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 :ابعاد چهارگانه سالمت•

 جسمی–

 روانی–

 اجتماعی–

 معنوی–



   

 جسمي، رواني و اجتماعيمحیط بر سالمت معنوي سالمت 

نه تنها در دنیا مفید است بلكه انسان را براي حیات است و 

 .مي كندباقي و آخرت مهیا 



معرفت و ایمان عبارت است از معنویت در الهیات اسالمي •

 هستيبه غیب و تبیین توحیدي از نظام 

•  

هو االول و االخر و الظاهر و الباطن و هو بكل شي "•
 ".  علیم



 

هر گونه حركت و اگر این جهان بیني را  داشته باشد كه كسي 

 غماست، هر گونه سكوني متكي به مبدأ هستي الیزال و ابدي 
 . . دهدرا به خود راه نمي  مشكالت روانيو  اندوهو 

 



 د

 الف
 الف

 د



 به توجه به نیاز احساس دنیا در که نیز اخیر های دهه در

 که است ناحیه این از بیشتر شود می دیده معنوی سالمت

  این و اند، دیده آن به توجه نیازمند را روان و جسم سالمت

 آرامش و آسایش برای را معنویت که دارد وجود بزرگ نقص

   کنند، می طلب دنیوی و مادی



 

حالی که بر اساس انسان شناسی ادیان الهی و از جمله در 

 :  اسالم

 انسان، روح متعالی اوست حقیقت 

 سالمت حقیقی او نیز مربوط به ُبعد معنوی انسان است و 

سالمت دیگر ابعاد باید به عنوان مقدمه ای برای آن لحاظ و 
 .شود

 



 

 تاثیر دیدگاه معنوی بر سالمت
  

 

   :بهداشتي رفتارهاي

تعهد دیني و معنویت موجب فعال سازي مسئولیت پذیري شخص در زمینه 

اثرات جسماني و رواني را اصول و باورهاي مندرج شده در دین مي شود كه 

 .تغذیه اي توصیه شده در ادیانمانند رفتارهاي . نیز به خود اضافه مي كند

 .1388انتشارات طب و جامعه، تهران، . سالمت معنوي. دماوري، بهزاد

 



 در شده توصیه معنوي و دیني مناسك انجام :اجتماعي حمایت

 یكي خود كه گردد مي اجتماعي حمایت افزایش موجب دین

 .است شده شناخته سالمت اجتماعي هاي كننده تعیین از

 دیدگاه از ناشي رضایت احساس :سایكونوروفیزیولوژیك

 و ها سیستم روي رسان پیام نوروپپتیدهاي طریق از معنوي

 تقویت تاثیر ... و ایمني عروق، و قلب مانند بدن هاي ارگان

 .دارد كننده

 .است مانده ناشناخته انسان براي كه طبیعي مافوق اثرات

 



 سطوح پیشگیری

 

 خطر عالیم بروز از جلوگیری

Primordial 

underlying condition leading to causation 

total population/selected group 

 

 :ابتدائی پیشگیری



 انحرافات کمتری میزان به مذهبی /معنوی افراد در مطالعات، بیشتر در    

 دلیل به مثبت تاثیر این .است شده دیده جدایی و طالق جنایت، اعتیاد، اجتماعی،

 مهمترین که می کند ایجاد انسان ها در شدن مذهبی و معنویت که است خصوصیاتی

 انسانیت، صبر، خودنگهداری، بخشش، قناعت، عفو، خلوص، صداقت، آنها

 .می شود منجر اجتماعی ارتباطات ارتقا به که است خصوصیاتی سایر و تواضع

  میان از .است دیگر افراد از بیشتر مذهبی /معنوی افراد در بودن سالم احساس

 که نموده اند گزارش درصد 58 کرده اند بررسی را مقوله این که مطالعه ای 50

 .است همراه بیشتری بودن سالم احساس با بودن مذهبی /معنوی



 :پیشگیری اولیه•

 پیشگیری از موارد خفیف و ناشناخته 

Primary 

Special causal factor 

Total population/selected group 

 



 توصیه حفظ الصحه به را خود پیروان الهی مذاهب :اولیه پیشگیری   

   .کرده اند منع دارند انسان برای احتمالی خطر که را رفتارهایی نموده

 رژیم و بودن مذهبی /معنوی بین ارتباط که مطالعه ای 21 از :تغذیه    

 ارتباط که داده اند نشان درصد 62 کرده اند، بررسی را سالم غذایی

 که داده اند نشان مطالعات اکثریت لذا .دارد وجود دو این بین مثبتی

 میوه ها سبز، سبزیجات فیبر، از بیشتری دریافت مذهبی /معنوی افراد

 Fast) فوری و حاضر غذاهای از کمتــری دریـافت و دارند ماهــی و

food)  دارند را سالم تری تغذیه کل در داشته، چربی ها و.   



 را بدنی فعالیت و بودن مذهبی /معنوی ارتباط که مقاالتی سوم دو تقریبا :بدنی فعالیت    

  بزرگ مطالعه در ارتباط این .کرده اند گزارش را مثبتی ارتباط کرده اند بررسی

NHANES است شده مشاهده نیز امریکا. 

 استعمال و بودن مذهبی /معنوی ارتباط مطالعه، 137 به نزدیک :سیگار به اعتیاد   

 بدیهی .کرده اند گزارش را منفی ارتباط آنها درصد 90 و کرده  بررسی را دخانیات

 سرطان ها، انواع ریه، سرطان ریوی، مزمن بیماری های کاهش با امر این که است

   .می باشد همراه قلبی بیماری های و قلبی و مغزی سکته های فشارخون،

 نظر به می کنند، مصرف سالم تری غذای مذهبی /معنوی افراد اگرچه :بدن وزن    

 آنها درصد 39 مقاله، 36 میان از .است بیشتر احتماال آنها غذای مصرف که می رسد

   می دهد نشان بیشتر وزن با را مستقیمی ارتباط

 (4)تاثیر سالمت معنوي در چهار سطح پیشگیری 



 و بودن مذهبی /معنوی بین ارتباط که مقاالتی از نیمی از بیش :سرم کلسترول   

 .داده اند نشان را معکوسی ارتباط کرده اند بررسی را سرم کلسترول

 مذهبی /معنوی بین ارتباط در که مقاالتی درصد 80 حدود :روان سالمت    

  .کرده اند بررسی روان سالمت با را ارتباط این شده اند منتشر سالمت و بودن

 .باشد جسمی سالمت از بیشتر می تواند روانی سالمت بر معنوی سالمت تاثیر

 تحت را رفتاری و اجتماعی روان شناسی، زمینه های بودن مذهبی /معنوی زیرا

 قوی، اراده هدفمندی، مثبت نگری، امید، بودن، خوب احساس .می دهد قرار تاثیر

 افراد در مختلف استرس های با تطابق و نگهداری خود داشتن، کنترل احساس

  شده اند گزارش افراد سایر از بهتر مذهبی /معنوی

 (5)تاثیر سالمت معنوي در چهار سطح پیشگیری 



 :پیشگیری ثانویه•

 کشف بیماری ها و درمان آنها و جلوگیری از عوارض–

– Secondary 

– Early stage of disease 

– patient 



 :پیشگیری ثالثیه•

 درمان عوارض و جلوگیری از کار افتادگی و عوارض وخیم تر–

 

– Tertiary 

– Late stage of disease(treatment, rehabilitation) 

– patient 

 



 عوامل همه که داده اند نشان متعددی مقاالت گذشته دهه در :ثالثیه و ثانویه پیشگیری   

 با لذا .است دیگر افراد از کمتر مذهبی /معنوی افراد در جسمی و روانی بیماری های خطر

 فرض طور این دارد، وجود افراد این در که گروهی ارتباطات و اجتماعی اثرات به توجه

 مختلفی مطالعات .باشد دیگر افراد از کمتر افراد این در بیماری ها به ابتالی که می شود

 .رسانده اند اثبات به را فرضیه این

 /معنوی افراد در گناه احساس که بود شده عرضه طور این قبل سال ها :روانی بیماری    

 نتایج ولی باشد افسردگی خصوص به و روانی اختالالت افزایش است ممکن مذهبی

 افسردگی، ارتباط که مقاله 444 از .کرده اند رد کلی طور به را نظر این مطالعات

 ارتباط آنها درصد 61 کرده اند بررسی را بودن مذهبی / معنوی با اضطراب و خودکشی

   .داده اند نشان منفی

 (6)تاثیر سالمت معنوي در چهار سطح پیشگیری 



Increased Life Expectancy 

• In a survey of 91,909 individuals in Washington County, Maryland, 

those who attended church once or more per week had: 

– 50% fewer deaths from coronary artery disease 

– 56% fewer deaths from emphysema 

– 74% fewer deaths from cirrhosis 

– 53% fewer deaths from suicides 

(Comstock GW Journal of Chronic Diseases 1972) 

 

• In a 16 year follow-up study, members of Orthodox kibbutzim had 50% 

lower mortality rates than non-Orthodox kibbutzim members. 

(Kark JD American Journal of Public Health 1996) 

 

 

 



 بیماری های عروقی قلب•

 پرفشاری خون •

 بیماری های عروقی مغز •

 فراموشی •

 فعالیت ایمنی بدن •

 غدد مترشحه داخلی•

 سرطان ها•

 مرگ و میر•



 ارتباط بین سالمت معنوی و شاخص های سالمت

 

KOENIG  HG . INT  SCHOL RES NET PHYCH  2012; 278   



 در ایمان نقش من بنده گ فت و نوشت مومنان دل بر را معرفت و ایمان خداوند

 نور  به دلت ،نگاشتم تو بهر از فردوس سرشتم، من دوستی عطر ،نوشتم دلت

راستم، معرفت
 
ن بر مهر مهر افروختم، من وصل شمع ا

 
 عشق رقم نهادم، دل ا

 به نوشتم لوح در که را تو وصف و نوشتم تو وصف همه لوح در ،زدم ضمیرت در

 !ننمودم جبرئیل

 انصاری  عبدهللا خواجه                                                                          




