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آوری های تابمؤلفه و رضامندی زوجیت میزان بر آوری مبتنی بر معنویت اسالمیتاب هایمهارت آموزش اثربخشی

 گامآهسته کودکان مادران با در معنوی

 1زادهشهرزاد بخشی
 2غالمعلی افروز

 3پژوهاحمد به
 4بنابباقر غباری

 5یکتامحسن شکوهی

 چکیده

هژای مهار اراقژای موری مبتنژی بژر معنویژس اثژالمی بژر هژای اژابخشژی ممژوزم مهار پژژوه  حارژر بژا هژدر بررثژی ا رب هدف:

روم پژژژوه  مژژ اور از نژژو  ن مژژه  روش:گام انجژژام شژژد موری معنژژوی مژژادراد اوداژژاد مهسژژتهاژژاب هایمؤلفژژهررژژامندی زوت ژژس و 

و مق ژژا   (1331) ی همسژژراد داتژژر افژژروزررژژامند  ژژا از مقمزمژژود بژژود  بژژرای ارزیژژابی مت  رهژژا پژژ  -مزمژژودمزمایشژژی بژژا پژژر  پ  
گام شهرثژتاد دهدشژس و حومژه بژا نفژر از مژادراد اوداژاد مهسژته 36موری مبتنژی بژر معنویژس اثژالمی اثژتفاده شژد  ااب ثاخته محقق

روم هژژا بژژا اثژژتفاده از احل ژژد داده: هایافتهههانتسژژاب ادژژادفی در دو گژژروه مزمایشژژی و انتژژر  در پژژژوه  حارژژر مشژژاراس اردنژژد  

موری مبتنژی بژر اژاب هایمؤلفژهای بژر م ژناد ررژامندی زوت ژس و مداخلژه یهاحل د اوواریان  چند مت  ژره نشژاد داد اژه اتژرای برنامژ
بژژژوده  مژژژؤ رمعنژژژاداری  پوربژژژهمزمژژژود پ  یهگام گژژژروه مزمایشژژژی در مرحلژژژمعنویژژژس اثژژژالمی در مژژژادراد اوداژژژاد مهسژژژته

اوانژژد م ژژناد موری مبتنژژی بژژر معنویژژس اثژژالمی میهژژای اژژابد داد اژژه ممژژوزم مهار های پژژژوه  نشژژا: یافتژژهگیرینتیجهههاثژژس 

 گام را بهبود بخشد موری مبتنی بر معنویس اثالمی مادراد اودااد مهستهااب هایمؤلفهررامندی زوت س و 

 گاممهسته اودااد مادراد، موری مبتنی بر معنویس اثالمی، ررامندی زوت سااب مموزم :هاکلیدواژه 

 مقدمه

شناثژی مببژس بژا شژعار اوتژه بژه اخ ژر، رویکژرد رواد یهادر ثا 
پژوهشژژژنراد  مورداوتژژژههای انسژژژاد، اثژژژتعدادها و اوانمنژژژدی

اثژس  ایژن رویکژرد بژر  قرارگرفتژهشناثژی های مختلژ  روادحوزه
انژژد اژژه هایی اأا ژژد میها و پژژرورم اوانمنژژدیشناثژژایی ثژژازه

انژژژژد نسژژژژاد را فژژژژراه  میاراقژژژژام ثژژژژالمس و شژژژژاداامی ا
 یناژژژرمه  0موری(  اژژژاب1334دهکردی و همکژژژاراد، )ا ژژژانی

                                                           
 comsh.bakhshizadeh@yahoo. ی روانشناثی و مموزم اودااد اثتبنایی دانشناه اهراداداتر1 

 شناثی و مموزم اودااد اثتبنایی دانشناه اهراداثتاد ممتاز رواد2 

 شناثی و مموزم اودااد اثتبنایی دانشناه اهراداثتاد رواد3 

 شناثی و مموزم اودااد اثتبنایی دانشناه اهراداثتاد رواد4 

 ی و مموزم اودااد اثتبنایی دانشناه اهرادشناثدانش ار رواد5 
 36/61/1315پ یرم نهایی:  15/63/1315دریافس مقاله: 

 
 
6. Resiliency 
7. Campbell-Sills, Cohan & Stein 
8. Bonanno 
9. Luthar & Cichiti 
10. Masten 
11. Connor & Davidson 

پژوهشژنراد اثژس  مورداوتژهراهبردی اثژس اژه در ایژن رویکژرد 
شناثژژی شناثژژی احژژو ، روادهژژای روادای در حوزهو تاینژژاه ویژژژه

، 7ثژژ لن، اوهژژاد و اثژژت ن-دارد )امبژژد یبهداشژژس روانژژخژژانواده و 
های فراینژژد پویژژای ان بژژا  مببژژس بژژا اجربژژه موری بژژه(  اژژاب2660

شژود و فرااژر از تژاد ثژال  بژه در بژردد از الخ و ناگوار اپژال  می
؛ الاژژژار و 2664، 3اثژژژتر  و نامالیمژژژا  زنژژژدگی اثژژژس )بونژژژانو

( 2663) 11ثژژوداژژانر و دیوید ( 2661، 16؛ مسژژتن2666، 1چ چتژژی

 امگدر مادران با کودکان آهسته یمعنو یآورتاب یهاو مؤلفه تیزوج یرضامند زانیبر م یاسالم تیبر معنو یمبتن یآورتاب یهاآموزش مهارت یاثربخش
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نژی در روا -موری را اوانمنژدی فژرد در برقژراری اعژاد  زیسژتیااب
موری را انهژژا هژژا اژژاباننژژد  مدشژژرایخ خ رنژژار اعریژژ  می

اننژژد، بلکژژه قلمژژداد نمی یداننژژدهاهدپایژژداری در برابژژر شژژرایخ 
موری بنژابراین اژاب؛ داننژدشراس فعژا  فژرد در محژ خ را مهژ  می
ها، درد ها، رژربهمدژ بس اوانژایی انسژاد بژرای ثژازگاری در برابژر

اهم ژژس در زای باهژژای اژژن محررهژژا و و رنژژن ناشژژی از گرفتاری
زا و موری بژژاال، در شژژرایخ اثژژتر زنژژدگی بژژوده و افژژراد بژژا اژژاب

شژژژناختی خژژژود را حفژژژ  هژژژای نژژژاگوار، ثژژژالمس روادموقع س
 .انندمی

( معتقدنژژد، یکژژی از 1371) بژژوالهرینژاد و فرانی، نژژوابیرمضژژانی
د رثژانفشژارهای زنژدگی را بژه امتژرین ثژ   می اأ  رعواملی اه 

 ینژژیو دشژژود، اعتقژژادا  مژژ هبی موری ب شژژتر میو منجژژر بژژه اژژاب
اثژژس  اسژژی اژژه قژژرمد را هژژدایتنر و راهنمژژای زنژژدگی خژژوی  

دانژژد، در امژژامی شژژدود زنژژدگی مد را نژژایر بژژر زنژژدگی خژژود می
 مد راداند، بنژابراین بژه پ شژواز مشژکال  رفتژه و انتخژار رخژداد می

امتحژژژاد،  عنوادبژژژههژژژا را دارد  مدژژژا م، مشژژژکال  و ناگواری
هژا را مد وثژ لهینبدخواثس، قضژا و الژالحدید الهژی القژی اژرده 

دهژد و در برابژر عوامژد فشژارزا، ام ژد بژه حژد مورد ارزیابی قرار می
هایی زم نژه از بنژابراین یکژی؛ ب نژدها دارد و مینژده را روشژن میمد

 مژ هبی اعتقژادا  شژود،افژراد می موریاژاب بژه رشژد اژه منجژر

های پتانسژژ د عنوادبژژهننژژرم مژژ هبی و ام ژژد بژژه مینژژده،  اثژژس و
؛ 2663، 1شژژژوند )ا نژژژ موری قلمژژژداد میحمژژژایتی بژژژرای اژژژاب

( ن ژژن 1111) 3بژژر اثژژا  مژژد  اژژام فرو  (2664، 2پرا نژژن و تژژونن
موری اژژه در اابژژر احق قژژا  اژژاب یدرود فژژردیکژژی از عوامژژد 

ای هژژاثژژس، عامژژد اعتقژژادا  و ارزم قرارگرفتژژهاژژوتهی مژژورد بی
 و دینژی هایدغدغژه از فژار  خژود اژاریخ در بشژر  اثژسشخدژی 
 هژایدوره از تامانژدهبه م ژار ارینقژدیمی اثژس  در نبژوده پرثژت 
 شژودمی یافژس مد بژه وابسژته نمادهژای و پرثژت  عندر باثتاد،

(  همچنژژژ ن 1371بنژژژاب، یکتا وغباریفرد، شژژژکوهی)خژژژدایاری
 -بی و فرهننژژیف ژژر  خژژداتوی انسژژاد و زم نژژه و بافژژس مژژ ه

های عم ژق باورهژای مژ هبی و مژا و وتژود ریشژه در اشژورقومی 
های الژژبر و اثژژتقامس، ماننژژد ها و نمونژژههمچنژژ ن وتژژود ثژژنبد

های حضژژر  زهژژرا ) ( و حضژژر  زینژژم ) ( و احادیژژ  و میژژه
از ثژژوره بقژژره  152نمونژژه میژژه  عنوادبژژهمختلژژ  در ایژژن زم نژژه 

د ان ژد اژه مژن ن ژن شژما را )پ  مرا با عباد  و اپاعس خوی  یژا

                                                           
1. King 
2. Perkins & Jones 
3. Kumpfer 

هژژا یژژاد خژژواه  اژژرد و ث اثژژننار مژژن باشژژ د و بژژا دادد نعمس
 حتمژاًاز ثژوره بقژره )و  155 هاى مرا ناث اثژ  نکن ژد( و میژهنعمس

هژژا و شژژما را بژژه انژژدای از اژژر  و گرثژژننی و ااهشژژی از ما 
هژژا و محدژژوال ، درختژژاد، یژژا  مژژرا  زنژژدگی از زد و فرزنژژد، تاد

از ثژژوره  7میژژه    نمژژود و شژژک بایاد را مژژژده ده( و مزمژژای  خژژواه
پروردگاراژژاد اعژژالم داشژژس اژژه اگژژر شژژکرگناری ان ژژد )ابژژراه   

)نعمژژس خژژود را( بژژر شژژما خژژواه  افژژنود و اگژژر افژژراد و ناث اثژژی 
اژژواد منژژاب  هژژا را میهمژژه اینان ژژد، مجژژازاا  شژژدید اثژژس(  

امژژ  حفژژ  مر یهاننژژد ناأممورد اژژه  بژژه شژژمارحمژژایتی مهمژژی 
فژژردی اثژژس و اوانژژایی افژژراد را بژژرای مقابلژژه بژژا شژژرایخ ثژژخس 

 دارییژنداژواد دریافژس اژه دهژد  همچنژ ن میزندگی افنای  می
های زنژدگی بشژر و ای اثاثی بژرای مقاومژس در برابژر مشژکدپایه

ای حمژایتی   دیژن بژه علژس ایجژاد ثژامانهموری اثژسافنای  اژاب
رای افژراد در یژج تامعژه دینژی موری بژمنب  اژاب عنوادبهاواند می

(، بژژه نقژژد از 1112(  روبژژر  )2614، 4عمژژد انژژد )رااژژر و ب نژژاای
(، معتقژژد اثژژس اژژه دیژژن بژژرای افژژراد 1115و همکژژاراد ) 5او نژژ 

در رویژژارویی بژژا مشژژکال ، منبعژژی حمژژایتی اثژژس و باورهژژا و 
اثژژس اژژه منژژاب   شژژدهی اعرروشژژی  عنوادبژژهدینژژی  هژژای سفعال

ن ژژای ، اواژژد و اوثژژد بژژه خداونژژد را بژژرای  دینژژی ماننژژد دعژژا و
بژژژرد  همچنژژژ ن رفتارهژژژای دینژژژی ماننژژژد می بژژژه اژژژارمقابلژژژه 

دینژی  یهژااتاب، الداقس، اعتقژاد بژه خداونژد، م العژه نمازخواندد
از پریژژق ایجژژاد ام ژژد و اشژژویق در تهژژس ایجژژاد دیژژدگاه مببژژس 
نسژژبس بژژه اورژژا  موتژژود و ب ژژرود اشژژ دد فژژرد از بحژژراد 

هژژا اسژژلخ چنژژدانی هژژ  نژژدارد، نژژوعی اژژه بژژر مد اننژژدهیو مأ
ن ژژج ف ژژر  بژژودد،  ازمنجااژژهانژژد  مرامژژ  درونژژی را ایجژژاد می

مور هژژای افژژراد اژژاببژژودد از ویژگی  نبخژژوم مژژ هبی بژژودد و
موری ب شژتری دارنژد، ارنژد، اژابم هبی اژه یافژراداثس، بنابراین 

 ژس دهژد، امنزیرا اعتقژادا  دینژی و مژ هم بژه انسژاد مرامژ  می
هژژای اخالقژژی، انژژد، فژژرد را در برابژژر خأفژژرد ر ا اضژژم ن می

دهژژد و پاینژژاه محکمژژی بژژرای عژژاپفی و معنژژوی اثژژتحکام می
انژد هژای زنژدگی ایجژاد میانساد در برابژر مشژکال  و محروم س

(  بژژر همژژ ن اثژژا  1334مقاتژژانی، نوقانی، ام ژژدی و حاتی)اثژژدی
موری بژژر اژژاب ب نژژی اننژژدگی قژژوی باورهژژای مژژ هبیراب ژژه پ  

 ( 1337قابد اب  ن اثس )بشار  و همکاراد، 

4. Reutter & Bigatti 
5. Koinng 
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موری وتژود دارد امژا ای در راب ژه بژا اژابادب ا  پژوهشژی گسژترده
معنویژژس را  مؤلفژژهموری اژژه ای در راب ژژه بژژا اژژابم العژژا  مداخلژژه

و حتژژی در ثژژایر  خژژا  الژژور به 1ماگمهسژژتهدر مژژادراد اوداژژاد 
الژژور   متأثژژفانهباشژژد،  شژژدهانجام عژژام، الژژور بههژژا تمع س

 در گرفتژهانجام هژایپژوه  در اژهایژن یژهوبژهننرفتژه اثژس  

 تنبژه اابژراً هژا و اعتقژادا  مژ هبی،ایژن ارزم موریاژاب مژورد

خژورد  مژی چشژ  بژه امتژری ایمداخلژه اژار و داشژتند اوالژ فی
 مموزشژی مژداخال  انجژام و مژ اور م الژم بژ ن راب ژه برقراری

 ادب ژا  اژردد غنژی تهژس در گژامی داوانژمی زم نژه ایژن در

هژژای لژژ ا در ادامژژه بژژه بررثژژی پژوه  .باشژژد موتژژود پژژژوه 
( و گژژاردنر و 2664) 2بژژاومنشژژود: مژژرابخ بژژا مورژژو  پرداختژژه می

موری والژژژدین ( در م العژژژا  تداگانژژژه، اژژژاب2662) 3هژژژارمود
گام را امتژژر از والژژدین عژژادی یافتنژژد و در م العژژه اوداژژاد مهسژژته

هژای روانژی در بژه بژروز ب شژتر اختال موری امتر منجژر ااب هامد
( ن ژژن در 1316اژژاوه، عل ژژناده، دالور و برتعلژژی )شژژود  والژژدین می
 و موریاژاب افژنای  برنامژه اه ژه و اژدوین هژدرپژوهشژی بژا 

 زنژدگی ا ف ژس هایمؤلفژه بژر مد ممژوزم ا ربخشژی م العژه

ایژن بژود اژه  انجژام دادنژد  نتژاین مبژ ن گام،مهسژته دارای والژدین
ا ف ژژس زنژژدگی والژژدین،  یهامؤلفژژهموری بژژر برنامژژه افژژنای  اژژاب

 دارنژد، بژاالاری موریاژاب ثژ   اژه ا رگژ ار اثژس  مژادرانی

 زنژدگی مشژکال  بژا افژراد م لژوبی داشژته و ایژن زندگی ا ف س

 شژوندنمی خژ  مشژکال  بژار زیژر در و ب اینژد انار اوانندمی بهتر

 رند دا ب شتری پ یریانع ار و

موری هژژای مژژ هبی بژژا اژژاباعتقژژادا  و ارزم راب ژژه  نژژهزمدر 
چاری و اژژه حسژژ ناثژژس  ازتملژژه این شژژدهانجامهژژایی پژوه 

( دریافتنژژد اژژه برخژژی از ابعژژاد رشژژد اعتقژژادی، در 1316محمژژدی )
 .دانشژژژجویاد نقژژژ  دارد یشژژژناختروادموری ب نژژژی اژژژابپ  

یژژژن نت جژژژه ( ن ژژژن بژژژه ا1316بجسژژژتانی )قمی و ثل میحسژژژ نی
گ ری مژژ هبی و رثژ دند اژژه راب ژژه مببژژس و معنژژاداری بژژ ن تهژژس

( ن ژژن معتقدنژژد داشژژتن 2667) 4  یانژژ  و مژژاوموری وتژژود دارداژژاب
هژژدر و معنژژا در زنژژدگی، احسژژا  اعلژژق داشژژتن بژژه معنژژای واال، 

زای زنژژدگی و هژژای مشژژکدام ژژدواری بژژه یژژاری خداونژژد در موقع س
ی و معنژژوی همنژژی ازتملژژه هژژای اتتمژژاعمنژژدی از حمایسبهره
اواننژد هژا میهایی هستند اژه افژراد مژ هبی بژا دارا بژودد مدروم

                                                           
1. Slow Paced 
2. Bauman 
3. Gardner & Harmon 
4. Yang & Mao 
5. Horton & Wallander 

زای زنژژدگی مثژژ م امتژژری را در رویژژارویی بژژا حژژواد  اژژن 
( 1114) 0( و بژژروا 2661) 5هوراژژود و واالنژژدر متحمژژد شژژوند 

موری، ماننژژد عقایژژد فژژردی اژژابایژژن باورنژژد اژژه عوامژژد درود بژژر
ج رفتژژار فژژرد، اژژأ  ر عوامژژد خ رمفرینژژی هژژا و ثژژبفژژردی، ننرم

ماننژژد انژژوا  نژژااوانی، اثژژتر  و دشژژواری ناشژژی از مراقبژژس از 
  دهنداودر دارای نااوانی را در والدین، ااه  می

گامی اژژودر قژژرار مهسژژته اژژأ  ریکژی دینژژر از عژژواملی اژژه احژژس 
والژژدین اثژژس  بژژدود شژژج خژژانواده  7زوت سگ ژژرد، ررژژامندیمی

انسژژاد محسژژوب  یهتانبژژهمهین بسژژتر رشژژد اژژرنخسژژت ن و مه 
 مورداوتژژههژژا و ااراردهژژای خژژانواده، شژژود و از دیربژژاز نق می
شناثژژاد و متخددژژاد اعلژژ   و ارب ژژس بژژوده شناثژژاد، تامعهرواد

اثژژس و زنژژدگی زناشژژویی زد و مژژرد بژژا ازدواخ و اشژژک د خژژانواده 
ثژژژالمس  یهاننداضژژژم ن  ژژژسزوت یتمندیررژژژاو  شژژژدهشرو 
 ناررژژایتی(  1311پژوه، شژژود )بژژهانواده محسژژوب میخژژ یروانژژ

 در زوخ بژ ن موتژود ورژع س اژه افتژدمی اافژا  زمژانی زناشویی

 من بژق هژامد دلخژواه و انتخژار مژورد ورژع س بژا زناشویی روابخ

 زم نژه ایژن اح ژای بژه گاممهسژته فرزنژد اولژد بنژابراین نباشژد،

  ثژژازدمی فژژراه  را زناشژژویی ناررژژایتی و اژژرده امژژج

 و خژود اارهژای انجژام در گاممهسژته اژودر نژااوانی پرریژجاز
 زیژاد مشژ له دینژر پژرر از و دینژراد اوثخ مراقبس به دا   ن از

 الژژور به هژژاخانواده ب شژژتر اژژه امژژروزی زنژژدگی و والژژدین

 پژای ن بژر دینژری دل ژد اثژس ممکژن اننژد،می زندگی ایهسته

، ثژژهرابی، معتمژژدینباشژژد ) والژژدین زوت ژژس ررژژایتمندی بژژودد
؛ 1130، 3زینلژژر)مسژژتقلی  احق قژژا (  1337مذر و ملکژژی، فتحژژی

(، بژژه وتژژود 1331و عل ژژناده،  1375پور، ؛ ملژژج1336احمژژدپناه، 
افاو  معنژادار بژ ن ررژایتمندی زوت ژس والژدین اوداژاد معلژو ، 

هژژای اژژان ال، نتژژاین احق ق انژژد گام و عژژادی، پژژی بردهمهسژژته
مذر و و معتمژژدین، ثژژهرابی، فتحژژی (1110) 1اواژژانود و رارویلژژ ن

 یتمندیررژژادهژژد افژژاو  معنژژاداری بژژ ن ( نشژژاد می1337ملکژژی )
گام و عژادی وتژژود دارد و والژدین اوداژاد معلژژو ، مهسژته  ژسزوت

و ثژژازگاری   ژژسزوت یتمندیررژژاگام بژژر اژژودر معلژژو  و مهسژژته
 گ ارد والدین ا ر می

اوانژد در میننژرم مژ هبی  انژد اژهاحق قا  متعژددی نشژاد داده
باشژژد، زیژژرا مژژ هم شژژامد رهنمودهژژایی  مژژؤ رارابژژاز زناشژژویی 

6. Brooks 
7. Marital Satisfaction 
8. Zigler 
9. Taanila, Kokkonen & Jarvelin 

 امگدر مادران با کودکان آهسته یمعنو یآورتاب یهاو مؤلفه تیزوج یرضامند زانیبر م یاسالم تیبر معنو یمبتن یآورتاب یهاآموزش مهارت یاثربخش
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اثژس اژه ایژن  هژاارزمثژامانه باورهژا و  دهندهارا هبرای زندگی و 
ثژژازند )هژژانلر و  متژژأ راواننژژد زنژژدگی زناشژژویی را هژژا میویژگی
هژژایی الژی در اخت ژژار بشژر قژژرار (  مژ هم راهنمایی2665، 1گنچژوز

ها عمژد نماینژد منجژر بژه اثژتحکام ها بژدادددهد اه اگر انسژامی
هژا شژامد قژوان نی در مژورد گژردد  ایژن راهنماییپ وند زناشویی می

هژژژای تنسژژژ تی، ازخودگ شژژژتنی و حژژژد روابژژژخ تنسژژژی، نق 
 ( 2665، 2)مژژژژاهونی اثژژژژساعاررژژژژا  در روابژژژژخ زناشژژژژویی 

 و زوتژژ ن دارییژژند بژژ ن راب ژژه بسژژ اری هژژایپژوه 

 (2661) 3ثژول واد .دادنژد قژرار یبررثژمورد را زوت سررژامندی
 مژ هبی از بژاالاری ثژ   در اژه یافژراد اژه اثژس داده نشژاد

 ار،پژای ن مژ هبی ثژ   دارای افژراد نسژبس بژه دارنژد قژرار بودد

 نخژر بژه اررارژی خژود ازدواخ از و دارنژد ب شژتری زناشژویی  بژا 
نی و ب نی قلعژهپژژوه  نریمژانی، ایژد از حاالژد رثژند  نتژاینمی

 بژه قژادر مژ هبی هژایننژرم اژه داد نشژادن ن  (1313رثتمی )

 گام اثژس مهسژته اوداژاد مژادراد زنژدگی از ررژایس ب نژیپ  

بنژژابراین، پژژژوه  حارژژر در راثژژتای چنژژ ن اهژژدافی بژژا انخژژ   
در موری مبتنژژی بژژر معنویژژس اثژژالمی اژژه تلسژژاای بژژا عنژژواد اژژاب

د بژژا اورژژ   داده خواهژژد شژژد، انجژژام گرفژژس و ثژژعی شژژ ادامژژه
اثتفاده از میا ، روایا ، مباحژ  فقهژی و متژود مژ هبی مژرابخ بژا 

هژایی بژر پایژه اعژال   اثژالمی موری، فنژود و اکن جخانواده و ااب
در انار مباح  علمی بژه مژادراد ممژوزم داده شژود اژا بژا اثژتفاده 

زنژژدگی   نیبخژژوماز مد بژژا ننژژاهی مببژژس و ثرشژژار از ام ژژد و 
 موری و ثازگاری را ث ری انند اابثال ، همراه با حداابر 

گامی اژژودر بژژر بنژژابراین، بژژا اوتژژه بژژه اأ  رهژژای متعژژدد مهسژژته
مژژادراد ایژژن اوداژژاد و بژژا عنایژژس  خدژژو بههژژا، هژژای مدخانواده

دار هژژای متعژژددی اژژه گویژژای ارابژژاز مببژژس و معنژژابژژه پژوه 
مد بژژژر  اژژژأ  رهژژژا و اعتقژژژادا  مژژژ هبی و موری بژژژا ارزماژژژاب

وت ژژس هسژژتند از یژژج ثژژو و اهم ژژس و اأ  رگژژ اری ررژژامندی ز
های گونژژاگود زنژژدگی انسژژاد هژژای مژژ هبی بژژر تنبژژهگرای 

بخدژژو  در فرهنژژ  ایرانژژی و فقژژداد شژژواهد پژوهشژژی داخلژژی 
های معنژژوی در اژژاه  پریشژژانی مژژادراد مداخلژژه یهدر ح  ژژ

اخژژ ، ایژژن م العژژه باهژژدر بررثژژی  پوربژژهگام اوداژژاد مهسژژته
 موری مبتنژژی بژژرهژژای اژژابمژژوزم مهار ا ربخشژژی برنامژژه م

موری مژژادراد دارای زوت س و اژژاباثژژالمی بژژر ررژژامندی معنویژژس
  اثس اتراشدهگام، پراحی و اودر مهسته

                                                           
1. Hunler & Gencoz 
2. Mahoney 

 های پژوه فرر ه

موری مبتنژژی بژژر معنویژژس اثژژالمی، هژژای اژژاب  ممژژوزم مهژژار 1
مد در مژژادراد بژژا  هایمؤلفژژهموتژژم بهبژژود ررژژامندی زوت ژژس و 

 شود گام میتهاودر مهس

موری اژژاب هایمؤلفژژه  ارا ژژه بسژژته مموزشژژی، موتژژم بهبژژود 2
  شودمبتنی بر معنویس اثالمی می

 روش
 -مزمژژودبژژا پژژر  پ   یاجربژژ  مژژهنپژژژوه  حارژژر از نژژو  

ممژژاری ایژژن پژژژوه   یهتامعژژانتژژر  اثژس   بژژا گژژروه مزمژودپ 
 یرممژژوزم پژژ گام ممژژوزاد مهسژژتهشژژامد ال ژژه مژژادراد دارای دان 

شژژاغد بژژه احدژژ د شهرثژژتاد دهدشژژس و حومژژه واقژژ  در اثژژتاد 
هسژژتند اژژه اعژژداد  1314-15اهن لویژژه و بویراحمژژد در ثژژا  

  بژژه دل ژژد احتمژژالی ریژژنم اثژژسنفژژر  126بژژر هژژا بژژال  مد
 شژژدهگرفته در نخژژرنفژژر  46انندگاد هژژا، اعژژداد شژژراسمزمودنی
 گ ریبژژرای انتخژژاب نمونژژه پژژژوه  بژژا اثژژتفاده از نمونژژهاثژژس  

 26نفژژر از ایژژن گژژروه از مژژادراد، در گژژروه مزمژژای   26ادژژادفی، 
در گژژروه انتژژر  قژژرار داده شژژدند اژژه از ایژژن اعژژداد  هژژامدنفژژر از 
 واحل دیژژهاجنهژژا، تهژژس بژژه دل ژژد ریژژنم مزمودنی یژژسدرنها
گ ری و نفژژر بژژاقی ماندنژژد  بعژژد از نمونژژه 15هژژا از هژژر گژژروه داده

پالعژژا  در چنژژد مرحلژژه موری ا، تمژژ مژژوردنخرانتخژژاب افژژراد 
معارفژه و  تلسژهالور  گرفژس  در ابتژدا مژادراد بژرای شژراس در 

امایژد بژه  اژه یاسژانمشنایی با فرایند پژوه  دعژو  شژدند و از 
شژژژراس در پژژژژوه  داشژژژتند، تهژژژس مشژژژاراس در پژژژژوه ، 

ها و برگژژناری نامه اخژژ  شژژد، ثژژ   بژژه اتژژرای پرثشژژنامهررژژایس
موری مبتنژی بژر زوت ژس و اژاب ررژایتمندی  نژهزمدر  مزمژودپ  

 پوربژژه هژژاگروهثژژ   یکژژی از  .معنویژژس اثژژالمی پرداختژژه شژژد
گروهژژی در معژژر   الژژور بهعنواد گژژروه مزمژژای  ادژژادفی بژژه

بژود، قژرار گرفژس  شژدهینادوموری اژه از قبژد، مموزم برنامه ااب
 .ای الژژور  ننرفژژسگونژژه مداخلژژهو بژژرای گژژروه انتژژر  ه  

های مژ اور بژه مزمژونی در زم نژهمژ اور پ ، از دو گژروه یسدرنها
مزمژژود احل ژژد  هژژااحل ژژد ممژژاری داده منخوربژژهعمژژد ممژژد  

قژژژرار گرفژژژس )دالور،  مورداثژژژتفادهاوواریژژژان  چنژژژد مت  ژژژری 
1335)  

 

 

3. Sullivan 
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 ابزارهای پژوهش
ررژژامندی همسژژراد افژژروز )فژژرم  در ایژژن پژژژوه  از دو مق ژژا 

ر معنویژژس موری مبتنژژی بژژاواژژاه( و مق ژژا  محقژژق ثژژاخته اژژاب
 اثس: شدهاثتفادهاثالمی 

 مورداثژتفادهابژنار : ( مقیاس رضهامندی هسسهران افهروز1

، فژژرم اواژژاه 1در ایژژن پژژژوه ، مق ژژا  ررژژامندی زوت ژژس افژژروز
باشژژد  ایژژن مق ژژا  تهژژس ارزیژژابی م ژژناد ررژژایس می یثژژؤال 51

، 1331ایرانژژی اوثژژژخ افژژروز ) یههمسژژراد بژژرای فرهنژژ  تامعژژ
(، پراحژژی و ثژژ   اوثژژخ 1316قژژدرای، بژژه نقژژد از افژژروز و 
( هنجاریژژژابی شژژژده 1333ای )شژژژریفی و ارهقژژژدرای، افژژژروز، پاشا

در هژژر گویژژه، محتژژوایی مربژژوز بژژه ررژژامندی زوت ژژس  اثژژس 
شژژود اژژا در قالژژم پ ژژ  اثژژس  از مزمژژودنی خواثژژته می شژژدهارا ه

و  3، موافژژق 2، مخژژال  1مخژژال   اژژامالً) ایینژژهچهارگنل کژژر  
( در مژورد ررژامندی زوت ژس پاثژخ بدهژد  هژر چژه 4 موافق اامالً

ررژژامندی  دهندهنشژادفژرد در ایژژن مزمژود نمژژره ب شژتری بن ژژرد، 
اثژژس   264و  51زوت ژژس بژژاالار اثژژس  انژژاوب نمژژرا  بژژ ن 

شژنا  و بررثژی روایژی محتژوایی هشژس متخدژ  رواد منخوربه
مشژژاور بژژژا درتژژژه داتژژژرا در زم نژژژه مشژژژاوره خژژژانواده و ازدواخ، 

و م العژژژه قژژژرار دادنژژژد و پژژژ  از  یموردبررثژژژامه را پرثشژژژن
حژژ ر شژژد  ثژژ   در یژژج  هاثژژؤا منژژاد اعژژدادی از  نخراعمژژا 

بژژودد  فه قابژژدم العژژه مقژژدماای نخژژر ب سژژس زوخ، پ رامژژود 
 ثژؤا  51 یژسدرنهامنژاد  نخراعمژا بررثژی شژد و بعژد از  هاثؤا 

 ( 1333، ایشژژژریفی و ارهقژژژدرای، افژژژروز، پاشاانتخژژژاب شژژژد )
بررثژژی روایژژی ثژژازه مق ژژا  ررژژامندی همسژژراد بژژا  منخوربژژه

بژا  مؤلفژهاالژلی، ده  هایمؤلفژهاثتفاده از روم احل ژد عژاملی بژا 
 درمجمژژو اثژژس اژژه  ممدهدثژژسبه 3/6از  اژژربنرگبارهژژای عژژاملی 

اردنژد  ایژن درالژد از واریژان  اژد مزمژود را اب ژ ن می 53حدود 
ررژژامندی ؛ 2)احساثژژی( ررژژامندی عژژاپفی از: انژژدعبار  مؤلفژژهده 

ررژژامندی  ؛5ررژژامندی رفتژژاری ؛4؛ ررژژامندی ننرشژژی3اعژژاملی
ررژژژامندی  ؛7یشژژژیانده ررژژژامندی  ؛0اتتمژژژاعی –حمژژژایتی
؛ ررژژژژژامندی 1ررژژژژژامندی شخدژژژژژ تی ؛3ییگشژژژژژامشکد

رژژریم قابل ژژس اعتمژژاد اژژد   11ررژژامندی م لژژوب اندیشژژی و
رونبژژا  ملفژژای ا یهمق ژژا  ررژژامندی زوت ژژس افژژروز بژژه شژژ و

                                                           
1. Afrooz Marital Satisfaction Scale 

2. Emotional (feeling) Satisfaction 

3. Interaction Satisfaction 

4. Attitude Satisfaction 

5. Behavioral Satisfaction 

6. Supportive – Social Satisfaction 

قابل ژس اعتمژاد  یهدهندنشژاد 15/6اثژس اژه معژاد   شدهمحاثبه
هژای زوتژ ن در ایژن نمره زمژاده اد مق ا  بژوده اثژس  روایژی 

ررژژامندی زناشژژویی » یهدر پرثشژژنام هژژامدهژژای مق ژژا  بژژا نمره
 معنادار بوده اثس « انری 

 آوری مبتنهههی بهههر معنویهههتتهههاب یه( پرسشهههنام2

اثژژالمی موری مبتنژژی بژژر معنویژژس اژژاب یهپرثشژژنام: اسههالمی

 یهتهژس ثژاختن پرثشژنامیج پرثشژنامه محقژق ثژاخته اثژس  
، پژوهشژنر در وهلژه او  بژه یاثژالم یژسمعنوموری مبتنی بژر ااب

هژژای مژژرابخ بررثژژی پ شژژ نه نخژژری اجرب ژژا  معنژژوی و مزمود
پرداخژژس و در راثژژتای اکم ژژد اپالعژژا  بژژا انژژی چنژژد از مژژادراد 

گژام و اعژدادی از روحژان ود علژوم دینژی، مدژاحبه اودااد مهسژته
نمژژود  مجموعژژه اپالعژژاای اژژه از پریژژق مدژژاحبه و م العژژه 

بژژود، پژژ  از خالالژژه اژژردد و حژژ ر  ممدهدثژژسبهپ شژژ نه نخژژری 
 23ایژژن مق ژژا  دارای  قژژرار گرفژژس  مورداثژژتفادهمژژوارد اکژژراری، 

موری معنژوی گویه اثژس  در هژر گویژه، محتژوایی مربژوز بژه اژاب
شژژود اژژا در قالژژم پ ژژ  اثژژس  از مزمژژودنی خواثژژته می شژژدها هار

و  نژژه موافژژق، 2، مخژژال  1مخژژال   اژژامالًای )گنینژژهپژژنن ل کژژر  
موری ( در مژژورد اژژاب5موافژژق  اژژامالًو  4، موافژژق 3نژژه مخژژال  

معنژژوی پاثژژخ بدهژژد  هژژر چژژه فژژرد در ایژژن مزمژژود نمژژره ب شژژتری 
اثژژس  مجمژژو  موری معنژژوی بژژاالار دهنده اژژاببن ژژرد، نشژژاد

موری شژژامد، ررژژا، شژژکر، اژژاب یهحژژوز 4هژژا بژژه بررثژژی عبار 
هژژایی ن ژژن بژژه ارزیژژابی ثژژبج زنژژدگی اواژژد و الژژبر و عبار 
بررثژژی روایژژی محتژژوایی،  منخوربژژهپژژردازد  اثژژالمی مزمژژودنی می
شژژنا  و مشژژاور بژژا درتژژه داتژژرا در زم نژژه پژژنن متخدژژ  رواد

وم حژوزوی و دینژی، مشاوره خژانواده و ازدواخ و ثژه متخدژ  علژ
و م العژژژه قژژژرار دادنژژژد و پژژژ  از  یموردبررثژژژپرثشژژژنامه را 

حژژ ر و ثژژ   در یژژج  هاثژژؤا منژژاد اعژژدادی از  نخراعمژژا 
 هاثژؤا بژودد  فه قابژدم العه مقدماای نخر ثژی مژادر، پ رامژود 

انتخژاب  ثژؤا  23 یژسدرنهامنژاد  نخراعمژا بررثی شژد و بعژد از 
بژژا اتژژرای  زمژژاده ، زمژژاده گردیژژد  تهژژس محاثژژبه روایژژی 

 ننژرم مق ژا  ثژنج موری مبتنژی بژر معنویژس، مق ژا  اژاب

یکتا و فرد، شژژژکوهی)خژژژدایاری فردداتژژژر خژژژدایاری مژژژ هبی
مژژادر ن ژژن اتژژرا شژژد  همبسژژتنی  36 یرو( بژژر 1371بنژژاب، غباری

7. Empathy Satisfaction 

8. Problem Solving Satisfaction 

9. Personality Satisfaction 

10. Parenting Satisfaction 

11. Positive -Thinking Satisfaction 

 امگدر مادران با کودکان آهسته یمعنو یآورتاب یهاو مؤلفه تیزوج یرضامند زانیبر م یاسالم تیبر معنو یمبتن یآورتاب یهاآموزش مهارت یاثربخش
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 ننژژرم مق ژژا موری مبتنژژی بژژر معنویژژس بژژا بژژ ن مق ژژا  اژژاب

( معنژژادار >p 661/6  )بژه دثژژس ممژد اژژه در ثژ  433/6 مژ هبی
بژ ن ایژن  شژدهمشاهدهدرالژد اپم نژاد همبسژتنی  11اثس، ل ا با 

بژژرای بررثژژی پایژژایی ایژژن پرثشژژنامه از   اثژژسدو مق ژژا  معنژژادار 
دو روم بازمزمژژایی و ملفژژای ارونبژژا  اثژژتفاده شژژد  تهژژس ارزیژژابی 

موری رژژریم پایژژایی بازمزمژژایی مق ژژا ، ابتژژدا پرثشژژنامه اژژاب
گام مژادر بژا اژودر مهسژته 36 یبژر روس اثژالمی مبتنی بر معنوی

روز، بژژه اتژژرای مجژژدد ایژژن مق ژژا   14اتژژرا و ثژژ   بژژا فاالژژله 
بژه دثژس ممژد اژه در  70/6اقدام گردید  رریم پایژایی بازمزمژایی، 

نامه از همسژژانی درونژژی پرثژژ  ( معنژژادار بژژود p<65/6ثژژ   )
بژژرای  ممدهدثژژسبهمحاثژژبه و رژژریم « ملفژژای ارونبژژا »پریژژق 

محاثژژبه گردیژژد  بررثژژی همسژژانی درونژژی  71/6اژژد مزمژژود، 
از  ممدهدثژسبه یهامؤلفژهن ژن نشژاد داد اژه  مؤلفژههای هر ثؤا 

بژ ن  هامؤلفژههمسانی درونژی بژاالیی برخوردارنژد )رژریم پایژایی 
 ایژن رثژدمژی نخژر بژه ،درمجمژو  ممژد(  به دثژس 71/6اا  03/6

 و پایژایی ثژاده،  اریگژنمره نخ ژر هژاییویژگی بژاوتود پرثشنامه
 قابل ژژس و اواژژاه زمژژاد در اکم ژژد امکژژاد مناثژژم، روایژژی

موری اژاب ثژنج  بژرای مختلژ ، هژایموقع س در اارگ ریبژه
مناثژژم  ابژژناری مبتنژژی بژژر معنویژژس اثژژالمی در ایژژن پژژژوه ،

  اثس
 آموزشی برنامه

پژوهشژی اژه مسژتق ماً بژه بررثژی  پژوهشژنر در بررثژی پ شژ نه،
پرداختژه شژود،  یاثژالم یژسمعنوموری مبتنژی بژر مموزم ااب اأ  ر

ن ژژاورد، لژژ ا بژژا اثژژتفاده از م الژژم موتژژود و مژژرابخ و  بژژه دثژژس
گ ژری تژامعی را بژا بهره یهامج متخددژ ن اژالم اژرد برنامژ

شژناختی اژدوین نمایژد  بژرای اژدوین تلسژا  از مناب  دینی و رواد
ها، مقالژژه مموزشژی، در ابتژدا پژوهشژژنر بژا م العژه و بررثژژی منژاب ،

 قژرمد)اثژالمی  معتبژر متژود هژای موتژود وهژا و پژوه اتاب

 موتژود موریمژرابخ بژا اژاب هایداثژتاد و نبژوی احادیژ  اری ،

های مژؤ ر (، بژا هژدر گژردموری عوامژد و مؤلفژهاثالمی ادب ا  در
های ا ژژربخ ، نقژژاز قژژو  و رژژع  مموزشژژی، شناثژژایی مؤلفژژه

 در اژه مراحلژیمعنویژس،  موری وهای موتژود حژوزه اژاببرنامژه

 فراینژد بژا مژرابخ الژویحی یژا مشژکار الژور به متژود ایژن

 هژامد از برنامژه محتژوای در و نمژود اثژتخراخ هسژتند، موریاژاب

ثژ   بژا اتژرای پرثشژنامه ن ازثژنجی و مدژاحبه  .گردید اثتفاده
گام، در مژژورد عقایژژد دینژژی و اکم لژژی بژژا مژژادراد اوداژژاد مهسژژته

هژا در زمژاد موری معنژوی مدایی منژاب  اژابشاد بژه شناثژم هبی
بژژر اثژژا   یژژسدرنهامواتهژژه بژژا مشژژکال  اقژژدام نمژژود و بژژر 

اپالعا  حاالله، بسژته مموزشژی اژدوین گردیژد  ممژوزم معنویژس 
در ایژژن پژژژوه  بژژا اوتژژه بژژه م العژژه پ شژژ نه برگرفتژژه از مفژژاه   
البر، ررا، اواد و شژکرگناری اثژس اژه در اثژالم، اراژاد االژلی 

شژوند و حژو  ثژه محژور ارابژاز فژرد بژا خژدا، وری قلمداد میمااب
گ ژژرد و و ارابژژاز فژژرد بژژا خژژود انجژژام می ارابژژاز فژژرد بژژا دینژژراد

 باشند:زیر می قراربهدر هر محور  شدهم ر های مورو 

گناری، اواژژد، : دعژژا و ن ژژای ، شژژکرارتبههاف فههرد با ههدا

 ررامندی و البر؛

راد، ایجژاد ارابژاز مژؤ ر : عشژق بژه دینژیگرانبا دارتباف فرد 

 با دینراد، عفو و گ شس؛

هژژای پنژژداری و اواناییمگژژاهی، خود: خودارتبههاف فههرد بهها  ههود

 گ ری و افکر هایی چود ادم  مختل  فردی در ح  ه

 برنامژه انسژجام و محتژوی روایژی از اپم نژاد خژاپر تهژس

نخسژس  بخژ  در .گردیژد گژردموری الزم شژواهد ،شژدهینادو
های موتژژود وایژژی محتژژوایی برنامژژه، پ شژژ نهتهژژس بررثژژی ر

هژژای اجربژژی( و متژژود دینژژی مژژرابخ بژژا ها و پژوه )نخریژژه
و احل ژژد قژژرار گرفژژس   یموردبررثژژموری در دیژژن اثژژالم اژژاب

موری در بافژژس هژژدر از ایژژن اژژار، پراحژژی و اژژدوین برنامژژه اژژاب
 الژوری، روایژی احژراز منخوربژهایرانژی بژود  -فرهنژ  اثژالمی

 هژدر بژا اژه  سژتیلچج همژراه بژه مموزشژی مژهبرنا محتژوای
 در بژود، شژده هاه رفتژاری هایمدژدا  و نخژری اناثژم بررثژی

 متخددژاد روانشناثژی و علژوم حژوزوی از نفژر هشژس اخت ژار

 مموزشژی برنامژه تلسژا  از یژج هژر اناثژم م ناد اا شد گ اشته

 امتژرین» اژه 1نمژره  از) ل کژر  پ ژ  گ ریاندازه مق ا  در را

 را موری معنژویاژاب بژا« اناثژم ب شژترین»اژه  5 اژا و «ماناث
 افک ژج بژه را خژود ارزیژابی متخددژ ن، نماینژد  مشخ  ،دارد(

 مد، از اثژتفاده بژا اژا نمودنژد گژ ارینمره 5 اژا 1 از تلسژا ،

 برنامژه بژا مموزشژی تلسژا  الژی محتژوای بژودد مژرابخ م ژناد

 یژابیارز از هژای حاالژدداده گژردموری از پژ  .گژردد ارزیژابی

 11/4از اوافژژق داوراد، نمژژره  ممدهدثژژسبهداوراد، م ژژانن ن نمژژره 
 مژورد در داوراد اوافژق از بژاالیی دهنده اوافژقبود اژه نشژاد 5از 

 برنامژه اأی ژد بژا ارا ژم، بژدین .اثژس شژدهیپراح بسژته روایژی

 الزم شژواهد گژردموری از مرحلژه نخسژت ن اارشناثژاد، اوثژخ

 بررثژی تهژس .گردیژد اتژرا رنامژهب انسژجام و روایی اع  ن تهس

 ثژژاختهمحققپرثشژژنامه  مموزشژژی، از برنامژژه ثژژازه روایژژی
 مقایسژژه پریژژق از موری مبتنژژی بژژر معنویژژس اثژژالمیاژژاب

 انتژر  و مزمژای  یهژاگروه در مزمژودپ  و مزمژودپژ  

قژرار خواهنژد گرفژس   یموردبررثژاژه نتژاین در ادامژه  شد اثتفاده
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روی گژژروه اژژوچکی از مژژادراد اتژژرا  در ابتژژدا بژژر شژژده هاهبرنامژژه 
گردیژژد  هژژدر از ایژژن اتژژرای مقژژدماای، اسژژم اسژژلخ ب شژژتر بژژر 

 ازنخژژرهژژا محتژژوای مموزشژژی، االژژال  محتژژوا، اکم ژژد پژژر  در 
هژژژای گروهژژژی و بررثژژژی م ژژژناد و فعال س زمادمژژژد نحژژژوه و 

قابل ژژس اتژژرای عمل ژژاای پرثشژژنامه بژژود  پژژ  از اتژژرای مقژژدماای 
الژال  و اسژم اسژلخ ب شژتر بژر محتژوای مد برنامه، بژازننری و ا

 و اأی ژد برنامژه و ممژژوزم اوثژخ اثژاا د، نوبژژس بژه اتژرای نهژژایی
 شژژدهانجامهژژای اابژژر پژوه  اژژهینارثژژ د  بژژا اوتژژه بژژه مد 

بودنژژد،  اتراشژژدههایی اژژه بژژرای والژژدین برنامژژه یژهوبژژهمژژ اور، 
و ویکرامژا ، تلسژه داشژتند )شژافر 15اژا  12زمژانی بژ ن  یهمحدود
، ایژن برنامژه در شژدهانتخاب( و با اوتژه بژه محتژوای 1113، 1ا س
 ای دو تلسه اترا گردید ای، هفتهدق قه 16 یهتلس 12

موری مبتنژژی بژژر معنویژژس های اژژابمداخلژژه اژژأ  رتهژژس افژژنای  
های هژژای یژژادگ ری مختلژژ  ماننژژد، مداخلژژهاثژژالمی، از روم

، میژژا  قرمنژژی، هااز داثژژتادمژژ هبی و اثژژالمی )نخ ژژر اثژژتفاده 
های هژژا و اجربژژهاحادیژژ (، ب ژژاد و بحژژ  پ رامژژود نتژژاین پژوه 

ثژژازی متناثژژم بژژا مورژژو ، ثژژخنرانی، بحژژ  گروهژژی، مد 
هژژای ایفژژای نقژژ  و ثژژازی و امرینوثژژ له پژوهشژژنر، الحنهبه

 حارژژر پژژژوه  در انجژژام اکژژال   در منژژن ، اثژژتفاده گردیژژد 

 اخژ  رژژمن مژادراد، اخت ژژارا  و حقژژو  بژه احتژرام تهژس

 و پژوهشژی پژروره در شژراس تهژس منژاد از اتبژی نامهیسررژا
 بژا مژادراد، هویژس مانژدد پوشژ ده تهژس پژوهشژنر اعهژد ن ژن

 منژاد بژه منفژی پ امژد وتژود عژدم و پژژوه  ثژودمندی وتژود

  شد داده پروره اترای از مرحله هر در همکاری ق   اتازه

 هایافته

بژر ررژامندی زوت ژس و  ایمداخلژه یهبرنامژ اژأ  ر بررثژی بژرای
 شژدهم ر  هژایفررژ ه بژه اوتژه بژامعنوی  موریااب هایمؤلفه

اوواریژژان  چنژژد مت  ژژره  احل ژژد روم از پژژژوه ، ایژژن در
مت  رهژای  در هژامزمژودنی نمژرا  م ژانن ن ابتژدا  شژد اثژتفاده

شژژژود  می گژژژنارم موری معنژژژویزوت س و اژژژابررژژژامندی
تاندارد در هژژر دو مشخدژژا  اوالژژ فی، م ژژانن ن و انحژژرار اثژژ

مزمژژود در مزمژژود و پ گژژروه مزمژژای  و انتژژر  در مراحژژد پ  
دهژد اژه م ژانن ن نتژاین نشژاد می اثژس  شدهارا ه 2تدو  شماره 
موری معنژژوی در گژژروه مزمایشژژی زوت س و م ژژانن ن اژژابررژژامندی

مزمژژود ا   ژژر مزمژژود اژژا پ در مقایسژژه بژژا گژژروه انتژژر  از پ  
س، یعنژژژژی م ژژژژانن ن نمژژژژرا  داشژژژژته اثژژژژ یاوتهقابژژژژد

 M=666/130بژژژژژژه  M =536/111زوت س از ررژژژژژژامندی
م ژژانن ن نمژژرا  در گژژروه انتژژر  از  اژژهیدرحالاثژژس     ریافتژژها 

366/161=M  676/112بژژژه=M   رثژژژ ده اثژژژس اژژژه ا   ژژژرا
موری دهژژد، همچنژژ ن م ژژانن ن نمژژرا  اژژابچنژژدانی را نشژژاد نمی

اثژژژس   فتژژژه  ریاا  M=400/15بژژژه  M =066/36معنژژژوی از 
بژژه  M=300/31م ژژانن ن نمژژرا  در گژژروه انتژژر  از  اژژهیدرحال
266/32=M   چنژژژدانی را نشژژژاد رثژژژ ده اثژژژس اژژژه ا   ژژژرا
ممژژاری در بخژژ   ازلحژژا هژژا دار بژژودد ایژژن افاو معنژژی دهژد نمی
  اثس قرارگرفته یموردبررثهای اثتنباپی داده

 یاسالم یتمعنوبر  یمبتن یآورتاببرنامه آموزش  یهااز جلسه یا الصه .1جدول شساره 

                                                           
1. Schafer, Williams & Keith 

 اهداف جلسات

انندگاد و معرفژژی های شژژراسهژژای گروهژژی در اژژاه  مشژژکداهژژدار و مقژژررا  گژژروه و ا ژژر فعال س یهمعارفژژه، اورژژ   دربژژار 1

 پ رامژژود نخرابژژاد انندگاد در مژژورد رویکژژرد معنژژوی و بحژژ  و های معنژژوی و اشژژ  دیژژدگاه شژژراسهای مداخلژژهعنژژاوین تلسژژه

 .معنای زندگی

گامی اوداانشژاد، دعژو  مژادراد بژه گام از بژدو اشژخ   مهسژتههای مژادراد دارای اژودر مهسژتهاحسژا  ای ازب ژاد خالالژه : 2

شژژاد و بحژژ  و گامی اژژودر بژژر زنژژدگی شخدژژی و خانوادگیهای مهسژژتهدر م ژژاد گ اشژژتن اجژژارب خژژود در ارابژژاز بژژا مثژژ م

های گامشژژاد بژژر تنبژژههای احتمژژالی اولژژد اژژودر مهسته ژژرا  مببژژس مد در مواتهژژه بژژا مثژژ مپ رامژژود معنژژای الژژبر و ا نخرابژژاد 

 الژح   بژا رویژارویی و مشژکال  حژد دربژاره احادیژ  و قژرمد اژری  میژا  بژه اثژتناد و شژادعاپفی و رفتاری زنژدگی خانوادگی

 .بردباری پ شه اردد و البر رویدادها از پریق

 امگدر مادران با کودکان آهسته یمعنو یآورتاب یهاو مؤلفه تیزوج یرضامند زانیبر م یاسالم تیبر معنو یمبتن یآورتاب یهاآموزش مهارت یاثربخش
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منخژر ررژا و دادد  از دن ژا بژه اژردد ننژاه منایژای و همژراه معایژم بژه اثژالم دیژدگاه از ریررژا، ررژامندی و شژکرگنا ممژوزم 3

 .اکل  

پبعی، همژژدلی، مور شژژامد شژژادی، خردمنژژدی و ب ژژن ، شژژو های افژژراد اژژابموری، معرفژژی خدوالژژ سمشژژنایی بژژا مفهژژوم اژژاب 4

موری و نقژژ  معنویژژس در اراقژژای  ر بژژر اژژابقژژدم، مشژژنایی بژژا عوامژژد مژژؤهژژای عقالنژژی، هدفمنژژدی در زنژژدگی و  با افایس

 .موریااب

موری ماننژژد هدفمنژژدی و ام ژژد داشژژتن بژژه زنژژدگی، پژژ یرفتن ا   ژژر، پژژرورم هژژای ایجژژاد اژژابمشژژنایی و بحژژ  پ رامژژود راه 5

 هامعنوی، چارچوب دادد به اثتر مراقبتی ، خودنف اعتمادبه

ماننژد  سیژبژر معنوهژای انتژر  اثژتر  مبتنژی گام، ممژوزم مهار فرزنژد مهسژتههای ناشژی از داشژتن مشنایی با اثتر  و اثتر  0

 بژرای هسژتی مختلژ  هایذهنژی پدیژده اجسژ  بژه مژادراد بژا ریالاژ ( )فژن ذهنژی و عضژالنی مرم ژدگی فن یادگ ری مموزم

 هژاه جاد بژر مژروری من قژی، افکژار بژا منفژی افکژار و تژایننینی شژده یاحر افکژار بررثژی مضاع ، اواد و مببس انرری اسم

 من قی افکار از پ  خوشایند و من قی رفتار و

هژژا و ، پژژ یرم موقع ژژس و اثژژناد امژژور بژژه خداونژژد و یژژادگ ری نحژژوه ا   ژژر ثژژبج اب ژژ ن بژژرای موفق سیمببژژس ننژژرممژژوزم  7

فژژردی  یهح  ژژهژژای ناخوشژژایند زنژژدگی و افژژنای  ثژژازگاری و احمژژد در شژژناخس موقع س یهنژژ درزمها و ارا ژژه اکل ژژ  شکسژژس

 نژه درزمرفتژاری  -دربژاره دینژراد بژا اثژتناد بژه میژا  قژرمد اژری   ارا ژه اکژال   شژناختی ین بخژومبح  درباره مببس ننژری و 

 .شدهارا هامرین و ااربرد فنود 

های بخشژژ ، ممژژوزم چنژژوننی پلژژم بخشژژ  از خژژود و ارزیژژابی از اکژژال   تلسژژه قبژژد، مشژژنایی بژژا مفهژژوم بخشژژ ، پ امژژد 3

 شود می بخش دد و پلم بخش  داده زم نه در شناختی اکال   زوت ن به تلسه پایاد در نراد، همچن ندی

هژای اتتمژاعی بژا اأا ژد بژر رویکژرد معنژوی، اأا ژد بژر اهم ژس روابژخ مببژس داشژتن ارزیابی از اکال   تلسه قبد، ممژوزم مهار  1

 محبژس، ابژراز احتژرام، مژ هبی، دیژدگاه از ارابژاپی هژایمهار  دربژار  هژا، بحژ با دینراد و داشتن ننژرم مببژس نسژبس بژه مد

بحژ  دربژار  موانژ  ارابژاپی از دیژدگاه دینژی )خشژ ،  و اژری  قژرمد میژا  بژه بژا اثژتناد یژاهری مراثتنی و خلقیخوم الداقس،

مژژورد( و ارا ژژه اکل ژژ  بژژه مژژادراد بژژرای شناثژژایی های بیداخالقی، ناثژژناگویی و شژژج و اردیژژدبرداشژژس، انژژدخویی، بژژعجلژژه، ثوم

 .این موان  در روابخ خود و دادد اکل  

بژژر شژژکرگناری  اژژأ  رهژژای مژژؤ ر در مژژورد هژژا و افکژژار، ممژژوزم باوره جاد ر  ژژدر ا گناری شژژکر اژژأ  رمشژژنایی بژژا مفهژژوم شژژکر،  16

 .راد و دادد اکل   انجام شکرگناریهای منفی ماده جاد ااه 

 اژأ  رگو در مژورد واواژد در انژار ممژدد بژا رویژدادهای زنژدگی، ممژوزم و بحژ  و گفژس اژأ  رمشنایی با مفهوم ن ژای  و اواژد و  11

 .اکل   دعا و اواد برای خود و دینراد یهحد مشکد، ارا  ندیو فراها و افکار ن ای  و اواد بر ه جاد

 

هژای منفژی و هژای منفژی و چژال  خودگوییای مد بژر اژاه  ه جادمود ذاژر و م ژار مد و بررثژی ذاژر و ا ژرا  مقابلژهبح  پ را 12

هژژای مببژژس و ثژژازنده اژژه در دیژژن اثژژالم ممژژده اثژژس ماننژژد ذارهژژای مختلفژژی اژژه مراتژژ  انجژژام هژژا بژژا خودگوییتژژایننینی مد

شژژود و ارا ژژه اکل ژژ  ذاژژر در زمژژاد مواتهژژه بژژا مشژژکال  و دهنژژد و موتژژم اژژاه  اژژن  و ارژژ راب و ایجژژاد ام ژژدواری میمی

 .های منفیه جاد
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آن در دو  هایمؤلفهو  یتزوج یرضامند آزمونپسو  آزمونیشپ: میانگین و انحراف معیار نسرات 2جدول 

 موردمطالعهگروه 

 انتر  مزمای  گروه

 مزمودپ  مزمودپ   مزمودپ  مزمودپ   مرحله

 M SD M SD M SD M SD ررامندی

 367/1 533/13 454/1 066/12 611/2 400/10 063/1 66/13 عاپفی

 731/2 200/13 474/2 400/12 046/2 466/10 623/2 000/13 اعالی

 007/1 733/15 623/2 066/10 041/1 533/13 746/1 366/10 ننرشی

 101/4 000/26 651/2 200/26 121/3 266/27 051/2 266/26 رفتاری

یس حما

 اتتماعی

300/16 137/1 600/14 031/2 366/16 204/1 266/11 051/2 

 334/1 733/0 362/1 533/0 601/1 666/3 362/1 400/0 اندیشیه 

 114/6 333/1 352/1 466/3 763/6 600/11 467/1 400/3 گشاییمشکد

 245/1 400/0 467/1 533/0 337/1 200/3 355/1 400/0 شخد تی

 514/1 066/5 112/1 466/0 007/1 133/7 364/1 466/0 فرزندپروری

 034/1 533/3 050/1 266/1 571/1 600/11 050/1 266/1 اندیشیم لوب

زوتیررامندی

   )اد(

536/111 

 

221/7 

 

666/130 

 

173/7 

 

366/161 

 

330/0 

 

676/112 

 

012/5 

 

 البر

 ررامندی

 اواد

 شکرگناری

733/14 

266/15 

733/23 

366/11 

136/1 

267/1 

344/2 

301/6 

533/17 

333/17 

533/21 

066/13 

125/1 

543/1 

340/1 

655/1 

133/14 

266/10 

66/24 

133/12 

024/1 

507/1 

263/2 

041/1 

366/14 

266/15 

133/25 

666/12 

012/ 

134/1 

111/2 

115/1 

موری ااب

 معنوی )اد(

066/36 717/4 400/15 753/3 300/31 421/4 266/32 321/4 

 

موری مبتنژژی هژژای اژژاببخشژژی ممژژوزم مهار تهژژس بررثژژی ا ر
ررژژژامندی زوت ژژژس و  هایمؤلفژژژهر معنویژژژس اثژژژالمی بژژژر بژژژ

مزمژژود احل ژژد اوواریژژان    لهوثژژبهموری معنژژوی اژژاب هایمؤلفژژه
هژژای نرمژژا  بژژودد اوزیژژ  مت  رهژژای فر چنژژدمت  ره، ابتژژدا پ  

قژژرار  یموردبررثژژهژژا هژژا و اوواریان وابسژژته، همننژژی واریان 
 گ رد می

و بررثژی مزمژود لژوین، فژر   3با اوته بژه نتژاین تژدو  شژماره 
دو گژژروه در دو مت  ژژر  یهژژانمرههژژای الژژفر بژژرای اسژژاوی واریان 

همچنژژ ن بژژا  زوت س اأی ژژد گردیژژد و ررژژامندی یمعنژژو یموراژژاب
اثژژم رن ،  از مزمژژود المژژوگرور ممدهدثژژسبهاوتژژه بژژه نتژژاین 

مزمژژود و در هژژر فژژر  هنجژژار بژژودد اوزیژژ  نمژژرا  در پژژ  پ  
بژژاا  ن ژژن دو گژژروه مزمژژای  و گژژواه اأی ژژد شژژد  نتژژاین مزمژژود ام

موری معنژژژژژژژژژژوی، بژژژژژژژژژژرای مت  ژژژژژژژژژژر اژژژژژژژژژژاب
(555/6P=،163/6F=،110/10BOXو ررژژژژژژژژژامندی ) زوت س
(166/6P=،753/1F=،426/51BOX= ب ژژژژژاننر همسژژژژژانی ،)

هژژا در دو گژژروه مزمژژای  و انتژژر  اثژژس و ایژژن نتژژاین، اوواریان 
امتریژژج احل ژد اوواریژژان  چنژژدمت  ری را مجژژاز انجژام مزمژژود پار

  داندمی
ها از مزمژژود احل ژژد اوواریژژان  چنژژد تهژژس بررثژژی فررژژ ه

نشژژاد  4در تژژدو  شژژماره  شژژدهارا همت  ژژری اثژژتفاده شژژد  نتژژاین 

 امگدر مادران با کودکان آهسته یمعنو یآورتاب یهاو مؤلفه تیزوج یرضامند زانیبر م یاسالم تیبر معنو یمبتن یآورتاب یهاآموزش مهارت یاثربخش
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، 2η ،660/6˂P=374/6دهژژد اژژه ا ژژر عامژژد گژژروه و زمژژاد )می

237/0=F ،120/6=T( و )2=734/6η ،661/6˂P ،

324/13=F ،210/6=T)   نتژژژاین  ینردعبار بژژژهمعنژژژادار اثژژژس

ب ژژاننر افژژاو  معنژژادار بژژ ن گژژروه مزمژژای  و انتژژر  در مراحژژد 

زوت س و ررژژژامندی هایمؤلفژژژهمزمژژژود در مزمژژژود و پ پ  

 داریمعنژی دهژد افژاو می نشژاد ؛ اژهباشندموری معنوی میااب

 وتژود هژاا  خژرده مقیکژی از  در حژداقد هژاگروه م ژانن ن ب ن

  دارد

 

 ینو آزمون لو یرنوفاسس-آزمون کالسوگروف یج. نتا3جدول 

نرما  بودد اوزی ( فر اثم رنور )پ  -مزمود االموگرور هامزمود لوین برای خرده مق ا     

Z اجی مت  ر -االموگرور 

 اثم رنور

Sig F df1 Df2 Sig 

 512/6 23 1 213/6 713/6 011/6 -44/1 عاپفی

 316/6 23 1 611/6 470/6 343/6 -53/6 اعاملی

 153/6 23 1 663/6 175/6 163/1 -55/1 ننرشی

 502/6 23 1 344/6 221/6 641/1 -77/1 رفتاری

 732/6 23 1 126/6 215/6 173/6 -53/1 حمایتی

 742/6 23 1 116/6 247/6 622/1 -13/1 اندیشیه 

 504/6 23 1 346/6 654/6 332/1 46/1 گشاییمشکد

 433/6 23 1 026/6 442/6 300/6 -60/1 شخد تی

 334/6 23 1 645/6 411/6 331/6 -20/1 فرزندپروری

 743/6 23 1 116/6 251/6 613/1 -03/6 اندیشیم لوب

 F 1df 2Df Sig 113/6 675/1 -62/2 ررایتمندی زوت س

 127/6 23 1 663/6 007/6 720/6 -44/1 البر

 545/6 23 1 375/6 323/6 154/6 -53/6 ررا

 413/6 23 1 433/6 501/6 716/6 -55/1 اواد

 363/6 23 1 673/1 223/6 647/1 -77/1 شکر

 315/6 23 1 740/6 530/6 365/6 -53/1 ثبج اثالمی
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  130/6 151/1 -62/2 موری معنویااب

 

 هایؤلفهمو  یتزوج یرضامند هایمؤلفهمتغیری . نتایج آزمون معناداری تحلیل کوواریانس چند4جدول 

 یمعنو یآورتاب

F df1 Df2 sig ηP ارزم مت  ر مت  ر
2 

موری معنویااب  

734/6 ا ر پ الیی  324/13  5 11 661/6  734/6  

210/6 الندای ویکلن  324/13  5 11 661/6  734/6  

033/3 ا ر هتل ن   324/13  5 11 661/6  734/6  

ریشه روی یناربنرگ  033/3  324/13  5 11 661/6  734/6  

 ررامندی زوت س

374/6 ا ر پ الیی  237/0  16 1 660/6  374/6  

120/6 الندای ویکلن  237/0  16 1 660/6  374/6  

131/0 ا ر هتل ن   237/0  16 1 660/6  374/6  

131/0 بنرگترین ریشه روی  237/0  16 1 660/6  374/6  

 

 یمعنو یآورو تاب یتزوج یرضامند یرهایمتغ یبرا یانسآزمون کووار یج. نتا5جدول 

 ایتاثهمیمرب  SS Df MS F Sig نب  پرامم

 عاپفی
 اعالی
 ننرشی
 رفتاری

 حمایس اتتماعی
 اندیشیه 
 گشاییمشکد

 شخد تی
 یفرزندپرور
 اندیشیم لوب
 زوت س )اد(ررامندی

677/33 
210/43 
664/24 
060/216 
177/55 
035/1 
400/13 
141/23 
712/10 
617/10 
413/3357 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

677/33 
210/43 
664/24 
060/216 
177/55 
035/1 
400/13 
141/23 
712/10 
617/10 
413/3357 

213/3 
136/0 
444/7 
353/12 
442/0 
331/5 
102/3 
110/11 
130/3 
131/5 
113/33 

616/6 
617/6 
614/6 
662/6 
621/6 
620/6 
616/6 
663/6 
616/6 
625/6 
661/6 

313/6 
271/6 
213/6 
417/6 
204/6 
247/6 
312/6 
313/6 
313/6 
241/6 
733/6 

 513/6 661/6 230/24 717/46 1 717/46 البر

 امگدر مادران با کودکان آهسته یمعنو یآورتاب یهاو مؤلفه تیزوج یرضامند زانیبر م یاسالم تیبر معنو یمبتن یآورتاب یهاآموزش مهارت یاثربخش
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 ررا
 اواد
 شکر

 یثبج اثالم
 )اد( یمعنو یمورااب

633/31 
575/132 
316/13 
442/46 
673/1327 

1 
1 
1 
1 
1 

633/31 
575/132 
316/13 
442/46 
673/1327 

321/11 
153/20 
516/13 
722/13 
723/71 

661/6 
661/6 
661/6 
661/6 
661/6 

336/6 
546/6 
376/6 
374/6 
747/6 

 

 هژایمق ا  هایمؤلفژهدر  هژاگروه افژاو  داریمعنژی از پژ 

از خژرده  یژجاژدامبژ ن  افژاو  اژهبررثژی این منخوربژه ،یادشده
هژژا وتژژود دارد، از احل ژژد اوواریژژان  چنژژد مت  ژژره اثژژتفاده مق ا 
 دهژژد بژژ ن م ژژانن ننشژژاد می 5نتژژاین تژژدو  شژژماره  شژژد 

موری معنژژوی( در مت  رهژژای پژژژوه  )ررژژامندی زوت ژژس و اژژاب
بژژ ن دو گژژروه مزمژژای  و انتژژر  افژژاو  معنژژاداری وتژژود دارد و 

 ازلحژژا مزمژژود در دو گژژروه مزمژژود و پ م ژژانن ن مراحژژد پ  
موری مبتنژژی بژژر هژژای اژژابممژژاری معنژژادار اثژژس و ممژژوزم مهار 

، 2η=733/6معنویژژس اثژژالمی موتژژم بهبژژود ررژژامندی زوت ژژس )
661/6>P ،113/33=F2=747/6موری معنژژژژژژوی )( و اژژژژژژابη ،
661/6>P ،723/71=F ررژژژژامندی  هایمؤلفژژژژه( و م ژژژژانن ن

، 2η=313/6زوت ژژس گژژروه مزمژژای  یعنژژی ررژژامندی عژژاپفی )
65/6>P ،213/3=F( اعژژژژژژژژژژژژژژژالی ،)2=271/6η ،65/6>P ،
136/0=F( ننرشژژژژژژژژژژژی ،)2=213/6η ،65/6>P ،444/7=F ،)

(، حمژژژژژژژژایتی 2η ،16/6>P ،353/12=F=417/6رفتژژژژژژژاری )
اندیشژژژژژژی (، ه 2η ،65/6>P ،442/0=F=204/6اتتمژژژژژژاعی )

(247/6=2η ،65/6>P ،331/5=Fمشکد ،) گشژژژژژژژژژژژژژژژژژایی
(312/6=2η ،65/6>P ،102/3=F( شخدژژژژژژژژ تی ،)2=313/6η ،

61/6>P ،110/11=F( فرزنژژژژژژژدپروری ،)2=313/6η ،61/6>P ،
130/3=F2=241/6اندیشژژژژژژژژی )( و م لژژژژژژژژوبη ،65/6>P ،
131/5=F موری معنژژوی گژژروه مزمژژای  یعنژژی اژژاب هایمؤلفژژه( و

(، ررژژژژژا 2η ،661/6>P ،230/24=F=513/6الژژژژژبر ) مؤلفژژژژژه
(336/6=2η ،661/6>P ،321/11=F( اواژژژژژژژژژد ،)2=546/6η ،

661/6>P ،153/20=F( شژژژژژژژژژژژکر ،)2=376/6η ،661/6>P ،
516/13=F( و ثژژژژژژبج زنژژژژژژدگی اثژژژژژژالمی )2=374/6η ،
661/6>P ،722/13=Fو در مرحلژژژژژه ( در گژژژژژروه مزمژژژژژای  
های فژژو  بنژژابراین بژژا اوتژژه بژژه یافتژژه؛ مزمژژود شژژده اثژژسپ 

و فژژر  الژژفر مبنژژی بژژر عژژدم  ی ژژداأهای الژژی پژژژوه  فررژژ ه
شژژود  همچنژژ ن مربژژ  افژژاو  بژژ ن گژژروه مزمژژای  و انتژژر  رد می

 دهدثهمی ایتا اندازه ا ر را نشاد می

                                                           
1. Kaufman, Campbell & Adams 

2. Saxena 

 گیریبحث و نتیجه
موری ای اژژابهژژممژژوزم مهار  اژژهنشژژاد داد  پژژژوه  نتژژاین

هژای متعژددی منجژر بژه بهبژود مهار  بتنی بر معنویژس اثژالمیم
موری معنژژوی ماننژژد اژژاب هایمؤلفژژهنخ ژژر ررژژامندی زوت ژژس و 

 او  فررژ ه اثژا  الژبر، ررژا، شژکر و اواژد شژده اثژس  بژر

 مد در هایمؤلفژهررژامندی زوت ژس و  اراقژای بژری مموزش برنامه

س  نتژاین ایژن احق ژق اثژ ا ژربخ  گام،مهسژتهاوداژاد  مژادراد
  راژژأ هژژای فراوانژژی اثژژس اژژه در راب ژژه بژژا همسژژو بژژا پژوه 

مختلژژ  زنژژدگی زوتژژ ن  بژژر ابعژژادهژژا و اعتقژژادا  مژژ هبی ننرم
های شژژود  یافتژژهمی مورداشژژارهالژژور  گرفتژژه اثژژس اژژه بژژه چنژژد 

( نشژژاد داد اژژه مژژادراد 1116) 1، ام ژژد و مدامم العژژه اژژافمن
مژژ هبی ب شژژتر، از اثژژتر   یگام بژژا اعتقادهژژااوداژژاد مهسژژته

و  مراقبژژس امتژژری در ننهژژداری از اوداژژاد خژژود برخوردارنژژد
زاده، اشژژاورز و   ثژژل انیررژژامندی زوت ژژس ب شژژتری ن ژژن دارنژژد

نشژاد دادنژد، اعتقژاد بژه االژو  دیژن  یدر پژوهشژ( 1330مهرابی )
های ررژژژایس از ب نژژژی اننژژژدهو ننژژژرم مژژژ هبی، یکژژژی از پ  

 منخوربژژه( در هجژژده اشژژور تهژژاد 0266) 2زنژژدگی اثژژس  ثااسژژنا
مشاهده چنژوننی راب ژه معنویژس، مژ هم و باورهژای شخدژی بژا 

نتژژاین همبسژژتنی بژژاالیی  .ا ف ژژس زنژژدگی، پژوهشژژی انجژژام داد
هژای ا ف ژس زنژدگی را نشژاد داد  ها بژا همژه حوزهب ن این مؤلفژه

( در م العژژا  خژژود از مشژژاراس 2662اژژا  اژژورا   و ال سژژود )
 شژدهیث رشژاد دادنژد اژه هژر چژه م ژناد زمژاد م هبی زوت ن ن

زوت ن در انجژام عبژادا  ب شژتر باشژد، افژنای  اعهژد خژانوادگی و 
هژژا بژژه ارم ژژاد خواهژژد ن ژژن اژژاه  منازعژژا  زناشژژویی را بژژرای مد

مورد و شژژادمانی و ررژژایتمندی زوت ژژس ب شژژتر را اجربژژه خواهنژژد 
ایژژن (  در مژژورد نکژژا  اب  نژژی 2663، 3اژژرد )بژژه نقژژد از برانژژس

اواد عنژواد اژرد اژه حمایژس اتتمژاعی فژراه  ممژده از فرر ه می
انژژد، بژژه افژژنای  ررژژامندی زوت ژژس امژژج می دارییژژندپریژژق 

رمن اینکه اجربه دینژی و ن ژای ، موتژم ایجژاد احسژا  ارابژاز 
شژود  ایژن ارابژاز از تهژاای شژب ه ارابژاز اتتماعی فرد با خژدا می

3. Brandt 
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اشژژویی زنژژدگی زناثژژس اژژه موتژژم خشژژنودی از  هاانسژژادبژژا 
امژا   یثژوبهاواننژد فژرد را شود  اعژال   و باورهژای دینژی میمی

 اژژه یاسژژانررژژایتمندی ب شژژتر ثژژو  دهنژژد    جژژهدرنتو اعژژالی و 
در زم نژژه دیژژن بژژه اعتقژژاد و یقژژ ن قلبژژی رثژژ ده باشژژند و هژژ  در 
عمژژژد بژژژه باورهژژژای خژژژود موفژژژق باشژژژند، در همژژژدلی، درر، 

قب ژژد اوف ژژق ب شژژتری خواهنژژد  پ یری و مژژواردی از ایژژنمسژژدول س
( نشژاد دادنژد اژه ایمژاد 2662ن ژن ) 1باالر، اثتا  و گژاردنرداشس  

هژژای راثژژت ن بژژه خداونژژد باعژژ  رشژژد و اعژژالی بسژژ اری از ویژگی
پ یری، همکژاری، افژنای  حژ  همژدلی، مسژدول س ازتملژهفردی 
بژژه همژژ ن دل ژژد شژژود، ب نی و داشژژتن احمژژد و اغمژژا  میخژژوم

وانژژایی بژژاالیی بژژرای بهبژژودی روابژژخ و اعژژامال  چنژژ ن افژژرادی ا
ثژازگاری و ررژایتمندی ب شژتری از روابژخ   جژهدرنتخود داشژته و 

 مژ هم بژه پایبنژدی گفژس اژوادمی بنژابراین،؛ زناشویی خود دارند

 دارد  معنژادار نقشژی زوت ژس ررژایتمندی در اژه اثژس عواملی از

 چرااژه ود،شژمی اأی ژد ن ژن دینژی هژایمموزه بر اثا  م لم این

 و خداونژد از فژرد اژه بخژ  اثژسمرام  و شژ رین زمانی زندگی
 در همژواره و نکنژد فرامژوم را ی هژانعمس و نبژوده غافد یادم

 ثژبم بژه خداونژد هاییزنژدگی چنژ ن در باشژد  الهی ررای پلم

 زنژده پ ژم ح ژا  بژا را هژامد شژوهر، و زد الژال  عمژد

ه انجژام دهژد و هر اژ  از مژرد یژا زد اژه عمژد شایسژت»اند می
گژژردان   و هژژر مینژژه مژژؤمن باشژژد او را بژژه زنژژدگی ن کژژو زنژژده می

 «ده  اردنژژد پژژادام مژژیعمژژد می ازمنچژژههژژا را بژژه بهتژژر مد
 .(17:)نحد

نتژاین احل ژد اوواریژان  چنژد مت  ژره تهژس بررثژی فررژ ه دوم 
هژژای نشژژاد داد اژژه ارا ژژه بسژژته مموزشژژی، باعژژ  بهبژژود مهار 

  شژژود، ررژژا، اواژژد و شژژکرگناری( میموری )الژژبرمعنژژوی اژژاب
انندگاد و دل د این امژر شژاید برقژراری ارابژاز عژاپفی بژا شژراس

های مبتنژژی بژژر هایی باشژژد اژژه انهژژا در برنامژژهاراقژژام اوانمنژژدی
اژژواد بژژه شژژود؛ از ایژژن مژژوارد میهژژا اوتژژه میموری بژژه مداژژاب

ها(، احسژژا  مگژژاهی )مگژژاهی نسژژبس بژژه اوانمنژژدیافژژنای  خود
ننری )هدفمنژژدی(، ، مینژژدهییتژژو  ونژژدپ(، نف عژژن شژژمندی )ارز

گ ری، ، ادژژژژژم  حژژژژژد مسژژژژژدلهافژژژژژنای  خوداارممژژژژژدی )
پ یری(، انتژژر  ه جانژژا ، معنامنژژدی )اقویژژس اجرب ژژا  مسژژدول س

های مبتنژژی بژژر افژژاو  برنامژژه درواقژژ معنژژوی( اشژژاره اژژرد  
بژژه ممژژوزم  الژژرفاًهایی اژژه موری معنژژوی بژژا ثژژایر برنامژژهاژژاب
پردازنژژد و هدفشژژاد بژژاال بژژردد مق عژژی ان بژژاقی می یهژژامهار 

، اوتژه بژه همژ ن عوامژد اثژس  اثژسث   شناخس و مگاهی افراد 

                                                           
4. Butler, Stout & Gardner 

موری و ثرثژژختی را اوانژژد اژژاباژژه ادای فژژراین دینژژی میاین
انژد، شژاید بژه ایژن دل ژد باشژد اژه دیژن از   ژ ناببدود واثژ ه 

عناالژژژر شژژژناختی، ارزشژژژی و رفتژژژاری مختلفژژژی بژژژرای ایجژژژاد 
، 2)لمبژژر  و دولهایژژس اثژژسموری برخژژوردار ثرثژژختی و اژژاب

عامژژد حمژژایتی  عنوادبژژهاوانژژد (  ایژژن النوهژژای شژژناختی می2616
  ، هننژژام رویژژارویی بژژا بحژژراد باشژژدثژژازماد دهنژژدهو همچنژژ ن 

داننژژد اژژه زمژژ ن انژژد میایمژژاد مورده اژژه یاسژژانخداونژژد  ازنخژژر
ها و ختیمکژژانی اثژژس بژژرای مزمژژای ؛ بنژژابراین در برابژژر ثژژ

اننژژد و مدژژ بس وارده را نژژوعی مشژژ  س نمی وفژژن تن ها، مدژژ بس
م مدنژژه  یشژژادهاد انژژد، ایمژژاد مورده اژژه یاسژژان»داننژژد الهژژی می

هژژژا مرام و مرام خواهژژژد بژژژود، چژژژود انهژژژا بژژژا ذاژژژر خژژژدا د 
ثژژوره رعژژد(  بهتژژرین راهکژژار در برابژژر  11و  13)میژژه «گ ژژردمی

 دعژا و اژردد پ شژه مد الژبرقژر ازنخژرها ن ژن مشکال  و ثژختی

 16اژا  32بالهاثژس )میژا   رفژ  بژرای خداونژد درگژاه بژه اژردد
 باشژد، مژ هم بژه پایبنژد و مژؤمن اژه فژردی البتژه  ثوره انب ژام(

 همژ ن و گ ژردمی پژ   در را راهکژار ایژن ناخودمگژاه پوربژه

هژای مهار  .دهژد افژنای  را او موریاژاب اوانژدمی قلبژی ایمژاد
 برابژر در افژراد مم نموفق ژس مقاومژس باعژ  موری معنژویاژاب

 بژا مواتهژه رغ علژی افژراد شژود می برانن نچژال  هژایموقع س
 اوداژاد مژادراد منچژه ماننژد هاان ژدگی و مژنمن هایاثژتر 

 موریهای مژ هبی اژابمقابلژه بژا هسژتند، روبژرو مد بژا گاممهسته

 را خژود  اعژاد و نژام لوب مد ااثژته م ژار از ها،مشژکد مقابد در
های مژژ هبی مقابلژژه گفژژس اژژوادمی  جژژهدرنتاننژژد  می حفژژ 
 خ ژر رثژاندد حژداقد بژه در مهژ  عامژد یج عنوادبهموری ااب

 ایژن  جژهدرنت اژه اثژس موریاژاب عامژد رثژاندد حژداابر بژه و
 ثژخس، شژرایخ در اژاه  مهمژی بسژ ار نقژ  اأ  رگژ اری

بژه خژدا، ایمژاد و اواژد  دارد  زنژدگی فرثژایپاقژس و پرمخژاپره
اعتقاد به مقژدرا  الهژی، ننژرم مببژس، ارابژاز عژاپفی بژا خژدا و 

(، السژژالم هعلاول ژژام، یژژاد خژژدا، دعژژا، اوثژژد بژژه ا مژژه معدژژوم ن )
 حمایژس م لژوب، خژانوادگی روابژخ ثژال ، اوبژه، ذاژر، افریحژا 

هایی هسژژتند اژژه در اعژژال   اثژژالمی و غ ژژره، شژژ وه اتتمژژاعی
القژژی  انتر  رقابژژدغایخ هژژای مقابلژژه بژژا مشژژکال  و شژژرروم
 بژه شژخ  اژه(  هننامی1331 رثژتمی، و نژادشژوند )عبژا می

 انژار مشژکال  بژا ارراحژس بژرد،می پژی موری معنویااب مفاه  

 بژا و ب نژدمی دن ژا ایژن ناپژ یرتدایی تژنم را هاثژختی و میژدمی

 بژا مقابلژه بژه هسژتی و پ شژه اژردد الژبر، خژدای بژر اواژد

هژا ارزم دادد قژرار ثرمشژق بژا اژه انسژانیپژردازد  می مشکال 

2. Lambert & Dollahite 

 امگدر مادران با کودکان آهسته یمعنو یآورتاب یهاو مؤلفه تیزوج یرضامند زانیبر م یاسالم تیبر معنو یمبتن یآورتاب یهاآموزش مهارت یاثربخش
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 را خلقژس هژدر و زنژدگی فلسژفه موری،و اعتقژادا  مژ هبی اژاب
 بژا مواتهژه هننژام و اتتمژاعی و فژردی زنژدگی در انژد، درر

 بژا و انژدمی برخژورد عقالنژی و من قژی مشژکال ، و موانژ 
 را ییهژاراه خژود، مرامژ  و ایمژاد حفژ  و الهژی ال ژار بر ژهاک
 بژا عوامژد ایژن اژه یابژدمی نامالیمژا  ایژن بژا مقابلژه بژرای ن ن

 م سژر را زنژدگی از بژاال ررژایس موتبژا  داشژتن یکژدینر امج

(  در حق قژس اغلژم افژراد مژؤمن 2663، 1ثازند )م لژر و اورثژنمی
داننژد و اراباز با خژدا را ماننژد ارابژاز بژا یژج دوثژس الژم می می

یژج شژ وه مقابلژه  دعنوابژهباور دارند اژه ااکژا و اواژد بژه خژدا، 
هژژا امژژج زیژژادی مژژؤ ر، در رویژژارویی بژژا رخژژدادهای نژژاگوار بژژه مد

، مرامژ ، ام ژدواری و نف عژن اند و این امژر باعژ  افژنای  می
 و امژور بژه یژابیراه هژای نااارممژژد وننژژری، ننرمرفژ  منفی

 باعژ  عوامژد ایژن مجمژو  و شژودمی موریاژاب و الژبر اقویژس

قژرمد ن ژن بژا ارا ژه  گژردد  برپژرر یندیناخوشا احسا  اا شودمی
یعقژژوب ) (،  حضژژر  النوهژژای عملژژی ماننژژد حضژژر  ابژژراه   ) (،

حضژژر  یوثژژ  ) (، حضژژر  محمژژد ) ( و برخژژی دینژژر از انب ژژا و 
خواهژژد از منژژاد پ ژژروی اننژژد و در برابژژر اول ژژا از مسژژلماناد می

و  33مدا م و مشژکال  بژه منژاد اقتژدا نماینژد )ثژوره انب ژا، میژه 
 مشژاوره هژایروم بژ ن همژاهننی گفژس اژوادمی  جهدرنت ( 35

 و پژ یرم باعژ  فرهننژی، و دینژی اعتقژادا  بژا یشژناخترواد و
 ایژن و گژرددمژی شژدهداده ممژوزم هژایمهژار  ب شژتر ا ربخشی

 در ا ژژربخ  و قژژوی راهبژژرد یژژج عنوادبژژه هژژامهژژار 

 مژژؤ ر گاممژژادراد بژژا اژژودر مهسژژته ثژژازگارانه یاوانمندثژژاز

 اژوادمی ممدهدثژسبه نتژاین بژه اوتژه بژا یسدرنهااثس   شدهق وا

 دورازبژه و ق دوشژرزیب پژ یرم ا ربخشژی ایژن علژس گفژس،

 الیژنا  ن ژروی بژه اادژا  و حضژور احسژا  همچنژ ن و قضاو 

 مد موتمبژه اژه دانسژس درمژانی( شژ وه ایژن ویژگژی) الهژی

 قژرار اژأ  ر احژس مقابلژه، فرمینژد در مهژ  شژناختی هژایارزیژابی

 اژا انژد امژج افژراد بژه اوانژدمی معنویژس رویژنازا و گ رنژدمی

 بنژابراین نماینژد، ارزیژابی متفژاوای شژ وه بژه را منفژی وقژای 

 ایژن از اژه نمایژدیمایجژاد  را انتژر  از اژریقژوی معنویس ح 

 بژا پژژوه  ایژن در .انژدمی امژج روانژی ثژازگاری بژه راه

مژادراد  از ایمونژهن در پژژوه  اژهاین همچژود هاییمحژدودیس
 م ژناد امژر همژ ن و اثژس درممژده اتژرا بژه گامبا اودر مهسژته

 م العژه انجژام عژدم دهژد ومی اژاه  را پژژوه  ب رونژی روایی

 همچنژ ن و وقژس امبژود دل ژد بژه نتژاین  بژا  مژورد در پ ن ری

 نتژاین اژأم ن بژرای اژه مژادراد مژورد در حارژر اتژرای پژژوه 

                                                           
1. Miller & Thoresen 

 حاالژد نتژاین بژه اوتژه بژا نمژود  ازاحت  بایستی م ار، هایگروه

 هاینمونژه در پژژوه  ایژن اژه شژودمی پ شژنهاد پژوه  این از

 اعمژ   امکژاد اژا شژود اتژرا مختلژ  شهرهای و مناپق ،اربنرگ

 برنامژه اتژرای از بعژد و گژردد پژ یرامکاد فراگ ژر الژور به نتاین

 مزمژود پ ن ژری ثژا  دو و یژج مژاه، شژ  زمژانی فواالژد بژه

 یموردبررثژ انندگادشژراس در نتژاین  بژا  م ژناد اژا شود انجام
موری مبتنژی بژر معنویژس اژاب ممژوزم اژأ  ر همچنژ ن گ ژرد  قرار

 بژا انندگادشژراس از مختلفژی هژایگروه روی بژر اثژالمی،

 مبا عنوادبژژه روانژژی فشژژار بژژا مواتهژژه مشژژترر ویژگژژی

 ... و معتژاداد ثرپرثژس، اژج معلژو ، فرزنژد دارای هژایخانواده

مموزشژی  برنامژه و گ ژرد قژرار یموردبررثژ نتژاین و  ایژددرب اترا به
  گردد مقایسه روانی فشار با مقابله دینر هایبرنامه با موردنخر

 منابع
بهداشژژس فرزنژژد بژژر  یذهنژژ یاژژوانا  اژژأ  ر(  1336احمژژدپناه، محمژژد )

اوداژژژاد  یه  ژژژفدژژژلنامه پژژژژوه  در ح. خژژژانواده یروانژژژ
  03-52، 1(1) یی،اثتبنا

بهداشژژس فرزنژژد بژژر  یذهنژژ یاژژوانا  اژژأ  ر(  1336دپناه، محمژژد )احمژژ

اوداژژژاد  یه  ژژژفدژژژلنامه پژژژژوه  در ح. خژژژانواده یروانژژژ
  03-52، 1(1) یی،اثتبنا

  دثژع ی،مقاتژان یحژات و  رازشژ  ژدی،ام ی؛احمژدعل ی،نوقژانیاثژد

 .یشرب انتشارا  :اهراد او ، چاپ ،یپرثتاررواد ( 1334)
 یژابیهنجار و ثژاخس ( 1316مهژدی ) ،یقژدرا و یغالمعلژ افژروز،

 مجلژه اواژاه(  افژروز )فژرم همسژراد یتمندیررژا  ژا مق

 علژوم و یشناثژرواد دانشژکده  تژیعلژوم ارب و یشناثژرواد

  10-1،3 اهراد، دانشناه  تیارب

حسژ ن  ی،مژری ؛ زبردثژس، عژ را؛ نژادعل ی،الژالح بشار ، محمدعلی؛
 و یموراژژژاب راب ژژژه ( 1337خدیجژژژه ) ی،محمدو شژژژاه

 در یثژژالمس روانژژو  ورزشژژی موفق ژژس بژژا یاوشژژثخس

  41-33، 3(2) معاالر، یشناثرواد مجله  ورزشکاراد
  اهژراد: یژژهو  ازهژایخژانواده و اوداژاد بژا ن ( 1311به پژوه، احمژد )
 نور  یانتشارا  موا

 ب نژژژی  (  پ1316مژگژژژاد ) ی،مسژژژعود و محمژژژد چاری، نحسژژژ
در  یمژژ هب یتقادهژژابژژر احسژژا  اع یشژژناخترواد یموراژژاب

 یشناثژژژدو فدژژژلنامه رواد. ییو روثژژژتا یشژژژهر یاددانشژژژجو
  50-45، 0(2) معاالر
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 یهاب ژژ(  ر1316)  نحسژژ بجسژژتانی، میپژژاهره و ثل قومی، نحسژژ
 یمژژادراد دارا  ندر بژژ یمورو اژژاب یمژژ هب  ریگتهژژس  نبژژ

-01، 4(3) ینژژی،د یشناثژمجلژه رواد   مژژاریب مبتالبژهفرزنژداد 
32  
بژژاقر  بنژژاب،یمحسژژن و غبار یکتا،یمحمژژد، شژژکوه فژژرد،یاریخژژدا

. یاددانشژژژجو یننژژژرم مژژژ هب  ژژژا مق یثژژژاز(  مماده1371)
  235-203، 4(1) ی،شناثمجله رواد

و  یشناثژژدر رواد یاحتمژژاال  و ممژژار اژژاربرد(  1335) یدالور، علژژ
 : انتشارا  رشد  چاپ ثوم اهراد   تیارب علوم
(  1371) تعفژر بژوالهری، شژکوه و اد،نژژنژوابی ؛عبژا  فرانی،رمضانی

 -پژوهشژژی فدژژلنامه .ثژژالمس روادو  دینژژی گ ژژریتهژژس

  22-12، 1(1) ،اثالمی مزاد دانشناه احل لی

(  1330و مهرابژژی، حسژژ نعلی )  ژژرزاده، محمژژد؛ اشژژاورز، امثژژل انی
 ی،دینژژ یهژژاننرم بژژر اثژژا  یررژژایس از زنژژدگ یب نژژپ  

  دومژژ ن هر االژفهادمژردم شژ یفژرد یو مت  رهژا ثژالمس رواد
 همای  ثراثری نق  دین در بهداشس رواد 

و  یقژژرمد، روانشناثژژ(  1331) یو رثژژتم  دینژاد، محسژژن؛ ثژژعبژژا 
و حژژوزه  یقرمنژژ یهژژاپژوه   ژژادمشژژهد: بن   تژژیعلژژوم ارب
  دانشناه

  بژژر خژژانوادهنژژااواد  یژژافرزنژژد معلژژو   اژژأ  ر(  1331)  ژژدحم  ژژناده،عل
  3-7، 14(1) یی،ااثتبن  سو ارب   ماهنامه اعل

تژژواد  ی،احسژژن و اره یفی،پاشاشژژر ی؛افژژروز، غالمعلژژ ی؛مهژژد ی،قژژدرا
و هژژژوم بژژژا  یمموزشژژژناه  خراب ژژژه محژژژ ی(  بررثژژژ1333)

 یفدژلنامه رهبژر   نهژومممژوزاد دختژر و پسژر ادان   سخالق
  131-123 ،4 ی،مموزش یریسو مد

(  1316احمژژد ) ی،و برتعلژژ یدالور، علژژ  ژژد،حم  ژژناده،عل  ژژژه،اژژاوه، من
 اژژأ  ردر برابژژر اثژژتر  و  یموراژژاب ی برنامژژه افژژنا یناژژدو

اژودر  یدارا ینوالژد یزنژدگ  ف ژسا هایمؤلفژهمموزم مد بژر 
 ییاثژژژتبنافدژژژلنامه اوداژژژاد    ژژژ خف یاژژژواد ذهنژژژا 
(2)11،111-146  

 یملژژو،مرثژژده؛ ار  عی،حسژژن؛ ثژژم  عژژی،مندژژوره؛ رف دهکردی، ژژانیا
(  1334محمژژژد ) ده، نژژژازابهژژژروز و ب ی،مسژژژعود؛ دولتشژژژاه

 وابسژته مژرداد پسژراد در مژواد بژه یوابسژتن برابر در موریااب

  30-31، 3(2، )  مجله حکمواد،  به وابسته  رغ و
مذر، اثژژکندر و ملکژژی، مختژژار، ثژژهرابی، فریبژژا، فتحژژی ین،معتمژژد

و  زوت سیتمندیررژژا ی،بهداشژژس روانژژ یسژژه(  مقا1337الژژاد  )
در  یو عژژاد یاژژواد ذهنژژا  ممژژوزاددان  ینابژژراز وتژژود والژژد

مجلژژژه دانژژژ  و پژژژژوه  در   یغربژژژ یجژژژاداثژژژتاد مذربا
  152-123، 1(30و  35) ی،شناثرواد

 یهمانژژدبهداشژژس خژژانواده اوداژژاد عقم. (1375پور، مختژژار )ملژژج
   اداب یاهراد: مؤثسه انتشاراا  یذهن

(  1313) نی، ررژژا و رثژژتمی، مژژری قلعژژه ب نینریمژژانی، محمژژد؛ ایژژد
و ررژژایس از زنژژدگی مژژادراد اوداژژاد  یشژژناختروادهژژای رمت  
  41-41، 1(3، )نشریه اثالم و ثالمساواد ذهنی، ا 
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The Effectiveness of Resiliency based on Islamic Spirituality Training on Marital 

Satisfaction & Components of Resiliency based on Islamic Spirituality in

Mothers of Slow Pace Children 
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Abstract 

Aim: The aim of this study was investigating the effects of Resiliency based on Islamic 

spirituality Training on marital satisfaction & Components of Resiliency based on Islamic 

spirituality in mothers of Slow Pace Children. 

Methods: In this study a semi-experimental design with pretest-posttest was applied. Afrooz 

Marital Satisfaction Scale (AMSS) and Resiliency based on Islamic spirituality researcher 

made scale were utilized to evaluate marital satisfaction, resiliency and Components of 

Resiliency based on Islamic spirituality among mothers with Slow Pace Children. The sample 

size includes 30 mothers having Slow Pace children that assigned for experimental and control 

groups randomly. Analyzing of data is performed using Multivariable Analyze of Covariance. 

Result: Results reveal that marital satisfaction and its component and Components of 

Resiliency based on Islamic spirituality of mothers with Slow Paced children in experimental 

group significantly improved. According to the findings of the study it can be concluded that 

resiliency based on Islamic Spirituality skills training enhance the marital satisfaction and 

resilience in mothers of Slow Pace children. 

Keywords: mothers of Slow Pace Children, Resiliency based on Islamic Spirituality Training, 

Marital Satisfaction, Resiliency
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