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مورد انتظار در آموزش سالمت  يها توانمنديو  ياهداف آموزش نيتدو
 يبه گروه علوم پزشك يمعنو

 
  يشاهدي، كوروش وحيرسول مي، مر*نهارداني زهرا  دهيس ،انيمعمارنادره 

  
 

  چكيده
 نيبه ا پرداختن يبرا .خود است نيبعد از سالمت مراجع نيو توجه به ا گرا تيمعنو ييگو پاسخ ازمندنينظام ارائه خدمات سالمت مقدمه: 
مورد انتظار  يها توانمنديو  ياستخراج اهداف آموزش پژوهش نيهدف از انجام ا .رديالزم صورت پذ يها است آموزش يضرور موضوع

  است. يآموزش يازهايبر اساس ن يعلوم پزشك انيدانشجو يبرا يدر آموزش سالمت معنو
 اول مرحله اجراي در. گرفت انجام اي طي يك پروژه سه مرحله )Expert panel( نيپژوهش به روش گروه متخصص نيا: ها روش
و اهداف  ها توانمنديپرداختند. در مرحله دوم  يسالمت معنو يبرنامه درس هاياستاندارد و ها روش تاريخچه، مرور به عملياتي گروه چند

 در گروه يشدن، به روش دلف ييبرنامه به منظور نها اهداف نويس پيشبر اساس نظريات كارشناسان تعيين شد. در مرحله سوم  يآموزش
به اجماع نظر  تيقرار گرفت و در نها يبحث و بررس وردم يآموزش و برنامه درس ،يامر سالمت معنو نينفر از متخصص 6متشكل از 
  اهداف برنامه منجر شد. نيو تدو نيمتخصص
آموزشي و اهداف  يها يستگيفهرستي از شا ن،ي، با رسيدن به اجماع نظرات متخصصها و تحليل آن ها پس از دريافت پاسخنتايج: 

مرتبط با  ميمفاه يدر قالب سه بسته آموزش يبرنامه درساهداف  به دست آمد كه بر اساس آن، يسالمت معنو سيمرتبط با تدر يرفتار
در ارائه خدمات  يابعاد سالمت و پرداختن به امور معنو ريآن بر سا تأثيرو  يسالمت معنو تياسالم، اهم دگاهياز د يسالمت معنو
  شد. هيسالمت ته

و منطبق با مدل اهداف  يآموزش يازهايبر اساس ن يرفتار يمورد انتظار و اهداف اختصاص يها توانمنديمطالعه  نيدر اگيري:  نتيجه
بوده  يكاربرد اريبس يگروه پزشك يبرا يسالمت معنو يبرنامه درس نيتدو يتواند برا مي و شد نيشده توسط بلوم، تدو يطراح يآموزش

  باشد. يپزشك يدر برنامه آموزش يادغام سالمت معنو يبرا يو شروع
  

  - ،يآموزش پزشك ت،يمعنو ،يسالمت معنو ،يبرنامه درسهاي كليدي:  واژه
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گروه  ،يآموزش پزشك يدكتر يدانشجو ،يزهرا نهاردان دهيس نويسنده مسؤول: *

تهران،  ران،يا يدانشگاه علوم پزشك ،يآموزش پزشك قاتيمركز تحق ،يآموزش پزشك
   ؛zahra_nahardani@yahoo.com. رانيا

 يفرهنگستان علوم پزشك يعضو گروه سالمت معنو ،(استاديار) انينادره معماردكتر 
و سالمت روان،  يدانشكده علوم رفتار ،و گروه سالمت روان رانيا ياسالم يجمهور

  )memaryan.n@iums.ac.ir(. رانيتهران، ا ران،يا يدانشگاه علوم پزشك
دانشگاه علوم  ،ييو ماما يدانشكده پرستار )،گروه كودكاناريدانش(يرسول ميدكتر مر

كوروش  دكتر ؛rassouli.m@gmail.com). (رانيتهران، ا ،يبهشت ديشه يپزشك
. رانيتهران، ا ،يبهشت ديشه يدانشگاه علوم پزشك ، اطفال، گروه )اري(دانش يدشاهيوح

(kvahidshahi@gmail.com  
  14/9/95، تاريخ پذيرش: 8/6/95، تاريخ اصالحيه: 29/3/95مقاله:  تاريخ دريافت

  مقدمه
منْ أَنْفُسهِم  لَقَد منَّ اللَّه علَى الْمؤْمنينَ إِذْ بعثَ فيهِم رسوالً"

يتْلُوا علَيهِم آياته و يزَكِّيهِم و يعلِّمهم الْكتاب و الْحكْمةَ و إِنْ 
  )1(»ضَاللٍ مبينٍ  بلُ لَفيكانُوا منْ قَ

خداوند بر مؤمنان منت نهاد (نعمت بزرگى بخشيد) "
هنگامى كه در ميان آنها، پيامبرى از خودشان برانگيخت 

آيات او را بر آنها بخواند، و آنها را پاك كند و كتاب و كه 
حكمت بيĤموزد هر چند پيش از آن، در گمراهى آشكارى 

  "بودند.
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 ازمندني كه ستها نظام ارائه خدمات سالمت سال
بعد از سالمت  نيو توجه به ا گرا تيمعنو ييگو پاسخ
در  مارانيب ازيكه ن ييها ) و پژوهش2(استخود  نيمراجع

مطلب است.  نيا دي) مو6تا3(كند مي را مشخص نهيزم نيا
ي آموزشي، تربيتي و ها به معنويت در عرصه ازيامروزه ن

. خورد مي ي ديگر به چشمها از عرصه شفرهنگي بي
 براي را فرصت و موقعيت بهترين وتربيت تعليمي  حوزه
 معنويت موضوع و كند مي فراهم انسان در معنويت تبلور
   .)7(است تربيتي موضوعي ذاتاً

 ماراني، ب2015مرور نظام مند در سال  كي جينتا براساس
در خدمات  تيمطرح شدن معنو يبرا يقو ليتما ياديز

موسسات  نياساس، در ا نيبر ا ).8دارند( شان يپزشك
محور در  و سالمت يي آموزش پزشكها برنامه ،يآموزش

سالمت  بر يعناصر معنو تأثيربستر مفاهيم معنوي و 
 شوند. مي ساخته و پرداخته مارانيب يو روان يجسم

 يجد ازين كيبا سالمت به عنوان  تيمعنو قيضرورت تلف
 ني) و در پاسخ به ا11تا9(است قرار گرفته تأكيدمورد 

معتبر  يها دانشگاهي آموزشي ها در برنامه تيمعنو از،ين
راستا انجمن  ني). در هم8دنيا گنجانده شده است(

)، سازمان AAMC(يپزشك يها دانشكده ييكايآمر
مشترك اعتبار  ونيسي) و كمWHO( يبهداشت جهان

 هي) توصJCAHOسازمان بهداشت و درمان ( يبخش
و  ينيبال يها در مراقبت يكه مسائل معنواند  كرده

  .)12آموزش پزشكان وارد شود(
در داخل  يغن اًَنسبت اتيادب ،يالملل نيب يها افتهيبر  عالوه

 يدر سالمت و نقش جد تيمعنو تأثيركشور در حوزه 
 يو روان يسالمت جسم ارتقايدر بهبود و  تيمعنو

افراد جامعه وجود  يو سالمت جسم مارانيب
 ونيروحان رانيا يها مارستانيب ي)، در برخ14و13(دارد

 به ارائه خدمات مراقبت يتآشنا به مسائل بهداش
 كپارچهيدستورالعمل  كيپردازند اما باز هم وجود  مي
 ياز آنجا كه برا .)15است( ازيمورد ن يامر نيچن يبرا
 يمعنو يها است درباره مراقبت يپزشك ضرور كي

 كپارچهي يبرنامه درس كيداشته باشد، وجود  يآگاه
 نهيمز نيتواند در ا مي يپزشك انيآموزش دانشجو يبرا

  كارگشا باشد.
را براي  تيموقع نيبهتر تواند مي يدرس يها برنامه

در افراد فراهم سازد، برنامه  تيتبلور و رشد معنو
 نه،يزم تواند مي است كه يقلب نظام آموزش يدرس

را  دييي مفها روش زيي مناسب، محتوا و نها فرصت
براي پرورش و اعتالي وجود همه جانبه افراد تدارك 

كه  قدندهمكاران معت و (Noddings)  نگزيند  ).16كند(
كه  ميازمندين ييها فعاليتبه  تر بيش يدر برنامه درس

را براي توسعه درك شهودي  مسألهو حل  شهيكار، اند
 تدوين )17(يلينه فقط براي توسعه بعد تحل رد،يبه كار گ

برنامه درسي، فرايندي است كه به منظور تشخيص 
نيازهاي آموزشي، تهيه اهداف اختصاصي آموزشي، 

ي محتواي آموزش، انتخاب ده سازمانشناسايي و 
ي آموزش و تهيه مواد مورد نياز براي ارزيابي ها روش

گيرد و بنابراين،  مي آموزش و فراگير مورد استفاده قرار
فعاليت و عمل است. حاصل  آنفرايندي است كه الزمه 

تدوين برنامه درسي، يك طرح آموزش و چند طرح درس 
 راهنمايي و هدايتاست كه مربي را در كار آموزش، 

  .)18(كند مي
به فرهنگ است و با  ختهيآم ي همقول كي يدرس برنامه

رابطة  يو ارزش ياعتقاد ،يكرات فيقتضمها و  ضرورت
و  يفلسف يدر آن از مبنا ليدل نيدارد، به هم يقو

 يزير برنامه يروانشناخت يدر كنار مبان زين ياجتماع
 يو بر اساس آن برنامه درس شود يبحث م يدرس
با توجه به  ديبا نيبنابرا كند؛ يم دايمشخص پ يريگ جهت
مناسب را  يبرنامه درس يبوم يها ويژگيو  طيشرا

  .)19آن اقدام نمود( يطراح يجستجو كرد و برا
ي درسي در مبحث طراحي، ريز برنامهنخستين عنصر 

درسي ي ريز برنامهپردازان  گذاري است. تمام نظريههدف
. داز عنصر هدف به عنوان يكي از عناصر ثابت نام برده ان

اي  به گونه ديبا يدرسي  رفتارگراها معتقدند كه برنامه
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در تسلط بر  رانيشود كه تجارب فراگ يده سازمان
 نييدر تع نيباشد، بنابرا زيآم تيموضوع مورد بحث موفق

 مبادرت ياهداف رفتار قيدق نييبه تع ياهداف آموزش
ها گفته  به آن دسته از هدف يهاى رفتار . هدفنديمان مي
هايى را كه انتظار داريم  نوع رفتار و قابليت كهشود  مى
پس از يادگيرى مطلبى خاص به آنها برسد،  ريفراگ

ترين  ها آن است كه با واضح مشخص كند. نقش اين هدف
بايد در  رندهيادگيعبارات و با دقت كافى آنچه را كه 

جريان يك تجربه يادگيرى بينديشد، انجام دهد يا احساس 
  كند، روشن نمايد.

شامل محتوا و  يراستا، الزم است برنامه آموزش نيا در
براي  مدرسين نيز د وومحيط آموزشي مناسب فراهم ش

يي ها در كنار مهارت گر،يد ياز سو تدريس آماده گردند.
كي براي كه در زمينه مراقبت پرستاري و پزش

به دست آوردن مهارت در زمينه  ،دانشجويان الزم است
از ابعاد سالمت،  يكي عنوانسالمت معنوي نيز به 

دهد كه مراقبت  مي شواهد نشان .رسد مي ضروري به نظر
مراقبت  دهندگان ارائهاز  مارانياست كه ب يزيچ يمعنو

كه به  ياز خدمت يبخش رودميو انتظار  رنددرخواست دا
  ).20دست باشد( نيگردد، از ا مي ارائه ها آن

بسياري از دانشجويان علوم پزشكي با  ممكن است اگرچه
مستعد وارد دانشگاه شوند، اما الزم است  يمعنو نهيزم
 بعد آنان در طي دوره آموزشي و تحصيلي تقويت نيكه ا

). 21نهادينه شود( ها و براي هميشه در آن افتهيو ارتقا 
زبان مشترك و  كي ازمندين ها زشآمو نيرشد و توسعه ا

بر  يمبتن يچارچوب يو طراح تياز مفهوم معنو عاجما
با  يبر سالمت، در هر كشور يمبتن يآموزش يازهاين

 يمفهوم نيا راي)، ز22(است فرهنگ و اعتقادات متناظر آن
و  يقوم يو حت اعتقادي – يثر از بافت فرهنگأاست كه مت

  ).25تا23است( يطيمح
از  يمعنو كرديدرمان و آموزش رفتار سالم با رو 

پرداختن به  ي) و برا4سالمت است( نيمتخصص فيوظا
الزم صورت  يها است آموزش يمقوله، ضرور نيا

 يها از علت يكي) كه بنابر شواهد موجود، 26(رديپذ
 نيدر ا يموضوع، نداشتن برنامه آموزش نينپرداختن به ا

  .)27است( حوزه
در  تيمربوط به ادغام معنو يها در حوزه پژوهش

، مقاالت و ها آموزش نيا يچگونگ يآموزش پزشك
در  تر بيشكه مستندات  محدودترند. چنان يمستندات علم

)و 2ست (ا يدر علوم پزشك تيمعنو قيحوزه ضرورت تلف
 يها صورت گرفته در قالب پژوهش يها اغلب پژوهش

نگرش و  اورها،ب قيجهت درك عم كه حالياست در  يكم
 يتر بيش يفيك يها به پژوهش ازين مارانيب اتيتجرب

  ).28شود( مي احساس
 يازهاين ران،يدر ا يفيپژوهش ك كيدر  كه اينتوجه به  با

علوم  يدر برنامه درس تيادغام معنو يبرا يآموزش
 نيپژوهش با هدف تدو ني)، ا21(است انجام شده يپزشك

 ازيمورد ن يها يستگيشا متناسب با يبرنامه درس
  شد. انجام يعلوم پزشك رانيفراگ

  
  ها روش

با عنوان  تر بزرگ ياز پژوهش يپژوهش حاضر كه بخش
سالمت  يبرنامه آموزش نيضرورت و تدو يبررس"

است، به  "يگروه علوم پزشك يدر برنامه آموزش يمعنو
 يشنهاديپ يبرنامه درس ياهداف آموزش نييمنظور تع

و در سه  1394در سال  يدر علوم پزشك يسالمت معنو
  مرحله انجام شد. 
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  )21و همكاران( انياز مطالعه معمار يآموزش يازهاين يها طبقه ريو ز ها : طبقه1جدول
 زير طبقه   

  معنويت و سالمت معنويمفهوم نيازهاي شناختي  نيازهاي آموزشي
  سالمت معنوي در منابع اسالمي

  ها و معيارهاي سالمت معنوي شاخص
 و مذهبدينمفاهيم

  ابزارهاي سنجش سالمت معنوي
  آسيب شناسي بعد معنوي

  (مداخله ها)ي معنويدرمان ها
  مختلف سالمتهاي حيطهمشكالتتفكيك

   در ارائه خدمت توجه، اهميت و ارحجيت بعد معنوي نيازهاي عاطفي
  علمي و به  وزشواهدله وأبيان مس

  علل و سير ورود معنويت در كار باليني
  ارزيابي (شرح حال) معنوي حركتي-نيازهاي رواني

  اصول مراقبت معنوي از بيماران و مراقبين
  حدود مداخله (مراقبت ساده و پيشرفته)

 ارجاع
  

 يآموزش يازسنجين نتايج هيدر مرحله اول پژوهش بر پا
در مطالعه قبلي حاصل شده  كهبلوم بندي  بقهبر اساس ط
 يفهرست ) ،21نشان داده شده است ( 1 جدول بود و در

 يو اهداف آموزش رانيمورد انتظار فراگ يها توانمندياز 
 نيتدوين گرديد. از آن جا كه تدو ازهاين نيمرتبط با ا

، استبر بستر و فرهنگ جامعه  يمبتن ياهداف آموزش
پژوهش  يفاز قبل يها افتهي ،ياهداف آموزش نياساس تدو

 يمحتوا لياز نوع تحل يفيك لعهمطا كيبود كه بر اساس 
و  ها فرصت الزامات، ،يآموزش يازهاين ،يقرارداد

در علوم  تيآموزش معنو نهيموجود در زم يها ديتهد
با  ران،يسالمت در ا نيمتخصص دگاهياز د ،يپزشك
  ).21استخراج شده است( يياستقرا كرديرو
سالمت  ياهداف برنامه درس نويس پيش مرحله دوم در

و  رانيمورد انتظار فراگ يها توانمنديبر اساس  يمعنو
تن  21جلسه بر اساس نظريات  نيدر چند ،ياهداف آموزش

 يفرهنگستان علوم پزشك يگروه سالمت معنو ياعضا از
مختلف شامل  يها كه در رشته رانيا ياسالم يجمهور

و  هيعلوم پا ،ينيو علوم د يحوزو ،ينيبال نيمتخصص

و حقوق  خيتار نيهمچن يآموزش پزشك ،يشناس روش
قرار گرفت. كارشناسان و  ينيبودند، مورد بازب يپزشك

استادان و افراد ذينفع در عين تخصص داشتن در موضوع 
در آموزش نيز بودند.  نظر صاحبدرسي مورد نظر، 

 صاحب ليبرحسب تما ،ياهداف برنامه درس نويس پيش
 شانيا اريدر اخت كيالكترون اي ينظران، در قالب نسخه چاپ
  . ديگرد آوري جمع قيقرار گرفت و به همان طر

 يشدن اهداف برنامه درس ييمرحله سوم به منظورنها در
كه براساس فاز  يموارد يدر علوم پزشك يسالمت معنو

با  يدلف به روش قرار گرفته بود، تأييدپژوهش، مورد  يقبل
آموزش و  ،يامر سالمت معنو نيتن از متخصص 6حضور 

و  قيدق يدر دو راند مورد بحث و بررس ؛يبرنامه درس
قرار گرفت در راند اول، نظرات پس از  سانهكارشنا
قرار گرفت كه موارد مورد  يمورد بررس ،آوري جمع
و در  ديارسال گرد يراند دوم دلف يبرا تالف، مجدداًاخ
كه با  نياجماع نظر متخصص اطالعات زيپس از آنال تينها

اهداف برنامه منجر شد. اطالعات شركت  درصد به 88توافق 
  است. دهيخالصه گرد 2مرحله در جدول  نياكنندگان در 
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  اطالعات شركت كنندگان در مرحله سوم طرح :2 جدول
  تخصص و حوزه فعاليت، علت حضور در جلسه گروه متمركز  جنس شماره

  ي آموزشي ها يريز برنامهمتخصص باليني و عضو گروه سالمت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي، سابقه   مرد 1
ي آموزشي و اجراي ها يريز برنامهفوق تخصص باليني و عضو گروه سالمت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي، سابقه   مرد 2

  ي درسي در سطح كشوريها برنامه
  گذاري آموزشي علوم پزشكي متخصص باليني و عضو گروه سالمت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي و سابقه سياست  مرد 3
  قه فعاليت و صاحب انتشار در حوزه سالمت معنويب(دكتراي معارف اسالمي)، سامتخصص علوم ديني  مرد 4
  ي آموزشيها يريز برنامهمتخصص آموزش سالمت و عضو گروه سالمت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي، سابقه   زن 5
حب انتشار در حوزه متخصص پزشكي اجتماعي و عضو گروه سالمت معنوي فرهنگستان علوم پزشكي، سايقه فعاليت و صا  زن 6

  سالمت معنوي
  

  نتايج
از مرحله  ياستخراج يآموزش توانمندي هاي با توجه به 

آنها در مرحله  تأييدو  ينياول پژوهش و اصالح و بازب
مرتبط با سالمت  ميمفاه" طهيسه ح دوم و سوم پژوهش

 تأثيرو  يسالمت معنو تياهم"، "اسالم دگاهياز د يمعنو
در  يپرداختن به امور معنو"و  "ابعاد سالمت ريآن بر سا
از آنها  كيهر  يكه برا ديگرد نييتب "سالمت اتارائه خدم
) Expected Competencies( مورد انتظار يها توانمندي

  .ديگرد نييتع )SOB( يرفتار يو اهداف اختصاص
  
برنامه  يو اهداف اختصاص ها توانمندي، ها طهيح

   يگروه علوم پزشك يبرا يسالمت معنو يآموزش
  
  اسالم دگاهياز د يمرتبط با سالمت معنو مي: مفاهطهيح

  ):Expected Competencies( مورد انتظار يها توانمندي
  در اسالم يسالمت معنو يبا مبان ييآشنا )1
از  يسالمت معنو قيو مصاد ها با شاخص ييآشنا )2
  اسالم دگاهيد
  نهيزم نيدر ا يبا منابع اسالم ييآشنا )3

  ):SOB( يرفتار ياختصاص اهداف
دهند  حيرا توض نشياسالم در مورد هدف از آفر هينظر •

كنند  انيانسان را ب يزندگ ييغا يآن معنا يو بر مبنا
  . )ي(شناخت

را با  ميمفاه نيكرده و ارتباط ا فيو مذهب را تعر نيد •

  . )يشرح دهند(شناخت تيمعنو
* در اسالم را نام برده و يسالمت معنو ياصل يمبان •

  . )يدهند(شناخت حيرا به اختصار توض كيهر 
آن را نام  يها كرده و شاخص فيرا تعر يسالمت معنو •

  . )يدهند (شناخت حيرا به اختصار توض كيبرده و هر 
  يانسان شناخت ،ياتياله ،ي*معرفت شناخت

ابعاد  ريآن بر سا تأثيرو  يسالمت معنو تي: اهمطهيح
  سالمت
  :Expected Competencies)( مورد انتظار يها توانمندي

  يبا بعد سالمت معنو ييآشنا )4
در سطوح مختلف  يسالمت معنو تيبا اهم ييآشنا )5
  ها بيمارياز  يريشگيپ

  ):SOB( يرفتار ياختصاص اهداف
ابعاد سالمت را  ريبا سا يارتباط سالمت معنو يچگونگ •

  . )ي(شناخت كنند حيتشر
در سطوح مختلف  يسالمت معنو تأثير تيبه اهم •
 كنند انياز آن را ب ييها توجه نموده و نمونه يريشگيپ

  . )يو عاطف ي(شناخت
 ،مرتبط را جست و جو نموده يمنابع و مستندات علم •

و  يعاطف ،ي(شناخت كنند يو معرف ندينمابندي  تياولو
  . )يحركت- يروان

  
  در ارائه خدمات سالمت ي: پرداختن به امور معنوطهيح

  :)Expected Competencies( مورد انتظار يها توانمندي
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  يبا اصول خدمات معنو ييآشنا )6
  يسطح سالمت معنو يبر ارتقا مؤثربا عوامل  ييآشنا )7
  يدر هر دوره از زندگ يو خدمات معنو ها با مراقبت ييآشنا )8

  ):SOB(يرفتار ياختصاص اهداف
و نظرات خود را درباره ضرورت ارائه  ها دگاهيد •

  . )ي(عاطف كنند انيدر خدمات سالمت ب يخدمات معنو
در خدمات سالمت قبل از لقاح،  يسالمت معنو تياهم •

را  يو سالمند يجوان ،ينوجوان ،يكودك ،ينوزاد ،يباردار
  . )يو عاطف يكنند (شناخت انيب
سطح سالمت  يبه منظور ارتقا يعمل يها هياصول توص •

 ،يكودك ،ياز مراحل قبل از لقاح، باردار كيدر هر  يمعنو
  . )يرا شرح دهند(شناخت يو سالمند يجوان ،ينوجوان

آنها  تيريمد يها راهو  يمراقبت معنو ارائه يها چالش •
  . )يو عاطف ي(شناختنديرا ذكر نما

 ،يرا طراح يبرنامه مراقبت معنو مار،يدو ب يبرا حداقل •
-يو روان يعاطف ،ي(شناختنديو اجرا نمابندي  تياولو
  . )يحركت

  
  بحث
 Expected( مورد انتظار يها توانمنديمطالعه  نيدر ا

Competencies( يرفتار يو اهداف اختصاص)SOB بر (
كه خود از ادغام سه طبقه  يآموزش يازهاياساس ن

 داريپد يحركت - يو روان يعاطف ،يشناخت يازهاين
 يطراح يو منطبق با مدل اهداف آموزش است دهيگرد

 بين شد و بر اساس ترتي)، تدو29(است شده توسط بلوم
و سپس ارائه  هيپا ميآموزش مباحث و مفاه ،يزمان

مرتبط با  ميمفاه" طهيبه سه ح يموضوعات كاربرد
و  يسالمت معنو تياسالم، اهم دگاهياز د يسالمت معنو

 يابعاد سالمت و پرداختن به امور معنو ريآن بر سا تأثير
الزم  كه آنجا. از ديگرد ميتقس "در ارائه خدمات سالمت

 ،يشناخت طهيدر هر سه ح انيدانشجوسازي  است توانمند
 ديگرد) تالش 30(رديصورت پذ يحركت - يو روان يعاطف

به  ياختصاص يدوم و سوم اهداف رفتار يها طهيتا در ح

 يشوند كه عالوه بر كار كردن رو يطراحاي  گونه
 رد،يپذ مي اول صورت طهيكه در ح يشناخت يها مهارت
  پوشش داده شود. حركتي – يو روان يعاطف يها تمهار
به  كايدر آمر يدانشكده پزشك 3كه تنها  1993سال  از

تا  ،ندپرداخت  يپزشك انيدانشجو يبرا تيآموزش معنو
 .)31(ديرس يدانشكده پزشك 100آمار به  نيا 2011سال 

 يداغ در محافل علم يبه بحث تيبحث معنو ،بعد از آن
 يها % از دانشكده59 دهد مي نشان ها يشد، بررس ليتبد

 كايآمر يپزشك يها % از دانشكده90و  نگلستانا يپزشك
 يدر برنامه درس يسالمت معنو يبا محتوا ييها دوره

تحت عنوان  2014در سال اي  )، در مطالعه32خود دارند(
درآمد كه  ريبه تحر "و بهداشت: گسترش رشته تيمعنو "

 يمتحده به بررس االتيدر ا يبا كمك هفت دانشكده پزشك
. اند و بهداشت پرداخته تيمعنو يراالزم ب يها تيصالح

 يستگيه شش حوزه شادهد ك مي نشان يبررس نيا جنتاي
 -1عبارتند از: ها حوزه نيا شود، مي را شامل يينها
 ماريمراقبت از ب -3دانش -2 يمراقبت بهداشت يها ستميس
اي  و حرفه يتوسعه شخص -5 حضور انسان دوستانه -4
  ). 11ارتباطات( -6
مولد علم  يكشورها نييكه با هدف تعاي  مقاله يطرف از

نگاشته شده  2012در سال  يدر آموزش پزشك تيمعنو
 يپزشك يها دانشكده يدرس يها برنامه يبه بررس وبود 

 رت شيكه ب ديرس جهينت نيبه ا ،در جهان پرداخته بود
 نيو كانادا است، ا كايآمر يمقاالت منتشره از كشورها

 يدرس يها برنامه نيا اتيبه ذكر جزئ يمقاله در جدول
كه اي  مطالعه .پرداخته است يدر آموزش پزشك تيمعنو
در  و سالمت آموزش تيمعنو تيوضع يبررس "به

دانشكده  160پرداخته بود، از  "ليبرز يمدارس پزشك
دانشكده داوطلب شركت در پژوهش شدند و  86 يپزشك
و  المتدر رابطه با س درسي % واحد10تعداد فقط  نياز ا
 نيدر ا ييفقط محتوا ها % دانشكده40داشتند و  تيمعنو

 يكردند كه البته برنامه درس مي خصوص عرضه
  ).12وجود نداشت( نهيزم نيدر ا ياستاندارد
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مطالعه  نيكه در ا انيو انتظارات از دانشجو ها توانمندي
است كه  ييها يستگيبا شا سو هماستخراج شده است 

 National Competencies inتحت عنوان 

Spirituality and Health for Medical Education 
 از آن اشاره ييها ) كه به نمونه11شده است(منتشر 

از جمله  هيو پا ياصل ميمفاه فيشود از جمله تعر مي
در  تيتوجه به معنو تيو مذهب، علل و اهم تيمعنو

موضوعات مربوط به  ،يمعنو يابيارز مار،يمراقبت از ب
علوم  نيو ارجاع به متخصص مارانياز ب يمراقبت معنو

كه در حوزه موارد  يگري. از جمله مطالعات دينيد
در مراقبت از  تيمعنو يبرنامه آموزش يبرا يآموزش

دانشگاه  يدر دانشكده پزشك شده يطراح مارانيب
–UNIVERSITY OF MISSOURI يسوريم

KANSASCITY )برنامه هم بر  ني) كه در ا32است
مفهوم و  نيا رامونيو بحث و تبادل نظر پ تيفلسفه معنو

بر  مارانيب يمعنو تيوضع تأثيرو  تيبر اهم تأكيدو 
در ارائه  يآنها و پررنگ كردن نقش روحان يسالمت

با اهداف  كه كامالً است اشاره شده يمعنو دماتخ
 يخوان همدر طرح ما  شده استخراج ياختصاص يرفتار
  دارد.

توسط  ديحوزه با نيكه در ا ييها مهارت نيتر مهماز  يكي
و  يمعنوگيري  كسب شود، مهارت شرح حال انيدانشجو

 يپزشك يها از دانشكده يبرخ چنان كهاست.  صيتشخ
آموزش را به طرق مختلف در  نيسراسر جهان است كه ا

 انيبه دانشجو ،اند خود گنجانده يآموزش يها برنامه
 آموزش داده يعنومگيري  نحوه شرح حال

 Association of يديهدف كل ني) هم چن33و12(شود مي

American Medical Colleges (AAMC( است  نيا
را به عنوان  يمعنوگيري  مهارت شرح حال انيكه دانشجو

 نهيخود آموخته باشند و در زمگيري  از شرح حال يبخش
مهارت  نيا كه حالي). در 33(از آن استفاده كنند صيتشخ

استخراج شده بود (جدول  يآموزش يازهاين ءجز اگرچه
وجود داشت  يبرنامه آموزش هياول نويس پيش) و در 1
در نظر گرفتن  ليطرح، بدل يدر نشست تخصص يول

 ييدر كشور ما از برنامه نها يو اعتقاد يمالحظات فرهنگ
  . ديحذف گرد

 نيمرتبط با ا يها و حوزه تيثر بودن مفهوم معنوأمت
و  يفرهنگ ،يمتفاوت اعتقاد يها بافت رمفهوم د

  .است در برنامه رييتغ نيمهم ا لياز دال يكي) 24(يطيمح
علم  يبرتر ،يكه نهضت نقد اجتماع 1960دهه  از

در جامعه مدرن را مورد سوال قرار داد و  يوتكنولوژ
 تيكه همزمان درباره نقش فقر و محروم يمطالعات
عمل آمد، منجر به اضافه  به ها بيماريدر بروز  ياجتماع

در  يعلوم پزشك يدرس يها به برنامه يشدن علوم انسان
شامل  سيتدر يها طهيش شد. حيسال پ نياز چند ايدن

و انسان  ياخالق، جامعه شناس خ،يفلسفه، تار ت،يمعنو
صورت  به ها برنامه نيا تر بيشاست.  يپزشك يشناس

 شينما ،يعموم ياست و شامل سخنران ياريدروس اخت
است كه  ييدانشجو يها خواندن داستان و پروژه اي لميف

منجر  يلوم پزشكع كولوميمباحث در كور نيبه ادغام ا
 يدرس ادغام، برنامه نيا جهينت ،يشد. از لحاظ آموزش

تر شدن رفتارگروه  يخواهد بود كه انسان يمناسب
  .)34هدف آن است( يپزشك

ان امر نظر صاحبمطالعه از نظرات  نيآنجا كه در ا از
تواند در امر  مي سالمت و آموزش استفاده شده است

كارگشا  اريبس يدر آموزش پزشك يادغام سالمت معنو
ممكن  ها افتهيبودن  يانتزاع و ديجد يباشد اما از طرف

 آن در عمل با مشكل مواجه شود،سازي  ادهياست در پ
 شيآزما يحداقل اجرا ايو  شدن ييآنچه مهم است اجرا

 يعلوم پزشك يها دانشگاهاز  يكيدر  يبرنامه درس نيا
 نيا ليشود جهت تكم مي شنهاديپ نيكشور است. بنابرا
 يبرنامه آموزش نيجهت تدو يگريمطالعه مطالعات د

از آنجا  .و اجرا شود هيته يدر علوم پزشك يسالمت معنو
 يآموزش يامحتو ينمودن هر برنامه آموزش ييكه اجرا

دست  نيشدن ا ييو لذا اجرا ستا مناسب از الزامات آن
 ربط، يذ يآموزش نيمسؤول تيعالوه بر حما ها برنامه

  طلبد. مي زيمهم را ن نيا
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  گيري نتيجه

و  ياهداف آموزش ياز برنامه آموزش يبخش مهم
 نيمورد انتظار در آن برنامه است كه در ا يها توانمندي

پروژه در  نيا كه اين. با توجه به ديگرد فيپژوهش تعر
 بياجرا و به تصو ،يطراح يفرهنگستان علوم پزشك

برنامه  ليتكم يرسد گام بعد مي ظراست به ن دهيرس
توسط  يعلوم پزشك يها از رشته كيهر يبرا يدرس

استقرار  يتا برا است رشته نيا يآموزش -ييعوامل اجرا
  آن اقدام شود.سازي  ادهيو پ

  
  قدرداني

 يفرهنگستان علوم پزشك يمال تيطرح با حما نيا
 لهيوسنياست. بد دهيبه انجام رس رانيا ياسالم يجمهور

فرهنگستان  يگروه سالمت معنو يو اعضا دياز همه اسات
  .ديآ مي به عمل ريتشكر و تقد يعلوم پزشك
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Abstract 
 
Introduction: Health services system requires spiritual accountability and should pay attention to this 
dimension of the clients’ health. Due training is needed to address the issue. The purpose of this study was to 
identify the educational goals and expected competencies in spiritual health education for medical sciences 
students based on the educational needs. 
Methods: This study was carried out using the expert panel method in three stages: in the first stage, several 
operating groups reviewed the literature, methods and standards of spiritual health curriculum. In the 
second stage, the competencies and educational goals were identified based on the experts’ opinions. In the 
third stage, for finalizing the draft of the program goals, these goals were discussed in a focus group of six 
experts in spiritual health, education and curriculum using the Delphi technique and ultimately a consensus 
was achieved on the goals. 
Results: Following the analysis of responses and the experts’ consensus, a list of educational competencies 
and behavioral goals related to teaching spiritual health was prepared. Accordingly, the goals of the 
curriculum were developed in the form of three educational packages: concepts of spiritual health from the 
perspective of Islam, the importance of spiritual health and its impact on other health dimensions and 
spiritual issues in health services provision. 
Conclusion: In this study, the expected competencies and specialized behavioral goals were developed 
according to the educational needs and Blooms’ educational goals model. These can be applied to spiritual 
health curriculum development for the medical group and integration of spiritual health into medical 
education. 
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