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 چکیده

تواند سالمت و عملکرد آنها را به  اختالالت خوردن در زنان ورزشکار اهمیت زیادي دارد و می مقدمه:

مخاطره اندازد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه اختالالت خوردن و وابستگی به تمرین در زنان 

ق از نوع همبستگی این تحقیشناسی:  روش ورزشکار رشته هاي استقامتی، رده وزنی و زیبایی شناختی بود.

نفر ؛  72ورزشکار زن به روش انتخابی هدفدار برگزیده شدند (رشته استقامتی:  212 بود. بر این اساس

ها به وسیله پرسشنامه هاي  . گردآوري دادهنفر) 70شناختی :  زیباییهاي  نفر و رشته 70وزنی:  هاي رده رشته

صورت گرفت. داده ها با استفاده از آزمون هاي  اطالعات فردي، اختالالت خوردن و وابستگی به تمرین

هاي تحقیق نشان داد که  یافتهها:  یافته مجذور کاي و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

درصد داراي عالیم بی  1/23هاي خوردن بودند که در این بین  درصد ورزشکاران داراي عالیم نشانه 5/50

درصد داراي عالیم زیاده روي در  7/12د داراي عالیم پراشتهایی عصبی و درص 6/14اشتهایی عصبی، 

درصد ورزشکاران داراي عالیم وابستگی به تمرین بودند.  2/22خوردن بودند. همچنین نتایج نشان داد که 

در این بین رابطه مثبت و معنی داري بین اختالالت خوردن و وابستگی به تمرین در بین زنان ورزشکار 

داري  بر اساس نتایج، وابستگی به تمرین مشارکت معنی گیري: نتیجه). P=001/0؛  r=253/0ده شد (مشاه

  در اختالالت خوردن در بین زنان ورزشکار داشت.  

  اختالالت خوردن، وابستگی به تمرین، زنان ورزشکار.هاي کلیدي:  واژه
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Abstract 
Introduction: Eating disorder is very important in female athletes and it can threaten their health and 
performance. The purpose of this study was to determine the relationship between eating disorders and exercise 
dependence in female athletes of endurance, weight class and aesthetic sports. Methodology: Research method 
was correlational design. Accordingly, 212 female athletes were selected (endurance, n=72; Weight class, n=70; 
aesthetic, n=70). Data were collected through demographic, eating disorders and exercise dependence 
questionnaires. The data were analyzed by Chi-square and Pearson correlation test. Results: Results showed 
that 50.5% of the athletes have eating disorder signs. Moreover, 23.1% of athletes had symptoms of anorexia 
nervosa, 14.6% of athletes had symptoms of bulimia nervosa and 12.7% of athletes had symptoms of binge 
eating. In additional, results showed that 22.2% of the athletes have exercise dependence signs. Finally, there 
was significant correlation between eating disorders and exercise dependence in female athletes (P=0.001; 
r=0.253). Conclusion: Regarding to the results, exercise dependence had significant contribution in eating 
disorders. 
Keywords: Eating Disorders, Exercise Dependence, Female Athletes. 

  مقدمه  

ي سالمتی، آمادگی و عملکرد ورزشی ورزشکاران  عوامل تعیین کنندهاي یکی از مهمترین  وضعیت تغذیه

تواند به  اي و دستیابی به یک وضعیت مطلوب، می ). بنابراین شناسایی و رفع مشکالت تغذیه6است (

هاي ورزشی کمک شایانی نماید. در این بین  ي ورزشکاران در راستاي کسب موفقیت عملکرد بهینه

تواند به کاهش سالمتی و عملکرد ورزشی  خطرات و مشکالتی است که می اختالالت خوردن از جمله

). مهمترین اختالالت خوردن عبارتند از بی اشتهایی عصبی و پراشتهایی 2،3ورزشکاران منجر شود (

). این در 5درصد گزارش شده است ( 62تا  15عصبی. به طور کلی شیوع اختالالت خوردن در میان زنان 

کنند. عوامل  هاي اختالالت خوردن را گزارش می شکاران زن نیز سطوح باالیی از نشانهحالی است که ورز

تعامل از  باشد و به احتمال زیاد این سندرم متعددي در بروز اختالالت خوردن در ورزشکاران مؤثر می

ر تمرینات در این بین، اگرچه افزایش مقدا شود. ناشی می، روانشناختی و اجتماعی پیچیده متغیرهاي زیستی

هاي ورزشی پیامدهاي سالمتی و عملکردي بسیاري در پی دارد اما این موضوع با احتمال ایجاد  و فعالیت

اختالالت خوردن همراه است. برخی از گزارشات اشاره دارد که وابستگی به تمرین در ورزشکاران ممکن 

). با این حال توافق 1باشد ( دن است میانجی ارتباط بین رفتارهاي تمرینی و نشانه هاي اختالالت خور

هاي  شود. در کشور ما نیز پژوهش جامعی در این زمینه وجود نداشته و تناقضاتی در مطالعات مشاهده می

شود. در اندك تحقیقات  محدود بوده و اغلب افراد غیرورزشکار را شامل میانجام شده در این زمینه بسیار 

هاي استقامتی، رده وزنی و زیبایی شناختی که  ه ورزشکاران زن رشتهاي بویژ انجام شده نیز ورزشکاران حرفه

اند. بنابراین، مطالعه حاضر بر آن  احتمال بروز این اختالل در آنها بیشتر است، کمتر مورد توجه قرار گرفته

است تا میزان شیوع اختالالت خوردن و رفتارهاي تمرینی و نیز ارتباط این دو موضوع را در بین زنان 

  .هاي استقامتی، رده وزنی و زیبایی شناختی مورد بررسی قرار دهد رزشکار رشتهو

  شناسی تحقیق   روش

هاي استقامتی، رده وزنی و  همبستگی در ورزشکاران زن رشته- پژوهش حاضر به صورت توصیفی

نفر  212شناختی انجام شد. حجم نمونه با توجه به نتایج مطالعات قبلی و همچنین جدول ادینسکی  زیبایی

هاي  نفر ؛ رشته 70وزنی:  هاي رده نفر ؛ رشته 72و به روش انتخابی هدفدار تعیین شد(رشته استقامتی: 



) و وابستگی به EDDSهاي استاندارد اختالالت خوردن ( پرسشنامهها توسط  دادهنفر).  70شناختی :  زیبایی

ها، پس از تایید توزیع توأم و بهنجار توسط  در بخش تجزیه و تحلیل داده .آوري شد جمع) EDSتمرین (

هاي مجذور کاي و همبستگی پیرسون در سطح  اسمیرنوف، داده ها با استفاده از آزمون –آزمون کلموگروف 

  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. 05/0داري  معنی

  ها  یافته

ورزشکاران به نوعی از اختالالت خوردن مبتال بودند. در  % از5/50بر اساس نتایج پژوهش حاضر، حدود 

%)، 2/54هاي ورزشی استقامتی ( داري در میزان شیوع اختالالت خوردن بین رشته این بین، تفاوت معنی

% از ورزشکاران 2/22 ). در این بین،P>01/0%) مشاهده شد (4/51شناختی ( %) و زیبایی8/45وزنی ( رده

وابستگی همچنین، ورزشکاران استقامتی بیشترین  فیزیولوژیک به تمرین بودند.زن داراي وابستگی 

وابستگی با عالمت به %) اما ورزشکاران رده وزنی بیشترین 2/29را نشان دادند ( فیزیولوژیک به تمرین

ین به تمرین ب فیزیولوژیک در میزان شیوع وابستگیداري  %). با این حال تفاوت معنی70را داشتند ( تمرین

در نهایت نتایج پژوهش  ).P=317/0شناختی مشاهده نشد ( وزنی و زیبایی هاي ورزشی استقامتی، رده رشته

داري بین اختالالت خوردن و وابستگی به تمرین در بین زنان  حاضر حاکی از آن بود که رابطه مثبت و معنی

  ). P=001/0؛  r=253/0ورزشکار وجود دارد (

  

  بحث و نتیجه گیري  

درصد،  5/50نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بیش از نیمی از ورزشکاران زن مورد مطالعه یعنی حدود 

داراي عالیم اختالالت خوردن بودند. برخی از پژوهشگران دلیل این میزان باالي اختالالت خوردن در بین 

حال، این سندرم اختالل  ). با این3دانند ( اي خود می ورزشکاران را شناخت کم آنها از نیازهاي تغذیه

ناشی ، روانشناختی و اجتماعی متغیر زیستی چندینتعامل از اي است که به احتمال زیاد  روانشناختی پیچیده

در کل، در محیط ورزشی ممکن است اختالالت خوردن با عاملی سهیم مانند تفسیري از وزن  شود. می

ورزشکار شروع و توسط عوامل تداوم بخش مانند تأکید و فشار مربی توسعه یابد. همچنین بر خالف اغلب 

شناختی مطالعات قبلی و خارج از کشور که به شیوع باالي اختالالت خوردن در بین ورزشکاران زیبایی 

تواند  اشاره دارند، در این مطالعه زنان استقامتی شیوع باالتري را نشان دادند. در این بین علل فرهنگی می

هاي مذکور باشد به طوري که مطالعات  یکی از مهمترین دالیل اختالف بین نتایج این مطالعه با پژوهش

همچنین یافته هاي پژوهش حاضر  ).4اند ( هها دانست اي متأثر از فرهنگ متعددي اختالالت خوردن را پدیده

با این حال  % از ورزشکاران زن داراي وابستگی فیزیولوژیک به تمرین هستند.2/22حاکی از آن است که 

وزنی و  هاي ورزشی استقامتی، رده در میزان شیوع وابستگی به تمرین بین رشتهتفاوت معنی داري 

دار بین اختالالت خوردن و  ، نتایج نشانگر رابطه مثبت و معنیدر این راستا شناختی مشاهده نشد. زیبایی



احتماالً بین رفتارهاي تمرینی و وابستگی به تمرین براي درمان وابستگی به تمرین در بین زنان ورزشکار بود. با این حال، 

ین، مدت، نوع و شدت ممکن است از هاي خوردن تفاوت اساسی وجود دارد لذا رفتارهاي تمرینی مانند تناوب تمر و پیشگیري از آسیب

). 1اهمیت چندانی در اختالالت خوردن برخوردار نباشد بلکه محققان باید به دنبال رفتارهاي انگیزشی مانند وابستگی به تمرین باشند (

  است.اظهار نظر دقیق و صحیح در این زمینه نیازمند انجام مطالعات بیشتر و بررسی روابط بین متغیرهاي متعدد  اگرچه
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