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چکيده
مقدمه
از زمان ورود مفهوم سالمت معنوی توسط موبرگ ( )0390تاکنون تعاريف متعددی در مورد اين مفهوم ارائه
شده است و در روش سنجش آن نه تحقيقات تجربي و نه در تعابير متداول اتفاقنظری وجود نداشته استت
در اين پژوهش ،لزوم کليت و جهانشمولي يك تعريف خوب در بتهکتار يری واژههتای متتلتف در تعريتف
ارائهشده از سالمت معنوی مدنظر بوده است دراينارتباط ،يكي از بزرگترين چتالشهتای ميتان توستعه در
الگوی غربي و الگوی اسالمي ،عدم توجه به مفاهيم معنوی است
روششناسي
اين مطالعه ،بر مبنای يك رويكرد نظری است برای تحليل مفهتومي دادههتا از روش واکتر و وانتت ()1112
استفاده شده است دادهها با روش اسنادی ردآوری شده استت در ايتن مطالعته از کليتدواژههتای ستالمت
معنوی ،آموزش پزشكي ،معنويت ،سالمت معنوی اسالمي ،ارزيابي معنوی و غيتره در پايگتاههتای االالعتاتي
ساينس دايرکت ،اسكوپوس ،و تل استكو،ر ،پابمتد ،اس ای دی ،ای اس ای ،ايتران متدکس ،پروکوئ،تت،
االالعات جهاد دانشگاهي ايران ،پژوهشگاه علوم ان،اني و مطالعات فرهنگي و االالعات نشريات ايران استفاده
شده است
يافتهها
معنويت حالتي از بودن است ليكن سالمت معنوی حالتي از داشتن است سالمت معنوی بته برختورداری از
حس پذيرش ،اح،اسات مثبت ،اخالق و حس متقابل مثبت با يك قدرت حاکم و برتر قدسي ،ديگران و خود
االالق مي شود که يك فرآيند پويا و هماهنگ شناختي ،عاالفي ،کنشي و پيامدی شتصي حاصتل متيآيتد
شناخت معنوی ،عواالف معنوی ،کنش معنوی و ثمرات معنوی مؤلفههای اصلي سالمت معنویاند
بحث و نتيجهگيري
سالمت معنوی آدميان را باي،تي بر مبنای فرآيندی از کنش متقابل ان،ان در جهان ه،تتي و يتك قتدرت
برتر و حاکم قدسي تعريف کرد در سنجش سالمت معنوی افراد ديد اه ما ن،بت به ستالمت معنتوی نبايتد
تحت بررسي واقع شود ،بلكه در اين سنجش بايد شتناختهتا ،کتنشهتا ،عواالتف و ثمترات شتصتي افتراد
موردبررسي قرار يرد الراحي الگوی ايراني اسالمي پيشرفت برای رفع چالش ميان توسعه در الگوی غربي و
الگوی اسالمي راهي را مينماياند و مجموعهای از دستورالعملها را در اختيار مينهد
کليدواژه :الگوی ايراني اسالمي پيشرفت ،تحليل مفهومي ،سالمت ،سالمت معنوی ،معنويت

