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Objectives The purpose of this project is to develop a syllabus and educational package of spiritual skills 
for students that can be taught to students by integrating with life skills training courses for spiritual 
health promotion by mentors and psychologists and counselors.
Methods First, the design of a curriculum and educational content with a review of resources and re-
search on life skills, spirituality in health and religious and Islamic resources, spiritual dimensions of hu-
man, holistic and systematic approaches to human beings; also consoling  and psychotherapy with a 
spiritual-religious approach for literature review and analysis, and educational curriculum development 
method. Then a list of educational objectives and syllabuses was set up. In order to assess educational 
needs and confirm the goals and prioritize the educational issues, these findings were put into expert 
counsellors’ discussions, clinical psychologists, and field experts in the field of student counseling. Fi-
nally opinion polls, curriculum and package of education in several national educational workshops were 
evaluated and finalized for publication. 
Results 8 spiritual skills were developed and validated from many skills. Also training subjects, aims and 
skills was written in a students and trainers packages. In final faze acceptability and validity as well as 
relation to be culture bound of finding were find by group meeting of personnel of different universities 
counseling centers This curriculum and educational package could be presented as the first educational 
model in the field of spiritual skills for the development of spiritual health and counseling.
Conclusion This curriculum and educational package was prepared on the basis of the needs and opinion
polls of the students of the country’s counseling centers and could be presented as the first educational 
model in the field of spiritual skills for the development of spiritual health and further study on its pro-
motionto the community.
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Extended Abstract

1. Introduction

pirituality refers to the orientation or expe-
rience of a person in accordance with the 
attributes of the transcendental existence in 

the life. Research has shown that the spirituality and spiri-
tual health affect the mental and physical health. With re-
gard to the growing importance of the spirituality in science 
over the past few decades, and the spiritual health which 
is one of four human dimensions, i.e. biological, psycho-
logical, social and spiritual, the need for the use of the 
spiritual methods in taking care of health, training of spe-
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cialized staff and assistance in the provision of the familial 
and social health has been emphasized. While training the 
life skills and healthy lifestyle are highly recommended by 
the global credible organizations such as UNICEF and the 
World Health Organization (WHO), and this skill training 
has developed a lot in the country, there is no familiarity 
and valid research about the spiritual skills in the country 
yet, and training the religious-spiritual skills are given only 
to the religious and spiritual centers. One of the reasons of 
this shortcoming is the lack of a manual and a scientific and 
systematic educational model in the spiritual skills training. 
The purpose of this applied research proposal was to design 
and compile an educational package of the spiritual skills 
for students to use the educational headings and textbooks 
as a model in the field of spiritual skills. This educational 
package, similar to the workshops for the life skills training, 
could be taught to the educators and students.

2. Method 

Curriculum development was conducted in several stages, 
using various methods in needs and curriculum develop-
ment in this research by educational research method, as 
following: First, by reviewing available findings in spiri-
tual skills training, resources on lifestyle and healthy living 
skills teachings and recommendations in religious-Islamic 
and spiritual counselling literature and psychotherapy, and 
reviewing evidence in printed documents like books, ency-
clopedias, medical and humanities Persian articles databases, 
Google Scholar, Medline, psych lit, were searched and more 
than 31 religious-spiritual skills and their prioritization were 
obtained. Next, in order to complete findings by workshop 
qualitative method and group discussion, besides expert 
committee members, approximately 31 faculty members 
in different humanities fields, counsellors and psychothera-
pists, and students (in Zahedan), males and females, Shia 
and Sunni, were conducted by seminary and university stud-
ies, group needs assessment, and prioritizing and determin-
ing curriculum. In this way, out of 31 skills in pre-phase, 11 
skills were selected by participants and experts, and the rest 
were removed or for next programs. The workshop was then 
summarized by research group members; headings, content, 
attitude-cognitive and skillful goals were finalized, and eight 
skills were proposed to curriculum development. Then, re-
search history and related documentation were provided to 
experts consisting of psychiatrists and psychologists, and 
two textbooks preliminary draft were compiled for educators 
and students. Finally, headings and curriculum were taught 
to educators and students in three provinces workshops (Shi-
raz, Tehran, and Rasht). Curriculum content, and method 
or model were qualitatively evaluated, finalized, and intro-
duced to Science Ministry to print.

3. Results

The first finding of the research was the lack of a guide-
line, a manual, and a scientific and systematic educational 
model in the training of the spiritual skills as the headings 
and techniques in the humanities field of the clinical psy-
chology, counseling, and health psychology. In Persian and 
Latin sources, there were no well-documented articles with 
the exception of the religious writings or books without ob-
serving the scientific methodology in teaching the life skills 
and the spiritual skills, which could be a valuable finding 
for the importance of this study and the future suggestions.

In order to the compilation of an educational book based 
on the research review of the literature and the point of view 
of the experts as well as in the consultative workshops, at 
first, 31 religious and spiritual skills were chosen, and then, 
eight needs and skills were selected. The participants in this 
advisory workshop emphasized the systematic model of the 
spiritual cognition, comprehensive, non-biased, non-related 
to the religion and Islam, which has a sense of non-scientif-
ic bias. These eight headings of the educational texts and 
the spiritual skills were as following: 1. what is the spiritu-
ality 2. The life skills is based on the spiritual skills 3. The 
spiritual approach in the medical education and humanities 
4. The religious and spiritual counseling and psychotherapy 
5. The spiritual self-awareness skills 6. The problem solv-
ing with the spiritual approach. 7. The forgiveness skills in 
the restoration of the relationships. 8. The rosary as a spiri-
tual skill.

4. Discussion

For many students, having healthy life skills, especially 
in promoting values, commitment, and religious-spiritual 
dimensions is a major challenges of their lives. To define 
human dimensions, the WHO refers to physical, psycho-
logical, social and spiritual dimensions.

The result of this analysis is that a student needs a new life 
skills set in spiritual dimension to overcome routine stress 
and achieve a desirable life. Similarity of this package with 
other spiritual care packages is to define basic concepts like 
spirituality and religion definition, reasons and evaluation. 
But the difference is to introduce several spiritual skills, 
which can be taught along with life skills, which individu-
als apply in their daily lives. This is an innovation. This par-
ticular prominence of this research becomes clearer when 
it appears in research history used in research and available 
spiritual skills curriculum, or in centers and religious people 
and seminary, or to psychotherapy and counseling patients 
if it is specialized and scientific. Although this study and ed-
ucational model have been accepted and validated with sev-
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eral assessments, further research is recommended on these 
skills effects. Another finding was the emphasis of spiritual 
skill trainers on how to train these skills, like counseling 
and psychotherapy, methodically, comprehensively, non-
biased, non-related to the religion and Islam, and in clini-
cal area. Therefore, the important point after presentation 
of this research finding is that individual’s mental disorders 
are required to be treated by skilled counselors and psychia-
trists, and their religious teachings are to be conducted by 
teachers, clerics, preachers, and religious missionaries.
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اهداف این طرح با هدف تدوین سرفصل و بسته آموزش مهارت های معنوی برای دانشجویان انجام شده است تا بتوان آن را در دوره های آموزش 
مهارت های زندگی برای ارتقای سالمت در بُعد معنوی تلفیق کرد و مربیان و گروه روان شناسان و مشاوران آن را به دانشجویان آموزش دهند.

مواد و روش ها در ابتدای طرح به روش تدوین کاریکولوم و محتوای آموزشی با مروری بر منابع و پژوهش های مربوط به مهارت های زندگی، 
معنویت در سالمت و منابع دینی و اسالمی، ابعاد معنوی انسان، رویکردهای کل نگر و نظام مند به انسان، همچنین مشاوره و روان درمانی با رویکرد 
معنوی دینی شروع و به صورت کتابخانه ای و وسیع بررسی شد. سپس فهرستی از اهداف و سرفصل های آموزشی مهارت های معنوی تنظیم 
شد. به منظور نیاز سنجی آموزشی و تأیید اعتبار اهداف و اولویت بندی موضوعات آموزشی این یافته ها در جلسات متخصصان از حوزه مشاوره و 
روان شناسی بالینی و کارشناسان حوزه دانشجویی به بحث گروهی و نظرسنجی گذاشته شد و سرفصل، محتوای آموزشی و بسته آموزشی در 

چند کارگاه آموزشی کشوری با مشاوران مراکز مشاوره و دانشجویان ارزشیابی نهایی و تأیید شد. 
یافته ها 8 مهارت معنوی مورد تایید و معتبر در این مطالعه به دست آمد که از آنها سرفصل ها و بسته  آموزشی بر اساس نیاز و نظرسنجی از 

دست اندرکاران مراکز مشاوره دانشجویی کشور تهیه و مقبولیت و پذیرش عمومی این متون تایید گردید.
نتیجه گیری این مطالعه نشان داد با وجود تردید موجود در معنوی یا دینی بودن متون مهارتهای زندگی اولین الگوی آموزشی در حوزه مهارتهای 
معنوی، در تلفیق با الگوهای آموزش مهارتهای زندگی برای توسعه سالمت معنوی و  مطالعه بیشتر در ارتقای آن به جامعه دانشجویی ارایه گردید.

کلیدواژه ها: 
مهارت های معنوی، سالمت 

معنوی، سبک زندگی، 
سبک زندگی دینی، مشاوره 
و روان درمانی دینی معنوی. 

تاریخ دریافت: 29 آذر 1396
تاریخ پذیرش: 18 آذر 1397 

تاریخ انتشار: 10 تیر 1398
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طراحی و ارزشیابی بسته آموزشی مهارت های معنوی براي دانشجویان

، *معصومه محسنی کبیر2  دکتر جعفر بوالهری1 

مقدمه

واژه معنویت در انگیسي از ریشه التین اسپریتوس گرفته شده 
است که به معناي تنفس یا نفس کشیدن است. معنویت نامي 
است که بـه تجـاربي فراتـر از مسـائل مادي نسبت داده مي شود. 
تجاربي که با حواس پنجگانه حاصل نمـي شـوند، بلکـه حقایق 
عمیق و ارزش هایي را دربر می گیرد که انسان با یکي از ابعـاد 

خـود که همان بُعد روحاني اسـت، آن را درك می کنـد ]1[.

به  انسان گرایي،  مکتب  پیرو  روان شناسان  از  مازلو1،  آبراهام   
معنویت توجه می کند و خودشکوفایي را یکي از نیازهاي معنوي 
بشر می داند و از نظر او افراد خودشکوفا براي تعالي و تحول به 
استعدادهاي خود متکي هسـتند. او عارفان و صوفیان را افرادي 
خودشکوفا می داند، زیرا آن ها تجاربي متعالي دارند ]2[. طبق 

1. Abraham Maslow

واالی  بُعد  یعنی  معنویت  کشور  پژوهشگران  از  برخی  تعریف 
وجودی انسان که در وجود همه انسان ها به ودیعه نهاده شده است 
تا راه رسیدن به کمال را طی کنند که همان قرب به اهلل است ]3[.

دین و معنویت گاهی به نوعی به جای هم به کار می روند. واژه 
دین در انگلیسي از کلمه ریالجیو به معنای به هم بستن گرفته 
شده است. اریک فروم ميگوید: دین همان نظام فکري است که 
گروهي از مـردم بـه آن اعتقاد دارند و به واسطه این اعتقاد در 
چارچوب خاصي عمل می کنند و در مسیر خاصي پیش ميروند. 
از نظر یونگ، دین به مفهوم اعتراف بـه عقایـد دیني مشخص 
نیست. او احساسي را که در انسان اشتغال خـاطر و احتـرام بـه 

یک ذات مافوق ایجاد ميکند، دین نامیده است. 

این گونه تبیین از دین، نزدیکي زیادي به باور هاي مرتضي مطهري 
در تعریف ایمان دیني دارد که می گوید: »ایمان مذهبي پیوندي 
نوعي  مذهبي  ایمان  دیگر،  جهان  و  انسان  میان  دوستانه  است 

https://orcid.org/0000-0002-7371-8529
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ویلیام  آرمان هايکلي جهان. گوردون  و  انسان  بین  هماهنگي است 
ی اجتمـاعي از  آلپورت2 در تبیین دین به دو جهتگیري دیني بیروـن
طرفی و جهت گیری درونی شخصي اشاره ميکند که در جهتگیری 
ي بهـره  دینی شخصی افراد از مذهب براي رسیدن به اطمینـان دروـن
ا دیـدگاه ویلیـام  می گیرند ]4[. این دیدگاه آلپورت به نوعي همسو ـب

جیمز3 و مازلو مبني بر دین نهادي و دین شخصي است ]2[. 

با این تفاسیر معنویـت مخالف دین داری نیست و با پایبنـدي 
در  اما  ندارد،  منافاتي  ادیان  از  یکي  به  نسبت  عملي  یا  نظري 
بسیاري از موارد با دین یا مذهب خاصي پیوند نخورده اسـت. 
به عبارت دیگر معنویت عبارت است از جهت گیری شخص یا 
تجربه شخص در راستای ویژگی های وجود متعالی در زندگی، 
در حالی که مذهب تجلی بیرونی و تجربه معنوی در یک وجود 
اجتماعی سازمان یافته است که در آن افراد اعتقادات و اعمال 

اساسی مشترك دارند ]5[. 

جنبههاي  بیشتر  می تواند  و  است  عام  مفهوم  یک  معنویت 
اخالقي را شامل شود، در حالی که دین سـرآغاز مشخصـي دارد 
و بـه صـورت یـک مکتب، ابعاد مختلف زندگي را دربر می گیرد 
و  ارائه می دهد  را  تکالیفي مشخص  و  تعاریف  پیروانش  براي  و 
بزرگ  ادیان  است.  کرده  پـیش بینـي  را  متفـاوتي  سرنوشـت 
را پیامبران الهي ارائه کرده اند و تعالیم دیني از طریق آنها در 
دسترس انسان ها قرار گرفتـه اسـت و رابطـه خـالق و مخلـوق 
و جهان پس از مرگ با جزئیات فراوان در تعالیم دیني عرضـه 

شـده اسـت.

انسان ها،  به  عالقه  و  عشق  که  است  معتقد  بناب  غباری 
انسان گرایي و نوع دوستي از ویژگيهاي اصـلي انسان معنوي است. 
و خوش رویی  مهربـاني  دیگران عالقـه، محبـت،  به  که  افرادی 
نشان ميدهند، افراد نوع دوستي هستند که برای بهبـود زنـدگي 
جمله  از  و  معنویتگرایان  از  بسیاري  نظـر  به  می کوشند.  بشر 
دین داران و به ویژه در نگرش مسلمانان، ایمان به خداوند متعال 
چنان احساس امنیتي به فرد ميدهد که در صورت رویارویي بـا 
بحرانها و مصیبتها، خدا را در کنار خود حس ميکند و به این 

ترتیب دلگـرم و امیدوار ميشود ]6[. 

از جمله در قرآن کریم و در سوره حدید، آیه 25 آمده است: »همانا 
انسـانهـاي  یا  این رو، معنویتگرایان  از  با یاد خدا دلها آرام گیرد«. 
ناکاميها و شکستها حکمتي  ه خـدا در  ـب ایمـان  واي  ـل معنـوي در 
میبیننـد کـه دیگـران ممکـن اسـت متوجـه آن نباشند و با این حکمت 
سرخوشي و آرامشي عمیق می یابند. تحقیقات نشان داده است مذهب و 
معنویت در کاهش فشار روانی و بهبود سالمت روانی مؤثر است4]8 ،7[.

در پژوهشی مروری سالمت روان به عنوان عملکردی از ابعاد 

2. Gordon Willard Allport
3. William James
4. An Interview with Larry Dossy. “Tikkun 15(2000): 11-16.

معنویت،  و  مذهب  با  آن  رابطه  و  و شناختی  رفتاری  عاطفی، 
سربازان  روی  که  دیگر  پژوهش  در   .]9[ شد  ارزیابی  متوسط 
ارتش انجام شد، مذهب و معنویت زیاد با کاهش خطر ابتال به 
استرس پس از سانحه، افسردگی عمیق، اختالل مصرف الکل، 
افکار خوکشی در ارتباط بود ]10[. در مقاله مروری دیگری درباره 
مداخالت معنوی در سیستم سالمت ایران مشخص شد معنویت 
با سالمتی، امیدواری، کیفیت زندگی، رضایت شغلی، کنارآمدن، 
خوشحالی و سالمت روان رابطه مثبت دارد و با خشم، افسردگی، 
اضطراب، استرس و وسواس رابطه منفی دارد ]11[.اعتماد به خدا 
و کنارآمدن مذهبی مثبت با کاهش سطح عالئم افسردگی ارتباط 
دارد و بی اعتمادی به خدا و کنارآمدن مذهبی منفی با افزایش 

بیشتر عالئم افسردگی همراه است ]12[.

روانی،  ناراحتی  پایین تر  با سطح  مذهب  دیگر  تحقیقات  در 
کاهش خطر ابتال به بیماری های جسمانی و میزان مرگ و میر کمتر 
مرتبط بود ]9[. در پژوهشی نشان داده است سالمت معنوی با 
کاهش خودکشی و افسردگی عمیق در بیماران همودیالیز ارتباط 
دارد. همچنین در کاهش درد در بیماران مبتال به سرطان تأثیر 
ارتباط دارد ]12-14[.  دارد. اعتماد به خدا با سالمت جسمی 
درمجموع می توان گفت که تحقیقات اخیر نشان می دهد مذهب و 
علوم رفتاري هر دو به بهبود رواني افراد کمک می کنند. تحقیقات 
در راستاي نشـان دادن اهمیـت روز افزون دین داری و معنویـت در 
سـالمت جسـمي و روانی و افزایش معنا در زندگی و خوش بینی 

می باشد. ]16 ،15 ،12[. 

اهمیت رشد معنوي در این است که در رشد و شکوفایي آن 
تأثیر  رواني  و سالمت  مناسب  محیط  جمله  از  متعـددي  عوامل 
دارند. تحقیقات زیادي در رابطه با رشد معنوي نشـان داده اند با 
آسیب دیدن کیفیت دلبستگي به والدین، نه تنهـا مشـکالت رواني 
بلکه مشـکالت و  ایجاد می شود،  در دوران نوجواني و بزرگسالي 
آسیب هـاي معنوي از قبیـل کـاهش اعتمـاد بـه خـدا در دوران 
بزرگسـالي ایجـاد می شود ]16 ،15[. پژوهش ها همچنین نشان 
داده انـد بـا درمـان بسیاري از مشکالت و آسیب های رواني می توان 

افراد را به سوي خودشـکوفایي رواني و معنوي سوق داد ]17[. 

جهانی  سازمان  را  زندگی  مهارت های  از  متفاوتي  تعاریف 
جهاني  سازمان  کرده اند.  ارائه  یونیسف6  همچنین  و  بهداشت5 
بهداشت، مهارت هاي زندگي را به توانایي هایي اطالق می کند که 
به فرد کمک  کند تا با ابراز رفتار سازگارانه و مثبت با چالش ها و 
ضروریات زندگي روزمره انطباق پیدا کند و یونیسف مهارت هاي 
زندگي، تغییر یا شکل دهي رفتار را که به تعادل میان سه حوزه 
دانش، نگرش و مهارت ها منجر مي شود، ارائه می دهد. آموزش 
مهارت های معنوی از چند دهه گذشته با انتقال آموزش انواع 

5. World Health Organization (WHO) 
6. UNICEF  
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از نوع شرقی، بودایی، آداب یا فعالیت های  مهارت های معنوی 
و  لذت بخش8)  یا  (دردناك7  معنوی  احساس های  معنوی 
ذهن آگاهی9 به کشورهای اروپایی و غربی شروع شد ]22-18[. با 
پیدایش و رشد مفهوم مهارت های زندگی و بُعد معنوی سالمت 
و اینکه عمل یا فعالیت معنوی نیازمند آموزش است که در مراکز 
دینی معنوی و خانواده ها به صورت سنتی انجام می شود، ولی در 
مراکز علمی و مراقبت سالمت خیر؛ عمل به باور و ارزش های 
معنوی در برنامه آموزش مهارت های زندگی قرار گرفت، در حالی 
اثرپذیری آموزش مهارت های معنوی همان شواهد  که شواهد 

دیگر مداخالت معنوی بود ]23 ،19[.

 تدوین برنامه آموزشی در مهارت های زندگی باید فرایندی 
باشد که با تشخیص نیازهای آموزشی، تهیه اهداف اختصاصی 
انتخاب  آموزشی،  محتوای  سازماندهی  و  شناسایی  آموزشی، 
روش های آموزشی و تهیه مواد مورد نیاز برای ارزیابی آموزش و 
شناسایی و سازمان دهی محتوای آموزشی همراه است ]6[. ایران 
نیز یکی از شش کشوری است که پژوهش های زیادی در ارتباط 

با معنویت در آن انجام می شود ]24[. 

سالمت معنوی نیز محور اکثر پژوهش ها و یکی از چهار بُعد 
سالمت انسان است و نبود کتابچه ای راهنما و الگویی آموزشی، 
علمی و روشمند در آموزش مهارت های معنوی، باعث شد طراحی 
و تدوین بسته آموزش مهارت معنوی برای دانشجویان هدف این 
به  آموزشی  و متون  تا سرفصل ها  پژوهشي کاربردي شود  طرح 
عنوان الگویی در زمینه مهارت های معنوی قرار بگیرد که بتـوان 
آن را در کارگـاه های آموزشي مهارت های زندگي از طریق مربیـان 
و گـروه روان شناسـا ن و مشـاوران بـه دانشجویان آموزش داد. 
این طرح، یک طرح پژوهش در آموزش است که کمبود این نوع 

پژوهش در کشور احساس می شود.

روش 

در این پژوهش با استفاده از روش تدوین کاریکولوم10 و برنامه 
آموزشی، در چند مرحله و با بهره گیری از روش های گوناگون 
مرسوم در نیازسنجی و تدوین برنامه آمورشی مراحل زیر انجام 

شد: 

ابتدا با مرور یافته های موجود در آموزش مهارت های معنوی، 
منابع و پژوهش های مربوط به آموزه ها و توصیه های مربوط به 
سبک زندگی و مهارت های زندگی سالم بررسی و جست وجو 
شد. موارد بررسی و جست وجوشده شامل متون دینی، اسالمی و 
ادبیات معنوی، مشاوره و روان درمانی معنوی و دینی، همچنین 

7. Painful spiritual feeling
8. Pleasant spiritual feeling
9. Mindfulness,
10. Curriculum development

سالمت معنوی به روش مرور اسنادی دراسناد چاپی مانند کتاب، 
دایره المعارف ها، فرهنگ نامه ها، مقاالت بانکهای اطالعاتی پزشکی 
و علوم انسانی فارسی، گوگل اسکالر، مدالین و سایک لیت بودند. 
پس از بررسی بیش از 31 مهارت معنوی دینی و اولویت بندی 
آن ها به دست آمد. در مرحله بعد، به روش کیفی کارگاهی و 
بحث گروهی، به منظور تعیین نیازهای آموزشی گروه پژوهش، 
عالوه بر بحث گروهی با گروه اصلی و مشاوران تیم پژوهش، از 
تعداد 30 نفر از اعضای هیات علمی رشته های گوناگون، مشاوران 
و رواندرمانگران مراکز مشاوره کشور  و نیز تعدادی از دانشجویان 
اعتیاد در شهر زاهدان حضور  که در حاشیه همایش کشوری 
داشتند نیاز سنجی شد. داشتن تحصیالت دانشگاهی یا حوزوی و 
یا دانشجو بودن برای معیار ورود افراد کفایت می کرد و افرادی که 
در این دسته از نظر تحصیلی قرار داشتند بدون توجه به سن و 
جنسیت و مذهب(شیعه و سنی) می توانستند در  کارگاه شرکت 
کنند. سپس اولویت بندی آموزشی و تعیین سرفصل های آموزشی 

انجام شد.

 در این مرحله از 31 مهارت به دست آمده در مرحله پیشینه، به 
روش بحث گروهی 11 مهارت معنوی دینی با نظر شرکت کنندگان 
و متخصصان انتخاب شد و بقیه، حذف یا برای برنامه های بعدی 
در نظرگرفته شد که عبارت بودند از: آموزش به جا آوردن مؤثر نماز، 
خودآگاهي، ارتباط معنـوي، توکـل، صـبر، تقواپیشگی، پاالیش 
دل، تواضع و فروتني، کنتـرل حسـد، مشـاهده تجلـي باری تعالی 
جلسات  در  پژوهش11  گروه  اعضای  ذکر. سپس  و  طبیعت  در 
متعدد کارگاه را جمع بندی کردند و پس از بحث، سرفصل ها، 
محتوای آموزشی، اهداف نگرشی، شناختی و مهارتی نهایی شد 
برنامه درسی پیشنهاد شد. در  و برای تدوین و قرارگرفتن در 
این جلسه ها همچنین برنامه ریزي درسي پیامدهاي یادگیري و 
اهداف، انتخاب محتوا، سازمان دهي محتوا، استراتژي های آموزش، 
روش های یاددهي، روش های ارزشیابي، چگونگی ارتباط با افراد 
درگیر و فراگیران، محیط آموزشي و مدیریت برنامه درسي تعیین 

شد.

 در مرحله بعدی پیشینه پژوهش و مستندات مرتبط در اختیار 
گروه متخصصان متشکل از 3 نفر روان پزشک و 3 نفر روان شناس 
در مقطع دکتری و 5 نفر روان شناس در مقطع کارشناسی ارشد 
با گرایش های بالینی و مشاوره که بیشترین این متخصصان در 
ارتباط و یا شاغل در مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاه بودند قرار 
گرفت و پیش نویس اولیه دو متن آموزشی یکی برای مربیان و 
دیگری برای دانشجویان (کتاب کار) تدوین شد. در پایان نتایج 
در سه کارگاه آموزشی مهارت های معنوی به صورت آزمایشی 
(پایلوت) برای مربیان و دانشجویان در سه نقطه کشور (شیراز، 
تهران و رشت) اجرا شد و نقاط ضعف این الگو و بسته آموزشی 
اصالح و بسته آموزشی نهایی شد و برای دفتر مرکزی مشاوره 

11. Experts committee 
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وزارت علوم و نیز برای چاپ ارسال شد.

یافته ها

یافته ها و سرفصل برنامه آموزشی برای خودآموزی فراگیران و 
یا اجرا در کارگاه های آموزشی یک یا دو روزه که به چاپ رسید 

به این ترتیب بود:

رفتارهاي  و  مهـارت هـا  از  معنـوي  مهارت های  جداسازي 

دیني و مهارت های زنـدگي بـا رویکـرد معنـو ي دینـي از بقیـه 
مهارت ها، و همپوشاني همه این مهارت ها با یکدیگر از یافته های 
پژوهش است. ارزشیابی کردن الگوي نهایي آموزش مهارت های 
معنوي در سه روز کار کارگاهی موجب شد آنچه نزدیک به دو 
سال، مطالعـه و تجربـه شـده بود در حضور مجریان اصلي این 
دوره های آموزشي نهایي شود. مهم تر آنکه در این کارگاه تعدادي 
با  کشور  دانشگاه های  و  مشـاوره  مراکز  مشاوران  و  استادان  از 

جدول 1. سرفصل های آموزشی مهارت های معنوی برای کلیه دانشجویان مراجعه کننده به مراکز مشاوره دانشجویی دانشگاههای وزارت علوم با اهداف آموزشی

اهداف آموزشی با برخی زیرعنوان هاسرفصل آموزشی کتابشماره فصل

مفاهیم معنویت و ویژگی های انسان معنوی، دین، همپوشانی معنویت با دین معنویت چیست ؟ 1

مهارت های زندگی، پایه مهارت های 2
معنوی

تعریف مهارت های زندگی، تاریخچه، رویکرد برنامه آموزشی مهارت های زندگی، کاربرد مهارت های 
زندگی، انواع مهارت های زندگی 

رویکر معنوی در آموزش پزشکی و علوم 3
انسانی

مفهوم سالمت معنوي، تاریخ بیماري رواني و علم پزشکي، بُعد معنوي مراجع، جایگاه کنوني معنویت در 
آموزش و کار بالیني، حدود اختیارات متخصصان بالیني، مراقبت معنوي در کار بالیني و شرح حال اولیه

لزوم مشاوره و روان درمانگري دیني و معنوي، ضرورت داشتن یك نظریه منسجم، روش های شناسایي مشاوره و روان درمانگری دینی و معنوی4
آسیبهاي معنوي و برنامه ریزي براي درمان آن ها، سنجش ویژگيهاي معنوي 

خودآگاهي، انواع خودآگاهی شامل خودآگاهی جسمي، خودآگاهي رواني، رابطه خودآگاهی با معنویت و مهارت های خودآگاهی معنوی5
سالمت

تفاوت حل مسئله و مقابله، حل مسئله با رویکرد معنوی، نظام جهت گیری معنوی مذهبی، سبك های حل حل مسئله با رویکرد معنوی6
مسئله با رویکرد معنوی

تعریف بخشایشگري، مفاهیم متفاوت با عفو و گذشت، مباني نظري عفو و گذشت، مراحل بخشایشگري، مهارت بخشایشگری در ترمیم روابط7
مراحل بخشایشگري از نظر ان رایت

ذکرچیست؟ انواع ذکر، روش ذکرگفتن، مکان و زمان ذکر، مراتب ذکر، شرایط ذکر، آثار ذکر، موانع ذکر، ذکر به عنوان یك مهارت معنوی8
ذکر و مقابله، مراقبه و ذکر

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران

جدول 2. برخی مهارت ها و توانمندی های آموزشی

توانمندی های مورد انتظارمهارت یا نوآوریشماره 

آگاهی از رویکرد و برنامه آموزش مهارتهاي زندگي، و چگونگی بکارگیری مهارتهامهارت های زندگی، پایه مهارت های معنوی،1

ارتباط و شرح حال معنوي، مراقبتهاي معنوي در کار بالیني و مشاوره از دیدگاه اسالمي تمرین مهارت معنوی در آموزش پزشکی و مشاوره2

دستیابی به مهارتهای خودآگاهی معنوی، تمرین آنها ، آموزش به دیگرانمهارت های خودآگاهی معنوی3

آشنایی با مفهوم مساله و حل مساله و فرایندها، تمرین انواع سبكهاي حل مساله با رویکرد حل مسئله با رویکرد معنوی4
معنوي

آشنایی و تمرین مهارت بخشایشگري، دیدگاه ان رایت و الگوها و تفکر اسالمي  بخشایشگری در ترمیم روابط5

شناخت و تمرین انواع ذکر و نمونه هایي از ذکرهـامهارت ذکر6

مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران
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براي  را  آمادگي خـود  کارگاه ها  این  اجراي  روش های  فراگیري 
اجراي چنین کارگاه هایي براي دانشجویان اعالم کردند. 

 یافته مهم و با ارزشی که قابل تعمیم یا پیشنهاد این مطالعه 
برای دیگر آموزش های دینی معنوی ارزشمند است اینکه برای 
تدوین کتاب آموزشی بر اساس نظریه افراد صاحب نظر در گروه 
پژوهش هشت نیاز و مهارت انتخاب شدند. شرکت کنندگان در 
این کارگاه مشورتی بیشتر بر الگوی روشمند شناخت معنویت، 
فراگیر، غیرسوگیرانه و غیروابسته به دین و اسالم تأکید داشتند. 
دلیل آن ها هم این بود که اشباع روانی مردم و دانشجویان از 
تبلیغات اسالمی در ایران و نیز نبود تخصص در حوزه دین در 
مربیان و مشاوران دانشگاهی گزیده تر این است که موضوعات 
از سرفصل های  و  واگذار  و متخصصان دینی  به حوزه ها  دینی 

آموزشی حذف شود.

در  همچنین  پژوهش،  گروه  تخصصی  و  گروهی  بحث  در   
جمع بندی کارگاه های مشورتی گنجانیدن سرفصل هایی که در 
جدول شماره 1 آمده است برای آموزش مهارت های معنوی به 
عنوان مهارت های پایه آموزش سالمت معنوی نهایی و توصیه شد 
وارد محتوا و کتاب های آموزشی شود ]25 ،6[ این هشت سرفصل 
در سه گروه شناختی، نگرشی و مهارتی قابل طبقه بندی است. با 
توجه به اهداف و عناوین ذکر شده در متون آموزشی مهارت های 
زندگی که در جدول شماره 1 آمده است، مهارت های تدوین شده، 
و  مشاوران  (مربیان،  فراگیران  که  توانمندی هایی  همچنین 
دانشجویان) در طول دوره آموزشی فرامی گیرند و نیز نوآوری های 

این دوره در قالب جدول شماره 2 یافته ها ارائه شده است. 

نیازهای  به  پاسخگویی  برای  که  است  این  یافته ها  خالصه 
معنوی  مهارت   31 از  دانشجویان،  به  معنوی  مهارت آموزی 
به دست آمده هشت مهارت در دو متن آموزشی برای مربیان و 
برای دانشجویان تدوین شد که اهداف آموزشی و سرفصل های 
از مهارت ها در جدول شماره  آن در جدول شماره 1 و برخی 
در سه  متون  این  آموزش  کیفی  ارزشیابی  است.  ارائه شده   2
کارگاه کشوری نشان داد با تغییرات کمی این متون را می توان در 

دانشگاه های کشور آموزش داد. 

بحث

براي بسـیاري از دانشجویان، داشتن مهارت های سـالم زیسـتن، 
به ویژه مهارت های ارتقای ارزش ها، تعهد و ابعاد دینی معنوی، یکي 
از چالشهاي مهم زندگي آنان است. سازمان بهداشت جهانی، در 
تعریف ابعاد وجودی انسان، به ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و 
معنوی اشاره می کند ]26[. با این توصیف چهار بُعدي از انسان، 
مفهوم قدیمي جسم و روان به رابطـه پویـا، نزدیـک و جداناپذیري 
در قالب ابعاد جسمي، رواني، اجتماعي و معنوي تبدیل می شود که 
آسیب یا مشکل در یک بُعد می توانـد ناشـي از وجـود آسـیب و 

مشکل در چند بُعد دیگر به طور همزمـان باشـد]28 ،27[. 

نتیجه چنین رویکرد چند بعدي ای این خواهد بود که این باور 
رایج که علم و انسـان گرایی (یا دین داری) در دو جبهه متضادند، 
اندیشمندان بسیاري بوده  بـاوري کـه همیشـه اشـتغال فکری 
است، به سادگي رد شده است و یکپارچگي علم و دین در زیر 
چتر علوم پزشکی و انسانی یا علوم انسانی کل نگر موضوع نو و 
متفاوتی خواهد بود. چنین فهمی از سـالمت که رفاه انسان را 
در همه جنبه ها تأمین می کند، امروزه وارد عرصه علـم و عمـل 
شده است]29[. نتیجه چنین تحلیلی این است که دانشجو براي 
مطلوب  زندگي  بـه  رسـیدن  و  روزمـره  استرس های  بر  غلبه 
بُعد معنوی  نوین زندگی در  از مهارت های  نیازمند مجموعه اي 
است. چنین برداشت و فرضی از سالمت، یافته اصلی این مطالعه 
است. بر این اساس توصیه شده است به همراه آموزش مهارت های 
زنـدگي، سرفصل آموزش مهارت های معنوی نیز برای آموزش به 

دانشـجویان تدوین شود. 

بخشش یکی از یافته های این پژوهش است که در سرفصل 
است بخشش  داده  نشان  پژوهش ها  است.  گرفته  قرار  آموزش 
نقش مهمی در سالمت روان دارد. در پژوهشی فراتحلیلی تأثیر 
جوانان  و  نوجوانان  روان شناختی  بهزیستی  بر  بخشش درمانی 
نشان داده شد. در پژوهش مذکور مداخالت مربوط به بخشش به 
صورت معناداری در کاهش افسردگی،خشم، خصومت، استرس 
و پریشانی اثر بخش بوده اند و همچنین سطح عواطف مثبت را 
هم افزایش داده اند ]30[. مناحم12 و الو13 نشان داده اند که 
به خود  نسبت  احساسات صلح جویانه  ایجاد  با  بخشش درمانی 
و دیگران سبب ارتقای بهزیستی روانی فرد می شود ]31[. در 
پژوهشی دیگر اثربخشی روان درمانی معنوی مبتنی بر بخشودگی 

باعث افزایش رضایت زناشویی می شود ]32[.

ذکر نیز یکی دیگر از مهارت هایی است که در سرفصل آموزشی 
گنجانده شده است. در آیات بسیاری از ذکر به عنوان عملی برای 
آرامش فرد یاد شده است. چنان که در پژوهشی بر اساس آیات و 
روایات، در حوزه اعتقادي، ایمان، تقوا، توکل بر خدا و معادباوري 
اقامه نماز، تالوت قرآن، دعا، توسل و  و در حوزه عملي، ذکر، 
ازدواج، از راه های دستیابي به سالمت معنوی و تقویت آن در 

انسان هستند ]33[.

حل مسئله با رویکرد معنوی یکی دیگر از دستاوردهای این 
بسته آموزشی است. در پژوهش ها نشان داده شد که حل مسئله 
با رویکرد معنوی می تواند در زندگی کمک کننده باشد. حل مسئله 
با شاخصهاي  که  است  فرایندي چندبعدی  معنوي،  رویکرد  با 
ساده رفتار دینی مانند به جا آوردن نماز و نیایش، و رفتن به اماکن 
مذهبی قابل تقلیل نیست و به کنشهاي منفعل یا دفاعي روانی 
مانند انکار، عقالنی کردن و غیره منحصر نميشود، بلکه روش های 

Sam Menahem .12
Melanie Love .13
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پویا، پذیرا، فعال و منفعل متمرکـز بـر مسئله و هیجان، درون 
رواني (شـناختي و رفتـاري) و بـینفـردي مـدیریت مشکل را 

شامل می شود ]35 ،34[.

تفاوت بارزی که این بسته با دیگر بسته ها دارد معرفی چند 
مهارت معنوی است که در کنار مهارت های زندگی می تواند به 
تا بتوانند آن را در زندگی روزانه خود  افراد آموزش داده شود 
به کار ببرند که از این نظر نوعی نوآوری است، در حالی که در 
بسته های آموزشی دیگر، آموزش مهارت معنوی یا تکنیک درمانی 
است یا در مسیر خدمت رساندن به بیماران است.]37 ،36[. در 
این زمینه پژوهش های یافت شده بسیار کم بود و پیشنهاد می شود 

پژوهش های بیشتری در زمینه اثرات این مهارت ها انجام گیرد.

یکی دیگر از یافته های این پژوهش تأکید متخصصان آموزش 
و  غیرسوگیرانه  فراگیر،  روشمند،  گونه  به  معنوی  مهارت های 
غیروابسته به دین و اسالم در تدوین متون آموزش دانشگاهی و 
بالینی بود. بنابراین نکته مهم پس از ارائه این یافته پژوهشي این 
است که الزم اسـت درمـان اختالالت معنوی افراد را مشاوران 
را  آن ها  مذهبی  و  دینی  آموزه های  و  ماهر  روان درمانگران  و 

آموزگاران، روحانیان، واعظان و مبلغان دیني انجام دهند.

نتیجه گیری

بـه درهـم تنیـدگي دین داری، معنویت  بـا توجـه  ایـن رو  از 
تـأثیر  یـا  همـدیگر  بر  آن هـا  متقابـل  تـأثیر  و  روان  و سالمت 
معنویـت،  آسیب دیدگی  همـراه  به  روان  آسیب دیدگي سالمت 
الزم اسـت به آموزش مهارت های معنوی به عنوان سطح اول 
پیشگیری توجه کرد و پس از آن به مشاوره و روان درمانگري 
معنوی که پیشگیری در سطوح دیگری است توجـه مخصوص 
کرد و آموزش دهندگان و مشاوران با تجربه در این زمینه پرورش 

یابند. 

مالحظات اخالقي

پیروی از اصول اخالق پژوهش

علوم  دانشکده  در  پژوهش  اخالق  کمیته  در  پژوهش  این 
رفتاري و سالمت روان تصویب گردید. گروه پژوهش و مصاحبه 
گران به هنگام مصاحبه فردي یا گروهي و همچنین تشکیل 
جلسات نظرسنجي و بحث عمومي با گرفتن رضایت شفاهي به 
افراد متعهد شدند که نام انها محرمانه تلقي و هر زمان تمایل به 
همکاري نداشته باشند مي توانند همکاري با طرح را ختم نمایند.

حامي مالي

بخش عمده بودجه و حمایت معنوی از این پژوهش از طرف 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ دفتر مرکزی مشاوره و بخش 
دیگری به صورت حمایت فنی از طرف دانشگاه علوم پزشکی 

ایران؛ دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان (انستیتو روان پزشکی 
تهران)، مرکز تحقیقات سالمت معنوی، مرکزتحقیقات بهداشت 
روان و به ویژه مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه تهران تأمین شد.

مشارکت نویسندگان

مفهوم سازی: هر دو نویسنده؛ روش شناسی: جعفربوالهری؛  
اعتبار سنجی، تحلیل: معصومه محسنی کبیر؛ تحقیق و بررسی: 
هر دو نویسنده؛ منابع: معصومه محسنی کبیر؛ نگارش پیش نویس: 
معصومه محسنی کبیر؛ ویراستاری و نهایی سازی نوشته:جعفر 
بوالهری؛ بصری سازی، نظارت: جعفر بوالهری؛ مدیریت پروژه: 

جعفر بوالهری؛ تامین مالی: وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری.

تعارض منافع

نویسندگان هیچگونه تعارض منافع با سفارش دهنده پژوهش 
و حمایت کنندگان ندارد

تشکر و قدردانی

از مراکز حامی این طرح و نیز از نمایندگان و همکاران آن ها 
آقایان دکتر حمید یعقوبی، حمید پیروی، باقرغباری بناب، ربابه 
نوری قاسم آبادی، مسلم میرزایی و خانم ها زینب قائم پناه، دکتر 
الهام زارعی دوست  شهربانو قهاری، دکتر هدی دوس علی وند و 

تشکر و قدردانی می شود. 
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