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Spirituality in Mental Health Services
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Nadereh Memaryan1*

Spirituality is the sublime aspect of human existence bestowed on all humans to traverse the path of 
transcendence which is closest to God. Despite many studies in this field, no evidence supports their 
contribution in treatment and care programs of the mental health system. Simple trainings in the” spiri-
tuality and health” can certainly affect our mental health services.
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جایگاه معنویت در خدمات سالمت روان
*نادره معماریان1

طبق تعریف بومي معنویت عبارت است از: »بُعد واالي وجودي 
انسان که در وجود همه انسان ها به ودیعه نهاده شده تا راه رسیدن 
به کمال را طي کنند که همان قرب به اهلل است« ]1[. بر اساس 
این تعریف همه انسان ها، چه بیمار و چه غیربیمار، نیازمند ارتقاي 
این بُعد وجودي خود هستند. ازجمله آن ها بیماران دردمند حوزه 
روان هستند که معنویت مي تواند پشتوانه اي براي معنابخشیدن 

به رنج ها و سازگارشدن با بحران ها باشد ]3 ،2[.

مدت هاست که در زمینه بُعد معنوي سالمت بحث هایي مطرح 
شده و مطالعات زیادي در این زمینه انجام گرفته و مقاالت زیادي 
نیز به چاپ رسیده است ]4[. ایران یکي از شش کشور مطرح 
در زمینه چاپ مقاالت مرتبط با معنویت و سالمت در دنیاست 
]5[. حال این سؤال ها مطرح مي شود که با وجود این مطالعات، 
در ارائه خدمات سالمت به خصوص در خدمات سالمت روان که 
بسیار ضروري است، از این مفهوم انعکاسي دیده مي شود یا خیر؛ 
خدمات سالمت روان که به مراجعان داده مي شود تا چه حد 
از میزان سالمت معنوي آن ها متأثر است؛ آیا مانند هر مشکل 
دیگري که به طور معمول شرح حال گرفته مي شود، شرح حال 
و مداخالت  براي معنویت درماني  معنوي هم گرفته مي شود؛ 

معنوي چند برنامه بومي و راهنماي درماني وجود دارد.

بررسي و آسیب شناسي عوامل مؤثر در پیاده نشدن معنویت در 
نظام سالمت نشان مي دهد حلقه گم شده، آموزش در این زمینه 
است ]6[. تا زماني که ارائه دهنده خدمت اهمیت این موضوع را 
نداند، با وجود چالش هاي فراوان موجود بر سر راه ارائه خدمت، 
به دنبال کار اضافه نخواهد رفت و زماني که به اهمیت آن پي 
ببرد، سؤال هایي برایش به وجود مي آید؛ ازجمله اینکه این خدمت 

چگونه، با چه روشي و براي چه بیماراني باید ارائه شود؟

اولین قدم براي ارائه خدمت معنوي، شرح حال معنوي است 
بیمار  براي  قدرتمند  مداخله  حد  در  گاهي  ارزیابي  این   .]7[
عمل مي کند ]8[ و نیاز به اقدام بیشتري نیست. مرحله بعد، 

اعمال مداخله است. ارائه دهندگان خدمت با آموزش هاي مرتبط، 
توانایي انجام این خدمت را خواهند داشت. برخي از بیماران نیاز 
به بررسي هاي عمیق تر معنوي دارند و جزو خدمات تخصصي 
معنوي محسوب مي شوند که با ارجاع آنان به متخصصان، این امر 

صورت مي پذیرد ]9[.

در خدمات  معنویت  ادغام  زمینه هاي  از  برخي  اگرچه هنوز 
سالمت روان مانند وجود راهنماهاي بومي درمان هاي معنوي در 
گروه هاي مختلف بیماران فراهم نیست، ولي با شرح مختصري 
که از مراحل ارائه خدمت معنوي ارائه شد واضح است که برخي 
از آن ها با تمرکز بر آموزش در زمینه معنویت و سالمت قابل 

دستیابي است.
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