مطالعه تطبيقي سالمت معنوي و سالمت رواني
مجري :دکتر عبدالمجيد بحرينيان

گروه :سالمت معنوی

سال شروع1931 :

سال پايان1931 :

چکيده
مقدمه
پژوهشهای چند دهه گذشته حرکت کندی به سمت علمي کردن سالمت معنوی و تمايز مي ان دو مفه و
سالمت رواني و سالمت معنوی داشتهاند .عد تمايز ميان اين ابعاد بهطور عا و ميان مفهو سالمت رواني و
سالمت معنوی بهطور خاص ،در بسياری از متون علو انساني سالمت 1و پزشکي بهعنوان مانعي ب ر س ر را
توسعه بعد معنوی سالمت و يک معضل اساسي در پرداختن به تحقيقات بنيادی و کاربردی در حوز سالمت
معنوی و اقدامات درماني مداخله گرايانه تلقي ميشود .هدف اين پروژ بررسي تطبيقي مفاهيم ،مؤلف هه ا و
شاخصهای انداز گيری و پرسشنامههای سالمت رواني و سالمت معنوی است.
روششناسي
اين پروژ يک مطالعه توصيفي تطبيقي است .داد ها با روش اسنادی گردآوری شد است .بر اساس «الگ وی
مطالعات تطبيقي» داد های گردآوریشد ب اهم مقايس ه و مف اهيم ،مؤلف هه ا و ش اخصه ای مختل در
مجموعهای مبتني بر نگرش واحد طبقهبندی و مورد تحليل واقع گرديد است .اين «الگوی مطالعه تطبيقي»
يک الگوی تحليلي بود و متشکل از طبقهبندیهای منس جم و هماهن ا اس ت و مجم و ه ر ي ک ،نظ ا
سالمت رواني و نظا سالمت معنوی را ميسازد.
يافتهها
اين مطالعه نشان داد که تعاري سالمت رواني و سالمت معنوی از مکتب و دي دگاهي ت ا مکت ب و دي دگا
ديگر و از فرهنگي به فرهنا ديگر متفاوت است .اين تفاوت ديدگا به دليل نشناختن انسان بهوي ژ انس ان
کامل و داشتن رويکرد بخشي نگری و حداقلي در شناخت و فق دان دي دگا ک لنگ ری و يکپارچ ه نگ ر در
پرداختن به انسان است .در مورد سالمت معنوی نيز ب ه دلي ل گس تردگي و نب ودن هه انبين ي واح د در
شناخت انسان تاکنون تعري واحدی ارائه نشد و برداشتها بر اس اس دو دي دگا الئي ک و توحي دی (ک ه
خداوند را محور همه امور ميداند) تقسيمبندی شد است که البته تبعات و کارکردهای اين دو ديدگا بهنوبه
خود متفاوت است.
بحث و نتيجهگيري
عليرغم اينکه هامعه ههاني امروز بيش از هر زمان ديگری به نياز دروني خود به معنويت و تکيه زدن به يک
نقطه اتکا و منبع آرامش و هدايتگر پي برد و گا هايي هرچند ناقص و فردگرايانه در اي ن زمين ه برداش ته
است ،اما تا دست يافتن به يک ديدگا توحيدی که خداوند را صاحب ،ناظر و تدبير کنند همه امور خ ود و
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ههان هستي ميداند زمان بيشتری نياز دارد .بديهي است هرگونه تحول دررسيدن به تعري واحد از سالمت
معنوی بر ديدگا ها و الگوهای تبيينکنند سالمت رواني مؤثر خواهد افتاد.
کليدواژه :سالمت رواني ،سالمت معنوی ،رواندرماني ،معنويت درماني ،علو انساني.

