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سالمت و بیماری

 سالمت و بیماری
در این فصل ابتدا با تعاریف سالمت از دیدگاه های مختلف آشنا می شویم. تعریف WHO از سالمت و تعریف آماری سالمت اهمیت و نکات بیشتری 

دارند. از دل تعریف WHO، مبحث بعدی یعنی »چند بعدی بودن سالمتی و طیف سالمتی« بیرون می آید . ابعاد سالمتی، به خصوص بعد روانی و 

معنوی، قابلیت طرح سوال بیشتری دارند و ممکن است باهمدیگر اشتباه شوند؛ پس به اندازه کافی به لغات پررنگ   شده دقت کنید! مبحث عوامل 

موثر بر سالمتی را که سواالت ساده ای دارد نیز به هیچ وجه از دست ندهید.

ی
ار

یم
و ب

ت 
سالم

تعاریف سالمت

4 سوال

ابعاد سالمت

6 سوال
طیف سالمتی

2 سوال

عوامل موثر بر سالمت

4 سوال

تعاریف سالمت

)پزشکی خرداد ۱۴۰۰ - میان دوره کشوری(  1 کدام یک از گزینه ھای زیر در مورد تعاریف سالمت صحیح است؟  

الف(تعریفسالمت،ازشرایطگوناگونفرهنگیوجغرافیاییتاثیرمیپذیرد.

ب(براساستعریفآماریسالمت،شایعبودنیکصفتناھنجارروانیدرجامعهطبیعیتلقینمیشود.

ج(پویاییروندسالمت،تاثیریدرمفهومآندرطیزمانندارد.

د(درالگویآماریتعریفسالمت،تماممقادیرکمتروبیشترازدوانحرافمعیارازمیانگین،طبیعیاست.

الفۀنینگ
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مفهوم سالمت - سالمت مفهوم وسیعی دارد و تعریف آن تحت تاثیر موارد زیر است:

میزان آگاهی و طرز فکر جوامع با شرایط گوناگون جغرافیایی و فرهنگی . 1
گذشت زمان به دلیل پویا بودن روند سالمتی.  

تعاریف سالمت :

قدیمی  ترین تعریف: بیمار نبودن	 

طب سنتی: تعادل میان طبع های چهارگانه 	 

فرهنگ وبستر webster: وضعیت خوب جسمانی و روحی و به خصوص عاری بودن از درد یا بیماری جسمی 	 

فرهنگ آکسفورد oxford: وضعیت عالی جسم و روح و حالتی که اعمال بدن به موقع و موثر انجام شود.	 

سالمت نرمال از دیدگاه آماری: فراوان ترین رویداد یا عادی ترین حالت افراد در جمعیت با فرض توزیع فراوانی نرمال، طبیعی تلقی می شود. 	 

تمام مقادیر کمتر و بیشتر از دو انحراف معیار غیرطبیعی است.

تعریف عملی و عینی: سالمتی عبارت است از فقدان بیماری و داشتن تعادل جسمی و روانی. 	 

تعریف سازمان بهداشت جهانی: سالمت عبارت است از برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی، اجتماعی و نه فقط نداشتن بیماری و نقص عضو. 	 

:WHO نکات تعریف

این تعریف طوالنی را می توان با دو کلمه ی سالمت= آسودگی بیان کرد.	 

مسئله ی سالمت، یک مسئله ی چند  بعدی است شامل: بعد جسمی - روانی - اجتماعی. بعد معنوی در این تعریف مورد تاکید قرار نگرفته است.	 

ابعاد مختلف سالمتی و یا بیماری بر هم دیگر تاثیر دارند. 	 

اختالالت اجتماعیاختالالت روانیاختالالت جسمی
 

یک تعریف ایده آل و عمال دست نیافتنی است و کسی را نمی توان پیدا کرد که در تمام ابعاد، کامال سالم باشد.	 

برای سالمتی باید طیفی قائل شد. سالمت و بیماری مرز مشخصی ندارند؛ ولی در طب بالینی و برای بررسی های اپیدمیولوژیک، باید به این 	 

مرزبندی تن دهیم.

 مفهوم سالمتی مطلق نبوده و نسبی است؛ هر فرد در مقایسه خود با ۀذشته اش یا دیگران، آن را معنی می کند و در زمان ها و 

مکان های مختلف تعریف آن تغییر می کند.

)پزشکی اسفند ۹۴ - قطب شیراز(  2 در خصوص تعریف سالمت از دیدگاه آماری، همه ی گزینه های زیر درست است بجز:  

الف(بهفراوانترینرویدادیاعادیترینحالتطبیعیاطالقمیشود.

ب(تماممقادیربیشتریاکمترازدوانحرافمعیارغیرطبیعیقلمدادمیشود.

ج(ازمشکالتاینتعریفایناستکههمهیپدیدههاتوزیعنرمالندارند.

د(ازمشخصاتاینتعریفایناستکهدرهمهیمکانهاقابلاستفادهاست.

دۀنینگ

معایب تعریف آماری سالمت: 

باید برای هر جامعه جداگانه تعیین شود. 	 

توزیع تمام صفات نرمال نیست. 	 

گاهی شایع بودن یک صفت ناهنجار )به خصوص در بعد روانی و اجتماعی( باعث می شود یک وضعیت نرمال و طبیعی تلقی شود.	 

)پزشکی خرداد ۹۸ - میان دوره  کشوری(  3  کدام مورد زیر بیانگر یک تعریف عملی و عینی از سالمتی است؟  

الف(رفاهکاملجسمی،روانیواجتماعیونهفقطنبودبیماری

ب(فقدانبیماریوداشتنتعادلروحیوروانی

ج(درالگویآماری،تماممقادیربین۲+و۲-انحرافمعیارسالممحسوبمیشود.

د(سالمتیوضعیتخوبجسمانیوروحیوبهخصوصعاریبودازبیماریجسمیاست.

بۀنینگ
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تعریف عملی و عینی: سالمتی عبارت است از فقدان بیماری و داشتن تعادل جسمی و روانی.

بررسی گزینه ها: گزینه ی الف مربوط به تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت است. گزینه ی ج مربوط به تعریف آماری سالمت است. 

)دندانپزشکی شهریور ۹۷ - قطب آزاد(  4 طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت، کدام گزینه از مزایای آن محسوب می شود؟  

ب(تعریفگستردهایازسالمتدارد.  الف(آرمانگرایانهاست.

د(همهیمابااینتعریفبهنحویبیمارهستیم. ج(استانداردهایسالمتیمثبتراتعریفمیکند.

جۀنینگ  

به تعریف سالمت از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی در سوال ۱ مراجعه کنید. دقت کنید که سوال در مورد مزایای این دیدگاه پرسیده است: 

آرمان گرایانه بودن تعریف باعث دست نیافتی شدن آن )گزینه الف( و گسترده بودن آن باعث دشواری اندازه گیری و ارزیابی سالمتی می شود 

)گزینه ب( و با توجه به این تعریف، کسی را نمی توان یافت که در تمام ابعاد کامال سالم باشد )گزینه د(.

طیف سالمیت

)دندانپزشکی اسفند ۹۷ - قطب اهواز(  5 کدام گزینه در خصوص طیف سالمتی صحیح است؟  

الف(مرزبینسالمتیوبیماریرامشخصمیکند.

ب(بهطبقهبندیمداخالتپزشکیکمکمیکند.
ج(دریکطیفآنسالمتیودرمقابلآنمرگقراردارد.

د(بعدازبیماریآشکار،مرگقرارمیگیرد.

جۀنینگ  

همان طور که در سوال ۱ ذکر شد، سالمت و بیماری مرز مشخصی ندارند )گزینه الف( ولی در طب بالینی و اپیدمیولوژی )گزینه ب(، برای سالمتی 
طیفی از سالمت کامل تا مرگ تعریف می شود که ناچارا باید به این طبقه بندی تن دهیم. این طیف را در تصویر زیر می بینید.

سالمت نسبیسالمت کامل
بیماری

غیرآشکار
بیماری خفیف

بیماری

متوسط
مرگبیماری کشندهبیماری شدید

)دندانپزشکی شهریور ۹۳ - قطب کرمان(  6 از دست دادن یا کشیدن دندان معادل کدام یک از مراحل طیف سالمت است؟  

د(سالمتکامل ج(مرگ ب(بیماریخفیف الف(بیماریغیرآشکار

بۀنینگ  

از آنجایی که به هر حال بیماری ایجاد شده، پس فرد از سالمت کامل فاصله گرفته و طبیعتا با کشیدن دندان به مرگ هم دچار نمی شود )رد 
گزینه ج و د(. چون دندان از دست رفته و نقصان کامل اتفاق افتاده، پس بیماری غیر آشکار نیست )رد گزینه الف(.

 سوال نسبتا متفاوتی است و قابلیت طرح مثال های دیگر را دارد!

ابعاد سالمت

)پزشکی شهریور ۹۴ - قطب شهید بهشتی(  7 کدام یک از ابعاد سالمتی در سال های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته است؟  

د(معنوی ج(اجتماعی ب(جسمی الف(روانی

دۀنینگ
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با توجه به تعریف WHO متوجه می شویم که سالمتی یک مسئله ی چند بعدی است. حتی امروزه، عالوه بر بعد جسمی – روانی – اجتماعی ، 

جنبه ی معنوی را هم در نظر می گیرند )یعنی جنبه ی معنوی به تازگی اضافه شده است.(

خالصه: ابعاد سالمتی ۴ مورد است: جسمی، روانی، اجتماعی، معنوی 

)پزشکی اسفند ۹۳- قطب شمال(  8 معمول ترین بعد سالمتی کدام یک از موارد زیر است؟  

د(اجتماعی ج(معنوی ب(جسمی الف(روانی

بۀنینگ  

بعد جسمانی سالمتی:

معمول ترین بعد سالمتی است و نسبت به ابعاد دیگر، ساده تر می توان آن را ارزیابی کرد.	 

از نظر بیولوژیک، عملکرد مناسب و درست سلول ها و اعضای بدن و هماهنگی آن ها با همدیگر، نشان دهنده ی سالمت جسمی است.	 

از نشانه های آن: ظاهر خوب و طبیعی، وزن و اشتهای مناسب، اجابت مزاج منظم، جلب توجه نکردن اعضای بدن توسط خود فرد، خواب 	 

راحت و کافی، فشارخون و نبض طبیعی، رشد مناسب و…

)پزشکی شهریور ۹۸ - قطب تبریز(  9 »سازگاری فرد با خود و دیگران و قضاوت صحیح در برخورد با مسائل« مربوط به کدام بعد سالمتی است؟  

د(بعدروانی ج(بعداجتماعی ب(بعدجسمی الف(بعدمعنوی

دۀنینگ

بعد روانی سالمتی:

سنجش سالمتی روانی از سالمت جسمی مشکل تر است.	 

تنها نداشتن بیماری روانی مدنظر نیست؛ بلکه قدرت تطابق با شرایط محیطی، داشتن عکس العمل مناسب در برابر مشکالت و حوادث زندگی، 	 

جنبه ی مهمی از آن را شامل می شود.

بسیاری از بیماری های روانی مثل اضطراب، افسردگی و... روی سالمت جسمی اثر می گذارند و ارتباط متقابلی بین بیماری های روانی و جسمی 	 

وجود دارد.

نشانه های سالمت روانی: سازگاری فرد با خودش و دیگران – قضاوت صحیح در برخورد با مسائل – داشتن روحیه ی انتقاد پذیری – داشتن 	 

عملکرد مناسب در برخورد با مشکالت

)تالیفی(  10 کدام گزینه به بعد روانی سالمت مربوط نمی شود؟  

ب(داشتنروحیهیانتقادپذیری  الف(سازگاریفردبادیگران

د(داشتنعملکردمناسبدربرخوردبامشکالت ج(داشتنصبروبردباریبیشتردرمواجهبامشکالت

جۀنینگ  

موارد الف، ب و د مربوط به جنبه ی روانی و مورد ج مربوط به جنبه ی معنوی سالمت است.

)دندانپزشکی شهریور۹۵ - قطب اهواز(  11 داشتن هدف در زندگی از نشانه های سالمتی کدام بعد است؟ 

د(بعدمعنوی ج(بعدشغلی ب(بعدروانی الف(بعداجتماعی

دۀنینگ  

بعد معنوی سالمتی:

یکی از زمینه های عمده ی بیماری ها و مشکالت روانی و عوارض جسمی و اجتماعی آن احساس پوچی، بیهودگی و تزلزل روحی است که ناشی 	 

از فقدان بعد معنوی در افراد است ← بعد معنوی با تمام ابعاد دیگر ارتباط دارد.

ایمان، هدف دار بودن زندگی، پایبندی اخالقی، تعاون، داشتن حسن ظن و توجه بیشتر به مسائل معنوی ← کاهش اضطراب، تزلزل روحی 	 

و عوارض ناشی از آن
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اثرات جنبه ی معنوی زندگی: فرد همواره برای اهداف عالی تر تالش کند - در مقابل کمبود ها و مشکالت تحمل و بردباری بیشتر داشته باشد - 	 

همواره از رضایت خاطر برخوردار باشد - در برخورد با افراد دیگر جامعه رفتار مناسب داشته باشد.

تقویت جنبه ی معنوی ← کمک به سالمت جسم و روح افراد و نهایتا سالمت جامعه بشری )همه ی ابعاد سالمتی را با سالمت معنوی می توان ارتقا داد.(	 

)دندانپزشکی اسفند ۹۳ - قطب شمال (  12 ارتباط سالم فرد با جامعه، خانواده، مدرسه و محیط شغلی جزء کدام یک از ابعاد سالمتی است؟  

د(اجتماعی ج(معنوی ب(روانی الف(جسمی

دۀنینگ  

بعد اجتماعی سالمتی

از ۲ جنبه قابل بررسی است:

ارتباط سالم فرد با جامعه، مدرسه، خانواده و محیط شغلی  	 

سالمت کلی جامعه با توجه به شاخص های بهداشتی و مقایسه آن ها با همدیگر 	 

عوامل موثر بر سالمت

)پزشکی اسفند ۹۵ - قطب کرمان(  13 همه ی گزینه های زیر در خصوص عوامل موثر بر سالمتی صحیح است بجز:  

الف(شغلبهصورتمستقیموغیرمستقیمبرسالمتتاثیردارد.

ب(بیماریهایغیرقابلکنترلومزمندرسنینباالشیوعبیشتریدارند.

ج(بهطورکلی»گزارشبیماری«درمردانو»مرگومیربیماری«درزنانبیشتراست.

د(نوعبیماریها،شدتبیماریها،مرگومیرناشیازآنهادرسنینمختلفمتفاوتاست.

جۀنینگ  

Determinants of health = عوامل موثر بر سالمتی = تعیین کننده های سالمتی

تعیین کننده های سالمتی بسیار گسترده و متنوع اند و مهم ترین آن ها شامل موارد زیر است:

عوامل ژنتیکی و فردی:. 1

بسیاری از بیماری ها، تحت تاثیر خصوصیات ژنتیکی اند و همچنین در بیماری هایی که جنبه ی ژنتیکی ندارند، ممکن است خصوصیات ژنتیکی 

فرد زمینه مساعد کننده ای برای بیماری فراهم آورد.

A( جنس

به طور کلی گزارش »بیماری« در زنان، و »مرگ    و   میر بیماری« در مردان بیشتر است.	 

نوع، شدت و فراوانی بیماری در دو جنس متفاوت است ← به علت تفاوت های تشریحی، فیزیولوژیک و اجتماعی زن و مرد	 

نوع کار و حرفه و فعالیت های اجتماعی مرد می تواند یکی از علل عمده ی مرگ و میر بیشتر جنس مذکر باشد.	 

B( سن

بیشتر حاالت مربوط به سالمت و بیماری به نحوی با سن افراد مرتبط است؛ مثل: شدت بیماری ها – نوع بیماری - مرگ و میر ناشی از بیماری 	 

بیماری های قابل انتقال در سنین پایین و بیماری های مزمن در سنین باال شیوع بیشتری دارند.	 

C( شغل و طبقه ی اجتماعی 

سالمت افراد به نحوی تحت تاثیر شغل قرار می گیرد: انتخاب شغل خاص = قرارگیری در معرض عوامل بیماری زای مربوط به آن حرفه و ایجاد 	 

بیماری های شغلی 

تاثیر گذاری غیر مستقیم شغل: سطح درآمد بر طبقه ی اجتماعی، تغذیه، رعایت بهداشت، وضع مسکن و .. موثر است که همگی در سالمت 	 

نقش دارند.
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عوامل محیطی:.  

محیط هم به طور مستقل روی سالمت فرد موثر است )آب و خاک و شرایط جغرافیایی( و هم روی خصوصیات فردی مثل شیوه ی زندگی، 	 

وضعیت ایمنی و خصوصیات رفتاری فرد تاثیر دارد.

عوامل بیولوژیک محیط مانند پوشش جانوری و گیاهی، بر سالمت افراد جامعه موثر است.	 

محیط اجتماعی - اقتصادی )شرایط زندگی، امکانات، تسهیالت آموزشی، نحوه ی ارتباط، آگاهی ها، درآمد و…( از طریق اثرگذاری روی جسم 	 

و روان در سالمت فرد و جامعه موثر است. شرایط نامناسب ارتباطی و اجتماعی باعث افزایش عوامل استرس زا و نهایتا بیماری می شود.

شیوه ی زندگی مردم )رفتارهای مرتبط با سالمت(:.  

شامل: عادات غذایی - تحرک/عدم تحرک – نوع تفریحات – نحوه ی ارتباط با سایر افراد جامعه 

وسعت و کیفیت ارائه خدمات:. 4

سیاست های بهداشتی جامعه و نحوه ی ارائه ی خدمات در سالمت افراد نقش اساسی دارد.	 

اقدامات پیشگیری )شامل: پوشش واکسیناسیون – به سازی محیط- تامین آب آشامیدنی سالم- مراقبت گروه های آسیب پذیر مثل مادران و 	 

کودکان( و توزیع عادالنه ی خدمات، نقش عمده ای در سالمت کلی جامعه دارند.

توانمند ساختن مردم برای ارتقای سالمت خویش از وظایف عمده ی مسئولین بهداشتی کشور است.	 

عوامل دیگر شامل : شرایط اقتصادی - اجتماعی، سطح سواد، وضعیت کشاورزی و تغذیه، سیستم ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی، وضعیت جاده ها .  

)دندانپزشکی شهریور ۹۵ - قطب تبریز(  14 از بین عوامل موثر بر سالمت، طبقه ی اجتماعی فرد جزء کدام یک از عوامل زیر به حساب می آید ؟ 

د(وسعتوکیفیتارائهیخدمات ج(عواملژنتیکوفردی ب(شیوهیزندگیمردم الف(عواملمحیطی

جۀنینگ  

عوامل ژنتیکی و فردی موثر در سالمت شامل: سن – جنس – شغل و طبقه ی اجتماعی است.

)پزشکی شهریور ۹۳ - قطب شهید بهشتی(  15 با توجه به برآورد های اخیر سازمان بهداشت جهانی، کدام عامل زیر تاثیر بیشتری در سالمت انسان ها دارد؟  

د(مراقبتهایمناسبپزشکی ج(محیطزیستسالم ب(زمینهیژنتیکافراد الف(سبکزندگی

الفۀنینگ

سهم عوامل موثر بر سالمت به شکل زیر است:

سبک زندگی

۵۳٪

زمینه ژنتیکی

۱۶٪

مراقبتهای

سالمت

۱۰٪

محیطی

۲۱٪

)دندانپزشکی دی ۹۹ - میان دوره  کشوری (  16 کدام یک از موارد زیر از عوامل اجتماعی موثر بر سالمتی به شمار می روند؟  

ب(اعتقادات،سنتهاوتعصبات الف(وضعیتاقتصادی،اجتماعیواعتقادات

د(تماممواردفوق ج(هنجارهاوناهنجاریهایاجتماعی

دۀنینگ  

به پاسخ سوال 13 مراجعه کنید.
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رالب   تواملس

تعریف سالمت سازمان بهداشت جهانی: برخورداری از آسایش کامل جسمی، روانی، اجتماعی و نه فقط 	 

نداشتن بیماری و نقص عضو. یک تعریف دست نیافتنی است.

سالمت نرمال از دیدگاه آماری: تمام مقادیر کمتر و بیشتر از دو انحراف معیار غیرطبیعی است؛ باید برای 	 

هر جامعه جداگانه تعیین شود و ممکن است شایع بودن یک صفت ناهنجار طبیعی تلقی شود.

ابعاد سالمتی ۴ مورد است: جسمی – روانی – اجتماعی – معنوی	 

بعد جسمانی معمولترین بعد سالمتی است و نسبت به ابعاد دیگر، ساده تر می توان آن را ارزیابی کرد.	 

برابر مشکالت، سازگاری، قضاوت 	  بعد روانی سالمت: قدرت تطابق ، عکس العمل مناسب در  مثال های 

صحیح، روحیه ی انتقاد پذیری

مثال های بعد معنوی سالمت: تالش برای اهداف عالی، بردباری، رضایت خاطر، نداشتن احساس پوچی	 

عوامل ژنتیکی و فردی موثر در سالمت شامل: سن – جنس – شغل و طبقه ی اجتماعی است.	 

به طور کلی گزارش بیماری در زنان و مرگ و میر بیماری در مردان بیشتر است.	 
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)پزشکی شهریور ۱۴۰۰ - کشوری(.   کلیه ی عبارات زیر در مورد مفاهیم و تعاریف »سالمت« صحیح است بجز:  

الف(مفهومسالمتییکمفهوممطلقنیست.

ب(مفهومسالمتیتحتتاثیرزمانقرارمیگیرد.

ج(تعریفسالمتازشرایطگوناگونفرهنگیتاثیرنمیپذیرد.

د(تعریفسالمتازمیزانآگاهیافرادتاثیرمیپذیرد.

)دندانپزشکی شهریور ۹۷ - قطب زنجان(.   همه ی موارد زیر جزء ابعاد اصلی سالمت براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی محسوب می شوند بجز:  

د(اجتماعی ج(روانی ب(روحی الف(جسمی

)پزشکی شهریور ۹۸ - قطب اصفهان(.   قدرت تطابق با شرایط محیطی به کدام یک از ابعاد سالمتی اشاره دارد:  

د(اجتماعی ج(معنوی ب(روانی الف(جسمی

گرفته می شوند؟ .   نظر  در  غیرطبیعی  افراد جامعه،  از  گروه  کدام  کنیم،  تعریف  آمار  دیدگاه  از  نرمال  توزیع  براساس  را  بخواهیم سالمتی   اگر 

)پزشکی شهریور ۹۶ - قطب مشهد(  

الف(تماممقادیرکمتروبیشترازدوانحرافمعیارازمیانگین

ب(تماممقادیرکمتروبیشترازیکانحرافمعیارازمیانگین

ج(فراوانترینیاعادیترینحالت

د(افرادیکهدرمحدودهی۶۸درصدیحولمیانگینقرارمیگیرند

)پزشکی شهریور ۹۸ - قطب تبریز(.   همه ی گزینه های زیر در خصوص تاثیر عوامل فردی بر سالمت صحیح است بجز:  

ب(مرگومیروشدتبیماریهادرسنینمختلفمتفاوتاست. الف(بهطورکلیگزارشبیماریدرزنانبیشتراست.

د(بیماریهایقابلانتقالدرسنینباالشیوعبیشتریدارند. ج(بهطورکلیمرگومیردرمردانبیشتراست.
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