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رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیهای در دانشآموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت
نیکزاد عیسیزاده،1مهران برزگران ،2وحید رحمانیان ،3سمانه دالوری ،4آمنه مرزبان*5

چکیده

تاریخ دریافت 1397/09/13 :
تاریخ پذیرش1397/10/06 :

زمینه و هدف :تغذیه از جمله عوامل دخیل در تأمین سالمت و ایجاد بیماری است .به طوری كه ارتباط تغذیه و رفتار
تغذیهای باسالمت افراد جامعه مورد تأیید و تا كید است .این مطالعه با هدف تعیین رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیهای
در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان زریندشت انجام گرفت.
روش بررسی :این مطالعه مقطعی تحلیلی در سال  1397صورت گرفت 800 .نفر (400دختر و 400پسر) به روش نمونهگیری
بصورت تصادفی و به نسبت تعداد دانش آموز هر مدرسه انتخاب شدند .ابزار جمعآوری دادهها پرسشنامه استاندارد
سنجهی دینداری و رفتار تغذیهای بود .دادهها در نرمافزار  SPSS24با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای تی تست
مستقل ،آنالیز واریانس یک طرفه و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
یافتهها :به ترتیب میانگین و انحراف معیار نم ــره نگ ــرش مذهبی و رفت ــار تغــــذیهای دانشآموزان  74/12±7/92و
 70/4±26/52بود .نتایج نشان داد بین نمره نگرش مذهبی و رفتار تغذیهای دانشآموزان همبستگی مثبت و معناداری
وجود دارد ( P=0/01و  .) r =0/81همچنین بین متغیر جنس با نگرش مذهبی و رفتار تغذیهای رابطه آماری معنیداری
مشاهده شد (.)p<0.05
نتیجهگیری :با توجه به ارتباط نگرش مذهبی با رفتار تغذیهای ،مسئولین سازمان آموزش و پرورش باید در جهت تقویت
جاذبههای دینی و نگرش مذهبی دانشآموزان تالش نمایند و همچنین در آموزشهای تغذیه بر جنبههای مذهبی و
اسالمی آن توجه نمایند.
کلمات کلیدی :نگرش مذهبی ،رفتار تغذیهای ،دانشآموزان ،زریندشت

 .1دانشیار مرکز تحقیقات علوم قرآن،حدیث و طب ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 .2مرکز تحقیقات بیماریهای غیروا گیر ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 .3مرکز تحقیقات مؤلفه های اجتماعی سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی جهرم ،جهرم ،ایران
	.4کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی البرز ،کرج ،ایران
 .*5نویسنده مسئول ،دانشجوی کارشناسی ارشد ا کولوژی انسانی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد ،یزد ،ایران
amenemarzban@yahoo.com / 09172458896
 .6دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،ساری ،ایران
 .7دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ،بیرجند ،ایران
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رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیهای در دانشآموزان دبیرستانی شهرستان زریندشت

مقدمه

باشیم تا بتوانیم اهداف جامعــــه خود را در آینــــده بهتر و دقیقتر
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تغذیـ ــه از جمله مهمترین عوامـ ــل موثـ ــر در تأمین سالمت و

برنامهریزی نماییم ( .)10 ,9بسیاری از مشكالت بهداشتی مانند

ایجاد بیماری است .رشـ ــد و سالمت بــدن با تغذیه سالم ارتباط

چاقی ،اختالالت قلبی عروقی ،سرطان ریه ،اعتیاد و بیماریهای

مستقیم دارد .بهطوریكه ارتباط تغـ ــذیه و رفت ـ ــار تغـ ــذیهای با

منتقله از راه تماس جنسی با دگرگونیهای سبك زندگی در رابطه

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

است تغذیه سالم یكی از اجزای سبك زندگی سالم است بهطوری

رشد جسمی و ظاهر انسان تأثیر میگذارد ،بلکه بر نح ــوه احساس

كه ارتباط عادات و رفتارهای تغذیهای و انتخاب غذا با سالمت

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

افراد جامعه مورد تا کید است (.)12 ,11

شكلگیری عـ ــادات و رفتـ ــارهای تغـ ــذیهای صحیح در دوران

اس ـ ــالم به عن ـ ــوان كاملترین دین آســــمانی توجهی خاص

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

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

ابتال به برخی از بیماریهای غیروا گی ـ ــر در بزرگسالی مانند اضافه

مطلوب و رسیدن به شكوفایی استعدادهای جسمی و روحی

وزن ،چاقی ،بیماریهای قلبی-عروقی ،دیابت ،فشارخون باال

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

و اختالل در چربیهای خون به شمار میرود ( .)5 ,4بسیاری از

مبحث غذا و تغذیه در اسالم شده ،بهگونهای كه در قرآن كریم

الگوهای رفتاری بزرگساالن و عادات غذایی آنها در سنین کودکی

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

و نوجوانی شکل میگیرد و در سنین بزرگسالی کمتر قابل تغییر

وجود اعتقادها و باورهای مذهبــــی را به عنوان عاملی تأثیرگذار

است (.)7 ,6

بر سالمت افراد بر میشــــمارند که میتواند بر توانایی افراد جهت

در دنیای امروزی افراد از میان عنــاصر متعدد سبک زندگی که

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

پیشروی دیدگان آنها قرار دارد ،حق گزینش و انتخـاب دارند این

در خصوص سبک زندگی اسالمی در تغذیه دستورالعملهایی

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

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

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

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

عقاید ،نوع پوشاك ،الگوی تغذیه ،نحوهی گذران اوقات فراغت و

همخوان و همراستا با علم پزشکی امروز در داشتن سبک زندگی

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

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

دانشآموزان گروه بزرگی از جامعه هستند به طوریکه جمعیت

می باشد ( .)15تـ ــاریخ بشـ ــر نشـ ــان داده است انســــان دین ورز،

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

قدمتی دیرینه دارد و با مطالعهی جوامع انسانی و تاریخ تمدنها

در هر جامعهای پیشگام استقبال از تغییرات فرهنگی و الگوهای

همواره با رگههایی از دین و باورهای دینی مواجه است .امروزه

زندگی هستند و قابلیـ ــت انعطافپذی ـ ــری بیش ـ ــتری در قب ـ ــال

اهمیت معنـ ــویت و نگرشهای مذهبی در انســـان مورد توجــــه

تغییرات اجتماعی و فرهنگی و الگوهای زندگی دارند در این میان

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

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

اسالمی ،مجموعه خوردنیها و نوشیدنیهایی است که در منابع

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

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

میتوانند الگوی سایر نیز نوجوانان باشند پس الزم است توجه

اصـ ــول ششگانه حف ــظ سالمتـ ــی (سته ضروریه) در طب سنتـــی

ویژهای به سبک و الگوهای رفتاری زندگی این قشر داشته

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

مهمی در فیزیو پاتولوژی بیماریها محسوب میشود (.)16

شرقی استان فارس و بر روی طول جغرافیایی  ۵۴درجه و ۲۰

از لحاظ رشد شخصیتی و چه از لحاظ رشد جسمانی میباشد

آن نسبت به سطح دریا  ۱۱۵۰متر است .این شهرستان 37

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

آموزشگاه در مقطع دبیرستان دارد که  3556دانش آموز در آنها

تقویت نگرش مذهبی ،مدارس میتوانند به عنوان بهترین پایگاه

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

برای آموزش اطالعات بهداش ــتی و دستورالعملهای تغذیهای

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

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

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

تغذیه در کودکان و نوجوانان مدرسـ ـهای بسیار مهم است
چرا که به تأمین مواد سـ ــازنده برای رشـ ــد ،تأمین انرژی مورد نیاز
برای انجام فعالیتهای جسمی ،فکری و حفظ مقاومت در برابر
عفونتها کمک میکنـ ــد همچنین در ذخیرهسازی مواد غذایی

افراد  800نفر بدست آمد .جهت باال بردن دقت مقایسه در دو
جنس  400نفر دختر و  400نفر پسر وارد مطالعه شدند.
(SD)2 × z 21 - α2
= 800
=n
d2

الزم به منظور آمادگی برای رشد سریع دوران بلوغ موثر است .چرا
که در دوران کودکی به خصوص دوران نوجوانی ،به دلیل رشد

روش نمونهگیری بهصورت تصادفی به نسبت تعداد دانشآموز

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

هر مدرسه انتخاب شد .معیار ورود به مطالعه دانشآموز مقطع

است .با این وجود امروزه سالمت دانشآم ــوزان برای والدین،

دبیرستان شاغل به تحصیل در شهرستان زریندشت و رضایت

مدارس ،معلمین و جامعه به عنوان عاملی نگرانکننده تبدیل

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

شده است اما این نگرانیها ،تالشهای عمده و موثر برای بهبود

مطالعه یا ناقص بودن پرسشنامه دریافتی فرد بود.

سالمت دانشآموزان را موجب نشده است .یكی از فا كتورهایی

پرسشنامهها توسط دو نفـ ــر پرسشـ ــگر آمـ ــوزش دیــــده در

كه میتوان رابطه آن را با غ ــذا و تغذیه سنجید ،دین است .دین

فاصله زمانی اردیبهشت تا خــــرداد جمــــعآوری گردید .با مراجعه

با زندگی انسـ ــانها در آمیخته است .با توجه به پیونـ ــد دین با

به کالسهای درس ،پرسشنامهها پس از ذکر توضیحاتی در

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

زمینه ی اختیاری بودن شرکت در پژوهش ،نحوهی پاسخگویی

مذهب و رفتارهای تغذیهای جایگاه خاصی مییابد كه كمبود آن

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

در كارهای پژوهشی موجود در كشور احساس میشود بنابراین

نامهها؛ در کالسهای درس در اختیار دانشآموزان قرار گرفت.

این مطالعه با هدف تعیین رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیهای

میانگین زمان تکمیل پرسشنامهها  20تا  30دقیقه بود.

دانشآموزان دبیرستانی شهرستان زرین دشت انجام شد.

ابزار گردآوری اطالعات شامل چک لیست اطالعات دموگرافیكی،
پرسشنامه سـ ــنجهی دینـ ــداری مسلمانان ( )14و پرســــشنامه

روش بررسی:

رفتار تغذیـ ــه اسالمی محقق ساخته بود .چک لیست اطالعــــات

این مطالعه بهصورت مقطعی -تحلیلی در سال  1397انجام

 -دموگرافیك ـ ــی شامل متغی ـ ــرهای س ـ ــن ،جنـ ــس ،وضعیــــت

شد .جامعه پژوهش را کلیه دانشآموزان دبیرستانی شهرستان

تأهل ،مقطع تحصیلی ،مدرسه تحصیلی و محل اقامت افراد

زرین دشت تشکیل میدادند .شهرستان زریندشت در جنوب

بود .پرسشنامه سنج ـ ـ ـهی دین ـ ــداری مسلمانان را سراجزاده
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دوران تحصیل دانشآموزان یکی از حساسترین دورهها چه

دقیقه و عرض جغرافیایی  ۲۸درجه و  ۲۰دقیقه قرار دارد .ارتفاع

26

رابطه نگرش مذهبی با رفتار تغذیهای در دانشآموزان دبیرستانی شهرستان زریندشت

برپایهی الگوی گال ک و استارک با اسالم و به ویژه اسالم شیعی

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

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

و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

بعد دینداری را میسنجد که به ترتیب عبارتاند از :بعد باورهای
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دینی) دارای هفت گویه (بعد تجربی یا عواطف دینی) دارای

یافتهها

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

میانگیـ ــن سنی شرکتکننـ ــدگان ( 17/15±1/42با دامنــــه

مناسکی یا اعمال دینی) دارای هفت گویه ( همهی عبارتهای

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

پرسشنامه ،پرسشهای نگرشی و دارای پنج گزینه از نوع لیکرت

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

بود که از  1تا  5نمرهدهی شد دامنه نمرات  26-130بود که نمره

مطالعه حاضر 398نفر ( 49/8درصد) از دانشآموزان شرکتکننده

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

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

نگرش خوب محسوب شد.

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

پرسشنامه رفتـ ــار تغذیـ ــه اسـ ــالمی محقق ساختـ ــه بود ،که از

از دانشآموزان خانهدار بودند .پدر  399نفر ( 49/87درصد) از

طریق مطالعه متون و احادیث اسالمی طراحـ ــی شد .روایی آن از

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

طریق متخصصین مذهبی ،تغذیه و آموزش بهداشت تایید و به

خانوادههای  3-5نفره زندگی میکردند همان طور که در جدول

منظور تعیین پایایی آن بهصورت پایلوت تعداد  30نفر پرسشنامه

 1مشاهده میشود بین متغیر جنس و نمره نگرش مذهبی رابطه

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

معنیدار آماری وجود داشت( .)P>0/001همچنین بین متغیر

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

جنسیا نمره رفتار تغذیه ای دانش آموزان رابطه معنی دار آماری

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

مشاهده شد(.)P=0/02

رتبهدهی طیف لیکرت بود که از  1تا  5به هر سوال نمره داده

بطور کلی میانگیـ ــن و انحراف معیار نمـــره نگرش مذهبی

شد .دامنه نمره کسب شده هر فرد  25-125بود .نمره زیر 41
ً
نامطلوب 41 ،تا  82نسبتا مطلوب و باالی  82رفتار مطلوب تلقی

و رفت ـ ــار تغذی ـ ـ ـهای دانشآم ـ ــوزان ب ـ ــه ترتیب 74/12±7/92

شد.
دادههای گردآوری شده به نرمافزار  SPSSنسخهی  24وارد و
ً
نهایتا با استفاده از آمار توصیفی )میانگین ،انحراف معیار و درصد

و  70/26±4/52ب ـ ــود از ط ـ ــرفـ ــی  60/64و  54/58درصــــد از
ً
دانشآموزان نگرش مذهبی و رفتار تغذیهای در وضعیت نسبتا
مطلوب داشتند (جدول.)2
همچنین بی ـ ــن نمرهی رفت ـ ــار تغـ ـ ــذیهای و نگرش مذهبی
همبستگی قوی و معنیداری مشاهده شد ( P=0/01و .)r=0/81
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نگرش مذهبی

متغیرها

تعداد (درصد)

مذکر

)50( 400

65/61

7/79

مونث

)50( 400

100/17

8/69

خوب

)13/50( 108

74/27

8/91

متوسط

)49/80( 398

72/69

9/84

میانگین

جنس

وضعیت
اقتصادی

پایه تحصیلی

P-Value

انحراف

میانگین

معیار

59/58

4/45

81/75

4/31

72/47

4/14

69/61

5/51

ضعیف

)36/7( 294

74/35

8/99

70/72

4/74

دهم

)33( 264

75/21

8/12

70/87

4/39

یازدهم

)50( 400

78/65

8/45

71/54

3/99

دوازدهم

)17( 136

76/69

9/19

71/72

4/11

کارمند

)7/12( 57

75/74

8/77

58/89

4/45

آزاد

)2/37( 19

72/76

8/74

69/67

4/17

71/74

7/99

92/91

5/14

8/12

74/74

4/98

70/54

4/87

71/87

4/51

68/69

5/11
5/01

شغل مادر

*>0/001

**0/09

**0/08

**0/11

خانه دار

)85/37( 683

بازنشسته

)5/12( 41

72/73

کارمند

)13/87( 247

74/89

8/54

آزاد

)49/87( 399

72/85

9/17

بیکار

)12/25( 702

73/84

8/15

بازنشسته

)7( 56

74/34

8/35

71/54

<3

)13( 104

75/75

8/24

72/87

4/51

تعداد اعضاء

5-3

)46/87( 375

74/12

9/87

68/59

5/14

خانواده

7-5

)25/62( 205

70/79

9/11

74/74

4/98

>7

)14/5( 116

72/71

8/84

67/31

4/21

شغل پدر

**0/17

**0/14

P-Value

*0/02

**0/08

**0/12

**0/03

**0/14

**0/09

*Independent T-Test
**ANOVA
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دامنه نمره

میانگین ±انحراف معیار

باورهای دینی

7-35

10/5±11/14

تجربی یا عواطف دینی

6-30

14/4±29/52

پیامدی یا آثار دینی

6-30

10/4±27/74

مناسکی یا اعمال دینی

7-35

13/5±28/85

نگرش کل مذهبی

26-130

74/7±12/92

رفتار تغذیه ای

25-125

70/4±26/52

ابعاد

بحث

را گزارش کردهاند ،بیشتر از مطالعاتی است که چنین تفاوتی را

مطالعهی حاضر با هدف تعیین ارتباط بین نگرش مذهبی با

گزارش نکردهاند .مطالعهای ( )26این مسئله را امری جهانی

رفتار تغذیهای در دانشآموزان دبیرستانی شهرستان زریندشت

تلقی کرده است که در تفاوتهای زیستی زنان و مردان ریشه

انجــ ــام گرفـ ــت .میـ ــانگین نمـ ــره نگ ـ ــرش مذهبـ ــی دانشآموزان

دارد .با این وجود بنظر میرسد مسئوالن بخش پرورشی سازمان

مـــــورد مطالع ـ ــه  74/12±7/92بود .میانگی ـ ــن نم ـ ــره نگ ـ ــرش

آموزش و پرورش و مدارس باید در زمینه ارتقاء نگرش مذهبی

مذهبی در مطالعـ ــه کش ــفی  )14( 73/39 ±8/7و در مطالعهی

دانشآموزان بویژه پسران توجه بیشتری نمایند.

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

در این مطالعه میانگین نمرهی رفتار تغذیهای دانشآموزان

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

 70/4±26/52بود و  54/58درص ـ ــد از دانشآموزان از نظــــر
ً
رفت ـ ــار تغذیهای در وضعیت نسبتا مطلـ ــوب قرار گرفتند .مطالعه

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

میرمیران در تهران نشان داد تنها  23درصد افراد الگوی غذایی

از دانشجویان دارای نگرش مذهبی قوی بودند .نتایج دیگر

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

مطالعه حاضر نشان داد دختران نمره نگرش مذهبی قویتری

( .)27یكی از مهمترین مشكالت و معضالت تغذیه نوجوانان و

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

دانشآموزان در دنیـــــای صنعتــــی امــــروز رفتــــارهای تغذیهای

که با نتایج مطالعه صادقی( ،)22زکوی ( )23و صحرائیان ()24

نامناسب و مضر است .رفتارهایی مانند سریع خوردن و نجویدن

همخوانی دارد و با نتایج مطالعه پیل کینگتون ( )25همسو
ٔ
ٔ
زمینه
درباره پژوهشهایی که در
نیست .نکته مهمی را که باید

غذا ،صرف غذا در رستورانهای شلوغ که القا کننده استرس
است ،نخوردن صبحانه ،مصرف غذاهای پرکالری و فاقد ارزش

تفاوتهای دو جنس در مورد مذهب انجام شدهاند گفت ،این

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

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

است .در دنیای پر سرعت و پر مشغلهی امروز ،وقت گذاشتن

درصد از دانشآموزان نگرش مذهبی متوسط داشتند .در
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برای حفظ عادتهای سالم و مناسب غذایی ،كار دشواری

احیاء سنن اسالمی و توصیههای تغذیهای در جهت شکلگیری

ب ه نظر میرسد .برای دستیابی به این مهم ،پیششرطهای

عادات و رفتارهای صحیح غذایی در دانشآموزان موثر است.

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

تا کنون مطالعهای در کشور به سنجش ارتباط نگرش مذهبی

تغذیهای فراهم خواهم شد.

نوجوانان با رفتارهای تغذیهای اسالمی نپرداخته بود ،به این

دیگر نتایج مطالعه حاضر نشان داد اختالف بین متغیر

دلیل مطالعه حاضر طراحی و اجرا شد.

جنسیت و نمره رفتار تغذیهای از نظر آماری معنادار است .در

از محدودیتهای این مطالعه عدم شناسایی رابطه علیتی

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

به دلیل ماهیت روش انجام این مطالعه است در این مطالعه

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

فقط همبستگی نگرش مذهبی با رفتار تغذیهای سنجیده شده

مطالعه حاضر را تایید میکند ،همچنین نتایج مطالعه حسینی

است که پیشنهاد میشود با انجام مطالعات تحلیلی مانند

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

مطالعات کوهورت آیندهنگر در دانشآموزان به بررسی رابطه

مالزاده ( )28عملکرد تغذیهای زنان نامطلوب گزارش شده است.

علیتی بین این متغیر ها پرداخته شود.

تفاوت شخصیتی زنان و حساسیت و توجه بیشتر آنها به سالمتی
ً
خود میتواند دلیلی بر این موضوع باشد مردان معموال به علت

نتیجهگیری:

احساس قویتر بودنی که دارند کمتر به امور مربوط به سالمتی

بیش از هشتاد درصد از دانشآموزان تا حد مطلوب از نظر

که یکی از مهمترین آنها رفتار تغذیهای صحیح است توجه دارند

رفتار تغذیه اسالمی فاصله داشتند که با توجه به حساسیت گروه

که شایسته است سازمان آموزش و پرورش و مدارس بعنوان

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

سازمان پیشرو در امر آموزش و پرورش جامعه در ایجاد فرهنگ

از نظر رفتارهای بهداشتی و تغذیهای میرود.

سبک زندگی صحیح در نوجوانان و دانشآموزان بخصوص در
پسران برنامهریزی و سیاستگذاریهای موثرتری نماید.

همچنین با توجه به اینکه نگرش مذهبی با رفتار تغذیهای،
ارتباط مثبت و معنـــــاداری داشت مسئولین ســـازمان آمـ ــوزش و

نتایج این مطالعه همچنین نشان داد بین نگرش مذهبی و

پرورش بایستی در جهت تق ـ ــویت جاذبههای دینـــــی و نگرش

رفتار تغذیهای ارتباط وجود دارد .یعنی افرادی با نگرش مذهبی

مذهبی دانشآموزان تـــــالش مضاعفـــــی نموده در آمــــوزشهای

باالتر ،رفتار تغذیهای مطابق با رهنمودهای دین اسالم داشتند.

تغذیه بر جنبههای مذهبی و اســـــالمی آن توجه بیشتری نمایند.

نتایج مطالعه گلناز ( )29در مالزی با یافتههای این مطالعه
همخوانی دارد .نتایج مطالعه صالحی ( )30نیز ارتباط قوی و

تشکر و قدردانی

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

بدینوسیله نویسندگان ،مراتب تقدیر و تشكر خود را به کارکنان

دینداری و نگرش مذهبی ،پایبندی به اصول و سفارشات آن

اداره آموزش و پرورش شــــهرستان زریندشــــت و کلیه مدیــــران،

است بدیهی است که افراد با نگرش مذهبی قویتر با رعایت

معلمان و دانشآموزانی که در این تحقی ـ ــق همکاری نمودنـــــد،

توصیهها و قواعد ارائه شده دین در رابطه با تغذیه ،رفتار تغذیه

اعالم مینمایند.

اسالمیتری دارند بنابراین برنامهریزی و سیاستگذاری در جهت
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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.
Keywords: Religious Attitude, Nutritional Behaviors, Students, Zarrin-dasht
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