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دفترک «: 8سالمت معنوی »
تعزیف سالهت اس دیذگبُ سبسهبى
جْبًی ثْذاضت:
«رفبُ وبهل جسوی ،رٍاًی ،اجتوبعی
ثِ گًَِای وِ ضخص ثب آى ثتَاًذ
یه سًذگی ثب ًطبط ٍ پزثبر داضتِ
ثبضذ ثِ عجبرت دیگز سالهتی فمط
فمذاى هعلَلیت یب ثیوبری ًیست» .در ایي تعزیف حذالل سِ ثعذ جسوی ،رٍاًی ٍ
اجتوبعی ثزای سالهت تعزیف ضذُ است .در دِّّبی اخیز ثعذ چْبرم سالهت ثب
عٌَاى ثعذ هعٌَی هعزفی ضذُ است.
لزآى وزین درثبرُ سالهت هعٌَی اضبرات ثسیبری دارد ٍ هَاردی چَى «غزٍر ،ریب،
حسبدت ،سَءظي ،عصجبًیت ٍ ثخل» را ثِ عٌَاى دضوي سالهت رٍح هطزح وزدُ
است .در حمیمت هعٌَیت راّی است وِ ثب آى هیتَاى در سًذگی ثِ اهیذ ،آسبیص
ٍ آراهص درًٍی دست یبفت .اًسبى ،اس طزیك اعتمبد ثِ یه ًیزٍی ثزتز وِ در
سًذگی اس اٍ حوبیت هیوٌذ ،ثِ سالهت هعٌَی دست هییبثذ .ثعذ هعٌَی ثز
آگبّی ،ثبٍرّبً ،گزشّب ،ارسشّب ٍ رفتبرّب تأحیز عویك دارد ٍ ثِ عجبرت دیگز
تأثيز هعنویت بز افکار ،قلب ،رواى و بدى را سالهت هعنوي هیناهند.
ًیبس هعٌَی ثِ عٌَاى یىی اس عویكتزیي ًیبسّبی ثطز است وِ ضٌبسبیی ٍ تأهیي
آى در ارتمبی سالهت ،جبیگبُ ٍیژُای دارد .ایي ًیبسّب ضبهل:
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ًیبس ثِ هٌجع اهیذ ٍ لذرت
ًیبس ثِ هعٌب ٍ ّذف (ّذفوٌذی
در سًذگی)
ًیبس ثِ فعبلیتّبی هعٌَی
ًیبس ثِ تجزثِ ارتمب ٍ تعبلی
ًیبس ثِ ثخطَدى
ًیبس ثِ اثزاس ثبٍرّب ٍ ارسشّبی فزد

سالمت معنوی بز سالمت جسم ،روان و اجتماعی چگونه تأثیز
میگذارد؟
تأثيز سالهت هعنوي بز سالهت جسن:
 افزادی وِ اس سالهت هعٌَی ثزخَردارًذ ،ثْتز اس
دیگزاى ثیوبری را تحول وزدُ ٍ دٍراى سبلوٌذی
ثْتزی را سپزی هیوٌٌذ.
 راثطِ هخجت ٍ هعٌی داری ثیي سالهت هعٌَی ٍ تَاى ثبال ثزای اًجبم وبرّب
ٍجَد دارد.
 افزاد هذّجی ثب ثبٍرّبی دیٌی لَی ،اس سالهت جسوی ثیطتزی ثزخَردارًذ ٍ
ضیَُ سًذگی سبلنتزی دارًذ.
 هعٌَیت چِ در سالهت ٍ چِ در ثیوبری ،ثِ سًذگی هعٌب ٍ هفَْم هیثخطذ ٍ
ثبعج هیضَد سًذگی را ثب یه ثیوبری یب حبدحِ ،پَچ ٍ ثیهعٌب تلمی ًىٌین.
 هعٌَیت ثِ عٌَاى یه راّجزد سبسگبراًِ ثِ هب لذرت هیثخطذ تب ثتَاًین ثب
ثیوبریّبً ،بهالیوبت ٍ هطىالت سًذگی سبسگبری داضتِ ثبضین.
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تأثيز سالهت هعنوي بز سالهت
رواى:


سجت عشت ًفس ٍ اهیذ ثِ سًذگی
هیگزدد.



سجت وبّص فطبرّبی رٍاًی ٍ
پزخبضگزی هیضَد.



هطبلعبت ًطبى دادُاًذ در افزادی وِ دارای اعتمبد هذّجی ّستٌذ ،خَدوطی،
هصزف هَاد اعتیبدآٍر ٍ الىل ووتز است.

تأثيز سالهت هعنوي بز سالهت اجتواعی:
 عجبدات ٍ فعبلیتّبی عوَهی هعٌَی حبالت هخجت ّیجبًی را ایجبد هیوٌذ.
 تعبهالت اجتوبعی لذتثخطی هخل لبطعیت ،توجیذ ٍ تحسیي ،درخَاست
ووه ٍ پبسخ ثِ آى را ثزای افزاد ایجبد هیوٌذ.
 افزاد ثب سطح ثبال سالهت هعٌَی ،دارای اّذاف هتعبلی ٍ آرهبًی ٍ اًگیشُ
ثزای سًذگی هطلَة هیثبضٌذ ٍ ثِ آیٌذُ اهیذٍار ّستٌذ .در هجوَع سهیٌِ
ارتىبة جزم در جبهعِ ضعیف است.
 هعٌَیت ثبعج هسئَلیتپذیزی فزد ،رعبیت اصَل دیي ٍ تحىین ثبٍرّبی
هذّجی هیضَد.
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به طور خالصه بعد هعنوي اس چهار طزیق هانند چتزي بز سه ابعاد
دیگز سالهت تأثيز هیگذارد:
 راُ اٍل :تغییزات ثیَضیویبیی ًبضی اس رضبیتوٌذی درًٍی
 راُ دٍم :حوبیتّبی اجتوبعی
 راُ سَم :عول ثِ رفتبرّبی تَصیِ ضذُ در دیي
 راُ چْبرم :هبٍراء الطجیعِ ٍ ًبضٌبختِ
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یه فزد هعٌَی ،هعناي سندگی را تجزثِ وزدُ ٍ دارای نظام ارسشی درونی
است وِ ثِ درن ٍی اس سًذگی ٍ تصوینگیزی اٍ ووه هیوٌذ .ایي فزد در
اجتوبعی وِ سًذگی هیوٌذ ،فزصتّبیی ثزای پزستص ،هٌبجبت ٍ ًیبیص ثب
دیگزاى فزاّن هیوٌذ .ثِ عالٍُ حس هویت ،ارسشهاي هشتزك ٍ
حوایت هتقابل دارد ٍ راّی ثزای ووه ثِ هحزٍهبى جبهعِ پیذا هیوٌذ.
بزای ارتقای سالمت معنوی چه کار بکنیم؟
 ثب هطبلعِ هتَى دیٌی ،وتت ٍ تحمیمبت
علوی ٍ تفىز وبفی ثزای سًذگی خَد
ّذفگذاری وٌیذ.
 تعییي وٌیذ ثزای چِ هتَلذ ضذُایذ ٍ
لزار است رٍی سٌگ هشار ضوب چِ
ثٌَیسٌذ ،لزار است چِ خذهتی ثزای
اًسبًیت اًجبم دّیذ.
 اس یأس ٍ ًَهیذی در سًذگی پزّیش وٌیذ ٍ تَول داضتِ ثبضیذ.
 ثِ طَر هزتت اس ًعوتّبیی وِ داریذ ضىزگذار ثبضیذ ٍ ثزای دیگزاى عبلجت
ثِ خیزی را آرسٍ وٌیذ.
 ثزای خَد ٍ ثیطتز ثزای دیگزاى دعب وٌیذ.
ٍ جذاى ٍ اخالق در وبرّب ٍ ارتجبطبت رٍسهزُ را رعبیت وٌیذ :درٍغ ًگفتي ،ریب
ًىزدى ،ثخطص ثِ جبی ویٌِ ٍ ثخل ،هْزثبًی ثِ جبی عصجبًیت.
 اًجبم وبر خیز ٍ عبمالوٌفعِ ٍ ووه ثِ چٌذ ًیبسهٌذ را ثِ طَر هستوز در ثزًبهِ
سًذگی خَد لزار دّیذ.
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ارسش چیشّبیی وِ در سًذگی سجت احسبس عطك ،آراهص درًٍی ٍ لذرت در
ضوب هیضًَذ را ثذاًیذ.
اس رفتبر پیبهجزاى ٍ اٍلیبی الْی در ثزاثز حَادث سًذگی الگَگیزی وٌیذ.
اس آًچِ وِ دضوي سالهت رٍح داًستِ ضذُ است ٍ ثِ ضوب آسیت هیسًذ
دٍری وٌیذ هخل :غزٍر ،ریب ،حسبدت ،سَءظي ،عصجبًیت ٍ ثخل
هطبلعِ هتَى هذّجی ٍ هعٌَی ،عجبدت هستوز
ضزوت در هزاسن هذّجی گزٍّی را در ثزًبهِ رٍساًِ ٍ ّفتگی خَد لزار دّیذ.

 .1هْوتزیي روي سالهت هعٌَی چیست؟ چزا ؟
 .2ثزای ارتمبی سالهت هعٌَی افزاد هحلِ چِ پیطٌْبداتی
داریذ ؟

دفترک حاضر بٍ مىظًر افسایش اطالعات ي اوگیسٌ شما برای داشته سبک زوذگی سالم در
محیط کار ي زوذگی شخصی تذيیه شذٌ است .ایه مجمًعٍ تًسط کارشىاسان گريٌ مؤلفٍَای
اجتماعی سالمت ،مؤسسٍ ملی تحقیقات سالمت ي ادارٌ کل سالمت شُرداری تُران تألیف شذٌ
است؛ کپی ي تکثیر بذين اجازٌ از َر وًع ممىًع است.

