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Abstract: 
 

Background: Based on existing evidence, depression may be related to certain food cravings. 

Since there were few studies in Iran in this regard, present survey performed to evaluate the 

relationship between depression and food craving. 

Materials and methods: The study was cross-sectional and participants were 100 female 

students of Ahvaz University of Medical Sciences in the year 2013 that were entered into the 

study by random sampling method. Depression was assessed by Beck Depression Inventory 

(BDI) questionnaire and food craving was evaluated by Food Craving Inventory (FCI-

Persian). Methods for statistical analysis include Pearson and Spearman correlation 

coefficients. The statistical analysis was conducted using SPSS software.  

Results: The statistical significant correlation was not found between depression and food 

craving. However, depression had a significant positive correlation with jelly craving               

(r=0.272 and P=0.006) and significant inverse correlation with pickle craving. The correlation 

between food craving and BMI was not statistically significant. However, the mean BMI was 

associated with the cocoa chocolate craving (r=-0.288, P=0.004). Additionally, significant 

association was found between the days’ number after the start of menstruation and food 

craving to some items such as red meat, pasta and rice.  

Conclusion: It seems that the recommendation to consume foods with low carbohydrate and 

calorie content along with psychotherapy strategies to alleviate depression can maintain health 

in female students. In addition, pre-menstrual food cravings may be a physiological response 

of the body to supply of nutrients that play a role in relieving the physical and psychological 

symptoms of premenstrual syndrome.  
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ي : يک مطالعهاي از دانشجويان دخترتمايالت غذايي و افسردگي در نمونه نيارتباط ب

 مقطعي

 

ناعمه حقيقت
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زبانآيدا ترک ،

2
نسرين شريفي ،

3 *
 

 

 مقدمه

 مبتال، آن فرد نوعي اختالل خلق است که در ،افسردگي

 وت قادر نيست مسرّ و دنکميدلسردي  ت وعدم لذّ احساس غم،

عنوان يک اختالل همچنين افسردگي به .[1] احساس نمايد خوشي را

دو هفته که حداقل به مدت  ،خلق افسرده وجود :عبارت است از

پذيري تحريک گيري وتصميم اشکال در با کاهش تمرکز، معموالً

 از عدم رضايت، آن عبارت است از: م خاصّئعال .[1] همراه است

 گناه، احساس غم و اعتماد به نفس پايين، عاليق، دست دادن انرژي و

 .[1] الگوي خواب وتغيير در اشتها 
 

نشجويي، دانشگاه علوم پزشکي کميته تحقيقات دا علوم تغذيه، کارشناس ارشد. 1

 اهواز، ايرانشاپور اهواز، جندي

نشجويي، دانشگاه کميته تحقيقات دا تغذيه، بهداشتي در علوم کارشناس ارشد. 2

 اهواز، ايرانشاپور اهواز، علوم پزشکي جندي

هاي مرکز تحقيقات بيوشيمي و تغذيه در بيماري ،علوم تغذيه استاديار. 3

 متابوليک، دانشگاه علوم پزشکي کاشان، کاشان، ايران

 نشانی نویسنده مسؤول: * 

 گروه تغذيه ،دانشکده پزشکي ،کاشاندانشگاه علوم پزشکي  ،بلوار پزشک ،کاشان

  031 55620608دورنویس:                            09133058234: تلفن

 sharifi-na@kaums.ac.irپست الکترونيک:

 26/11/1399 تاریخ پذیرش نهایی:                  14/6/1399 :تاریخ دریافت

 شود،صورت يک اپيدمي جهاني در نظر گرفته ميامروزه افسردگي به

افسردگي رنج  اسر جهان ازميليون نفر در سر 300 زيرا در حدود

افسردگي بيشترين بار  براساس آمارهاي موجود، .[2] برندمي

ها را در بين مردان پس ها را در بين زنان و دومين بار بيماريبيماري

ي بر طبق مطالعه .[3] دهداز حوادث ترافيکي به خود اختصاص مي

گزارش  درصد 29، نفر 9965اخيري در يزد، شيوع افسردگي در بين 

-طور معنيشده، شيوع افسردگي در زنان بهي اشارهگرديد. در مطالعه

. [4] (درصد 7/23در برابر  درصد 5/36داري بيشتر از مردان بود )

در ارتباط با را مطالعه  35که نتايج  ي متاآناليزمطالعههاي يک يافته

شيوع افسردگي در دانشجويان ايراني بررسي کرده بود، نشان داد که 

. [5] است درصد 23شيوع افسردگي در دانشجويان دختر برابر با 

به هنگام  بر اثرات اقتصادي، اثرات ديگري نيز دارد.عالوهافسردگي 

داشتن تغذيه  احتمال مراقبت مناسب از خود، استرس، افسردگي و

هاي هورمون اختالل دربا  و دوشميهاي بدني کمتر مناسب و فعاليت

-مربوطه، فرد بيشتر در معرض مشکالت جسمي و بهداشتي قرار مي

اند که افسردگي با تمايالت نتايج مطالعات نشان داده .[6] گيرد

 .[7] غذايي خاص ارتباط دارد

 خالصه:

 اندکي در ايران در اين رابطه موجودمطالعات که ييجااز آن ي مرتبط باشد.افسردگي ممکن است با تمايالت غذايي خاصّ سابقه و هدف:

 ت.، پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين افسردگي و تمايالت غذايي انجام پذيرفبود

که  بودند 1392در سال  نفر از دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي اهواز 100 هاآزمودنيو بود مطالعه از نوع مقطعي  ها:مواد و روش

تمايالت »پرسشنامه  توسط( و تمايالت غذايي BDI) بک وسيله پرسشنامهافسردگي به تصادفي به مطالعه وارد شدند.گيري روش نمونهبه

 SPSSافزار وسيله نرمکه به بود ب همبستگي پيرسون و اسپيرمنشامل ضراي ،آماري هاي( بررسي گرديد. روشFCI-Persian)« يغذاي

 مورد تحليل قرار گرفت.

همبستگي  هاترشي تمايل به مصرف( و با P=006/0 وr =272/0) مبستگي مثبته ،ژله تمايل به مصرفبا  در دانشجويانافسردگي  نتایج:

 BMIحال ميانگين با اين د.به دست نيام (BMI) افسردگي و نمايه توده بدنداري بين همبستگي آماري معني. داري داشتکوس و معنيمع

از شروع  عالوه بين تعداد روزهاي گذشته(. بهP=004/0و  r=-288/0) داري داشتهمبستگي معنيکاکائويي شکالت  تمايل به مصرفبا 

 داري مشاهده شد. اروني و برنج همبستگي آماري معنيگوشت قرمز، ماک قاعدگي و تمايل به مصرف

درماني جهت در کنار راهکارهاي روان ،کمتر کالريرسد توصيه به مصرف مواد غذايي با محتواي کربوهيدرات و مي نظربه گیری:نتیجه

ممکن است  ،تمايالت غذايي در دوران پيش از قاعدگي عالوه،به تواند باعث حفظ سالمتي در دانشجويان دختر گردد.تخفيف افسردگي، مي

 . نقش دارنددگي سندروم پيش از قاع که در تخفيف عالئم جسمي و روانيباشد  مواد مغذي مينأيک واکنش فيزيولوژيک بدن در جهت ت

 افسردگي، تمايالت غذايي، دانشجويان واژگان کلیدی:
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ها به مصرف غذاهاي با محتواي باعث تمايل آن ،افراد افسردگي در

کاهش سطح سروتونين در بدن که با  .[8] شودکربوهيدرات باال مي

گونه تمايالت غذايي در باعث ايجاد اين ،استدر ارتباط افسردگي 

شده غذا خوردن و احساس درک ،از طرف ديگر. [9]دد گرافراد مي

رو افراد از اين .[10] در ارتباط استاز آن با سيستم پاداش در بدن 

ي احساس افسردگي خود به خوردن غذاهاي خاصّ  کاهشبراي 

 ،ترين تعاريفگسترده ترين ويکي از جامع .[10] کنندتمايل پيدا مي

تعريفي است که  ،(Food Craving) تمايالت غذايي مفهومبراي 

 ستا رائه شده است که عبارتا Elstonو  Weingarten توسط

ي از غذا که مقاومت در انگيزش يا تمايل شديد به نوع خاصّ از:

حال اگر اين تمايل به سمت  .[11] برابر اين تمايل مشکل است

ممکن است بر  اي کمي دارند،غذاهايي باشد که ارزش تغذيه

ي اخيري در اتريش، در مطالعه گذارد.بسالمت فرد اثر نامطلوب 

بودند، تمايالت قطبي افسردگي دوکه مبتال به اختالالت افرادي 

ها و غذاهاي آماده، در خصوص به مصرف چربيغذايي بااليي، به

ي ديگري که روي هاي مطالعه. يافته[12] مقايسه با افراد سالم داشتند

بيمار مبتال به افسردگي اساسي در ترکيه انجام گرفت، نشان داد  203

 شيرين داشتند چرب و ه مصرف غذاهايکه اين افراد تمايل بااليي ب

در بيشتر مطالعات قبلي، ارتباط بين افسردگي با تمايالت  . تقريباً[13]

شايد  ،. تفاوت بين مطالعات[14-18] دست آمده استغذايي ويژه به

در نوع غذايي است که افراد در حالت افسردگي به مصرف آن تمايل 

غذايي جامعه ات رسد با فرهنگ و عادنظر ميکنند که بهپيدا مي

ارتباط بين افسردگي و  ، بررسيرو. از اين[19] بسيار مرتبط باشد

 ،با توجه به عادات غذايي افراد آن ،تمايالت غذايي در هر جامعه

هاي مطالعات پيشين نشان داده است يافته اهميت و ضرورت دارد.

ان در مقايسه با که شيوع افسردگي و تمايالت غذايي ويژه، در زن

شده براي اين . يکي از داليل مطرح[21،20] بيشتر استمردان 

ي بر سطوح سروتونين در  زنان هاي جنستفاوت، تأثيرات هورمون

هاي استروژن و پروژسترون در . تغييرات سطوح هورمون[22] است

تواند بر سطوح نوروترانسميترهاي عصبي ي قاعدگي مييک دوره

وخو دنبال آن باعث تغيير خلقگذار باشد و بههمچون سروتونين تأثير

در روزهايي از سيکل  قاعدگي و تمايل به مصرف برخي مواد غذايي 

شيوع  ،بر اساس مطالعات قبليکه  ييجااز آن .[23،22] گردد

 جدايي يا دانشگاه محيط با آشنانبودن دليلبه دانشجويانافسردگي در 

 باشدمي تحصيلي، باال رشته به عالقه عدم خانواده و از دوري و

شيوع افسردگي و تمايالت  ،طور که اشاره شدو همان [25،24]

توجه به تأثيري که اين با غذايي در زنان بيشتر از مردان است و 

 افرادعادات غذايي اين گروه از بر الگو و  تواندمي تمايالت غذايي

مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط بين تمايالت داشته باشد، 

اي از دانشجويان دختر دانشگاه علوم غذايي و افسردگي در نمونه

 پزشکي اهواز طراحي گرديد.

 

 هامواد و روش

ي اخالق دانشگاه تمام مراحل انجام پژوهش به تأييد کميته

-ETH)کد اخالق:  شاپور اهواز رسيده استعلوم پزشکي جندي

91S42 .)از بين  هاآزمودنيبود. مقطعي  از نوع ،اين مطالعه

و به روش  1392دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي اهواز در سال 

صورت که ابتدا ليستي از اسامي انتخاب شدند. بدين سادهتصادفي 

 بر اساس گرديد و سپس تهيهدر مقطع کارشناسي دانشجويان دختر 

انتخاب و به مطالعه دعوت شدند.  هاجدول اعداد تصادفي، آزمودني

سال،  18بيشتر از  جنسيت زن، سنّ  :شامل ،معيارهاي ورود به مطالعه

هاي دانشگاه علوم پزشکي هتحصيل در مقطع کارشناسي يکي از رشت

ي و شيردهي، عدم ، رضايت به شرکت در مطالعه، عدم بارداراهواز

اي مزمن، عدم مصرف دارو و عدم استفاده از دخانيات هابتال به بيماري

: تکميل ناقص يا بود. معيارهاي خروج از مطالعه نيز عبارت بود از

محاسبه حجم نمونه هاي مورد استفاده در مطالعه. نادرست پرسشنامه

با استفاده از فرمول حجم نمونه براي مطالعه همبستگي و پارامترهاي 

( αنياز با احتساب مقدار آلفا )نمونه مورد انجام شد. حداقل حجم ذيل

و ضريب همبستگي  درصد 2برابر با ( )، مقدار بتا درصد 5برابر با 

 و برخي( BDI) پرسشنامه افسردگي بکي پيرسون بين مقدار نمره

 Jáuregui-Lobera آمده از مطالعهدستهبمتغيرهاي تمايالت غذايي 

هاي دست آمد. دادههنفر ب 98بود،  28/0برابر با  که [14] و همکاران

رشته و مقطع  سن، :شامل ،خصوصيات جمعيتي نمونهمربوط به 

قبل از ورود و  آوري شدجمعتوسط پرسش از دانشجويان  ،تحصيلي

گيري اندازهها تکميل گرديد. نامه کتبي آنبه مطالعه، فرم رضايت

حسب متر تا دقت قد بر .بود کمروزن و دور  قد، :شامل ،آنتروپومتريک

متر نواري با  توسطدور کمر  و 1/0وسيله ترازو با دقت وزن به ،1/0

وسيله به ،ميزان افسردگي در دانشجويان شد.گيري اندازه 1/0دقت 

 Beck Depression(BDI) نامه استاندارد افسردگي بکپرسش

Inventory [26]  که توسط خود دانشجويان تکميل  شدسنجيده

سطح پاسخ است که از  4ال با ؤس 21داراي  ،گرديد. اين پرسشنامه

گردد و براي سنجش افسردگي در گذاري مينمره 3تا  0شماره 

د و روايي و پايايي آن در مطالعات وشميجمعيت عمومي استفاده 

 ،BDI پرسشنامهبر اساس  .[28،27] قبلي به اثبات رسيده است

 1-9: نمرات گرديد بنديصورت تقسيماين به افسردگي درجات

شديد،  31-40متوسط،  21-30مرزي،  17–20خفيف،  10–16نرمال، 

براي ارزيابي تمايالت غذايي نيز نياز به پرسشنامه  خيلي شديد. 41–63

که   Food Craving Inventory (FCI) يپرسشنامهبود. 
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طراحي گرديد،  2002در سال  [16]و همکاران   Whiteتوسط

 جهت بررسي ،اي است که تاکنون در مطالعات ديگرپرسشنامه

تمايالت غذايي مورد استفاده قرار گرفته و روايي و پايايي آن به تأييد 

 باآيتم غذايي است.  28داراي  ،اين پرسشنامه .[29،17]رسيده است 

و به زبان بر اساس رژيم غذايي غربي  ،وجود موارد اين پرسشنامهاين

 رو ابتدا موارد اين پرسشنامه به فارسي ترجمهاز اين .بودانگليسي 

هايي ها يا شيريني، شامل گوشتFCIسيزده آيتم پرسشنامه گرديد. 

از پرسشنامه  براينابن ،بود که در فرهنگ غذايي ايراني موجود نبودند

د غذايي ديگري که مطابق غذاهاي ها مواحذف شدند. به جاي آن

ها عبارت به ليست پرسشنامه اضافه شدند. برخي از آن ،ايراني بودند

، لواشک، ترشيجات، آش و غيره. چاي، تخمه و آجيل :بودند از

ميوه، سبزي،  :مثل ،مواد غذايي مغذي بودند وعالوه غذاهايي که جزبه

 دند که در مجموعشه نيز اضافه غير ماست، دوغ، پنير، ماهي و شير،

ؤال س 21اصلي و  FCI دادند. پانزده آيتمآيتم را تشکيل مي 21

ي ال را شامل گرديد. پرسشنامهؤس 36بر روي هم  ،شدهافزوده

ها درخواست نفر از دانشجويان داده شد و از آن 20به  آمدهدستبه

ولي در  ند،ها تمايل ويژه داشتتا غذاهاي ديگري را که به آن گرديد

آيتم ديگر  9به آن اضافه نمايند. تعداد  ،ليست مذکور موجود نبودند

ت ت بوداده، ذرّاي، نسکافه، سمبوسه، ذرّنيز که شامل کيک خامه

مکزيکي، آبميوه صنعتي، دلستر، نوشابه و پفک بود و توسط 

، در پرسشنامه گنجانده شد تا اشاره شده بودها دانشجويان به آن

–FCIآيتم تهيه گردد که به نام  45اي با ترتيب پرسشنامهبدين

Persian در ابتدا در  ،د. اين پرسشنامهشگذاري )ويرايش فارسي( نام

از لحاظ پايايي داخلي مورد بررسي  ،نفر از دانشجويان دختر 30تعداد 

دست به 887/0براي اين پرسشنامه  کرونباخ - . ضريب آلفاقرار گرفت

ي پايايي مطلوب اين ابزار بود. پس از تأييد دهندهآمد که نشان

 ،جهت ارزيابي تمايالت غذايي FCI-Persianپايايي، پرسشنامه 

ي مطالعه را نفر از دانشجويان دختر که حجم نمونه 100در اختيار 

ها توسط آن ايفاصورت خودقرار داده شد که به ،دادندتشکيل مي

که تعريفي از مفهوم در پرسشنامه مذکور پس از آن .تکميل گرديد

 شد کهپرسيده مي هاآزمودنياز ال ؤشد، اين ستمايل غذايي داده مي

چقدر تمايل به خوردن هر يک از مواد غذايي  گذشتهشما در طول ماه »

اساس معيار ليکرت براي اقالم ها برپاسخ «کرديد؟زير پيدا مي

 =1ت صورکالت، غذاهاي آماده و ... بهها، ششيريني :مثل ،مغذيغير

هميشه،  =5اغلب اوقات و  =4بعضي اوقات،  =3ندرت، به =2هرگز، 

صورت به.. .ميوه، سبزي، لبنيات و  :مثل ،هاي مغذيدر مورد آيتم و

 =5 و ندرتبه =4بعضي اوقات،  =3اغلب اوقات،  =2 هميشه، =1

، نشانگر ي باالترصورت نمرهگرديدند. در اين گذاريهرگز، نمره

تر، نشانه تمايل کمتر به مواد ي پايينمغذي و نمرهتمايل به مواد غير

جا که ممکن بود از آن مغذي و تمايل بيشتر به مواد مغذي است.غير

گذارد، تعداد روزهاي گذشته بسندروم پيش از قاعدگي بر نتايج تأثير 

صورت پرسش در قسمت ابتداي پرسشنامه به ،از شروع قاعدگي قبلي

ها از آمار توصيفي براي تجزيه و تحليل داده عمومي گنجانده شد.

 .گرديدها استفاده جهت ارائه ميانگين، انحراف معيار و فراواني داده

بودن با استفاده از ها از نظر نرمالل، توزيع دادهگاه در مرحله اوّ آن

جهت بررسي  د.ش ارزيابي Kolmogorov-Smirnov آزمون

 ي کلّ با نمره FCI-Persian يپرسشنامه همبستگي بين نمره کلّ

موارد  بين طور بررسي همبستگيو همين BMIو  BDI پرسشنامه

ها توزيع چه دادهبا متغيرهاي نامبرده، چنان FCI هاي پرسشنامهآيتم

توزيع  و در صورت Pearson از آزمون همبستگي ،نرمال داشتند

ي استفاده شد. براي مقايسه Spearman نرمال از آزمون همبستگيغير

 ،در بين درجات افسردگي FCI-Persian پرسشنامه ميانگين نمره کلّ

از  گرفته شد. بهره One Way ANOVA زمون آماريآاز 

ها جهت تجزيه و تحليل آماري داده 18ويرايش  ، SPSSافزارنرم

 شد. در نظر گرفته  >05/0P دارو سطح معني گرديداستفاده 

 

 نتایج

نفر از دانشجويان دختر مقطع  100 ،مطالعهموردافراد 

هاي علوم پزشکي و پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي کارشناسي رشته

ي سال و در محدوده 73/20 ±11/1ها اهواز بودند. ميانگين سني آن

 1 شماره سنجي دانشجويان در جدولهاي تنسال بود. داده 23تا  19

 ارائه شده است. 
 

 n)=100مطالعه )مورد در افراد سنجي تن خصوصيات -1شماره جدول 

  متغیرها

X̅)( kg) وزن ± SD) 29/7 ±61/54 

X̅)محيط دور کمر ± SD) 58/5 ±28/70 

BMI (2m  /kg)X̅ ± SD) 05/5 ± 51/23 

  )درصد( BMIبندي گروه
2kg/m 49/18≥ 12 

2kg/m99/24 – 5/18 79 
2kg/m 99/25-29 9 

 

بدني ي منظمي براي ورزش و فعاليتبرنامه ،درصد از دانشجويان 81

)در  BDI ،10/8 ± 03/9ي پرسشنامه ي کلّنداشتند. ميانگين نمره

ن دست آمد. درجات افسردگي دانشجويابه (45 تا 0ي محدوده

-9درصد نرمال )نمرات  61 :اساس اين پرسشنامه عبارت بود ازبر

( 17-20مرزي ) درصد  12(، 10-16درصد خفيف )نمرات  19(، 1

درصد به درجات متوسط، شديد و خيلي شديد )نمرات  8و تنها 

 ( مبتال بودند.20باالتر از 
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مورد در افراد  FCI-Persianي پرسشنامه ي کلّميانگين نمره

( بود. ميانگين 150تا  92ي )در محدوده 21/121±24/11مطالعه 

مغذي از سمت تمايل هاي مغذي و غيري هرکدام از موارد آيتمنمره

و  1 شماره ترتيب در نمودارطور جداگانه بهبيشتر به تمايل کمتر به

 ،هاي مغذي اين پرسشنامهآيتماند. در بين مرتب شده 2 شماره نمودار

هاي ترتيب ميوه، برنج، ساالد سبزيجات و ماست و در بين آيتمبه

ترتيب قهوه، همبرگر، سوسيس و کالباس و آبنبات به ،مغذيغير

داري همبستگي آماري معني بيشترين تمايالت غذايي را دارا بودند.

-FCI يپرسشنامه ي کلّو نمره BDIي پرسشنامه ي کلّ بين نمره

Persian به( 04/0دست نيامد=r  05/0و<P .)هاي حاصل از يافته

هاي پرسشنامه تمايالت غذايي با کدام از آيتمهمبستگي بين هر

BMI ّپرسشنامه  و نمره کلBDI نشان داده  2 شماره در جدول

ي با آيتم ژله از پرسشنامهBDI ي پرسشنامه ي کلّنمرهشده است. 

و  r=272/0دار و مثبت )همبستگي معني ،غذاييتمايالت 

006/0=Pداري داشت همبستگي معکوس و معني ها( و با آيتم ترشي

(238/0-= r  017/0و=Pبه .)ي عبارت ديگر با افزايش نمره

و يافته افزايش  ،هافسردگي در دانشجويان، تمايل به مصرف ژل

همبستگي آماري همچنين  کمتر شده بود. هاتمايل به مصرف ترشي

-به BMIي تمايالت غذايي با پرسشنامه ي کلّبين نمره داريمعني

 BMI حال بين ميانگين(. با اينP>05/0و  r=-02/0) دست نيامد

-FCIي ي آيتم شکالت کاکائويي از پرسشنامهبا ميانگين نمره

Persian 288/0دست آمد )داري بههمبستگي معکوس و معني-=r 

 . (2 شماره )جدول (P=004/0و 

 
)از سمت چپ به راست: از تمايل غذايي  (1 – 5حدوده )م FCI-Persianهاي مغذي پرسشنامه ي آيتمميانگين نمره -1شماره  نمودار

 بيشتر به تمايل غذايي کمتر

 
)از سمت چپ به راست: از تمايل  (1 – 5)محدوده  FCI-Persianمغذي پرسشنامه غيرهاي ي آيتمميانگين نمره -2شماره  نمودار

 غذايي بيشتر به تمايل غذايي کمتر





 و همکاران حقيقت
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 Beck (100=n)با نمايه توده بدن و نمره پرسشنامه  تمايالت غذاييهاي پرسشنامه همبستگي بين آيتم -2شماره جدول 
 Beckنمره پرسشنامه  (BMI) نمايه توده بدن 

 P 2ضريب همبستگي P 1ضريب همبستگي ي غذاييهاآيتم
 378/0 089/0 410/0 -083/0 پيتزا -1

همبرگر -2  135/0- 180/0 107/0- 290/0 

سوسيس و کالباس -3  043/0 668/0 06/0- 552/0 

و کلوچه کيک -4  106/0- 296/0 070/0 487/0 

بيسکوئيت -5  052/0- 609/0 078/0 442/0 

ايکيک خامه -6  141/0 163/0 065/0 523/0 

بستني -7  118/0 243/0 033/0- 747/0 

 702/0 -039/0 754/0 032/0 هاي صنعتي )سانديس(آبميوه -8

نوشابه -9  160/0 113/0 010/0 921/0 

دلستر -10  006/0 952/0 013/0- 900/0 

قهوه -11  042/0- 681/0 086/0 397/0 

چاي -21  105/0- 300/0 055/0 585/0 

نسکافه -13  013/0- 896/0 027/0 789/0 

شکالت کاکائويي -14  288/0- 004/0 028/0- 781/0 

 761/0 -031/0 300/0 105/0 آبنبات -15

 497/0 069/0 448/0 -077/0 پفک -16

چيپس -71  170/0 092/0 085/0 400/0 

و آجيل تخمه -81  072/0 479/0 107/0 287/0 

لواشک -19  014/0- 890/0 040/0 691/0 

ژله -20  003/0 980/0 272/0 006/0 

شدهزميني سرخخالل سيب -21  015/0 884/0 107/0- 289/0 

سس مايونز -22  145/0 131/0 122/0 226/0 

سس کچاپ -23  187/0 062/0 148/0 141/0 

 280/0 109/0 605/0 -0520 مرغ سوخاري -24

ترشيجات -52  004/0- 968/0 238/0- 017/0 

سبزي -62  007/0- 942/0 010/0 919/0 

سبزيجات ساالد -72  118/0- 243/0 053/0- 603/0 

ميوه -82  005/0 962/0 016/0 873/0 

شير -29  063/0- 532/0 027/0- 791/0 

ماست -03  029/0- 778/0 054/0- 592/0 

 671/0 -043/0 791/0 027/0 دوغ -31

مرغتخم -23  001/0 993/0 053/0 598/0 

فرني -33  143/0- 154/0 126/0- 212/0 

)پفيال(داده بو ذرت -43  006/0 955/0 050/0 619/0 

 379/0 089/0 213/0 -126/0 ذرت مکزيکي -35

 944/0 007/0 709/0 038/0 شده با گوشت قرمز(کباب )شامل انواع کباب تهيه -36

 617/0 -051/0 104/0 163/0 پنير -37

گوشت مرغ -83  179/0 074/0 018/0- 856/0 

شدهصورت خورشتي يا چرخبه گوشت قرمز -39  084/0- 406/0 008/0 939/0 

گوشت ماهي -40  010/0 922/0 067/0- 509/0 

برنج سفيد -41  047/0- 639/0 019/0- 848/0 

ماکاروني -42  006/0- 955/0 092/0 361/0 

حبوبات -43  033/0- 747/0 047/0 644/0 

آش -44  065/0 521/0 104/0- 305/0 

آبميوه طبيعي -45  063/0- 531/0 058/0- 568/0 
 Spearman ضريب همبستگي Pearson، 2 ضريب همبستگي 1
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ي بدن در بين درجات مختلف توده يي ميانگين نمايهمقايسه

بين ميانگين تعداد  داري را نشان نداد.تفاوت آماري معني ،افسردگي

روزهاي گذشته از شروع سيکل قاعدگي در هنگام تکميل پرسشنامه 

 FCI-Persianي ي پرسشنامهو نمره BDI يي پرسشنامهو نمره

، r=07/0ترتيب نيامد )به دستداري بههمبستگي آماري معني

05/0<P  06/0و=r ،05/0<Pگذشته  حال بين تعداد روزهاي(. با اين

هاي کباب، گوشت قرمز، از شروع قاعدگي و تمايل به مصرف آيتم

دست داري بههمبستگي آماري معکوس و معني ،ماکاروني و برنج

عبارت نشان داده شده است. به 3 شماره آمد که نتايج آن در جدول

تمايل  ،ديگر با افزايش تعداد روزهاي گذشته از شروع قاعدگي

 .يافتمطالعه افزايش موردها در افراد غذايي به مصرف اين آيتم

 

همبستگي بين تعداد روزهاي گذشته از شروع  -3شماره جدول 

 (n=100) هاي پرسشنامه تمايالت غذاييقاعدگي و برخي آيتم
 P ضريب همبستگي* هاآيتم

 045/0 -201/0 گوشت قرمز

 017/0 -273/0 کباب

 009/0 -259/0 ماکاروني

 042/0 -211/0 برنج

 Pearson* ضريب همبستگي 

 

 بحث

و  BDIي پرسشنامه ي کلّبين نمره ،ي حاضردر مطالعه

ري به داي تمايالت غذايي ارتباط آماري معنيي پرسشنامهنمره

هاي مدت ،خو و رفتارهاي غذاييودست نيامد. ارتباط بين خلق

. [30] به خود جلب کرده استن را اي محققزيادي است که عالقه

نتايج مطالعات گذشته نشان داده است که بين افسردگي و تمايل به 

طور . اين[31،18،15] مصرف مواد غذايي شيرين ارتباط وجود دارد

ي شيرين غذا باعث تحريک مرکز پاداش در رسد که مزهمينظر به

گردد دنبال چيزي ميکه فردي افسرده است، بهد و هنگاميوشميمغز 

 دهد، حتي اگر اين احساس زودگذر باشدبکه احساس بهتري به او 

ها محتواي قند و کالري بااليي دارند و مصرف بيشتر شيريني .[32]

شود. کاهش سطح وزن و چاقي ميها باعث ايجاد اضافهآن

نوروترانسميتر سروتونين که باعث ايجاد احساس افسردگي 

با افزايش تمايل به مصرف مواد غذايي با محتواي  ،شودمي

و  Jáuregui-Lobera. [33] کربوهيدرات باال ارتباط دارد

ي اخير خود به بررسي ارتباط بين در مطالعه ،[14] همکاران

خو با تمايالت غذايي در وپرهيز غذايي و خلقويرسازي ذهني، تص

در  ررسي تمايالت غذايينفر از دانشجويان پرداختند. روش ب 65

 FCIي ي حاضر با استفاده از پرسشنامهي ايشان مشابه مطالعهمطالعه

)ويرايش اسپانيايي( بود. افسردگي نيز متغيري بود که در پژوهش 

نتايج  مورد ارزيابي قرار گرفت. BDIي ن توسط پرسشنامهااين محقق

د غذايي بودند موا وها و شکالت جزاين مطالعه نشان داد که شيريني

شدند و با حاالت افسردگي که بيشترين تمايالت غذايي را شامل مي

ي حاضر نيز همسو با مطالعات در مطالعهو اضطراب ارتباط داشتند. 

حاوي کربوهيدرات  تمايل به مصرف ژله که از جمله غذاهاي ،پيشين

البته با شدت افسردگي در دانشجويان دختر مرتبط بود.  ،باال است

اطالعات مربوط به  همکاران و  Jáuregui-Loberaيدر مطالعه

 FCIي و نمره پرسشنامه BDIي ي پرسشنامهارتباط آماري بين نمره

و برخي  BDIي ي پرسشنامهارائه نشده بود و تنها به ارتباط بين نمره

ي ارتباط بين جوانب تمايالت غذايي پرداخته شده بود. عدم مشاهده

در پژوهش حاضر از چند نظر  BDIو  FCIي پرسشنامه ي کلّنمره

که با وجودي که شيوع افسردگي در ل اينبررسي است. اوّقابل

مربوط به افسردگي خفيف  درصد آنبيشتر  ،دانشجويان باال است

ها شيوع پاييني است و موارد باليني و شديد افسردگي در بين آن

رسد که شايد حاالت متوسط يا شديدتر افسردگي نظر ميدارد و به

ارتباط  ،که در مطالعات قبليايالت غذايي مرتبط باشد. دوم اينبا تم

يني مثل افراد بين افسردگي با تمايالت غذايي در افرادي با حاالت بال

خواري و پرخوري عصبي و سندروم باال يا مبتال به ريزه BMIبا 

که در نمونه . حال آن[35،34،31] پيش از قاعدگي مشاهده شده بود

قي وزن و چادرصد کمي داراي اضافه ،دانشجويان مورد مطالعه

ها خواري و پرخوري عصبي در آنمثل ريزهبودند و حاالت ديگري 

ي افسردگي در با افزايش نمره ي حاضردر مطالعه بررسي نگرديد.

. با بررسي کمتر شده بود هادانشجويان، تمايل به مصرف ترشي

مطالعات گذشته در مورد تمايالت غذايي، توجيه علمي براي اين 

اين موضوع  مطالعات اخير بر ،وجوداين دست نيامد. باارتباط به

بر عوامل فيزيولوژيک، فرهنگ و عادات غذايي تأکيد دارند که عالوه

گذار بر نوع تمايالت غذايي افراد هستند  تأثيرنيز جزء عوامل مهمّ

 BMIو  FCIپرسشنامه  ي کلّبين نمره ،پژوهش حاضر در .[36،19]

ن نتيجه در دست نيامد. همسو با ايداري بهارتباط آماري معني

که با هدف بررسي  Hulbert-Williamsو  Nicholsي مطالعه

)ويرايش  FCIي با نتايج پرسشنامه BMIارتباط بين پرهيز غذايي و 

اي از دانشجويان بريتانيايي انجام گرفت، ارتباط ( در نمونهانگليسي

 دست نيامدبه FCIي پرسشنامه و نمره BMI داري بينآماري معني

ضريب  ،ي حاضرکه در آن مطالعه نيز شبيه به مطالعهجالب اين. [37]

 ي ايندهندهکه نشان [37] همبستگي براي اين ارتباط منفي بود

يابد. تمايالت غذايي کاهش مي BMIبود که با افزايش  واقعيت

ي دليل اين ارتباط معکوس ناشي از پديدهرسد که نظر ميبه

وزن يا چاقي خود مطلع از اضافهدهي باشد. افرادي که گزارشکم
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معموالً مقادير و بار مصرفي و يا غذاهاي با کالري باال را  ،ندهست

ي اين محققان خصوص که در مطالعه. به[38] دهندکمتر گزارش مي

داري بين افسردگي و آيتم ارتباط آماري معکوس و معني نيز

معکوس و اي که مشابه ارتباط به دست آمد؛ نتيجه «شيريني»

در  «شکالت کاکائويي»و آيتم  BMIداري بود که بين ميانگين معني

ي حاضر مطالعهيکي از مواردي که در  دست آمد.ي حاضر بهمطالعه

ارتباط بين تعداد روزهاي گذشته از شروع قاعدگي  ،گرديد مشاهده

بود. نتايج اين بررسي نشان FCI ي هاي موجود در پرسشنامهو آيتم

با افزايش تعداد روزهاي گذشته از شروع قاعدگي )شروع داد که 

هاي کباب، فاز لوتئال تا انتهاي آن( تمايل غذايي به مصرف آيتم

اي که شايد يابد. نتيجهقرمز، ماکاروني و برنج افزايش ميگوشت 

طالعات قبلي نشان منتايج  کمي متفاوت از نتايج ديگر مطالعات باشد.

ها و کربوهيدرات ال تمايل به مصرف شيرينياند که در فاز لوتئداده

محتواي  ،ها، برنج و ماکارونيدر بين آيتم .[40،39] يابدافزايش مي

مايل به مصرف گوشت قرمز با ت کربوهيدرات بااليي دارند. افزايش

. گوشت يافتال در افراد نمونه افزايش شدن به انتهاي فاز لوتئنزديک

روي  ،ذايي است که حاوي امالحي چون آهنجمله مواد غاز ،قرمز

به شناسي تمايالت غذايي، باشد. در سببمي Bهاي گروه و ويتامين

. [41،31]ست ا کمبودهاي غذايي نيز توسط مطالعات اشاره شده

غذايي حاوي  يش مصرف موادنتايج مطالعات نشان داده است که افزا

از  پيشعث تخفيف و کاهش رخداد سندروم با Bهاي گروه ويتامين

از طرف ديگر با شروع قاعدگي و . [42] گرددقاعدگي در زنان مي

سازي که در خون B هاي گروهروش، ذخاير آهن، روي و ويتامينخون

که بدن  رسدنظر ميبنابراين به. [44،43] دنيابنقش دارند، کاهش مي

طور فيزيولوژيک جهت مقابله با اين کمبودها، تمايل به مصرف به

افزايش  ،باشندها ميمغذيکه منابع خوبي از اين ريز راذاهايي غ

هاي ساز و نيازمند بررسي و پژوهش. البته اين نظر، زمينه[45] دهدمي

اي در مطالعه ،ديگر سويياز  تري در آينده خواهد بود.بيشتر و دقيق

تواند بر نوع تمايالت نشان داد که عوامل فرهنگي مي 2017سال 

. در اين مطالعه [19]گذار باشد ذايي در دوران پيش از قاعدگي اثرغ

، تمايل به مصرف شکالت در شدمريکا انجام آکه در اياالت متحده 

دوران پيش از قاعدگي در بين زنان از نژادهاي مختلف مورد بررسي 

اد که تمايل به مصرف شکالت در دوران ها نشان دقرار گرفت. يافته

پيش از قاعدگي در زنان مهاجر و با پيشينه نژادي غير از نژاد 

تر بود. داري پايينطور معنيمريکايي بهآمريکايي در مقايسه با زنان آ

مل فيزيولوژيک، تنها عوامل گيري کرد که عوااين مطالعه نتيجه

ن پيش از قاعدگي نيستند گذار بر نوع تمايالت غذايي در دوراتأثير

يکي از  .[19]و عوامل اجتماعي و فرهنگي نيز بر آن اثر دارند 

، ممکن است توان پايين مطالعه در حاضرمطالعه  هايمحدوديت

دليل فسردگي و تمايالت غذايي باشد. بهبررسي ارتباط بين ا

ي در مطالعه حجم نمونهبودن مطالعات پيشين در اين زمينه، محدود

مطالعات موجود در آمده از دستهاي بهدادهاساس بر ،حاضر

جهت  ،ممکن است اين تعدادکه  تنظيم شدکشورهاي ديگر 

نمودن ارتباط بين افسردگي و تمايالت غذايي در شرايط اين آشکار

مورد مطالعه کافي نبوده باشد. از طرف ديگر چون اين پژوهش در 

هاي هاي آن به جمعيت، ممکن است يافتهشددانشجويان دختر انجام 

از نقاط قوت مطالعه تعميم نباشد. با خصوصيات متفاوت، قابل ديگر

اساس غذاهاي ي تمايالت غذايي برتوان به طراحي پرسشنامهمي

 ييجا(، اشاره نمود. از آنFCI-Persianموجود در فرهنگ ايراني )

مفهوم  گيريقبولي براي اندازهاز پايايي داخلي قابل که اين پرسشنامه

استفاده از آن در  ،برخوردار بودي حاضر در مطالعهتمايالت غذايي 

 شود.پيشنهاد مي در اين زمينه هاديگر پژوهش

 

 گیرینتیجه

تمايالت پرسشنامه  نمره کلّبين ي حاضر، مطالعهدر 

داري ارتباط آماري معني ،غذايي و افسردگي در دانشجويان دختر

تمايالت غذايي با درجات متوسط و ممکن است دست نيامد. به

پيشنهاد رو از اين شديدتر و حاالت باليني افسردگي مرتبط باشد.

تمايالت ارتباط به تحقيق پيرامون  ،شود تا در مطالعات آيندهمي

 ديگر اختالالت غذاييو  افسردگي و شديد حاالت باليني باغذايي 

تمايل به مصرف  ي حاضروجود، در مطالعهبا اين پرداخته شود. نيز

با شدت  ،ژله که از جمله غذاهاي حاوي کربوهيدرات باال است

رسد توصيه مي افسردگي در دانشجويان دختر مرتبط بود. به نظر

و کالري کمتر در محتواي کربوهيدرات به مصرف مواد غذايي با 

تواند درماني جهت تخفيف افسردگي، ميروان کنار راهکارهاي

وزن و چاقي در پيشگيري از اضافهث حفظ سالمتي و باع

ي حاضر نشان هاي مطالعهيافته عالوهبهگردد.  دختر دانشجويان

داد که عواملي همچون سندروم قبل از قاعدگي ممکن است باعث 

، ماکاروني برنجهمچون تمايل به مصرف  ،ي غذاييتمايالت ويژه

مطالعات پيشين ين يافته با با توجه به تفاوت او گوشت قرمز گردد. 

عوامل گيري کرد که توان نتيجهگرفته در کشورهاي ديگر، ميانجام

مايالت غذايي افراد بر نوع ت ممکن است اجتماعي و فرهنگي نيز

در شود که در مطالعات آينده پيشنهاد ميثير بگذارد. بنابراين، أت

هاي فرهنگي و اجتماعي بر نوع تمايالت کشور، نقش تفاوت

اساس نتايج تري بررسي گردد تا بتوان برطور دقيقافراد بهغذايي 

ها و سالمت گروه يتري را جهت ارتقاآن، الگوهاي غذايي سالم

 هاي مختلف ارائه نمود.جمعيت
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 تشکر و قدردانی

 يگرفته از طرح تحقيقاتي دانشجويي به شماره اين مقاله بر

42  .S 91 دانشگاه علوم انشجويي ي تحقيقات دمصوب در کميته

پژوهشگران، مراتب سپاس خود باشد. شاپور اهواز ميپزشکي جندي

همچنين مراتب  ،کننده در مطالعه ابراز داشتهشرکتدانشجويان را از 

امتنان خود را نسبت به حمايت مالي و معنوي کميته تحقيقات 

 د.ندارشاپور اهواز اعالم ميانشجويي دانشگاه علوم پزشکي جنديد
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