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چکیده
ضابطه بین ديرنداضی أ
اين پژأهش پژأهش بنیادی اس كه هدف آن شناخ
ت
جامعه ما جامعهای دينر
سالم ضأان دض شهرستان سقز اس  .باتوجهبه اينکه
ت
ضابطه آن با جنبههای گونراگون زنردگ  ،از جملره
اس أ شناخ دينداضی أ
ت
سالم ضأان ازلحاظ آسیبشناس اهمی داضد ،اين تحقیق م تواند دض كمرک
به جوانان مؤثر باشد .ابزاضهرای استفادهشرده دض ايرن پرژأهش عباض انرد از:
نامه سالم ضأان .دض ايرن پرژأهش دادههرای
نامه دينداضی أ پرسش ت
پرسش ت
أسیله ضأشهای آماض توصیف َ ،ريب همبستگ أ  ...تجزيه أ
بهدس آمده به
ت
تحلیل شد .ضأشهای آماضی نشان دادند كه بین متغیرهای پیشبینر أ مرالک
استفادهشده ضابطه أجرود داضد  .همچنرین ،نترايد نشران دادنرد كره ضابطرههای
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معناداضی بین دينداضی أ اختاللهای ضأانر أجرود داضد .عالأهبرراين ،نترايد
تحلیل نشان دادند كه بُعد اعتقادی أ آيین دينداضی ،بیشترين نقش ضا دض تعیین

اختاللهای ضأان داضند.
واژگان کلیدی

دينداضی ،اختاللهای ضأان  ،سالم ضأان  ،دانشآموزان.
طرح مسئله
دض سالهای اخیر ،دين بهعنوان يکر از متغیرهرای بسریاض مرؤثر برر ضفتراض أ
حال های ضأان  ،توجه بسیاضی از متخصصان أ ضأانشناسان ضا به خود جلب
كرد .پژأهشهای متعدد نشان دادهاند كه آنچه انسران امررأزی ضا بیشرتر ضنرد
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
194

م دهد ،خأل أجودی أ احساس ب هدف أ ب معناي دض زندگ اس (علمر ،
 .)1380همین احساس پوچ أ ب هدف كه دضأاقع  ،ناش از فراموشر خردا
به عنوان مبدأ أ مقصد زندگ اس  ،سبب شده اس كه انسان امرأزی هنگرام
كه به پايان زندگ م انديشد ،آينده ضا تاضيک أ مربهم ببینرد أ از آن بهراسرد.
حالآنکه دين با فراهم كردن نظام فکری أ عقیردت منسرجم دض چهراضچوب
مبدأ أ معاد ،أاقعی های زندگ ضا برای انسان فهمپذيركرده أ باعث م شود كه
فرد احساس هدفمندی أ معناداضی دض اين جهان داشته باشد.
تأثیر اضزش ها أ باأضهای مذهب دض سالم ضأان افراد دض پرژأهشهرای
گوناگون برضس شده اس  .دض مطالعهای نشان داده شد كره باأضهرای مرذهب ِ
قوی اثر ضأان مثبت دض فرد ايجاد م كنرد كره دض اضتقرای بهداشر ضأان أی
مؤثر اس  .همچنین ،باأضهای مذهب سالم افراد ضا افرزايش م دهرد أ برین

ضابطره مسرتقیم أجرود داضد (كونیرگ أ
مذهب أ قردض انطبراق برا محریط
ت
همکاضان .)1380 ،دض پژأهش كه آضين ( )1380انجام داده ،مشخص شرد كره
بین دينداضی با خشنودی كه از مؤلفههای ضأاندضست اسر نیرز ،همبسرتگ
مثب أ معناداض أجود داضد أ همچنین دينداضی با افسردگ  ،همبستگ منف أ
معناداض داضد .پژأهشهای متعددی نیز بر تأثیر سازههای دين بر سرالم ضأان
تفاأ معناداضی ازلحاظ اَطراب خصیصهای ديده شد .دانشجويان كه میرزان
توكل آنها بسیاض بود ،نسب به گرأه ديگر بهمراتب ،اَطراب كمتری ضا تجربره
مطالعه ديگرری ،همبسرتگ
م كردند (غباضیبناب أ خداياضی فرد )1380 ،دض
ت
مثب أ معناداضی بین ضأزه أ سالم ضأان مشراهده كردنرد .دض ايرن پرژأهش
معلوم شد كه ضأزه داضی باعث كراهش عاليرم اَرطراب أ افسرردگ أ بهبرود
عملکرد اجتماع افراد م شود (قهرمان أ ديگران.)1380 ،
دينداضی از ضاههای گوناگون موقعی بهزيست ضأان ضا فرراهم م كنرد؛ از
جمله ايجاد سبک زندگ صحیح ،جلب حماي های اجتماع  ،انجام ضفتاضها أ
آيین های مذهب  ،دادن انسجام به عقیده أ فکر انسان أ دادن معنرا بره زنردگ .
زمینه نقش مذهب أ فعالیر هرای مرذهب دض
باأجود پژأهشهای فراأان دض
ت
مطالعره نقرش آخرر أ معراد برهعنوان يکر از
سالم أ بهداشر ضأان ،از
ت
مقالره حاَرر برضسر نقرش
سازههای اصل دين غفل شرده اسر  .هردف
ت
باأضهای آخر نگرانه أ التزام به آنها دض سالم ضأان اس  .مفهروم سرالم
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تأكید م كنند .دض مطالعهای ،بین گرأه های دانشجوي با توكل زياد أ توكل كم،

ضأان يا سالم ضأانشناخت  ،جنبهای از مفهوم كل سالم جسم أ ضأان أ
اجتماع اس  .باأجود تالش هاي كه پیشرگامان سرالم ضأانر دض جهران،
بهمنظوض تأمین هرچه بیشتر سالمت انسانها انجام دادهاند ،هنوز معیاض محکم
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برای تعري ،أ تعیین مصداق كامل سالمت ضأان دض افراد أجود نداضد .پرس از
جنگ جهان األ ،توجه به سالم فکر أ ضأان دض برخ دانشکدههای اضأپرا،
به تدضيد متداأل شد ،تا آنجا كه دض سرال  ،1944دض نروزده كشروض اضأپراي أ
امريکاي جمعی های طرفداض بهداش ضأانر شرکل گرفر  .پرس از جنرگ
جهان دأم أ برمالشدن ضأيردادهای أحشر انگیز آن ،فیلسروفان ،پزشرکان،
كاضشناسان ،مربیران تعلیمأتربیر  ،دانشرمندان ،ضأحانیران أ متفکرران علروم
اجتماع  ،با تأكید بر كیفی ضأابرط افرراد بشرر ،بره موَروم سرالم فکرر أ
بهداش ضأان توجه جدی أ عمیق كردند.
دض سال  1948با شرك نمايندگان  48كشوض ،از جمله ايرران «فدضاسریون
جهان سالمت فکر» دض لندن تأسیس شد .دض اين فدضاسیون مقرض شد كره هرر
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كنگره جهان سالم فکر با حضوض نمايندگان كشروضها أ
چهاض سال يک باض،
ت
ضابطره فررد برا خرانواده أ اجتمرام أ
با هدف برضس موَوعا مربروط بره
ت
مشکال زندگ مدضن ماشین أ  ...برگزاض أ ايرن موَروعا دض آن برضسر
شود .سالم ضأان عالأهبر بدن سالم ،به محیط أ اأَام زنردگ سرالم نیراز
داضد .اينکه محیط أ عوامل گوناگون آن ،چگونه بر سراختاض أ سرالم ضأانر
فرد تأثیر م گذاضند أ فرد با چه شریوهای برا كشرمکشهای محیطر مبراضزه
م كند ،موَوع اسر كره هريرک از ضأيکردهرای گونراگون ضأانشناسر
باتوجهبه ديدگاه اختصاص خود به آن پرداختهانرد .همچنرین ،هريرک از ايرن
شریوه
ضأيکردها ماهی انسان أ نیرأی انگیزشر أ سرالم ضأانر اأ ضا بره
ت
خاص تبیین كردهاند .بهعنوان مثال ،برخ از اين ضأيکردها ،سالم ضأانر ضا
فرايندی مستمر دانسته اند أ برخ ديگر آن ضا دض قالرب هنجاضهرا أ پیررأی از
آداب اجتماع جس أجو أ گرأه ديگر به هر دأ جنبه توجه كردهاند .بررای

نمونه ،ضأانپزشک أ ضأانشناس بالین دض آسیبشناس ضأان بر اصل انسان
بهنجاض تأكید كردهاند أ بهنجاضی يا سالم ضأان ضا معادل «نبود عاليم بیماضی»
پنداشتهاند .دضحال كه أَعی كنون ضأانشناس جهان ،حاك از توجه شايان
ضأانشناسان به مفهوم سالم ضأان دض قرالب أضای بهنجراضی أ نبرود عاليرم
بیماضی اس (خداضحیم .)1374 ،
دضباضه مذهب
اندازه يک قرن داضند .دض سالهای اخیر ،پژأهشهای ب شماضی
ت
ت
أ سالم ضأان انجام شده اس  .اين پژأهشها بهطوضكل نشران دادهانرد كره
اضتباط مثب برین مرذهب أ سرالم ضأان أجرود داضد .برهنظر م ضسرد كره
باأضهای مذهب م توانند آثاض مثب يا منف بر سالم ضأان بگذاضنرد أ بسرته
برره ديرردگاه های مررذهب شررخص ،ضأيرردادهای مشررابه دض زنرردگ افررراد ،برره
ال متفاأ مدنظر قراض م گیرند ( شاملو أ نجا  .)1378 ،دض ايرن
شیوهای كام و
ضابطرره میرران متغیرهررای نگرررش دينرر بررا سررالم ضأان میرران
مقالرره
ت
مقاله حاَر گام
دانشآموزان دبیرستان أ پیشدانشگاه برضس شده اس  .ت
ره نگرررش دينر بررا سررالم ضأان ر اسر  .ايررن
دضجهر پ بررردن برره ضابطر ت
موَوم به اين دلیل انتخاب شرد كره برضسر نقرش ديرن دض سرالم ضأان از
دهه اخیر ،به آن بسیاض توجه شرده اسر  .دض ايرن
موَوعات اس كه دض چند ت
پژأهش م خواهیم بدانیم كه آيا نگرش دين دض سالم ضأان ترأثیر بسرزاي
داضد أ باعث تقوي آن م شود؟ اين پژأهش ضأی  100نفرر از دانشآمروزان
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پژأهش های مربوط به مذهب أ شخصری أ سرالم ضأان گسرترهای بره

دختر دبیرستان انجام شد .براأجود پژأهشهرای فراأانر كره حراك از اثرر
مثب دين بر سالم ضأان اس  ،افراد ديرنداضی ديرده م شروند كره سرالم
ضأان كاف نداضند.
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پژأهشررگران تعري،هررای متعررددی از ديررن بیرران كردهانررد أ دض پرر
برضسرر آثرراض نگرشهررای دينرر افررراد بررر أَررعی آنهررا بودهانررد.
دضاين میرران ،آلپرروض دأ نرروم نگرررش دين ر ضا مشررخص كرررد كرره عبرراض
اس از :گررايش دينر دضأنگررا أ نگررش دينر برأنگررا .اأ معتقرد برود
افراد با جهر گیری بیرأنر  ،بیشرتر دض پر بهدسر آأضدن مقرام أ موقعیر
اجتماع هستند؛ امرا دض مقابرل ،افرراد داضای جهر گیری دضأنر  ،عالقرهای
دضأن به دين داضنرد أ آن ضا تمرام أ كمرال دض زنردگ خرود اجررا م كننرد.
از ديرردگاه سررازمان بهداشرر جهرران  ،سررالمت مجموعررهای از حال هررای
ضفرراه كامررل جسررمان أ ضأان ر أ اجتمرراع تعريرر ،شررده اس ر  .موَرروم
سررالمت از برردأ پیرردايش انسرران مطرررح برروده ؛ امررا هرگرراه از آن سررخن
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برهمیان آمرده اسر  ،عمومر وا بُعرد جسررم آن دضنظرر گرفترهشررده أ بره بُعررد
ضأان آن كمتر توجه شده اس (سازمان جهان بهداش .)1990،

براساس آماض ،حدأد  52میلیون نفر از مردم جهان دض سنهای مختلر ،،از
بیماضیهای شديد ضأان ضند م برند أ  250میلیون نفر بیماضی خفیر ،ضأانر
داضند .دض ايران نیز براساس داده های موجود ،اين آماض از ساير كشروضها كمترر
زمینره بهنجراضی أ سرالم
نیس (سرلطانیان أ همکراضان .)174 :1383 ،دض
ت
ضأان م توان گف كه يک از عوامل بسیاض مهم كه دض شکلگیری شخصری
آدم نقش داضد ،مذهب أ دينداضی اس  .انسان از ابتدای تولد تا هنگام مرگ
مقوله دين دضاضتباط اس أ ضشد أ تکامل ضأان أ اجتماع آدم ضيشره دض
با
ت
أَعی دينداضی اأ داضد .بنابراين ،أَرعی ديرنداضی يکر از موَروعا
بسیاض مهم اس كه دض شکلگیری شخصی أ سالم ضأان افراد نقش مهم
ايفا م كند (حسین .)159 :1381 ،

مذهب دض فرد نگرش مثبت نسب به دنیا ايجراد م كنرد أ اأ ضا دض مقابرل
ضأيدادهای ناگواض زندگ  ،مثل فقر يا بیماضی ياضی م كند .همچنین ،مذهب به
دهنده
زندگ فرد معنا أ هدف م دهد .داشتن معنرا أ هردف دض زنردگ نشران
ت
سالم ضأان اس أ باعث افزايش تواناي فرد دض انجام كاضها م شرود .افرراد
مذهب با حوادث ترأماتیک زندگ كه پرذيرفتن نیسرتند ،ضاحر تر سرازگاض
ديگران ،احساس آزادی شخص بیشتری م كنند (كوئنیرگ .)2004 ،دض سرال
 ،1990حدأد  5میلیون نفر دض جهان براثر انوام گوناگون آسیبها جان خود ضا
از دس دادهاند كه بیشتر اين مرگ ها میان جوانان بروده اسر  .دض ايرن گررأه
زمره ده دلیرل اصرل مررگ
سن خودكش أ جناي أ خشون  ،بهترتیب دض
ت

مقولره سرالم ضأانر افرراد
بهشماض م ضأند كه اين ضأيدادها نیز كمأبیش با
ت
مرتبطاند (نوضباال أ همکاضان  .)24 :1380 ،دض پژأهشهای ديگر كشروضهای
جهان ،میزان شیوم اختاللهای ضأان  ،بین  10ترا 41دضصرد دض نوسران بروده
اس (سلطانیان أ همکاضان.)174 :1383 ،
پژأهشهای آزمايش انجامشده بهمنظوض تعیرین نروم بهزيسرت ضأانر دض
طول حیا هر فرد ،پیوسته از مذهب ،بهعنوان أيژگ َرأضى برراى سرالم
مطلوب نام بردهاند .فرانکل أ هوي ( )1994أ يلکروک أ همکراضان ()1999
دضباضه  155مرد ،فعالی مذهب دضأنر  ،مثرل
گزاضش دادند كه دض برضس شان
ت
ضابطره
دعاكردن أ خواندن كتاب مقدس ،بهطوض معناداضى با ضَاي از زنردگ
ت

ضابطه مثب بین مذهب أ به زيست ضأان عموم دض طول پیوسرتاض
مثب داضد.
ت
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م شوند .مذهب باعث ايجاد امید دض فرد م شرود أ افرراد مرذهب نسرب بره

پیرشدن انسان آشکاض اس  .جنکینز ( )1999بر اهمی مذهب براى افرراد پیرر
تأكید كردند أ اصراض أضزيدند كه بايد پیرىشناسان نشان دهند كه آگاه ِ بیشتر
از مذهب ،عامل مهم دض بهبود سالمت اس  .پژأهشگران ديگر به اين نتیجره
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ال برا بهزيسرت دض
ضسیدهاند كه باأضها أ ضفتاضهاى سنّت يهودىمسیح احتما و
زندگ آينده ضابطره داضد (بوضبانرک1992 ،؛ كونیرگ1991 ،؛ 1993؛ لروين أ
كاترز .)1998،جانسون ( ) 1995دض پژأهش اهمی خوب پیرشدن ضا ازطريق
نتیجره
مطالعه اهمی مذهب دض زندگ افراد مسن برضسر كررد .أی بره ايرن
ت
ت
قطع ضسید كه مذهب دض زمان كه امید انسان از همهجا قطع م شود ،به افرراد
مسن امید م دهد.
دضباضه شیوم اختاللهرای ضأانر دض منراطق
دض ايران گزاضشهای فراأان
ت
گوناگون داده شده كه اين آماض از 12.5دضصرد دض يرزد ترا 23.84دضصرد دض
صومعهسرا متغیر بوده اس  .البته دض طرح مل ِ برضسر سرالم أ بیمراضی دض
نامه  GHQ-28میرزان اختاللهرای ضأانر ضا دض
ايران كه با استفاده از پرسش ت
افراد بیش از  15سال تعیین كررد ،شریوم اختاللهرای ضأانر دض كرل كشروض
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
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21دضصد به دس آمد كه بیشترين شیوم ايرن اخرتالال دض اسرتان كردسرتان،
يعن 39.1دضصد بوده اس (نوضباال أ همکاضان .)90 :1380 ،برهنظر م ضسرد
كه عوامل گوناگون دض برأز اختاللهای ضأان جوانان مؤثر اس كه از جملره
م توان به أَعی دين داضی آنان اشاضه كررد .بنرابراين ،آنچره دض ايرن مقالره
ضابطه دين أ میزان مذهب بودن با سالم ضأان أ تأثیر آن برر
برضس م شود،
ت
أَعی سالم ضأان جوانان اس .
سالمت أاژهای اس كه دض نگاه نخس  ،بهنظر م ضسرد تعرير ،آن آسران
أاژه
اس ؛ اما اين أاژه برای هركس معنای بسیاض متفاأت داضد .معنرای لغروی ت
ضابطه طوالن داشتهاند أ
سالمت  ،كاملبودن اس  .سالمت أ مذهب با يکديگر
ت
هماكنون نیز دض بسیاضی از فرهنگهرا براهم مرتبطانرد (شرريدان أ ضادماشرر،
ال دض مکتب اسالم سالمت ضأان با عنروان
1992؛ بهنقل از :يعقوب  .)1374 ،مث و

ضشد بهكاضضفته كه بهمعنای قائم بهخودبودن ،هرداي  ،نجرا  ،صرالح أ كمرال
اس (حسین 1371 ،؛ بهنقل از :يعقوب  .)1374 ،مازن ( ) 1995معتقرد اسر
كه سالمت مفهوم نسربت وا انعطافپرذيری اسر أ ممکرن اسر آن ضا منحصرر وا
ِ
مفهوم نبودن بیماضی أ نراتوان دضنظرر گرفر أ يرا آن ضا بهصروض
بهعنوان
نامه سازمان جهران بهداشر () 1948
مثب ترين حال  ،مانند آنچه دض اساس ت
ضأان أ اجتماع أ تنها به نبودن بیماضی يا ناتوان اطالق نم شود» (يعقروب ،
 .)1374پولما أ پندلتون ( )1991دض امريکا مطالعهای ضا برا شررك  560نفرر
ضابطه مرذهب بودن برا احسراس سرالمت انجرام دادنرد .دض ايرن
برای برضس
ت
مطالعه فراأان نمازخواندن أ َاعمرال عبرادی أ َاشرکال گونراگون عبراد برا
معیاضهای سنجش مذهب بسیاضی برضس شد .تحلیل عرامل ِ پرانزده فعالیر
مذهب مشخص كرد كه چهاض نوم عباض كه سه عباض آن كالم أ چهراضم
مراقبهای بود ،برا احسراس سرالم ضابطره داضنرد .همچنرین ،دأ بُعرد عبرادی
كننرده
دين بودن ،يعن فراأان نمازخواندن أ اعمرال دينر  ،بهتررين پیشبین
ت
احساس سالمت بودند.
ضابطره برین
مطالعه جانسون ،دأيله ،الضی أ مالینز ( )1989دض امريکرا،
دض
ت
ت
دين بودن أ احساس تنهاي میان افراد مسن برضس شد .اين مطالعه نشران داد
كه مشاضك ِ بیشتر دض جنبههای اجتماع مذهب  ،بسیاض بیشرتر از مشراضك دض
اضتباط های گوناگون خانوادگ أ دأستان با احساس تنهاي نکردن ضابطه داضد.
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آمده اس  ،تعري ،كرد« :سالمت عباض اس از حال كامرل ضفراه جسرم ،

ضابطره آن ضا برا ضفتاضهرای
كونیگ أ هاضألد ( )1988میزان اَطراب مررگ أ
ت
مذهب برضس كردند .كسان كره باأضهرای دينر داشرتند أ دض موقعی هرای
پراسترس بهعباد م پرداختند ،بهخصوص آنان كه سنشان بیش از  75برود،
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نسب به آنهاي كه باأضهای مذهب نداشتند أ دض انجام اعمرال آن كاهرل بودنرد،
ال ترس از آن نداشتند .همچنین ،آزمودن هاي كره
كمتر از مرگ م ترسیدند يا اص و
از ضفتاضهای دين دض مقابله با موقعی های دشواض زندگ استفاده م كردنرد ،برهنظر
م ضسید كه بسیاض كاض آن ضا با اَطراب مرگ أ ترس از آن سازگاضی داشتند .ايرن
مطالعه نشان داد كه چنین ضفتاضهای سازش شناخت برای اشخاص سالمند مرريض
أ ناتوان كه منابع حمايت كم أ كنترل كم بر محیط داضند ،مناسب اس .
شريل أ الضسون ( ) 1988با برضس افررادی كره دچراض سروختگ شرديد
شدهبودند ،دضيافتند كه دضمانهای مذهب أ قویكردن باأض به خداأند ،بهبودی
سريعتر بیماضی ضا دض با گرأه شراهد برهدنبال داضد (احمردی ابهرری .)1375 ،
مقاله پژأهش اضزشمند خود ،با عنروان «جايگراه
كسم أ پیترسون ( )1985دض ت
ايمان دين دض بهداش ضأان » نتیجه م گیرند كه ايمان به خداأند أ باأض دين
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دض دأضههای دشواض أ تحملناپذير ،از جمله ضأياضأي با بیماضیهرای سرخ
بدن به انسان آضامش م بخشد (أيلتز .)1988 ،آنان دض پژأهش بالین خود از
كاهش میزان دضد دض بیماضان كه از دضدهرای شرديد بردن ضنرد م برنرد أ از
مراسم دين أ اعتقاد به شفاده خداأند بهره م برنرد ،يراد م كننرد (أيلترز أ
كريدض1988 ،؛ بهنقل از :احمدی ابهری .)1375 ،پژأهشها نشان م دهند كره
افزأن بر آثاض مثب ايمان به خداأند أ باأض به قدض اأ دض دضمان بیماضیهرای
جسم أ ضأان  ،تأثیر مراسم أيژه دض دضمان مذهب اهمیر داضد ( كرواكل أ
مکنا1986 ،؛ بهنقل از :احمدی ابهری.)1375 ،
سالم ضأان حال موفقی آمیز دض عملکرد ضأان اس كه به افراد تواناي
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سازش يافتگ أ سازگاضی أ كناضآمدن با مشکال أ پريشان ها ضا م دهرد أ
باعث شادی آنان م شود (دادستان .)1387 ،ازآنجاي كه دانشآموزان ،قشرری

ضابطه بین ديرن أ
جوان أ پويا دض جامعه هستند ،پژأهشگر قصد داضد با برضس
ت
سالم ضأان أ تأثیر آن ها بر سرالم ضأان جوانران ،گرام مفیرد دض ايرن ضاه
برداضد أ برای پوياي هرچه بیشتر اين گرأه از جامعه ،كمک هرچند ناچیز بره
آنان كند .امرأزه دأ عامل مهم موجب شده اسر كره عالمران تعلیمأتربیر أ
ضأانشناسان أ جامعه شناسان ،بازنگری دين أ ادبیا دين ضا َرأضی بداننرد.
80دضصد جوانان احساس م كنند كه به ايمان دين نیازمند هسرتند .همچنرین،
دض پژأهش كه توسط كزديا أ همکاضان ( ،)2010با عنوان «ترديدهای مذهب
أ سالم ضأان دض نوجوانان أ جوانان» صوض گرف  ،نتايد بره دسر آمده از
آن ،همبستگ مثبت ضا بین ترديدهای مذهب دض سطوح گوناگون ايمان مذهب
با اَطراب أ افسردگ نشان داد .دض أاقع ،هرچه افراد ازلحراظ اعتقراد دينر
خود ضا قوی كنند ،سالم ضأان بهتری خواهند داش .
ضابطره برین گرايشهرای دينر أ سرالم ضأان
هدف كل تحقیق ،برضس
ت
اس  .دضأاقع ،هدف از اين تحقیق پاسخ به اين پرسش اس كه آيا گرايشهای
مذهب تأثیری بر سالم ضأان داضد يرا خیر؟آيرا برین گرايشهرای دينر برا
سالم جسمان دانشآموزان ضابطه أجود داضد؟ آيا بین گرايشهای دينر برا
میزان اَطراب دانشآموزان ضابطه أجود داضد؟ آيا بین گرايشهرای دينر برا
میزان كنش اجتماع دانشآموزان ضابطه أجود داضد؟ آيا بین گرايشهای دين
با میزان افسردگ دانشآموزان ضابطه أجود داضد؟
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دض سال های آخر قرن بیسرتم ،آمراض نشران داد كره دض دانشرگاههای امريکرا،

روش تحقیق
جامعه آمراضی مردنظر دض
ضأش پژأهش حاَر از نوم توصیف پیمايش اس .
ت
متوسطه دأم دض شرهر سرقز دض سرال تحصریل
اين تحقیق دانشآموزان دختر
ت
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 1393تا  1394هستند .به منظوض دستیاب به گرأه آزمودن كه امکران تحلیرل
آماضی مناسب ضا فراهم سازد ،بهصوض كل  100نفرر از دانشآمروزان دخترر
شهر سقز به ضأش نمونهگیری تصادف ساده انتخاب شدند.
ابزار تحقیق
پرسشنامۀ دینی
اين پرسشنامه ضا خداياضیفرد أ همکاضان دض خرداد 1378تهیره كردنرد .ايرن
پرسشنامه نگرش سند نوم لیکر أ شامل چهل پرسش اس كه افراد به هرر
ال مروافقم دض
ال مخالفم دض سوی منف أ كرام و
پرسش برمقیاس پندگزينهای كام و
سوی مثب پاسرخ م دهنرد .تهیهكننردگان پرسرشنامه شراخصهای پايراي
مطالعه مقدمات األ أ دأم محاسبه كردهاند .دض هر
أضأاي پرسشنامه ضا دض دأ
ت
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دأ نوب َ ،رايب شاخص پايراي أ ضأاير پرسرشنامه دض سرطح مطلروب أ
نامه
باالي گزاضش شده اس (خداياضیفرد .)1378 ،همچنرین ،دض پايران پرسرش ت
چهاضپرسش  ،خودسنج كل اَافه شده اسر كره دض آن پاسرخدهندهها میرزان
مذهب بودن خود ضا ازنظر خودشان ،خانواده ،همکالس ها ،آشنايان ،استادان ،افرراد
ال
ال مرذهب ترا كرام و
ال غريبه دض مقیاسر پندگزينرهای از كرام و
غیرآشنا أ افراد كام و
نامه خودسرنج كلر برا هردف افرزايش
غیرمذهب اضزياب م كنند .اين پرسرش ت
نامه اصل به آن اَافه شده اس .
دضست أ دق پاسخهای افراد به پرسش ت
نمرهگذاری
نمرهگذاضی پرسشنامه براسراس پاسرخهای آزمودن هرا بره مرواد گونراگون
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ال مروافقم
ال مخالفم تا چهاض برای كام و
آن أ دض مقیاس پندتاي از صفر برای كام و
انجام م شود.

پرسشنامۀ سالمت عمومی 1گلدبرگ )(GHQ

نامه سالم عمروم ضا بررای تشرخیص اختاللهرای ضأانر
گلدبرگ پرسش ت
غیرسايکوتیک دض مراكز دضمان أ جامعه طراح أ تدأين كرده اسر (فتحر
آشتیان أ داستان  .)1388 ،اين پرسشنامه شامل چهاض مقیاس فرع اس كه
دض هريک از آنها هف پرسرش قرراض داضد .عنوانهرای مقیراس فرعر ايرن
كنش اجتماع  ،عاليم افسرردگ  .گلردبرگ أ هیلیرر( )1979همبسرتگ برین
نامه سرالم عمروم أ چکلیسر
دادههای بهدس آمده از اجرای دأ پرسش ت
عاليم ضأان ) (SCL-90ضأی  244نفر آزمرودن ضا برهمیزان  ./78گرزاضش
كردهاند .آتشافرأز (َ )1386ريب پاياي كرل ايرن پرسرشنامه ضا برا ضأش
آلفای كرأنباخ  0/92أ پاياي خردهمقیاسهای نشانههای بردن  ،اَرطراب أ
ب خواب  ،ناسازگاضی اجتماع أ افسردگ ضا بهترتیب  0/93 ،0/80 ،0/71أ
 0/78گزاضش كرده اس  .همچنین ،ضأاي همگراي ايرن آزمرون برا مقیراس
 SCL-90برابر با  0/87گزاضش شده اس (عالي أ پوزش.)1389 ،
یافتههای پژوهش
فرضیۀ نخست« :بین نگرش مذهب أ سرالم جسرمان دانشآمروزان ضابطره
أجود داضد».
برای آزمودن اين فرَیه از ضأش همبستگ پیرسون استفاده شرده أ نترايد
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پرسشنامه عباض اند از :عاليم جسمان  ،عاليم اَرطراب أ اخرتالل خرواب،

بهدس آمده دض جدأل  1نشان داده شده اس .
1.GENERAL HEALTH QUESTION.
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H0 : r  0

H1 : r  0

جدول  :1ضریب همبستگی بین نگرش دینی و سالمت جسمانی

متغیرها

نگرش دين أ سالم جسمان

تعداد

ضریب همبستگی
)(r

سطح معناداری
((sig

100

-0/041

0/681

همانگونهكه دض جدأل  1ديده م شود ،بین نگررش دينر أ بُعرد سرالم

جسمان دانش آموزان سقز ،همبستگ منف أ دض حد پرايین أجرود داضد؛ امرا
باتوجهبه سطح معنراداضی آزمرون آمراضی  p=0كره بیشرتر از  0/05اسر ،
م توان گف َ ،ريب همبستگ محاسبهشده ،معناداض نیس أ قابلی تعمیم بره
فرَیه پژأهش تأيید نشد.
جامعه آماضی برضس شده ضا نداضد .نتیجه اينکه
ت
ت
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فرضیۀ دوم « :برین نگررش مرذهب أ عاليرم اَرطراب أ اخرتالل خرواب
دانشآموزان ضابطه أجود داضد».
برای آزمودن اين فرَیه از ضأش همبستگ پیرسون استفاده شرده أ نترايد
بهدس آمده دض جدأل  2نشان داده شده اس .

H1 : r  0

جدول  :2ضریب همبستگی بین نگرش دینی و عالیم اضطرابی و اختالل خواب
دانشآموزان دختر
متغیر H
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H0 : r  0

نگرش دين أ عاليم اَطراب أ
اختالل خواب

تعداد

ضریب همبستگی
)(r

سطح معناداری
((sig

100

)*(-0/215

0/031

همانگونهكه دض جدأل  2ديده م شود ،بین نگرش دين أ عاليم اَطراب أ
اختالل خواب دانشآموزان همبستگ منف أ دض حد پرايین أجرود داضد؛ امرا
باتوجهبه سطح معناداضی آزمون آماضی  p=0كه كمتر از  0/05اس  ،م توان
جامعره
گف َ ،ريب همبستگ محاسبهشده ،معناداض اس أ قابلی تعمریم بره
ت
فرَیه پژأهش تأيید شد.
آماضی برضس شده ضا داضد .نتیجه اينکه
ت

أجود داضد».
برای آزمودن اين فرَیه از ضأش همبستگ پیرسون استفاده شرده أ نترايد
بهدس آمده دض جدأل  3نشان داده شده اس .

H1 : r  0

H0 : r  0

جدول  :3ضریب همبستگی بین نگرش دینی و کارکرد اجتماعی دانشآموزان

متغیرها

نگرش دين أ كاضكرد
اجتماع

تعداد

ضریب همبستگی
)(r

سطح معناداری
((sig

100

-0/171

0/032

همانگونهكه دض جدأل  3ديده م شود ،بین نگرش دين أ كاضكرد اجتماع
دانشآموزان همبستگ منف أ دض حد پايین أجود داضد؛ اما باتوجهبره سرطح
معناداضی آزمون آماضی  p=0كه كمتر از  0/05اس  ،م توان گفر َ ،رريب
جامعره آمرراضی
همبسرتگ محاسبهشرده معنرراداض اسر أ قابلیر تعمرریم بره
ت
فرَیه پژأهش تأيید شد.
برضس شده ضا داضد .نتیجه اينکه
ت
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فرضیۀ سوم« :بین نگرش دين أ كراضكرد اجتمراع دانشآمروزان ضابطره
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فرضیۀ چهارم« :بین نگرش دين أ میرزان افسرردگ دانشآمروزان ضابطره
أجود داضد».
برای آزمودن اين فرَیه از ضأش همبستگ پیرسون استفاده شرده أ نترايد
بهدس آمده دض جدأل  4نشان داده شده اس .

H1 : r  0

H0 : r  0

جدول  :4ضریب همبستگی بین نگرش دینی و میزان افسردگی دانشآموزان

متغیرها

نگرش دين أ میزان افسردگ

تعداد

ضریب همبستگی
)(r

سطح معناداری
((sig

100

)*(-0/230

0/021

همانگونهكه دض جدأل  4ديده م شود ،بین نگرش دين أ میزان افسردگ ،
اخالق * سال ششم ـ شمارة بیستو سوم ـ پاییز 1395
208

همبستگ منف أ دض حد پايین أجرود داضد؛ امرا باتوجهبره سرطح معنراداضی
آزمون آماضی  p=0كه كمتر از  0/05اس  ،م توان گف َ ،رريب همبسرتگ
جامعه آماضی برضس شرده ضا داضد.
محاسبهشده معناداض اس أ قابلی تعمیم به
ت
فرَیه پژأهش تأيید شد.
نتیجه اينکه
ت
نتیجه
ضابطه دين داضی أ سرالم ضأان دض شهرسرتان سرقز
هدف اين تحقیق شناخ
ت
ضابطره آن
جامعه ما جامعهای دين اس ؛ ازاينضأ ،شناخ ديرنداضی أ
اس .
ت
ت
با جنبه های گوناگون زندگ  ،از جملره سرالم ضأان ،ازلحراظ آسیبشناسر
اهمی داضد .دينداضی از ضاههای گوناگون م تواند موقعی بهزيست ضأانر ضا
فراهم آأضد؛ از جمله با ايجراد سربک زنردگ صرحیح ،جلرب حماير هرای

اجتماع  ،انجام ضفتاضها أ آيین های مذهب  ،دادن انسجام به عقیده أ فکر انسان
دضبراضه نقرش مرذهب أ
أ دادن معنا به زندگ  .باأجود پژأهشهرای فرراأان
ت
مطالعه نقش آخرر أ معراد
فعالی های مذهب دض سالم أ بهداش ضأان ،از
ت
مقالره حاَرر
بهعنوان يک از سازههای اصل دين غفل شرده اسر  .هردف
ت
برضس نقش باأضهای آخر نگرانه أ التزام به آنها بر سالم ضأان اس .
ضابطه منف أ معناداضی أجود نرداضد .يافترههای ايرن برضسر برا
دانشآموزان
ت
يافتههای تحقیق سررداض پوضگرودضزی ( ،)1376جلیلونرد ( ،)1380صرولت أ
همکرراضان ( )1380أ نیررز قهرمرران أ همکرراضان ( )1380همخرروان داضد .دض
برضضس حاَر اضتباط میان میزان ديرنداضی برا اَرطراب أ اخرتالل خرواب
دانشآموزان نیز منف أ معناداض اس  .يافتههای اين برضس نیرز برا يافترههای
تحقیررق سرررداضپوض گررودضزی ( ،)1376جلیلونررد ( ،)1380سررهراب أ سررامان
( )1380أ صررولت أ همکرراضان ( )1380همخرروان داضد .همچنررین ،دض ايررن
پژأهش اضتباط میان میرزان ديرن داضی برا اخرتالل دض كاضكردهرای اجتمراع
دانشآموزان منف أ معناداض اس كه با يافتههای تحقیق سرداض پروض گرودضزی
( ،)1376جلیلوند ( ،)1380سهراب أ سامان ( )1380أ قهرمران أ همکراضان
يافته اين پژأهش ايرن اسر كره برین میرزان
( )1380همخوان داضد .آخرين ت
دينداضی أ افسردگ دانشآموزان دبیرسرتانهای شراهد نیرز ضابطره منفر أ
معناداض اس كه با يافتههای تحقیق آضين ( ،)1378البرزی أ سرامان (،)1380
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جهررانمیری أ همکرراضان ( ،)1380خسرررأپوض أ سرراضدأئ ( ،)1380سرررداض
پوضگودضزی ( ،)1376جلیلوند ( ،)1380سهراب أ سامان ( ،)1380صرولت أ
همکاضان ( )1380أ قهرمان أ همکاضان ( )1380همخوان داضد.
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کتابنامه

 .1آتشافرأز ،عسرکر ،1386 ،مقايسر ته سرالم عمروم  ،اسرترس شرغل أ
فرسودگ شغل معلمان مداضس استثناي أ عادی مقطرع ابترداي خوزسرتان،
نامه كاضشناس اضشد ضأانشناس تربیت  ،دانشگاه شهید چمران اهواز.
پايان ت

 .2آضين ،خديجه ،1378 ،برضس ضابط ته دينداضی أ ضأاندضست ايرانیران مقریم
دأضه دكتری ،دانشگاه عالمهطباطباي .
نشده
كانادا ،پايان ت
ت
نامه چاه ت

ضابطره ضأان أ پايبنردی بره تقیردا
 .3جلیلوند ،محمدامین« ،1380 ،برضسر
ت
مذهب دض دانشجويان پزشک » ،همايش نقش دين أ بهداش ضأان  ،دانشرگاه
علومپزشک تهران.

 .4حسین  ،سیدضَا ،1381 ،برضس ضابط ته بین نگرش مذهب أ سرالم ضأان
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دانشرکده
نامه كاضشناس اضشرد،
دض دانشجويان پسر كوی دانشگاه تهران ،پايان ت
ت
ضأانشناس أ علومتربیت  ،دانشگاه عالمهطباطباي .
 .5خدا ضحیم  ،سیامک ،1374 ،مفهروم سرالم ضأانشرناخت  ،چ ،1مشرهد:
انتشاضا جاأدانفرد.

 .6خداياضیفرد ،محمد ،1386 ،گزاضش نهراي طررح پرژأهش تهیر ته مقیراس
اندازهگیری اعتقادا دين أ نگرشهای مذهب  ،دانشگاه شري.،
 .7خسرأپوض ،فرشید أ غالمرَا سادأئ « ،1380،برضسر ترأثیر اضزشهرای

مذهب دض طول مد دضمان بیماضان مبتال به افسردگ اساس » ،همايش نقرش
دين أ بهداش ضأان  ،دانشگاه علومپزشک تهران.
 .8دادستان ،پريرخ ،1387 ،ضأانشناس جناي  ،چ ،3تهران :سم .
 .9زاضم ،مهدی أ ديگران« ،1386 ،ضابط ته جه گیری دين (دضأن أ برأن ) أ

210

چکیرده مقراال دأمرین همرايش
سرسخت برا سرالم ضأان دانشرجويان»،
ت
سراسری نقش دين دض بهداش ضأان.

