتباط است ،یاهیتغذمناسب نا  یبا رفتارها است که حادی اریبس طیشرا ،هیاختالالت تغذ   

اختالالت    نیترع یاز شا  .گذاردیم  ی اثر منف   یفردنیارتباط ب  و   شغل  ،یارتباطات اجتماع  ،مانند  ی مختلف   یهافرد در حوزه   ییو توانا

 .یو اختالل پرخور یعصب ییهاپر اشت ،یعصب ییاشتهای ب  :از اندعبارت هیتغذ

اختالالت    نیا  .گرددی م  یخطرناک  مناسبنا  یموجب بروز رفتارها  که  فرم بدن متمرکز است  و   وزن  یتوجه فرد رو، بر  اختالالت  نیا   

و   یدر زمان نوجوان  شتریب  هیاختالالت تغذ  .دهان و دندان شود  ،هااستخوان  ،گوارش   ستم یس   ،به قلب  دنیرس  ب یتواند باعث آسیم

 .کندیم دایبروز پ یجوان

 یدرمان  یهاروش در مورد    یمختصر  .میکنیمآن ها آشنا    جادکنندهیاعلل و عوامل    ،هیانواع اختالالت تغذ  اما شما را ب  ،مقاله  نیدر ا   

 .دییمراجعه نما یشناسروان مشاوره  بخش   ،مرکز مشاوره راز ماندگار تیبه سا شتریاطالعات ب یبرا دهیم.یتان توضیح می برا

 :اندمتفاوتبا هم  ،هیبر اساس نوع اختالل تغذ هانشانه  ؟ستیچ هیو عالئم اختالالت تغذ  هانشانه 

وزن  اضافهبه نسبت   ی دیترس و اضطراب شد ،فرد مبتال .ابد یی موزن بدن کاهش  یعیرطبیبه طور غ  :یعصب ییاشتهایب . 1

  ی دیبدن افراد غالباً کاهش شد  وزن .راجع به وزن و فرم بدن خود داشته باشند  یتصورات مخرب  ،افراد ممکن است  نیا  .دارد

 . شودی م دهید  ،وزن مورد انتظار دست آوردنبهاشکال در  ،کاهش وزن یجابه در کودکان و نوجوانان  .دارد

افراد معموالً خودشان را چاق    نی. اشودینممعموالً با کاهش وزن تمام    ،دنشدن دار  چاقافراد از    نیکه ا  یدیترس شد 

  ی از بدن آنها دچار چاق  ییهاهنوز نگرانند که بخش  ،که الغرند  ندیگویبه آنها م  گرانید  یوقت  ی حت  ،کنندیاحساس م

و    ،مثل شکم،  باشد اشان یهارانباسن  را مکرر  نی.  است خود  کنند    ،افراد ممکن  جلو  ایوزن  وارس  یینه، آ  یدائماً    ی به 

بدنشان  ییهابخش  است  ،از  نظرشان چاق  ا  یبرخ .پردازندی م  ،که به  به  مبتال  افراد  با   نیاز  غذا خوردن  از  بعد  اختالل 

 .کنندی م ،مواد خورده شده بردنن یازبو استفاده مسهل اقدام به  یاز جمله استفراغ عمد یمتعدد یکارها

مشخص شروع به   یدوره زمان  کیدر    هاآن  .شودیم  دهیافراد د  نیدر ا  ،یمکرر پرخور  یهادوره   :یعصب   ییپر اشتها . 2

  ن یا  .است  شتریب  اریبس  یمردم عاد  به  نسبت ،خورندیمکه    ییاما مقدار غذا  .بار کیمثالً هر سه ساعت    ،کنندی مخوردن  

تا از    دهندی ممتفاوت انجام    یپس از خوردن کارها  .ندیخوردن خود را کنترل نما   توانندی که نم  کنندی افراد احساس م

عمد  ؛کنند  یریجلوگ  وزناضافه  استفراغ  نابجا  ،یمثل  به    یبعض  یحت  الغری.  یاروهاد  یمصرف  آنها  و   یدارروزه از 

سنگ   اریبس  یهاورزش  و    .آورندیم  ی رو  نیسخت 

 یکه کس ییآنها معموالً در جا  .کنندیم ی احساس شرم و ناراحت ،که در خوردن دارند یمشکالت خاطربهافراد معموالً  نیا

که احساس   دهدیمادامه   یبه پرخور ییافراد معموالً تا جا نی. اکنندی مشروع به خوردن  یواشکی صورتبه وجود ندارد و 

 .بکنند یناراحت ایدرد 

  شتریب اریبس خورندی م گرانیکه نسبت به د ییمقدار غذا .کنندی م یمکرر پرخور صورتبه افراد   نیا :ی اختالل پرخور . 3

 یاز افراد معمول شتریب یلیداشته باشند. سرعت خوردن افراد ممکن است خ یخودکنترل یبر پرخور توانندینماست و 

شروع به  وجودن یباااما  ستیفرد گرسنه ن یادامه دارد. گاه کنند یکه احساس درد و ناراحت یخوردن تا زمان نیباشد و ا

  خاطربه ید یو احساس گناه شد یاحساس افسردگ ایاز افراد مبتال از خود متنفر شده  ی. برخکندی خوردن غذا م

 .دهدی خود انجام نم یجبران پرخور یبرا یتالش چیفرد ه ،یدر پرخور ،یعصب یبرخالف پر اشتها . دارند یپرخور
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 ؟ میریپزشک کمک بگ ، ازچه موقع

اگر از   .قرار دهند فشارتحتشما را  یتمام زندگ تواندیاختالالت م . ایناست یسخت و مشکل اریکار بس ،هیاختالالت تغذ تیریمد   

از روانپزشک   ماًحتدر شما وجود دارد،    هایی از وجود این اختالل ، نشانهدیکن یمحس    ایآ  ،دیبریماز مشکالت ذکر شده باال رنج    هرکدام

ها را  ، آندیهست  انتانیاطرافنگران  اگر شما  .  به درمان ندارند  یاختالل اعتقاد  نیبه ا  انیاز مبتال  یاریبس  متأسفانه  .دیریکمک بگ

  دن یشن یبرا اقیشما با اشت  بزنند، ازسرب  هیاگر آنها از قبول داشتن مشکالت مرتبط با تغذ .ندیبه پزشک مراجعه نما تا دیکن تشویق

 کنید. یابراز نگران به وضعیت موجود و نسبتقدم شده پیش  مشکلشان

  ، در مورد نوجوانان  .گردد  ییناسالم غذا  یچون ممکن است باعث بروز رفتارها  ،دیآن آگاه باش  و افکار مرتبط با  یینسبت به مواد غذا    

همساالن   تغذبروز    یبرا  یمحرک  تواندی مفشار  ا   ییهانشانه   .باشد  هیاختالالت  وجود  شما  به  را    ن یکه  ، شوندی م  ادآوریاختالالت 

 از:  اندعبارت

 نخوردن غذا   یمتفاوت برا یهابهانه آوردن  •

 رانه یگسخت  و مداوم صورتبه  جاتیسبز ییغذا  رژیم دادنانجام  •

 سالم یاز اندازه به خوردن غذاها شیتمرکز ب  •

از   یریگکناره  .کنندیم  زیپره  ،خورندی خانواده م  غذایی که اعضایو از خوردن  زد  پیرا م  ییماده غذا  د فرد مبتال، خو  •

 روزانه یاجتماع یهاتیفعال

  ،کاهش وزن یشدن و صحبت راجع به چگونگ چاقکردن مداوم از  تیو شکا یگرانن  •

 وجود دارد.  در بدنشان کنندیکه فکر م ییهاب یع یبرا ،مداوم صورتبهچک کردن بدنشان در آیینه   •

 چربپر  ییو مواد غذا ، شکالتو نیریش اریبس یخوردن غذاها •

 کردن  متفاوت را امتحان ییغذا یهام یرژ  •

 از اندازه شیب یالغر وصمخص یهاشربتو  استفاده از مسهل  •

 کردن ورزش   •

 اندباال آوردن آنچه خورده  یتالش برا  •

 مداوم باشد  یهااستفراغدر اثر  تواندیم که دندان ینایمشکالت در ارتباط با م  •

 رفتن  ییدستشو  یبرا ییهنگام صرف وعده غذا  سفره، کردن کتر •

 است.  شتریاز حد انتظار ب که وعده انیم ایاز اندازه غذا  شیخوردن ب  •

 یی درباره عادات غذا یگناه و افسردگ، شرم ،یناراحت راظها   •

 غذا خوردن  یواشکی  •

با پزشکتان  ،بردی رنج م  هیکه فرزندتان از اختالالت تغذ  دیاگر شما نگران هست   در   .دیصحبت کن  هانشانهعالئم و  در مورد    حتماً 

 .دیشویمداده ارجاع  یشناسروان شما به مشاوره  ،ازیصورت ن

 : هیعلل بروز اختالالت تغذ 
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علل  تواندی م ،یو روان یروح یهای ماریاز ب یاریمانند بس این اختالل نیز. نیست  اختالالت به طور واضح مشخص  نیا یعلت اصل     

 :داشته باشد مانند یمتعدد

 ،مانند  یکیولوژیعوامل ب  .دهندیم شیاختالالت را افزا  نیها احتمال بروز اژن   خیوجود بر  :کی ولوژیو ب  کی عوامل ژنت •

 .مشکالت در فرد داشته باشد جادیدر ا یمؤثرنقش  ،تواندیم غزدر م ییایم یش راتییتغ

 .دچار باشند  یو عاطف   یمشکالت روان  به  ممکن است  ،هیافراد مبتال به اختالالت تغذ  :یو سالمت عاطف   یعوامل روان  •

 .مختل است گرانیارتباطشان با د و دارند یفراوان یتکانش یرفتارها ،گرا بودهکمال  .دارند ینییپا نفسعزتآنها 

زم  ا  سازنه یعوامل  بروز  احتمال  را افزا  نیکه  جوا  :دهندی م  شی اختالالت  زنان  و  نوجوان  دچار    شیب  ن،دختران  مردان  از 

 .عالئم اختالالت را بروز دهند توانندیم نیزاما مردان  ،شوندیم یعصب ییو پراشتها ییاشتهایب

 : اشاره نمود  ری توان به موارد زیاز جمله م .دهندی م شیمشکالت را افزا این بروز  سکیوجود دارد که ر یشماریبعلل      

افراد  شتریب  ،اختالالت  این  :ی خانوادگ  خچهیتار • پ  یدر  والد  کندیم  داینمود  ا   ان،برادرشو  خواهر    یا  نشانیکه    نیاز 

 . برندیاختالالت رنج م

د  • ارتباط هستند  یگریاختالالت  در  روان  با سالمت  ب  یافراد  :که  تغذ  هکه  هستند  هیاختالالت   خچهیتار  ،مبتال 

عوامل  جمله    از  ،دنیکش  یو گرسنگ  ییغذا  میرژ  .دارند  را  یملع  - یاختالل وسواس فکر  و  یافسردگ  ،اختالالت اضطراب

 . شودیخلق م  راتیی و باعث تغ  گذاردیممغز اثر    تیفعال  بر  دنیکش  ی گرسنگ  است.  مشکالت  این  بروز  یبرا  ،سازنهیزم

و کاهش وزن   یگرسنگ است.  در افراد  دنیکش  ی گرسنگ  راتیتأثاز    ،کاهش اشتها  و  رییتغرقابل یغو    رانهیگسخت  فکراتت

 . امتناع از غذا خوردن در فرد شود ،مانند یگذاشته و باعث رفتارها یافراد اثر منف کارکرد مغز بر  تواندیم

  ی در روابط خانوادگ  مشکل  ،دیشروع شغل جد  ،یمکان  ییجاجابه  ،از ورود به دانشگاه  ،یدر زندگ  رییهرگونه تغ  :استرس •

 .دهندیسوق م هیالت تغذبروز اختال ،یوسوسمتفرد را به  هااسترس  نیا .استرس شود جادیباعث ا  ،تواندیم

  :آوردی مدر فرد به وجود  هیاختالالت تغذ ،که یمشکالت   

را در  ایده یهمان نسبت فرد مشکالت عد ، بیشتر باشد، بهاختالل گذشته باشد یهااز بروز عالئم و نشانه  که یزمانمدت  هرچقدر    

 : از اندعبارت مشکالت  یبرخ .دینمای متجربه  یزندگ

 سالمتبهمربوط   یمشکالت جد •

 افسردگی و اضطراب  •

 آن  انجام به اقدام و یا یافکار مرتبط با خودکش  •

 رشدمشکالت مرتبط با    •

  یو اجتماع یفردنیباختالل در روابط   •

 از مواد  سوءاستفاده •

 و شغل  لیمعضالت مربوط به تحص •
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 ،دیتا به فرزندان خود کمک کن میکنی م یرا به شما معرف ییهاک یتکن ،در ادامه م؟یینما یریاختالالت جلوگ  نیچگونه از بروز ا 

 .مناسب را در خود به وجود آورند ییعادت غذا

به  اگر    .گذاردیم  ریتأثکودک    ییعادات غذا  برخانواده    ییعادات غذا  قیتشو   خود شوید:  فرزندان  ییغذا  میمانع رژ •

  . دینامناسب آموزش ده یهام یرژکه به او راجع به   دهدی امکان را م نیبه شما ا دیکن لیرا م  ییوعده غذا ،کودکتانهمراه 

 . دیتعادل برقرار نما  خورد،طول روز میکه در  ییغذا زانیم در تا دیینما  قیاو را تشو دیتوانیم

  ، بخصوص در بین نوجوانان  را  یخطرناک  یهاده یا  که  وجود دارد  یهاتیسا  راًیاخ  ،مثالعنوان به  :دیخود صحبت کن  فرزندبا   •

با   هاه دیا   گونهن یا  صحیحت  .شودیم  یادآوری  ، یسبک مناسب زندگ  عنوانبه  ،یعصب  ییاشتهای باز    ،مثالً  .کنندی م  قیتشو

 . است ریپذامکان  با فرزندتان،صحبت 

در برابر   هیچگاه، .متفاوت است هیهرکس با بق  بدن که دییبه کودک بگو  :داشتن فرم بدن سالم یبرا قیو تشو جیترو •

 نفسعزت  تیتواند باعث تقوی م  ،که وجود دارد  یبرخورد با احترام و قبول بدن به صورت  .دیاز بدن خود انتقاد نکن  فرزندتان،

 .گردد

اگرچه شما    .دییخود با آن فرد صحبت نما  یراجع به نگران  حتماً  ،دینیبیمدوستانتان    یادر افراد خانواده    اینشانه  ای  میعال  ،اگر شما    

درمان خود   یبرا  تا د ینما ق یتشو را تواند طرف مقابلتانی م یبرخورد با مهربان .دیکن ی ریجلوگ تواندی در فرد نم هیاز رشد اختالل تغذ

 . اقدام کند

 


