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چكيده
مقدمه
امروزه در نظامهای نوين سالمت ،با اتخاذ رويکرد جامع گرايانهتری به سالمت ،در کنار ابعاد جسمي ،روان ي و
اجتماعي فرد ،توجه جدی به بعد معنوی بهعنوان بعد چهارم سالمت موردبح اس ت .در اي ن خص و ب ه
پشتوانه مباني علمي و مطالعات تجربي فراوان ،لزوم توجه مراقبين و درمانگران به بعد معن وی س المت م ورد
تأکيد ويژه قرار گرفته است .بر اين اساس ،با توجه به اهميت موضوع فوق ،در خصو ضرورت بسترس ازی و
برداشتن گامهای بنيادیتر بهمنظور تلفيق موضوع معنويت در مباني آموزشي و برنامه درسي مراقبت و درمان
آموزش پزشکي و پرستاری کشور اين مطالعه انجام گرفت.
روششناسي
اين پژوهش يک مطالعه تحليل مقايسهای توصيفي و از نوع کاربردی است که در آن گردآوری دادهها ،به روش
اسنادی (کتابخانهای) انجام گرفته است .لذا ابتدا به شيوه مرور سيستماتيک ،بررس ي ادبي ات م رتب ازنظ ر
ميزان وجود رويکرد نظری و عملي معنوی در برنامه آموزش پزشکي عم ومي و پرس تاری نهاده ای آموزش ي
بينالمللي و ملي مورد دسترس ،انجام شد و سپس در يک تحليل مقايسهای ،ميزان تمرک ز مس تندات ح وزه
آموزش پزشکي عمومي و پرستاری ايران بر موضوع معنويت و سالمت معنوی مورد مقايسه و ارزي ابي نه ايي
قرار گرفت.
يافتهها
يافتههای استخراجشده نشان داد که عليرغم اهميت باالی شناساييشده در منابع علمي و تجرب ي روز دني ا و
نيز يافتههای تحقيقاتي اين حوزه در ايران و اسناد فرادستي موجود که نقش مؤثر معنويت در بهبود و ارتق ا
سالمت بيماران را مورد تأکيد قرار ميدهن د ،جايگ اه معنوي ت در برنام ه درس ي عل وم پزش کي و پرس تاری
کشورمان بسيار کمرنگ ديده شده است و اين مسئله نيازمند بازنگری جدی کوريکولومهای آموزشي م رتب ،
با هدف الحاق مباح مفهومي و کاربردی معنويت در آموزش پزشکي عمومي و پرستاری است.
بحث و نتيجهگيري
با توجه به محدوديت منابع داخلي در خصو برخي اطالع ات موردني از جه ت ي ک برنام ه مل ي ،پ ژوهش
دقيقتری در خصو موضوعات ذيل مورد پيشنهاد محققين اين مطالعه است که به شرح ذيل است:
بررسي نظرات ذینفعان اصلي مداخالت ح وزه معن وی ،انج ام مطالع ه کيف ي ب ا ه دف گ ردآوری نظ رات
متخصصين جهت نهايي سازی تعريف مدل مفهومي معنويت در س المت و ش اخ ه ای آن ،سرفص له ای
آموزشي ،تخصي واحد اختصاصي و يا ساعات آموزشي موردنياز ،تدوين محتوا و طراحي ابزاره ای آموزش ي

معتبر بومي منطبق با نيازها و ويژگيهای ق ومي و عقي دتي موج ود در جامع ه ايران ي و پ ايش و ارزش يابي
مداخالت آموزشي موجود با هدف تعيين ميزان اثربخشي اين مداخالت.
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