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رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت  

نیکزاد عیسی زاده1،مهران برزگران2، وحید رحمانیان3، سمانه دالوری4، آمنه مرزبان5*
مریم ایاسی6،فاطمه جعفری7

كه ارتباط تغذیه و رفتار  زمینه و هدف: تغذیه از جمله عوامل دخیل در تأمین سالمت و ایجاد بیماری است. به طوری 

كید است. این مطالعه با هدف تعیین رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای  تغذیه ای باسالمت افراد جامعه مورد تأیید و تا

گرفت. در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت انجام 

روش بررسی: این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال 1397 صورت گرفت. 800 نفر )400دختر و 400پسر( به روش نمونه گیری 

استاندارد  پرسشنامه  داده ها  جمع آوری  ابزار  شدند.  انتخاب  مدرسه  هر  آموز  دانش  تعداد  نسبت  به  و  تصادفی  بصورت 

از آمار توصیفی و آزمون های تی تست  با استفاده    SPSS24 سنجه ی دینداری و رفتار تغذیه ای بود. داده  ها در نرم افزار 

مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل  شد.

تغــــذیه ای دانش آموزان 7/92±74/12 و  نگـــرش مذهبی و رفتـــار  نمـــره  انحراف معیار  یافته ها: به ترتیب میانگین و 

26/52±70/4 بود. نتایج نشان داد بین نمره نگرش مذهبی و رفتار تغذیه ای دانش آموزان همبستگی مثبت و معناداری 

وجود دارد )P=0/01 و r =0/81 (. همچنین بین متغیر جنس با نگرش مذهبی  و رفتار تغذیه ای رابطه آماری معنی داری 

.)p<0.05( مشاهده شد

نتیجه گیری: با توجه به ارتباط نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای، مسئولین سازمان آموزش و پرورش باید در جهت تقویت 

و  بر جنبه های مذهبی  تغذیه  آموزش های  نمایند و همچنین در  و نگرش مذهبی دانش آموزان تالش  جاذبه های دینی 

اسالمی آن توجه نمایند.

کلیدی: نگرش مذهبی، رفتار تغذیه ای، دانش آموزان، زرین دشت کلمات 

دانشیار مركز تحقیقات علوم قرآن،حدیث و طب، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران  .1
گیر، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران مركز تحقیقات بیماریهای غیروا  .2

مركز تحقیقات مؤلفه های اجتماعی سالمت، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، جهرم، ایران  .3
كرج، ایران كمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز،   .4

كمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران    كولوژی انسانی،  كارشناسی ارشد ا نویسنده مسئول، دانشجوی   .*5
amenemarzban@yahoo.com  /  09172458896

دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، ساری، ایران  .6
دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، بیرجند، ایران  .7

ویژه نامه علوم انسانی سالمت 1397، شماره 1، صفحه 23 تا 33

چکیده

 تاریخ دریافت : 1397/09/13
 تاریخ پذیرش:   1397/10/06



ه 1
مار

 ش
-1

39
7 

ت
الم

 س
نی

سا
م ان

لو
ه ع

نام
ژه 

وی

ه 1
مار

 ش
-1

39
7 

ت
الم

 س
نی

سا
م ان

لو
ه ع

نام
ژه 

وی

24
رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت

مقدمه

تغذیــــه از جمله مهمترین عوامــــل موثــــر در تأمین سالمت و 

ایجاد بیماری است. رشــــد و سالمت بــدن با تغذیه سالم ارتباط 

مستقیم دارد. به طوری كه ارتباط تغــــذیه و رفتـــــار تغــــذیه ای با 

كید است )1(. تغذیه نه تنها بر  سالمت افراد جامعه مورد تأیید و تا

رشد جسمی و ظاهر انسان تأثیر می گذارد، بلکه بر نحـــوه احساس 

و برداشت ما از محیط، خلق و خو و رفتار ما نیز موثر است )2, 3(.

شکل گیری عــــادات و رفتــــارهای تغــــذیه ای صحیح در دوران 

كاهش خطر  كودكی و نوجوانی یکی از عوامل موثر در پیشگیری و 

گیـــــر در بزرگسالی مانند اضافه  ابتال به برخی از بیماری های غیروا

باال  وزن، چاقی، بیماری های قلبی-عروقی، دیابت، فشارخون 

و اختالل در چربی های خون به شمار می رود )4, 5(. بسیاری از 

كودكی  الگوهای رفتاری بزرگساالن و عادات غذایی آنها در سنین 

كمتر قابل تغییر  و نوجوانی شکل می گیرد و در سنین بزرگسالی 

است )6, 7(. 

در دنیای امروزی افراد از میان عنــاصر متعدد سبک زندگی كه 

پیش روی دیدگان آنها قرار دارد، حق گزینش و انتخـاب دارند این 

گزینشی برای افراد وجود نداشت  كه تنوع و  امر در جوامع سنتی 

و تعداد بدیلها و انتخابها چندان زیاد نبود و همه به لحاظ افکار و 

گذران اوقات فراغت و  عقاید، نوع پوشاك، الگوی تغذیه، نحوه ی 

غیره همانند هم بودند نمی توانست مطرح باشد )2, 8(. 

دانش آموزان گروه بزرگی از جامعه هستند به طوریکه جمعیت 

دانش آموزی ایران نزدیک به 13 میلیون نفر است )5(.  نوجوانان 

در هر جامعه ای پیشگام استقبال از تغییرات فرهنگی و الگوهای 

زندگی هستند و قابلیــــت انعطاف پذیـــــری بیشـــــتری در قبـــــال 

تغییرات اجتماعی و فرهنگی و الگوهای زندگی دارند در این میان 

یکی از اقشار مهم و تأثیرگذار بر جامعه، دانش آموزان هستند. این 

قشر در تغییر یا ثبات سبک زندگی جامعه نقش فعالی داشته و 

می توانند الگوی سایر نیز نوجوانان باشند پس الزم است توجه 

داشته  قشر  این  زندگی  رفتاری  الگوهای  و  سبک  به  ویژه ای 

باشیم تا بتوانیم اهداف جامعــــه خود را در آینــــده بهتر و دقیقتر 

برنامه ریزی نماییم )9, 10(. بسیاری از مشکالت بهداشتی مانند 

چاقی، اختالالت قلبی عروقی، سرطان ریه، اعتیاد و بیماری های 

منتقله از راه تماس جنسی با دگرگونی های سبك زندگی در رابطه 

است تغذیه سالم یکی از اجزای سبك زندگی سالم است به طوری 

كه ارتباط عادات و رفتارهای تغذیه ای و انتخاب غذا با سالمت 

كید است )11, 12(. افراد جامعه مورد تا

كامل ترین دین آســــمانی توجهی خاص  اســـــالم به عنـــــوان 

به تمام جوانب حیــــات انسان داشـــــته و هر آن چه را جهت رشد 

و روحی  به شکوفایی استعدادهای جسمی  و رسیدن  مطلوب 

ضروری است مد نظر قرار داده است در این راستا توجهی ویژه به 

كریم  كه در قرآن  مبحث  غذا و تغذیه در اسالم شده، به گونه ای 

160 آیه در مورد تغذیه وجود دارد )13(. بسیاری از صاحب نظران، 

وجود اعتقادها و باورهای مذهبــــی را به عنوان عاملی تأثیرگذار 

كه می تواند بر توانایی افراد جهت  بر سالمت افراد بر می شــــمارند 

تطابق و مقابله با بیماری ها بیفزاید )14(. در نگاه دیــــن اسالم 

تغذیه دستورالعمل هایی  زندگی اسالمی در  در خصوص سبک 

كریم و از ائمـــه معصومین نقل  از جانب خداوند متعال در قران 

كه با مقایسه انها با علم پزشکی امروزه بسیاری از آنها  شده است 

همخوان و همراستا با علم پزشکی امروز در داشتن سبک زندگی 

سالم و دوری از ابتال به انواع امراض جسمی، روحی و اجتماعی 

می باشد )15(. تــــاریخ بشــــر نشــــان داده است انســــان دین ورز، 

قدمتی دیرینه دارد و با مطالعه ی جوامع انسانی و تاریخ تمدن ها 

همواره با رگه هایی از دین و باورهای دینی مواجه است. امروزه 

اهمیت معنــــویت و نگرش های مذهبی در انســـان مورد توجــــه 

بسیاری از متخصصان تغذیه است )14(. منظور از الگوی تغذیه 

اسالمی، مجموعه خوردنی ها و نوشیدنی هایی است كه در منابع 

از  یکی  تغذیه  كیـــد شده است  تا آن  بر مصرف  مختلف اسالمی 

اصــــول شش گانه حفـــظ سالمتــــی )سته ضروریه( در طب سنتـــی 

ایران است. از دیدگاه طب سنتی نیز تغذیه نامناسب عامل بسیار 
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نیکزاد عیسی زاده و همکاران

مهمی در فیزیو پاتولوژی بیماری ها محسوب می شود )16(. 

چه  دوره ها  حساس ترین  از  یکی  دانش آموزان  تحصیل  دوران 

از لحاظ رشد شخصیتی و چه از لحاظ رشد جسمانی می باشد 

)17(. لذا در زمینه ایجاد رفتارهای بهداشتی و تغذیه ای صحیح و 

تقویت نگرش مذهبی، مدارس می توانند به عنوان بهترین پایگاه 

برای آموزش اطالعات بهداشـــتی و دستورالعمل های تغذیه ای 

كارگزاران آینده باشند. )5(. اسالمی به پدران و مادران و 

كودكان و نوجوانان مدرســـه ای بسیار مهم است  تغذیه در 

كه به تأمین مواد ســــازنده برای رشــــد، تأمین انرژی مورد نیاز  چرا

برای انجام فعالیت های جسمی، فکری و حفظ مقاومت در برابر 

كمک می كنــــد همچنین در ذخیره سازی مواد غذایی  عفونت ها 

الزم به منظور آمادگی برای رشد سریع دوران بلوغ موثر است. چرا 

كودكی به خصوص دوران نوجوانی، به دلیل رشد  كه در دوران 

سریع، انسان بیش از هر زمان دیگری به تغذیه مناسب نیازمند 

با این وجود امروزه سالمت دانش آمـــوزان برای والدین،  است. 

مدارس، معلمین و جامعه به عنوان عاملی نگران كننده تبدیل 

شده است اما این نگرانی ها، تالش های عمده و موثر برای بهبود 

كتورهایی  سالمت دانش آموزان را موجب نشده است. یکی از فا

كه می توان رابطه آن را با غـــذا و تغذیه سنجید، دین است. دین 

با زندگی انســــان ها در آمیخته است. با توجه به پیونــــد دین با 

زندگی، و در نتیجه، اهمیت بسیار آن، مطالعات در زمینه ارتباط 

مذهب و رفتارهای تغذیه ای جایگاه خاصی می یابد كه كمبود آن 

كشور احساس می شود بنابراین  كارهای پژوهشی موجود در  در 

این مطالعه با هدف تعیین رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای 

دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت انجام شد. 

روش بررسی:

این مطالعه به صورت مقطعی- تحلیلی در سال 1397 انجام 

كلیه دانش آموزان دبیرستانی شهرستان  شد. جامعه پژوهش را 

زرین دشت تشکیل می دادند. شهرستان زرین دشت در جنوب 

 20 و  درجه  جغرافیایی 54  طول  روی  بر  و  فارس  استان  شرقی 

دقیقه و عرض جغرافیایی 28 درجه و 20 دقیقه قرار دارد. ارتفاع 

 37 شهرستان  این  است.  متر   1150 دریا  سطح  به  نسبت  آن 

كه 3556 دانش آموز در آنها  آموزشگاه در مقطع دبیرستان دارد 

مشغول به تحصیلند. حجم نمونه با استفاده از نمونه پایلوت و 

گرفتن خطای نوع اول برابر ) α=0.05( و خطای آزمون  با در نظر 

60%  و همچنین  مقدار SD = 3 با استفاده از فرمول روبرو تعداد 

افراد 800 نفر بدست آمد. جهت باال بردن دقت مقایسه در دو 

جنس 400 نفر دختر و 400 نفر پسر وارد مطالعه شدند.

n = (SD)2 × z   -   = 800                  d2

2
1

α
2

 

روش نمونه گیری به صورت تصادفی به نسبت تعداد دانش آموز 

هر مدرسه انتخاب شد. معیار ورود به مطالعه دانش آموز مقطع 

دبیرستان شاغل به تحصیل در شهرستان زرین دشت و رضایت 

جهت شركت در مطالعه بود و معیار خروج عدم تمایل به شركت در 

مطالعه یا ناقص بودن پرسشنامه دریافتی فرد بود.

در  دیــــده  آمــــوزش  پرسشــــگر  نفــــر  دو  توسط  پرسشنامه ها 

فاصله زمانی اردیبهشت تا خــــرداد جمــــع آوری گردید. با مراجعه 

در  توضیحاتی  ذكر  از  پس  پرسشنامه ها  درس،  كالس های  به 

زمینه ی اختیاری بودن شركت در پژوهش، نحوه ی پاسخگویی 

به سئواالت، محرمانه بودن اطالعات و عدم ذكر نام در پرسش 

گرفت.  كالس های درس در اختیار دانش آموزان قرار  نامه ها؛ در 

میانگین زمان تکمیل پرسشنامه ها 20 تا 30 دقیقه بود.

گردآوری اطالعات شامل چک لیست اطالعات دموگرافیکی،  ابزار 

پرسش نامه ســــنجه ی دینــــداری مسلمانان )14( و پرســــشنامه 

رفتار تغذیــــه اسالمی محقق ساخته بود. چک لیست اطالعــــات 

- دموگرافیکـــــی شامل متغیـــــرهای ســـــن، جنــــس، وضعیــــت 

افراد  اقامت  محل  و  تحصیلی  مدرسه  تحصیلی،  مقطع  تأهل، 

بود. پرسش نامه سنجــــــه ی دینـــــداری مسلمانان را سراج زاده  
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رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت

ک و استارک با اسالم و به ویژه اسالم شیعی  گال برپایه ی الگوی 

تطبیق داده است. این پرسش نامه دارای 26 پرسش است و 4 

كه به ترتیب عبارت اند از: بعد باورهای  بعد دینداری را می سنجد 

دارای  دینی(  عواطف  یا  تجربی  )بعد  گویه  هفت  دارای  دینی( 

گویه )و بعد  گویه  )بعد پیامدی یا آثار دینی ( دارای شش  شش 

گویه ) همه ی عبارت های  مناسکی یا اعمال دینی( دارای هفت 

پرسش نامه، پرسش های نگرشی و دارای پنج گزینه از نوع لیکرت 

كه نمره  كه از 1 تا 5 نمره دهی شد دامنه نمرات  130-26 بود  بود 

كمتر از 43 نگرش ضعیف، بین 43 تا 86 متوسط و باالتر از 86 

نگرش خوب محسوب شد.

پرسشنامه رفتــــار تغذیــــه اســــالمی محقق ساختــــه بود، كه از 

طریق مطالعه متون و احادیث اسالمی طراحــــی شد. روایی آن از 

طریق متخصصین مذهبی، تغذیه و آموزش بهداشت تایید و به 

منظور تعیین پایایی آن به صورت پایلوت تعداد 30 نفر پرسشنامه 

كرونباخ آن 0/83 محاسبه شد این ابزار شامل   را تکمیل و آلفای 

گویه(، بهداشت غذا  25 سوال  در سه حیطه بهداشت فردی )10 

گویه( بود. پرسشنامه براساس  گویه( و آداب غذا خوردن )5   10(

نمره داده  به هر سوال  تا 5   1 از  كه  بود  لیکرت  رتبه دهی طیف 

زیر 41  كسب شده هر فرد 125-25 بود. نمره  شد. دامنه نمره 

نامطلوب، 41 تا 82 نسبتًا مطلوب و باالی 82 رفتار مطلوب تلقی 

شد.

گردآوری شده به نرم افزار SPSS نسخه ی 24 وارد و  داده های 

نهایتًا با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و درصد 

فراوانی ) و آزمون های آنالیز واریانس یک طرفه، تی تست مستقل 

گرفت. و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار 

یافته ها

 میانگیــــن سنی شركت كننــــدگان 1/42±17/15 )با دامنــــه 

18-16( بود. 264 نفر )33 درصد( پایه دهم، 400 نفر )50 درصد( 

پایه یازدهم و 136 نفر )17 درصد( نیز در پایه دوازدهم بودند. در 

مطالعه حاضر 398 نفر )49/8 درصد( از دانش آموزان شركت كننده 

دارای وضعیت اقتصادی متوسط و 108 نفر )13/5 درصد( دارای 

وضعیت اقتصادی خوب بودنـد. مادر 683 نفر )85/37 درصد( 

از دانش آموزان خانه دار بودند. پدر 399 نفر )49/87 درصد( از 

دانش آموزان شغل آزاد داشتند. 375 نفر )46/87 درصد( نیز در 

كه در جدول  خانواده های 5-3 نفره زندگی می كردند همان طور 

1 مشاهده می شود بین متغیر جنس و نمره نگرش مذهبی رابطه 

معنی دار آماری وجود داشت)P<0/001(. همچنین بین متغیر 

جنسیا نمره رفتار تغذیه ای دانش آموزان رابطه معنی دار آماری 

.)P=0/02(مشاهده شد

كلی میانگیــــن و انحراف معیار نمـــره نگرش مذهبی   بطور 

 74/12±7/92 ترتیب  بـــــه  دانش آمـــــوزان  تغذیــــــه ای  رفتـــــار  و 

و 4/52±70/26 بـــــود از طـــــرفــــی 60/64 و 54/58 درصــــد از 

دانش آموزان نگرش مذهبی و رفتار تغذیه ای در وضعیت نسبتًا 

مطلوب داشتند )جدول2(.

 همچنین بیـــــن نمره ی رفتـــــار تغــــــذیه ای و نگرش مذهبی 

.)r=0/81 و P=0/01( همبستگی قوی و معنی داری مشاهده شد
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جدول1: میانگین نمره نگرش مذهبی و رفتار تغذیه ای دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت برحسب متغیرهای دموگرافیک

متغیرها
میانگین

تعداد )درصد(
نگرش مذهبی

P-Value

رفتار تغذیه ای

P-Value
میانگین

انحراف
 معیار

میانگین
انحراف 

معیار

جنس
40065/617/79 )50(مذكر

*>0/001
59/584/45

*0/02
400100/178/6981/754/31 )50(مونث

وضعیت 
اقتصادی

10874/278/91 )13/50(خوب

**0/09

72/474/14

**0/08 39872/699/8469/615/51 )49/80(متوسط

29474/358/9970/724/74 )36/7(ضعیف

پایه تحصیلی

26475/218/12 )33(دهم

**0/08

70/874/39

**0/12 40078/658/4571/543/99 )50(یازدهم

13676/699/1971/724/11 )17(دوازدهم

شغل مادر

57 )7/12(كارمند
75/748/77

**0/11

58/894/45

**0/03

19 )2/37(آزاد
72/768/7469/674/17

683 )85/37(خانه دار
71/747/9992/915/14

4172/738/1274/744/98 )5/12(بازنشسته

شغل پدر

24774/898/54 )13/87(كارمند

**0/17

70/544/87

**0/14
39972/859/1771/874/51 )49/87(آزاد

70273/848/1568/695/11 )12/25(بیکار

5674/348/3571/545/01 )7(بازنشسته

تعداد اعضاء 
خانواده

3<)13( 10475/758/24

**0/14

72/874/51

**0/09
5-3)46/87( 37574/129/8768/595/14

7-5)25/62( 20570/799/1174/744/98

7>)14/5( 11672/718/8467/314/21

*Independent T-Test
ANOVA**
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رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت

بحث

مطالعه ی حاضر با هدف تعیین ارتباط بین نگرش مذهبی با 

رفتار تغذیه ای در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت 

انجـــــام گرفــــت. میــــانگین نمــــره نگـــــرش مذهبــــی دانش آموزان 

مـــــورد مطالعـــــه 7/92±74/12 بود. میانگیـــــن نمـــــره نگـــــرش 

كشـــفی 8/7± 73/39 )14( و در مطالعه ی  مذهبی در مطالعــــه 

پورنیکدست  مطالعه ی  در   )18(  66/69  ±  19/96 عسگری 

 60/64 مطالعه  این  نتایج  اساس  بر  بود.   )19(142/11±11/310

در  داشتند.  متوسط  مذهبی  نگرش  دانش آموزان  از  درصد 

درصد   57 و   55 ترتیب   به  رجالی)21(  و  ظهور)20(  مطالعه ی 

دیگر  نتایج  بودند.  قوی  مذهبی  نگرش  دارای  دانشجویان  از 

مطالعه حاضر نشان داد دختران نمره نگرش مذهبی قوی تری 

نسبت به پسران داشتند و این تفاوت از نظر آماری معنادار بود 

كه با نتایج مطالعه صادقی)22(، زكوی )23( و صحرائیان )24( 

همسو   )25( كینگتون  پیل  مطالعه  نتایج  با  و  دارد  همخوانی 

كه در زمینٔه  كه باید دربارٔه پژوهش هایی  نیست. نکته مهمی را 

گفت، این  تفاوت های دو جنس در مورد مذهب انجام شده اند 

كه بین دو جنس در این زمینه تفاوت  كه تعداد مطالعاتی  است 

كه چنین تفاوتی را  كرده اند، بیشتر از مطالعاتی است  گزارش  را 

جهانی  امری  را  مسئله  این    )26( مطالعه ای  نکرده اند.  گزارش 

زنان و مردان ریشه  تفاوت های زیستی  كه در  كرده است  تلقی 

دارد. با این وجود بنظر می رسد مسئوالن بخش پرورشی سازمان 

ارتقاء نگرش مذهبی  باید در زمینه  آموزش و پرورش و مدارس 

دانش آموزان بویژه پسران توجه بیشتری نمایند.

در این مطالعه میانگین نمره ی رفتار تغذیه ای دانش آموزان 

نظــــر  از  دانش آموزان  از  درصـــــد   54/58 و  بود   70/4±26/52

گرفتند. مطالعه  رفتـــــار تغذیه ای در وضعیت نسبتًا مطلــــوب قرار 

میرمیران در تهران نشان داد تنها 23 درصد افراد الگوی غذایی 

سالم دارند و الگوی غذایــــی 73 درصــــد از افراد نیاز به بهبود دارد 

)27(. یکی از مهم ترین مشکالت و معضالت تغذیه نوجوانان و 

تغذیه  ای  رفتــــارهای  امــــروز  صنعتــــی  دنیـــــای  در  دانش آموزان 

نامناسب و مضر است. رفتارهایی مانند سریع خوردن و نجویدن 

استرس  كننده  القا كه  شلوغ  رستوران های  در  غذا  صرف  غذا، 

است، نخوردن صبحانه، مصرف غذاهای پركالری و فاقد ارزش 

كه در بین نوجوانان و جوانان بسیار متداول شده  غذایی و... 

گذاشتن  است. در دنیای پر   سرعت و پر  مشغله ی امروز، وقت 

جدول2: میانگین نمره نگرش مذهبی و رفتار تغذیه ای دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت

میانگین± انحراف معیاردامنه نمرهمتغیر

ابعاد

11/14±3510/5-7باورهای دینی

29/52±3014/4-6تجربی یا عواطف دینی

27/74±3010/4-6پیامدی یا آثار دینی

28/85±3513/5-7مناسکی یا اعمال دینی

12/92±13074/7-26نگرش كل مذهبی

26/52±12570/4-25رفتار تغذیه ای
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دشواری  كار  غذایی،  مناسب  و  سالم  عادت های  حفظ  برای 

پیش شرط  های  مهم،  این  به  دستیابی  برای  می رسد.  نظر  به  

انگیزه، دانش تغذیه ای و نگرش مثبت به سالمت ضروری است 

و با فراهم شدن این موارد زمینه برای ایجاد یک رفتار مناسب 

تغذیه  ای فراهم خواهم شد.

متغیر  بین  اختالف  داد  نشان  حاضر  مطالعه  نتایج  دیگر   

در  است.  معنادار  آماری  نظر  از  تغذیه ای  رفتار  نمره  و  جنسیت 

مطالعه بهادری منفرد )1( نیز 69/3 درصد از زنان و 29/8 درصد 

از مردان از نظر رفتار تغذیه ای وضعیت مطلوب داشتند كه نتایج 

مطالعه حاضر را تایید می كند، همچنین نتایج مطالعه حسینی 

اصفهانی )15( با نتایج پژوهش حاضر همسو بود اما در مطالعه 

مالزاده )28( عملکرد تغذیه ای زنان نامطلوب گزارش شده است. 

تفاوت شخصیتی زنان و حساسیت و توجه بیشتر آنها به سالمتی 

خود می تواند دلیلی بر این موضوع باشد مردان معمواًل به علت 

كمتر به امور مربوط به سالمتی  كه دارند  احساس قوی تر بودنی 

كه یکی از مهمترین آنها رفتار تغذیه ای صحیح است توجه دارند 

بعنوان  مدارس  و  پرورش  و  آموزش  سازمان  است  شایسته  كه 

سازمان پیشرو در امر آموزش و پرورش جامعه در ایجاد فرهنگ 

و دانش آموزان بخصوص در  نوجوانان  زندگی صحیح در  سبک 

پسران برنامه ریزی و سیاستگذاری های موثرتری نماید.

 نتایج این مطالعه همچنین نشان داد بین نگرش مذهبی و 

رفتار تغذیه ای ارتباط وجود دارد. یعنی افرادی با نگرش مذهبی 

باالتر، رفتار تغذیه ای مطابق با رهنمودهای دین اسالم داشتند. 

مطالعه  این  یافته های  با  مالزی  در   )29( گلناز  مطالعه  نتایج 

و  قوی  ارتباط  نیز   )30( صالحی  مطالعه  نتایج  دارد.  همخوانی 

الزمه  داد.  نشان  را  زندگی  سبک  و  مذهبی  نگرش  بین  مثبتی 

دینداری  و نگرش مذهبی، پایبندی به اصول و سفارشات آن 

رعایت  با  قوی تر  مذهبی  نگرش  با  افراد  كه  است  بدیهی  است 

توصیه ها و قواعد ارائه شده دین در رابطه با تغذیه، رفتار تغذیه 

اسالمی تری دارند بنابراین برنامه ریزی و سیاستگذاری در جهت 

احیاء سنن اسالمی و توصیه های تغذیه ای در جهت شکل گیری 

عادات و رفتارهای صحیح غذایی در دانش آموزان موثر است.

 شایان ذكر است براساس جستجوی نویسندگان این مقاله 

كشور به سنجش ارتباط نگرش مذهبی  كنون مطالعه ای در  تا 

این  به  بود،  نپرداخته  اسالمی  تغذیه ای  رفتارهای  با  نوجوانان 

دلیل مطالعه حاضر طراحی و اجرا شد.

 از محدودیت های این مطالعه عدم شناسایی رابطه علیتی 

به دلیل ماهیت روش انجام این مطالعه است در این مطالعه 

فقط همبستگی نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای سنجیده شده 

مانند  تحلیلی  مطالعات  انجام  با  می شود  پیشنهاد  كه  است 

رابطه  بررسی  به  دانش آموزان  در  آینده نگر  كوهورت  مطالعات 

علیتی بین این متغیر ها پرداخته شود.

نتیجه گیری:

بیش از هشتاد درصد از دانش آموزان تا حد مطلوب از نظر 

رفتار تغذیه اسالمی فاصله داشتند كه با توجه به حساسیت گروه 

كه آینده جامعه را رقم خواهند زد، انتظار سطح مطلوب  مطالعه 

از نظر رفتارهای بهداشتی و تغذیه ای می رود.

 همچنین با توجه به اینکه نگرش مذهبی با رفتار تغذیه ای، 

ارتباط مثبت و معنـــــاداری داشت مسئولین ســـازمان آمــــوزش و 

تقـــــویت جاذبه های دینـــــی و نگرش  بایستی در جهت  پرورش 

مذهبی دانش آموزان تـــــالش مضاعفـــــی نموده در آمــــوزش های 

تغذیه بر جنبه های مذهبی و اســـــالمی آن توجه بیشتری نمایند.

تشکر و قدردانی

بدینوسیله نویسندگان، مراتب تقدیر و تشکر خود را به كاركنان 

كلیه مدیــــران،  اداره آموزش و پرورش شــــهرستان زرین دشــــت و 

كه در این تحقیـــــق همکاری نمودنـــــد،  معلمان و دانش آموزانی 

اعالم می نمایند.
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Relationship between Religious Attitude and Nutritional Behavior in in High 

School Students

Nikzad Iesazadeh1, Mehran Barzegaran2, Vahid Rahmanian3 ,Samaneh Delavari4 ,

Ameneh Marzban 5*, Maryam Ayasi6, Fateme Jafari7

Abstract:
Background and Objective: Nutrition is one of the most important factors in health and disease. relationship 

between nutrition and nutritional behavior is confirmed and emphasized by the people of the community. The 
aim of this study was to investigate the relationship between religious attitude and nutritional behavior in high 
school students in Zarrin-Dasht. 

Methods and Materials: This analytical cross-sectional study was conducted in 2018. A total of 800 (400 girls 
and 400 boys) were selected randomly and in proportion to the number of students in each school. Data gathering 
tool were demographic questionnaire, Serajzadeh religiosity measures and a researcher-made nutritional 
behavior questionnaire. Data were analyzed by SPSS24 using descriptive statistics, independent t-test, ANOVA 
and Pearson correlation coefficient.

Results: Mean and standard deviation of religious attitude and nutritional behavior of students were 74.12 ± 
7.92 and 70.26 ± 4.52, respectively. The results showed a positive and significant correlation between religious 
attitude and nutritional behavior of students (P = 0.01 and R = 0.78). Also, there was a significant relationship 
between gender variable with religious attitude (0/00) and nutritional behavior (0/02).

Conclusion: Regarding the relationship between religious attitude and nutritional behavior, Officials of the 
Education Organization should strengthen the religious attractions and religious attitudes of students and also pay 
attention to religious and Islamic aspects in nutrition education.
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