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چكيده
مقدمه
امروزه منابع علمي در تأثير مثبت معنويت بر بهبودی و نيز افزايش توان انسان در مقابله باا تغييار و بيمااری
اجماع دارند .بر اساس مباني علمي فراواني که محققان و صاحبنظران اين حوزه به آن دسات يافتاهاناد ،در
نهادهای آموزشي پيشرو در رويکرد جامعگرايانه به ساالمت ،رارورت تل ياق موراوع معنويات در خادمات
سالمت بهعنوان يک نياز جدی مورد تأکيد قرار گرفته اسات و ساا هاسات کاه بحاس ساالمت معناوی در
برنامههای درسي پزشکي و پرستاری آنها الحاق گرديده است .پاووهشهاای در حاوزه آماوزپ پزشاکي و
پرستاری در داخل کشور نيز ررورت تل يق معنويت در آموزپ علوم پزشکي را مدنظر قرار دادهاناد .در ايان
مطالعات تأکيد شده است که الزم است محتوا و محيط آموزشي مناسب فراهم گردد .مدرسين نيز بايد بارای
تدريس آماده گردند و در کنار مهارتهايي که در زمينه مراقبت پرساتاری و پزشاکي بارای دانشاوويان الزم
است به دست آوردن مهارت در زمينه سالمت معنوی نيز الزم و رروری به نظر ميرسد ،بلکه ميتوان گ ات
مقدم بر آموزپهای ديگر است.
روششناسي
روپ انوام اين مطالعه مبتني بر ( Exploratory Sequential Type , Mixed Methodترکيب رويکرد کي اي
با ابزار مصاحبه و دل ي جهت تدوين بسته و سپس رويکرد کمي با ابازار پرسشانامه جهات ارزياابي اجارای
آزمايشي) است.
يافتهها
در اين پووهش برنامههای درسي (آموزشي) دو رشته پزشکي عمومي و کارشناسي پرستاری که با توجاه باه
بعد معنوی سالمت مورد بازبيني و بازنويسي قرار گرفته است.
بحث و نتيجهگيري
بر اساس يافتههای پووهش حارر ،باوجود اذعاان تماامي ذین عاان باه رارورت پارداختن باه معنويات در
آموزپهای رسمي علوم پزشکي ،به نظر ميرسد پيادهساازی چناين برناماهای ،مساتلزم توجاه باه عوامال
تسهيلکننده و چالشهای مطرحشده توسط افراد درگير در برنامه بوده و راهکارهای مقابله با آن اسات کاه
تمامي اين نکات در نتايج اين طرح ارائه گرديده است.
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