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 :چکیده

نه  غذیه   وضعععیت  : هدف  و زمی نده  تعیین عوامل  ترینمهم از یکی ایت  سععتمتی، کن

 دانش اهمیت به توجه با رو این از. اسععت ورزشععکاران ورزشععی عملکرد و آمادگی

 و نگرش دانش، تعیین تحقیق این هدف ورزشععکاران عملکرد در آن نقش و ایتغذیه

  .بود ۱۳۹۸ سال در قزوین استان در ورزشکاران ایتغذیه عملکرد

صیفی  نوع پاز: کار روش و مواد ست  کاربردی و مقطع زمانی نظر از و تحلیلی -تو . ا

 اساس  بر گیرینمونه. بود ایحرفه ورزشکاران  از نفر ۳20 پژوهش، این آماری جامعه

 و نگرش دانش، پرسععشععنامه  هاداده آوریجمع ابزار. بود تصععادفی و مطالعه هدف

 اول بخش در. شد تکمیل مصاحبه طریقه به که بود( بخش 4 شامل) ایتغذیه عملکرد

 عملکرد و نگرش دانش، میزان هابخش سعایر  در و دانشعوویان  شعخصعی   اطتعات

شوویان  ایتغذیه شکار  دان سی  ورز شنامه   این در. شد  برر س  دانش برای سوال  27 پر

. دارد وجود ایتغذیه عملکرد برای سوال ۱4 ایتغذیه نگرش برای سوال ۱6 ایتغذیه

 طرفه یک واریانس تحلیل ای،نمونه تک تی هایآزمون از هاداده تحلیل و توزیه برای

  .بود 26 نسخه SPSS استفاده مورد افزار نرم. شد استفاده پیرسون همبستگی ضریب و

 میانگین با ورزشععکاران ایتغذیه دانش ورزشععکاران که داد نشععان هایافته: هایافته

یار  انحراف و 54/7۹ یه    نگرش و ۸4 مطلوب حد  از ترپایین  0۱/7 مع غذ  ایت

کاران   یانگین  با  ورزشعع ی  انحراف و ۳4/2۳م  و 26 مطلوب حد  از ترپایین  ۳/5 ارمع

 مطلوب حد از ترپایین 45/۳ معیار انحراف و ۸7/2۱ میانگین با آنان ایتغذیه عملکرد

 ایتغذیه عملکرد و نگرش دانش، بین داریمعنی و مثبت رابطه این بر عتوه. داشعتند 

فاوت  حال،  این با  .(>05/0P)   داشعععت وجود یه   دانش بین داریمعنی ت غذ  با  ایت

یانگین  یار  انحراف و 77 تقریبی م یه    نگرش ،5مع غذ یانگین  با  ایت  و 24 تقریبی م

یار  انحراف یه   عملکرد و 4تقریبی مع غذ کارران   ایت یانگین  با  ورزشعع  و 2۳تقریبی م

شته  در ۳/۳ معیار انحراف شی  هایر ساس  بر و مختلف ورز صیتت  سطح  ا   آنان تح

یانگین  با  مردان و زنان  آگاهی  میزان چنین هم .(<05/0P)  نداشععت   وجود  تقریبی م



       
 

یار  انحراف و 4/۸۸ غذیه   نگرش و 7مع نان  ایت یانگین  با  آ یار  انحراف و 5/2۸م  و 5مع

شاهده  داریمعنا تفاوت 4/۳ معیار انحراف و 2/26 میانگین با آنان ایتغذیه عملکرد  م

 .نشد

 عملکرد و نگرش دانش، وضععیت  که داد نشعان  تحقیق این نتایج: گیریونتیوه بحث

 و ورزشی  رشته  از نظر صرف  ورزشکاران  همه و است  ضعیف  ورزشکاران  ایتغذیه

یاز  تحصععیتت سععطو  غذیه   کاربردی  و نظری های آموزش به  مبرم ن ند  ای ت . دار

تایج  بطورکلی عه   ن طال یه   دانش در جدی  نقص که  اسعععت آن از حاکی  م غذ  ای ت

. باشد می نامطلوب نیز آنها ایتغذیه عملکرد و نگرش بعتوه دارد، وجود ورزشکاران 

سب  تغذیه اهمیت به توجه با شکاران،  عملکرد بهبود همچنین و ستمتی  در منا  ورز

شکاران  ایتغذیه دانش سطح  ارتقای جهت دقیق ریزیبرنامه  اهمیت بر تاکید و ورز

  .باشدمی ضروری ورزش در تغذیه علم

 

 جسمانی فعالیت ورزشکار، عملکرد، نگرش، ، تغذیه دانش،: کلیدی کلمات

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



       
 

Abstract 
Background and Aim: The nutritional status is one of the most important factors 
determining the health, fitness and athletic performance of athletes. Therefore, 

considering the importance of nutritional knowledge and its role in athletes' performance, 
the aim of this study was to determine the nutritional knowledge, attitude and nutritiona l 

performance of athletes in Qazvin province in2019.  
Materials and Methods: This study is a descriptive-analytical type and cross-sectional 

and applied in terms of time. The statistical population of this study was 320 professiona l 

athletes. Sampling was study-based and random. Data collection tool was a questionna ire 

of nutritional knowledge, attitude and performance (including 4 sections) which was 

completed through interviews. In the first part, students' personal information and in other 

sections, the amount of knowledge, attitude and nutritional performance of student-

athletes were examined. In this questionnaire, there are 27 questions for nutritiona l 

knowledge, 16 questions for nutritional attitude, and 14 questions for nutritiona l 

performance. One-sample t-test, one-way analysis of variance and Pearson correlation 

coefficient were used to analyze the data. The software used was SPSS version 26. 

Results: The results showed that athletes's nutritional knowledge of athletes with an 

average of 79.54 and standard deviation of 7.01 below the desired limit of 84 d and 

nutritional attitude of athletes with an average of 23.34 and standard deviation of 5.3 

below the desired limit of 26 and nutritional performance They had a mean of 21.87 and 

a standard deviation of 3.45 below the desired level. In addition, there was a significant 

positive relationship between nutritional knowledge, attitude and performance (P <0.05). 

However, there was a significant difference between nutrit ional knowledge with an 

approximate mean of 77 and standard deviation of 5 with a mean nutritional attitude. 

There was no standard deviation of 4 and the nutritional performance of athletes with an 

average of 23 and a standard deviation of 3.3 in different sports based on their level of 

education (P <0.05). Also, there was no significant difference between men and women 

with a mean mean of 88.4 and a standard deviation of 7 and their nutritional attitude with 

a mean of 28.5 and a standard deviation of 5 and their nutritional performance with an 

average of 26.2 and a standard deviation of 3.4. 
Conclusion: The results of this study showed that the status of nutritional knowledge, 

attitude and nutritional performance of athletes is poor and all athletes, regardless of 

sports and levels of education, are in dire need of theoretical and applied nutritiona l 

training. In general, the results of the study indicate that there is a serious deficiency in 

the nutritional knowledge of athletes, in addition, their nutritional attitude and 

performance is also unfavorable. Considering the importance of proper nutrition in health 

and also improving the performance of athletes, careful planning is necessary to improve 

the level of nutritional knowledge of athletes and emphasize the importance of nutrit ion 

in sports.  
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