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 زمینه و هدف: با توجه به اهمیت فعالیت بدنی بر سالمتی افراد و ارتباط آن با تصویر ذهنی از بدن و
نگرش غذایی، مطالعه حاضر به مقایسه نگرش غذایی و تصویر ذهنی از بدن در زنان شاغل فعال و
غیرفعال پرداخت. روش شناسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی مقایسهای بود. جامعه آماری آن را

کلیه کارکنان زن دانشگاه ها و موسسات آموزشی شهر رشت تشکیل دادند. از مجموع افراد مورد
مطالعه 135 نفر پرسشنامه¬ مرتبط با سطح فعالیت بدنی (بک)، نگرش غذایی و تصویر ذهنی از بدن
را تکمیل نموده و به محقق تحویل دادند. از آمار توصیفی (فراوانی- میانگین- درصد) و آمار استنباطی

برای مقایسه نمره پرسشنامه ها بین گروه فعال و غیرفعال استفاده شد. همچنین جهت بررسی میزان
همبستگی بین متغیرهای مورد مطالعه از ضریب همبستگی پیرسون کمک گرفته شد. یافته¬ها: نتایج

مطالعه حاضر نشان داد که زنان شاغل فعال، نمره فعالیت بدنی باالتر و معنی داری نسبت به زنان
شاغل غیرفعال داشتند (p < 05/0). همچنین، زنان شاغل فعال، نمره نگرش غذایی باالتر و معنی داری

نسبت به زنان شاغل غیرفعال داشتند (p < 05/0). در مورد تصویر ذهنی، زنان شاغل فعال، نمره
وضعیت تصویر ذهنی پایین تر و معنی داری نسبت به زنان شاغل غیرفعال داشتند. نتایج حاصل از

تحلیل ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معناداری بین نگرش غذایی و تصویر ذهنی از بدن
در زنان شاغل فعال وجود دارد (r = - 53/0 ،p < 05/0)، اما این ارتباط در زنان غیرفعال یافت

نشد(05/0
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