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چکیده

زمینه و هدف :اختالل خوردن سومین اختالل روانی شایع در بین جوانان است .از جمله
عواملی که در بروز اختالالت خوردن نقش دارند میتوان اجتناب از تجربه را نام برد.
بنابراین مطالعۀ حاضر بهمنظور بررسی ارتباط بین اجتناب تجربی و عالیم اختالل خوردن
در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز طراحی گردید.
روش بررسی :در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر تعداد  044نفر از دانشجویان مشغول به
تحصیل در سال تحصیلی  30-3131به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب شدند
که از این میان  272نفر دختر و  321نفر پسر بودند .جهت بررسی ارتباط بین اجتناب
تجربی و اختالل خوردن ،پرسشنامۀ پذیرش و عمل  AAQ-IIو اختالل خوردن
 EAT-26توسط دانشجویان دختر و پسر تکمیل گردید .در نهایت ،دادهها با نرمافزار
 SPSSمورد سنجش قرار گرفت.
یافتهها :مطالعۀ حاضر نشان داد بین اجتناب تجربی و عالیم اختالل خوردن دانشجویان
رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد ( P=4/4443و  ،)r =4/37اما بهصورت مجزا رابطۀ مثبت
بین اجتناب تجربی و عالیم اختالل خوردن دانشجویان پسر با  P=4/400و  r =4/31و در
دانشجویان دختر بهصورت  P=4/4443و  r =4/37بهدست آمد.
نتیجهگیری :نتایج این مطالعه مشخص نمود که هرچه اجتناب تجربی دانشججویان افجزایش
مییابد عالیم اختالل خوردن آنان نیز روند صعودی پیدا میکند؛ بهطوریکه این فرآیند در
دانشجویان دختر بهطور مشهودتری نمود پیدا میکند.
کلید واژگان :عالیم اختالل خوردن ،اجتناب تجربی ،دانشجویان علوم پزشکی.

دریافت مقاله9314/5/72 :

دریافت مقالۀ اصالحشده9314/2/77 :

اعالم قبولی9314/8/4 :
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مقدمه
اختالل خجوردن () )Eating Disorder (EDیکجی

خوردن مورد توجه زیادی قرار گرفته است ،متغیر اجتناب

از مهمترین اختالالت روانی و سومین علت بیماری در افراد

تجربی () )Experimental Avoidance (EAمیباشد

جوان بعد از چاقی و آسم میباشد ( .)2 ،3میزان بجروز ایجن

( .)33اجتناب تجربی پدیدهای متشکل از دو بخش بوده که

اختالل در نیمۀ دوم قرن بیستم افزایش یافته و متوسط سجن

شامل عدم تمایل فرد به برقراری ارتباط با تجربههای بد

شروع آن نیز حجدود  31تجا  22سجال اسجت .عالیجم اصجلی

شخصی (از جمله احساسات بدنی ،احساسات ،افکار،

اختالل خوردن شامل بیاشتهایی عصبی ،پرخوری عصجبی و

خاطرات و پیشزمینههای رفتاری) و تالش جهت تغییر

اخجتالل پرخججوری حاصججل از سرخوشججی مججیباشججد ( .)1در

تجارب بد و اتفاقات حاصل از آنها میباشد ( .)32اجتناب

حدود  14میلیون نفر از مردم ایاالت متحجده آمریکجا در هجر

تجربی در طیف گستردهای از مشکالت و اختالالت بالینی

سن و جنسی از  EDرنج میبرند ( .)0این اختالل بجاالترین

از جمله سو مصرف مواد و خودکشی نقش دارد .بهعنوان

میزان مرگ و میر در میان بیماریهای روانی ( )2را بجهخجود

مثال ،در افرادی که از روشهای مقابله با اجتناب عاطفی

اختصاص داده است؛ از اینرو ،در حدود  32-34درصجد از

استفاده میکنند تمایل به عوامل استرسزا روانی و مواد

افراد مبتال به  EDمجردان ،و زنجان نیجز بجا درصجد بیشجتری

مخدر در آنها برانگیخته میشود .نقص در تشخیص و اجرا

مستعد ابجتال بجه ایجن اخجتالل مجیباشجند ( .)7 ،6مطالعجات

پیامهای عاطفی طی  EDتسهیل میگردد .همچنین ویژگی-

بسیاری گزارش دادهاند که از علل اصلی مرگ و میر حاصل

های شخصیتی اجتنابی در  EDشایع بوده و منجر به شروع

از  EDمیتوان به نارسایی قلبجی ،نارسجایی انجدامهجا ،سجو

و ایجاد الگوهای غیر طبیعی خوردن میشود (.)31

تغذیه یا خودکشی اشاره نمود .همچنین توزیع درصد مجرگ

کورستورفین و همکاران معتقدند افرادی که اجتناب تجربی

شجامل بجی-

باالیی دارند ،تالش زیادی برای تغییر شکل در فراوانی

اشتهایی عصبی ( 0درصد) ،پرخوری عصبی ( 1/3درصد) و

تجارب هیجانی منفی از خود نشان میدهند .این تالشها

پرخوری حاصل از سرخوشی ( 2/2درصجد) مجیباشجد (.)1

منجر به استفاده از راهبردهای مقابلهای ناکارآمد شده و فرد

عالوه بر این ED ،در بزرگساالن جوان بهویجژه دانشججویان

را در برابر اختالالت روانی آسی پذیر میسازد .پژوهشها

شیوع بسیار داشته کجه حجدود  1تجا  37درصجد از جمعیجت

نشان دادهاند که اجتناب از تجربۀ هیجانات منفی و پذیرش

دانشگاه را بهخود اختصاص داده اسجت ( .)3پجژوهشهجای

و مدیریت ضعیف هیجانات شدید ،منجر به گسترش

اخیر ارتباط بین اختالل خجوردن و دیگجر شجرایط روانجی را

باورهای ناسالم در مورد خوردن ،و نیز بروز اختالل خوردن

نشان میدهند؛ بهطوریکه  14-24درصد اختالالت عجاطفی

در افراد میشود ( .)30در مطالعۀ هیاکی در دانشجویان

(بهویژه افسردگی) و  62-14درصد اختالالت اضطرابی (به-

دختر رشتۀ روانشناسی مشخص شده است که بین اجتناب

ویژه اختالل وسواس و تجرس از اجتمجاع) در شجرایط بجی-

تجربی و اختالل خوردن ارتباط مستقیمی وجود دارد؛ به-

اشتهایی عصجبی و پرخجوری عصجبی 23-32 ،درصجد سجو

طوریکه با افزایش این مشکل عصبی عالیم اختالل خوردن

مصرف مواد در بیاشتهایی عصبی ،و  22-3درصد پرخوری

بهویژه پرخوری عصبی در دانشجویان افزایش مییابد (.)32

عصبی رخ میدهد (.)34

همچنین مطالعۀ کریستوفر و همکاران نشان داد که اجتناب

و میر توسط عالیم اختالل خجوردن بجهترتیج

یکی از متغیرهایی که در سالهای اخیر بهعنوان یک

از تجربه میتواند منجر به ایجاد اختالل خوردن شده که طی

فرایند هیجانی و یک عامل زیربنایی در شکلگیری اختالل

آن به تعیین آسی شناسی این اختالل نیز کمک مینماید
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ماریا مکوندی و همکار

( .)36در پژوهشی دیگر فری یرا و همکاران اثبات کردند

خوردن ( )EAT-26و پذیرش و عمل ) (AAQ-IIجمع-

که بیماران مبتال به اختالالت خوردن و سایر اختالالت

آوری شدند.

مرتبط (بهعنوان مثال ،نارضایتی شدید از تصویر بدنی)

الف) پرسشنامۀ اطالعات فردی دربردارندۀ مالک-

سطوح باالیی از اجتناب تجربی را نشان میدهند (.)37

های سن ،جنس ،مقطع تحصیلی ،وضعیت اشتغال و نیز

بنابراین اجتناب از تجارب هیجانات و افکار منفی نیز می-

مالکهای ورود و خروج به پژوهش بود.

تواند در بروز عالیم اختالل خوردن نقش داشته باشد .لذا با

ب) پرسشنامۀ  EAT-26جهت سنجش نگرش به

درنظر گرفتن شیوع باالی اختالل خوردن در جوانان ایرانی

خوردن از آزمونی که گارنر و همکاران در سال 3312

و با توجه به اینکه تاکنون هیچ پژوهشی در زمینۀ رابطه

معرفی کردند استفاده شد .این پرسشنامه شامل  26پرسش

اجتناب تجربی با عالیم اختالل خوردن در جامعۀ

( 31پرسش مربوط به دریافت کالری و فعالیت بدنی6 ،

دانشجویان ایرانی انجام نشده است ،پژوهش حاضر درصدد

پرسش در مورد غذا خوردن بیش از حد 7 ،پرسش در

بررسی این مسأله طراحی شد که آیا بین اجتناب تجربی و

ارتباط با توصیف حالت مصرف غذا و کنترل آن) و سه

عالیم اختالالت خوردن در دانشجویان رابطهای وجود

خردهمقیاس مربوط به رژیم الغری (اجتناب از غذاهای

دارد؟

چاق کننده و اشتغال ذهنی به الغرتر بودن) ،پرخوری
عصبی (افکار مربوط به غذا و پرخوری) و مهار دهانی

روش بررسی

(مهار شخص برای خوردن از جان

خود) میباشد .نمره-

در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر جامعۀ آماری

گذاری آزمون بر اساس مقیاس لیکرت شش درجهای

شامل کلیۀ دانشجویان  31تا  22سال مشغول به تحصیل در

(هرگز تا همیشه) صورت پذیرفت .این آزمون در سطح

دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز در سال تحصیلی

وسیعی بهعنوان یک ابزار خودسنجی برای نگرشها و

 30-3131به تعداد 2104نفر بود و از این میان با استفاده از

رفتارهای بیمارگونۀ خوردن بهکار رفته است (.)31

جدول مورگان تعداد  044نفر از دانشجویان به روش

همبستگی فرم  26سؤالی آزمون نگرش به خوردن برابر با

تصادفی خوشهای از بین مقاطع تحصیلی کارشناسی،

 4/31گزارش شده و پایایی آن برای گروه غیر بالینی و

کارشناسی ارشد و دکترای حرفهای بهعنوان نمونۀ آماری

بالینی نیز برحس

آلفای کرونباخ برابر با  4/30و در ایران

انتخاب شدند .مالکهای ورود به پژوهش اشتغال به

برابر  4/10بهدست آمده است ( .)33در تحقیق حاضر ،برای

تحصیل و دارا بودن سن حداقل  31و حداکثر  22سال و

تعیین پایایی پرسشنامه اختالل خوردن از روش آلفای

مالکهای خروج از پژوهش مواردی از قبیل ابتال به

کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنجامه برابر با 4/72

بیماریهای خاص مانند دیابت ،تیروئید ،امراض قلبی

گردید و بیانگر ضرای

پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد

عروقی ،انواع سرطان ،بیماریهای دستگاه اعصاب مرکزی،

شده میباشد.

استفاده از داروهای خاص (مانند داروهای کاهنده یا محرک

ج) پرسشنامۀ پذیرش و عمل ) ،(AAQ-IIپذیرش،

اشتها و داروهای روانگردان) و ارائۀ اطالعات ناقص و

اجتناب تجربی و عدم انعطافپذیری روانی را اندازهگیری

نامعتبر درنظر گرفته شد .دادههای مورد نیاز در این پژوهش

مینماید .بوند و همکاران در سال  ،2433آخرین نسخۀ این

از طریق پرسشنامههای اطالعات فردی ،آزمون نگرش به

پرسشنامه را که حاوی  34ماده است تدوین کردند.
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سؤاالت این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت  7درجهای

 SPSSو روشهای آماری توصیفی مانند محاسبۀ فراوانی،

بهصورت (هرگز ،خیلی بندرت ،بندرت ،گاهی اوقات،

درصد ،میانگین ،انحراف معیار ،روش آلفای کرونباخ جهت

بیشتر اوقات ،تقریباً همیشه ،همیشه) درجهبندی میشوند.

محاسبۀ ضرای

همبستگی پیرسون استفاده

نمرات باالتر در این مقیاس نشاندهندۀ انعطافپذیری روان-

شد .همچنین سطح معناداری بهصورت  P<4/42تعیین

شناختی پایینتر و اجتناب تجربی باالتر است .میانگین

گردید.

آلفای کرونباخ آن برای گروههای گوناگون بالینی و

یافتهها

ضری

پایایی ،ضری

غیر بالینی  )4/71-4/11( 4/10و روایی بازآزمایی  1و 32

در پژوهش حاضر ،تعداد  044نفر از دانشجویان

 4/13و  4/71بهدست آمده است (.)24

دانشگاه علوم پزشکی اهواز شرکت داشتند که از این میان

ماهه آن بهترتی

پایایی آلفای کرونباخ این پرسش-

 272نفر دختر ( 61درصد) ،و  321نفر پسر ( 12درصد)

نامه در دانشجویان  4/16میباشد ( .)23در تحقیق حاضر

بودند 301 .نفر ( 12/1درصد) در سن  23-31سال و 227

نیز برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ

نفر ( 60/2درصد) در سن  22-23سال قرار داشتند .در

استفاده شججد که برای کل پرسشنجامه برابر با  4/73است

ارتباط با وضعیت تأهل دانشجویان 04 ،نفر متأهل (34

پایایی قابل قبول پرسشنامه یاد شده

درصد) و  164نفر ( 34درصد) مجرد بودند 274 .نفر (67/2

همچنین در ایران ضری

که بیانگر ضرایجج
میباشد.

درصد) از دانشجویان در مقطع کارشناسی 24 ،نفر (32/2

روش اجرای این پژوهش از نوع همبستگی میباشد.

درصد) در مقطع کارشناسی ارشد ،و  14نفر ( 24درصد) در

در تحقیق همبستگی ،محقق دو یا چند دسته از اطالعات

مقطع دکترای حرفهای اشتغال به تحصیل داشتند .همچنین

مربوط به یک گروه یا یک دسجته اطالعات از دو یا چند

 61نفر ( 37درصد) افراد شرکتکننده شاغل و  112نفر (11

گروه را در اختیار دارد ،این روش برای مطالعۀ میزان

درصد) غیر شاغل بودند (جدول .)3

تغییرات در یک یا چند عامل در اثر تغییرات یک یا چند

یافتههای توصیفی این پژوهش شامل شاخصهای

عامل دیگر است .در این طرح صرفاً همبستگی ساده و

آماری مانند میانگین ،انحراف معیار برای متغیرهای مورد

روابط بین متغیرها بررسی گردید و رابطۀ سادۀ اجتناب

مطالعه میباشد .به این ترتی  ،در متغیر اجتناب تجربی،

تجربی با عالیم اختالالت خوردن دانشجویان دانشگاه علوم

دانشجویان دختر با میانگین  13/74و انحراف معیار 34/31؛

پزشکی جندیشاپور اهواز مشخص شد .بنابراین پس از

دانشجویان پسر با میانگین  12/33و انحراف معیار 3/11؛ و

کس

مجوزهای الزم و مشخص شدن اعضای نمونه و

کل دانشجویان با میانگین  13/16و انحراف معیار 3/32

کس

رضایت از دانشجویان مبنی بر محرمانه ماندن

مشخص شده و در متغیر عالیم اختالالت خوردن نتایج

اطالعات و ارائۀ توضیحات الزم از سوی محقق در

دانشجویان دختر با میانگین  7/41و انحراف معیار 2/22؛

خصوص نحوۀ تکمیل پرسشنامهها ،پرسشنامه در اختیار

دانشجویان پسر با میانگین  6/31و انحراف معیار 2/20؛ و

کلیۀ دانشجویانی که معیارهای ورود به پژوهش را داشتند،

کل دانشجویان با میانگین  7/42و انحراف معیار  2/12به-

قرار گرفت .از آزمودنیها خواسته شد اگر در تکمیل

دست آمد (جدول .)2

پرسشنامه با ابهامی مواجه شدند از پژوهشگر بخواهند

همانطور که در جدول  1نشان داده شده اسجت ،بجین

توضیح بیشتری بدهد .در نهایت ،بهمنظور تجزیه و تحلیل

اجتناب تجربی و عالیم اختالالت خوردن دانشجویان رابطۀ

دادههای این تحقیق از نسخۀ شانزدهم نرمافزار کامپیوتری

مثبت و معناداری برقجرار اسجت ( P=4/4443و .)r = 4/37
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در ارتباط با یافتههای جانبی میتوان چنین بیان نمود که بین

 .)rهمچنین در دانشجویان پسر ،اجتنجاب تجربجی و عالیجم

اجتناب تجربی و عالیم اختالالت خوردن دانشجویان دختر

اختالالت خوردن نیز ارتباط مثبجت و معنجاداری را از خجود

رابطۀ مثبجت معنجاداری وججود دارد ( P=4/4443و = 4/37

نشان دادند ( P=4/400و .)r = 4/31

جدول  :3اطالعات جمعیتی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز شرکتکننده در پژوهش حاضر
متغیرهای جمعیتی
جنسیت
سن
وضعیت تاهل

مقطع تحصیلی

وضعیت شغلی

فراوانی

درصد فراوانی

دختر

272

61

پسر

321

12

 23-31سال

301

12/1

 22-23سال

227

60/2

مجرد

04

34

متأهل

164

34

کارشناسی

274

67/2

کارشناسی ارشد

24

32/2

دکترای حرفه ای

14

24

شاغل

61

37

غیر شاغل

112

11

جدول :7میانگین ،انحراف معیار نمرۀ متغیرهای اجتناب تجربی و عالیم اختالالت خوردن دانشجویان
متغیر

اجتناب تجربی

عالیم اختالالت خوردن

شاخصهای آماری

میانگین

انحراف معیار

تعداد

دانشجویان زن

13/74

34/31

272

دانشجویان مرد

12/33

3/11

321

کل دانشجویان

13/16

3/32

044

دانشجویان زن

7/41

2/22

272

دانشجویان مرد

6/31

2/20

321

کل دانشجویان

7/42

2/12

044

آزمودنیها
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جدول  :3ضرایب همبستگی ساده بین اجتناب تجربی و عالیم اختالالت خوردن دانشجویان
گروه

متغیر مالک

شاخص آماری
متغیر پیشبین

ضری

کل دانشجویان
دانشجویان دختر

عالیم اختالالت خوردن

اجتناب تجربی

دانشجویان پسر

همبستگی ( )r

سطح معناداری()p

تعداد نمونه ()n

4/37

4/4443

044

4/37

4/4443

272

4/31

4/400

321

بحث
نتایج این پژوهش نشان داد که هرچه میزان اجتناب

ارتباط مثبت و قابل توجهی با اجتناب تجربی داشته است؛

تجربی در دانشجویان افزایش مییابد به همان اندازه عالیم

بهطوریکه با افزایش اجتناب از تجربه ،اختالل خوردن در

اختالل خوردن آنان نیز زیاد میشود .اجتناب تجربی به-

دانشجویان نیز افزایش مییابد .عالوه بر این ،نتایج

عنوان فرآیند تشخیصی در بیماریهای روانی از جمله

رگرسیون دانشجویان آن دانشگاه نشان داد که سطح ED

اختالل خوردن و عالیم وابسته به آن نقش دارد .با وجود

بهطور قابل توجهی توسط اجتناب تجربی قابل پیشبینی

ارائۀ شواهد مبنی بر ارتباط بین اجتناب تجربی و عالیم

است و با نتایج مطالعۀ حاضر مطابقت دارد.

اختالل خوردن ممکن است این ارتباط در بخشی حاصل از

در مطالعۀ کودری و همکاران ( )22همانطور که پیش-

اضطراب و افسردگی همراه با آن صورت پذیرد (.)22

بینی میشد در راستای بسیاری از مطالعات قبلی اجتناب

اجتناب تجربی نتیجۀ افزایش شدت و تعداد دفعات تجارب

تجربی با نشانههای اختالل خوردن در یک نمونه از افراد

ناخواسته و عدم دستیابی فرد به آنچه که مقصود وی است

سالم همراه گردید .همچنین یافتههای لیلیس و همکاران

میباشد .عالوه بر این ،اجتناب تجربی وقتگیر و انرژیبر

( )20نشان داد که ارتباط مثبتی بین اجتناب تجربی ED ،و

بوده و بهتدریج منجر به تضعیف انعطافپذیری رفتاری و

افزایش وزن برقرار بوده که میتوان با کنترل آن مشکالت

کاهش مجموعه رفتارهای الزم جهت رسیدن به اهداف مهم

مربوط به افزایش وزن و اشتهای زیاد به غذا خوردن را حل

فردی میگردد .اجتناب از تجربه باعث ایجاد درد ناشی از

نمود.

زندگی بدون هدف در فرد شده که اصطالحاً به آن درد و

رفتارهای اختالل خوردن در دختران جوان بهمنظور

رنج ثانویه گفته میشود ( .)21ویژگیهای شخصیتی اجتنابی

دستیابی به شکل بدن ایدهآل بیشتر میباشد .همچنین سن

در اختالل خوردن شایع است؛ بهطوریکه میتواند منجر به

شروع شیوع این اختالل در زنان جوان مبتال به رفتارهای

شروع و حفظ الگوهای غیر طبیعی خوردن گردد .یافتههای

اختالل خوردن رو به کاهش است .در نتیجه ،این زنان در

مطالعات گذشته نشان میدهد که نقص در تشخیص و

معرض خطر ابتال به مشکالت روانی و تشخیص بالینی

حمایت از سیگنالهای عاطفی و اجتناب از احساسات به

اختالالت خوردن قرار دارند ( .)22یافتههای پژوهش حاضر

 EDوابسته بوده و ممکن است روند این اختالل را تسهیل

بر اساس تفکیک جنسیت چنین بیان میکند که هرچه

نماید ( .)31نتایج پژوهش راوال و همکاران ( )31در

اجتناب تجربی دانشجویان دختر و پسر افزایش یابد به

دانشجویان دانشگاه آکسفورد مشخص نمود که سطح ED

همان اندازه عالیم اختالل خوردن در آنان افزایش پیدا
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 همچنین.آن میتوان عالیم اختالل خوردن را پیشبینی نمود

- با توجه به شدت معنادار شدن اختالفات می.خواهد کرد

این رابطه در دختران با شدت بیشتری نسبت به پسران

توان گفت که این فرآیند در دانشجویان دختر بهطور

.همراه میباشد

 بنابراین در راستای نتایج.مشهودتری نمود پیدا مینماید

از محدودیتهای این پژوهش میتوان به عدم

 برخی محققین نیز نشان دادهاند که،پژوهش حاضر

همکاری بعضی از دانشجویان با پژوهشگر و تکمیل ناقص

دانشجویان دختر جهت رسیدن به موفقیت در کس

-پرسشنامهها و دشوار بودن معنای برخی از کلمات پرسش

. تمایل زیادی به الغر شدن دارند،پذیرش اجتماعی بهتر

.نامهها و لزوم همراهی آزمونگر اشاره نمود

بنابراین مسایلی همچون نارضایتی بدنی و اشتغال ذهنی

قدردانی

 آنها را نسبت به اختاللهای خوردن،نسبت به وزنشان
 در تحقیق مالزاده اسفنجانی و.)26( آسی پذیرتر مینماید

این مقاله حاصل از پایاننامۀ کارشناسی ارشد مصوب

) مشخص گردید که میزان استرس و شیوع26( همکاران

شورای محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز با شمارۀ

-اختالل خوردن همراه با آن در دانشجویان دختر بهطور معنا

 میباشد و بدینوسیله از معاونت34624743312436

داری باالتر میباشد که با نتایج پژوهش حاضر مطابقت

محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی اهواز تشکر و قدردانی

.دارد

.بهعمل میآید
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The Relationship between Experimental Avoidance and Eating
Disorders among Students of Ahvaz Jundishapour University of Medical
Science, Ahvaz, Iran
Maria Makvandi1, Behnam Makvandi2*

Abstract
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Background and Objectives: Eating disorder is the third most
common psychiatric disorder among young people. One of the
factors that are involved in the development of eating disorders can
be named as experimental avoidance. So this study was to
investigate the relationship between experimental avoidance and
eating disorders among students of Ahvaz Jundishapour University
of Medical Science.
Subjects and Methods: In this descriptive-analytical study, 400
students were selected by using cluster random sampling during the
academic year 2014-2015 of whom 272 were girls and 128 were
boys. Eating disorders (EAT-26), acceptance and action(AAQII) questionnaires were completed by male and female students to
investigate the relationship between experimental avoidance and
eating disorders. Finally, data were analyzed using SPSS software.
Results: This study showed a positive significant relationship
between experimental avoidance and eating disorders (P=0.0001,
r=0.17). But, individually positive correlation between
experimental avoidance and eating disorders was achieved in male
and female students (P=0.044, r=0.18 and, P=0.0001, r=0.17
respectively).
Conclusion: The results of this study revealed that experimental
avoidance of students increased in correlation with increase in
eating disorder symptoms. This correlation is more clearly reflected
among female students.
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