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ي  ايران (نويسنده ،تهران ،دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتيدانشجوي دكتراي آموزش پزشكي . 1
 Email:akbari_maryam59@yahoo.com                                                    مسؤول)

 پزشكي علوم سالمت معنوي در برنامه آموزش

  1مريم اكبري الكه
  احسان شمسي گوشكي
  محمود عباسي

  
  چكيده

هاي آموزشي،  امروزه گرايش به معنويت به عنوان گرايشي نو، در عرصه مقدمه:
ي تعليم وتربيت  خورد. حوزه هاي ديگر به چشم مي عرصهتربيتي و فرهنگي بيش از 

كند و موضوع  بهترين موقعيت و فرصت را براي تبلور معنويت در انسان فراهم مي
موضوعي تربيتي است. توجه به سالمت معنوي در آموزش نيازمند  معنويت ذاتاً

وي در ريزي آموزشي مناسب است. لذا در اين پژوهش به بررسي سالمت معن برنامه
  ايم. برنامه آموزش پزشكي و پرستاري ايران پرداخته

ها با روش اسنادي و  است. دادهاجرا شده اين مطالعه، با روش توصيفي و نظري  روش:
  علمي اينترنتي گردآوري شده است. ها و منابع اطالعات جستجو در پايگاه

كشورهاي دنيا هاي آموزشي بسياري از  ورود سالمت معنوي در برنامهيافته ها: 
هاي آموزشي و درسي بر آن اساس و در بستري از مفاهيم  صورت گرفته است و برنامه
پزشكي و دوره  دكتراي دوره آموزشي برنامه در. شوند معنوي ساخته و پرداخته مي
ي محتواي درس هايي صورت گرفته است. اما نيز حركت كارشناسي پرستاري در ايران

 گنجانده سالمت معنوي در برنامه آموزش پرستاري و پزشكيمعنويت و  مورد دربايد 

  .شود
 توصيه شده است. مكرراً ها ش سالمت معنوي در دانشگاهآموز گيري: نتيجهبحث و 

محيط آموزشي مناسب نيز فراهم گردد. در كنار و  محتوااين راستا  الزم است كه در
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به ي و پزشكي براي دانشجويان الزم است در زمينه مراقبت پرستار هايي كه مهارت
  .رسد دست آوردن مهارت در زمينه سالمت معنوي نيز الزم و ضروري به نظر مي

  
  واژگان كليدي

  ، سالمت معنوي، برنامه آموزش معنويآموزش علوم پزشكي
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 پزشكي علوم سالمت معنوي در برنامه آموزش

ريزي درسي مناسب است.  نيازمند برنامهتوجه به سالمت معنوي در آموزش 
هاي  كننده مفاهيم معنويت از طريق محتوا و برنامه برنامه آموزشي معنوي منتقل

دار كردن  كننده زمينه نيل به سطوح باالتر آگاهي و معني آموزشي است و فراهم
آوردن فراگيران، دست يافتن آنان به احساس عالوه بر منطقي بار زندگي بوده و

اي براي  برنامه آموزشي معنوي تنها وسيله كند. تر و پربارتر را فراهم مي عميق
هاي تحليلي و  درك محتواي آموزشي نيست بلكه حركتي فراتر از استدالل و شيوه

  .).ش1380(ميلر،گيرد  در خالل آموزش صورت مي ورزي است كه معموالً انديشه
روح، دين، مذهب، هنر و هاي آموزشي معنوي به موضوعات  در بيشتر برنامه

هاي مختلف دارد و به  توصيفات متنوعي در ديدگاه 1اخالق تمركز شده است. روح
هاي تعالي متعدد نيز براي پرورش روح ذكر شده  تناسب آن تعاريف متنوع، راه
هايي بوده كه انسان در  روش ءپردازيم. هنر جز است كه به برخي از آنها مي

، هنر يك دانشگاهي درسي هاي در برنامهمعموالً ت. برده اس كار هپرورش روح ب
هاي درسي گنجانده شده است.  برنامه درسي مجزا نيست بلكه در دل تمام برنامه

توانند در طي فرآيند رشد به تدريج آموخته شده و دروني  هاي اخالقي مي ارزش
  شوند.

مكتب هندو در شود.  مي دهاي مختلفي يا در اديان مختلف از معنويت به صورت
انواع عمليات يوگا به فرد امكان برقراري ارتباط با جوهر ذاتي و الهي خود را 

يابد. در يهوديت  دهد. در مسيحيت روح از طريق حضرت مسيح رهايي مي مي
براي ارتباط شخص با ذات الهي تنفس، تجسم فكري و تكرار كلمات پيشنهاد شده 

باشد و بايد در رشد و تعالي روح  ول اعمال خود ميؤاست. در اسالم هر كس مس
گرفته اما معرفت ديني  أخود بكوشد. دين امري ثابت است كه از عالم غيب منش
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هاي ديني و  هاي كسب آن ايجاد زمينه آموزش امر پويايي است كه يكي از راه
  .).ش1389(موسوي، اخالقي است 
به وجود خداوند اي دارد. باور  هاي آموزشي مذهب جايگاه ويژه ريزي در برنامه

شود.  اي دنيا مشاهده ميهاي بسياري از كشوره و اهميت پيام هاي الهي در برنامه
سسات آموزشي كاتوليك تشويق جوانان به كليساي كاتوليك ؤمريكا مدر آ مثالً

مذهب در و از آن طريق به تعاليم حضرت عيسي (ع) است. در انگلستان نيز 
  .).ش1383،روحي و ديگران( گيرد ر ميريزي آموزشي مورد توجه قرا برنامه

گيري  شود كه جهت هاي آموزشي متفاوت مشاهده مي با نگاهي به اهداف نظام
باشد. به تعدادي از اين اهداف اشاره  به سمت معنويت ميكم و بيش ها  برنامه
كنيم: پرورش شهروندان آگاه و مطابق با ارزش هاي مسيحي (آرژانتين)، ايجاد  مي

تعاليم اسالمي (پاكستان)، پرورش استعدادهاي شهروندان برپايه  وحدت براساس
هاي اخالقي و مذهبي و اجتماعي (اتريش)، پرورش اخالقي جوانان  ارزش

وليت و ايمان در جوانان (بلژيك)، ارج نهادن به ؤ(آلمان)، ايجاد حس مس
  .).ش1383(شعباني، هاي اخالقي مسيحي (دانمارك) و...  ارزش

عد چهارم ابعاد سالمت، در كنار سه بعد جسماني، عنوان ب عنوي بهمفهوم سالمت م
اي جدي مورد توجه  گونه المللي به رواني و اجتماعي در مجامع و مراكز معتبر بين

سازي مفهوم معنويت در  چرايي و ضرورت نهادينه چيستي معنويت، گيرد. قرار مي
بهداشت جهاني درباره چيستي سالمت معنوي و رويكرد راهبردي سازمان  سالمت،

از جمله موضوعاتي است كه زيربناي برنامه آموزشي معنوي  سالمت معنوي
  .).م2006، 2(ويدرباشد  مي

كه بعد نگر، انسان موجود چند بعدي درنظر گرفته شده  در برنامه آموزش جامع
از آنجا كه مراقبت مبتني بر معنويت از معنوي در مركز اين ابعاد دارد. 
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اندركاران امر سالمت است، بنابراين آموزش برمبناي  اصلي دستعملكردهاي 
. ).م2009(ليكاس، رسد  آموزش معنويت الزم و ضروري به نظر مي معنويت و اصوالً

نفعان برنامه آموزشي در مورد  هاي فراگيران به عنوان ذي آگاهي از ديدگاه
زي آموزشي ري برنامه الزمهسالمت معنوي و اهميت و ضرورت پرداختن به آن 

هاي  مناسب است كه در مطالعات مختلف به آن پرداخته شده است. گسترش برنامه
هاي مهم وزارت  سالمت معنوي همواره از برنامهارتقاي فرهنگي در راستاي 

امروزه با تغييرات دائمي در عملكردهاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است. 
هاي بهداشتي به  هاي پيچيده مراقبت علمي و پزشكي، ضرورت سازگاري با سيستم

گردد. آموزش فعاليتي هدفمند  عنوان يك اولويت مهم بيش از پيش احساس مي
آموزش عالي فراهم كردن نظام اصلي هر  هيادگيري است و وظيف يدر جهت ارتقا

هدف اصلي  هنتيجدر اي دانشجويان است.  امكان رشد شايستگي و صالحيت حرفه
اي و خود  هاي حرفه ي رشد شايستگي و صالحيتدر آموزش علوم پزشك

  .)م2006(حسن پور و ديگران، باشد  مي دانشجويان كارآمدي
هاي آموزش علوم پزشكي در پاسخ به تغيير سريع  ضرورت بازنگري در برنامه

مراقبت بهداشتي مورد تأكيد قرار گرفته هاي بهداشتي و درماني  تبمراقمحيط 
هاي پيچيده  بايد طوري تربيت شوند تا بتوانند در سيستماست. پرستاران و پزشكان 

رسد نظام آموزش  مراقبت بهداشتي امروزي مراقبت مؤثر را ارائه نمايند. به نظر مي
هايي در تربيت دانشجويان خودكارآمد روبرو  علوم پزشكي در ايران با نارسايي

سالمت معنوي كيد بر أاست. لذا ضرورت تحول در نظام آموزش علوم پزشكي با ت
سالمت د. در اين پژوهش به بررسي اهميت گرد به عنوان يك اولويت احساس مي

برخي كشورهاي جهان  معنوي در برنامه آموزش پزشكي و پرستاري در ايران و
  ايم. پرداخته

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 

ش
وز
ه آم

رنام
در ب

ي 
عنو

ت م
الم

س
 

وم
عل

 
كي

زش
پ

 

 1389، شماره چهاردهم، زمستان چهارمسال  پزشكياخالق /  فصلنامه 118

  روش
ها با روش اسنادي  اين مطالعه، بر مبناي يك روش توصيفي و نظري است. داده

، مراقبت 3هاي سالمت معنوي مطالعه از كليدواژه گردآوري شده است. در اين
، بررسي 8، معنويت7، برنامه آموزشي6ريزي درسي ، برنامه5، آموزش پزشكي4معنوي

در  12، آموزش معنويت11، ارزيابي معنوي10سالمت معنوي اسالمي ،9سالمت معنوي
، 16، پابمد15، گوگل اسكوالر14، اسكوپوس13هاي اطالعاتي ساينس دايركت پايگاه

  جستجو انجام شد. 20، پروكوئست19، ايران مدكس18، اي اس اي17اي دياس 
  

  ها يافته
 آموزش و درمان بهداشت، وزارت مهم اهداف از يكي پزشكي، علوم آموزش توسعه

 انقالب از پس پزشكي علوم سريع باشد. تحوالت كشور مي هاي دانشگاه و پزشكي

 به منجر ميالدي 1600 تا 1435هاي  سال بين كه است هايي تالش مرهون صنعتي،
 توسعه براي تالش. است شده علمي پزشكي گيري شكل شروع و حيات تجديد

 شروع بيستم قرن دوم نيمه از يافته سازمان حركت يك صورت به پزشكي آموزش

 پزشكان و گذشته قرون پزشكان و دانشمندان نقش نبايد هرگز ولي است شده

  .).ش1384نيا و ديگران،  فراهاني( گرفت ناديده را اسالمي طب شكوفايي دوران
 بهداشتي اوليه هاي مراقبت نظام جانبه همه گسترش با اسالمي ايران انقالب از پس

 تشكيل اليحه تصويب با و كشور درماني بهداشتي هاي شبكه گسترش طريق از
 بهداشت بخش همكاري خوشبختانه پزشكي آموزش و بهداشت، درمان وزارت

 شعار و توصيه از پزشكي) علوم آموزش نظام(آموزش  بخش و) مراقبت نظام(

 آموزش كيفي ارتقاي و كمي گسترش براي زمينه مناسبي عمالً و رفت فراتر

 .).ش1383(اميني، شد  فراهم پزشكي
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هاي آموزشي بسياري از كشورهاي دنيا صورت  ورود سالمت معنوي در برنامه
اساس و در بستري از مفاهيم هاي آموزشي و درسي بر آن  گرفته است. و برنامه

  .).م2008، 21(نيدلي و مينفوردشوند  معنوي ساخته و پرداخته مي
 اين تشكيل پزشكي در ايران، يكي از اهداف دكتراي دوره آموزشي برنامه در

 روح تعالي تزكيه و مكتب با بيشتر آشنايي جهت در كه است يطبيب دوره، تربيت

 و خدا رضاي براي اي وسيله را مردم درمان و بهداشت تأمين به كمك و باشد كوشا
براي نيل به اين هدف متعالي  بداند، اما نياز به برنامه آموزشي كه دقيقاً او به تقرب

شود. البته دانشجويان دروسي چون اخالق و  تدوين شده باشد همچنان احساس مي
در يك ترم تربيت اسالمي، معارف اسالمي را در برنامه آموزشي خود دارند و تنها 

. اما با ).ش1384(برنامه آموزشي دكتري عمومي، گذارند  تحصيلي آن را پشت سر مي
 يدر زمينه ارتقا ختلف دنياهاي م هاي صورت گرفته در دانشگاه توجه به پژوهش

سازي بستري براي  ن هم ارتقاي بعد معنوي آموزش، نياز به فراهمآموزشي آ
 .).م1999، 22(ناراياناساميشود  كسب تجربه معنوي احساس مي

 سالمت به ، پرداختندر ايران در برنامه آموزشي دوره كارشناسي پرستاري

 است و غالب شده شناخته پرستاري در نگر كل مراقبت ضروري جزء معنوي،

هاي آموزشي نيز در اين  برنامه .دارند مي نعنوا را يتومعن مفهوم پرستاري الگوهاي
برنامه آموزشي دوره كارشناسي (باشد  البته مدون نميزمينه انجام شده است كه 

  .).ش1383پرستاري، 
، پرستاران بايد مراقبت معنوي را 23مريكاآموزش انجمن پرستاران آدر برنامه 

هاي الزم را ديده باشند. لذا بايد در زمينه  براي بيماران خود فراهم نموده و آموزش
 .).ش2003مريكا، آ(انجمن پرستاران هاي الزم را ديده باشند  سالمت معنوي آموزش
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، عليرغم اقداماتي كه تاكنون در زمينه آموزش سالمت 24به گفته كوپلوماكي
 آن از و فراهم را معنوي هاي مراقبت كه پرستارانيمعنوي صورت گرفته است، 

 را دهند آن مي ارائه معنوي مراقبت كه آنهايي و هستند اقليت در كنند حمايت مي

  .).م2003(كاونديش، د كنن نمي ثبت
مستلزم درنظر گرفتن تمام ابعاد آنان در آموزش  چندوجهي موجودات آموزش

مفهوم سالمت معنوي كه داشتن رابطه به همين دليل . ).م2000، 25(كارسوناست 
البته اين واژه به دو بخش سالمت معنوي (و هماهنگ ميان فرد و محيط است؛ 

سالمت مذهبي (ارتباط با خدا) و سالمت معنوي افقي يا سالمت عمودي يا 
ن به بايست در آموزش انسا ) نيز ميشود مندي از خود) تقسيم مي وجودي (رضايت

  .نظر قرار گيردعنوان يك موجود چند وجهي مد
المللي و  در استانداردهاي آموزش پزشكي عمومي، كه براساس استانداردهاي بين

آموزش پزشكي كشور و نيازهاي آن تدوين شده است، به با توجه به نظام 
شده است، اما  اشاره اي گيري درست حرفه هاي دروني براي تصميم پرورش انگيزه
  .).مWFME ،1994(اي نشده است  هاي دستيابي به آن اشاره به ابزار و روش

رمان و پزشكي وزارت بهداشت د علوم آموزشي نظام نوسازي و تحول سنددر 
 سازي انسان كارخانه بايد اشاره شده است: دانشگاه پزشكي به موارد زير آموزش

 و آزاده نفس، به اعتماد داراي خالق، توانا، خردمند، هايي انسان تربيت .باشد

(سند تحول آموزش علوم پزشكي، د باش بايد ما عالي آموزش نظام نظر مورد نقدپذير
هاي معنوي  براي كسب اين توانمندي علمي و روشن. راهكارهاي ).ش1390

باشد. تا با تعيين اهداف آموزشي  ها مورد نياز مي توانمندي همچون كسب ساير
هاي صحيح به ارتقاي  ريزي مناسب با استفاده از آموزش دقيق و برنامه

  هاي معنوي بيش از پيش نائل شويم. توانمندي
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كشور نيز به موارد ذيل  پزشكي علوم آموزشي نظام نوسازي و تحول در اصول
 به توجه، الهي رضايت جهت در اعمال اخالصو  اشاره شده است: خدامحوري

. بنابر معنوي ساحت مادي، ساحت، انساني ساحات عموم به توجه، انساني كرامت
گذاران امر آموزش پزشكي  اندركاران و سياست هاي درستي از سوي دست ماين گا

(سند تحول كشور در جهت رشد و تعالي آموزش سالمت معنوي برداشته شده است 
  .).ش1390آموزش علوم پزشكي، 
پزشكي كشور نيز به موارد زير اشاره  علوم آموزشي هاي نظام در بيانيه ارزش

 و پزشكي اي حرفه اخالق اصول به توجه و تعليم بر تزكيه شده است: اولويت
اما مطالعات متعددي در داخل . ).ش1383(اميني، انساني  هاي سرمايه معنويت؛ تعالي

و  ).ش1383رهنما، (كشور بر لزوم ورود سالمت معنوي در برنامه آموزشي عمومي 
  در برنامه آموزش علوم پزشكي انجام شده است.

اگرچه ممكن است بسياري از دانشجويان علوم پزشكي (پزشكي، پرستاري و 
وارد دانشگاه شوند، اند  كسب كرده درونمايه بااليي از معنويتي كه خود با غيره)

 تحصيلي تقويت وو  در طي دوره آموزشي الزم است كه درونمايه معنوي آنان اما
  .).م2001، 26(استرانهان اي در آنها براي هميشه نهادينه شود گونه يابد و به ارتقا

سالمت معنوي در برنامه آموزش  معنويت و در موردي بايد محتواي درس
امري ي نيز تهيه محتواي درس سازي جهتگنجانده شود و بستر پرستاري و پزشكي
رسد جهت تعيين محتواي درسي مناسب بايد  رسد. به نظر مي ضروري به نظر مي
مشخص شود تا  نظران مختلف در اين امر مشاركت داشته باشند جمعي از صاحب

باشد  بايدآموزش پرستاري و پزشكي با محتواي سالمت معنوي چگونه  كه برنامه
  .).م2002، 27(لمرو چگونه بايد تدريس شود 
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  نتيجه
هاي اين پژوهش كه با هدف بررسي سالمت معنوي در برنامه آموزش  يافته

ش سالمت معنوي در دهد بر آموز پزشكي و پرستاري ايران انجام گرديد نشان مي
الزم  توصيه فراوان شده است.هاي مختلف  دانشگاههاي آموزش مختلف در  برنامه

مدرسين  آموزشي مناسب نيز فراهم گردد. محيطو  محتوااين راستا  است كه در
در زمينه مراقبت  هايي كه مهارت كنار براي تدريس آماده گردند. در ايدنيز ب

مهارت در زمينه  به دست آوردني و پزشكي براي دانشجويان الزم است پرستار
توان گفت مقدم بر  رسد، بلكه مي سالمت معنوي نيز الزم و ضروري به نظر مي

 زمينه بينش و بصيرت الزم را دريان ترتيب دانشجو بدين هاي ديگر است. آموزش

  كنند. كسب مي جسمي و رواني مراقبت معنوي در كنار مراقبت
هاي علمي  قيت در رقابتهاي پيچيده امروزه و موف ضرورت سازگاري با سيستم

كه در ادامه مسير  ).م2000، 28(كويينكند  و آموزشي در دنياي امروز ايجاب مي
  مبتني بر سالمت معنوي پيش برويم.ريزي آموزشي  تغيير و تحول به سمت برنامه

رو  هها هميشه روب نظام آموزشي عليرغم تغيير و تحوالت متعدد با برخي چالش
و سالمت معنوي شايد  تبنيادي بودن مباحث معنويبوده و هست. به دليل 

  هاي موجود باشد. گنجاندن و آموزش سالمت معنوي راه حل بسياري از چالش
پيامد  يند يادگيريآدادن فرصت الزم به يادگيرنده براي حركت آگاهانه در فر

عناصر برنامه درسي به نحوي طراحي اصلي برنامه آموزشي سالمت معنوي است. 
جانبه يادگيرنده را فراهم نمايند؛ يادگيرنده فردي  كه موجبات رشد همهشوند  مي

شود كه داراي استعدادهاي گوناگون فطري است و شكوفايي هر  درنظر گرفته مي
اي نيز دارد. محتواي  اي و وسيله عد زمينههدف تربيتي، ب هاستعداد عالوه بر جنب

گيري واحد برخوردار  دروس مختلف از جهت موضوع كثرت دارند ولي از جهت
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باشند. هر ماده درسي بنا به ماهيت خود آيات الهي را به يادگيرنده آموزش  مي
شود كه افراد را به معنويت،  دهد. محيط يادگيري طوري ساماندهي مي مي

انديشيدن، كارهاي جمعي و تالش بيشتر براي يادگيري ترغيب نمايد. مدرس 
كند. او عالوه بر  ها ايفا مي سوي هدف نقش اصلي را در هدايت يادگيرنده به

 مدرس نيزتوانايي علمي از شخصيت معنوي بالنسبه تأثيرگذار برخوردار است. از 
رود شرايط مناسب براي رشد يادگيرنده فراهم سازد. ضرورت توجه به  انتظار مي

هاي فوق  جنبه عد معنوي برنامه درسي اقتضا دارد كه توجه دادن يادگيرنده به ب
هاي بارز برنامه درنظر گرفته شود. اين مهم به  از جمله ويژگينيز  دي حياتما

طرق گوناگون قابل انجام است. يادآوري حيات اخروي در محتوا، طراحي 
هاي عبادي،  ها، تصاوير و ساير موارد مشابه در خصوص مراكز و مكان عكس

(رهنما و ديگران، ارند معنوي در برنامه و غيره در تقويت ابعاد معنوي محتوا تأثير د
  .)ش1389

آموزش كليد فتح آينده است و از دير باز انتظار از آموزش آن بوده كه 
ي فردا آماده  هاي فردا را تربيت كند و نسل امروز را براي زندگي در جامعه انسان

مد و اثربخش از آهاي آموزش كار سازد. در راستاي اين سياست، شناسايي ويژگي
برخوردار است. در برخي كشورهاي جهان از جمله سوييس، اهميت خاصي 

(يمني هاي آموزشي گنجانده شده است  آموزش معنوي از دوران ابتدايي در برنامه
  .).ش1380دوزي سرخابي،

و در راه  ايران اسالمي جمهوري ساله بيست انداز چشمسند اكنون با توجه به 
، براساس نقشه جامع علمي سالمت كشور، نظر در اين سنداهداف مدرسيدن به 

عهده معنوي بر و اجتماعي رواني،، جسمي رفاه به رسيدن براي سالمت نظام نقش
هاي علمي و دانشگاهي  شك در حوزه بيتمام دست اندركاران امر سالمت است. 
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 كشور علمي جامع نقشه تحقق با كشور ساله بيست انداز چشم اهداف تحقق

 سرانجام به شده صرف هاي سرمايه صورت اين غير در .بود خواهد پذير امكان

 توان بخش سالمت مي كيفي توسعه براي ترين الزامات مهم جمله از رسيد. نخواهند

 اعتباربخشي، نظام توسعه با همراه آنها عمل استقالل و ها دانشگاه نقش ارتقاي به

 ساير و علمي تأهي اعضاي جدي و ثرؤم حضور عملكرد، برمبناي تخصيص

 تحقيق، پشتيبانان محققين، (شامل نوآوري و فناوري با مرتبط انساني هاي هسرماي

 با ها يتفعال ارتباط بودن مشخص سالمت، حوزه در و آموزش) كنندگان ارايه

(نقشه جامع علمي سالمت كشور، كرد  اشاره نهادها اين در مردم آحاد سالمت ارتقاي
  .).ش1388

آموزش و  معنوي، سالمت آموزش بدون كه است آن بيانگر مطالعات برخي
 داشته درست عملكرد تواند اجتماعي نمي و شناختي روان زيستي، ابعاد پرورش ديگر

 آموزش، كيفيت سطح باالترين بنابراين و برسد ظرفيت خود حدأكثر به يا باشد

آموزشي و هاي  . بنابراين بازنگري برنامه).م1995 ،29(راس بود نخواهد قابل دستيابي
هاي آموزش سالمت معنوي كه دغدغه مديران و  تدوين دوباره آنها با برنامه

  يز هست امري پسنديده و الزم است.اران آموزشي نذگ سياست
هاي آموزشي در نظام آموزش عالي براي ايجاد تغيير و تحول در افراد  برنامه

در  داشته باشد؛ گيري مشخص در اين كار بايد وجود جهت شوند. كار گرفته مي به
دهند كه  تفكر راجع به ماهيت و مبناي آموزش عالي مقوالتي خود را نشان مي

نوع نگاه به ماهيت «سادگي گذشت. يكي از آن مقوالت  توان از كنار آنها به نمي
هاي  او ديدگاه  هاي انسان و ويژگي هنظران دربار فيلسوفان و صاحب است.» انسان

هاي الهي  تفسير خاص از  اديان الهي نيز براساس آموزه اند. گوناگوني ارائه كرده
ماهيت انسان دارند كه با تفاسير غيرالهي تفاوت اساسي دارد. بدون ترديد نوع 
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گذارد. معموالً هر نظام  طور مستقيم در نظام آموزشي اثر مي تفسير از انسان به
 هد نمود.آموزشي انساني را كه در مباني خود تفسير كرده است، تربيت خوا

در نظام  مفهوم ديگري است كه در نظام آموزشي مهم است.» ماهيت ارزش«
گيري و  تصميماست و  تعليم و تربيت اسالميآموزش عالي در كشور ما مبنا، 

ريزي آموزشي نيز در همين راستا بايد انجام گيرد. ديدگاه معنوي  استنتاج برنامه
مبناي فلسفه آموزشي است كه برريزي  برنامه هيك ديدگاه پيشنهادي در حوز

هاي برنامه درسي نتيجه تنّوع  تعليم و تربيت اسالمي تدوين شده است. تنوع ديدگاه
ريزي  برنامه ههايي نيز در حوز نظران است. اصول و روش مباني فكري صاحب

  وجود دارد.آموزشي 
قرار عالي فطري انسان نسبت به معنويت مبنا   ، گرايشاتاديان الهي در ديدگاه

هاي متعالي انساني  بر سوق دادن يادگيرنده به سوي ارزش گرفته است. اين ديدگاه 
ريزي  در پرتو فطرت از طريق برنامه آموزشي داللت دارد. از طريق اين برنامه

(ملكي، رسيم  آموزشي به توصيف و تبيين فرايند دست يابي به سالمت معنوي مي
  .).ش1380

براي ساماندهي به يادگيري است كه از عوامل و اي  برنامه آموزشي وسيله
در تفكر اسالمي مسير برنامه آموزشي براساس  هاي گوناگون متأثر است. مؤلفه

توان  شود. هدف نهايي آموزش در اسالم را مي غايت آفرينش آدمي تعريف مي
زيدن به حيات پاك دانست. در متون  الهي شدن آدمي و به تعبير ديگر دست يا

سازي صورت گرفته  به كمك مفهوم ربوبيت براي مربي و متربي واژهاسالمي 
 باقري،( ها به ترتيب براي مربي و متربي عبارتند از: رباني و ربي است. اين واژه

است، كه شأن و جايگاه خطير مدرس و » منسوب به رب«هر دو كلمه  ).ش1380
  دهد. مربي را نشان مي
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هاي شناختي فراگيران  آموزشي بايد به نحوي طراحي شود كه توانايي هبرنام
هاي زيباي هستي و رغبت عمل  همراه با عواطف و نگرش آنان نسبت به جلوه

امكان تعامل اجتماعي مؤثر و كسب هويت اجتماعي مناسب براي  تقويت شود.
ه وجود هاي وجودي فرد تناسب ب بين انتظارات و محدوديت فراگير فراهم شود.

هاي يادگيري  كارگيري اراده و اختيار در طراحي برنامه و فعاليت امكان به آورد.
به  آور باشد. وجود داشته باشد و پاسخگو بودن يادگيرنده در قبال اعمالش الزام

به  خفته در درون آدمي را برانگيزد.» گرايش ربوبي«تعبيري برنامه آموزشي بايد 
گيري، يادگيرنده از وضع رفتار ظاهري و حاالت باطني هاي ياد وسيله انجام فعاليت

  .).ش1385(ملكي، خود آگاه شود و براي تغيير يا تكميل آن اقدام كند 
خصوص در حوزه آموزش علوم  هوجود يك نظام آموزشي قوي و هدفمند، ب

ارتقاي و  ماديهاي  پزشكي باعث شكوفايي علمي و به حركت درآمدن چرخ
اگر برنامه آموزشي هماهنگ با از سويي  خواهد شد.معنوي يك جامعه سطح 

عالوه  هكند. ب فطرت الهي انسان طراحي شود جنبة معنوي آن نيز تحقق پيدا مي
اندكاران امر آموزش با برنامه سالمت  اينكه هر قدر مدرس، فراگير و ديگر دست

 معنوي آشنايي داشته باشند فضاي تربيتي معنوي به وجود خواهد آمد كه خود
  زشي خواهد شد.موجب تقويت نظام آمو

تواند به عنوان گامي هر چند  آنچه در اين مطالعه گردآوري و ارائه شده مي
كوچك در جهت توسعه سالمت معنوي در نظام آموزش پزشكي همگام با 

  بهداشتي مورد استفاده قرار گيرد.هاي  تغييرات سريع محيط مراقبت
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  ها نوشت پي
1. soul 
2. John-Paul Vader 
3. Spiritual health 
4. Spiritual care 
5. Medical education 
6. Lesson planning 
7. Curriculum  
8. Spirituality  
9. Spiritual health assessment 
10. Islamic spiritual health 
11. Spiritual evaluation 
12. Spirituality education 
13. Science direct 
14. Scopus 
15. Google scholar 
16. Pub med 
17. SID 
18. ISI 
19. IRAN MEDEX 
20. PROQUEST 
21. Neely, D, Minford, E 
22. NARAYANASAMY 
23. American Nursing Association 
24. Kuppelomaki 
25. Carson VB. 
26 Stranhan S. 
27. Lemmer C. 
28. Quinn MF. 
29. Ross Ln W. 
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). آموزش و پرورش و روح، بسوي يك برنامه درسي معنوي، ترجمه دكتر 1380ميلر، جان. پي. (
  ه.اول، تهران، فراشناختي انديش قورچيان. چاپ

  .172ـ1 دانشگاه آزاد اسالمي كرمانشاه،. برنامه درسي معنوي در هزاره سوم ). 1389فرانك. (، موسوي
برنامه درسي آموزش مذهب و انجيل ). 1383. (اشرفي، حميد رضا؛ جعفر آبادي، محسن؛ روحي، حسين

  .15ـ9، 7شماره  ،رشد آموزش قرآن، قرآن و حديث. در كشور انگلستان
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هاي درسي ديني و اخالقي در ايران و چند كشور جهان،  ).  بررسي تطبيقي برنامه1383شعباني، زهرا. (
  .83پژوهشي تعليم و تربيت، شماره  -فصلنامه علمي

). سالمت معنوي دانشجويان 1384گيوري، اعظم؛ حقاني، حميد. (نيا، مرحمت؛ عباسي، مژگان؛  فراهاني
پرستاري و ديدگاه آن ها در مورد معنويت و مراقبت معنوي از بيماران، نشريه پرستاري ايران 

  .14-7) :44( 18شماره 
 ،سيده فاطمه؛ يادآورنيكروش ،فاطمه؛ حقدوست اسكوئي ،رخشنده؛ دباغي ،مرضيه؛ محمدي ،حسن پور

مهوش. ضرورت تحول در آموزش علوم پزشكي: گامي بسوي توسعة تفكر  ،صلصاليمنصوره؛ 
 .49-39) :44( 18، 1384 ،انتقادي. نشريه پرستاري ايران

 پزشكي آموزش توسعه و مطالعات مركز فرايندهاي و راهبردي هاي ). برنامه1383اميني،  ابوالقاسم. (

  .12 شماره نشريه
 گروه، پزشكي دكتري دروس دوره سرفصل و برنامه كلي، مشخصات ).1384ريزي ( برنامه شوراي عالي

  .پزشكي
). شوراي برنامه ريزي، برنامه آموزشي دوره كارشناسي 1383وزارت فرهنگ و آموزش عالي. (

  پرستاري.
  ). ويرايش بيستم سند سند ملي تحول آموزش علوم پزشكي.1390سند ملي تحول آموزش علوم پزشكي. (

). بررسي راهبردها و راهكارهاي تعميم پذيري امر تربيت در آموزش عمومي، دو 1383(رهنما اكبر. 
ي جديد،  ، سال يازدهم، دوره6پژوهشي دانشوررفتار، دانشگاه شاهد، شماره  ـ ي علمي ماهنامه

 .1383شهريور 

ق برنامه در ). نقش برنامه هاي پرورشي و فعاليت هاي فو1389رهنما، اكبر؛ ميرباقري، اشرف السادات. (
آموزان، همايش ملي سالمت معنوي و تعميق تربيت  تامين سالمت معنوي و رشد شخصيت دانش

  اسالمي، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش.
  .). آموزش و پرورش تطبيقي، تهران، سمت1380يمني دوزي سرخابي، محمد. (

 سياست شوراي. پزشكي وزشآم و درمان بهداشت، وزارت). 1388نقشه جامع علمي سالمت كشور. (

  . ايران اسالمي جمهوري سالمت روي نظام پيش هاي افق و ها چالش دستاوردها،. گذاري
  ).دين و برنامه درسي، انتشارات انجمن اولياء و مربيان.1380ملكي، حسن. (

). گزارش تحقيق پژوهشي براي دست يابي به فلسفه آموزش و پرورش جمهوري 1380باقري، خسرو. (
  اسالمي، مؤسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي.
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. »مبتني بر فلسفه تعليم و تربيت اسالمي«معنوي  -ديدگاه برنامه درسي فطري). 1385ملكي، حسن. (
  كنگره ملي علوم انساني.
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