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چکیده
امروزه تأثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی در کنار عوامل بهداشتتی و اقتصتاد مترثر بتر
سلامتی مورد توجه محققان و نظریهپردازان این حوزه قرار گرفته است .بررسی حاضتر نیت
با هدف دستیابی به رابطة دیندار با سطح سلامت شهروندان  03سال و بالاتر شهر مشتهد
صورت گرفته و چهارچوب نظر آن متکی بر نظریات اجتماعی سلامت؛ ازجمله نظریتات
دورکیم ،یینگر ،اُد وگوردون آلپورت بوده است .جامعة آمتار ایتن تحقیت  033نفتر از
شهروندان  03سال و بالاتر شهر مشتهد در ستال  6031بتودهانتد کته بتا استتفاده از رو
نمونتهگیر خوشتها چندمرحلتها انتختاب شتدند .گتردآور دادههتا ،از رریت رو
پیمایش و به کمک پرسشنامتة استتاندار ستلامت  SF36و پرستشنامتة دینتدار گلتا
واستار صورت گرفته است .نتایج بهدستآمده نشان داد که می ان همبستگی بین دیندار
و سلامت شهروندان برابتر بتا  3/404استت .ایتن نتیهته بیتانگر وجتود همبستتگی م بتت
(مستقیم) بین دیندار و سلامت است .همچنین ،بهوسیلة متغیرها مستقلی که وارد معادلة
رگرسیون شدهاند 03 ،درصد تغییرات حاصل در متغیر وابسته (سلامت) توست متغیرهتا
مستقل تحقی قابل تبیین است .در بین متغیرهایی که وارد مدل شدهاند ،براساس بتا هتا
استانداردشده ،متغیر مستقل دیندار بُعد دانشی دارا بیشترین تأثیر بر سلامت شتهروندان
و مقدار استاندارد تأثیرگذار آن بر متغیّر وابسته (سلامت) برابر با  3/473بوده است.
کلیدواژهها :سلامت ،دیندار  ،شهروندان ،مشهد
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 .1مقدمه

سلامت بنیاد ترین عنوانی است که حیات انسان بته آن استواراستت .ستلامت بتهعنتوان
مفهومی اساسی در زندگی انسان از بدو پیدایش بشر و در قرون و اعصار متماد مطرح بوده
و انسان برا رسیدن به آن ،همة امکانات و نیروها خود را بسیج کرده؛ ولی هرگاه ستخنی
از آن به میان آمده ،بیشتر بُعد جسمانی و در چند دهة اخیر نی بُعتد روانتی آن متورد توجته
بوده است و جنبة اجتماعی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است  .از دیدگاه سازمان بهداشت
جهانی ،سلامت یکی از حقوق عمدة انسانی است و درنتیهه ،همتة انستان ها بایتد بته منتاب
اساسی برا ت أمین سلامت دسترسی داشته باشند .در

و شناخت همه جانبة ستلامت ایهتاب

میکند همة نظام ها و ساختارهایی که وضعیت اجتمتاعی اقتصتاد و محتی فی یکتی را در
کنترل و تسل خود دارند ،مضامین فعالیت ها خود را در خصوص آثار که بتر ستلامت و
رفاه فر د و جامعه دارند ،در نظر بگیرند (فتحی ،عهمنژاد و خا

رنگین.)6036 ،

سازمان بهداشت جهانی ضتمن توجته دادن کشتورها در راستتا تتأمین ستلامت روانتی،
جسمانی و اجتماعی اعضا جامعه ،بر این نکته تأکید دارد که هیچ کدام از ابعاد سلامتی بتر
دیگر ابعاد آن برتر نتدارد ،رشتد و تعتالی جامعته در گترو تندرستتی آن جامعته استت و
شناسایی عوامل تعیین کننده و مرتب با آن در جهت سیاستگذار و برنامه ری

در ستطوح

خرد و کلان جامعه از دیدگاه سه بُعتد جستمی ،روانتی و اجتمتاعی از مستا ل اساستی هتر
کشور محسوب میشود (ه ارجریبی و ارفعی عینالدین ،6036 ،ص.)43 .
از بُعد تاریخی ،ح سالمبودن یکی از قدیمی ترین حقوق شهروندان هر جامعتها استت
که در قتوانین اساستی اک تر کشتورها جهتان بته آن اهمیتت داده شتده استت .در ستطوح
بینالمللی در مادة  52اعلامیة جهانی حقوق بشر قارعانه بیان شده کته هرکستی حت دارد از
استانداردها کافی زندگی از نظر سلامت و رفاه برا ختود و ختانواده ا
(افشانی و شیر محمدآباد.)6034 ،

برختوردار باشتد
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با توج ه به تعاریف مختلفی که از سلامت شده است ،پذیرفتهترین آن ها تعریتف ستازمان
بهداشت جهانی است  .سازمان بهداشت جهانی ،سلامت را به صورت به یستی کامل فی یکتی،
روانی ،اجتماعی تعریف می کند نه صرفاً فقدان بیمار و ناراحتی (سازمان بهداشت جهانی،6
 ،5332ص.)7 .
ی کی از عوامل مرتب با سلامت شهروندان ،می ان دیندار آنها است .دین حقیقتی استت
که در جنبهها و ابعاد گوناگون زندگی انسان حضور قابل توجهی دارد و بهعنوان یکی از پنج
نهاد اصلی هر اجتماعی ،جایگاهی خاص در تقسیم بند جامعه شناسان بته ختود اختصتاص
داده است .در جوام امروز و مدرن ،دین بهعنوان موضوعی غیرقابل انکار نگریسته شده و
سعی میشود می ان و تأثیرات آن بهرور جام مورد بررسی قرار گیرد .ازآنجاکته دیتن یتک
پدیدة گروهی تلقی میشود که در راب طة متقابل با دیگر واحدها سازندة یتک جامعته قترار
میگیرد ،انتظار میرود که هم بر سایر نهادها جامعه تأثیر بگذارد و هم از آن ها تأثیر بپذیرد
(کلانتر و حسینیزاده آرانی ،6034 ،ص.)51 .
به این ترتیب ،اف ایش مطالعات صورتگرفتته در زمینتة دیتن و دینتدار  ،ختود معترف
اهمیت این مقوله در زندگی انسان ها است .دیندار جلوه و مصداق دیتن استت و درواقت ،
عنوان عامی است که به هر فرد یا پدیدها که ارز ها و نشانه ها دینی درآن متهلی باشد،
ارلاق می شود .دیندار یک نظام عملتی مبتنتی بتر اعتقتادات استت کته در ابعتاد فترد و
اجتماعی ،از جانب پروردگار برا هدایت انسان ها در مسیر رشد و کمال الهی ارستال شتده
است و شامل عقاید ،باورها ،نگر ها و رفتارهتایی استت کته بتا هتم پیونتد داشتته و یتک
احساس جامعیت را برا فرد تدار

میبیننتد (کلتانتر و حستینیزاده آرانتی ،6034 ،ص.

.)51
دین غالباً می تواند عامل نیرومند تعیینکنندة پدیده ها اجتماعی و روانی باشد .به نهادهتا
شکل بدهد ،بر ارز ها تأثیر بگذارد و رواب را زیر نفوذ خود بگیرد (کلانتر و حسینیزاده
)1. World Health Organization (WHO
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آرانی ،6034 ،ص )51 .و بهع نتوان یتک نمتاد اجتمتاعی بترا جامعته ،انضتباا ،انستهام و
خو بختی به همراه بیاورد .دین ،معنویت یا متذهب عتواملی مهتم و تأثیرگتذار بتر رفتتار،
حالات روانی و در کل  ،سلامت جامعه هستند .روند گرایش به دین و معنویت و نیت آثتار و
پیامدها دیندار بر جنبته ها مختلتف زنتدگی اجتمتاعی و فترد  ،توست پژوهشهتا
متعد د در جوام مختلف جهان ،مورد بررسی قرار گرفته است .تهربة جوام غربتی نشتان
داده است که ماد گرایی ،در ایهاد شاد و احساس خو بختی کاملتاً موفت نبتوده استت.
افراد که توجه بیشتر به ثروت ،ظاهر شخصی و شهرت دارنتد ،بیشتتر دچتار افستردگی،
ک اهش انگی ه برا زیستن و دردها جسمانی می شوند .تحقیقات انهامشتده نشتان میدهتد
که ماد گرایی باعث به خطرافتادن سلامت روانی و جسمی افتراد می شتود .بنتابراین ،امتروزه
دیندار و معنویت برا جمعی ت قابل توجهی از مردم جهان مهم و حیاتی شده است ،حتتی
در جوام صنعتی و فرا مدرن نی برخلاف انتظار ،گرایش به مع نویت و دیندار ف ونی یافتته
است (ریاحی ،علیورد نیا و بنیاسد ،6037 ،ص.)24 .
عده ا از دانشمندان بر این باورند که بسیار از متغیرهتا ستلامتی بتهوستیلة باورهتا
دینی و مذهبی تبیین میشوند .درواق  ،مذهب یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و شناخت به
شمار میرود (پورمحمد ،جهانبخش و محمد  ،6031 ،ص .)33 .آنها معتقدنتد متذهب بته
انسان کمک می کند تا معنا حوادث زندگی به خصوص حوادثی را که مشکل زا هستند ،در
کرده و باعث دلگرمی و خرسند مطبتوعی در روحیتة او بشتود و درنتیهته ،ستلامت او را
اف ایش دهد .داشتن مذهب موجب ایهاد معنا ،امیتدوار  ،احستاس کنتترل ،ستبک زنتدگی
سالمتر ،پذیرفتهشدن از سو دیگران و درنتیهه ،بالارفتن سطح سلامت متیشتود (ریتاحی و
همکاران ،6037 ،ص .)33 .همچنین ،در تحقیقات و نظریات مختلتف؛ ازجملته دیتدگاهها
کارکردگرایانه دورکیم ،یینگر و اُد هر کدام بهنحو دلالت هایی برا رابطة بین دینتدار و
سلامت دارند.

شمارة دوم

بررسي رابطة دینداری با سلامت عمومي …

295

رب رویکرد کارکردگرایتان ،دیتن جامعته را متحتد ،همبستتگی اجتمتاعی را تقویتت و
انسهام اجتماعی را حفظ می کند و باعث ارتقا سلامتی می شود .از جمله تحقیقات تتوکلی،
اسماعیل زاده ،لشتکر قوچتانی و محمتد ()6032؛ مولتایی و رستتمی ()6031؛ ویلانتت،
تمپلتون ،آردلت و مایر)5333( 6؛ کو ینگ )5337( 5نشان داده شده است که دینتدار نقتش
مهم ی در ارتقا سلامت دارد.
اهمی ت نقش و جایگاه دین در زندگی بشر بهقدر است که تمام مرلفه ها حیات روانی
و جسمی و را تحتالشعاع خود درآورده است .محققان سلامت روانی و جسمی ،یافتهها
روبهرشد پیدا کردهاند که نشان میدهد زندگی معنو انسان با به یستی جستمی و روانتی
و رابطه دارد (موسو و اکبر زردخانه ،6033 ،ص .)620 .افراد که از دینتدار بالتایی
برخوردارند ،سازگار بهتر با موقعیتها استرسزا دارند ،میت ان پتایین تر از هیهانتات
منفی و افسردگی را تهربه میکنند ،اضطراب کمتر دارنتد ،از مصترف متواد روانگتردان و
الکل پرهی می کنند ،از حمایت اجتماعی بالاتر برخوردارند .آنها به دلیل اتختاذ شتیوهها
سالم زندگی ،امید به زندگی بالاتر نی نستبت بته افتراد عتاد دارنتد (موستو و اکبتر
زردخانه ،6033 ،ص.)620 .
براساس شواهدنظر وتهربی بیتانشتده ،مقالتة حاضتر بتر آن استت براستاس پتژوهش
انهامشده ،رابطة سلامت و دیندار را در شهر مشهد بهعنوان دومین کلانشهر و مهتم تترین
شهر مذهبی ایران مورد بررسی قرار دهد .شتهر مشتهد بتیش از  23درصتد جمعیتت استتان
خراسان را در خود جتا داده استت و ستالانه حتدود  62میلیتون نفتر در ستال زا تر دارد.
بااینوجود ،همچون سایرشهرها زمینة وسیعی از عوامل تهدیدکنندة سلامت انستان و کیفیتت
زندگی در شهر مشهد نی مطرح است .بنابراین ،با توجه به اهمیت و آثار دیندار بر سلامت،

1. Vaillant, Templeton, Ardelt & Meyer
2. Koenig
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پژوهش انهامشده این مهم را در میان افراد سیساله و بالاتر 6در شهر مشتهد متورد ارزیتابی
قرار داده است و سرال اصلی خود را دراین ارتباا چنین مطرح کرده استت تتا چته انتدازه
دیندار بر سلامت شهروندان سی ساله و بالاتر شهر مشهد تأثیرگذار است؟
 .2پیشینة تجربی تحقیق

ر یسی و منتظر توکلی ( ) 6032پژوهشی با عنتوان رابطتة دینتدار بتا ستلامت روان و
خودکارآمد در دانش آموزان دختر دورة متوسطة دوم ناحیة یک کرمتان انهتام دادنتد .ایتن
مطالعه از رو

توصیفی از نوع همبستگی است و از اب ار پرسشنامه بتهمنظتور جمت آور

داده ها استفاده شده است .جامعة آ مار پتژوهش حاضتر را کلیتة دانتش آمتوزان دختتر دورة
متوسطة دوم ناحیة یک کرمان تشکیل می دهند که تعداد  013نفر از آنها به شیوة نمونهگیر
تصادفی ربقها به عنوان نمونه انتخاب شدند .یافته ها تحقی نشان داد که بین دینتدار بتا
ستتلامت روان و مرلفتته ها آن رابطتتة معنتتادار وجتتود دارد .همچنتتین ،بتتین دینتتدار بتتا
خودکارآمد رابطة معنادار وجود دارد .بنابراین دینتدار  ،ستلامت روان و خودکارآمتد را
پیشبینی میکند.
نگهدار  ،محمد نیا و صابر ( )6034پژوهشی با عنوان تبیتین رابطتة نگتر
دیندار بتا ستلامت دانشتهویان انهتام دادنتد .رو

متذهبی و

تحقیت از نتوع همبستتگی و از ابت ار

پرسشنامه بتهمنظتور جمت آور داده هتا استتفاده شتده استت .جامعتة آمتار شتامل کلیتة
دانشهویان دانشگاه آزاد اقلید است که با استفاده از فرمول کوکران  633نفر بتهعنتوان حهتم
نمونه انتخاب شدند .یافته ها پژوهش نشان داد کته بتین نگتر

متذهبی بتا ستلامت روان

 .6دلیل انتخاب سنین سی سال و بالاتر این است که دو کهورت جمعیتی را شامل میشود .جمعیتی که قبل از  6002متولد
شدند ( 13سال به بالا) و جمعیتهایی که در  03سال آینده به سن  13سال و بالاتر بهتدریج میرسند و درمهموع،
میانسالها و سالمندان را در برمی گیرند و انتظار می روداز بلوغ لازم اجتماعی ودیندار برخوردار باشند واین مهم سلامت
عمومی آنها را تحت تأثیر قرار داده باشد.
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دانشهویان رابطة معنی دار وجود دارد .همچنین ،بُعد اعتقاد  ،عارفی ،پیامد و مناسکی با
سلامت روان دانشهویان رابطة معنی دار وجود دارد.
کلانتر و حسینیزاده آرانی ( )6034تحقیقی با عنتوان « دیتن ،ستلامت روان و احستاس
تنهایی (بررس ی نسبت میان می ان دیندار و سلامت ر وان با احساس تنهایی؛ متورد مطالعتة
شهر تهران)» انهام دادند .رو

مورد استفاده در این پژوهش ،پیمایش بوده و جامعة آمتار

مورد مطالعته ،کلیتة شتهروندان  + 63ستال تهرانتی هستتند کته  254نفتر از آنهتا بتا رو
نمونه گیر خوشها چندمرحلها انتخاب شده و توست پرستشنامته متورد بررستی قترار
گرفتند .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که میان میت ان دینتدار و ستلامت روان بتا
احساس تنهایی رابطة معنی دار و منفی وجود دارد و دیندار و اعتقادات مذهبی افتراد تتأثیر
م بتی بر سطح سلامت روان آنها بر جا میگذارد.
باورصاد ،شمسی گوشکی و محمد ( )6030پژوهشی بتا عنتوان « بررستی رابطتة میتان
دیندار و سلامت روان مناب انسانی سازمان (مورد مطالعة دانشگاه شتهید چمتران اهتواز)»
انهام دادند .تحقی حاضر از لحتا هتدف ،کتاربرد و از لحتا نحتوة گتردآور دادههتا
توصیفی-همبستگی است  .حهم جامعة آمار با استفاده از فرمول کوکران  057نفر بتا رو
نمونه گیر ربقه ا تصادفی انتخاب شدند .نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد کته میتان
دیندار و سلامت روانی کارکنان رابطة م بت و معنادار وجود دارد .همچنتین ،میتان ابعتاد
دیندار ج بُعد اعت قاد و سلامت روانی کارکنان رابطة م بت و معنادار مشاهده شد.
زکی و خشوعی ( )6035پژوهشی را بهمنظور بررسی سلامت اجتماعی و عوامل مرثر بتر
آن در بی ن شهروندان شهر اصفهان انهام دادند .جامعة آمار این پژوهش شتهروندان 63-23
سال شهر اصفهان و حهم نمونه  034نفر بوده است .نتایج این پتژوهش نشتان داد کته بتین
سلامت اجتماعی و متغیرها مسئولیتپذیر اجتماعی ،تعهد اجتمتاعی و اعتمتاد اجتمتاعی
رابطة مستقیم و معنادار وجود دارد .بین سلامت اجتماعی و بیگانگی اجتمتاعی نیت رابطتة
معکوس و معنادار وجود دارد .هر کدام از متغیرها هفتگانتة تحقیت بتهرتور جداگانته
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(سن ،تحصیلات ،وضعیت شغلی ،مهاجرت ،ربقه اجتماعی ،درآمد و حوزة اجتماعی شهر) با
سلامت اجتماعی رابطة معنادار داشتند.
سراج زاده ،جواهر و ولایتی خواجه ( )6035پژوهشی با عنوان « دین و سلامت آزمتون
اثر دیندار بر سلامت در میان نمونها از دانشهویان» پرداختند .این مطالعه از نوع پیمایشی
بود و از اب ار پرسشنامه جهت جم آور داده ها استفاده شد .جامعة آمار پژوهش حاضتر
را دانشهویان دانشگاه تبری تشکیل می دهند که براساس فرمول کتوکران  023نفتر بته رو
ربقه ا متناسب انتخاب شدند .یافته ها تحقی نشان داد که از نظتر آمتار دینتدار دارا
تأثیر معنادار مستقیم و غیرمستقیم بر سلامت کل است؛ ولی در ابعاد مختلتف ستلامت ،تتأثیر
دیندار به شیوه ها مختلف نمودار میشود.
فرح بخش ،غلامرضایی و نیکپی ( )6034پژوهشی با عنوان « رابطة بین ستلامت روانتی و
برخی متغیرها زمینها در بین دانشهویان دانشگاه لرستان» انهام دادند .در این تحقی کته
یک پژوهش توصیفی بود ،نمونة آمار تحقی  401نفر از دانشهویان دانشگاه لرستان بودنتد
که با استفاده از رو

نمونه گیر ربقتها بته صتورت تصتادفی انتختاب شتدند .یافتتهها

پژوهش نشان داد که دانشهویان سلامت روانی بالایی ندارند؛ علاوهبترآن ،دانشتهویان دختتر
نسبت به پسران آسیبپذیرتر هستند و فعالیت ها گروهی با برخوردار از ستلامت روانتی
ارتباا دارد.
شاهسوارانی 6و همکاران ( ) 5361تحقیقی با عنوان تأثیر آموز

روانی-مذهبی در بهبتود

رفتار سازمانی و سلامت روان انهام دادند .نتایج تحقی نشان داد که آموز

روانتی-متذهبی

اثر م بتی بر رو ستلامت روان شترکتکنندگان دارد .همچنتین ،ادغتام آمتوز

متذهبی بتا

رو ها معمول مداخلات روان شناختی مفید و سودمند خواهد بود و سطح سلامت روان و
رفتار سازمانی را اف ایش میدهد.

1. Shahsavarani
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کوین و آت  )5362( 6پژوهشی با عنوان «بررسی رابطة بین دیندار شخصی و استفاده از
خدمات بهداشت روانی در بین نوجوانان» انهام دادند .نتایج تحقی نشان داد رابطتة منفتی و
معنادار بین دیندار شخصی و استفاده از ختدمات بهداشتت روان وجتود دارد .بنتابراین،
نوجوانان با باورها مذهبی زیاد احتمال کمتر به افسردگی نسبت به همتایان کمتر متذهبی
خود دارند.
شیا ،چانگ ،چیانگ و تام )5362( 5تحقیقی با عنوان « دین و سلامت اضتطراب ،متذهب،
معناداربودن زندگی و سلامت روانی» انهام دادند .نتتایج تحقیت نشتان داد کته معنتاداربودن
زندگی ،همبستگی منفی با اضطراب دارد ،درحالیکه با ست لامت و متذهب همبستتگی م بتتی
داشت.
ک د  ،مارتوس ،بولاند و هروات سابو )5366( 0پژوهشی با عنوان «رابطة شک و تردیتد
مذهبی با سلامت روان» انهام دادند .رو

مورد استفاده در این تحقی  ،مقطعتی بتود .نتتایج

پژوهش نشان داد که داشتن شک مذهبی همبستتگی م بتت بتا اضتطراب و افستردگی دارد،
درحالی که داشتن اعتقاد مذهبی رابطة منفی با اضطراب و افسردگی نشان میدهد.
مرور تحقیقات انهامشده درباره سلامت نشان میدهد در اغلب تحقیقات انهتامگرفتته در
زمینة سلامت از یک نظریه استفاده شده است و به سایر نظریه ها توجهی نشتده و تلاشتی در
جهت بس نظریات مرتب با سلامت نشده است .از ررف دیگر ،تحقیقات صورتگرفتته در
زمینة سلامت به ندرت براساس تفکیک جنسیتی بوده و پژوهشها انهتامگرفتته نیت صترفاً
معطتتوف بتته برختتی متغیرهتتا ختتاص هستتتند .همچنتتین ،پژوهش هتتا انتتدکی بتتا نگتتاهی
جامعهشناختی به بررسی رابطة تعیینکننتده ها اجتمتاعی و فرهنگتی ازجملته دینتدار بتر
سلامت پرداختهاند و بیشتر تح قیقات مرتب در این زمینته بتا نگتاهی روانشتناختی صتورت
گرفته است.
1. Quinn & Utz
2. Shiah, Chang, Chiang & Tam
3. Kezdy, Martos, Boland & Horvath Szabo
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 .3چهارچوب نظری

عموماً دو رویکرد متفاوت در تعریف سلامت وجود دارد که عبارت است از  )6رویکرد
بیماریمحور :این رویکرد با حضور و عدم حضور بیمار در مقوله ها مختلف جسمانی و
روانی محدود شده است .از این منظر سلامتی حالتی است که علایم بیمتار در فترد وجتود
نداشته باشد و سلامت هدف نهایی پ شکی بتود .در ایتن دیتدگاه نقتش عوامتل تعیینکننتدة
زیستمحیطی ،اجتماعی و روان شناختی نادیده گرفته میشود )5 .رویکرد سلامتیمحور :کته
در آن سلامت را بهعنوان برخوردار از درجة ب الایی از به یستی تعریف می کنند .با توجه به
دو رویکرد مذکور دو نوع الگو برا سلامت مطرح است اول الگو زیستشناختی که نقش
عوامل تعیینکنندة زیستمحیطی ،اجتماعی و روان شناختی را دستت کتم گرفتته استت و در
حل بسیار از مسا ل اساسی بهداشتی ؛ مانند اعتیاد ،بیمار ها روانی و غیتره ،نارستا بتوده
است .دومین مورد الگو کلیت سلامت نام دارد .این الگو همة عوامل اجتمتاعی ،اقتصتاد ،
سیاسی ،زیست محیطی و غیره را شناسایی می کند .در این دیدگاه ،عوامل متعدد در تعیتین
سلامتی فرد دخالت دارد .سلامتی حالتی فراتر از تعادل کامل اعمتال بتدن بته شتمار متیرود
(راد ،محمدزاده و محمدزاده ،6034 ،ص.)647 .
یکی از متفکران حوزة سلامت که اشارات جامعهشناختی و روان شناختی در کار او کاملتاً
به چشم میخورد ،کیی است .رب نظر او حلقة مفقتوده در تاریخچتة مطالعتات مربتوا بته
سلامت و به خصوص سلامت ذهن پاسخ به این سترال است ت کته آیتا ممکتن استت کیفیتت
زندگی و عملکرد شخصی افراد را بدون توج ه به معیارها اجتماعی ارزیتابی کترد .از نظتر
و  ،سلامت اجتماعی ترکیبی از چند عامل است که درمهموع ،نشان میدهند چتهقتدر یتک
شخص در زندگی اجتماعیا

م لاً بهعنوان همسایه ،هم کار و شهروند ،عملکرد خوبی دارد.

ک یی معتقد است به یستی یتک استاس و بنیتان اجتمتاعی دارد و بته ایتن ترتیتب ،ستلامت
اجتماعی را ارزیابی شرای و عملکرد فرد در جامعه تعریتف می کنتد و عملکترد ختوب در
زندگی ،چی

بتیش از ستلامت جستمی و روانتی استت و چالش هتا اجتمتاعی را در بتر
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می گیرد .همچنین ،و معتقد است که بین سلامت اجتمتاعی بتا رفتارهتا اجتمتاع پستند و
مسئولیتپذیر در جامعه و جایگاه اجتماعی ،رابطة م بتی وجود دارد؛ بهعبتارتی ،او معتقتد
است که کیفیت زنتدگی و عملکترد شخصتی فترد را نمی تتوان بتدون توجته بته معیارهتا
اجتماعی ارزیابی کرد و عملکرد خوب در زندگی چی

بیش از سلامت جستمی ،عتارفی و

روانی است و تکالیف و چالش ها اجتماعی را نی در بر میگیرد .کیی پتنج ملتا
سلامت اجتماعی برمی شتمارد کته شتامل انستهام اجتمتاعی ،پتذیر

را بترا

اجتمتاعی ،مشتارکت

اجتماعی ،یکپارچگی یا انطباق اجتمتاعی و شتکوفایی اجتمتاعی استت (راد ،محمتدزاده و
محمدزاده ،6034 ،ص.)643-626 .
ازجمله متفکران دیگر که در کار و میتوان رهیافتهایی دربتارة نستبت دینتدار و
سلامت دید ،میلتون یینگر است .و دین را نظامی فراهم آمده از باورها و رفتار میدانتد کته
از رری آن گروهی از مردم با مسا ل غایی حیات؛ مانند مسألة مرگ ،رنج ،وجتود شتیطان و
شرور و بی عدالتی در جهان درگیر میشوند .او می گوید دین با ارا ه تبیینی از جهان ،فترد را
در فا آمدن بر ناامید  ،سترخوردگی و ختروج از حیترت و سرگشتتگی یتار میرستاند
(کلانتر و حسینیزاده آرانی ،6034 ،ص .) 03 .دین از رری شناساندن مبدأ ،مقصد و مستیر
حرکت و به رور کلی با شناساندن هدف زندگی ،به انسان مسیر حرکت و الگوهتا رفتتار
خاصی میدهد و به این ترتیب به زندگی معنی می بخشد .این کتارکرد آرامتش روانتی را در
جامعه ،خانواده و گروه به همراه دارد .در دستگاه فکر دورکیم ،یینگر ،وبتر ،برگتر و حتتی
کارل متارک ،،دیتن عتاملی بترا آرامتش بخشتیدن بته انستان تعبیتر میشتود (کلتانتر و
حسینیزاده آرانی ،6034 ،ص .)03 .دین عملاً به عنوان یک سیستتم ارزشتی بته حرکتهتا
انسانی جهت داده ،آن را هدفمند کر ده و انسان را به سو اعتلا روانتی ،انستانی و تکامتل
رهنمون میسازد .ازاین رو ،براساس رویکرد نظریهپرد ازان کارکردگرا ،دین ،جامعته را متحتد
کرده و با ایهاد یک روح جمعی ،شور و شتوق متذهبی و گستتر

احساستات همگتانی از
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رری مناسک جمعی ،همبستگی اجتماعی را تقویت و انسهام اجتمتاعی را حفتظ میکنتد و
درنتیهه ،به ارتقا سلامت افراد دیندار منهر میشود (راد و همکاران ،6034 ،ص.)03 .
گوردون آلپورت 6دیگر نظریه پرداز این حوزه است که به تفکیتک تصتور (جهتتگیر )
بیرونی از تصور (جهت گیر ) درونی دین ،همتت گمتارد .و معتقتد استت تتدین بیرونتی
(جهت گیر دینی بیرونی) یک نوع نگر

دینی است که فایدهنگرانته ،در ختدمت شتخص

است و حافظ مناف اوست .این افراد مستعدند که از دین برا اهتداف ختود استتفاده کننتد.
ارز ها آنها ،اب ار و فایده نگرانه است .این در حالی است که تدین درونی (جهتگیر
دینی درونی) خصیصة کسانی است که کل عقاید دیتن ختود را ،بتیقیدوشترا ،در ذهتن و
ضمیر خود رسوخ دادهاند و از آنچه ناظر به همنوعدوستی و خدمت به انسان ها است ،دریغ
نمی کنند .اینان بیشتر ع م ج م کرده اند که به دین خدمت کنند ،نه اینکه دین را بته ختدمت
خود درآورند .درونیبودن ،یک جهت گیر دینتی پختته استت کته بتا ستازگار عتارفی و
اجتماعی پیوند م بت برقرار کرده است ،درحالی که انطباق دینی بیرونی و ناپخته ،با سازگار
و سلامت روان ،همبستگی منفی برقرار کرده است .آلپتورت معتقتد استت کته بترا داشتتن
سلامت روانی و رسیدن به شخصیت بالغ و سالم ،یک دیندار عمیت (درونتی) لتازم استت
(ریاحی و همکاران ،6037 ،ص.)10 .
هارولد کو ینگ ،مذهب و عبادت را چی

فراتتر از کلمتات و پاستخ ها فی یولتوییکی

می داند .تحقیقات او بهخوبی نشان می دهد که افراد مذهبی زندگی سالمتر دارند و بتهرتور
کلی احساس خو بختی بیشتر میکن ند ،کمتر بیمار شده و یا دچار افستردگی میشتوند و
اگر دچار اینگونه مشکلات شوند ،سری تر بهبود مییابند (ریتاحی و همکتاران ،6037 ،ص.
 .) 14کو ینگ ،ده سازوکار برا تبیین رابطة بین متذهب و ستلامت روان ،ارا ته میکنتد کته
تقریباً همة آن ها تأییدکنندة اثر م بت دین دار بر ستلامت روان و بتهواستطة آن بتر ستلامت
جسمانی افراد است.
1. Gordon Alport
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براساس نظریات فوق ،مدل نظر پژوهش به شکل زیر ارا ه میشود و مورد آزمون قترار
میگیرد

 .4فرضیة اصلی تحقیق

بین دیندار و می ان سلامت شهروندان رابطتة مستتقیم وجتود دارد (هرانتدازه دینتدار
شهروندان بیشتر /کمتر باشد ،سلامت آن ها بیشتر /کمتر است).
 .5روش تحقیق

رو

تحقی در این پژوهش براساس هدف تحقی کاربرد و از لحا نحوة گتردآور

دادهها پیمایشی است  .همچنین ،این پژوهش از لحتا میت ان یرفتایی ،پهنتانگر استت و بتا
درنظرگرفتن معیار زمان ،مقطعی است .جامعة آمار مورد مطالعه در این پتژوهش ،جمعیتت
 03سال و بالاتر شهر مشهد هستند که تعداد آن هتا براستاس سرشتمار عمومتتی نفتوس و
مسکتن سال  333170 ،6032نفر مرد و  373003نفتر زن را شتامل شتده استت و براستاس
فرمول نمونه گیر کوکران و با احتمال خطا  %32تعداد  033نفر ،بتهعنتوان نمونتة تحقیت
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انتخاب شدند .برا گردآور دادهها از پرسشنامة استاندار  SF36و پرستشنامتة دینتدار
گلا

و استار

استفاده شد و پرسشنامه بعد از پیشآزمون و انهام دادن اصلاحات در آن در

اختیار پاسخگویان قرار گرفت .رو

نمونهگیر در این پژوهش ،خوشتها چندمرحلتها ،

شامل (منطقه ،ناحیة شهر  ،محله ،بلو

و خانوار) است که در وهلتة اول از ستی ده منطقتة

شهر مشهد با توجه به سطح توسعه یافتگی منار با استفاده از نمونه گیر تصتادفی ستاده دو
منطقة شهر که از منطقة بالا ،منطقة  ،6از منطقة پایین ،منطقة  2انتخاب شتد و ستپ ،در هتر
منطقه ،سه محله و از هر محله ،پنج بلو

و از میتان بلو هتا ،خانوارهتا بته رو

تصتادفی

سیستماتیک انتخاب شدند و افراد سی سال و بالاتر مورد پرسش قرار گرفتند.
جدول  -1مناطق و محلههای انتخابشده
مناطق و نواحی

محلهها

منطقه  ،6ناحیه 5

سهاد ،آبکوه ،ارشاد

منطقه  ،2ناحیه 5

ثامن ،مهرآباد ،مهد آباد

برا بررسی اعتبار وسیلة اندازه گیر  ،اعتبار محتوایی مد نظر بوده است که براستاس آن
اب ار گردآور ارلاعات به رؤ یت تعتداد از متخصصتان (گتروه علتوم اجتمتاعی دانشتگاه
فردوسی مشهد) رسید و براساس مشتورت آنهتا در عتین وفتادار بته چهتارچوب اصتلی
مقیاسها استاندارد مورد نظر ،برخی گویه ها اصلاح و بازنگر شد .بترا بررستی پایتایی
گویه ها نی از ضریب آلفا کرونباخ استفاده شده است که می ا ن پایایی بترا همتة متغیرهتا
بالا  3/7بوده است .در این بررسی ،علاوه بر توصیف دادهها ،رابطة بتین متغیتر مستتقل بتا
متغیر وابسته با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی وارسی شده است.
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جدول  -2ضرایب پایایی مقیاس دینداری و سلامت
ضریب آلفای

همبستگی بین

کرونباخ

گویهای

سلامت

01

03

3/327

-

تأیید

بعد روانی

64

03

3/363

-

تأیید

بعد جسمانی

55

03

3/340

-

تأیید

62

03

3/337

-

تأیید

بعد مناسکی

0

03

-

3/4

تأیید

بعد اعتقاد

0

03

-

3/5

تأیید

بعد عارفی

0

03

-

3/0

تأیید

بعد پیامد

0

03

-

3/4

تأیید

بعد دانشی

0

03

-

3/4

تأیید

شاخص

دیندار

تعداد
گویه

تعداد مشاهدات

وضعیت پایایی

 .6تعاریف نظری وعملیاتی مفاهیم تحقیق

تعریف نظری سلامت :سازمان بهداشت جهانی ،سلامتی را بتهعنتوان یتک آرمتان تعریتف
می کند .سازمان بهداشت جهانی در سال  ،6343سلامتی را چنین تعریف کرد «حالتی است از
به یستی کامل جسمانی ،روانی و اجتماعی و نه صرفاً فقتدان بیمتار یتا آستیب» (ستازمان
بهداشت جهانی.)5332 ،6
تعریف عملیاتی سلامت :در این بررسی ،برا سنهش سطح سلامت شهروندان  03سال و
بالاتر در شهر مشهد از پرسشنامة استاندارد  SF-36استفاده شده است کته بتهوستیلة ویتر و
شربورن 5ساخته شده و از رری  01سرال ،سلامت شهروند را از ابعاد مختلف مورد ارزیتابی
قرار می دهد و یکی از معتبرتترین ابت ار انتدازه گیر ستلامت عمتومی در مطالعتات جهتانی
محسوب می شود .مقیاس سنهش ستلامت شتهروندان  03ستال و بالتاتر در دو بعتد؛ شتامل

1. WHO
2. Ware & Sherbourne
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سلامت فی یکی 6و روانی 5سنهش شده که نمرات بین  3تا  633را در بر گرفته است و نمرة
بالاتر بهمن لة سلامت بالاتراست .اعتبار و پایایی این پرسشنامه در جمعیت ایرانی تأیید شتده
است و ضرایب همسانی درونی خردهمقیاسها هشتگانة آن بین  3/73تا  3/32و ضترایب
بازآزمایی آنها با فاصلة زمانی یک هفته بین  3/40تا  3/73گ ار

شده است .همچنین ،این

پرسشنامه می تواند در تمام شاخص ها ،افراد سالم را از بیمار تفکیک کند .ایتن پرستشنامته
توس کوششی ،میرزایی ،پوررضا و حسنی ( ) 6032استفاده شده است.
جدول  -3نمونة گویههای متغیر سلامت
بعد روانی اجتماعی

بعد جسمانی

کمنمودن از ساعات کار یا فعالیتهایی که قبلاً انهام

دویدن یا پیادهرو رولانیمدت یا بلندکردن اجسام

میدادید.

سنگین

کمشدن دقت و تمرک تان به کار یا فعالیتها روزمره

نشستن بر رو زانو یا خم شدن

در مقایسه با گذشته.
ناراحتیها جسمانی یا روانی تا چه حد مان

محدودیت در انتخاب شغل یا کار دلخواه به دلیل

رسیدگی به امور خانه و دیدار با فامیل و دوستان و

مشکلات جسمانی

همسایگان شده است.
احساس افسردگی شدید داشتم که احساس میکردم
هیچ چی

در رول یک ماه گذشته تا چه حد درد و ناراحتی
جسمانی را تهربه کردید.

نمیتواند مرا از این وض خارج کند.

در رول یک ماه گذشته احساس درد و ناراحتی جسمانی
احساس میکردم که ازکارافتاده و ناتوان شدهام

تا چه حد کار و فعالیت شما را دچار مشکل و اختلال
کرده است.

تعریف نظری دینداری :عبارت است از پتذیر

تمتام یتا بخشتی از عقایتد ،اخلاقیتات و

احکام دینی بهنحو که شخص دیندار خود را مل م به تبعیت و رعایت از این مهموعه بداند
(افشانی ،فاضل نهف آباد  ،حیدر و نوریان نهفآباد .)533 ،6033 ،
1. Physical health
2. Mental health
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و استار  6با توجه به تناقض هتا نتتایج تحقیقتاتی کته

پیرامون دیندار انهام شده بود ،کوشیدند ویژگی هایی را از میان این پژوهشها برگ ینند تتا
براساس آن یک مفهوم عملیاتی مشخص برا دیندار بستازند .بته عقیتدة ایتن دو محقت ،
علیرغم اینکه در ادیان تفاوتهایی وجود دارد ،وجوه مشترکی را بین آنها میتوان یافتت.
این عرصه ها ،ابعاد اصلی دیندار را تشکیل میدهند و عبارتاند از ابعاد اعتقاد  ،مناسکی،
پیامد  ،عارفی و فکر (سراجزاده و پویافر.)6031 ،
جدول  -4گویههای متغیر دینداری
قرآن کلام خداست و هرچه میگوید حقیقت محض است.
هنوز مطمئن نیستم که قیامتی هم وجود داشته باشد.

بعد اعتقاد

تعداد از فرشتگان همواره رفتار ما را زیر نظر دارند.
اگر گناهی مرتکب شوم ،از خداوند تقاضا بخشش میکنم.
هنگام زیارت اماکن متبرکه ،احساس خوبی به من دست میدهد.

بعد عارفی

اگر مشکلی برا انسان پیش بیاید ،با توسل به امامان حل میشود.
وقتی آدم مالیات میدهد ،پرداخت خم ،ضرورتی ندارد.
من در کارها روزمرهام حلال و حرام شرعی را رعایت میکنم.

بعد پیامد

نگاه به نامحرم ،تیر زهرآلود از ناحیة شیطان است.
در مراسم دعا توسل یا کمیل شرکت میکنم.
هرچند وقت یک بار قرآن میخوانم.

بعد مناسکی

در نماز جماعت مسهد شرکت میکنم.
ارلاعاتم در مورد آیات قرآن مناسب است.
برا یادگیر مسا ل دینی تلا

میکنم.

بعد دانشی یا فکر

کتب مربوا به حوزة دین را مطالعه میکنم.

1. Glock and Stark
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 .7یافتههای تحقیق

بهرورکلی از بین  033شهروند که مورد بررسی قرار گرفتند ،میانگین سن پاستخگویان
 46/03سال بوده 05 ،درصد را زنان و  13درصد از جمعیت نمونه را مردان تشکیل دادهاند.6
میانگین تعداد اعضا خانواده ها نمونة مورد بررسی  4/62فرزند بوده است .بیش از نیمتی
از پاسخگویان  26/7درصد شاغل تماموقت 56،درصد شاغل نیمهوقت 64/0 ،درصتد شتاغل
پارهوقت و  60درصد نی بیکار میباشند .از نظر نوع شغل 03/0،درصد از پاسخگویان دارا
شغل دولتی هستند .همچنین 43/7 ،درصد نی شغل آزاد دارنتد؛ ضتمن آنکته  65درصتد از
پاسخگویان ،شغل خود را اظهار نکردهاند .اک ر پاسخگویان؛ یعنتی  73درصتد ازدواج کترده،
دارا همسر هستند و  63درصد از پاسخگویان هرگ ازدواج نکردهانتد .همچنتین ،میتانگین
نمرة دیندار در بین پاسخگویان  0/320از  2و میانگین نمرة سلامت آنهتا  77/671از 633
بوده است که وضعیت مناسبی را در میان افراد بالا  03سال درمهموع نشان میدهد.
فرضیة کلی این تحقی به این قرار بوده است که بین دیندار شهروندان و می ان سلامت
آنها رابطة مستقیم وجود دارد (هراندازه دیندار شهروندان بیشتر /کمتر باشد ،سلامت آنها
بیشتر /کمتر استت) .بتا توجته بته ستطح ستنهش دو متغیتر دینتدار و ستلامت از آزمتون
همبستگی پیرسون استفاده شد .نتایج آزمون نشان میدهد که می ان همبستگی متغیر دیندار
با می ان سلامت شهروندان  3/404است .این نتیهه بیانگر وجود همبستگی م بتت (مستتقیم)
بین دیندار و سلامت است؛ بهعبارت دیگر ،نتایج آزمون نشان میدهد که با افت ایش میت ان
دیندار شهروندان ،می ان سلامت آنها نی اف ایش مییابد و از نظر آمار در سطح ارمینتان
 33درصد مو رد تأیید قرار گرفته است.

 .6با توجه به همکار کمتر زنان در جوابگویی به پرسشنامه و تمایل بیشتر خانوارها به پاسخگویی از جانب مرد ،سهم
مردان در تعداد نمونه اف ایش یافته است.
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جدول  -5نتایج آزمون همبستگی دینداری و سلامت
ضریب همبستگی

سطح معناداری

متغیر وابسته

متغیر مستقل

3/473

3/336

دیندار

سلامت جسمانی

3/013

3/336

دیندار

نمره کلی سلامت

3/404

3/336

سلامت روانی

دیندار

اجتماعی

برا ارزیابی رابطهها و تأثیرات مرلفهها د یندار بر سلامت شهروندان نی متیتتوان از
تحلیل رگرسیون خطی استفاده کرد .شایان ذکر است در این تحقی همه متغیرها مستقل به
شیوة همزمان 6وارد محاسبات رگرسیونی شدهاند .نتایج آزمون بیانگر آن است که متغیرهتا
واردشده در مدل رگرسیونی ،رو همرفته ،حدود  01/7درصد از تغییرات سلامت شهروندان
را تبیین میکنند.
جدول  -6نتایج رگرسیون چندگانه
ضریب همبستگی چندگانه

3/163

2

ضریب تعیین

3/035

3

ضریب تعیین تعدیلشده

4

3/017

براساس نتایج رگرسیون چندگانه  ،ضریب همبستگی چندگانة متغیرها مستقل بتا متغیتر
وابسته  ،3/163ضریب تعیین  3/035و ضتریب تعیتین تعتدیل شتده  3/017استت .در بتین
متغیرهایی که وارد مدل شدهاند ،براساس بتا ها استانداردشده ،متغیر مستقل دیندار بُعتد
دانشی دارا بیشترین تأثیر بر سلامت شهروندان و مقدار استاندارد تأثیرگذار آن بتر متغیتر
وابسته برابر با  3/473است .در این میان ،تنها وضعیت تأهل تأثیر معنادار بر سلامت نشتان
نمیدهد.
1. Eenter
2. R
3. R Square
4. Adjusted R Square
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جدول  -7نتایج رگرسیون چندگانه برای سنجش اثر متغیرهای مستقل بر میزان سلامت
متغیرها مستقل

بتا

سطح معنیدار

دیندار اعتقاد

3/663

3/336

دیندار دانشی

3/473

3/303

دیندار مناسکی

-3/063

3/336

دیندار پیامد

3/430

3/336

دیندار عارفی

3/676

3/331

وضعیت تأهل

3/354

3/137

جنسیت

-3/613

3/336

 .8بحث و نتیجهگیری

پژوهش حاضر با هدف برریسی اثر دیندار بر سلامت شهروندان  03سال و بالاتر شتهر
مشهد صورت گرفته است .متغی ر مستقل این پژوهش دیندار است و ایتن متغیتر از  2بعتد
اعتقاد  ،مناسکی ،عارفی ،دانش ی و پیامد ستاخته شتده استت .یافتته ها توصتیفی نشتان
می دهد که می ان دیندار در جامعه مورد بررسی در سطح بالا ( 0/320از  )2است .بته دلیتل
این که فرهنگ غالب بر جامعه ،فرهنگ اسلامی و دینی است و مشهد نی شهر مذهبی تلقتی
میشود ،بنابراین ،باورها و اعتقادات افراد از آن تأثیر میپذیرد.
متغی ر وابسته این پژوهش سلامت است و این متغیر از دو بعد روانی اجتماعی و جسمانی
تشکیل شده است .یافته ها توصیفی نشان می دهد که می ان سلامت در جامعه مورد بررستی
در سطح مناسب ( 77/671از  )633است .ازآن جاکه اک ریت جمعیت در نمونة مورد بررستی
با توجه به ساخت جمعیتی ایران ،جمعیتی بین  03تا  42سال بوده و میانگین ستن جمعیتت
مورد مطالعه  46/03بوده است ،انتظار می رفت سلامت از حد متوس بالاتر باشد.
همچنین یافته ها تحقی حاضر نشان داد که می ان همبستگی مت غیّر مستتقل دینتدار بتا
می ان سلامت شهروندان  03سال و بالاتر برابتر بتا  3/404استت .ایتن نتیهته بیتانگر وجتود
همبستگی م بت (مستقیم) بین دیندار و سلامت است .به رور خلاصته میتتوان گفتت کته
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نتایج آزمون آمار برا بررّسی رابطة میان دیندار و سلامت ،گویا آن است که دینتدار
در ارتقا سلامت کل و ابعاد آن اثر مع نی دار دارد .نتایج این آزمون با توجه به بحثهتا
نظر مطرحشده دربارة نسبت میان دیندار و سلامت دور از انتظار نبود .مطتاب نظریتهها
مطرح شده ،از رری کارکردها دین می توان اثر م بت دیندار بر سلامت و ابعاد آن را تبیین
کرد.
همچنین ،رابطة دیندار و سلامت در مطالعة حاضر هماهنگ با نتتایج مطالعتات تهربتی
نظیر محمود و ف ون مهر ()6030؛ بلتورد  ،بلتورد و غیتور ()6035؛ بهرامتی چگنتی
()6033؛ چراغی و مولو ()6032؛ آرسلان ،همارتا و اوستلو)5363( 6؛ روزمارینتا)5333( 5؛
است .دین چهرة جهان را در ن د فرد دیندار دگرگون میستازد و رترز تلقتی او را از ختود،
خلقت و رویدادها پیرامون تغییتر میدهتد ،فترد دینتدار ختود را تحتت حمایتت و لطتف
همهجانبة خداوند میبیند و به این ترتیب ،احساس آرامش و لتذت معنتو عمیقتی بته و
دست میدهد .الوین ،در تبیین رابطة دیندار و سلامت اظهتار میکنتد کته متذهب ،ارتبتاا
دا می انسان با خال هستی و اعتقاد به حضور دا می او در لحظتهها حستاس بتوده ،تتأثیر
بس ایی در ایهاد بهداشت روانی سالم و درمان بیمار ها جسمی و روحی دارد (رضتاپور،
فتحی ،سردار و شیرعلی پور ،6033 ،صص .)35-30 .بنابراین ،یکتی از پیشتنهادها ایتن
تحقی برا مطالعات آتی ،تفحص بنیاد در متون اصتیل استلامی و استتخراج راهکارهتا
عملی برا مقابله با اضطراب و افسردگی و در گام بعد بررستی تتأثیر ایتن راهکارهتا بتر
کاهش نشانه ها اختلالات مذکور است .مقایسة رو ها روان درمانی صرف و رو هتا
درمانی مبتنی بر آموزه ها دینتی نیت می توانتد موضتوع تحقیقتات بعتد باشتد .همچنتین،
ازآن جاکه مذهب و اعتقادات مذهبی تأثیر چشمگیر در سلامت افراد دارد ،پیشنهاد میشتود
تحقیقاتی جهت اف ایش اعتقادات مذهبی و عوامل تأثیرگذار بتر اعتقتادات نیت انهتام شتود.
1. Arslan, Hamarta & Uslu
2. Rosmarin
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مسألة قابل توجه دیگر در این حی طته ،لت وم بتازبینی در فرآینتد تربیتت متذهبی کودکتان و
نوجوانان است .خانواده و نظام آموزشی از مهم ترین مراج تربیت مذهبی در جامعه هستتند.
به نظر می رسد نقش این مراج در تقویت بعد دانشی فکر بیشتتر از ستایر ابعتاد دینتدار
است .بنابراین ،بازبینی در مطالب کتب آموز

دینی در مقتار مختلتف آموزشتی از دیگتر

پیشنهادها این تحقی است.
کتابنامه
 .6افشانی ،ع .ر و شیر محمتدآباد ،ح .)6034( .بررستی رابطتة میت ان احستاس انت وا اجتمتاعی و

سلامت اجتماعی زنان شهر ی د .تهران دومین کنفران ،بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی.
 .5افشانی ،ع .ر ،.فاضل نهفآباد  ،س ،.حیدر  ،م .و نوریان نهتفآبتاد  ،م .)6033( .پژوهشتی در
باب رابطة دیندار و اعتماد اجتماعی .علوم اجتماعی.637-567 ،)43( ،
 .0باورصاد ،ب ،.شمسی گوشکی ،س .و محمد  ،م .)6030( .بررسی رابطة میان دینتدار و ستلامت
روان مناب انسانی سازمان (مورد مطالعة دانشگاه شتهید چمتران اهتواز) .توستعة اجتمتاعی،)5(3 ،
.567-503
 .4بلورد  ،ز ،.بلورد  ،ا .و غیور  ،م .)6035( .تحلیل جامعهشناختی رابطة دیندار با سلامت روان

(پژوهشی در میان دانشهویان دانشتگاه آزاد استلامی واحتد ستیرجان) .مطالعتات جامعتهشتناختی
جوانان.47-15 ،)3( 0 ،
 .2بهرامی چگنی ،ذ .)6033( .بررسی رابطة بین دیندار با اختلالات روانتی دانشتهویان دانشتگاه آزاد
خرم آباد .روانشناسی و دین.36-635 ،)5( 0 ،
 .1پورمحمد ،ر ،.جهانبخش ،ا .و محمد  ،ا .)6031( .بررستی نقتش دینتدار در مشتارکت زنتان در

فعالیتها ورزشی (نمونة مورد مطالعه زنان شهر تهران) .علتوم اجتمتاعی دانشتگاه آزاد استلامی
واحد شوشتر.77-633 ،)0( 66 ،
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 .7توکلّی ،س ،.اسماعیلزاده ،ف ،.لشکر قوچانی ،م .و محمد  ،س .)6032( .بررسی نقش دیتن در
سلامت روان .سومین کنفران ،بین المللی پژوهشها نوین در علوم انسانی .ایتالیتا_ رم موسستة
مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.
 .3چراغی ،م .و مولو  ،ح .)6032( .رابطة بین ابعاد مختلف دیندار و سلامت عمومی در دانشهویان
دانشگاه اصفهان .پژوهشها تربیتی دانشکدة علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.6-55 ،)5(5 ،
 .3راد ،ف ،.محمدزاده ،ف .و محمدزاده ،ح .)6034( .دین و ستلامت اجتمتاعی بررستی رابطتة دینتد
دار با سلامت اجتماعی (مطالعة مورد

دانشهویان دانشگاه پیام نور مرند) .علتوم اجتمتاعی65 ،

(.607-613 ،)5
 .63رضاپور ،. ،فتحی ،آ ،.سردار  ،م .و شیرعلیپور ،ا .)6033( .بررسی رابطة دیندار با رضایت از
زندگی با تعدیلگر مرلفهها سلامت روانی .روانشناسی دانشگاه تبری .13-33 ،)63( 2 ،
 .66ریاحی ،م .ا ،.علیورد نیا ،ا .و بنیاسد ،م .ر .)6037( .بررسی اثرات دیندار و جهتگیتر دینتی
بر سلامت روان دانشهویان دانشگاه مازندران .علوم اجتماعی.26-33 ،)5( 2 ،
 .65ر یسی ،ر ،.و منتظر توکلّی ،حمدالله .)6032( .رابطة دیندار با سلامت روان و خودکارآمد در

دانش آموزان دختر دورة متوستطة دوم ناحیتة یتک کرمتان .نخستتین همتایش جتام بتینالمللتی
روانشناسی ،علوم تربیتی و علوم اجتماعی .تهتران مرکت همتایشهتا کوشاگستتر بتا همکتار
دانشگاهها کشور.
 .60زکی ،م .ع ،.و خشوعی ،م .)6035( .سلامت اجتماعی و عوامل مرثر بر آن در بین شهروندان شتهر
اصفهان .مطالعات جامعهشناختی شهر.73-7633 ،)3( 0 ،
 .64سراجزاده ،ح ،.جواهر  ،ف .و ولایتی خواجه ،س .)6035( .دین و سلامت آزمون اثر دیندار بتر
سلامت درمیان نمونها از دانشهویان .جامعهشناسی کاربرد .22-77 ،)6( ،
 .62ستتراجزاده ،ح ،.و پویتتافر ،م .ر .)6031( .مقایستتة تهربتتی ستتنههها دینتتدار

دلالتهتتا

رو شناسانة کاربرد سه سنهه در یک جمعیت .جامعهشناسی ایران.76-70 ،)4( 3 ،
 .61فتحی ،م ،.عهمنژاد ،ر .و خا

رنگین ،م .)6036( .عوامل مرتب با سلامت اجتماعی معلمان شتهر

مراغه .رفاه اجتماعی.552-540 ،)47( 65 ،
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 .67فرح بخش ،س ،.غلامرضتایی ،س .و نیتک پتی ،ا .)6034( .رابطتة بتین ستلامت روانتی و برختی
متغیرها زمینها در دانشهویان دانشگاه لرستان .دانشگاه علوم پ شتکی لرستتان 0( 7 ،و -31 ،)4
.73
 .63کلانتر  ،ع ،.و حسینیزاده آرانتی ،س .)6034( .دیتن ،ستلامت روان و احستاس تنهتایی .بررستی
نسبت میان می ان دیندار و سلامت روان با احساس تنهایی (متورد مطالعتة شتهروندان تهرانتی).
جامعهشناسی کاربرد .52-44 ،)4( 51 ،
 .63کوششی ،م ،.میرزایی ،م ،.پوررضا ،ا ،و حسنی در میان ،غ .ر .)6032( .تأثیر سترمایة اجتمتاعی بتر
سلامت سالمندان  13سال و بالاتر در منار شهر مشهد .علوم اجتماعی.633-653 ،)6( 60 ،
 .53محمود  ،م ،.ف ونمهر ،ن .)6030( .بررسی ارتباا میان ابعاد مختلف دینتدار بتا ستطح ستلامت
روانی و احساس شادکامی در بین دانشهویان دانشگاه آزاد اسلامی ارومیته در ستال تحصتیلی -30
 .35کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی .قم مرک راهبر مهندسی فرهنگی شتورا فرهنتگ
عمومی استان بوشهر.
 .56موسو  ،ر ،.اکبر زردخانته ،س .)6033( .الگتو رابطتة دینتدار و ستلامت روان دانشتهویان
تفاوتها جنسیتی .فرهنگ و مشاوره.626-673 ،)5( 6 ،
 .55مولایی ،ج ،.رستمی ،ا .)6031( .بررسی رابطة بین دیندار و سلامت روان (مطالعة مورد

جوانان

شهر آبدانان) .همایش ملی عفاف ،حهاب و سبک زندگی .زاوه دانشگاه پیام نور خراسان رضتو
 اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان زاوه. .50نگهدار  ،س ،.محمد نیا ،ا .و صابر ،ا .)6034( .تبیین رابطة نگر

مذهبی و دیندار با سلامت

دانشهویان .دومین کنگره علمی پژوهشی سراسر توسعه و ترویج علتوم تربیتتی و روانشناستی،
جامعهشناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران .تهران انهمن علمی توسعه و تترویج علتوم و فنتون
بنیادین.

 .54ه ارجریبی ،ج .و ارفعی عین الدین ،ر .)6036( .اوقات فراغت و سلامت اجتمتاعی .برنامتهریت
رفاه و توسعة اجتماعی.03-14 ،)63( 0 ،
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