دين و معنويت در مدل سالمت زنان ايران:مدل فرمهر
فرانک فرزدی ،1مروئه وامقی ،2ژیال صدیقی ،3فرحناز محمدی ،4بتول محتشمی ،5بتول احمدی

6

 .1مرکز تحقیقات سنجش سالمت ،پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي ،تهران ،ایران ،عضو و دبیر گرروه علیري سرالمت ننران گرهنگ رتان علروم
پزشكي تهران ،ایران
 .2مرکز تحقیقات مدیریت رگاه اجتیاعي ،دانشگاه علوم بهزی تي و توانبخشي ،تهران ،ایران
 .3مرکز تحقیقات سنجش سالمت ،پژوهشكده علوم بهداشتي جهاد دانشگاهي ،تهران ،ایران
 .4مرکز تحقیقات عوامل اجتیاعي مؤثر بر سالمت ،دانشگاه علوم بهزی تي و توانبخشي ،تهران ،ایران
 .5عضو گروه سالمت ننان گرهنگ تان علوم پزشكي ،تهران ،ایران
 .6دانشكده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشكي تهران ،عضو و سرپرست گروه علیي سالمت ننان گرهنگ تان علوم پزشكي ،تهران ،ایران
نشریه پایش
تاریخ پذیرش مقاله1396/6/15 :
سال شانزدهم ،شیاره پنجم ،مهر ر آبان  1396صص 587-594
[نشر الكترونیك پیش ان انتشار 15 -مهر ]96

چكيده
مقدمه :دین و معنویت ان جنبه هاي گوناگون با سالمت در ارتباط ه تند .لذا شناسایي عوامل نشات گرگته ان دین و معنویت ،نحوه تاثیرگذاري و ارتباط
آن با سایر عوامل موثر بر سالمت ان مقولههاي مهم و ضروري در این مبحث است .این مهم در تبیین و طراحي مدل سالمت ننان ایران (مدل گرمهر) که
توسط محققان گروه علیي سالمت ننان گرهنگ تان علوم پزشكي جیهوري اسالمي ایران طراحي شده ،لحاظ شده است .این مقاله به بیان عوامل دین و
معنویت و جایگاه آن در مدل گوق پرداخته است.
مواد و روشها :این مطالعه ان نوع کیفي بود .دادههاي حاصل ان ج تجوي م تندات مرتبط در طي  23نش ت تخصصي توسط گروه تحقیق مورد
تحلیل محتوي قرار گرگت .نتایج حاصل در طي  6مصاحبه عییق و  8جل ه بحث گروهي متیرکز با  15نفر ان صاحب نظران و سیاستگذاران کلیدي
حونه سالمت مورد نظرخواهي و اصالح قرار گرگت.
یافتهها :نتایج مطالعه نشان داد "باورها و اعتقادات"" ،ارنشها"" ،اخالق" و "سرمایه دیني معنوي در جامعه" که ان جیله عوامل نشات گرگته ان دین و
معنویت گرد و جامعه ه تند بر تیامي متغیرهاي موثر بر سالمت تاثیر نیربنایي ،نمینه سان و هیه جانبه دارند .بنابراین این عوامل با نام "دین و معنویت
با تاکید بر اسالم" به عنوان محور نیربنایي در مدل گرمهر قرار گرگت .ان دیگر عوامل متاثر ان دین و معنویت"رگتارهاي دیني و معنوي" و "شیوه تربیتي
دیني و معنوي خانواده" شناسایي شدند که به ترتیب در الیه شیوه نندگي در سطح گردي و روابط خانوادگي در سطح خانوادگي مدل گروه بندي شدند.
بحث و نتيجه گيری :طراحان مدل سالمت ننان گرمهر بر این باورند که مجیوعه ویژگي هاي یاد شده بر درک و تف یر اگراد ان سالمت خود و دیگران،
رگتارهاي سالمتي گرد ،رگتارهاي تاثیرگزار بر سالمت در خانواده و جامعه و حتي سیاستگذاري ها و برنامه ریزي هاي سالمت در مجیوعه نظام سالمت
نقش ایفا ميکنند.
كليدواژه :سالمت معنوي ،دین و معنویت ،سالمت ننان ،مدل سالمت ،ایران
كد اخالقIR.ACECR.IBCRC.REC.1395.6 :
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تأثیر جدي دارند و یك نیروي قوي در ایجاد تعادل در نندگي اگرراد
و جوامع مذهبي است .نادیده انگاشتن مذهب و دین نادیده گررگتن
یك منبع م هم بهبودي و شفا ان بییاري براي ب یاري ان اگراد اسرت.
این امر بویژه در ارتباط با عقیده به خدا و اییان به او و نندگي بعدان

دین و معنویت ان جنبه هاي گوناگون با سالمت در ارتبراط ه رتند.
سالمت جهان تعریف سالمت را با یك دیدگاه کرل نگرر مبتنري برر
وحدت ذهن ،روح و بدن ،و عیلكرد من جم و پویا در جهت ظرگیت
حداکثري ان ان در ابعاد گیزیكي ،گكري ،عاطفي ،اجتیاعي و معنوي
تعریف نیوده است .در مطالعات کشورهاي غربي بحثهاي نیرادي در
مخالفت یا مواگقت با شیول سالمت معنوي بره عنروان یرك بعرد ان

مرگ است  . 3با توجه به م تندات موجود متفكرران و کرارگزاران
بخش سالمت بایرد ن ربت بره مرذهب و اصرول گل رفي و گرهنر
ارنشي و تأثیر آن بر سالمت ح اس باشند .شناسایي عوامرل نشرات
گرگته ان دین و معنویت ،نحوه تاثیرگذاري و ارتباط با سرایر عوامرل
تعیین کننده سالمت ان مقوله هاي مهم و ضرروري در ایرن مبحرث
است که در مدلهاي سالمت به آن پرداخته شده اسرت .مردلهراي
سالمت مجیوعه عوامل و متغیرهایي را که بر سالمت تاثیر دارنرد را
در بر ميگیرند و ارتباط این عوامل با یكدیگر و سالمت را به نیایش
ميگذارند .در برخي ان مردل هراي سرالمت مطررح شرده در سرطح
جهاني تالش شرده اسرت عوامرل نشرات گرگتره ان ارنشرها ،دیرن و

سالمت وجود دارد  . 1در علم معاصر که تنها پدیدههاي تجربري در
آن لحاظ مي شود ،ب یاري عقیده دارند چون ابعاد روحاني و معنوي
را با حواس پنجگانه نیيتوان تجربه نیود موضوع مناسبي براي علوم
نی تند .با این وجود ،روشهاي غیر م تقییي وجود دارند که حراکي
ان تأثیر مثبت عقاید معنوي و مذهبي برر سرالمت روانري و ج ریي
است  . 2مطالعرات بیشریاري ترأثیر مثبرت اعتقرادات و رگتارهراي
مذهبي و اییان گردي را بر سالمت روان گزارش کردهاند .در بیشرتر
موارد گعالیت مذهبي با ناتواني و عالئم اگ ردگي کیتر مرتبط بروده
است .این مطالعات حاکي ان آن است که سالمت ننان با شررکت در
مراسم مذهبي جیعي بهبود مي یابد حال آنكه سالمت مردان ارتباط

معنویت شناسایي و ارتباط آنها با سایر عوامل نشان داده شود 7-9
مدل سالمت ننان ایران توسط نوی ندگان ایرن مقالره بره سرفارش
گروه علیي سالمت ننان گرهنگ تان علوم پزشكي جیهوري اسالمي
ایران طراحي شده است .این مدل با نام «مدل سالمت ننان گرمهرر»
نامیده شد کره وايه «گرمهرر» ان ترکیرب دو کلیره «گرر» و «مهرر»
تشكیل شده است .کلیره «گرر» برگرگتره ان نرام گرهنگ رتان علروم
پزشكي جیهوري اسالمي ایران است و به مفهروم شركوه اشراره بره
اهییت مدل و کراربرد آن در سرالمت ننران و بواسرطه آن سرالمت
جامعه دارد .کلیه «مهر» به مفهوم خورشید مصداق نیراي ظراهري
مدل و به مفهوم روشني و گرمي بخرش اشراره بره نقرش ننران بره
عنوان کانون سالمت ،رشد ،و محبت در خانواده است .مدل سرالمت
ننان گرمهر ان نوع مفهومي و نظریهاي اسرت کره در آن سرعي شرده

ب یار قوي با مذهبي بودن گردي داشته است  . 3در اگراد برا اییران
قوي مذهبي سطح باالتري ان رضایت نندگي و شادي گردي مشاهده
شده و پیامدهاي منفي کیتر روانري و اجتیراعي در مقابرل حرواد
ناگوار نشان داده اند .صدها مطالعه اپیردمیولويیك ارتبراط معنريدار
ب یار قوي تأثیر شاخصهاي مذهبي بر مرگ ومیر را ثبرت کرردهانرد
ولي در مورد تأثیر نوع اعتقادات و شدت آنهرا برر سرالمت مطالعرات
ب یار محدود است . 4
روانشناسان بالیني تأثیر جدي ارنشهاي مذهبي را بر سالمت روانري
مررورد تأییررد قرررار دادهانررد و معنویررت را برره عنرروان سررالحي بررراي
سانگاري با مشكالت النم ميدانند .هم چنین توجه به معنویت و یرا
برخررورداري ان چررارچوب مررذهبي را در حفرر سررالمت و درمرران
بییاريهاي روان موثر ميدانند .البته مانع اصلي در کاربرد معنویرت
در درمان یكي ماهیت شخصي برودن اعتقرادات مرذهبي در جامعره
است و دیگري نظر درمانگران مبني بر اینكه برخري عقایرد مرذهبي
بویژه عقاید متعصبانه را علت مشكل ميدانند .در هر حال درمانگرها
به این نتیجه نزدیك ميشوند که معنویت و درمان باید براهم ادغرام
شوند نیررا مرذهب برر رگتارهراي اگرراد ترأثیر ب رزایي دارد .ادیران
بهمفهوم "عقاید و رگتارهاي گرردي و اجتیراعي" برر سرالمت اگرراد

است تیامي عوامل موثر بر سالمت ننان ارائه شود  . 5طراحان مدل
سالمت ننان ایران در تبیین عوامرل کرالن و خررد نشرات گرگتره ان
اعتقادات گردي و نظام اعتقادي حاکم بر جامعه و جایگاه ونحوه اثرر
آن بر سایر عوامل تاثیرگذار بر سالمت تیرکز خرا داشرتهانرد .برا
استناد بر دستاوردهاي علیي و نظرات صاحب نظرران و متخصصران
مرتبط تالش نیودهاند عوامل مختلف موثر بر سالمت ننان ان جیلره
عوامل نشات گرگته ان دین و معنویت و ارتباط آنها را مشرخص و ایرن
مهم را به خوبي در مدل نیایش دهند .این مقاله به بیان عوامرل دیرن
و معنویت و جایگاه آن در مدل سالمت ننان ایران (گرمهر) ميپرداند.
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ان حونه هاي عوامل تعیین کننده سالمت ننان ان جیله نقش دیرن و
معنویت در سالمت ننان و نحوه ارتبراط ایرن عوامرل برا یكردیگر در
چارچوب نظري و مدل طراحي شده ادامه یاگت .بره منظرور ارتقراي
سررطح اطیینررانپررذیري ( )trustworthinessان نگررارش مب رروط
یاگتررههررا وتحلیررل تییرري و بررسرري انفرررادي اعضرراي ترریم مطالعرره
بهره گرگته شد و مدل اولیه بر اسراس نترایج مصراحبه هرا اصرالح و
تكییل شد .هیچنین ان روش بحث گروهي  7ساعته برا شررکت 15
نفر ان صاحبنظران حونه سالمت ننان (منفك ان اگراد شرکت کننرده
در مصاحبههاي گردي) جهت تاییرد یاگترههرا و مردل اصرالح شرده
استفاده شد .در این مرحله نیز قبل ان برگزاري جل ره ،جردولهراي
حاصل ان تحلیل دادهها و دیراگرامهراي مررتبط برراي اگرراد ارسرال
گردید .طي این جل ات نظررات و تاییرد صراحبنظران اخرذ و مردل
نهایي شد .مدل گرمهر با هدف ت هیل در به کارگیري و درک روابط
متقابل این عوامل با هم و تأثیرگذاري آنها بر سالمت ننران طراحري
شده است .مدل نیم دایرهاي با مرکزیت سالمت ننران اسرت کره برر
روي محور پایهاي قرار گرگته است .در این مدل عوامل مروثر در هرر
گروه به شكل الیه اي نیایش داده شده است .در برش مرکرزي نریم
دایره عنوان گروههاي هر الیه ارائه شرده اسرت .ترتیرب الیره هرا در
مدل ،تقدم و تأخر و تأثیر عوامل هر الیه ن بت به الیرههراي دیگرر
باالیي و پایین را بر سالمت ننان نشان ميدهد .تیامي عوامرل مروثر
که در الیههاي مختلف در مدل نشان داده شدهاند هیگي در نهایرت
بر سالمت ننان تأثیر گذارند .با توجه به ارتباط ما بین عوامرل مروثر
سطوح گرد ،خانواده و اجتیاع و نحوه قرار گیرري الیره هرا در حرول
مرکزیت آن (سالمت نن) به گونه اي است که ان مرکز تا محریط بره
ترتیب الیههاي مربوط به سطح گرد ،خانواده و اجتیراع اسرت .ایرن
موضوع بر روي مدل در قطر اگقي نیایش داده شده است .برا توجره
به نیایش تیامي عوامل موثر بر سالمت ننان ،الگرو و مردل طراحري
شده عالوه برر کراربرد در قابلیرت بخرش سرالمت کاربردهراي برین

این مقاله بخشي ان یك مطالعه کیفي است کره برا اسرتفاده ان روش
تحلیررل محترروایي درونرري ( )Latentو بررا تیرکررز بررر روش تحلیررل
محتوایي متعارف ( )Conventionalانجام شد]  .[10مطالعه اصرلي
منجر به شناسایي مجیوعه عوامل تعیین کننده سالمت ننان و نحوه
ارتباط آنها با یكدیگر شد .جزییات مدل سالمت ننران ایرران برا نرام
مدل گرمهر به هیراه روش کامل مطالعه در مقالره دیگرري گرزارش
شده است  . 5در مطالعه اصلي در ابتدا متون و مقراالت معتبرر در
حونه مدل هاي سالمت و عوامل تعیین کننده سالمت ننان ان جیله
عوامل دیني و معنوي و نحوه ارتباط آنها با یكدیگر جیعآوري گردید.
ج تجو به منظور شناسایي مطالب مرتبط با دین و معنویت برا کلیرد
وايههاي گارسي معنویت ،دینرداري ،ارنشرها و باورهرا و کلیرد وايههراي
انگلی ري  values, beliefs ،spirituality, religiousدر ترکیرب
مناسبي با کلیرد وايههراي گارسري نن ،ننران ،سرالمت ،عوامرل تعیرین
کننده ،چارچوب مفهومي ،دیاگرام ،مدل ،الگو و کلید وايههاي انگلی ري
،determinants ، health،woman ،women

conceptual

 diagram ،pattern ،model ،context ،frameworkانجام شد برا
برگزاري  23نش ت تخصصري  3سراعته م رتیر برا حضرور  8نفرر
انمتخصصان م تندات مورد تحلیل محتوایي قرار گرگت و ماتریكس
تحلیل محتوي با استناد بر مفاهیم و مضامین بر گرگتره ان مردلهاي
موجود طراحي گردید .در طي تحلیل ان روش ترسریم دیراگرامهراي
م تیر نیز براي ت هیل در درک و مفهوم ساني یاگترههرا اسرتفاده
شد .بدین ترتیب چارچوب نظري سالمت ننان شامل مجیوع عوامل
تعیین کننده در حونههاي مختلرف گرردي ،خرانوادگي ،اجتیراعي و
دین و معنویت بره هیرراه تعراریف آنران تردوین شرد .برا توجره بره
ارتباطات و اثرگذاري ایرن عوامرل برا یكردیگر مردل سرالمت ننران
طراحي شد.
پس ان تدوین مدل اولیره برا  6نفرر ان صراحبنظران ،پژوهشرگران و
سیاستگذاران درجه اول حونه سالمت مصاحبه نییه ساختارمند بره
عیل آمد .طي این مرحله تعداد  6مصاحبه گردي با میرانگین  60ترا
 120دقیقه در هر جل ه در نمان و مكان مورد نظر شرکت کننرده،
انجام شد .هنگام دعوت ان اگراد ،اهداف و چكیرده طررح پژوهشري و
پیشنویس اولیه مدل و چارچوب نظري تدوین شده ،در اختیار آنان
قرار داده شد و بر اساس اظهرار تیایرل مصراحبههرا ضربط گردیرد.
مصاحبهها با سواالت کلري ان تجرارب شررکت کننردگان در نمینره
سالمت ننان ایراني آغان و بتدریج با سواالت شفاف کننده در هر یك

بخشي را در بخشهاي مختلرف جامعرهداراسرت  . 5مقالره حاضرر
مربوط به نتایج شناسایي عوامل نشات گرگته ان دین و معنویرت کره
بر سالمت ننان تاثیر دارند و نحوه ارتباط آنها با سایر عوامل موثر برر
سالمت ننان و جایگاه آنها در مدل سالمت ننان گرمهرر ارایره شرده
است.
يافتهها 


متغیرهرراي شناسررایي شررده در مطالعرره و بررسرري ارتبرراط آنهررا بررا
یكدیگر نشان داد که "باورها و اعتقرادات"" ،ارنش هرا"" ،اخرالق" و
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"سرمایه دیني معنوي در جامعه" عوامل کالن نشات گرگته ان دیرن
و معنویت گرد و جامعه ه تند که برر تیرامي متغیرهراي مروثر برر
سالمت تاثیر نیربنایي ،نمینه سان و هیه جانبه دارند .بنرابراین ایرن
عوامل با نام "دین و معنویت با تاکید برر اسرالم" بره عنروان محرور
نیربنایي در مدل گرمهر قرار گرگت .ان دیگر عوامرل متراثر ان دیرن و
معنویت"رگتارهاي دیني و معنوي" و "شیوه تربیتي دیني و معنوي
خانواده" شناسایي شدند" .رگتارهاي دیني و معنوي" به عنوان یكي

ان اجزاي شیوه نندگي در الیه مربروط در سرطح گرردي مردل قررار
گرگت" .شریوه تربیتري دینري و معنروي خرانواده " در الیره روابرط
خانوادگي در سطح خانوادگي مدل گروه بندي شد.
مفاهیم مورد نظر ان هر یك ان عوامل دیني معنوي در مردل تعریرف
شده است ( .جدول  )1جایگاه این عوامل در مردل گرمهرر در شركل
شیاره  1نشان داده شده است.

جدول  :1تعایف عوامل دینی معنوی موثر بر سالمت به تفكيک سطح وگروه در مدل فرمهر
عامل موثر

تعریف

سطح

گروه/الیه

باورها و اعتقادات(جهان بیني)

دیدگاه و شناخت گرد یا جامعه ن بت به جهان ه تي و ان ان و نظم و قوانین حراکم برر
آن.
باید و نبایدهاي حاکم بر نگرش و رگتارهاي گردي ،خانوادگي و اجتیاعي.

نیر بنایي

دین و معنویت با تأکید بر اسالم

خانوادگي

روابط خانوادگي

شیوه تربیتي دیني و معنوي خانواده
Educational style in the Family

گردي

شیوه نندگي

رگتارهاي دیني و معنوي
Religious and Spiritual behaviors

ارنش ها
Values
اخالق
Ethics
سرمایه دیني معنوي در جامعه
Religious and Spiritual Capital in Society

میزان منش و عیلكرد گرد یا جامعه براساس ارنشها و جهانبیني.
مجیوعه منابع ،اسوه ها ،آمونهها و هنجارهاي دیني -معنوي جامعه که با تأثیر بر دیدگاهها
و رگتارهاي گرد بر سالمت او تأثیر ميگذارد.
نظام ارنشي و اخالقي مبتني بر اعتقادات ،دین و معنویت حاکم بر خانواده که میزان رشرد
و شكوگایي استعدادهاي اعضاي خانواده را تحت تاثیر قرار ميدهد و جهان بینري ،اخرالق،
آداب ،و م ئولیتپذیري اگراد را شكل ميدهد.
مجیوعه گعالیتهایي که با قصد قربت و جهتگیري الهي انجام ميشود و ميتواند موجرب
ارتباط گرد با مبدأ ه تي و خود شود.

شكل  :1مدل سالمت زنان ایران :مدل فرمهر
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بتول احیدي و

دین و معنویت در مدل سالمت ننان ...

مثبت ان خود (مثل اعتیاد بنفس ،اح اس ت لط برر خرود) ،گرراهم
کردن منابع خا انطبراقي (مثرل پاسرخهراي خرا شرناختي یرا
رگتاري بره اسرترس) ،تولیرد سرایر هیجانرات مثبرت (مثرل عشرق،
گذشت) ،ارتقاي باورهاي سالم و سان و کارهاي دیگري مثرل وجرود
یك انريي نی تي شفا دهنده] .[11باورهاي هر گرد نظرام ارنشري و
بایدها و نبایدهاي حاکم بر نگرش و رگتارهراي گرردي ،خرانوادگي و
اجتیاعي او را شكل مري دهرد .برخرورداري ان الگروي ارنشري ،پایره
واساس توانیندي گرد در تصییمگیري خصوصا در موقعیتهاي خا
و خطیر است که او را ان سردرگیي و سرگشتگي در تصرییمگیرري
نجات ميبخشد و با وجود عوامل گ رترده و متنروع در عرصرههراي
گردي و جیعي ،نماني و مكاني امكان تصییمگیري را مهیا ميساند.
این امر خود اثر پیشگیري کننده ان تنش و اضطراب و گشرار روانري
ناشي ان عدم توان در تصییمگیري دارد .شواهد گراوانري وجرود دارد
که نشان ميدهد شناختها و رگتارهراي مرذهبي مريتواننرد منرابع
موثري براي مواجهه برا حرواد و شررایط اسرترسنا گرراهم کننرد.
هیچنین نشان داده شده است که انطباق با استرس بره نوبره خرود
عامررل قدرتینرردي در پیشررگیري و ت ررریع بهبررودي ان بییرراري
است] .[12این دیدگاه وجود دارد کره شرناخت هرا و گعالیرتهراي
مذهبي به طرق مختلفي مي توانند به انطباق برا عوامرل اسرترسآور
کیك کنند .دعا کردن و سایر تالشهراي انطبراقي درونري مرذهبي
میكن است ارنیابي هاي اولیه ان ان را تغییر داده ،اگراد مذهبي را به
سوي ارنیرابي مجردد مفهروم شررایط برالقوه مشركل نا ،بره عنروان
گرصتهایي براي رشد معنوي یا یادگیري سوق دهند .هیچنرین برر
اساس پاره اي مطالعات ،مذهب مي تواند به اگراد در تغییر برداشت ان
خود کیك کند به نحوي که ضعفهراي ج ریي و سرایر مشركالت
اگراد تهدید کیتري براي هویت شخصي آنها ایجاد کند] .[13مرنش
و عیلكرد گررد یرا جامعره براسراس ارنشرهاي خرود برا شركلدهري
اخالقیات ،موجب ان جام و تعادل رگتارهاي گررد و جامعره در رونرد
نماني و در موقعیتهاي مختلف مريشرود .مرذهبي برودن بخصرو
شرکت در جیعهاي مذهبي مي تواند به بهتر شدن سالمت روانري و
ج یي با تنظیم رگتارهاي مرتبط به سالمتي به شركلي کره عوامرل
خطر بییاري را کاهش دهد ،کیك کند ان جیله با منرع رگتارهرایي
که سبب اگزایش خطر مشكالت سالمتي مي شوند و تشرویق سربك
نندگي مثبت و کم استرس .یكي ان بهترین مثالهراي آن مطالعرات
متعددي است که رابطه معكوس میان مذهبي بودن و مصرف الكرل،
سیگار ،سوء مصرف مواد و رگتارهاي پر خطر جن ي و کیترر برودن

بحثونتيجهگيري 


هیه الیههاي مدل گرمهر بر روي پایهاي با عنوان "دین و معنویت با
تاکید بر اسالم" قرار گرگته اند که نشان دهنده تاثیرپذیري مجیوعره
عوامل موثر بر سالمت ان نظام اعتقادي اگرراد و جامعره اسرت .نظرام
اعتقادي گرد و جامعه منشا شكلگیري باورها (جهان بیني) ،ارنشرها
(ایرردئولويي) ،اخررالق و رگتارهرراي گررردي و جیعرري اسررت .سرررمایه
اعتقادي هر جامعه نیز براساس نظام اعتقرادي حراکم برر آن شركل
ميگیرد .انتخاب عنوان «دین و معنویت با تاکیرد برر اسرالم» برراي
این الیه براساس نظرات حاصل ان صاحب نظران و متخصصان مرورد
مطالعه انجام شده است .به کراربردن ایرن عنروان بره جراي عنرواني
بيسو مانند «نظام اعتقادي» یا «اعتقادات» براي این الیه ،برا هردف
پرهیز ان سردر گیي در تعریف عوامل با اثر مثبت برر سرالمت و برر
خورداري ان الگوي معتبر براي شناسرایي باورهرا و ارنشرها و اخرالق
متناسب براي حف و ارتقاء سالمت بوده است.
باورها ،ارنشها و اخالق با شكل دهي نگرش و رگتارهاي خرد و کالن
گرد بر تیامي جنبههاي نندگي او اثر ميگذارند لذا ان عوامرل کرالن
تاثیرگذار بر سالمت ه تند .هر یك ان این عوامرل عرالوه برر تراثیر
م تقیم بر سالمت گرد با اثر بر سایر عوامل به صورت آبشراري و در
نهایت اثر بر تیامي نگرشها و رگتارهاي گرد نقش بنیادي و نیربنرایي
را در سالمت او باني مينیایند .باورهاي منتج ان نظرام اعتقرادي برا
تبیین شناخت گرد یا جامعه ن بت به جهان ه تي ،ان ان و نظرم و
قوانین حاکم بر آن به شدت بر میزان پرذیرش و سرانگاري گررد برا
رخدادها و وقایع نندگي تاثیرگذار اسرت .ان ایرن طریرق برر تناسرب
توقعات و انتظارت گرد با واقعیتهاي نندگي او اثرر مريگذارنرد .ایرن
هیان اصل به کار گرگته شده در شناخت درماني است که برا ایجراد
پذیرش و سانگاري مناسب با وقایع نندگي منجر بره کراهش ترنش،
اضطراب و گشار رواني و هیچنین پویایي گرد خواهد شد.
در سالهاي اخیر مطالعات متعرددي نشران دادهانرد کره گونرههرا یرا
سبكهاي خا بیان و ابران باورهاي مرذهبي برا سرانههراي خرا
روانشناختي یا نی تي -رگتاري هیراه ه رتند کره م رتقل ان نروع
مذهب ،با سالمت اگراد ارتباط دارند .مجیوعهاي ان سانههاي مختلف
رگتاري و رواني -اجتیاعي شناخته شرده انرد کره بره عنروان سران و
کارهاي تاثیر جنبه هاي گونراگون ارتبراط برا مرذهب برر پیامردهاي
مثبت سالمتي عیل مريکننرد .ایرن سرانوکارها عبارتنرد ان تنظریم
سبك نندگي و رگتارهاي سالمتي اگراد ،تامین منابع اجتیاعي (مثل
روابط اجتیاعي ،حیایت هاي رسیي و غیر رسریي) ،ارتقراي ادراک
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بییاريهاي مزمن مثل سرطان را نشان مريدهنرد ] .[11امرا تراثیر
بالقوه مذهب بر سبك نندگي اگراد چیزي گراتر ارتباط هاي شناخته
شده برا رگتارهراي سرالمتي خرا اسرت .بیشرتر جوامرع مرذهبي
آمونههاي مذهبي و اخالقري دارنرد و ب ریاري ان اشركال رگتارهراي
انحراگي یا غیرقانوني را منع ميکنند و هرر بره رغرم پیچیرده برودن
تعدادي ان مطالعرات برین ابعراد مختلرف مرذهبي برودن برا سرطوح
پایینتر جرم و بزهكاري نوجوانان ارتباط برقرار کردهاند ].[11
این مهم در کنار مجیوعه منابع ،اسروههرا و آمرونههرا و هنجارهراي
جامعه با تاثیر بر کلیه نگرشها و رگتارهاي گردي و جیعري ،روابرط و
نقشهاي خانوادگي و هیچنین کلیه روابط آنها با محیط پیرامون بره
صورت شبكهاي در هم تنیده با یكدیگر و برا سرایر عوامرل مروثر برر
سالمت اگراد جامعه مرتبط ه تند و بر وضعیت سالمت اگرراد تراثیر
مي گذارند .دو عامل «رگتارهراي دینري معنروي» و «شریوه تربیتري
دیني و معنوي خانواده» نیز ان عوامل نشات گرگته ان نظام اعتقراري
گرد و جامعره ه رتند کره در کنرار سرایر عوامرل سرطوح گرردي و
خانوادگي برر سرالمت اگرراد و جامعره اثرر دارنرد .مجیوعره عوامرل
نیربنایي دین و معنویت عالوه برر تراثیر برر تیرامي عوامرل در نظرر
گرگته ،در «سبك نندگي» با شكلدهي رگتارهاي خرا گررد برراي
ارتباط و هیاهنگي و تعادل گرد با مبدا ه تي و خود نیز بر سرالمت
او تاثیر خواهند داشرت .هیچنرین شریوه تربیتري دینري و معنروي
خانواده با اثر بر میزان رشد و شكوگایي استعدادهاي اعضاي خرانواده
و شكلدهي جهان بیني ،اخالق ،آداب و م ئولیتپذیري بر سرالمت
آنان تاثیرگذار است .تهیه کنندگان مدل سالمت ننان گرمهر بر ایرن
باورند که مجیوعه ویژگي هاي یاد شرده برر درک و تف ریر اگرراد ان
سالمت خود و دیگران ،رگتارهاي سالمتي گرد ،رگتارهراي تراثیرگزار
بررر سررالمت در خررانواده و جامعرره و حترري سیاسررتگذاريهررا و
برنامهریزيهاي سالمت در مجیوعه نظام سالمت با مفهروم عرام آن
نقش ایفا ميکنند .مدلهاي عوامرل مروثر برر سرالمت و هیچنرین
سالمت ننان ،مانند تیامي مردلهرا شرامل مجیوعره اي ان عوامرل و
متغیرها است که به نحوي بر روي یكدیگر تاثیر ميگذارنرد .عوامرل
معنوي در برخي ان مدلها مانند "مدل مرکز سرالمت ننران کانرادا"
] [6و "مرردل هرمرري بهداشررت عیررومي [7] "Etches & Frank
م تقییا مورد تاکید بوده است به گونهاي که "مدل مرکرز سرالمت
ننان کانادا" در مرکز دایرهاي شكل خود داراي ابعاد سالمت معنوي،
ج یي و اجتیاعي است .در "مدل هرمري بهداشرت عیرومي" نیرز

عواملي تحت عنوان نیروهاي معنوي ،سیاسي ،اجتیراعي ،گرهنگري،
اقتصادي ،بروم شناسري و گنراوري برر سرطوح مختلرف مردل تراثیر
ميگذارند .با توجه به تعریف "عوامل معنوي" ميتوان متغیرهایي را
که در مدل هاي سالمت ،تحت عنوان "ارنشها" منظور شده اسرت،
را در چارچوب عوامل معنوي لحاظ کرد .در این راستا مريتروان بره
مدل تلفیق یاگته هییلترون ( )Hamiltonو بهراتي ( [8] )Bhattiو
"مدل کیی ریون تعیرین کننردههراي اجتیراعي سرالمت سرانمان
سالمت جهان" ] [9اشاره کرد .ارنشها در این مردلهرا بره عنروان
عامل نیر بنایي و نمینه اي مح وب شده و حاکم یا تراثیر گرذار برر
سایر عوامل موجود در مدل است .در برخي مدلها به عوامل معنوي
اشاره نشده اسرت .در چنرین مردلهرایي شراید متغیرر "گرهنر "
نزدیكترین مفهوم به عوامل معنوي را داشته باشد .با این پیش گرض
ميتوان ان مدلهرایي ماننرد مردل دالگررن ( )Dahlgrenو وایتهرد
( ،[14] )Whiteheadمرردل اسررتارگیلد ( ،[15] )Starfieldمرردل
برونررر ( )Brunnerو مرررارموت ( [16])Marmotو مرردل کییتررره
تحقیقات سالمت ننان واشنگتن ] [17نام برد .البته قابل ذکر اسرت
که در این مدلها ،عامل "گرهنر " داراي تراثیر گ رتردهاي ماننرد
عوامل معنوي و یا حتي ارنشها نی ت.
ان آنجا که مدل گرمهر شامل تعاریف کلي در این رابطره اسرت .ایرن
مقاله شامل توضیحات و پیشنهاداتي است که علیاي حونه سرالمت
باید با نقد خود برراي رسریدن بره تعراریف عیلیراتي و کراملتري در
آینده کیك کنند .ایرن گراینرد در حقیقرت برا ایجراد ارتبراط برین
چارچوب نظري و عیلیاتي این پارامتر اصلي و ریشهاي سالمت ننان
را ت هیل خواهد نیود .این ارتباط شامل بحثهاي اصولي ان اجرزاي
دین و معنویت خواهد بود که بواسطه مطالعره مقراالت و هیچنرین
نظرات صاحبنظران خواهد بود .شرکت در این گراینرد برراي هیگري
صاحبنظران این حونه ها باید بان باشد تا ایدههاي آنها در نظر گرگته
شود .اجزاي مدل و چارچوب نظري سالمت ننان باید شررح و ب رط
یاگته و به پایه اي برراي تعریرف عیلیراتي برسرد .بهتررین راه برراي
تكییل این گرایند آن است که با توجه بره گرهنر دینري اسرالمي
جامعه ایراني که بر اسراس ارنشرهاي اسرالمي شركل گرگتره اسرت،
بنابراین باید اعتقادات اصیل اسالمي در تعریف و تحقیقرات سرالمت
معنوي در ایران لحاظ گرردد .هیرانطور کره در گرهنر کشرورهاي
دیگر براساس اعتقادات مذهبي و گرهن آن جوامع ميتواند تعریف
و تشریح گردد.
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بتول احیدي و

... دین و معنویت در مدل سالمت ننان

 تشكروقدرداني

 سهمنويسندگان

 بره ایرن وسریله مراترب سرساس و قردرداني خرود را ان،پژوهشگران
صاحبنظران و متخصصین شرکت کننده در مصاحبهها و بحثهراي
 ایرن مقالره براسراس نترایج مطالعره.گروهي متیرکز اعالم مي دارد
انجام شده در گروه سالمت ننان گرهنگ تان علوم پزشكي ایران بره
، بدینوسیله ان هیكاري معاونرت پژوهشري.قرارداد تدوین شده است
م ئوالن اجرایي و کارشناسان گرهنگ تان علوم پزشركي صریییانه
 هیچنرین ان کارشناسران اجرایري طررح.تشكر و قدرداني مينیایرد
.خانم مینا شیخ االسالم و خانم گاطیه ریاضري کیرال تشركر را دارد

 مجري طرح و نوی نده م ئول مقاله:بتول احیدي
 نوی رنده، هیكار اصرلي در طراحري و اجرراي طررح:گرانك گرندي
اصلي مقاله
 هیكار اصلي در اجراي طرح و نگارش مقاله:مروئه وامقي
 هیكار اصلي در اجراي طرح و نگارش مقاله:يیال صدیقي
 هیكار اصلي در اجراي طرح و نگارش مقاله:گرحنان محیدي
 هیكار اصلي در اجراي طرح:بتول محتشیي
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Objective (s): There is a relationship between health and religion and spirituality. Thus in designing a health model for Iranian
women (Farmehr) this relationship was considered. The Farmehr model is a comprehensive conceptual model aiming to
represent all factors affecting Iranian women's health and their interactions. This paper deals with stating religion and spiritual
factors and their position in the Farmehr model.
Methods: This was a qualitative study. In all 23 experts were interviewed. Content analysis was performed to explore the data.
The data further were examined and modified through deep interviews and focused group discussions with experts and policy
makers.
Results: The findings revealed that the relationship exist between health and "attitudes and believes", "values", "morality", and
“religious and spiritual capital and resources in society”. Also it was found that they affect the health of whole society and thus
were considered as the fundamental axis in the Farmehr model. Other factors that affected by the religion and spirituality were
religious and spiritual behaviors and family background that were recognized respectively in the layer of life style and family
relationships in individual level of the model. The spiritual factors have been indicated in some other health models such as
social determinants of health model as social, cultural, and spiritual values, forces, or assumptions.
Conclusion: The Farmehr women's health model suggest that the set of indicated factors have a significant impact on
understanding and interpretation of individuals about their own health and that of the others, their health behaviors and other
behaviors that affect the health of family and society and even on thinking behind making policy and planning in public and
health system.
Key Words: Spiritual health, religion and spirituality, women health, health model, Iran
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