
 1 

Bảng 3 - Nhận thức về hình thể và ý thức sức khỏe của sinh viên Trung Quốc 

Nam giới      Nhóm BMI       

Câu hỏi Mức độ Tổng (%) < 18.9(%) 18.9-21.4(%) 21.4-23.9(%) ≥23.9(%) Giá trị P 

Bạn đã 

từng thử 

ăn kiêng 

chưa 

Rồi 27  (12.7) 1  (3.1) 3  (3.8) 8  (11.6) 15  (48.4) 

p<0.0001 

Chưa 185  (87.3) 31  (96.9) 77  (96.3) 61  (88.4) 16  (51.6) 

Bạn có 

muốn 

gầy/thon 

gọn để đẹp 

trai không 

Có 100  (47.4) 15  (46.9) 41  (51.9) 33  (47.8) 11  (35.5) 

n.s 

Không 111  (52.6) 17  (53.1) 38  (48.1) 36  (52.2) 20  (64.5) 

Bạn có 

thường 

xuyên ăn 

vặt/ăn nhẹ  

Hàng ngày 24  (11.5) 4  (12.9) 12  (15.2) 7  (10.3) 1  (3.2) 

n.s 

3-4 lần/tuần 19  (9.1) 3  (9.7) 9  (11.4) 5  (7.4) 2  (6.5) 

1-2 lần/tuần 58  (27.8) 10  (32.3) 21  (26.6) 19  (27.9) 8  (25.8) 

Hiếm khi 108  (51.7) 14  (45.2) 37  (46.8) 37  (54.4) 20  (64.5) 

Nhìn 

chung, bạn 

ý thức thế 

nào về 

Tôi muốn học 

hỏi thêm 
95  (45.2) 14  (43.8) 35  (43.8) 31  (45.6) 15  (50.0) 

n.s 

Tôi muốn học 

hỏi thêm trong 

tương lai 

 

85  (40.5) 14  (43.8) 33  (41.3) 24  (35.3) 14  (46.7) 

Tôi không thích 

nhưng tốt hơn 

là nên học hỏi 

21  (10.0) 2  (6.3) 9  (11.3) 9  (13.2) 1  (3.3) 

Tôi không hứng 

thú vấn đề này 
9  (4.3) 2  (6.3) 3  (3.8) 4  (5.9) 0  (0.0) 

Bạn có 

nghĩ bạn 

nên thay 

đổi  

Tôi muốn cải 

thiện thói 

quen ăn uống 

111  (52.4) 14  (43.6) 40  (50.0) 34  (49.3) 23  (74.2) 

n.s 

Tôi không 

muốn thay 

đổi 

69  (32.5) 11  (34.4) 30  (37.5) 25  (36.2) 3  (9.7) 

Tôi không 

quan tâm 
32  (15.1) 7  (21.9) 10  (12.5) 10  (14.5) 5  (16.1) 
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Nữ giới      
Nhóm 

BMI 
      

Câu hỏi Mức độ Tổng (%) <18.2(%) 18.2-20.0(%) 20.0-21.8(%) ≥21.8(%) Giá trị P 

Bạn đã 

từng thử 

ăn kiêng 

chưa 

Rồi 89  (29.8) 4  (9.3) 28  (25.0) 35  (37.2) 22  (44.0) 

p < 0.0006 

Chưa 210  (70.2) 39  (90.7) 84  (75.0) 59  (62.8) 28  (56.0) 

Bạn có 

muốn 

gầy/thanh 

mảnh để 

xinh đẹp 

không  

Có  186  (62.0) 25  (58.1) 74  (65.5) 55  (58.5) 32  (64.0) 

n.s 

Không 114  (38.0) 18  (41.9) 39  (34.5) 39  (41.5) 18  (36.0) 

Tần suất 

bạn ăn 

vặt/ăn 

nhẹ  

Hàng ngày 93  (31.3) 14  (32.6) 32  (28.6) 26  (28.0) 21  (42.9) 

n.s 

3-4 lần / tuần 61  (20.5) 6  (14.0) 30  (26.8) 18  (19.4) 7  (14.3) 

1-2 lần / tuần 90  (30.3) 13  (30.2) 30  (26.8) 33  (35.5) 14  (28.6) 

Hiếm khi 53  (17.8) 10  (23.3) 20  (17.9) 16  (17.2) 7  (14.3) 

Nhìn 

chung 

bạn ý 

thức thế 

nào về 

Tôi muốn học 

hỏi thêm 
143  (48.3) 29  (69.0) 46  (41.1) 41  (44.6) 27  (54.0) 

p<0.03 

Tôi muốn học 

hỏi thêm trong 

tương lai 

118  (39.9) 8  (19.0) 53  (47.3) 39  (42.4) 18  (36.0) 

 

Tôi không thích 

nhưng tốt hơn là 

nên học hỏi 

28  (9.5) 5  (11.9) 11  (9.8) 7  (7.6) 5  (10.0) 

  
Tôi không hứng 

thú vấn đề này 
7  (2.4) 0  (0.0) 2  (1.8) 5  (5.4) 0  (0.0) 

Bạn có 

nghĩ bạn 

nên thay 

đổi  

Tôi muốn cải 

thiện thói 

quen ăn uống 

167  (55.9) 28  (65.1) 64  (56.6) 48  (51.6) 27  (54.0) 

n.s 
Tôi không 

muốn thay đổi 
77  (25.8) 10  (23.3) 31  (27.4) 22  (23.7) 14  (28.0) 

Tôi không 

quan tâm 
55  (18.4) 5  (11.6) 18  (15.9) 23  (24.7) 9  (18.0) 
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Nhận thức về hình thể được so sánh giữa các nhóm BMI ở nam giới 

và nữ giới. Khác biệt đáng kể giữa các nhóm BMI được xác định bởi 

phương pháp kiểm định chi bình phương (p < 0,05). 

 

Đây là dữ liệu bổ sung của bài viết: Kiến thức dinh dưỡng, thói quen 

ăn uống và thái độ sức khỏe của sinh viên đại học Trung Quốc (một 

nghiên cứu cắt ngang) 

 


