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 سالمت معنوی درنظام سالمتکتاب 
 عضوهيات علمي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي–دکترسهيالخزاعي 

 پزشك خانواده–دکترسعيدخزاعي 

 مقدمه :

تاثیر گذار است ، سیاست هاو دیدگاه ها و عوامل اجتماعی ومعنوی است که می تواند سالمت امروز آنچه بر سالمت همه جانبه مردم  

مت گزاری های سالمعنوی در سیاست -اجتماعی-روانی-مردم را تامین کند.تاکید بر رویکرد انسان سالم و سالمت همه جانبه جسمی

ا حضور رهبران جهان شکل گرفت.انسان عامل محور توسعه ب 1992.در نشست زمین که در ریودوژانیرو در سال  اهمیت ویژه دارد

پایدار قلمداد گردید. و تامین سالمت همه جانبه انسان از وظایف اولیه حکومت ها و از حقوق بال منازع مردم تلقی شد. در قانون 

 از آن به حساب می آید.نمادی  29اساسی مترقی جمهوری اسالمی ایران نیز به این امر توجهی جدی مبذول شده است که ماده 

تعریف انسان سالم به عنوان یک فرد مولد در جایگاه اجتماعی در حوزه های مدیریتی سالمت روشن است و تکلیف مدیران هم 

برای نیل به آن از زمان جنینی )وحتی قبل ازآن(و دوران بارداری مادر تا سالمندی مشخص می باشد. جالب توجه است که به یاد 

ثابت کرد که سرمایه گذاری برای  "سالمت و اقتصاد کالن"نیز سازمان جهانی بهداشت در تحقیق بزرگ  2002در سال  داشته باشیم

اجتماعی مردم و تامین تعریف انسان سالم پرسود ترین روش سرمایه گذاری –معنوی –روانی –نیل به سالمت همه جانبه جسمی 

  حتی برای بازگشت سرمایه است.

 کتابخانه ای روشروش تحقیق : 

های فرد، بینش، ها و قابلیتسالمت معنوی وضعیتی است دارای مراتب گوناگون، که در آن متناسب با ظرفیت  بحث و نتیجه گیری : 

ای که همه امکانات درونی به گرایش و توانایی الزم برای تعالی روح که همان تقرب به خدای متعادل است فراهم می باشد، به گونه

توانند در جهت هدف کلی مزبور به کار گرفته شوند و همراه با امکان انتخاب، رفتارهای اختیاری درونی نگ و متعادل، میطور هماه

 و هاارزش ها، نگرش باورها، روی بر معنوی و بیرونی متناسب با آنها نسبت به خدا، فرد، جامعه و طبیعت ظهور می یابند. دیدگاه

 نامید معنوی درستیتن نام به بدن و فکر روی تاثیر این. گذارد می تاثیر فرد فیزیولوژی و بیوشیمی روی بر و دارد عمیق تاثیر رفتارها

 . شود می

 Adaptation)بیماری و عارضه با فرد تطبیق مثل معنوی دیدگاه و مذهبی اعتقادات که است این شود،می دیده مستندات در آنچه

or copying )هاییبیماری بر مثبتی اثرات است توانسته توسل و توکل و است خورده رقم که سرنوشتی عنوان به بیماری قبول و 

 االتاشک بروز موجب تطبیق و پذیرش عدم و اضطراب که حالی در باشد، داشته هامعلولیت و عروق و قلب اعتیاد، ها،سرطان چون

 به اال: »همچون مجید قرآن کریمه آیات از ایترجمه تواندمی علمی رفتارهای این. گرددمی هابیماری درمان و شناخت در مشخصی

 . باشد «فهوحسبه اهلل علی یتوکل من و» یا ،«القلوب تطمئن اهلل ذکر

لزوم اعمالی که شناخت و تامین نیاز های معنوی و مذهبی بیماران  بر (JCAHO)  کمیسیون الحاقی اعتباری سازمان مراقبت سالمت

ای دارد  اب احیا مینویسد: هر عضوی از بدن ما وظیفه. امام محمد غزالی نیز در کت(.2001تاکید کرده است )ونس،  را فراهم می کند

 اینعالوه برکه وقتی آن را خوب انجام ندهد یعنی بیمار شده است؛ وظیفه روح یا قلب معنوی هم شناخت خالق و ارتباط با اوست.

یی مثل باورهای مثبت، احساس آسایش و قدرتی که از پایبندی به مذهب به دست میآید، بسیاری از تحقیقات نشان میدهند که چیزها

 تمرکز حواس و دعا کردن میتوانند بر احساس سالمت انسان و بهبود زودتر بیماریها تاثیر مثبت داشته باشند.
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 :گذارد  می تاثیر اجتماعی و روانی جسمی، سالمت روی طریق چهار از معنوی دیدگاه

  بهداشتی رفتارهای. 1

 اجتماعی حمایت. 2

 سایکونوروفیزیولوژیک. 3

 .طبیعی مافوق اثرات. 4

عه  باتوجه .... و تحقق سالمت همه جانبه جام بیماری، تر سریع بهبود بیماری، تحمل افزایش بیماری، از پیشگیری تاثیرات، این نتیجه

 به همه ابعاد سالمت می باشد
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