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 چکیده

  قزوین پزشکی علوم دانشگاه ورزشکار غیر و ورزشکار دانشجویان در جسم از ذهنی تصویر با تغذیه اختالالت ارتباط بررسی عنوان

 در خصوص به جوانی و نوجوانی دوره شایع ازاختالالت کیی تغذیه اختالالت و جسم ذهنی از تصویر از نارضایتی ف هد و زمینه

 دانشگاه ورزشکار غیر و ورزشکار دانشجویان در جسم از ذهنی تصویر با تغذیه اختالالت ارتباط بررسی هدف حاضربا پژوهش. است ورزشکاران

 .شد انجام قزوین پزشکی علوم

 280 و دختر دانشجوی نفر 290)غیرورزشکار  دانشجوی نفر 063 و ورزشکار دانشجوی نفر 225نفر دانشجو شامل  675 مواد و روش ها

 از اطالعات آوری جمع برای. شدند انتخاب ای طبقه-تصادفی صورت به قزوین پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان میان از( پسر دانشجوی نفر

( MBSRQ)بدن استاندارد -خود بعدی چند روابطی  پرسشنامه ،(EAT-26)استاندارد  غذایی نگرشی  پرسشنامه فردی، اطالعات پرسشنامه

 . شد استفاده

 دو هر در که شد برآورد درصد 2/11 غیرورزشکار دانشجویان در و درصد 6/11 ورزشکار دانشجویان در خوردن اختالالت فراوانی ها یافته

 ذهنی تصویر از طبیعی،( BMI)بدنی توده شاخص با دانشجویان. داشت باالتری شیوع عصبی اشتهایی پر به نسبت عصبی اشتهایی بی گروه

 تصویر و ای تغذیه اختالالت با جنسیت و تحصیلی مقطع سن، های متغیر . بین(p<36/3) بودند برخوردار کمتری ای تغذیه اختالالت و بهتر

 .نشد دیده داری معنی ارتباط جسم از ذهنی تصویر با تغذیه اختالالت بین همچنین.نشد، دیده داری معنی آماری ارتباط جسم از ذهنی

 باشد می رایج نسبی طور به غیرورزشکار و ورزشکار دانشجویان گروه دو هر بین در نامطلوب ذهنی تصویر و تغذیه اختالالت  گیری نتیجه

 مطالعات پسر دانشجویان در تغذیه اختالالت بیشتر فراوانی به توجه با. شد شناخته خوردن اختالالت کننده بینی پیش عامل بدنی توده شاخص و

 .شود می پیشنهاد گروه این در بیشتری
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