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 چکیده
دهد که در زمـان وقـو     ها مي شود و قدرتي به آن قدرشناسي و اميدواري در زندگي افراد ميمعنویت سبب 

هـاي   به همـي  منوـور کسـب متـار      رویدادهاي ناگوار، اميدوار و صبور باشند و احساس هدفمندي کنند.
معنوي جتت ارتقاي بتداشت رواني، آسایش و کيفيـت زنـدگي وـروري اسـت. هـدم از م ااعـ  حاوـر        

هـاي   بانـ   آمـاري  جامعـ   م ااعـه بـه روش مـروري ان ـا. شـد. از     ایـ   هاي معنـوي بـود.    شناسایي متار 
 گيـري  ، بـا روش نمونـه  2019ـ2004در بازۀ زماني  PubMed ،Scopus  ،Science Direct ،ProQuestاطالعاتي

و جـو  و جسـت  ،Spiritual skill، Spiritual life، Spirituality هاي هاي برخوردار از کليدواژه هدفمند، یافته
مقااـه بـه روش    12کتـاب،   17شد. در ایـ  ميـان    بررسي پژوهش هدم با مرتبط کتاب و مقااه 51 درنتایت
نتایج نشان  .مقااه به روش مروري، بررسي شدند 16مقااه به روش آميخته و  1مقااه به روش کيفي،  5کمّي، 

 نيـایش،  و دعـا  ااتي، عشق پرورش همداي، دروني، آرامش براي تمریناتي خود، با خلو  بودن، داد صادق
هـا،   فعاايـت  و زنـدگي  در بيشـتر  حضـور  گردي، طبيعت خداوند، به توکل نو، کاري ان ا. و عادا  شکست 
 نوـر  بـه  .است شده پرداخته  ها آن ها به که در پژوهش هستند هایي متار  پذیرش، واال و اهدام براي تالش

 آن مقابـل  نق ـ   و) گرایـي  انسـان  رویکـرد  در اصـاات  و همخواني مفتو. با صداقت از برخورداري رسد مي
 شـدن  محقـق  بـه  اميد با همراه درخواست خود، دروني ف ر  با عميق ارتباط براي ریزي برنامه ،(ناهمخواني

 متعـدد  م ااعـا   در شـده  م ـر   معنـوي  هـاي  متار  از معنوي، روزان  و منوم هاي فعاايت و خداوند از آن
 باشد. داشته افراد در معنویت بتبود و ارتقا در جدي نقش تواند مي که است

 معنویت، متار  معنوي، بتداشت رواني، آسایش، صداقت. کلیدی: های  واژه
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Abstract 

Spirituality leads to appreciation and hope in lives, empowers the people to be 

patient and hopeful  encountering horrible events and feels a sense of purpose.. 

Hence, the acquisition of spiritual skills is rather necessary to promote mental 

health, peace of mind and quality of life. The purpose of this study is to identify 

spiritual skills. The statistical population was gathered based on databases of 

PubMed, Scopus, Science Direct, ProQuest in the period of 2004-2019, using 

purposive sampling. The findings contained the keywords of Spiritual skill, Spiritual 

life, Spirituality were searched. Finally, 51 articles and books related to the purpose 

of the research were reviewed. Among these, 17 books and 12 articles were analyzed 

by quantitative method, 5 articles were analyzed by qualitative method, one article 

was analyzed by mixed-method, and 16 articles were analyzed by review method. 

The results showed that being honest, being alone, some exercises to have inner 

peace, empathy, having divine love, prayer, removing habits and doing new things, 

trusting in God, hiking, being more active in social activities, striving for supreme 

purposes and acceptance  are of the spiritual skills mentioned in many researches. It 

seems that honesty, as the concept of homogeneity and originality toward 

humanistic approach (and heterogeneity in the opposite side), trying to have deep 

inner connection, being hopeful of God to gain the wishes,  doing regular and daily 

spiritual activities are of the spiritual skills discussed in various studies that can 

promote spirituality. 

Keywords: Spirituality, Spiritual skills,  Mental health, Peace of Mind, 

Honesty. 
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 مقدمه
اي چشـمگير توجـه    گونـه  هـاي اخيـر بـه    هاي معنوي در دهـه  اهميت معنویت و رشد گرایش

پنـاه و   قائم)بتداشت رواني را به خود مع وم ساخته است  ۀشناسان و متخصصان حوز روان
 جویــان هــاي درمــان ســو و خواســت یــ شناســي از . پيشــرفت علــم روان(2018همکــاران، 

رابر دیگر نيازها اهميت بيشـتري  هاي معنوي بشر در ب دیگر، باعث شده است که نياز سویياز
توجه به سوابق پژوهشي سخ  گزافي نيسـت اگـر   با(. 2018و همکاران،  1یابد )جيمزفانسيکا
پـيش بـه معنویـت و مسـائل      از هـاي مختلـب بـيش    تمامي افراد در فرهنگ عنوان کنيم تقریباً

 گيـري  همـه مثـال   بـراي (. 2018اند )روایي ثـاني و صـدراادیني،    معنوي گرایش نشان داده
 و ژرم وجـودي  و معنـوي  تحـول  گيـري  شـکل  موجـب  جتـان،  در سرتاسـر   19کوویـد ـ   
شناسـان و   طرفـي هـم روان  از (.1399 ،و همکـاران  پور موسي)است  شده بشر در رشددهنده

هـاي سـنتي، دیگـر بـراي      انـد کـه اسـتفاده از روش    دیگر متخصصان بتداشت رواني دریافته
 و اکثریـت  (2009، 2رواني کافي نيست )هوگوات و کوینيـگ پيشگيري و درمان اختالال  

 بـر  معنـوي  سـالمت  و معنویـت  اميـدبخش  تـثثيرا   از م ااعـا  نيـز حـاکي    فاقات به قریب
 کنـار  در را معنویـت  از اسـتفاده  اـزو.  پژوهشـگران  واقعاست. در بوده افراد زندگي کيفيت
کننـد   مـي  پيشـنتاد  زنـدگي  کيفيـت  بتبـود  و بيمـاري  درمان و کنترل براي طبي، هاي درمان

 (.1392 ،و همکاران فر حشمتي)
 فقـدان  اسـت و  مـبتم  و پيچيـده  مفتـومي  همچنـان  سـالمت  نوـا.  در معنویت مفتو.

، و همکـاران  ؛ معماریان2019 ،3نيتا)خوبي نمایان است  در ای  باب به شناختي مفتو. اجما 
 (.1395 رسافياني، و ؛ بابایي1398 ایواي، مالئي و ستيلي ؛1398 ،و همکاران ؛ یوسفي2016

 ۀدربـار  سالمت م ااعا   زمين در محققان وقتي است مشتود شده بررسي ادبيا  از اما آنچه
 اصـ ال   کـه  شـده  ادراک مفـاهيم  برخـي  و خـا   اعمـال  بـه  کننـد،  مـي  صـحبت  معنویت

 آداب دعـا، : دمانن اعمااي و متنو  هاي و فعاايت اقداما  کنند؛ مي اشاره دارد، نا. «معنویت»
ــراز مــذهبي، مراســم در شــرکت آگــاهي، ذهــ  تمــری  رســو.، و  عواطــب، احساســا ، اب

 معنـوي  زندگي ی  (.2019 نيتا،) معنادار هاي راه از دیگران با ارتباط برقراري و گوو گفت
 هسـتند  معاني و ها علت جويو جست در که سازد فراهم افراد براي را مفيدي هاي پاسخ باید

                                                                                                                                        
1.  Jimenez-Fonseca 

2.  Huguelet & Koenig 

3.  Nita 
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 و شـناخت  زیسـت ،  چگونگي  زمين در و است خودخواهانه هاي گرایش و اميال از فراتر که
 ایـ   در موجـود  هواناک نفر  و خشونت و فراوان هاي زیبایي متعارض، باورهاي یا ان باق
توجه بادر ميان ای  گستردگي و  .(1390 خمسه،، ترجم  2006فریش، باشد ) راهگشا جتان

 ت ربي و شخصي پویا، روند ی  ژوهش حاور معنویتبه آنچه از معنویت عنوان شد، در پ

 اشـاره  هـایي  پدیـده  و ت ـارب  باورهـا،  که به شود انسان تعریب مي وجودي ابعاد از یکي و

 و نوـرا   شـامل  عـد بُ کنـد. ایـ    ارتباط پيـدا مـي   انسان وجودي متعااي هاي جنبه با که دارد
 کنـد  ابـراز مـي   خـود را  از فراتـر  چيـزي  یا متعااي عدبُ ی  به تعلق حس که است رفتارهایي

 (.2020پناه و همکاران،  قائم ؛2016)معماریان و همکاران، 
 هـاي  برنامـه  اهـم  از سـالمت  مختلـب  هـاي  حـوزه  در آن کاربسـت  و معنـوي  تکامل

 ؛(1397 همکـاران،  و رمضـاني ) کودکـان  ۀحـوز  در خصـو   بـه  شود، محسوب مي اجرایي
 اسـت  مـثثر  آنـان  یکایـ   اجتمـاعي  سـالمت  ارتقـاي  و بتبـود  در معنـوي  ت ـارب  چراکـه 

 روـایت  زندگي، کيفيت ارتقاي موجب تنتا نه معنوي سالمت ای  بر عالوه(. 1397 مشتاق،)
 منزاـ   بـه  بلکه ،(1398 همکاران، و موحد کاشاني) است شده  ساامندان در موفق ساامندي و

 در و( 1398 ،و همکـاران  مقـد.  بتبـود )عفـوني   هاي بيماري با سازگاري جتت بایسته عاملي
 و سـتيلي ) اسـت  پرسـتاران و پزشـکان   اي حرفه زندگي از ناپذیر تفکي  بخش فراتر، گامي
 در رایـج  و متـم  مباحـث  از یکي معنویت علمي بررسي دايل همي  به(. 1398 ایواي، مالئي

 و دیـ   تـثثير  از حـاکي  پژوهشـي  شـواهد  که طوري به است؛ شده رواني و جسمي بتداشت
ـ   روانـي ـ  زیسـتي  مـدل  تـا  شـد  سـبب  امـر  ایـ   و است زندگي کيفيت و سالمت بر معنویت
معنویـت   (.2018 همکـاران،  و پنـاه  قـائم ) شـود  اوـافه  آن بـه  نيز معنویت و بازبيني اجتماعي

؛ 2017، 1شـود )آبـری    بر اینکه سـبب قدرشناسـي و اميـدواري در زنـدگي افـراد مـي       عالوه
احساس تعلق و پذیرش توسـط یـ  وجـود واالتـر را موجـب       ،(2018و همکاران،  2اُاسون

هـاي   ها و رویـداد  دهد که در زمان وقو  مصيبت ها مي شود؛ ای  امر توان و قدرتي به آن مي
و همکـاران،   3)آتـ   کننـد باشـند و احسـاس هدفمنـدي و حمایـت      اميدوار و صبور ،ناگوار
و  کننـد  مـي ها بتتـر برخـورد    و شکستها  باورهاي معنوي، افراد با موفقيت  واس  (. به2019

                                                                                                                                        
1.  O’Brien 

2.  Olson 

3.  Aten  
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طرفـي  از(. 2004، 1و بخشنده هستند )پاست  و ترنبـال  کننده براي حفظ روابط ساام، حمایت
 و اهـدام  ایـ   به مندند،هعالق خرسندي، و شادکامي تقویت به که هایي انسان  هم نيز توجه

ل آمـدن  براي نائ ، کسب متار  معنويرو ای از (.1390 خمسه،)است  شایسته معنوي معاني
آن در ابتـدا     به اهدام مذکور، رشد معنوي و کيفيت زندگي بتتـر وـروري اسـت و الزمـ    

 ست.  ها ای  متار شناسایي 
 سـالمت  و سـالمت  تـثمي   جتـت  در را معنـوي  رفتـار  تـوان  مي دهد مي نشان شواهد

 (1395) رسـافياني  و نمونـه بابـایي   بـراي  (.1389 بوااتري،)داد  آموزش و گرفت یاد معنوي
 چراکه دارد، معنوي هاي مراقبت تکامل و پيشرفت بر زیادي تثثير معنویت دریافتند آموزش

 گـوي  پاسـخ  درمـاني  کـادر  هـاي  آموختـه  هنـوز  و اسـت  درماني روند در خأل ی  معنویت
معنویـت را بـراي    آمـوزش (، 1398) ایـواي  مالئي و ستيلي .نيست مراجعان معنوي نيازهاي
انـد.   و کارآمد دانسـته  الز. سالمت تيم در پرستاران قدر  افزایش و معنوي مراقبت تکامل

یوسـفي و  ) اند جسته را معنوي سالمت قرآني مباني تری  نيز متم نمحققا برخي در ای  راستا
 جامع صور  به که اي م ااعه تاکنون داخلي هاي پژوهش در ،باوجودای  .(1398 همکاران،

 بـدیل  بـي  نقـش  دايل به. است نشده مشاهده بپردازد، معنوي هاي متار  معرفي و شناسایي به
 دوره ای  در معنویت پرورش به بيشتر توجه مذهب، و معنویت تکامل در کودکي ت ربيا 

 توسـعه  و سـالمت  ارتقـاي  بـه  جامعـه،  افـراد  معنـوي  سـالمت  افـزایش  با تواند مي زندگي از
افـراد    هاي معنوي و مذهبي اگر چه براي همـ  فعاايت (.1397 مشتاق،) کند کم  اجتماعي

فـریش،  دهـد )  تواند متم نباشد، اما روایتمندي از زندگي را تا حد زیـادي افـزایش مـي    مي
ــ  2006 ــه،، ترجم ــي 1390 خمس ــالمت ،(. همچن ــوي س ــاامندان در معن ــاد از س  اصــلي ابع
 مراقبتـي  و يدرمـان  مداخال  اجراي ازو. و است ساامندي دوران در سالمتي ۀدهند تشکيل

جملـه  ، ازبيمـاران  ۀمشـاور  ۀبلکـه در حـوز   (1394 کـاخکي،  پـور  درویش) آنان فقط براي نه
. دارد نيـاز  مـذهبي  و معنـوي  مسـائل  درمـورد  عميـق  و ویـژه  دانـش  نيز، بـه  سرطاني بيماران

 هـاي  دسـتورااعمل  تـا  دهـد  انگيـزه  انـد،  شـده  نااميـد  که بيماراني به بتواند باید چراکه مشاور
 کـاوش . باشـند  اميدوار خود زندگي و درمان روند به نسبت و کنند دنبال خوبي به را درماني

 و م ابقــت توانــد مــي افتــد، مــي اتفــاق معنــوي ۀمشــاور  جلســ یــ  طــي در آنچــه درک و
 نيـز  . ازطرفـي (2017 همکـاران،  و معماریان)باشد  داشته را مداخال  چني  استانداردسازي

                                                                                                                                        
1.  Poston & Turnbull 
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 ووـعيت  گيـري  انـدازه  بـراي  خـا   طـور  بـه  کـه  ابزارهایي کمبود و محدود نسبتاً هاي داده
 همکاران، و جيمزفانسيکا)شود  باشند به شد  احساس مي شده طراحي بيمار کنوني معنوي
 بيمـاران  مختلـب  هاي گروه در معنوي هاي درمان بومي راهنماهاي از سوي دیگر (، و2018
هـاي   شناسـایي متـار     پژوهش در زمين ها ازو. . ای  نقصان(1396 معماریان،) نيست فراهم

سـازد؛ چراکـه    مـي  نمایـان  را ها ای  متار  شناسایي در دیگر طلبد و ورورتي معنوي را مي
 خـدادادي )در ایـ  زمينـه هسـتيم     بيشـتري  اهتمـا.  و تالش نيازمند ، معنویت اثرگذاري براي
کــه  اي تــاکنون م ااعــه يداخلــ هــاي پــژوهش بــي  نتایــت،در. (1394 ،و همکــاران دهســنگ

. اسـت مشـاهده نشـده    ،بپـردازد  يمعنـو  هـاي  متـار   يو معرفـ  یيصور  جامع به شناسـا  به
بـه   توانـد  يمـ  يمعنو هاي متار کدا. است که   یپژوهش حاور ا ياساس پرسش  ه،ينتدر

حاوـر    اسـاس، هـدم از م ااعـ     ایـ  بـر  ؟کم  کند يمعنو يزندگ  ی شت دا يفرد برا
 .است يمعنو ايه متار  یيشناسا

 
 روش 

جـو در  و بـر جسـت   ای  م ااعه از نو  تحقيقا  توصيفي به روش مـروري روایـي و مبتنـي   
هــاي  جـو در بانــ  و اي و اینترنتــي ان ـا. شــده اســت. مقـاال  بــا جســت   منـابع کتابخانــه 

، بـا  2019ــ 2004زماني   در بازۀ PubMed, Scopus, Science Direct, ProQuestاطالعاتي 
 بررســي شــدند.Spiritual skill, Spiritual life, Spirituality هــاي اســتفاده از کليــدواژه

هــاي  جــوي پایگــاهو راي شناســایي و پوشــش بيشــتر مقــاال  منتشرشــده بعــد از جســتبــ
جـو  و صـور  دسـتي مـورد جسـت     اطالعاتي، تعدادي از م ال  معتبر در ای  زمينه نيز به

منـابع   ايسـت  موجـود،  بررسي مقاال  و شناسایي از اطمينان باال بردن برايو  قرار گرفت
از حـذم مقـاالتي کـه ارتبـاط وـعيفي بـا        پـس . شـد  جوو جست نيز شده انتخاب مقاال 

محدود شد کـه دسـتيابي بـه مـت  کامـل       ياهدام م ااعه داشتند، درنتایت منابع به مقاالت
زبـان از فترسـت مقـاال  مرورشـده      همچني ، مقاال  غيرانگليسـي  پذیر بود. ها امکان آن

 موارد و بررسي مووو  با 1ارتباط نور از ابتدا شده آوري جمع کنار گذاشته شد. مستندا 
 مـدیریت،  جتـت  نتـایج  جـو و جسـت  مراحـل  اجراي درپي. شدند گذاشته کنار ارتباط بي
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 بانـ   تکـراري،  مـوارد  حـذم  و بررسـي  از پس و شدند منتقل 1اندنو  بان  به ها داده
 هـا،  عنوان بازبيني احاظ به موووعي ارتباط بررسي وم  مرحله سه در ها یافته شدۀ ت ميع
 ارزیـابي  باقيمانده، مرتبط مقاال  درخصو . شد پاالیش مقاال  کامل مت  و ها چکيده
 هاي داده گرفت. قرار موردارزیابي مقااه در شده ارائه م ااع  نو  برحسب مقاال  کيفيت
 ان ـا.  سـال  نویسـندگان،  ،2شـاخ  اسـتنادي  ) مقااـه  هـاي  ویژگـي  م ااعـه،  نو  با مرتبط
 طراحـي،  نو  نمونه، ح م) شناسي روش و طراحي خصوصيا ( مقااه انتشار سال م ااعه،
 م ااعـه  جـانبي  هـاي  یافتـه  و پيشنتادا  همراه به  موردانتوار هاي پيامد( م ااعه ان ا. محل
 .شد ثبت

 

 ها یافته

مقااه و کتاب مرتبط بـا مووـو     51نتایت درجوي کتب و مقاال  موجود، و پس از جست
نمـایش داده   2بررسي در جـدول  مورد . مشخصا  م ااعا شدندو هدم پژوهش بررسي 

 شده است.
 

 (=51nشده در پژوهش )هاي م ااعا  وارد ویژگي   1جدول 

 درصد فراوانی مشخصات مطالعه
 56/21 11 2004ـ2008 تاریخ انتشار

 56/21 11 2009ـ2013
 86/56 29 2014ـ2019

 33/33 17 کتاب نو  م ااعه
 52/23 12 مقااه به روش کمي
 8/9 5 مقااه به روش کيفي

 96/1 1 مقااه به روش آميخته
 37/31 16 مقااه به روش مروري

 15/92 47 خارج از ایران مکان م ااعه
 88/5 3 داخل ایران

 96/1 1 مشترک
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 هاي معنوي در مقاال  فراواني متار    2جدول 
 درصد تعداد های معنوی مهارت شماره
 5/12 7 دیگران و خود با داشت  صداقت 1
 5/12 7 خود امور در تثمل و خود با خلو  2
 5/12 7 دروني آرامش ای اد براي تمریناتي 3
 7/10 6 دیگران با همداي 4
 9/8 5 ایمان و ااتي عشق پرورش 5
 9/8 5 خدا با نيایش و دعا 6
 1/7 4 نو کاري ان ا. و ها عاد  شکست  7
 1/7 4 خدا به توکل 8
 4/5 3 رفت  طبيعت به 9
 4/5 3 ها فعاايت و زندگي در بيشتر حضور براي تالش 10
 4/5 3 واال اهدام براي تالش 11
 6/3 2 خود با آشتي و پذیرش اصل 12

 و خود با داشت  هاي صداقت ، بيشتری  فراواني مربوط به متار 2با توجه به جدول 
درونـي و   آرامـش  ای ـاد  بـراي  خـود و تمرینـاتي   امـور  در تثمـل  و خـود  با دیگران، خلو 

 .استتری  فراواني مربوط به اصل پذیرش و آشتي با خود  کم
هـاي معنـوي نقـش متمـي در      دهد که برخي متـار   مرور منابع نشان ميم مو  در

 به معرفي و تفسير آن پرداخته شده است: ادامهرشد معنوي افراد دارند که در 
هاي معنوي در زندگي فـردي و   یکي از متار  . صداقت داشتن با خود و دیگران:1

(. گـاهي پـذیرش حقـایق زنـدگي     2016اجتماعي، صـداقت اسـت )آقابابـایي و همکـاران،     
اي بپوشـاند، کتمـان    هـا را بـه گونـه    کند که آن انسان تالش مي دايلاست و به همي   سخت

تنتـا   هـا نـه   کند یا به فراموشي موقت بسپارد، اما حقيقت آن است که هيچ کدا. از ای  روش
که  طور همان(. 2015، 1ميير و شااوي )بربي استبلکه مخرب  ،گو نيست مد  پاسخدر دراز
کند صادق بودن هرچند که در ابتدا مشکل  معنوي معاصر، اشاره مي (، معلم2008) 2آاماس

شـود.   کند، اما حلّال بسياري از مشکال  است و باعث آرامش و روـایتمندي مـي   جلوه مي
هاي اساسي خودشناسي و زندگي ی  انسان معناگراسـت.   جویي و صداقت از رک  حقيقت
رسند که در آن  اي از آگاهي مي ه درجهپردازند ب هایي که به سير و سلوک معنوي مي انسان
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یعني ظـاهر و   ،صداقت(. 2018، 1اندیشي و صداقت دارند )ساک  و ساک  تمایل به خویشت 
اگـر   .مختلب وجود ی  انسان بر یکـدیگر ان بـاق داشـت     هاي جنبهباط  یکي بودن، یعني 

، معنـایش  دآور دیگري به زبـان   ۀواي عقيد ،باشد اي داراي عقيده شدر ذه  و ومير انسان
(؛ 2010، 2)گياکاا  و جورکيـوز  بر یکدیگر ان باق ندارند او وجود جنبه ازای  است که دو 

(. هرگاه فرد 2012، 3)هلمينياک کند پس تالش براي صادق بودن به رشد معنوي کم  مي
کـه   احساس کند از صداقت دور شده است بتتـر اسـت از خـود بپرسـد کـه چـرا نيـاز دار.       

صادق نباشم؟ آیا ای  ی  نياز واقعي است؟ یا ترس از مواجه شدن با خود یا مسئله اسـت؟   
و  بيـایيم یابيم که با حقایق زندگي کنـار   که ما وقتي آرامش مي کند مي بيان (2008) آاماس

واقعي شویم، حتي اگر ای  واقعي شدن به ای  مفتـو. باشـد کـه درد و رنـج را بـه خـود راه       
ي نيسـت، بلکـه   هـاي مـاورائ   هميشه بـراي کسـب ت ربـه    ها در راه معنویت . تالشدهيم. تما

شود که بتوانيم صادقانه خودمان باشيم، بدون احتياج بـه   نتایت راه معنویت به جایي ختم مي
 دارند.  چيزهایي که ما را از واقعي بودن باز مي

گي خـود معنـاي   اگر انسـان بخواهـد بـه زنـد     . خلوت با خود و تأمل در امور خود:2
عـد معنـوي خـود    بيشتري ببخشد، مستلز. ای  است که به شـناخت دنيـاي درون و پـرورش بُ   

وجود حفـظ روابـط اجتمـاعي، در خلـو  بـه تثمـل در خـود و        و با (2006، 4بپردازد )استينر
امورا  زندگي بپردازد. ای  امر درست مانند آن است که فرد بخواهـد بـا شـخ  دیگـري     

( و مسلماً تحقق آن 2016، و همکاران 6؛ فریر2015، 5ای اد کند )هایس اي دوستي صميمانه
هـاي   نياز به صرم وقت بـا آن شـخ  و درک شخصـيت، افکـار، احساسـا  و پيچيـدگي      

تـوان   هـم صـادق اسـت. نمـي    « خـود »درون آن شخ  است. ای  مسئله کامالً در ارتباط بـا  
تـر وجـودش برسـد، ذا      هـاي عميـق   انتوار داشت که انسان خود را بشناسد، به درک الیـه 

ق و تـالش کنـد   بپـردازد و بـراي ایـ  شـناخت، تعمـ     خود را درک کند بدون اینکه به خود 
حقيقـت متـار    ، کـه در 8انـد کـه مراقبـه    شده نشـان داده  هاي ان ا. (. بررسي2013، 7)براون

متمرکز کردن ذهـ  بـر روي یـ  چيـز اسـت، وقتـي کـه در زنـدگي روزمـره پيـاده شـود            
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و همچني  باعث تقویت تنويم معنوي خود  1«کنترل خود»اند باعث قوي شدن متار  تو مي
(. تمرکز، تفکـر و مراقبـه هـم    2008و همکاران،  3؛ کارمادي2008و همکاران،  2شود )اُمان

تمرینـاتي بـراي خودسـازي     منزاـ   در متون عرفاني و هم در متون اسـالمي آورده شـده و بـه   
هـا بـراي تمرکـز و آرا. کـردن      پيامبران و بزرگـان از ایـ  روش  اند و بسياري از  معرفي شده

 (.2013، 4کردند )ایفرینگ ذه  و ای اد ارتباط با دنياي درون استفاده مي
 تمـری   نيازمنـد  معنوي رفتارهاي و ها فعاايت :درونی آرامش ایجاد برای . تمریناتی3

 خرسندي، و شادکامي افزایش احاظ از معنوي زندگي واقعي فواید به دستيابي براي .هستند
(. 1390 خمسـه، ، ترجم  2006فریش، )شوند  گرفته کار به عمل در باید معنوي رهنمودهاي

 بـراي  راهـي  بایـد  کـرد  حفظ زندگي در را روان و جسم سالمت بتوان اینکه براي ،همچني 
. (2008همکـاران،   و ؛ اُمـان 2007، 5)پـاري  کـرد  کسب آرامش برقراري و ها استرس  تخلي

 شـناخته  معنویـت  تقویـت  و (2006، 6)کارنا روان و جسم پرورش ای  براي اي وسيله ورزش
 و اسـترس  مـدیریت  تمرینـا    ان ـا.  برای ، عالوه. (2018، 7؛ ترات 2007است )پاري،  شده

 همچـون  هـایي  فعاايـت  ان ا.. (2014، 8است )شارما و راش مثثر استرس کاهش براي مراقبه
 حـاال   بيـداري  باعـث  توانـد  مـي  هـا،  ورزش سـایر  و سـواري  اسب کوهنوردي، روي، پياده

کنـد   مـي  کمـ   هـم  خانوادگي روابط پيوند به خانواده اعضاي همراهي با که شوند معنوي
 .(2015، 9)جيراس 
 موجـودا   سـایر  و نوعان هم اهميت به معنوي و معنانگر انسان :دیگران با . همدلی4

 آشـکار  بـرایش  دیگـران  از کامـل  جـدایي  توهم و برد مي پي خود حيا   ادام براي خلقت
 و وحــد  انســ ا.، ایــ  کــه برســد درک و آگــاهي از اي درجــه بــه کــه انســاني. شــود مـي 

 ،گـذارد  مـي  احتـرا.  دیگـران  بـه  تنتا نه ،کند حس عميقا را عاام موجودا  سایر با پيوستگي
 نشـان  متـون  بررسـي . (2019دانـد )نيتـا،    مـي  ستيم ها آن هاي شادي و ها غم در را خود بلکه
 بـه  و دارنـد  دیگـران  بـا  همـداي  و همـدردي  بـه  تمایـل  تنتـا  نه معنوي هاي انسان که دهد مي
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 آن در و باشند تر متربان که کنند مي ای اد دنيایي بلکه کنند، نمي عمل خودخواهانه صور 
. (2010و همکاران،  2؛ مارک استرا.2012، 1دونااد )هابر و م  دارد وجود بيشتري همداي
 دیگـران  بـا  فـردي  چني . شمارد مي مقدس را ها آن با هراب  و دیگر هاي انسان معنوي، انسان

 را او رنـج  بينـد،  مـي  نـاراحتي  و درد در را دیگـري  فـرد  که وقتي و کند مي همداي احساس
 درجـه  ایـ    الزمـ  اابته. (2017شتابد )معماریان و همکاران،  مي اش یاري به و کنندمي حس

 کـه  رسد مي معنوي بلوغ به انساني. است معنوي بلوغ از خاصي  مرحل به رسيدن همداي، از
 که معنوي ت ربيا . باشد یافته دست هستي جتان با پيوستگي و وحد  معنوي ت ربيا  به
 اي زمينــه کنــيم، مــي درک را هســتي عــاام ســایر و خداونــد بــا وحــد  و پيوســتگي آن در

ــي ــوند م ــراي ش ــداي ای ــاد ب ــا هم ــو ب  بررســي در. (2014، و همکــاران 3دیگــران )جوردن
 بـه  نسـبت  اجتمـاعي  خـدما   بخشِ در شاغل افراد معنوي، اعتقادا  با راب ه در گرفته ان ا.

 دیگـران،  بـا  پيوسـتگي  همچون معنوي هاي ارزش به و دارند باالتري معنویت ،دیگر مشاغل
 .(2007، 4)کورترایتبودند  معتقد دیگران به کم  و بودن هدفمند

 انسان رو  خداوند و است آدمي وجود ۀعصار عشق :ایمان و الهی عشق . پرورش5
 ااتـي  عشـق  دریافـت   الزمـ  اابتـه . گيـرد  قرار عشق مورد و بورزد عشق تا آورده وجود به را

 و ادیـان  مرکزیـت  خـدا  با صميمي ارتباط». اوست حضور حس و پروردگار با ارتباط ای اد
 مختلـب  هـاي  سـنت . (178  ، 2014، 5)مورانـد « اسـت  داده تشـکيل  را معنویـت  و عرفان
 نکتـه  ایـ   بـر  و اند ساخته فراهم ااتي هاي استدالل مثبت، خویشت  به احترا. درمورد مذهبي
 چراکـه  پذیرد، مي و دارد دوست اعمااش از نور صرم را فردي هر خداوند که دارند تثکيد

 ،رو ازایـ  (. 1390 خمسـه، ، ترجمـ   2006فـریش،  ) هسـتند  ارزشمند و خوب ذاتاً افراد  هم
 مختلفـي  مراحل و متعدد هاي راه عرفان و ادیان صميمانه،  راب  ای  تقویت و ای اد منوور به
 صـميميت  افـزایش  براي راهي منزا  به نيایش و عباد  اسالمي، متون در. اند کرده معرفي را
 و نيـایش  بـراي  بيشـتري  تمایل دارد خدا به بيشتري عشق که انساني و است شده ذکر خدا با

 و معنـي  جـوي و جسـت  گوینـد  مـي  محققـان  از برخـي . (2017، 6دارد )پيـپس  خدا با عباد 
 انسان مغز و شوند مي ای اد مغز در خاصي هاي قسمت فعاايت اثر در خداوند سوي به کشش

                                                                                                                                        
1.  Huber & Macdonald 

2.  Markstrom 

3.  Giordano 

4.  Cortright  
5.  Moreland 

6.  Pipes 
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 بـوده  جتتـي  در انسان رشد دیگر، بيان به. باشد خدا جويو جست در که شده ساخته طوري
ــرورش قابليــت او کــه ــه عشــق و دابســتگي همچــون احساســاتي پ ــد ب ــد  پيــدا را خداون کن

 در ااتــي عشــق ایــ  درمــاني روان در. (2008، 2؛ اشــنایدر2009، 1)فينگکــارتز و فينگکــارتز
 بخشش و عشق به استناد با نمراجعا آن در که رفته کار به ااگویي منزا  به ها مشاوره از برخي
 دل بـه  ناراحتي و کينه ها آن از که اند شده نزدیکاني به ورزیدن عشق و بخشش به قادر ااتي
 .(2018، 3)اختر و باراو اند داشته

هـایي از   بـزر،، شـاخه    ها یا مذاهب خردگرایان تمامي سنت :. دعا و نیایش با خدا6
هـا   جـوي آن و جسـت تواننـد بـه    گيرند کـه افـراد مـي    برميا تفکر را در. با مراقبه یأنيایش تو

هاي نيایش سـاکت و آرا. هسـتند کـه در     ها داراي نوعي آیي  تمامي آن ،بپردازند. همچني 
فـریش،  ) دهـد  نشيند و بـه خـدا گـوش فـرا مـي      حرکت مي ها، فرد صرفاً آرا. و بي ای  آیي 

تـري بـا    کند که ارتباط نزدیـ   دعا، نماز و نيایش کم  مي(. 1390 خمسه،، ترجم  2006
(. 2009و همکـاران،   4)سيمسـون  تر بخشد برقرار شود و به ای  ارتباط، معنایي عميق خداوند

نقش متمـي در ای ـاد راب ـه بـا خداونـد       شود اابته کيفيت زماني که صرم دعا و نيایش مي
شـود   مـثثرتر واقـع مـي    دارد؛ درواقع، دعایي که در خلو  و با آگاهي ان ا. گيرد احتمـاالً 

ی  متار  اعتقاد بر ای  است که دعا کردن و نيایش، پيوند و وصـلت  در ا(. 2017، 5)فالنلي
تنتـا صـميمت انسـان بـا خـدا بيشـتر        هي اني و نه  کند، باعث تخلي با وجود متعااي برقرار مي

و همکـاران،   6)تانـگ  شـود  بلکه روابط موووعي به بتتری  نحـو خـود برقـرار مـي     ،شود مي
سـازي   گيـرد و فـرد بـه    در نيایش ی  ت دید قـوا صـور  مـي    7(. از نور ویليا. جيمز2018

بررسي متون حاکي از آن اسـت کـه درخواسـت چيـزي     . (2016، 8شود )اوینسون م دد مي
براي خود، دعا براي افراد خـانواده و دوسـتان، اعتـرام بـه گنـاه، تحسـي  خداونـد و ذکـر         

رشـد و ارتقـاي معنـوي    ، از انوا  نيایش اسـت کـه بـراي    کردنبزرگواري او و شکرگزاري 
 .(2007، 9گيرد )اشميت و ايتل کيد قرار ميثمورد ت
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 هــا، عــاد  از زنــدگي از اي عمـده  بخــش :نــو کــاری انجـا   و هــا عــادت . شکسـتن 7
 اسـت؛  شـده  تشکيل ایم کرده دریافت خود زندگي محيط از که اخالقي و رفتاري ااگوهاي
 اوقـا   بعضـي . نيـز هسـتند   ناسـاام  و غيرمفيـد  برخـي  و مفيـد  ااگوهـا  ایـ   از بعضي اگرچه
 خانوادگي روابط پویایي مانع و زندگي در عالقگي بي و کساات روزمرگي، باعث ها عاد 

 هـاي  پاسـخ  بایـد  مـذهبي  یـا  معنوي زندگي ،همچني . (2018، و همکاران 1شوند )گيندو مي
 از فراتـر  معـاني  و اهـدام  یـافت   درصـدد  که معنوي جوگرانو جست براي مفيدي شخصي
، ترجمـ   2006فـریش،  ) سـازد  فـراهم  هسـتند،  غيرخودخواهانـه  نيز و خودخواهانه تمایال 
 هـاي  روش مـا  که است شده بيان رفتارگرایي  نوری به استناد با مورد ای  در(. 1390 خمسه،

 غيرمن قـي  یـا  آور زیـان  کـه  ایـم  کـرده  عاد  ها آن به و گرفته یاد را رفتار و تفکر مشاهده،
 وقتـي  معنـوي  تحـول . شـوند  مي ناراحتي و درد و او راب افسردگي، ای اد باعث و هستند

 در کـه  شناختي عادا  قيد از را خود و شده آگاه شدنمان شرطي به نسبت ما که دهد مي رخ
، و همکـاران  2بخشيم )هارتليوس رهایي شناسيم، مي وجودمان بيروني هاي الیه با را خود آن

 مـثالً  شـود،  مـي  معنـوي  ت ربيـا   ای ـاد  باعث نو کار ان ا.ِ که داده نشان تحقيقا . (2007
 درمورد تثمل به و کنند پيدا بيشتري حضور افراد که شود مي باعث جدید هایي مکان به سفر

و  3شـود )گـارکس   تـر  وسـيع  زنـدگي  بـه  نسـبت  شـان  آگـاهي  و دیـدگاه  و بپردازند زندگي
 .(2018، همکاران
 او، روـایت  محوریـت  بـا  حـال  همـه  در خداونـد  بـه  داشت  توکل :خدا به . توکل8

 بــراي را فــرد امــر ایــ . شــود مــي مــزاحم عوامــل پيامــدهاي کــاهش و اراده تقویــت باعــث
 ت ربـه  را بيشـتري  پشـتيباني  و حمایـت  درنتي ـه  و کنـد  مـي  توانـاتر  زندگي موانع با سازگاري

 کنـد،  مي حس را او حضور و دارد ایمان خدا به که انساني(. 1396 سنگده، خدادادي) کند مي
 هـاي  سـختي  و نامالیمـا   مقابـل  در انسـاني  چني . کند مي توکل او به زندگي و خود امور در

 ایمـان  هم اگر. (2017و آزادي،  4برد )فدردي مي پناه خداوند به و کند نمي خم سر زندگي
 کـه  شـناختي  خـاطر  به شود، مخدوش سخت بسيار هاي زمان در خداوند مود  و یاري به او

 تـري  قوي دیني اعتقادا  که کساني. شود مي برقرار دوباره دارد دل در که عشقي و کرده پيدا
 سـرطان  ماننـد  حـاد  بيمارهـاي  بـه  مبتال افراد در خصو  به امر ای  و کرده توکل بيشتر دارند،
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انـد )معماریـان و    داشـته  شـان  بيمـاري  شـرایط  بـا  بيشـتري  ت بيـق  قدر  و بوده کننده کم 
 دیدگاهشـان  تغييـر  یـا  زنـدگي  تغييـر  بـراي  فرصـتي منزاـ    بـه  بيماري از و (2016همکاران، 

 .(2015و همکاران،  2؛ پایوا2015، 1کنند )اشریبر و ادوارد مي استفاده زندگي به نسبت

 خـود  وجـودي  اصـل  بـه  شـود،  مـي  نزدیـ   طبيعت به که انساني :رفتن طبیعت . به9
 حـس  یـ   بـه  کـه  کنـد  مـي  کمـ   ما به طبيعت با کردن برقرار ارتباط. شود مي تر نزدی 

 طبيعـت  در کـه  فراغتـي  اوقـا  . (2009، 3)هينـدزم   یابيم دست آن به نزدیکي و هماهنگي
 و قـدر   شـدن،  یکـي  حـس  درونـي،  آرامش احساس خودآگاهي، سبب شود مي گذرانده
 بـا  پيونـد  و قرابـت  احاظ به انسان. (2010و همکاران،  4شود )بریمر مي هستي جتان با ارتباط

 را طبيعـت  بـا  انس چنانچه. کند مي ت ربه را طبيعت و خود ميان انس احساس نوعي طبيعت،
 از آیتـي  مثابـ   بـه  طبيعـت  م ااع  زندگي، امتداد در کنيم، تلقي او با انسان ارتباط آغاز نق  

 اي م موعـه  عنـوان  بـه  هسـتي  عـاام  درک آن حاصـل  شـود؛  مـي  گرفتـه  درنور ااتي قدر 
 دنيـایي  از معنوي تفسير به نوعي به آن در م ااعه و تثمل و بود خواهد ااتي آیا  از مشحون

 .(2014، 5شد )اايس خواهد من ر کنيم مي زندگي آن در که

 کسـب  بـراي  امـر  تـری   متـم  :هـا  فعالیـت  و زنـديی  در بیشتر حضور برای . تالش10
 و ذهـ   کـردن  آرا. بـا  که است احوه در داشت  کامل حضور و دروني سفر و سير آرامش،

 کـار  داشـت   کامـل  حضـور  ایـ  . (2008شـود )آامـاس،    مـي  ميسـر  افکار از آن شدن خااي
 دارنـد  مـي  اظتار فراشخصي درمانگران روان. است نيرومند بسيار واي ،آید مي نور به اي ساده
 رهـا  را وجودمـان  غيرواقعـي  هـاي  قسـمت  و انکارهـا  روانـي،  دفـا   سيسـتم  تـدریج  به ما که
 خـود » بـراي  کنـيم،  مـي  حل را مسائلمان رسانيم، مي پایان به را نشده ان ا. کارهاي کنيم، مي

 را بيشـتري  حضـور  رو ایـ   از و رسـيم  مـي  «احوـه  در بودن» به و کنيممي ای اد فضا «واقعي
 بـا  اتصـال  و یـابيم  مـي  دسـت  وجودمـان  اعماق به ما که است حضور ای  در. کنيم مي ت ربه
 کيفيـت  کامـل،  حضـور  بـا  کارهـا  ان ـا. . (2005، 6یابيم )اوکب و او مي در را هستي جتان

 بـراي  فراوانـي  نيـروي  و شـده  آزاد آینـده  و گذشـته  از ذه  چراکه داشت، خواهد باالتري
 کـه  کسـاني  درم مـو  . (2010، و همکاران 7دارد )ریچاردز اختيار در کار آن به اختصا 

                                                                                                                                        
1.  Schreiber & Edward 

2.  Paiva 

3.  Heintzman  
4.  Brymer  
5.  Ellis 

6.  Lukoff & Lu 

7.  Richards  



 1، سال شش، شماره 1401شناسی فرهنگی،  روان      38

 

 افـراد  کـه  کننـد؛  ت ربـه  بایـد  را معنـوي  مسـير  یـا  زنـدگي  هسـتند،  معنـوي  زندگي خواهان
 کنند جوو جست را معنوي و معنایي هاي گروه و ها، فعاايت ها، نوا. آزادانه، مند هستند هعالق

 باشـد  معنـادار  و انگيـز  شوق بخش، ااتا. ها آن براي کامالً که بيابند را معنایي نوا. سران ا. و
 (.1390 خمسه،)

 درک را آفـرینش  جتـان  بودنِ هدفمند انسان که زماني :واال اهداف برای . تالش11
 بـر  بـراي  تنتـا  شخصـي  چنـي  . اسـت  کار در هدفي او آفرینش در حتي که یابد درمي کند،
 شخصـي  رسـاات  کـه  کنـد  مـي  سـعي  بلکه ،کند نمي تالش خود اي پایه نيازهاي شدن طرم
 بــه رســاني خــدمت ماننــد هــدفي. (2015، 1) ســن ایا بخشــد تحقــق را آن و دریابــد را خــود

(. 2002 ،2سـليگم  ) آورد مـي  پدیـد  بيشـتري  شادکامي عااي، غذاهاي با مقایسه در دیگران
 دیـدگاه  هـم  و معنـوي  دیـدگاه  از هـم  را رسـاندن  یـاري  ،«دیگـران  به یاري و کم » اصل

 بـه  رسـاندن  یـاري  و کمـ   تـثثير . دانـد  مـي  زنـدگي  بـه  بخشـيدن  معنا سوي به راهي مادي،
 خویشـت   به حد از بيش توجه و خودآگاهي. است بيشتر کم  دریافت از واقع در دیگران

 دیگـران  سـوي  به خویشت  از برگرداني توجه موجب و است شایع او راب و افسردگي در
 تنتــا کــه کنــد مــي درک معنــوي انســان(. 1390 خمســه،، ترجمــ  2006فــریش، )د شــو مــي

 همـراه  به عميقي و پایدار روایت کردن، استفاده دنيوي هاي نعمت از و بودن کننده مصرم
 مفيـد  بشـري   جامع براي بتواند که رسد مي حقيقي آرامش به زماني تنتا انسان رو  و ندارد
 خـود  درونـي  رسـاات  تحقـق  و یـابي  فردیـت  دنبـال  بـه  معنوي هاي انسان. (2017، 3)متز باشد

 ت ربيـا   کـه  انسـاني . دهنـد  مي گوش رساات ای  تحقق براي خود درون نداي به و هستند
 که یابد درمي و کند مي ت ربه را وحد  و پيوستگي و محبت عشق، معراج، و داشته معنوي

 بشـریت  ارتقـاي  و بتبود جتت  در کار و زندگي دنبال به است، معنادار و هدفمند زندگيش
 .(2018، 4تانگرن است )ون
افراد وقـت و انـرژي زیـادي را صـرم تغييـر و       معموالً :. پذیرش و آشتی با خود12

کنند. گرچه تغيير و تحول الزمه ی  زندگي هدفمنـد، پویـا و خـالق     تحول در زندگي مي
شـود و فقـط بـه دنبـال      طلبي از حـد خـود خـارج مـي     اما گاهي ای  خصوصيت کمال ،است

رامي و برآوردن اهدام خود در آینده هستند؛ ای  عد. پذیرش خود و زندگي موجـب نـاآ  
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شـتري دارنـد،   هـایي کـه قـدر  پـذیرش بي     (. اما انسـان 2006، 1شوند )مگنز رنج فراواني مي
و ای  پذیرش خود در سالمت رواني و معنوي آنان نيز تثثير فراواني ترند  تر و خوشحال آرا.
هـا   (. بررسي مراجعان مذهبي نشان داده است کـه آن 2014و همکاران،  2گذارد )گارسيا مي
 مناسـ   ان ـا.  فضـاي  (ااـب  :برنـد  مـي  سـود  مسـير  دو از مذهبي هاي فعاايت به ت پرداخ با

 فشـارهاي  از را آنـان  کـه  آورد مـي  فراهم افراد براي را متمي اجتماعي و تفریحي جایگاهي
 و دهنـده  ان بـاق  زیـادي  حد تا اغلب مذهبي باورهاي (ب ؛کند مي محافوت زندگي اساسي
 هـاي  معلوايـت  مثـل  بغـرنج،  مسـائل  پـذیرش  یـا  تغيير ای اد به تشویق در و هستند بخش آرا.

نـد  مفيد هسـتند،  مقـاو.  و سرسخت تغيير به نسبت که ارتباطي مشکال  و مسائل یا جسماني
 (.1390 خمسه،)

 

 يیری بحث و نتیجه
 بيـرون  در نامتنـاهي  منبعـي  بـا  ارتبـاط  برقـراري  فـ   و هنـر  از صحبت معنوي هاي متار  در
هـاي   در ای  پژوهش تـالش شـد متـار    . است( وجود معنوي بعد) درون در یا( خدا مانند)

کـه کسـب و   ، چراها اشاره شده بود، معرفـي شـوند   معنوي که در متون مختلب علمي به آن
ها نقش بسيار متمي در رشد معنوي و بتداشت رواني افراد دارد. هر چند در  کارگيري آن به

رفتـار،    اما در حي  ،خورد دي به چشم نميشناخت و مفتو. معنویت هنوز اجما  واح  حي 
تـوان   هاي معنوي در سرتاسر جتان هستي مي هاي روشني از متار  نقاط مشترک و مصداق

 رویکـرد  در اصـاات  و همخـواني  مفتـو.  یـا  صـداقت  از برخـورداري  رسـد  مي نور یافت. به
 ریـزي  برنامـه  ،(دیني هاي آموزه در نفاق با معادل ناهمخواني، آن مقابل  نق  و) گرایي انسان
 از آن شـدن  محقـق  بـه  اميـد  بـا  همـراه  درخواست خود، دروني ف ر  با عميق ارتباط براي

 م ااعـا   در شـده  م ر  معنوي هاي متار  از معنوي،  روزان و منوم هاي فعاايت و خداوند
 .باشـد  داشـته  افـراد  در معنویـت  بتبـود  و ارتقـا  در جـدي  نقـش  توانـد  مـي  کـه  اسـت  متعدد

هایي است که افراد از طریـق   جمله متار بودن، خلو  با خود و نيایش، ازصادق  ،همچني 
بر ایـ ، افـراد بـا کسـب ااگوهـاي رفتـاري        توانند به رشد معنوي دست یابند. عالوه ها مي آن

تواننــد  گـردي، همــداي و تــالش بـراي اهــدام واال در کنــار یکـدیگر مــي    جدیـد، طبيعــت 
اي عاشـقانه عمـل    ند. زندگي معنـوي درسـت ماننـد راب ـه    بنيادهاي معنوي خود را غني ساز

                                                                                                                                        
1.  MacInnes 

2.  Garcia 
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و  اسـت بخـش   هـاي زنـدگي اسـت، ااتـا.     کند و مثل پناهگاه یا جایگاه امنـي در طوفـان   مي
بيني و ان باق با  موجب احساس خوشایند به خود براي برخورداري از اعتماد به نفس، خوش

ي از دوسـتان و مثمنـان   شود. حال اگر زندگي معنـوي شـامل گروهـ    هاي زندگي مي چااش
تـر و   د، بسـيار محکـم  نـ ده مرا. نيز باشد، کـه افـراد یکـدیگر را مـورد حمایـت قـرار مـي        هم

مسـل    تر شـامل گروهـي از افـراد هـم     رویکرد معنوي کامل ،واقعشود. در تر مي کنندهاروا
معلم، رهبر خا  یا ی  دوسـت معنـوي کـه     ؛شکل منوم ارتباط داریم ها به است که با آن

شناسد و یـ  نوـا. ارزشـي کـه زنـدگي مـا را        هاي بااقوه ما را مي هاي مثبت و ظرفيت جنبه
رو، بتتـر   ایـ  از .(1390 خمسـه، )سـازد   دهد و ما را شادتر و روـایتمندتر مـي   کامالً تغيير مي

سـالمت افـراد توجـه مضـاعفي     نگر، به  عد معنوي و رویکرد کلعيار به بُ است با نگاهي تما.
هاي بحراني،  زندگي و مقابله با زمان در ها براي تحول بر استفاده از ای  متار  شود و عالوه

 کارگرفته شوند. شناختي به بخش اساسي از زندگي افراد در جتت آسایش روان منزا  به
. مـت  برخـي   توان به عد. دسترسـي بـه محتـواي تمـا     هاي پژوهش مي از محدودیت

هاي معنوي کـه در   شود متار  دست آمده پيشنتاد مي توجه به نتایج بهقاال  اشاره کرد. بام
 براسـاس  زمينـه  ای  هاي تفاو  و تشابه وجه اند نيز بررسي، و مقاال  داخلي به چاپ رسيده

یکـي از   منزاـ   هـا بـه   ایـ  متـار    ،. همچنـي  شـود  تبيي  و تحليل ایران  جامع فرهنگي بستر
مراقبتـي مـورد توجـه     و درماني هاي مختلب آموزشي، هاي اساسي زندگي در حوزه متار 

جانبـه   تا جامعه هرچه بتتر به اهدام سالمت همه ها قرار گيرد ریزان در ای  حوزه برنامه ۀویژ
معنوي از زندگي معنادار برخوردار شوند. بر ای  اسـاس، کسـب     و افراد با روحي یابددست 
 فقط ی  توصيه، بلکه ی  ورور  است.   هاي معنوي براي افراد نه متار 
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