مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال دهم | شماره  | 2تابستان 3199

پژمان باقری و همکاران

مقاله پژوهشی

بررسی رابطه بین تعهد مذهبی با تعهد به رفتارهای بهداشتی با رویکرد سبک زندگی اسالمی
*2

پژمان باقری ،1زهرا اکبرزاده ،2زهرا ملکی

 -1گروه پزشکی اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
 -2گروه بهداشت عمومی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی فسا ،فسا ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1318/11/22 :

تاریخ پذیرش مقاله1311/02/14 :

چکیده
زمینه و هدف :انسانهای امروزی از نوعی عدم تعهد مذهبی در کنار بحران سالمتی رنج میبرد .مطالعه حاضر بهمنظور بررسی ارتباط بین تعهد مذهبی با تعهد
به ر فتارهای بهداشتی باهدف برجسته کردن نقش بحران معنویت در بحران سالمتی انجام پذیرفته است.
مواد و روشها :این مطالعه بهصورت مقطعی انجام گردید و  310نفر از جمعیت باالی  18سال شهرستان فسا ،به روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه
استاندارد تعهد مذهبی ورتینگتون و ابزار محقق ساخته تعهد رفتار بهداشتی برای آنها تکمیل گردید .در پایان کلیه دادهها با استفاده از آزمون رگرسیون خطی
چندگانه و ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرمافزارهای  SPSSنسخه  22و  STATAنسخه  13تحلیل شدند.
نتایج :نتایج آزمون رگرسیون خطی چندگانه نشان داد نسبت شانس خام و تعدیلیافته تعهد مذهبی در پیشگویی میزان تعهد بهداشتی به ترتیب  1/23و 1/88
است .از بین  4متغیر مستقل ،تحصیالت ،جنس و شغل پیشگوییکنندههای خوبی برای متغیر تعهد بهداشتی نبودند ( )P>0/02و فقط متغیر سن اثرگذار بود
(.)P<0/02
نباید در آسیبشناسی رفتارهای بهداشتی از نقش ترکیبی میزان تعهد مذهبی و سایر عوامل غافل شد.
کلمات کلیدی :مذهب ،پزشکی ،بهداشت ،معنویت
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در فرهنگ اسالمی سختترین و ناگوارترین بیماریها ،مرض
قلب یا بیماری دل اطالق شده است؛ در توجیه این مهم آمده
مادامیکه روح و دل فردی به این بیماری گرفتار شد از شنیدن
حقایق عاجز میشود و این بدترین وضعیتی است که یک انسان
پیدا میکند؛ خواه این حقایق ،روحانی باشد خواه جسمانی (،1
 .)2مسئله بهداشت یکی از مهمترین حقایق مرتبط با سالمت
جسمانی است .بهداشت در لغت به معنای نیکو نگاهداشتن،
تندرستی و حفظ صحت تعریفشده است که در مفهوم علمی
خود ،معنایی جامعتر و وسیعتر از نبود بیماری جسمی دارد (.)3

در فرهنگ اسالم ،رعایت بهداشت فردی و محیطی گامی در
مسیر عبادت و جلب رضای خداوند است که در راستای توسعه
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی هم است ( .)4در رویکرد اسالمی
نیز ،بهداشت عبارت است از بهرهمندی فرد از وضعیت مطلوب
جسمانی ،روانی ،اجتماعی و معنوی بهگونهای که برای او امکانی
فراهم سازد تا بتواند به یک زندگی خالق ،رضایتبخش و
سعادتمند دست یابد (.)2
تعهد مذهبی نشان میدهد که یک فرد تا چه حد درگیر امور
مذهبی است که دارای  2زیرشاخه درون فردی و میان فردی
است که تعهد مذهبی درون فردی شامل ارزشگذاری فردی به
باورهای مذهبی و پایبندی و وفاداری به مقدسات است و تعهد
مذهبی میان فردی به تمایل رفتاری افراد برای شرکت کردن در
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نتیجهگیری :به نظر میرسد در شرایط فعلی جامعه ،میزان تعهد به رفتارهای بهداشتی برآیندی از میزان تعهد به رفتارهای مذهبی و عوامل دیگر است .لذا
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مواد و روشها
این مطالعه مقطعی ،به بررسی ارتباط بین تعهد مذهبی با تعهد
به رفتارهای بهداشتی در نمونهای از جمعیت شهرستان فسا در
جنوب استان فارس در سال  1312پرداخته است .جامعه هدف
این مطالعه ،کلیه جمعیت باالی  18سال شهرستان فسا بودند
که به روش نمونهگیری تصادفی انتخاب و بررسی گردیدند.
بهمنظور تعیین حجم نمونه از نتایج مطالعه نوابخش و همکاران
که میزان پایبندی مذهبی گروهی از دانشجویان را بررسی کرده
بودند ،استفاده گردید که  28درصد از دانشجویان از میزان
پایبندی پایینی برخوردار بودند ( .)11بر این اساس با در نظر
گرفتن حداکثر خطای  2درصد و سطح اطمینان  12درصدی
حداقل حجم نمونه  301نفر محاسبه گردید که درنهایت 310
نفر مورد پرسشگری قرار گرفتند .معیار اصلی ورود به مطالعه
برخورداری از سن باالی  18سال و مذهب شیعه بود که به دلیل
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بهداشتی ،بیانشده است .که توجه و تعهد به آنها ارتقاء
تندرستی را در پی خواهد داشت (.)18 ،12
اگرچه جهان در قرن حاضر بهحداعالی توسعهیافتگی بهداشتی
دستیافته است ،اما همچنان رفتار ،مهمترین عامل مرگومیر و
بیماری به شمار میرود و این موضوع به این معناست که رفتار
افراد از رفتار صحیح معطوف بهسالمتی و بهداشت انحراف دارد
و احتماالً یکی از دالیل این انحراف ،عدم تعهد و تقید به مبانی
دینی و رفتارهای بهداشتی توصیهشده در مذاهب است؛ اما از
طرفی علیرغم توسعه روزافزون علم آموزش بهداشت و
آموزشهای بهداشتی در ابعاد وسیع؛ همچنان شاهد رشد
روزافزون رفتارهای ناسالم و بیتوجهی به موازین بهداشتی در
جوامع مختلف هستیم که در کنار بحران معنویتی که در قرن
حاضر گریبان گیر همه دنیا شده است میتواند فرضیه ساز نوعی
ارتباط بین بیتوجهی به موازین دینی و بیتوجهی به موازین
بهداشتی توصیهشده در ادیان باشد و ازآنجاکه کمیت پژوهشها
درزمینه ی بررسی وضعیت میزان تعهد به موازین اخالقی و
مذهبی در جوامع امروزی با میزان تعهد و تقید به انجام رفتارهای
بهداشتی موردنظر مذهب بسیار نادر است بر آن شدیم تا به
بررسی ارتباط بین میزان تعهد مذهبی با میزان التزام به
رفتارهای بهداشتی با محوریت سبک زندگی ایرانی  -اسالمی در
نمونهای از جمعیت شیعی جنوب ایران بپردازیم.
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فعالیتهای مذهبی گفته میشود ( .)8همچنین تعهد رفتار
بهداشتی به تقید و الزام فردی به رفتارهای بهداشتی بهمنظور
پیشگیری از بیماری یا حفظ سالمتی گفته میشود (.)2
به عقیده پترسون و سلیگمن ،معنویت ،ارتباط خصوصی و
صمیمی بین انسان و خدا است که شاید بتوان از آن بهنوعی
احساس تعهد و پایبندی در رابطه خود باخدا تعبیر کرد ( .)8در
مطالعهای که درزمینه ی تعهد به رفتار اجتماعی سالمتمحور
انجام شد ،به این نتیجه رسیدند که رفتار سنجیده و درست با
همسران که مورد تأکید اسالم است ،میتواند عامل مهمی در
تقویت بردباری در برابر نامالیمات زندگی باشد .بر این اساس
احتمال میرود که در خانوادههای مذهبیتر نارضایتی زناشویی
که پیامدهای سالمتی عدیدهای دارد ،کمتر باشد .هرچند جامعه
ما وارد جریان صنعتی شدن شده است ،اما در کنار این تغییر و
تحوالت ،اعتقادات و ارزشهای مذهبی نقش خود را حفظ
کردهاند و بهعنوان نیرویی نظارتکننده در جهت نظارت بر رفتار
افراد جامعه ایفای نقش میکنند ( .)10 ،1 ،8در جای دیگری
هوکر و همکاران نشان دادهاند که خوشبینی و امیدواری رابطه
معناداری با سالمت روانی دارند ( .)12 ،11همچنین در یک
بررسی فرا تحلیلی که درباره ارتباط میان باورها و اعمال مذهبی
با بهداشت روان و کارکرد اجتماعی بود ،به این صورت گزارش
کردند که مذهب از طریق باال بردن توانایی مقابله با استرس،
ایجاد فضای حمایت اجتماعی و ایجاد امید و خوشبینی بر
سالمت روان تأثیر مثبتی میگذارد ( .)13دینداری با سبکهای
هویتی افراد ارتباط تنگاتنگی دارد و افرادی با سبکهای هویتی
موفق ،تعهد بیشتری به باورهای مذهبی دارند که یا خود بر اساس
کاوشهای شخصی به آنها دست پیداکردهاند و یا از دیگران این
مهم را کسب کردهاند ( .)14در نظام بهداشت و سالمتی اسالم،
مواظبت و پیشگیری از آسیبها و آلودگیها واجب دانسته
میشود؛ بهگونهای که ابعاد مختلف فردی ـ اجتماعی ،در قالب
وظایفی همچون رعایت بهداشت تغذیه ،سالمت جسمی ،روحی
و جنسی تنظیم میکند و در اختیار جامعه بشری قرار میدهد
( .)18 ،12در اسالم ،احادیث فراوانی از بزرگان دین ،جهت حفظ
صحت و تقویت بدن و پرداختن به آن ،واردشده است .همچنین
رهنمودهای فراوانی درباره استحمام و نظافت و مسواک زدن،
تشویق به کم خوری ،نهی از پرخوری ،خوردنیهای حالل و حرام،
خواص گیاهان ،میوهها و سایر خوراکیها و سایر دستورات

رابطه بین تعهد مذهبی با تعهد به رفتارهای بهداشتی
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نتایج
در این مطالعه  310نفر مشتمل بر ( 48/1 )142درصد مرد و

journal.fums.ac.ir

2224

] [ Downloaded from jabs.fums.ac.ir on 2022-01-20

بهوسیله آزمون کولموگروف اسمیرنوف تعیین گردید و بر اساس
قانون  ±2انحراف معیار از میانگین افراد به گروههای ضعیف،
متوسط و قوی ازنظر تعهد به موازین بهداشتی دستهبندی شدند.
در تدوین ساختار و محتوای این پرسشنامه از منابع مختلف
ازجمله متون اسالمی و سنتی ،نظرات کارشناسان و کتب
تخصصی استفاده گردید .روایی صوری ابزار بر اساس نظرات 10
نفر از اساتید متخصص رشته بهداشت بررسی و تأیید گردید.
برای تعیین خصوصیات پایایی آن نیز با استفاده از آزمون ضریب
آلفای کرونباخ مبتنی بر پیمایش پرسشنامه بر روی  30نفر از
جامعه هدف شهرستان قابلیت اعتماد  0/1گزارش گردید.
همچنین از روش تنصیف نیز همبستگی بین دو بخش پرسشنامه
مذکور باالی  0/82گزارش گردید .ضمن پرسشگریهای فوق
برخی مشخصات جمعیت شناختی شرکتکنندگان مشتمل بر
سن ،جنس ،شغل ،سواد و وضعیت تأهل بهعنوان متغیرهای
مخدوش گر احتمالی ثبت گردیدند .بهمنظور تجزیهوتحلیل
دادهها از دو روش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از
نرمافزارهای  SPSSنسخه  22و  STATAنسخه  13استفاده
گردید .برای تعیین ارتباط تعهد رفتار بهداشتی و تعهد مذهبی
افراد و پیشبینی میزان تعهد به رفتارهای بهداشتی بر اساس
تعهد به رفتارهای مذهبی از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه و
ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید .قبل از انجام آزمون
رگرسیون خطی نیز نرمال بودن توزیع مقادیر ،موردبررسی و
تأیید قرار گرفت .همچنین در ادامه بهمنظور بررسی نقش
واسطهگری متغیرهای جمعیت شناختی در فرایند ارتباطی
متغیرهای اصلی موردمطالعه و تعیین سهم واقعی تعهد مذهبی
در پیشگویی تعهد رفتار بهداشتی با کنترل متغیرهای مداخلهگر
از تحلیل رگرسیون خطی چندگانه استفاده گردید .بهمنظور انجام
این آزمون متغیرهای جنس ،تحصیالت و شغل همگی به
متغیرهای دوسطحی  0و  1تبدیل شدند .در مطالعه حاضر
مشخصات فردی افراد لحاظ نگردید و هیچگونه اجباری برای
شرکت در مطالعه وجود نداشت در ضمن رضایت آگاهانه کلیه
شرکتکنندگان قبل از تکمیل پرسشنامه اخذ گردید .در کلیه
مراحل انجام تجزیهوتحلیل دادهها ،سطح معنیداری آزمونها
کمتر از  0/02در نظر گرفته شد.
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نهادینه شدن نسبی رفتارهای بهداشتی و مذهبی در این سن و
به عبارتی ورود به سن قانونی تعیین گردید.
بهمنظور بررسی تعهد مذهبی از پرسشنامه استاندارد
ورتینگتون و همکاران ) (RCI-10استفادهشده است .پرسشنامه
تعهد مذهبی ورتینگتون و همکاران در سال  2003ساختهشده و
از  10گویه تشکیلشده است که بهمنظور سنجش میزان تعهد
مذهبی افراد به کار میرود ( .)20شرکتکنندگان در یک طیف
لیکرت  2درجهای میزان موافقت یا مخالفت خود را با هریک از
گویه ها مشخص میسازند .در این پژوهش منظور از نمره
استاندارد تعهد مذهبی نمرهای است که فرد به سؤاالت 10
گویهای پرسشنامه ورتینگتون میدهد .نمرهگذاری پرسشنامه
بهصورت طیف لیکرت  2درجهای است که برای گزینههای
«کامالً مخالفم»« ،مخالفم»« ،نظری ندارم»« ،موافقم» و «کامالً
موافقم» به ترتیب امتیازات  4 ،3 ،2 ،1و  2در نظر گرفته
میشود .لذا دامنه نمرات برای هر فرد بین  10تا  20در نوسان
است .به عبارتی نمرات بین  10تا  20بهعنوان میزان تعهد
مذهبی ضعیف ،نمرات بین  20تا  30بهعنوان میزان تعهد
مذهبی متوسط و نمرات باالتر از  30بهعنوان میزان تعهد
مذهبی قوی در نظر گرفته میشود .در مطالعه شفیعی عربی در
رابطه با سنجش پایایی پرسشنامه مذکور ،ضریب آلفای کل
آزمون  0/13و در زیر مقیاس تعهد مذهبی میان فردی  0/82و
تعهد مذهبی درون فردی  0/12گزارششده است که حاکی از
همسانی درونی مطلوب آزمون است .ضریب پایایی پرسشنامه
تعهد مذهبی با استفاده از روش باز آزمایی در فاصله سه هفته
برای کل آزمون  0/82و زیرمقیاس تعهد مذهبی درون فردی
 0/88و میان فردی  0/83بوده است .همچنین در مطالعه مذکور
به مناسب بودن شاخصهای روایی سازه و مالکی این پرسشنامه
نیز اشارهشده است ( .)21بهمنظور سنجش تعهد به رفتارهای
بهداشتی و یا به عبارتی تقید و الزام فردی به رفتارهای بهداشتی
و قانونمندی در این زمینه نیز از پرسشنامهای محقق ساخته که
مشتمل بر  48سؤال و  4بخش بهداشت غذایی ،بهداشت فردی،
بهداشت عمومی و بهداشت روانی بود استفاده گردید .نمرهگذاری
پرسشنامه بهصورت طیف لیکرت  2درجهای بود که برای
گزینههای «خیلی کم»« ،کم»« ،متوسط»« ،زیاد» و «خیلی
زیاد» به ترتیب امتیازات  4 ،3 ،2 ،1و  2در نظر گرفته شد .دامنه
امتیازات نهایی هر پرسشنامه بین  48تا  230متغیر بود .با توجه
به پیروی نمرات نهایی شرکتکنندگان از توزیع نرمال که
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رابطه بین تعهد مذهبی با تعهد به رفتارهای بهداشتی

مشخص گردید که  20درصد شرکتکنندگان دارای میزان تعهد
مذهبی ضعیف (کمتر از  31/4 ،)20درصد متوسط ( )20-30و
 10/8درصد دارای تعهد مذهبی باال (باالی  )30بودند .در بخش
تعهد به رفتارهای بهداشتی نیز با توجه به پیروی توزیع نمرات از
توزیع نرمال بر اساس تقسیمبندی  ±2انحراف معیار از میانگین
مشخص گردید دامنه نمرات نرمال بین  13/22 -121/02است.
بر این اساس  3/2درصد نمونهها دارای میزان تعهد بهداشتی
ضعیف (کمتر از  )13/22و  18/2درصد دارای تعهد بهداشتی
مطلوب (باالتر از  )13/22بودند.
توزیع پراکندگی پاسخ به هر یک از سؤاالت پرسشنامههای
تعهد رفتارهای بهداشتی و مذهبی در جدول  2و  3آمده است.

( 23/1 )188درصد زن شرکت داشتند .میانگین سنی کلی
نمونهها  34/13 ±11/4و حداقل و حداکثر سن  18و  82سال
بود و بیشترین گروه سنی دخیل در مطالعه گروه  22ساله بود.
در رابطه با شغل شرکتکنندگان  22/3درصد خانهدار42/2 ،
درصد شاغل 12/3 ،درصد بیکار و  1/2درصد بازنشسته بودند.
همچنین به لحاظ تحصیالت  0/2درصد بیسواد 81 ،درصد
دیپلم و زیر دیپلم و  38/3درصد دارای تحصیالت دانشگاهی
بودند.
میانگین نمرات شرکتکنندگان در دو بخش پرسشنامه تعهد
به رفتار بهداشتی و تعهد مذهبی در جدول  1آمده است .در
بخش نمرات تعهد مذهبی با توجه به تقسیمبندی ذکرشده،
جدول  -1مشخصات توصیفی توزیع نمرات شرکتکنندگان (تعداد کل =)310

میانگین و انحراف معیار

8/21 ± 21/14

11/42±132/12

میانه

20/2

134

نما

11

132

حداقل

10

21

حداکثر

20

122

جدول  -2توزیع پراکندگی پاسخ به سؤاالت پرسشنامه رفتارهای بهداشتی
خیلی کم ()%

کم ()%

متوسط ()%

زیاد ()%

خیلی زیاد ()%

سؤال
 -1چه مقدار از وقت خود را به خواندن کتاب اختصاص میدهید؟

41/3

41

12/8

3/2

1/8

14/8

42/1

22/1

11/8

3/2

 -3معموالً چقدر سعی میکنید استعدادها و نقاط قوت و ضعف خود را بشناسید؟

3/2

11

20/3

22/2

1/8

 -4تا چه حد در رفتارتان با دیگران صداقت دارید؟

0/8

11

32/1

48/1

2/2

 -2واقعاً تا چه حد میتوانید بر اضطراب و نگرانیهای خود تسلط داشته باشید و به
خدا توکل کنید؟

2/8

30

34/2

22/1

2/1

 -8تا چه اندازه در تعامالتتان با دیگران برای آنها و نظرات و عقایدشان ارزش
قائلید؟

3/2

14/2

48/1

32/1

1/3

 -2تا چه حد نسبت به خود اعتماد و اطمینان داشته و در بروز نظرات خود شهامت
دارید؟

4/8

23/2

40

30/8

1

 -8فکر میکنید چقدر ایمان به خدا موجب آرامش و امیدبخشی در زندگی میشود؟

1/8

2/1

18/2

22/8

2/3

 -1تا چه حد در قبال تعهدات و وظایف خود احساس مسئولیت میکنید؟

4/8

12/3

32/1

31

8/8

 -10تا چه اندازه نسبت به زندگی و آینده خود نگرش مثبت دارید؟

2/8

18/8

32/2

32/2

4/2

2222
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 -2در امور مختلف زندگی و روزمره شما چقدر تعصب و پیشداوری در مسائل
مختلف وجود دارد؟
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نمره کل تعهد بهداشتی
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 -13تا چه حد به داشتن هدف و برنامه در زندگی و بر اساس برنامهریزی قبلی عمل
کردن اهمیت میدهید؟

2/1

24/2

32/8

30/3

2/3

 -14تا چه اندازه به طراحی شاد درون منزل مثل ترکیب رنگها و یا استفاده از انواع
گلها در منزل بها میدهید؟

13/2

24/2

28/4

33/2

1

 -12تا چه اندازه به خود و عالئق و اعتقادات خود احترام میگذارید؟

2/1

12/8

40

40/3

1

 -18فکر میکنید چقدر بر رفتار و گفتار و هیجانات خود مسلط هستید؟

4/8

31/1

48/2

13/2

3/2

 -12تا چه اندازه در برابر مشکالت صبر و بردباری به خرج میدهید؟

2/4

21

31

28/2

3/1

 -18نسبت به محیط و دیگران در امور و موقعیت های مختلف چقدر حسن نیت و
خوشگمانی دارید؟

4/2

28/1

42/2

12/2

4/2

 -11تا چه حد به ورزش و پیادهروی در فضای آزاد و کالً داشتن فعالیت بدنی اهمیت
میدهید؟

18/1

32/8

23/2

22/2

2/3

 -20تا چه حد به مسواک زدن خود در طول شبانهروز اهمیت میدهید؟

12/3

28/1

38/8

24/2

./3

 -21تا چه حد برای تماشای تلویزیون و یا کامپیوتر فاصله مناسب را رعایت میکنید؟

12/2

32/2

22/2

11

2/8

 -22واقعاً چه اندازه به مصرف مناسب میوه و سبزی در برنامه غذایی روزانه خود
اهمیت میدهید؟

2/4

33/2

30/8

22/2

3/2

 -23تا چه حد به مصرف منظم و مستمر روزانه شیر در برنامه غذایی خود اهمیت
میدهید؟

38/1

32/1

18/2

11/1

2/8

 -24چقدر از سیگار کشیدن یا دور بودن از افرادی که سیگار میکشند دوری
میکنید؟

10

11

21

28/2

1/8

 -22چقدر از رفتارهایی مثل مصرف غذاهای مضر یا فست فودها و ...به نفع سالمتی
خود دوری میکنید؟

18/1

22/8

21/8

38/4

1/3

 -28تا چه حد به فاصله ی بین خوردن وعده غذایی و نوشیدنی بعدازآن اهمیت
میدهید؟

28/1

22/2

23/2

11

1/1

 -22تا چه حد به مراقبت از خود در زمان بیماریها مثل مصرف منظم داروها و یا
غذاها و موادی که باعث بهبودی شما میشوند اهمیت میدهید؟

10/3

24/2

31/8

32/3

1/8

 -28تا چه حد با استفاده از وسایل شخصی دیگران ازجمله حوله موافقید؟

23/1

8/4

8/4

22/1

2/3

 -21تا چه حد به استحمام منظم حداقل  2بار در طول هفته اهمیت میدهید؟

3/1

8/4

22/2

21/2

2/2

 -30تا چه اندازه به داشتن چکاپ ساالنه و منظم پزشکی خود اهمیت میدهید؟

31/3

21

18/2

20/3

2/1

 -31چقدر به پاکیزه نگهداشتن محل زندگی خود اعم از محل خواب ،غذا خوردن
و ...اهمیت میدهید؟

4/2

1/4

24/2

80/3

1/8

 -32چقدر به نحوه نشستن خود اهمیت میدهید؟

12/2

28/1

31/1

23/2

1/3

 -33تا چه اندازه به شستن دستهای خود قبل از پختن یا صرف غذا اهمیت
میدهید؟

2/1

12/3

28/1

24/8

1/1

 -34تا چه اندازه به دور انداختن قوطی کنسروهای غذایی که درب آنها برآمده
است اهمیت میدهید؟

4/2

11/1

23/2

22/2

2/3

 -32تا چه اندازه به نخوردن شیر خام که سرشار از بیماری است اهمیت میدهید؟

2/2

11/8

12/2

82/2

2/3

 -38تا چه حد هنگام خرید مواد غذایی به تاریخ انقضای آنها اهمیت میدهید؟

2/8

2/8

28/1

21/2

2/8

 -32تا چه حد به ضدعفونی کردن سبزیها هنگام شستن و در کل شستشوی
مناسب سبزیها و میوهها قبل از مصرف اهمیت میدهید؟

1/1

10/8

22/1

21

1/3

 -38تا چه اندازه مصرف غذاهای پخته بهجای خام برایتان مهم است؟

2/8

14/2

32/2

41/3

2/1
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 -12تا چه اندازه به داشتن خواب کافی و منظم شبانه اهمیت میدهید؟

14/2

30

24/8

21/4

1/8
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 -11تا چه حد از افراد یا گروههایی که موجب رشد و پیشرفت شما نمیشوند دوری
میکنید؟

2/2

24/8

31

34/2

4/2
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 -31تا چه اندازه برای تان مهم است تا مواد غذایی را درون ظروف بهداشتی
نگهداری کنید؟

4/2

11

21/4

23/1

1/3

 -40تا چه اندازه از گذاشتن مواد غذایی داغ در یخچال خودداری میکنید؟

12

18/2

22/2

41/1

3/2

 -41تا چه اندازه به جوشاندن قوطیهای کنسرو قبل از صرف آن اهمیت
میدهید؟

8/4

12/8

22/8

41/2

1/8

 -42تا چه اندازه به شستن پوسته تخممرغ قبل از پخت آن اهمیت میدهید؟

28/2

23/3

28/2

12/2

3/2

 -43تا چه اندازه به بیش از یکبار استفاده نکردن از روغن مصرفشده اهمیت
میدهید؟

4/1

13/8

28/8

21/1

1/8

 -44در سفرها چقدر به مصرف مواد غذایی بهداشتی و تهیه آن از اماکن مورد
تائید اهمیت میدهید؟

3/8

11/3

32/2

41/2

2/1

 -42تا چه اندازه به دور ریختن مواد غذایی فاسد شده و یا دارای تغییرات مبتنی
برگذشتن تاریخ انقضاء و دور ریختن نانها و مواد غذایی کپکزده اهمیت
میدهید؟

1

3/1

22

21/8

1/3

 -48تا چه حد واقعاً به مصرف نکردن غذاهای سرخکرده و یا پرچرب و خیلی
شیرین اهمیت میدهید؟

13/1

22/8

28/2

31/4

1/3

جدول  -3توزیع پراکندگی پاسخ به سؤاالت پرسشنامه تعهد مذهبی

باورهای مذهبی ،پشتوانهی نوع نگاه من به زندگی است.

20/8

31

12/3

3/1

2/3

زمان زیادی صرف فهم و درک ایمان و عقیدهام میکنم.

31/8

44/2

12/2

4/2

1/1

برایم مهم است که زمانهای مشخصی را صرف افکار مذهبی کنم.

21/4

31

23/2

2/2

2/1

باورهای مذهبی بر تمام زندگیام تأثیرگذار است.

32/2

40

12/8

4/8

4/2

مذهب برایم مهم است؛ زیرا به بسیاری از سؤالهایم دربارهی معنای
زندگی پاسخ میدهد.

38/4

32/1

11

3/2

2/3

بیشتر وقتها ،کتابهایی را در حوزهی ایمان و اعتقادم مطالعه میکنم.

22/8

31/3

32/8

1

4/2

از کار کردن در سازمانهای مذهبی لذت میبرم.

22/3

32/1

31/8

4/8

8/4

از گذراندن وقت با دیگران دربارهی امور مذهبیام لذت میبرم.

22/2

38/2

22/1

8/2

8/2

ارتباط خوبی با گروه مذهبیام دارم و در بعضی از تصمیمگیریهای
آنها تأثیرگذار هستم.

24/2

31/1

31/3

2/2

2/1

به سازمانهای مذهبی موردعالقهام کمک مالی میکنم.

18/2

32/8

28/8

1

1/2
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درصد از تغییرات متغیر تعهد بهداشتی وابسته به متغیر تعهد
مذهبی است که البته این مقدار با مقدار  R2Adjustedاختالف
معنیداری نداشت .بدین ترتیب معادله زیر به دست آمد که
بیانگر رابطه مقادیر نمره تعهد بهداشتی بر اساس تغییر هر واحد
در نمره تعهد مذهبی است (( )OR= 1/23جدول )4
(تعهد مذهبی)  = 123/11+ 1/23تعهد بهداشتی
در مرحله بعدی بهمنظور بررسی نسبت شانس متغیرهای
مداخلهگر و سهم واقعی متغیر تعهد مذهبی کلیه متغیرها وارد
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سؤال

کامالً موافقم ()%

موافقم ()%

نظری ندارم ()%

مخالفم ()%

آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهمنظور بررسی جهت و
شدت ارتباط بین تعهد مذهبی و تعهد رفتارهای بهداشتی نشان
داد ارتباط معنیدار و مستقیم و ناقصی بین این دو متغیر وجود
دارد ( )p<0/0001, r = 0/218که در آنالیز رگرسیون خطی نیز
دقیقاً مورد تأیید قرار گرفت ( P> 0/0001آنالیز واریانس) .در
آزمون رگرسیون خطی بهمنظور بررسی سهم خام متغیر میزان
تعهد مذهبی در پیشبینی میزان تعهد به رفتار بهداشتی ضریب
تعیین  R2 = 0/010محاسبه و گزارش گردید .به این معنا که 1

کامالً مخالفم ()%
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جدول  -4ضرایب رگرسیونی ارتباط نمره تعهد بهداشتی با تعهد مذهبی
Unstandardized Coefficients
Model

Sig.
Std. Error

B

0/001

2/14

123/11

)(Constant

0/001

0/12

1/23

Religion score

جدول  -5ضرایب و نسبت شانس متغیرهای مستقل در مدل رگرسیون چندگانه
Unstandardized Coefficients
Sig.

Model

0/001

14/32

112/82

)(Constant

0/001

0/13

1/88

religionscore

0/01

0/10

0/28

age

0/11

2/33

3/22-

gender

0/12

2/30

0/14

job2

0/02

13/20

23/43

education2

بحث
مطالعه حاضر باهدف بررسی ارتباط بین میزان تعهد مذهبی با
میزان التزام به رفتارهای بهداشتی انجام پذیرفت .نتایج مطالعه
نشان داد نسبت شانس خام و تعدیلیافته تعهد مذهبی در
پیشگویی میزان تعهد بهداشتی به ترتیب برابر  1/23و 1/88
است .به بیان آماری با اضافه شدن یک نمره به میزان تعهد
مذهبی ،میزان تعهد بهداشتی  1/88برابر میشود .به عبارتی
مشخص شد میزان تعهد به رفتارهای بهداشتی برآیندی از میزان
تعهد به رفتارهای مذهبی و عوامل دیگر جمعیت شناختی و
اقتصادی -اجتماعی است .البته در این مطالعه از بین عوامل
مختلف جمعیت شناختی صرفاً اثرات متغیر سن معنیدار
شناخته شد که صرفنظر از اثرات واقعی این متغیر ،احتماالً
معنـیدار نشـدن سـایـر متغیـرهـا همـچون جنسـیت ،شغـل و
تحصیالت میتواند به دلیل خطای تصادفی حاصل نمونهگیری
باشد .درمجموع متغیر سن و متغیر تعهد مذهبی  11/2درصد از
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مدل رگرسیون خطی چندگانه شدند .آماره  Fدر این آزمون
معنیدار شناخته شد ( )P< 0/0001به این معنا که حداقل یکی
از متغیرهای مستقل پیشگوی معنیداری برای متغیر وابسته به
شمار میرود .مقدار شاخص  R2=0/112به دست آمد؛ به این
معنا که متغیرهای مستقل مجموعاً  11/2درصد از واریانس متغیر
تعهد بهداشتی را توجیه میکنند .از بین متغیرهای مستقل
مشخص شد متغیرهای تحصیالت ،جنس و شغل
پیشگوییکنندههای خوبی برای متغیر تعهد بهداشتی نیستند
( )P>0/02و فقط متغیر سن اثرگذار است (جدول .)2
بدین ترتیب با در نظر گرفتن اثرات متغیرهای دموگرافیک،
مقدار نسبت شانس متغیر تعهد مذهبی ارتقاء یافت
( .)Adjusted R2= 1/88به این معنا که اثر متغیر سن مقداری
ارتباط بین دو متغیر تعهد مذهبی و بهداشتی را مخدوش کرده
بودند که در این مدل اثرات آن تعدیل گردید .بر این اساس
معادله رگرسیونی مبتنی بر سهم واقعی متغیر تعهد مذهبی با
حذف متغیرهای تحصیالت ،جنسیت و شغل به شکل زیر
بازنویسی گردید:

(سن)(+0/288تعهد مذهبی) =112/82+1/880تعهد بهداشتی

] [ Downloaded from jabs.fums.ac.ir on 2022-01-20

Std. Error

B

مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا | سال دهم | شماره  |2تابستان 3199

journal.fums.ac.ir

] [ Downloaded from jabs.fums.ac.ir on 2022-01-20

2221

شغلی شرکتکنندگان که پرستار بودند ،باشد چراکه مختصات
شغلی این گروه بالقوه استرسزاست ( .)24همانطور که مالحظه
میشود مؤلفههای رضایت زناشویی ،هرزهنگاری ،مصرف سیگار و
اضطراب و ناامیدی از مصادیق مهم بهداشتی و در ارتباط با ابعاد
مختلف سالمتی هستند که در همه این مطالعات ارتباط آنها با
جهتگیری مذهبی و بهنوعی مذهب و دین به اثبات رسیده است
و این نتایج کامالً همراستا و همسو با نتایج مطالعه حاضر است.
با توجه به ماهیت نگرش و تعهد مذهبی عمده مطالعات موجود
در این زمینه در حوزه علوم اجتماعی و روانشناسی و با موضوعات
و مفاهیمی همچون سبک زندگی ،عملکرد شغلی ،ارتباط
زناشویی ،امنیت اجتماعی و بهداشت روانی به انجام رسیدهاند.
کما اینکه عسکری ،خالقی دهنوی و اقوامی و همکاران نیز در
مطالعات خود به ارتباط این مفاهیم با نگرش و تعهد مذهبی
اشارهکردهاند ( .)28 ،22 ،1در حوزه علوم پزشکی و بهداشت نیز
عمده موضوعات موردبررسی در ارتباط با تعهد مذهبی به مسائلی
همچون سبک زندگی ،سالمت روانی ،پیشرفت تحصیلی ،تعهد
زناشویی و شادکامی و روابط پرخطر برمیگردد و در همه این
مطالعات به نقش برجسته تعهد و نگرش مذهبی اشارهشده است
( .)22 ،23 ،22 ،3لذا همانطور که مشخص است یافته موردنظر
در این مطالعه با منابع و مستندات علمی و فقهی موجود کامالً
همسو هستند .بههرحال امروزه بعد معنوی سالمت یکی از ابعاد
مهم سالمتی است .یکی از زمینههای عمده بیماریها و مشکالت
روانی و عوارض جسمی و اجتماعی آن احساس پوچی ،بیهودگی
و تزلزل روحی است که ناشی از فقدان بعد معنوی در افراد است.
ایمان ،هدفدار بودن زندگی ،پای بندی اخالقی ،تعاون ،داشتن
حسن ظن و توجه بیشتر به مسائل معنوی زندگی باعث کاهش
اضطراب و تزلزل روحی و عوارض ناشی از آن میشود .جنبههای
معنوی زندگی باعث میشود فرد همواره برای اهداف عالیتر
زندگی تالش نماید و در مقابل کمبودها و مشکالت تحمل و
بردباری بیشتری داشته و همواره از رضایت خاطر برخوردار باشد.
ضمن اینکه در ارتباط با افراد دیگر جامعه نیز رفتار مناسب
خواهد داشت .بنابراین تقویت جنبه معنوی بهسالمت جسم و
روح افراد و نهایتاً سالمت جامعه بزرگ بشری کمک بسزایی
خواهد کرد ( .)1نکته مهم دیگر در این بخش مقدار ضریب تعیین
بهدستآمده برای مجموع متغیرهای مستقل در ارتباط با
پیشبینی تعهد بهداشتی است که  11/8درصد گزارش گردید.
به نظر میرسد یکی از دالیل این موضوع دخیل بودن خاصیت

] [ DOR: 20.1001.1.22285105.2020.10.2.4.6

واریانس تغییرات نمره تعهد بهداشتی را تبیین کردند .در
احادیثی که سالمتی موردتوجه و تأکید قرارگرفته است ،ارزش
اصیلی به ایمان اختصاصیافته است ،یعنی آنچه باعث ارزش
انسان میشود ،ایمان اوست .از آن جمله میتوان به حدیث
«اَلمُؤمِنُ القَوِیُّ خَیرٌ و أحَبٌّ مِنَ المُؤمِنِ الضَّعیفِ» (صحیح مسلم
ج  8ص  )28اشاره کرد که میفرماید مؤمنی که قوی و نیرومند
باشد ،در نظر من از مؤمنی که ضعیف باشد ،بهتر و
دوستداشتنیتر است .به عبارتی سالمتی انسان به میزان ایمان
و اعتقادات دینی او گرهخورده است .این پیشفرض منتهی به
طراحی مطالعه حاضر گردید .از زاویهای دیگر فلسفه ارتباط
مدنظر در این پژوهش یعنی ضرورت توجه به تعهد مذهبی در
برنامهریزی برای ارتقاء تعهد به موازین بهداشتی به این نکته
برمیگردد که باید دید دین مبین اسالم در این رابطه چه وظایفی
را متوجه انسان میداند و پس از پی بردن و اثبات اهمیت صحت
جسمی و روحی انسان از منظر قرآن کریم و احادیث ائمه
(علیهمالسالم) و ارتباطی که عبادت خدای متعال و سالمتی دارد
و اینکه اگر شخصی بخواهد به مقام عبودیت برسد باید از جسم
خود که وسیلهای برای آن منظور است ،استفاده الزم را ببرد،
همه موانع را سر راه بردارد تا به مقصود نهایی که حیات طیبهی
مبتنی بر سبک زندگی اسالمی است ،برسد .یکی از یافتههای
مهم این مطالعه ارتباط مستقیم بین دو متغیر تعهد مذهبی و
تعهد بهداشتی است .به نظر میرسد این یافته با مبانی و مفاهیم
موجود در دین اسالم بهدرستی همراستاست .از طرفی در زندگی
شخصی افراد نیز این تعامل و همگرایی مثبت در ابعاد مختلف
سالمتی بهوضوح دیده میشود .بهعنوانمثال جعفرزاده فدکی و
همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که بین مؤلفههای
عشق (صمیمیت ،هوس ،تعهد) و رضایت زناشویی ،با هرزهنگاری
در دانشجویان ،رابطه منفی و معناداری وجود دارد و مؤلفههای
جهتگیری مذهبی و تعهد باهم میتوانند حدود  23درصد از
تغییرات هرزهنگاری را تبیین نمایند ( .)22دیوساالر و همکاران
نیز در مطالعهای با موضوع ارتباط بین فعالیتهای مذهبی و
مصرف سیگار رابطه معناداری بین این دو متغیر گزارش نمودند
( .)23همچنین حسینی قمی و همکاران نیز در مطالعه خود در
ارتباط با نقش جهتگیری مذهبی در اضطراب و امیدواری اعالم
کردند که بین جهتگیری مذهبی و امیدواری رابطه معناداری
وجود دارد اما بین جهتگیری مذهبی و اضطراب سالمت ،رابطه
وجود ندارد که البته بخش دوم این یافته میتواند به دلیل گروه

رابطه بین تعهد مذهبی با تعهد به رفتارهای بهداشتی

پژمان باقری و همکاران
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رفتارهای بهداشتی کاسته میشود و این یافته بهنوعی همسو با
یافته مطالعه ساعتچی و همکاران است .البته ذکر این نکته نیز
حائز اهمیت است که مسئله ناکافی بودن سواد سالمت و به
تعبیری پایین بودن امتیاز رفتارهای بهداشتی در سنین باالتر
میتواند فینفسه به عوامل متعددی وابسته باشد و پایین بودن
این شاخص در سنین باالتر لزوماً به معنای ارتباط سن با این
امتیاز نیست و دراینبین عوامل واسطهگر مهمی همچون سایر
عوامل جمعیت شناختی و اقتصادی  -اجتماعی نقش ایفا
میکنند .در دنیای مدرن امروز ،شیوع بیماریهای عفونی مهمی
همچون ایدز ازیکطرف و شیوع سرسامآور بیماریهای غیر واگیر
و دژنراتیوی همچون انواع سرطانها و بیماریهای قلبی  -عروقی
از مصادیق بارز بحران سالمتی و تمایل روزافزون جوانان به
استعمال مواد مخدر ،ایجاد روابط ناسالم و جستجوی عاطفه در
خارج از محیط خانواده ،تغییرات روبهزوال خانواده ،افزایش طالق،
خانوادههای تک سرپرست و ناهنجاریهای اجتماعی و هزاران
معضل دیگر از مصادیق بارز بحران معنویت و بهنوعی دستاورد
مدرنیته به شمار میروند .یکی از بحثهای بسیار مهم در بحران
معنویت که رابطه مستقیم با بحران اعتقادی و اخالقی دارد،
پیامدها و آثار سوء فردی و اجتماعی آن است .اصوالً یکی از
راههای شناخت فرد و جامعهای که در مسیر بحران معنوی
قرارگرفته ،توجه به پیامدهای انحرافات اعتقادی و اخالقی است.
احتماالً بشری که از نوعی بیایمانی یا ضعف ایمان رنج میبرد
فرصت و توان و انگیزه عمل به موازین اصولی دینی را از خود
سلب کرده و مجال اندیشه در فلسفه احکام دین خود را نمییابد.
ازاینرو این مکانیسم میتواند او را از فرصتهای طالیی دین خود
دور و در معرض انحرافات مختلف ازجمله انحراف از سالمتی قرار
دهد .بنابراین شاید نیاز باشد در کنار آموزش اصول و موازین
بهداشتی و آسیبشناسی علل انحرافات از سالمتی علیرغم رشد
روزافزون علم آموزش بهداشت و پزشکی به بررسی راهکارهای
ارتقاء معنویت حقیقی آحاد جامعه و تشریح فلسفه احکام اسالمی
در حوزه سالمتی در قالب پژوهشهای متقن و علمی  -قرآنی با
بهرهگیری از احادیث و آیات و روایات متعددی اهلبیت
علیهمالسالم و توسعه و تقویت مقوله قرآنپژوهی و سالمت
مبتنی بر شواهد علمی بیشازپیش پرداخت .بر اساس تعالیم
دینی سرمنشأ همه انحرافات ،پیروی از هوای نفس است .ازاینرو
محور همه احکام دینی مبارزه با هوای نفس است .با این حساب
اگر محور همه احکام دین ،مبارزه با هوای نفس است ،پس باید
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علیت چندعاملی در رقم خوردن التزام و تعهد به اصول و مبانی
رفتارهای بهداشتی باشد .اگر بتوان در مطالعات آتی نقش سایر
عوامل جمعیت شناختی و فاکتورهای اقتصادی  -اجتماعی را نیز
تعیین کرد احتماالً سهم مشخصتری از پیشگویی به متغیرها و
ازجمله متغیر تعهد مذهبی تعلق خواهد گرفت که تأییدکننده
دخیل نبودن صرف تعهد مذهبی در رقم خوردن میزان تعهد
ب هداشتی در مختصات دنیای کنونی که عوامل مختلف در قالب
شبکه علیت بر مناسبات سالمتی افراد اثر میگذارند خواهد بود.
در بخش دیگری از نتایج این مطالعه تنها متغیر سن پیشگوی
خوبی در کنار متغیر تعهد مذهبی برای تعهد بهداشتی معرفی
شد و رابطه متغیرهای جنسیت ،شغل و تحصیالت معنیدار نشد.
اگر از احتمال بروز خطاهای تصادفی در نمونهگیری در این
مطالعه که میتواند چنین نتایجی را ایجاد کرده باشد چشمپوشی
کنیم ،در این خصوص باید گفت نقش تعدیلکنندگی منفی
متغیر سن ( )OR= 0/288در مقایسه با سایر عوامل به نوع کنش
و واکنشهای بین سن و تعهد مذهبی و از طرفی تعهد بهداشتی
برمیگردد .همانطور که مشخص است با افزایش سن،
گرایشهای مذهبی افراد تثبیت و بهنوعی نهادینهتر میشود .کما
اینکه جعفری و همکاران نیز در پژوهش خود این نکته را تأیید
میکنند ( .)28از طرفی در فرایند باال رفتن سن افراد نمیتوان
نقش بیبدیل عوامل شخصیتی افراد را در گرایشهای مذهبی
آنان نادیده گرفت .کیومرثی و همکاران در مطالعهای در خصوص
رابطه جهتگیری مذهبی با عوامل شخصیت بیان کردند عوامل
شخصیتی در پیشبینی جهتگیری مذهبی نقش بسزایی را ایفا
میکنند ( .)21از طرفی آزادمرزآبادی و همکاران در مطالعه خود
به ارتباط مؤثر سن با فاکتورهای شخصیتی اشاره دارند (.)30
برآیند نتایج این دو مطالعه در ارتباط با توجیه یافتههای مطالعه
حاضر این است که از بین متغیرهای موردبررسی مهمترین عامل
در تبیین رفتارهای بهداشتی در کنار تعهد مذهبی متغیر سن
است و به استناد مطالعاتی از قبیل مطالعه ساعتچی و همکاران
( )31که بیان میکنند با افزایش سن افراد میزان سواد سالمت
افراد کاهش میباید بهطوریکه در گروه سنی  28سال و باالتر
تنها  8درصد از سواد سالمت مطلوب برخوردارند باید گفت
همانطور که در مطالعه حاضر نیز چنین بهدستآمده ،با افزایش
سن نمره تعهد بهداشتی و رفتارهای بهداشتی احتماالً کاهش
مییابد؛ لذا بهموازات افزایش سن و نهادینه شدن گرایشهای
مذهبی و از طرفی تثبیت عوامل شخصیتی از امتیاز تعهد به
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موجودی زیستی ،روانی ،اجتماعی و معنوی تعریف میکنند .به
دلیل ظهور دوباره کشش معنوی و نیز جستجوی درک روشنتری
از ایمان و همچنین گسترش و ظهور مذهب در همهی مراحل و
زوایای زندگی ،توجه به این امر ضروری به نظر میرسد (.)30
الزم به ذکر است مطالعه حاضر اولین مطالعهای است که در این
رابطه نگاشته شده و امیدواریم بتوانیم در فرصتهای بعدی با
اجرای تحقیقات متقن تر بر روی جوامع گوناگون با ادیان مختلف
و البته حجم باالتر حلقه مفقوده پاسخ به سؤال فوق را تکمیل
کرد.

نتیجهگیری

تشکر و قدردانی
نویسندگان مراتب تشکر خود را از واحد توسعه تحقیقات
بیماریهای واگیردار بیمارستان ولیعصر فسا و نیز همهکسانی که
در این مقاله ایشان را یاری نمودهاند اعالم میدارند.

تعارض منافع
نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکردهاند.

References
2. Elkadi A. Health and Healing in the Qur'an.
AJISS. 1985;2(2):291.
3. Bergin AE. Religiosity and mental health: A
critical reevaluation and meta-analysis. Professional
psychology: Research and practice. 1983;14(2):170.

2281

] [ Downloaded from jabs.fums.ac.ir on 2022-01-20
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محور مسائل مختلف آحاد جامعه ازجمله سالمتی نیز مبارزه با
هوای نفس باشد .پرهیز نکردن از خواستههایی که در ظاهر
مطلوب انسان میباشند اما در اصل موجبات شر (بیماری) را برای
فرد به ارمغان میآورند («و عسی ان تحبوا شیئأ و هو شر لکم»
(بقره ))218/همچون بستن کمربند ایمنی ،خودداری از مصرف
سیگار و یا رفتارهای پرخطر جنسی و حتی پیروی نکردن از
موازین بهداشتی و دستورات پزشکی صرفنظر از وابستگی باالیی
که با مختصات فرهنگی جوامع دارد ،مصداق بارز نوعی پیروی از
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بهداشتی ،ضامن سالمت فردی و اجتماعی فرد است.
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Abstract
Background & Objective: Modern human suffers from a kind of religious non-alignment along with
a health crisis. The aim of this study was to investigate the relationship between religious
commitment and commitment to health behaviors with the aim of highlighting the role of spirituality
crisis in a health crisis.
Materials & Methods: This cross-sectional study was conducted and 310 people in the city of Fasa
over 18 years, were randomly selected and then, Worthington religious commitment questionnaire
as well as the self-made questionnaire for their commitment to health behavior were completed. Data
were analyzed using multiple linear regression and Pearson correlation coefficient by SPSS software
version 22 and STATA version 13.
Results: Multiple linear regression analysis showed that crude and adjusted odds ratio of religious
commitment in a prediction of commitment to health were 1.53 and 1.68 respectively. Among four
independent variables, education, gender, and occupation were not good predictors for health
commitments (P> 0.05) and only age was significant (p<0.05).
Conclusion: It seems that in the current situation, the commitment to health behaviors is a
consequence of the commitment to religious behavior and other factors. Therefore, the combined role
of religious commitment and other factors should not be overlooked in the pathology of health
behaviors.
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