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  اختالل در غذا خوردن چيست؟

(What is an eating disorder?) 



از وزن بدن به % 15از دست دادن حداقل   • اختالل در غذا خوردن چيست؟
دليل امتناع از خوردن غذای کافی؛ علی رغم 

. گرسنگی و اشتياق بيش از حد  
 ترس شديد از چاق شدن و از دست دادن  •

.کنترل  
ناراحتی های ناشی از عدم درک صحيح از   •

اندام و چاق جلوه نمودن در نظر عموم،  و غلو 
حتی در صورت الغرتر کردن در سايز بدن 

. شدن  
.  تمايل بيش از حد به ورزش کردن •  
اشتغال بيش از حد در تصميم گيری در مورد   •

 غذاهای مفيد و مضر به همراه آماده ساختن غذا
.نداشتن عادت های ماهانه  •  

 با از )anorexia (اغلب موارد،  بی اشتهايی 
يم گرفتن و يا  بيماری ژدست وزن به دليل ر

به نظر می رسد .  جسمی شروع می شودهای
که دريافت نقطه نظرات مثبث در مورد وزن کم 

کردن، سبب تشويق آنان در اين باور که اگر 
س الغرتر بودن بهتر پالغر بودن خوب است، 

.است، می گردد  

گرسنگی و الگوهای غذا خوردن نامنظم می 
.  ختم گردد)anorexia (تواند به بی اشتهايی 

خش قابل توجهی از کسانی که بی ممکن است ب
 رخوریپ مبتال هستند به )anorexia (اشتهايی 

) bulimia (نيز مبتال گردند .  
 
)bulimia( رخوریپ

 )bulimia( رخوریپمشخصه ی تکليف 
.  خوردن بيش از حد و باال آوردن آن است

:عوارض اين بيماری عبارتند از  

 پ• 

افرادی که مبتال به اختالل در غذا خوردن می 
باشند معموال آشفتگی های بيش از حد را در 

عادت های غذايی خود که در ارتباط با افکار و 
. ها می باشد ، تجربه می نماينداحساسات آن  

مشخصه ی اختالالت غذايی اشتياق بيش از حد 
فرد به الغربودن، و ترس بيش از حد و 

وحشتناک از اضافه وزن و از دست دادن کنترل 
. در خوردن بيش از حد معمول می باشد  

اکثرا  زنان به دليل اختالالت در غذا خوردن 
اختالل در تحت تداوی می باشند، اما اين نوع 

اين اختالل معموال .بين مردان نيز ديده می شود
در طول دوران نوجوانی  آغاز می شود، ولی 

ممکن است در طول اوايل دوران بزرگسالی نيز 
. شروع شود  

امکان غلبه بر اختالل در غذا خوردن وجود 
ولی جستجوی روش های تداوی در اسرع . دارد

اهميت وقت وکسب آگاهی برای فرد مبتال از 
برخودار است؛ چون اختالل در غذا خوردن می 
تواند عواقب جسمی و روان شناسی جدی را به 

.همراه داشته باشد  
 

نمونه های اصلی اختالالت در غذا 
 خوردن چه می باشد؟

دو نوع اصلی از اختالالت در غذا خوردن 
:عبارتند از  

 و )anorexia nervosa(بی اشتهايی عصبی  
 (bulimia nervosa    (رخوری عصبی پ

)anorexia  (بی اشتهايی  
رخوری بيش از حد غذاهايی که دارای

ری بيش از حد می باشند به طوريکه فرد کال
ساس از دست دادن کنترل  شخصی و انزجار حا

.از خود را بنمايد  

 ترس )anorexia (مشخصه ی  بی اشتهايی 
 شديد از فربه شدن به همراه اشِتاق بيش از حد

عوارض اين تکليف . به الغر بودن می باشد
:عبارتند از  
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رخوریپاختالل 
( Binge eating disorder) 

  اين اختالل در غذا خوردن اخيرا تشخيص 
افرادی که به اين نوع اختالل .  استداده شده

مبتال هستند، به پرخوری بيش از حد مبتال می 
شوند و آنان در مدت زمانی کوتاهی ميزان 

زيادی مواد غذايی را مصرف کرده، و در طی 
اين دوران پرخوری کنترل خود را از دست 

اگر چه آنان بعد از پرخوری تالشی .می دهند
ولی .  کننددر جهت بيرون راندن غذا نمی

پرخوری  می تواند منجر به بروز عواقب جدی 
چاقی مفرط، تکليف : در سالمت آنان مثل

.شکر، فشار خون بلند و امراض قلبی شود

مشکالت بيماری های دماغی هم 
زمان

اختالل در غذا خوردن اغلب با اختالالت 
 ، روانياضطرابی از قبيل اختالل هراسی و

به عالوه  عملی -رنجوری وسواسی فکری
 جهت .استفاده  از مواد مخدر همراه است 

کسب اطالعات بيش تر در مورد اضطراب به 
اختالل اضطرابی چيست، ) جزوه ی(بروشور 

.مراجعه نماييد

 تاثيرات جسمانی بی اشتهايی و
پرخوری 

و  ) anorexia(تاثيرات جسمانی بی اشتهايی 
می تواند بسيار جدی )  bulimia(پرخوری 
لی معموال در صورت تداوی زود، قابل باشد، و

در صورت تداوی نشدن، بی . برگشت هستند
) bulimia(و  پرخوری ) anorexia( اشتهايی 

شديد می تواند منجر به  خطر افتيدن زندگی 
. فردی گردد

اين دو نوع تکليف در صورت شديد بودن می 
:توانند منجر به تکاليف ذيل ميگردد

 آسيب ديدن گرده ها  •
•

  بيرون آوردن غذا از معده با هدف جبران •
رخوری بيش از حد و ممانعت از اضافه وزن پ

 )دلبدى ( از طريق وادار کردن خود به استفراغ
 ويا استفاده ی نابجا از ملين ها و قرص های 

. مايع  
ترکيبی از غذا خوردن محدود و تمرينات   •
جباری جهت کنترل وزن که در نتيجه بر ا

.زندگی شخص حاکم می باشد  

 )bulimia (رخوریپمعموال وزن فردی که  به 
مبتال است  نزديک به وزن طبيعی بدن وی  می 
باشد؛ بنابر اين تشخيص اين افراد در مقايسه با 

 مبتال )anorexia (افرادی که  به بی اشتهايی 
اغلب با  ریرخوپ. هستند، مشکل تر می باشد

 هدف الغر شدن شروع بايم غذايی ژنوعی ر
.می شود  

 تغذيه ی نا مناسب سبب خستگی و تمايل شديد 
به نظر می رسد که . رخوری می گرددپبه 

رخوری ؛ سبب آرامش پاستفراغ کردن بعد از
می گردد، ولی اين حالت موقتی بوده و به 

) افسردگی( زودی به احساس تشويشات عصبی 
.ی ختم می گردد گناهکارو  

 گروهی ازمردم از ملين ها استفاده می کنند، 
مسلما آنان نمی دانند که ملين ها ميزان چربی و 

انرژی موجود در مواد غذايی را  نمی کاهند، 
بلکه فقط سبب حذف مواد حياتی و خشک 

.نمودن آب بدن می شود  

مبتال هستند ) bulimia(کسانی که به پرخوری 
 تعادل مواد کيمياوی ممکن است  دچارعدم

موجود در بدن خود شوند و اين عدم تعادل 
، )افسردگی(منجر به رخوت،تشويشات عصبی 
.و عدم توانايی تفکر صحيح می شود  

فرد می تواند سعی زيادی را در جهت ازبين 
بردن اين روش ها نمايد؛ اما پرخوری 

نادرست، باال آوردن،دوره های تمرين و 
از آن اجباری غير ورزش و احساسات ناشی 

.  قابل کنترل می شوند  
عفونت دستگاه ادراری وآسيب دِيدن روده ها
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چه عواملی سبب بروز اختالل در 
غذا خوردن می شود؟

) anorexia (داليل بروز تکاليف بی اشتهايی 
نا مشخص می ) bulimia(و پرخوری 

عوامل زيستی، روانی و اجتماعی در .باشد
رژيم گرفتن، . بروز اين تکاليف دخالت دارند

ين برای ابتال و مهم ترين عامل خطر آفر
.گسترش اختالل در غذا خوردن می باشد

)ارثی(عوامل ژنتيکی
شواهدی وجود دارد که زنانی که مادر و يا 

خواهرشان مبتال به  بی اشتهايی عصبی  بوده 
اند؛ در مقايسه با زنانی که سابقه  اين نوع 

اختالل  در بين اعضای خانواده شان ديده نمی 
تال به اين تکليف  شود، بيش تر در معرض اب

.قرار دارند

ی حياتیوعوامل کيميا
ممکن است که عدم تعادل مواد کيمياوی و يا 

هورمونی، خصوصااز لحاظ سن، با  گسترش  
.اختالل  در غذا خوردن، مرتبط باشد

 
عوامل  شخصی 

  عوامل فردی زيادی با اختالل در غذا خوردن 
:  مرتبط می باشد، مثل

  به وجود آمدن تغييراتی در شرايط زندگی، •
مثل شروع دوران نوجوانی، فرو باشی  

ارتباطات، وضع حمل و يا مرگ عزيزان

  کمال طلبی در انجام کار ها و اعتقاد به اين •
مطلب که محبت از جانب اعضای خانواده و 
.دوستان منوط به موفقيت های خاص می باشد

زرگسالی ترس از مسؤليت های دوران ب•

 يا بی •

کم شدن آب بدن، قبضيت، و اسهال   •    
بی حالی و ضعف، گرفتگی عضالت و •   

 انقباضات  دردناک عضلی  
سُوهاضمه  مزمن•    
اهوار نا نداشتن عادت  ماهوار ويا عادت م•  

  منظم   
کشش و خستگی بيش از حد اعضای بدن•    

) anorexia(بی اشتهايی  بسياری از تاثيرات 
: ذيه مرتبط می باشد؛ عبارتست ازکه با سُو تغ  

  نداشتن عادت ماهوار   • 
  حساسيت بيش از حد نسبت به سرما   • 
های  زايد در سراسر بدن        روييدن مو   •

   وفکرکردن عاقالنهعدم تمرکز•    

شديد می تواند سبب بروز ) bulimia(پرخوری 
:   مشکالت زير گردد  

فرسايش مينای دندان در اثر دلبدی    •    
تورم غده های بزاقی      •    
  گلو دردی  مزمن •  
  مشکالت معده و روده•  

: اثرات عاطفی و روانی  عبارتست از  

ی که با غذا بروز اشکال در انجام فعاليت هاي•  
و عادات گول زننده  مربوط به غذا خوردن 

.همراه است  
 تنهايی، به علت کناره گيری قصدی وعدم • 

.تمايل به گسترش روابط ا جتماعی خويش  
ترس از مورد قبول واقع نشدن از جانب •  

.ديگران در صورت بر مال شدن تکليف آنان  
 نوسانات در خلق و خوی، شخصيت و • 

)افسردگی( شات عصبیيات وتشوطغيان احساس  

بنا براين توجه و جواب دادن نسبت به عاليم 
اخطار دهنده ی اوليه و دريافت تداوی  زود 

و  ) anorexia (برای درمان بی اشتهايی 
.بسيار ضروری می باشد) bulimia(پرخوری   

 ارتباط ضعيف بين اعضای خانواده و
ميلی والدين برای دادن استقالل به فرزندا ن 

. عاقل و بالغ شان  
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اين متخصصان  ممکن است دکتور روانی ، 
روان شناس،ساير دکتور ان، متخصصان 

يه، مددگاران اجتماعی، مربيان احيای مجدد تغذ
.و يا پرستاران باشند

 تاثيرات  اجتماعی

:در مان ها احتماال شامل موارد زير می باشد

 آموزش های غذايی برای کمک به کسب •
.مجدد عادت های غذايی سالم

 مداخالت روان شناسی جهت کمک به افراد •
در جهت ايجاد تغيير در افکار، احساسات، 

.ختالالت غذايیوعادات مرتبط به ا

شات ي احتماال استفاده از دوا های ضد تشو•
در جهت کاهش احساسات ) افسردگی(  عصبی

. افسردگی و اضطراب

 استفاده از از روش های تداوی بين افراد •
درجهت کمک به افراد در آشنايی با اثرات 

ارتباطات فردی بر روی احساسات و عادت 
.های غذايی شان

شدن و شرکت در برنامه  تداوی بدن بستر •
های خاص از جمله روش های درمانی ارجح 

می ) anorexia (بی اشتهايی  جهت تداوی
.باشد

ممکن است بستری شدن در شفاخانه برای 
افرادی که دچار سو تغذيه شديد ناشی از 

.نخوردن غذا شده اند، ضرور باشد
 که 

اختالل در غذا خوردن در جوامع غربی رو به 
گسترش است، و اين موضوع با وسواس های 

.ا مرتبط می باشدما نسبت به اندام های م  

رشد وب سايت هايی که رژيم های خطرناک 
را برای دختران و زنان جوان تشويق می 

.  نمايند بسيار اخطار دهنده می باشد  

جرايد الغر بودن را به عنوان يک اندام فوق 
العاده ايده آل عنوان می نمايند و کامال خود را 
وقف به تصوير کشيدن خصوصيات جسمانی 

.عه کرده اندافراد  جام  
 

افرادی  که اضافه وزن دارند و يا چاق می 
باشند  معموالدررفتارو کردارشان يک منفی 

. باف قالبی می شوند  
 

چه روش های درمانی در 
 دسترس است؟

اختالالت در غذا خوردن را می توان به طور 
مداخله  زود نتايج بهبود . موثری تداوی نمود

.  يش می دهداختالالت در غذا خوردن را افزا
ممکن است که بهبود ماه ها و يا سال ها طول 
.بکشد ولی اکثريت مردم بهبود پيدا می کنند  

تغيير در عادات غذايی ممکن است به دليل 
بروز تکاليف مختلف به وجود آيد، بنابراين 
اولين گام انجام يک سلسله معاينات جسمانی 
  .کامل می باشد که توسط دکتر انجام می شود

اغلب اعضای خانواده و دوستان فردی
ر غذا خوردن  می باشند  دارای  اختالالت د

حمايت و . دچار پريشانی و اندوه می گردند
آموزش همراه  با درک و شناخت اجتماعی 
.بهتر بخش مهمی از تداوی را شامل می شود از تشخيص اختالل در غذا خوردن، ممکن پس 

است  شخص به دليل تاثيرات جسمی و روانی  
ناشی از اين تکليف  تحت نظر  متخصصان 

.صحت و سالمت قرار بگيرد  
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)بروشور(در مورد اين جزوه  اف

 
 
 
 
 

 

ت کمک به کجا می توان برای دري
  مراحعه کرد

يک سلسله بروشور  اين بروشور بخشی از  
های منتشر ه در موردبيماری دماغی می باشد 

که بودجه  آن توسط دولت استراليا وتحت 
ی ملی صحت دماغی، تامين می ژعنوان استرات

.گردد  
  مرکز صحی جمعيت   •   دکتر خانوادگی  •
ساير بروشورهای  اين مجموعه به شرح زير   مرکز صحت دماغی  جمعيت•

:می باشند    
 
 (Community Help and Welfare Services) 

 برای کسب اطالعات بيشتر در مورد خدمات
رس         دلطفا أ موجود،  

  تکليف روحی چيست؟•
  اختالل اضطرابی چيست؟•
يست؟ اختالل زشت خويی دو جناحی چ•  ساعته سرويس عاجل را در 24و شماره تلفن های   

.يدا نماييدپراهنمای تلفن محلی خود  چيست؟) افسردگی(  اختالل  تشوشات عصبی•   
چيست؟) اسکيزوفرنی (  شيزوفرنی •    اختالل در غذا خوردن چيست؟•   تلفنا شماره  احتياج داشتيد بترجمان شما به اگر 

تماس ) TIS(  با خدمات ترجمان تلفنی131450
.بگيريد  

 
 جهت

 
 کپي های رايگان به ساير زبان  دريافت

 ها با سازمان صحت و سالمت روح وروان
 تماس   شماره تلفناين با چند فرهنگی استراليا 

   :بگيريد

 
 

 تلفن 
 

جهت دريافت خدمات مشورتی فوری با شماره
شماره تلفن .   تماس بگيريد131114اطالعاتی 

اطالعاتی می تواند ساير شماره تلفن و اطالعات و 
.کمک های ديگری را نيز به شما ارايه دهد  

 
 
 

 
 
 

 پکا

 (02)98403333 
Multicultural Mental Health Australia 
www.mmha.org.au 

 
 

.(Lifeline) 
 

ر را می توانيد از سايت های زير به اطالعات بيشت
 دست آوريد

 www.rch.org.au/ceed 
 www.reachout.com.au 
 www.ranzcp.org 
 www.sane.org 
 
 

www.mmha.org.au 

 

ی های رايگان و مجانی تماتی اين بروشور
:ها را می توانيد ازمحل زير دريافت نماييد  

Mental Health and Workforce 
Division of the Australian 
Government 
Department of Health and Ageing: 
GPO Box 9848 
CANBERRA ACT 2601 
Tel 1800 066 247 
Fax 1800 634 400 
www.health.gov.au/mentalhealth  
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Insert your local details here 
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