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הועברה  בההתקיימה פגישת סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות,  1065 באפריל 61 -, החמישי ביום 
הקשר בין דת, מוצא אתני מהמחלקה למנהל מערכות בריאות בנושא: "ד"ר אפרים שפירא, ו של הרצאת

 ". אצל מהגרים בארה"ב ובריאות 
 
 

 ההרצאה: סיכום
, במגוון תחומי . יש הרבה מחקר על הקשר בין דת ובריאותעל הבריאות חופת מגןמהווה מעין דת : רקע על הנושא

. , מצב של הרגשה טובה ובריאות, ירידה בתמותה ובתחלואהלמי שיש מחלה Copying -תמודדותבריאות למשל כה
השתתפות בקהילה דתית. מי שיותר דתי יש לו ביותר המקושר עם בריאות הוא חזק הדת. המדד רבים ליש מדדים 

רוב יחסים אינה רק חיובית. המערכת אך (. תונפשי תמצב הרגשה טובה ובריאות )פיזיו מחלות ופחות תמותה פחות
 על יהודים.אך יש גם מחקרים על נוצרים הקיים מבוסס המחקר 

דתית מסוגים שונים. השתתפות בקהילה  Social Capital -הון חברתיהדת מעניקה לאדם  :מסגרת תיארטית
תרונות לבריאות. יש הרבה יתרונות והשפעה טובה לבריאות והסיבה היא אמון והדדיות עם אחרים מעניקה י
הכי גדול של הון בקבוצות חברתיות אחרות. זה המקור שייכות. דת דומה להשתתפות ופעולה  ףשיתו ,בקבוצה
יתרונות אם הוא מקנה לאדם  -חברתי. הון דתיההון בשיש חפיפה כך גם משאבים חברתיים אחרים קיימים חברתי. 

. אך הדת יכולה ומרשמים. יש השפעה דתית של מהות בחיים, תיאולוגיה, טכסים, איסורים כלשהיא משתתף בדת
  . יתזובריאות פי יתבריאות נפש ,יש אינטראקציה בין הון חברתי והון דתיבדרך כלל  להיות גם שלילית.

מקור של , ים במיוחד. כשבאים למדינה חדשהלמהגר המדוע זה מעניין? דת חשוב :הקשר בין דת בריאות ומהגרים
בקרב בין דת ובריאות  . קיימות ראיות כמותיות של קשר חיוביההון חברתי והון דתי דת ואתניות משולבים זה בז

ממדינה  המהגרים מגיעים למרות שרוב. בארה"בעבר להתגורר שנולד במדינה אחרת ומהגר מוגדר כמי מהגרים. 
תזונה גרועה יותר, ה -מצב הבריאות שלהם הורעעדיין מצב הסוציואקנומי שלהם משתפר, הויותר לארה"ב ענייה 

רואים שהמצב אצלהם פחות גרוע עם  -. אך כשמסתכלים מתוכם על האוכלוסייה הדתיתגופנית יםת פעילפחווהם 
 . שצריך להסביר זה פרדוקסההגירה. 

 הן התנהגויות הבריאות? מבארה"ב ו ם(היספני)מה מצב הבריאות של מהגרים מאמריקה הלטינית  :ת המחקרושאל
 על משפיע האתני המוצא האם ?ההיספאנים של הבריאות והתנהגויות הבריאות מצב,הדתיות רמת בין הקשר מה

 ?בריאותיות והתנהגויות הבריאות מצב, הדתית המעורבות בין היחס
 מהגרים בריאותקיים קשר חיובי בין דתיות ומצב בריאות טובה יותר והתנהגויות בריאותיות. הן כי ההשערות 
 יותר טובה בריאות ומצב דתיות בין חיובי קשר קיים ת.מאופטימלי פחות היא ב"בארה הלטינית מאמריקה

 לכנסייה הליכה ידי על ביותר השתפרה בריאותם יהיו המקסיקנים בריאותיות והתנהגויות
משתנים על בריאות ודת ואתניות. רגרסיה לוגיסטית לבחינת  16%: סקר חתך אקראי שיעור תגובה שיטות המחקר

 את המזהים ,גואטמלה, סלבדור אל, ממקסיקו :הלטינית מאמריקה מבוגרים מהגריםאינטאקציה. המדגם כלל 
בשישה  לכנסייה הולכים שלא מי את וגם לכנסייה שהולכים אלו את גם כולל המדגם. נוצרי לזרם כשייכים עצמם

 . האחרונים חודשים
 הגורמים הם מה ברור שלא למרות, ההשערות את תואמות התוצאות: במחקר נמצא כי ממצאים המחקר

 הם הסוציאלי המצב כמו הדתי המצבת. גבולי  השפעת( Threshold effect בריאות מצב על לתוצאות הספציפיים
 . בריאותהתנהגיות  ארבע מתוך בשלוש טובות לתוצאות קשורה דתיות. השפעה בעלי

 חברתי הון משתני, ישיר באופן נבדקו לא סיבתיים מנגנונים, עצמי דיווח נתוני, חתך תונימגבלות המחקר: נ
 . מתועדים עולים רק בסקר השתתפו, חסרים דתית ופעילות קהילתיים משתני, חסרים ב"בארה

 
 ברכה,

 ליאת קורן


