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  چکیده

هدف از پژوهش حاضر ، بررسی و مقایسه شیوع اختالالت خوردن و عوامل موثر بر آن در بین ورزشکاران 

تیمی و انفرادي شهرستان آذرشهر بود. شرکت کنندگان پرسشنامه اختالالت خوردن را تکمیل نمودند.و تجزیه 

انجام شد.براي آزمون فرضیه تحقیق از آزمون تی  SPSS 22و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري 

% استفاده شد. یافته هاي تحقیق نشان داد که بین شیوع ابتال به اختالالت خوردن در 95مستقل در سطح اطمینان 

ورزشکاران رشته هاي تیمی و انفرادي تفاوت معنی داري وجود دارد و اختالالت خوردن در ورزشکاران رشته 

  از انفرادي است. هاي تیمی بیشتر 

  وورزشهاي انفرادي – ورزشهاي تیمی  – واژگان کلیدي: اختالالت خوردن 

Abstract 
The aim of the present study was to compare the prevalence of eating disorders among team athletes and 

individual athletes in Azarshahr. The population in this study included all male athletes in 
Azarshahr. According to statistics provided by the Department of Youth and Sports it was 
1703 persons and from that 314 athletes participated in the study. Participants completed eating 
disorders’ questionnaire. Data analysis was performed using SPSS 22 statistical software. To test the research 
hypotheses, independent t-test was used. The results showed that there was a significant difference between the 
incidence of eating disorders in team athletes and in individual athletes (p<0.05) and that prevalence of eating 
disorders in team athletes was more.  
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  مقدمه

هم خوردن   اصلی آنها آشفتگی و به ویژگیاند که  روانی - اي هاي تغذیه اي از بیماري اختالالت خوردن دسته

 - اي بوده و در آن اختالالت بارزي در افکار و تصورات فرد نسبت به غذاها و خویشتن  متعادل تغذیهرفتارهاي 

داري بین ورزشکاران نسبت به یاختالف معن .)1391عباس زاده و همکاران (آید پدید می - خصوص در وزن به

سید ( ان ورزشکار بیشتر استاین اختالالت در دختر واي وجود دارد غیرورزشکاران در بروز اختالالت تغذیه

شیوع اختالالت خوردن در بین ورزشکاران و در مواردي شایع تر بودن آن نسبت به غیر ). 1390،  موسوي

ورزشکاران گزارش شده است اما اینکه آیا ورزشکاران تمام رشته ها به یک میزان در معرض خطر ابتال به 

لذا در پژوهش حاضر ما این فرضیه را مطالعه کرده  گرفته است.اختالالت خوردن هستند یا نه مورد بررسی قرار ن

  طب ورزشی



بین شیوع ابتال به اختالالت خوردن در ورزشکاران رشته هاي تیمی و انفرادي تفاوت معنی داري وجود ایم که: 

  دارد.

  شناسی تحقیق  روش

نفر  688این تعداد ،  نفر) بود که از 1703جامعه آماري تحقیق حاضر کلیه ورزشکاران مرد شهرستان آذرشهر (

%) تمرین می کنند.از  6/59نفر از آنان در ورزشهاي انفرادي ( 1015%) و  4/40آنها در ورزشهاي تیمی(

ورزشهاي تیمی شهرستان  بسکتبال ، فوتبال ، والیبال و هندبال و از ورزشهاي انفرادي بدنسازي ، تکواندو ، موي 

رت تصادفی براي انجام پژوهش انتخاب شدند. حجم نمونه با تاي ، کاراته ، کیک بوکس و کونگ فو به صو

).بعد از توضیح اهداف و اهمیت تحقیق و اخذ رضایت براي استفاده از n=314فرمول کوکران محاسبه گردید(

که براي غربال گري و ) 1979(گرنر و گرفینکل، آیتمی نگرش خوردن  26پاسخهاي ارائه شده، پرسشنامه 

توزیع و نتایج، با استفاده  )1377(نوبخت به نقل از گرنر و گرفینکل،ت خوردن می باشدتشخیص وجود اختالال

ع توزی بررسی براي اسمیرنوف فکالموگرا آزمون از مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS22از نرم افزار 

 استفاده ها داده استنباطی تحلیل تجزیه براي (P≤0.05)داري معنا سطح درآزمون تی  از و هاه داد طبیعی

   .شد

  ها یافته

  t. نتایج آزمون 1جدول 

آماره   متغیر

t 

درجه 

  آزادي

سطح معنی 

  داري

تفاضل 

  میانگین ها

خطاي معیار 

  تفاضل میانگین ها

درصد براي  95فاصله اطمینان 

  تفاضل میانگین ها

اختالالت 

  خوردن

  حد باال  حد پایین  94/0  14/2  024/0  312  27/2

28/0  99/3  

  بحث و نتیجه گیري:

نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین شیوع ابتال به اختالالت خوردن در ورزشکاران رشته هاي تیمی و انفرادي 

تفاوت معنی داري وجود دارد. این تفاوت نشان می دهد که اختالالت خوردن در ورزشکاران رشته هاي تیمی 

  بیشتر از انفرادي است. 

 کنند می وجو جست بیشتر را دیگران تأیید خوردن اختالالت به مبتال کند که افراداشاره می  1387دادستان،

به نظر می رسد ورزشکاران رشته هاي  کند. می صدق بیشتر مطلوب ظاهر به مورد رسیدن در مسئله این و

تیمی بیش از ورزشکاران رشته هاي انفرادي متمایل به الگو برداري از ورزشکارن موفق رشته خود می باشند 

خشم و غضب یا شادي و تایید همچنین نیاز به تائید و مورد قبول واقع شدن به اندازه اي زیاد است که حتی به 

رابر هواداران احساس مسئولیت می کنند. توجه به اختالالت خوردن، پیشگیري و حساس بوده و در بها  تماشاچی

درمان آن بخصوص در بین ورزشکاران از اهمیت ویژه اي برخوردار است بر اساس نتایج تحقیق حاضر به 



هت مربیان ورزشکاران رشته هاي تیمی توصیه می شود تا بیشتر به این مساله توجه کنند و اقدامات الزم در ج

  پیشگیري و درمان ورزشکاران مبتال انجام دهند.
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