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امروزه به دالیل مختلف شاخص توده بدنی به صورتی غير طبيعی در بين قشر جوان در : چكيده

رو حال افزایش می باشد که این مسئله می تواند تاثير منفی بر سالمت آنان داشته باشد. از همين

این مطالعه با هدف تعيين وضعيت شاخص توده بدنی و تاثير ميزان متغير دینداری بر آن انجام 

نفر در  901شده است. پژوهش حاضر به روش پيمایشی و با استفاده از پرسشنامه با حجم نمونه 

از انجام گرفته و  38-39بين دانشجویان دانشگاه تبریز در تمامی مقاطع تحصيلی در سال تحصيلی 

روش نمونه گيری طبقه ای تصادفی استفاده شده است. برای تحليل داده ها از ضریب همبستگی 

پيرسون، آناليز واریانس و رگرسيون چند متغيره استفاده شده است. یافته های تحقيق حاکی از آن 

ش است که بين شاخص توده بدنی و دینداری رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. یعنی با افزای

ميزان دینداری، شاخص توده بدنی افراد کاهش می یابد. عالوه براین، نتایج بيانگر وجود ارتباط 

مثبت و معنی دار بين متغير سن و شاخص توده بدنی بود که با افزایش سن ميزان شاخص توده 

به باال و بدنی افراد نيز افزایش می یابد. نتایج تحقيق همچنين ميانگين دینداری افراد را متوسط رو 

ميانگين شاخص توده بدنی را نرمال ارزیابی نمود. نتایج مربوط به رگرسيون چند متغيره نيز بيانگر 

 آن بود که شاخص توده بدن دانشجویان، بيشتر از همه از بعد تجربی دینداری متاثر است.
 

 .شاخص توده بدنی، دینداری، بعد تجربی، بعد مناسكی :يديکل واژگان
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 طرح مساله

چاقی یک اپيدمی جهانی است که در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه گسترش یافته و بر هر دو 

ناتوانی و مرگ و مير( و هزینه های  جنس و تمام گروههای سنی تاثير داشته، پيامدهای منفی برای سالمتی )بيماری،

. گسترش ناگهانی این اپيدمی، آن را به یک مشكل بهداشت عمومی [6]اقتصادی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد 

به طوری که به عنوان دومين عامل قابل پيشگيری از مرگ )بعد از سيگار( معرفی شده است و  [8]تبدیل نموده است 

 . [9]وضعيت آن در جامعه رابطه معنی داری با سطح سالمت آن جامعه دارد 

شاخص  6درصد بيش از وزن ایده آل است گفته می شود. نمایه توده بدنی 80چاقی به افزایش وزنی که 

. اضافه وزن و چاقی می توانند [9]چاقی می باشد که براساس قد و وزن تعيين می گردد  معتبری برای تشخيص

سبب ایجاد عوارض زیان باری از جمله اختالالت متابوليک، فشار خون، اختالل چربی خون مثل اختالالت سطح 

 BMIزایش وزن و کلسترول و تری گليسرید خون و همچنين مقاومت به انسولين در افراد بشوند. همچنين با اف

، سرطان سينه، کولون، کليه، پروستات، اندومتر، مثانه 8احتمال خطر بيماری های قلبی، حمله ایسكميک، دیابت نوع 

ميليون نفر ساالنه به دليل اضافه وزن و  2/8و حتی مرگ و مير افزایش می یابد تا آنجا که در سراسر جهان، حداقل 

ب اختالل در سيستم ایمنی بدن شده و افراد مبتال به کم وزنی، در دفعات بيشتر یا چاقی می ميرند. کم وزنی نيز سب

 .[9]و با شدت باالتری به بيماریهای عفونی مبتال می شوند 

سال گذشته افزایش زیادی  80شيوع چاقی به طور جهانی در حال افزایش است. به طوری که این پدیده در 

د شدن روند صعودی آن وجود ندارد. شيوع چاقی در ميان ایرانيان باالتر از داشته است و هيچگونه شواهدی دال بر کن

( 7/69درصد( بيشتر از مردان ایرانی ) 9/87درصد گزارش شده که این ميزان در ميان زنان ایرانی ) 1/86سال  62

آن جامعه می  . اما با توجه به اینكه آینده هر کشوری وابسته به قشر جوان و تحصيل کرده[1]گزارش شده است 

باشد، تالش جهت حفظ سالمت جسمی و روحی این قشر یكی از وظایف مهم هر فردی محسوب می شود. لذا 

محققين این تحقيق با در نظر داشتن اهميت پدیده چاقی و گسترش روز افزون آن در بين جوامع و اقشار مختلف 

ن پرداخته و تاثير دینداری را بر این امر اندازه گيری سعی بر آن دارند تا به بررسی ميزان رواج آن در بين دانشجویا

آیا ميزان دینداری افراد بر شاخص توده بدنی "نمایند. از اینرو سوال اصلی پيش روی این تحقيق این است که 

 ")چاقی( آنها تاثير گذار است یا خير؟

 پيشينه تحقيق

فزایش است و در سالمت جسمانی و حتی روحی با توجه به اینكه پدیده چاقی در جوامع روز به روز در حال ا

افراد تاثيرگذار است، دانشمندان و اندیشمندان این عرصه، به این موضوع اهميت خاصی داده و مطالعاتی در این 

خصوص انجام داده اند. با در نظر گرفتن نتایج متفاوت و متناقض بدست آمده از این تحقيقات، در اینجا به برخی از 

 می کنيم:آنها اشاره 

( انجام شد آنها در صدد بررسی رابطه بين دین و 8068) 8در مطالعه ای که توسط کورت و همكارش دولری

 3902شاخص توده بدنی بر روی یک نمونه کلی و نماینده از جمعيت استراليا برآمدند. نتایج این تحقيق از بررسی 

تحليل رگرسيونی این تحقيق نشان داد که در فرقه های  ساله و مسن تر بدست آمد. نتایج تجزیه و 62نفر از افراد 

                                                           
0 - Body mass index  
4 - Kortt & Dollery 
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باالتر(  9/6، مردان از شاخص توده بدنی باالتری )به طور متوسط 8و کاتوليک 6مذهبی قابل توجهی از جمله باپتيست

 نسبت به مردانی که هيچ وابستگی مذهبی ندارند برخوردار بودند. نتایج این تحقيق همچنين نشان داد که یک رابطه

در زنان استراليا وجود دارد. بدین معنی که با افزایش اهميت مذهب برای  BMIمنفی بين اهميت مذهبی و شاخص 

 . [1]آنها کاهش می یابد BMIزنان، شاخص 

( تحت عنوان مذهب و شاخص توده بدنی انجام گرفته است. 8009) 9تحقيق دیگری توسط کيم و همكارانش

داده های مورد استفاده در این تحقيق از طریق یک پيمایش ملی در ایاالت متحده توسط پرسشنامه های تلفنی و 

سال قرار داشتند.  79تا  81نفر بودند که در بازه  9098پستی جمع آوری شد. جامعه آماری این تحقيق نيز حدود 

نتایج این تحقيق نشان داد که افراد فرقه های مذهبی به طور قابل توجهی دارای شاخص توده بدنی باالیی هستند. 

نتایج همچنين بيانگر این بود که مردان پروتستانی نسبت به افرادی که هيچ وابستگی مذهبی ندارند نيز از شاخص 

زنان نشان  BMIالوه اینكه نتایج این تحقيق رابطه معناداری بين مذهب و توده بدنی باالتری برخوردارند. به ع

 . [7]نداد

( در مطالعات خود به یک رابطه مثبت بين مذهب و سالمت دست یافتند. نتایج 6332) 9اما اليسون و لوین

ماز و کتابهای مقدس تحقيقات آنها نشان داد، افرادی که به طور منظم در کليساها حضور دارند و تمایل به خواندن ن

دارند فشار خون پایينتری نسبت به افراد کمتر مذهبی دارند. این افراد کمتر در بيمارستانها بستری، و کمتر به 

بيماری افسردگی دچار می شوند. در پایان آنها به این نتيجه رسيدند که افراد مذهبی نرخ پایينتری از بيماریهایی 

ماریهای قلبی دارند و در صورت بروز این بيماریها، کمتر به مرگ این افراد منجر می چون سرطان، فشار خون باال و بي

 . [2]شود

( در مطالعه دیگری تحت عنوان دین و خطر بيماریهای قلبی و عروقی به بررسی 6337) 1الپان و همكارانش

سا نداشتند پرداختند. محققان این دو گروه از افراد، افرادی که شامل اعضای کليسا بودند و افرادی که عضویتی در کلي

 80تحقيق در پایان گزارش کردند که اعضای وابسته به کليسا نسبت به افرادی که عضو کليسا نبودند دارای بيش از 

درصد اضافه وزن بودند. همچنين اینكه این افراد دارای کلسترول و فشار خون بيشتری نسبت به افراد دیگر )کسانی 

 . [3]د(، بودندکه عضو کليسا نيستن

 روش کار

تحليلی از نوع مقطعی است که در آن ارتباط دینداری دانشجویان با  -این پژوهش مطالعه ای توصيفی

شاخص توده بدنی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. اطالعات به صورت مقطعی جمع آوری شده است و متغيرهای 

 سه بعد تجربی، مناسكی و پيامدی می باشد.  مورد بررسی شامل سن، شاخص توده بدنی و دینداری در

جمع آوری داده های این پژوهش با استفاده از نمونه گيری طبقه ای تصادفی صورت گرفته که این نمونه 

نفر دانشجو در تمام مقاطع  67710معرف دانشجویان دانشگاه تبریز می باشد. جامعه آماری مورد مطالعه دارای 

 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است.   901بين  تحصيلی می باشد که از این

                                                           
0 - Baptist 
4 - Katolic 
3 - Kim & Et al 
2 - Ellison & Levin 
5 - Lapane & Et al 
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ابزارهای گردآوری داده ها در این پژوهش عبارتنداز پرسشنامه که برای جمع آوری اطالعات دموگرافيک، 

گویه در  69دینداری و وزن و قد جهت تعيين شاخص توده بدنی استفاده شده است. برای سنجش ميزان دینداری از 

سواالت بسته و با استفاده از طيف ليكرت طراحی شده اند. جهت تعيين روایی از روش اعتبار محتوا بعد به صورت  9

 %36و با استفاده از نظر متخصصين و برای تعيين پایایی از روش ثبات درونی استفاده شده که آلفای کرونباخ 

ور قد بر حسب متر، شاخص توده محاسبه گردید. در این تحقيق همچنين با تقسيم وزن بر حسب کيلوگرم بر مجذ

، کم وزنی یا الغری؛ 1/62بدنی محاسبه و براساس استانداردهای موجود به صورت ذیل تقسيم بندی شدند: کمتر از 

 ، چاقی.90، اضافه وزن و باالتر از 3/83 -81، وزن مناسب؛ 3/89 -1/62

ضریب همبستگی پيرسون و رگرسيون چند تجزیه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون های آناليز واریانس، 

 صورت گرفت.  Spssمتغيره با استفاده از نرم افزار 

 یافته هاي پژوهش

 یافته هاي توصيفی

نفرشان  638که  09/9سال و انحراف استاندارد  91تا  62در دامنه  81/89ميانگين سنی کل آزمودنی ها 

 درصد( مونث بودند. 9/18نفرشان ) 866درصد( مذکر و  1/97)

بوده که این ميزان دینداری متوسط رو به  39/69 با انحراف استاندارد 27/76ميانگين دینداری آزمودنی ها 

بوده است )جدول شماره  63/9با انحراف استاندارد  91/88بااال می باشد. ميانگين شاخص توده بدنی آزمودنی ها نيز 

6.) 

 : ميانگين و انحراف معيار سن و شاخص های تن سنجی6جدول شماره 

 (866)دختر  (638)پسر  (N=901)کل  شاخص

 92/89±38/8 62/81±21/8 81/89±09/9 سن )سال(

 99/68±98/11 66±13/79 32/7±11/17 (Kg)وزن 

 33/2±90/670 06/1±92/677 96/1±06/619 (Cm)قد 

 17/86±30/8 91/89±88/9 91/88±63/9 شاخص توده بدنی

 11/13±21/60 99/18±20/61 27/76±39/69 شاخص دینداری

ميانگين شاخص توده بدنی و شاخص دینداری در پسران و دختران دانشجو متفاوت و از لحاظ آماری معنادار 

 .(Pvalue˂%1)بوده است 
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دانشجویان مورد  %1/81نشان داده شده است.  8وضعيت شاخص توده بدنی دانشجویان مورد بررسی در جدول شماره 

 دچار کم وزنی و بقيه نيز اضافه وزن و چاقی داشتند. %7/7بی نداشتند. از این تعداد بررسی شاخص توده بدنی مناس

 توزیع فراوانی آزمودنی های مورد پژوهش به تفكيک شاخص توده بدنی :8جدول شماره 
 درصد تعداد تعریف شاخص توده بدنی

 7/7 83 کم وزنی 1/62کمتر از 

 9/79 871 وزن مناسب 3/89تا  1/62

 8/61 16 اضافه وزن 3/83تا  81

 1/8 60 چاقی 90بيشتر از 

 1/81 600 جمع وزن نامناسب 

 600 971  جمع کل

 

 یافته هاي تحليلی
برای بررسی رابطه بين شاخص توده بدنی و ميزان دینداری و ابعاد آن و سن، از آزمون ضریب همبستگی پيرسون 

وجود  (r= 0/80, P<0/000)استفاده شد و مالحظه گردید که همبستگی مستقيم و معناداری بين شاخص توده بدنی با سن 

توده بدنی با دینداری و ابعاد تجربی و مناسكی آن نشان داد.  دارد. همچنين نتایج، همبستگی معكوس و معنی داری بين شاخص

بدین معنا که افزایش در ميانگين دینداری و ابعاد تجربی و مناسكی آن می تواند در کاهش شاخص توده بدنی جوانان و 

 دانشجویان موثر باشد.

 تغير سن: ضرایب همبستگی بين شاخص توده بدنی و دینداری و ابعاد آن و م9جدول شماره 

 بعد پيامدی ناسكیمبعد  بعد تجربی دینداری سن متغير
شاخص 

 توده بدنی

R 0/801 -0/692 -0/691 -0/619 -0/029 
Sig 0/000 0/002 0/001 0/006 0/616 

تحقيق حاضر بر آن است تا عالوه بر تعيين ميزان تاثيرگذاری متغيرهای تحقيق بر ميزان شاخص توده بدنی، سهم هر 

این متغيرها را در تبيين تغييرات شاخص توده بدنی مشخص نماید لذا از تحليل رگرسيون برای رسيدن به این مهم یک از 

( نشان می دهد که 9استفاده شده است. بنابراین برای این کار ابتدا باید پيش فرضهای رگرسيونی را مورد بررسی قرار داد. جدول )

( قرار گرفته 1/8متغيرها نيز در محدوده قابل قبول )کمتر از  Vif ه اینكه مقدار آمارهاین پيش فرض ها رعایت شده است. به عالو

 است. بنابراین این تحقيق شرایط الزم برای استفاده از تحليل رگرسيونی را دارا می باشد.

 : نتایج مربوط به پيش فرض های رگرسيون9جدول شماره 

 مقدار آماره آزمون پيش فرض

 669/0 کلموگروف اسميرنوف نرمال بودن

 219/6 دوربين واتسون استقالل خطا

 F 000/0 رابطه خطی وجود

، 2در تبيين تغييرات شاخص توده بدنی دانشجویان به عنوان متغير وابسته، همه ابعاد متغير دینداری یعنی بعد تجربی

و همچنين متغير سن دانشجویان به عنوان متغيرهای مستقل وارد معادله شدند. برازش مدل رگرسيونی  60و پيامدی 3مناسكی

نشان داد که ابعاد مناسكی و تجربی دینداری و همچنين متغير سن در مدل رگرسيونی  66متغيرهای تبيين کننده به روش اینتر

تغيرهای مستقل تحقيق و شاخص تود بدنی است که حاکی از رابطه پيوستگی ميان م Rقرار می گيرند. براساس جدول، مقدار 
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درصد از واریانس متغير وابسته را تبيين می کنند. در  86وجود رابطه ای نسبتا قوی بين آنهاست. متغيرهای وارد شده به مدل، 

 (.1و1این مدل شاخص توده بدن دانشجویان، بيشتر از بعد تجربی دینداری متاثر است )جداول 

ربوط به جداول رگرسيونی بيانگر آن است که از بين متغيرهای وارد شده در تحليل، متغيرهای بعد تجربی نتایج م

دینداری و بعد مناسكی دینداری با متغير شاخص توده بدنی دارای یک رابطه ی معنی دار معكوس و منفی می باشند. بدین معنا 

اخص توده بدنی کاهش می یابد و با افزایش یک نمره به بعد مناسكی، از ميزان ش 88/0که با افزایش یک نمره به بعد تجربی، 

از ميزان شاخص توده بدنی کم خواهد شد. نتایج همچنين نشان دهنده ی یک رابطه معنی دار مثبت و مستقيم بين متغير   69/0

نيز به شاخص توده  63/0ير سن، به ازای هر واحد افزایش در متغ Bسن و شاخص توده یدنی می باشند. یعنی با توجه به مقدار 

 بدنی اضافه خواهد شد.

 

 : تحليل رگرسيون چندگانه و خالصه مدل رگرسيونی برازش شده1جدول شماره 

 ضریب همبستگی چندگانه 0/979

 ضریب تبيين 0/889

 ضریب تبيين تصحيح شده 0/867

 اشتباه معيار 9/691

 آزمون دوربين واتسون 6/219

 P= 0/000مقدار    F                = 993/3کميت 

 : آماره های متغيرهای باقی مانده در مدل برازش رگرسيونی1جدول شماره 

 B STD.E BETA T Sig نام متغيرها

 000/0 -719/9 -997/0 091/0 -/883 بعد تجربی

 001/0 -711/8 -623/0 093/0 -699/0 بعد مناسكی

 006/0 927/9 672/0 017/0 639/0 سن

 بحث و نتيجه گيري

نتایج تحقيق حاضر نشان داد؛ همبستگی کامال معنی دار و مستقيمی بين شاخص توده بدنی و متغير سن وجود دارد که 

بيانگر آنست که با افزایش متغير سن بر ميزان شاخص توده بدنی نيز اضافه خواهد شد. نتایج همچنين وجود همبستگی معنادار و 

عاد آن یعنی بعد تجربی و بعد مناسكی با شاخص توده بدنی را نشان داد. بدین معنا که افزایش در متغير معكوس بين دینداری و اب

دینداری و هر یک از ابعاد مطروحه منجر به کاهش ميزان شاخص توده بدنی دانشجویان می شود. در تبيين این یافته ها می توان 

تند نسبت به سالمت جسمانی خود حساستر هستند و سعی در سالم گفت، افرادی که نسبت به اعمال دینی خود مصممتر هس

نگه داشتن خود دارند. به عبارتی چنين می توان نتيجه گرفت که دینداری و ابعاد مربوط به آن به دليل اعمالی که به افراد توصيه 

ت جسمی و روانی باز می دارد و به می کند، اعتقادات و ارزش هایی را درونی می سازد که فرد را از عدم توجه به مسائل سالم

 گونه ای اشخاص را در جهت ایجاد شرایطی برای داشتن وضعيت سالمت بهتر به حرکت در می آورد.

عالوه براین مقایسه ميانگين شاخص های تن سنجی دختران و پسران مورد بررسی نشان داد که ميانگين قد، وزن و 

BMI .در پسران بيشتر از دختران است 

نتایج مربوط به توزیع فراوانی شاخص توده بدنی نيز نشان داد که اکثریت افراد مورد مطالعه دارای وزن مناسب )طبيعی( 

تا  1/62بين  BMIنفر دارای  871نفری که وزن و قد خود را در اختيار محققان قرار داده اند،  971هستند. بدین صورت که از 

درصد می  1/81راد را تشكيل می دهند. با این وجود افراد دارای وزن نامناسب جمعا درصد اف 9/79می باشند که حدود  3/89

باشند که عددی قابل تامل است، لذا نيازمند برنامه ریزی درست و آگاهی دادن بيشتر به افراد در مورد چگونگی کنترل شاخص 

 توده بدنی خود می باشند. 

تاثيرگذاری متغير دینداری و ابعاد آن و همچنين متغير سن، آنها را در  در نهایت نيز در این تحقيق برای بررسی دقيقتر

معادله ای رگرسيونی وارد نموده و نتایج مربوط به آن گزارش شده است. بدین صورت که از متغيرهای وارد شده در معادله یعنی 
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عاد تجربی و مناسكی دینداری و متغير سن بعد تجربی، بعد مناسكی و پيامدی متغير دینداری و همچنين متغير سن، سه متغير اب

در معادله باقی ماندند. نتایج رگرسيونی نشان داد که شاخص توده بدنی بيشترین تاثير را به ترتيب از متغيرهای بعد تجربی، بعد 

اخص توده بدنی مناسكی و متغير سن می پذرند. به عالوه اینكه نتایج نشانگر تاثير منفی ابعاد تجربی و مناسكی دینداری بر ش

 آنها می باشد. BMIافراد مورد مطالعه و تاثير مثبت و مستقيم متغير سن بر 

بنابر نتایج اعالم شده و بدست آمده در تحقيق حاضر می توان این نتيجه گيری را نمود که می توان با گسترش اصول 

ش نامطلوب وزن جلوگيری نمود. همچنين بنابر نتایج دینی دین اسالم و رواج آن در بين جوانان و اقشار مختلف از افزایش و کاه

 افراد باید با افزایش سن خود مراقبت و حساسيت بيشتری نسبت به سالمت جسمانی خود داشته و در حفظ آن کوشا باشند.
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