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INTRODUCERE

Scopul ştiinţific principal al acestei teze de doctorat l-a constituit
obiectivul de a cerceta de o manieră diferită influenţa socio-culturală asupra
stilului de alimentaţie al adolescenţilor din România şi implicaţiile ei în decizia
de a modifica dieta echilibrată necesară într-o perioadă de creştere şi dezvoltare.
Actualitatea subiectului se poate observa uşor în literatura de specialitate
internaţională, în tonul din ce în ce mai îngrijorat al specialiştilor în domeniul
nutriţiei şi alimentaţiei privind creşterea numărului de pacienţi care se confruntă
cu probleme medicale determinate de lipsa unei alimentaţii echilibrate în anii
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adolescenţei. În şcolile din Europa de Vest şi în cele din SUA sunt aplicate
chestionare care au drept scop identificarea simptomelor specifice tulburărilor
de alimentaţie. Screening-ul pentru tulburările de alimentaţie se bazează pe
presupunerea că o identificare timpurie a acestora poate preveni posibilele
complicaţii medicale ulterioare. Subiecţii care obţin scoruri mari la acest gen de
chestionare nu suferă în mod obligatoriu de o tulburare de alimentaţie, dar
denotă existenţa unei preocupări excesive privind greutatea corporală, forma
corpului sau modul de alimentaţie.
Toate problemele de alimentaţie (obezitatea, bulimia nervoasă, anorexia
nervoasă) au ca punct comun obsesia contemporană pentru mâncare. Multe
dintre persoanele supraponderale cărora medicii le atrag atenţia asupra bolilor
grave la care se expun în cazul în care nu îşi modifică stilul de viaţă refuză să
accepte pericolul şi continuă să consume mult mai mult decât necesarul zilnic,
iar cei care recurg la diete alimentare drastice nu vor să accepte faptul că îşi pun
viaţa în pericol.

Cercetări în domeniu
Analiza factorilor socio-culturali în etiologia multifactorială a tulburărilor
de alimentaţie a fost realizată, în principal, în ţările vestice deoarece mult timp
s-a crezut că este vorba de afecţiuni caracteristice doar acelei zone. Asimilarea
rapidă a valorilor occidentale şi supra-identificarea cu acestea au determinat
răspândirea la nivel global a acestor afecţiuni de care suferă din ce în ce mai
mulţi tineri cu vârsta cuprinsă, în medie, între 15 şi 24 de ani (Makino, 2004).
Deja s-au realizat studii pentru identificarea tulburărilor alimentare în Europa
Centrală şi de Est, iar rezultatele au evidenţiat răspândirea lor şi în aceste zone.
Cercetările din aceste regiuni (Ungaria, Cehia, Austria, Bulgaria, Polonia) indică
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faptul că prevalenţa anorexiei nervoase şi a bulimiei nervoase se apropie sau
chiar o atinge pe cea din ţările vestice (Tury, 2002). De asemenea, tulburările de
alimentaţie au început să îngrijoreze medicii din ţările Orientului Mijlociu sau
din China, deşi acestea pot prezenta diferenţe caracteristice regiunilor
respective şi criteriile de diagnosticare folosite în Europa sau SUA nu sunt utile
din cauza diferenţelor culturale (Makino, 2004).
Aproximativ în aceeaşi perioadă (1992-1995) au fost realizate mai multe
studii pentru cercetarea tulburărilor de alimentaţie în ţările Uniunii Europene. În
Marea Britanie, Rooney B. a constatat faptul că prevalenţa anorexiei nervoase
era de 0,1 % într-un grup de adolescente cu vârstele cuprinse între 15 şi 19 ani
(Rooney, 1995). În anul 1993, în Italia, Rathner a identificat un procent de 1,3%
adolescente cu anorexie într-un grup de studiu de 517 persoane cu vârsta
cuprinsă între 11-20 de ani (Rathner, 1993). Doi ani mai târziu, în Norvegia,
Gotestam K.G. a identificat 2,6% cazuri tot într-un grup de studiu de 517
adolescente (15-20 de ani) şi într-un lot mai mare (19.067) de pacienţi
neinternaţi, diagnosticaţi cu probleme psihiatrice, a identificat un procent mult
mai mare de cazuri de anorexie nervoasă: 5,7% (Gotestam, 1995). Cercetătorii
din toate ţările au identificat mai multe cazuri de bulimie nervoasă decât de
anorexie nervoasă, dar din cauza severităţii deosebite a acesteia din urmă,
accentul s-a pus mai mult pe ea. De asemenea, procentul de bărbaţi care suferă
de o formă a tulburărilor de alimentaţie, este net inferior procentului feminin
(Makino, 2004).

Obiective
-

Măsura în care stereotipurile privind imaginea corporală

influenţează percepţia adolescenţilor;
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-

Încercarea de a identifica existenţa unor posibile conduite

alimentare specifice tulburărilor de alimentaţie cu care se confruntă
adolescenţii în România;
-

Evidenţierea categoriei de corporalitate în care se încadrează

adolescenţii care au o imagine de sine scăzută şi recurg la diete alimentare
sau alt tip de restricţii;
-

Analiza comparativă a gradului în care acţionează influenţele

socio-culturale asupra celor două categorii de gen;
-

Identificarea, evaluarea, analiza şi stabilirea unor corelaţii

între factorii comportamentali (obiceiuri alimentare restrictive, diete
alimentare), de mediu (inflenţa familiei, mass-media şi a prietenilor) şi
corporalitate, pe baza chestionarelor completate de către adolescenţi.

Cercetarea fundamentală şi aplicativă

Material şi metode
Datele au fost colectate în anul 2011 în trei licee din Bucureşti: Colegiul
Naţional Tudor Vianu, Liceul Economic Viilor şi Liceul Teoretic Eugen
Lovinescu. Pentru realizarea acestui studiu s-a aplicat un chestionar şi au fost
prelevate măsurători antropometrice la subiecţi cu vârsta cuprinsă între 15-16
ani. Adolescenţii au fost rugaţi să completeze un chestionar anonim care
urmărea evaluarea unor comportamente alimentare cu risc pentru sănătate. În
8

fiecare clasă s-au distribuit chestionarele, au fost completate de către adolescenţi
şi apoi s-au realizat măsurătorile antropometrice.
Cele două loturi de adolescenţi, de 15 şi, respectiv de 16 ani sunt compuse
din patru eşantioane în funcţie de vârstă şi sex :


47 băieţi de 15 ani



65 băieţi de 16 ani



43 fete de 15 ani



95 fete de 16 ani

Întrebările din cadrul chestionarului le-am împărţit în trei categorii
pentru o analiză aprofundată a principalelor teme:
 11 întrebări care evidenţiază percepţia adolescenţilor despre propriul corp;
 11 întrebări pentru identificarea adolescenţilor care iau măsuri pentru
scăderea în greutate şi ce tip de metode folosesc/ar folosi;
 10 întrebări pentru identificarea principalilor factori socio-culturali care îi
influenţează pe adolescenţi.

Percepţia adolescenţilor
La fetele de 15 ani s-a observat că un procent mai mare dintre cele cu un
indice de masă corporală aflat în limite normale (35,48%) sunt mult mai speriate
de o eventuală creştere în greutate decât cele care deja se confruntă cu un exces
ponderal (28,57%). În acelaşi timp, s-a observat că un procent destul de mare
dintre fetele supraponderale (28,57%) au declarat că nu sunt îngrijorate de o
posibilă îngrăşare şi 42,86% dintre ele au afirmat că doar uneori se tem.
Răspunsurile fetelor sunt îngrijorătoare din două puncte de vedere:
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- Un procent ridicat dintre fetele supraponderale nu par să fie îngrijorate
de excesul ponderal cu care se confruntă deja şi deci nu vor face nici un fel de
modificări în privinţa stilului lor de viaţă în viitorul apropiat;
- La polul opus se situează fetele normoponderale care se declară
îngrijorate de ideea îngrăşării - atitudine care în timp ar putea duce la apelarea
la diete sau alte tipuri de restricţii. În mod clar se obervă existenţa unei spaime
cu care adolescentele trăiesc în privinţa greutăţii corporale.
La fetele subponderale de 16 ani deja se observă o diferenţă în ceea ce
priveşte interesul pentru siluetă, 18,32% dintre acestea confruntându-se deja cu
spaima îngrăşării. Tot la lotul de fete de 16 ani se observă apariţia excesului
ponderal grav (obezitate), toate adolescentele din această categorie declarând că
sunt speriate de îngrăşare.
Pentru a afla dacă fetele care s-au declarat speriate de excesul ponderal au
recurs deja la diete, am comparat cei doi itemi (p<0,05). În urma prelucrării
statistice a rezultat că 34% dintre fetele care s-au declarat speriate de îngrăşare
au ales varianta des la itemul despre frecvenţa cu care recurg la diete. La polul
opus, 28% dintre cele care s-au declarat foarte speriate, au recunoscut că încă nu
au recurs la diete .
La fetele supraponderale situaţia se schimbă: 70,83% dintre ele au
declarat că au recurs cel puţin o dată la diete alimentare, recunoscând că sunt
îngrijorate de excesul ponderal. Fetele din această categorie BMI, care au
declarat că nu sunt îngrijorate de îngrăşare, susţin toate că au recurs deja la dietă
– lucru pozitiv deoarece denotă existenţa unei îngrijorări. Cu toate acestea, nu se
ştie dacă dieta a fost ţinută din proprie iniţiativă sau impusă de un medic / părinţi
în contextul în care adolescentele au declarat că nu sunt îngrijorate de ideea
îngrăşării.
În ceea ce priveşte dimorfismul sexual, acesta este foarte bine exprimat:
fetele care deja se confruntă cu un exces ponderal înregistrează un interes
crescut în privinţa riscurilor pe care le ridică această problemă, faţă de băieţi
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care se declară mai indiferenţi; există diferenţe semnificative din punct de
vedere statistic între răspunsurile celor două loturi (Pearson Chi-Square = 22,55,
df = 2, p = 0.000 semnificativ pentru p < 0,005).
Un procent relativ mare dintre fetele de 15 ani supraponderale (28,57%)
au declarat ca resimt des presiunea celor din jur de a mânca mai mult și doar
57,14% dintre ele nu resimt acest lucru din partea celor apropiați. Presiunile vin,
în mod special, din partea părinților care nu cunosc nevoile nutriționale ale unui
adolescent aflat în plină perioadă de creștere și confundă, de multe ori, calitatea
alimentelor cu cantitatea.
În ceea ce privește preocuparea pentru scăderea în greutate, se observă
clar dimorfismul sexual, băieții fiind mai puțin interesați de acest subiect. În
urma analizării răspunsurilor am constat că la vârsta de 15-16 ani fetele se
declară deja precupate de dorinţa de a fi slabe, un număr foarte mare dintre
normponderale (41,35%) au ales varianta des de răspuns. Nu vrem să susţinem
că ele vor recurge automat la diete sau alte metode restrictive, dar acest risc este
foarte mare ţinând cont de vârsta lor relativ mică la care se declară preocupate
de acest subiect. S-au observat diferenţe semnificative din punct de vedere
statistic între cele două distribuţii de gen (

= 46,06 semnificativ pentru

p<0,001).
Doar 51,4% dintre adolescentele care s-au declarat mulţumite de propria
greutate au confirmat lipsa dorinţei de a scădea în greutate; se remarcă procentul
destul de mare de fete care doresc să mai slăbescă în ciuda sentimentului de
mulţumire privind propria greutate.
La întrebarea Simt că persoanele grase sunt marginalizate toate fetele
subponderale au declarat că nu simt presiunea celor din jur în privinţa greutăţii
corporale. În aceeaşi timp, normoponderalele au declarat într-un procent destul
de mare (33,65%) că simt acest tip de discriminare. Comparând răspunsurile
fetelor cu ale băieţilor la această întrebare ni s-a confirmat una dintre ipotezele
cu care am pornit în această cercetare: fetele resimt mai puternic decât băieţii
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presiunea socială de a se conforma unui anumit tipar de frumuseţe (Pearson ChiSquare = 24.15, df = 2, semnificativ pentru p < 0,005). Pe de altă parte, doar
8,40% dintre fetele care au spus că mai doresc să slăbească nu resimt acest tip de
discriminare, ceea ce demonstrează, încă o dată, că principala motivaţie a fetelor
de a slăbi este acceptarea lor la nivel social.
Itemi măsuri scădere în greutate
Conform matrixului de corelaţii corelaţie Spearman între răspunsurile la
întrebările legate de măsurile luate pentru scăderea greutăţii corporale există
corelaţii înalt semnificative (la un prag de semnificaţie mai mic de 0,01). Se
observă corelaţiile înalt semnificative între răspunsurile la întrebarea Obişnuiesc
să recurg la diete cu răspunsurile alese de fete din categoria de metode menite
să ajute în acest sens (alimente dietetice, sărirea peste mese, evitarea alimentelor
cu un indice caloric crescut). Acest lucru arată că fetele care nemulţumite de
propria greutate corporală au recurs deja la cel puţin una dintre metodele
enumerate.
Răspunsurile băieţilor la itemii legaţi de diete au confirmat încă o dată
interesul mai scăzut al acestora în controlarea greutăţii corporale. Majoritatea
băieţilor de 15-16 ani, din toate grupele de ponderalitate, au ales varianta
niciodată la itemii legaţi de frecvenţa cu care ţin o dietă. În acestă categorie
intră şi băieţii supraponderali, care spre deosebire de fete, nu sunt dispuşi să ia
măsuri pentru redresarea greutăţii corporale. Singurul tip de restricţie alimentară
care pare mai uşor acceptat de către băieţi este consumul de alimente şi băuturi
dietetice.
Influenţa persoanelor din jurul adolescentului
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În ceea ce le priveşte pe fete, între majoritatea răspunsurilor la întrebările
despre presiunea colegilor/prietenilor de a se conforma unor anumite standarde
de frumuseţe corporală, există corelaţii înalt semnificative – pragul de corelaţie
fiind mai mic de 0,01; toate corelaţiile sunt pozitive. Rezultatele testului de
corelaţie Pearson evidenţiază că răspunsurile alese de fete la itemul Colegii şi
prietenii mei sunt îngrijoraţi de propria greutate corelează foarte puternic
răspunsurile alese la itemul Colegii şi prietenii mei sunt preocupaţi de ceea ce
mănâncă (ρ = .464**, la un prag de semnificaţie p < 0,001), comparativ cu
băieţii, la care indicele de semnificaţie este mai mic (ρ = .344**, la un prag de
semnificaţie p < 0,001). Fetele resimt în mod semnificativ diferit faţă de băieţi
presiunea exercitată de grupul de prieteni sau de colegi (

= 17,31 semnificativ

pentru p < 0,005).
În cazul lotului de băieţi am observat că răspunsurile alese la itemul
Colegii şi prietenii mei obişnuiesc să facă comentarii despre greutatea celor
din jur corelează foarte slab cu restul itemilor. Putem trage concluzia că ei
resimt la un nivel scăzut presiune socială privind imaginea corporală (

= 1,40

semnificativ pentru p < 0,005).
Pentru a observa cât de mare este influenţa grupului de prieteni asupra
adolescentelor, am recurs la compararea răspunsurilor oferite de fete la
întrebările: Obişnuiesc să recurg la diete şi Colegii şi prietenii mei ţin cure de
slăbire (Pearson Chi-Square = 5,44, semnificativ pentru p < 0,005). Ţinând cont
că doar 5,9% dintre fetele care au declarat că nu au ţinut niciodată o dietă au
ales varianta des la celălalt item şi că doar 9,5% dintre cele care au declarat ca
au recurs des la diete au ales varianta niciodată la a doua întrebare, putem trage
concluzia că un factor important în alegerea persoanelor din grupul de prieteni
este şi aspectul fizic.

Concluzii
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Pentru lotul analizat, studiul a revelat aspecte ale impactului

socio-

cultural asupra comportamentului şi atitudinii adolescenţilor în privinţa imaginii
corporale, cu posibile implicaţii în procesul de creştere şi dezvoltare.
Analiza percepţiei adolescenţilor despre propriul corp a condus la
următoarele concluzii:
- Structura lotului în funcţie de frecvenţa cu care adolescenţii apelează la diete
arată o predominaţă netă a fetelor
- Nemulţumirea adolescentelor în legătură cu propriul corp corelează foarte
puternic cu gradul de percepţie a stereotipurilor legate de standardele de
frumuseţe
- Am observat existenţa unei relaţii directe între nivelul percepţiei corporale şi
comentariile

celor

din

jur

(discriminarea

socială

a

persoanelor

supraponderale); riscul recurgerii la diete şi alte metode restrictive creşte o
dată cu sentimentul de marginalizare.
- În ceea ce priveşte dimorfismul sexual, acesta este foarte bine exprimat:
fetele înregistrează un interes crescut în privinţa riscurilor pe care le ridică
excesul ponderal, comparativ cu băieţii care se declară mulţumiţi de propria
greutate.
- Majoritatea fetelor noroponderale au declarat că şi-ar dori să mai slăbescă; se
remarcă procentul destul de mare de fete care doresc să mai slăbescă, deşi au
spus că sunt mulţumite de propria greutate corporală.
- 33,65% dintre fetele normoponderale au declarat că simt presiunea celor din
jur de a mai slăbi, comparativ cu băieţii: nici un băiat supraponderal nu a
declarat că simte des că cei din jur ar prefera ca el să mai slăbească, faţă de
70,83% în cazul fetelor. Acestă diferenţă ilustrează clar că stereotipurile
sociale privind corporalitatea nu afectează băieţii şi fetele în acelaşi mod.
- Majoritatea adolescenţilor din ambele categorii de gen au declarat că sunt
conştienti că există în societate o discriminare a persoanelor supraponderale.
Ţinînd cont că procentul de fete care doresc să mai slăbească pentru a avea
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succes în viaţă este evident mai mare decât cel al băieţilor, putem trage
concluzia că doar adolescentele se simt vizate de acest tip de discriminare,
deşi toţi adolescenţii sunt conştienţi că ea există.
- Pentru ambele categorii de gen cel mai important motiv în lupta cu excesul
ponderal este cel estetic.
- Majoritatea fetelor au declarat că apelează la cel puţin o metodă menită sa
controleze greutatea corporală şi un procent foarte mic dintre băieţi a
recunoscut că ar avea preocupări în acest sens.
- Sexul şi indicele de masă corporală al respondenţilor nu a influenţat modul
de percepţie al presiunilor sociale privind corporalitatea, dar faptul că fetele
s-au declarat mult mai preocupate de scăderea greutăţii demonstrează că ele
se simt mai vizate de anumite stereotipuri privind imaginea corporală.
- Cei mai mulţi dintre subiecţi şi-au apreciat familia ca având un nivel scăzut
de interes pentru o alimentaţie echilibrată – se remarcă mai ales răspunsurile
fetelor supraponderale în acest sens. În privinţa normoponderalilor, din
ambele categorii de gen, nu s-a observat nici o corelaţie semnificativă între
preocupările familiei pentru o alimentaţie echilibrată sau interesul mamei
pentru siluetă şi recurgerea la diete ale copiilor sau alterarea imaginii
corporale.
- Analiza statistică a variantelor de răspuns alese la cele două întrebări despre
mass media ne-a confirmat faptul că fetele sunt mult mai interesate de
emisiunile şi revistele care promovează importanţa încadrării în anumite
standarde de frumuseţe corporală pentru a fi o persoană apreciată în plan
social şi implicit sunt mult mai interesate şi de dietele care le-ar putea ajuta.
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