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Abstract 
 

Background and Purpose: Quran is the main Islamic manuscript in 
which fundamental human issues such as nutrition are taken into account. 
Since awareness is a prerequisite for knowledge and knowledge is the 
backbone of performance and behavior in humans, this study aimed to 
determine the level of students' knowledge and performance regarding the 
use of foodstuffs and herbs recommended by Quran at Mazandaran 
University of Medical Sciences in 2013. 

Materials and Methods: This cross-sectional study was conducted on 
308 students, selected via available sampling at Mazandaran University of 
Medical Sciences in 2013. Data were collected, using a valid and reliable 
questionnaire. For data analysis, t-test was applied. 

Results: In total, 57.8%, 30.7%, and 11.6% of the participants were 
students of general PhD, undergraduate level and other educational levels, 
respectively. Regarding foodstuffs recommended by Quran, the most and 
least accurate answers were related to olive and salt, respectively. The 
mean score of awareness was 2.27±0.68, which was significantly different 
from the t-value (3.5) (P<0.001). Also, the mean score of performance 
regarding the use of these foodstuffs was 2.58±0.48, which was 
significantly different from the T-value (P<0.001). 

Conclusion: Based on the results of this study, the subjects' level of 
knowledge and performance was significantly lower than the accepted 
thresholds. Therefore, it is recommended to revise the educational curricula 
to motivate the students towards using foodstuffs recommended by Quran. 
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 همقدم

بـه نیـاز وي بـه دیـن و      اًمشکل انسان در عصر حاضر تمامکـه   معتقد هستندبی معاصر بسیاري از دانشمندان غر

 چکیده
که در آن به تمام مسائل  معجزه علمی پیامبر اکرم(ص) استقرآن  سابقه و هدف:

که دانش مقدمه آگاهی بوده و است. از آنجایی حیاتی انسان از جمله تغذیه پرداخته شده
هش با هدف بررسی آگاهی و ساز عملکرد و رفتار انسان است، این پژوزمینه آگاهی

شده در قرآن در پزشکی مازندران نسبت به غذاها و گیاهان عنوان عملکرد دانشجویان علوم
 .انجام شد 1392سال 

 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم  308توصیفی بر روي  ياین مطالعه ها:مواد و روش
وسیله ها بهانجام شد. دادهگیري دردسترس با روش نمونه 1392پزشکی مازندران در سال 

جهت تجزیه و تحلیل ) t-test(تست آماري تی و  شدهآوري اي روا و پایا جمعپرسشنامه
 . ها استفاده شدداده

درصد در مقطع کارشناسی و  7/30درصد در مقطع دکتراي عمومی،  8/57 ها:یافته
هاي ذکرشده در وراکیدرصد در سایر مقاطع مشغول به تحصیل بودند. درارتباط با خ 6/11

ترتیب مربوط به زیتون و نمک بود. میانگین و پاسخ صحیح بهکمترین و  بیشترین ،قرآن
(مقدار تی)  5/3دست آمد که با عدد به 27/2±68/0آگاهی  به مربوطمعیار انحراف

) و درارتباط با استفاده از غذاهاي قرآنی (عملکرد) نیز P>001/0اختالف معناداري داشت (
 ).P>001/0داشت ( 5/3بودکه اختالف معناداري با عدد  48/0±58/2

طور مورد پژوهش بهد آگاهی و عملکرد افرا ،هاي این مطالعهبراساس یافته استنتاج:
هاي آموزشی جهت ریزيبرنامه شودبود. بنابراین پیشنهاد میحد انتظار از  کمتر معناداري

از غذاهاي ذکرشده در قرآن و آگاهی دانشجویان  ي الزم براي افزایش استفادهایجاد انگیزه
 .مورد بازبینی قرار گیرند

 
 غذا، قرآنی، گیاهان ،تغذیه، دانشجویان، عملکرد ،آگاهی هاي کلیدي:واژه
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اسـالم، نظـامی   دین )، نظام تربیتی 1گردد (معنویت برمی
نگر و پاسخگو بـه نیازهـاي معنـوي و مـادي     فراگیر، جامع
).  قرآن کتاب آسمانی مسلمانان اسـت کـه   2انسان است (

)، یکـی از اعجـاز   3رد (تمام ابعاد حیـات انسـان را دربـر دا   
ــرآن، اثر ــت (  ق ــانی اس ــور درم ــذاري آن در ام ــن .)4گ  ای

همتا، داراي نکات ظریفی درارتبـاط  ي عظیم و بیمجموعه
سوره مبارکه  82آیه  .)5با بهداشت و سالمت انسان است (

 "و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمـه للمـومنین  "اسراء 
تواند بـراي انسـان   یکه قرآن م باشدبیانگر این موضوع می

سـوره الـرحمن بـه ارزش و     11)، آیـه  6شفابخش باشـد ( 
). 7هـا در زنـدگی پرداختـه اسـت (    اهمیت گیاهان و میوه

رازي اولین تدبیر درمانی براي بیمـاران   محمد بن ذکریاي
دین مبین اسالم  .دانسترا اصالح یا تجویز رژیم غذایی می

و روح انسـان  در آیات و روایات مختلف به سـالمت جسـم   
اي از قـرآن  که حتی سـوره طوريبه ؛)8توجه خاصی دارد (

اسـت. در قـرآن بـه اهمیـت      گذاري شـده به نام مائده، نام
تغذیه و ارزش استفاده از غذاهاي سالم و سـازگار بـا طبـع    
انسانی تأکید شده و بهبود تغذیه در اجتمـاع مـورد توجـه    

کامـل قـرآن   است. هرچند فهم بشـري از درك   قرار گرفته
توانـد از آن  عاجز است ولی هرکس به قدر فهـم خـود مـی   

فلینظـر  " شاید بتوان علم تغذیـه را در آیـه   استفاده نماید.
فرماید انسـان بایـد   عبس) که می 24( "االنسان الی طعامه

به غذاي خویش بنگرد خالصه کرد. روشن است که منظور 
اي دقت، بلکه به معن ؛کردن، تماشاي ظاهري نیستاز نگاه

تفکــر و اندیشــه در ســاختمان ایــن مــواد غــذایی و تــأثیر 
). در مـورد  9باشـد ( انسـان مـی   سـالمت ر بـ چشمگیر آن 

استفاده از پروتئین، در سوره مبارکه فاطر خداوند انسان را 
رابطـه بـا    اسـت، در نمـوده به خوردن گوشت تازه تشـویق  

استفاده از منـابع کربوهیـدراتی نیـز در قـرآن توصـیه بـه       
اســت  مصــرف شــیر، خرمــا، عســل، انگــور و انجیــر شــده

مورد از مواد غـذایی بـا    49). در قرآن کریم حدود 10،11(
اسـت و   منشأ گیاهی یا ترکیب مواد قندي برتر یـاد شـده  

عنـوان مـواد   هـاي گوشـتی بـه   بار هم از فرآورده 16حدود 
دوبـار از گوشـت مـاهی، دوبـار از گوشـت      ، گوشتی حـالل 

شـده، از   مورد هم از عسل یـاد از شیر و یکدوبار ، گوساله

سـوره مبارکـه    20مرتبـه در آیـه   ها نیـز فقـط یـک   چربی
هاي دینی مـا سرشـار از   ). آموزه9است ( منون یاد شدهؤم

اي است و آیات فراوانـی در مـورد تغذیـه    هاي تغذیهتوصیه
سـال از   1400ه بـیش از  کـ وجود این ) و با10وجود دارد (

امـا همچنـان    ؛گـذرد اي دین اسـالم مـی  هاي تغذیهتوصیه
رمزگشایی اسـت  مواردي براي پژوهش وجود دارد که قابل

میزان آگاهی و عملکرد مسـلمانان در  اینکه از جمله  ،)12(
ر مـورد بررسـی   تـ رابطه با دستورات غذایی دین اسالم کم

). از آنجایی که دانـش مقدمـه آگـاهی    9قرار گرفته است (
 عملکرد و رفتار انسـان اسـت و بـا    سازبوده و آگاهی زمینه

پزشکی بر سالمت و سـبک  دانشجویان علوم توجه به تأثیر
زندگی جامعه، ایـن پـژوهش بـا هـدف بررسـی آگـاهی و       

پزشکی مازندران نسبت به غذاها  عملکرد دانشجویان علوم
 .انجام شد 1392شده در قرآن در سال و گیاهان عنوان

 
 هامواد و روش

باشد کـه در  فی و از نوع مقطعی میاین مطالعه توصی
پزشکی مازندران انجام شـد.   در دانشگاه علوم 1392سال 
تحصـیل   مشغول بهنفر از دانشجویان  308ها شامل نمونه

در این دانشگاه بودند که بـا رضـایت شخصـی و بـا روش     
ــه ــراي    نمون ــدند. ب ــه ش ــترس وارد مطالع ــري دردس گی

روایـی آن توسـط    اي کـه ها از پرسشـنامه آوري دادهجمع
 هنظر در این زمینه مورد تأییـد قـرار گرفتـ   اساتید صاحب

 85/0باخ با آلفاي کرون استفاده شد و پایایی آن نیز بود، 
پرسشـنامه شـامل سـه     ،محاسبه گردید. در ایـن مطالعـه  

اي (بـا  زمینـه  هايعنوان متغیربه جمعیتیبخش اطالعات 
اها و گیاهـان  ) و آشنایی و عملکرد نسبت بـه غـذ  سؤال 8

عنـوان متغیرهـاي   ) بـه سؤال 18و  25ترتیب با قرآنی (به
بــراي آگــاهی و عملکــرد،  5/3بــود. کســب نمــره ، اصــلی

ها قبول در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل دادهقابل
) t-test(و تسـت آمـاري تـی     18نسخه  SPSSافزار از نرم

 .شد فتهدار در نظر گرانیز معنP >05/0و گردید استفاده 
 
 هایافته

ــر) از دانشــجویان  191درصــد ( 7/67درمجمــوع  نف
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سال بـود   78/22±23/4ها مؤنث بودند، میانگین سنی آن
 8/57خوابگـاه بودنـد.    سـاکن  ها نیـز درصد از آن 5/64و 

درصد  7/30نفر) در مقطع دکتراي عمومی،  175درصد (
 نفـر) در  26درصـد (  6/8نفر) در مقطع کارشناسـی،   93(

نفر) نیـز در مقطـع    9درصد ( 3طع کارشناسی ارشد و مق
 92درصد ( 7/30کردند که ي تخصصی تحصیل میادکتر

نفـر) در   69رصـد ( د 23نفر) از افراد در رشته داروسازي، 
نفـر) در رشـته    49درصـد (  3/16پزشـکی و رشته دنـدان 

). 1 اي مشغول به تحصـیل بودنـد (جـدول   بهداشت حرفه
مند به مطالعه پیرامـون  صد) عالقهدر 83نفر از افراد ( 25

منبــع آگــاهی افــراد بیشــترین موضــوعات قرآنــی بودنــد. 
از مفاهیم قرآنی تغذیه و گیاهان، خانواده و  پژوهش حاضر

درصد)  7/24درصد) و مطالعات قرآنی و دینی ( 34اقوام (
هـاي ذکـر شـده در قـرآن     ارتباط با خـوراکی  ذکر شد. در

ترتیـب مربـوط بـه    بـه  پاسخ صـحیح کمترین و  بیشترین
درصد)  4/40نفر ( 122) و 1 زیتون و گوشت بود (نمودار

نیز براین عقیده بودند که آموزش مناسب پیرامون مفاهیم 
ها در حد متوسط تـأثیر  قرآنی در آشنایی و استفاده از آن

درصد اهمیت خوراکی و دارویی را  9/31دارد و همچنین 
در  دانسـتند. اهان مـی دلیل ذکر و اشاره قرآن به غذا و گی

درصـد از افـراد نقـش     3/49 هاي این پـژوهش، بین نمونه
در افــزایش میــزان آگــاهی و اســتفاده از غــذا و  دانشــگاه

ــی  ــی را ب ــان قرآن ــیگیاه ــأثیر م ــانگین و ت ــتند. می دانس
 دست آمدبه 27/2±68/0معیار درارتباط با آگاهی انحراف

داشـت   اخـتالف معنـاداري  (مقـدار تـی)    5/3که با عـدد  
)001/0<P و درارتباط با استفاده از غذا و گیاهان قرآنی (

بودکـه اخـتالف معنـاداري بـا      58/2±48/0(عملکرد) نیز 
 .)2) (جدول P>001/0داشت ( 5/3عدد 

 
 جمعیتیاطالعات : 1جدول 

 درصد تعداد جمعیتیمشخصات 

 جنسیت
 

 مرد
 زن

91 
191 

3/32 
7/67 

 مقطع
 
 

 کارشناسی
 ارشدکارشناسی

 ي عمومیاردکت
 ي تخصصیادکتر

93 
26 

175 
9 

7/30 
6/8 
8/57 

3 
 خوابگاهی سکونت

 غیرخوابگاهی
149 
82 

5/64 
5/35 

 
 اينمونهیک تینتایج آزمون  :2جدول 

 نمرات 

 مقدار پی مقدار تی معیارمیانگین و انحراف آگاهی و عملکرد

 ˂P 001/0 5/3 27/2±68/0 آگاهی نسبت به غذا و گیاهان قرآنی

 ˂P 001/0 5/3 58/2±48/0 عملکرد نسبت به غذا و گیاهان قرآنی
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 بحث
هاي این مطالعه آگاهی و عملکرد افراد اساس یافته بر

 بودهانتظار  حداز کمتر طور معناداري مورد پژوهش به
درصد از  64شادجو و همکارانش،  ياست. در مطالعه

 داشتندقرار کنندگان آگاهی در سطح متوسط شرکت
 ،مطالعه شده توسط شادجو و همکارانش ي)، جامعه12(

هران، پزشکان و پزشکی ت اعضاي هیئت علمی علوم
مطالعه ما بر روي آنکه و حال  پیراپزشکان بودند
گرفت. علت تفاوت در سطح آگاهی  دانشجویان انجام

تواند تفاوت در دست آمده در این دو مطالعه میبه
یاوري و همکارانش  يپژوهش باشد. در مطالعه يجامعه

کنندگان در سطح نیز آگاهی و عملکرد اکثر شرکت
تواند به ). این تفاوت در سطح آگاهی می9متوسط بود (

انش بر روي این علت باشد که مطالعه یاوري و همکار
سال انجام شد و میانگین سنی  25افراد باالي 

اما در مطالعه ما  ؛سال بود 7/34±12کنندگان شرکت
سال محاسبه شد و این  78/22±23/4میانگین سنی 

تواند حاکی از نقش تأثیرگذار سن بر میزان آگاهی می
 قرآنی افراد باشد.

هاي مطالعه حاضر اکثر افراد براساس یافته
ها ننده مؤنث بودند و میانگین سنی آنکشرکت

افراد مورد مطالعه نیز در  بیشتر سال بود. 23/4±78/22
اي که مقطع دکتري درحال تحصیل بودند. در مطالعه

هاي یاوري و همکاران در یزد انجام دادند نیز اکثر نمونه
و از  7/34±12مورد پژوهش زن و داراي میانگین سنی 

). نتایج 9در سطح دیپلم بودند ( نظر تحصیالت نیز اکثراً
هاي قرآنی مورد خوراکی بیشترین ،مطالعه ما نشان داد

تواند استفاده در بین دانشجویان زیتون و انجیر بود که می
هاي شمالی کشور مردم در استانبیشتر علت دسترسی به

و همچنین آگاهی به خواص مفید این محصوالت باشد. 
زیتون نام برده شده و در در قرآن نیز هفت مرتبه از 

 روایات متعدد مصرف این گیاه مورد تأکید قرار گرفته
کند نام آن سوگند یاد می که خداوند به است تا جایی

یاوري و همکارانش شیر  ي)؛ اما طبق مطالعه13(
این تفاوت  .)9غذاي مورد استفاده گزارش شد ( بیشترین

میزان ن بهتواند به این خاطر باشد که دانشجویامی
به شیر دسترسی دارند و همچنین علت دیگر آن کمتري 

ي مصرف کم زیتون و انجیر توسط مردم تواند سابقهمی
غذاي مورد استفاده توسط مردم یزد کمترین  یزد باشد.
) 9یاوري و همکارانش، زیتون گزارش شد ( يدر مطالعه

مردم یزد با این کمتر تواند آشنایی که علت آن نیز می
شناختی یزد باشد که پرورش زیتون گیاه و مشخصات بوم

 سازد.را دشوار می
یی که یکی از اصول تغذیه، استفاده از تنوع نجااز آ

غذایی مفید براي تأمین نیازهاي بدن است و در اسالم نیز 
بنابراین استفاده از  ؛)2است ( این اصل مورد توجه بوده

رد توجه قرار گرفته انواع غذاهاي مفید باید توسط مردم مو
ي غذایی به تنوع غذاهاي مورد استفاده توجه و در برنامه

حاضر نزدیک به نیمی از دانشجویان  يشود. در مطالعه
نقش دانشگاه را در افزایش آگاهی نسبت به تغذیه از نظر 

کننده افراد شرکتبیشتر قرآن بسیار کم بیان داشتند و 
انواده و اقوام خود منبع آگاهی خود را در این زمینه خ

دهد در دروس دانشگاه گزارش کردند. این یافته نشان می
به اهمیت تغذیه از نظر دین اسالم و قرآن کمتر بها داده 

ترین عنوان مهماست که آموزش، بهاین درحالی  .شودمی
است و  روش انتقال مهارت به فراگیران مورد تأکید بوده

اخیر  هايقرندر  خصوصگسترش کمی و کیفی دانش به
 .)14است ( بر اهمیت آن افزوده

بودن تعالیم اسالمی در زمینه تغذیه،  توجه به غنی با
به این موضوع در مباحث آموزشی الزم  بیشترتوجه 

. منابع فراوانی وجود دارد که اهمیت تغذیه در باشدمی
دهد. تغذیه عاملی جهت تفکر و دین اسالم را نشان می

باشد. تغذیه امت انسان و تبشیر و تنذیر میتعقل، شفا، کر
که که خداوند حتی دریاها  دارد اهمیت آنقدرانسان 

جهت  ،هستندمین گوشت تازه و سالم أترین منبع تمهم
رام آبراي انسان  ها رامندي از منابع مهم غذایی آنبهره

). خداوند در سوره مبارکه فاطر 15است ( قرار داده
 نمودهبه خوردن گوشت تازه تشویق ها را تشویق انسان

مین أمنبع تتازه دانیم که گوشت ) و می16(است 
 ،دهدباشد. این شواهد نشان میپروتئین براي انسان می
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ترین منبع آن قرآن غنیکه توان از منابع اسالمی می
 .نمودمندي از تغذیه سالم استفاده جهت بهره ؛باشدمی

و همکارانش در اي که محمدي الئینی در مطالعه
ت علمی ئپزشکی مازندران بر روي اعضاي هی دانشگاه علوم
والدین را  ،کنندگاندرصد از شرکت 14/51انجام دادند، 

 )،17( نمودندترین مشوق جهت فراگیري قرآن گزارش مهم
ریزي گروه از افراد مسئولیت برنامهاین  توجه به اینکه، با

وجود شباهت  بنابراین ؛دروس دانشگاهی را برعهده دارند
کنندگان در مطالعه ما و مشوقین بین منبع آگاهی شرکت

تواند بیانگر این در مطالعه محمدي الئینی و همکاران می
ریزي دروس دانشگاه به در برنامه نکته باشد که احتماالً

 .است اهمیت تغذیه از نگاه قرآن توجه الزم صورت نگرفته
 میزان استفاده ،طالعهدرمجموع براساس نتایج این م

همچنین اهاي ذکرشده در قرآن و ذاز غ دانشجویان

 در حد مطلوب نبوده و با ،در این زمینه ایشانآگاهی 
ی جهت یهارسد برنامهنظر می توجه به اهمیت موضوع به

شود تا ارتقا آن اجرا شوند، در این رابطه پیشنهاد می
در قرآن یت تغذیه مهاي فرهنگی در زمینه اهبرنامه

هاي ریزيهمچنین در برنامه .توسط دانشگاه اجرا گردد
هاي الزم براي درسی به این موضوع توجه شود تا انگیزه

استفاده از و به طبع آن افزایش و آگاهی دانشجویان 
 .گسترش یابدغذاهاي ذکرشده در قرآن 

 
 تشکر و قدردانی

 تــنومعا از دــنندایــم زمال دوــخ رــب ناــمحقق
 که مازندران پزشکی معلو هنشگاوري دانافت و اــحقیقت
 همچنین و ستادهنمو تأمین را حن طرـیا الیـم راتعتباا

 .نمایند تشکرکننده در مطالعه دانشجویان شرکت از
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