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  مرور نظام مند :رویکردي به سالمت معنوي  در آموزش پرستاري و مامایی ایران
 فاطمه رافت٭1، سیده مرضیه راهبی2،  منا رهنوردي3، صدیقه رضایی چمنی4

عضو هیئت علمی،کارشناس ارشد آموزش ما مایی،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،دانشگاه علوم پزشکی گیالن،رشت،ایران- 1  
دانشگاه علوم پزشکی گیالن،رشت،ایرانعضو هیئت علمی،کارشناس ارشد آموزش ما مایی،مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سالمت،-- 2  
مربی هیئت علمی،کارشناس ارشد مامایی،گرایش پزشکی قانونی،دانشگاه علوم پزشکی گیالن- 3  
مربی هیئت علمی،کارشناس ارشد مامایی،گرایش بهداشت مادر و کودك،دانشگاه علوم پزشکی گیالن - 4  

Rafat@gums.ac.ir  

گر انسان موجود چند بعدي در نظر گرفته شده است که بعد معنوي در مرکز این در برنامه آموزش جامع ن :مقدمه و هدف
از آنجا که مراقبت معنوي از عملکردهاي اصلی دست اندرکاران سالمت است،بنابراین اموزش بر مبناي معنویت .ابعاد قرار دارد

آموزش پرستاري و مامایی ایران می در برنامه  "سالمت معنوي"هدف از انجام این مطالعه بررسی.ضروري به نظر می رسد
  .باشد

این مطالعه با روش توصیفی و مرور نظام مند انجام وداده ها با روش اسنادي و جستجو در پایگاههاي اطالعاتی  :روش کار
  .گردآوري شده اند

وزش پرستاري و در برنامه آم.وارد شده است "سالمت معنوي"در برنامه هاي آموزش بسیاري از کشورها مفهوم  :یافته ها
مامایی در ایران نیز اصطالح مراقبت کل نگر یا جامع نگر اهمیت توجه به جنبه هاي جسمی ،روانی ،عاطفی،اجتماعی و معنوي 

آموزش .هدف اصلی در آموزش علوم پزشکی رشد شایستگی و صالحیت هاي حرفه اي دانشجویان می باشد. را می رساند
لذا مفهوم سالمت معنوي نیز می بایست در .رفتن تمام ابعاد آنان در آموزش استموجودات چند وجهی مستلزم در نظر گ

از سویی خود دانشجو موجودي چند وجهی و معنوینت یکی از ابعاد وجودي وي است .آموزش دانشجویان مدنظر قرار گیرد
از سویی دیگرفارغ  .اشته باشدوبدون توجه به آن سایر ابعاد زیستی،روانشناختی و اجتماعی او نمی تواند عملکرد خوبی د

التحصیالن این رشته ها در آینده ارائه دهنده خدمات تخصصی به انسانها یی خواهند بود که سالمت معنوي  یکی از ابعاد 
  .سالمتی آنها می باشد و مراقبت معنوي روند سالمت آنان را افزایش داده،همچنین سبب ارتقاء کیفیت خدمات خواهد بود

لذا الزم است در این راستا محتوا و محیط آموزشی .موزش سالمت معنوي در دانشگاه ها مکررا توصیه شده استا:نتیجه گیري
  .در کنار آموزش هاي تخصصی ، آموزش درزمینه سالمت معنوي نیز ضروري به نظر می رسد.  مناسب نیز فراهم گردد

  عنويآموزش پزشکی،آموزش پرستاري،آموزش مامایی،سالمت م:کلید واژه ها
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