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 مقدمه

بؿؼگ ضعاويدع هغدؽذ  یاتاؾ آ یتیبؽضوؼظاؼ اقت و آو ؼا آ یضاي یگاهاقالم اؾ خا یىضايواظه ظؼ ظ
 32 یدههمچًداو کده ظؼ قدوؼه ؼوم  آ ظايدع  یه یکدعیگؽقکوو و آؼاهم  یلهو همكؽاو ؼا وق کًع یه
تدا ظؼ  یدعآفؽ ینما اؾ خًف ضوظتاو همكدؽاي یاقت که بؽا یىاو ا یها اؾ خمله يهايه 1:فؽهایًع یه

اؾظواج  یًکددهبؽقددؽاؼ قدداضت  بددا وخددوظ ا ینددما ات ددت و هنؽبدداي یىو بدد یابیددعکًاؼندداو آؼاهددم 
چًايچده اؾظواج و  یوتد آیدع  یخاهعه به ندماؼ ه یاؾ عواهل هنن بنعانت ؼواي یکی بطم یتؼضا
تًنا بنعاندت  کًع  يه یداظا یىؾوخ یؼواي یاؾهایي یاؼضا یبؽا یياهكاعع یظنؽا یضايواظگ یؾيعگ
کده  یعوؼ بده گدػاؼظ  یه یؼا بده خدا یؽیياپػ خبؽاو یو گاه یبلکه آثاؼ هً  یابع  یتسقق يم یؼواي

 یاضتالفدات ضدايواظگ یاهدعهایاؾ پ یو ضوظکه یافكؽظگ ی اضتالالت عًب ی اضتالالت خكماي
 یتاقت يهايگؽ آو اقت کده ؼضدا ییؾيانو یناضى آن تگ یىآهاؼ عالق که هعتبؽتؽ  بانًع یه

ععم ظوقدت  2توافق  ععم يوؼت به که تعاؼٌ و اضتالف  یكتي یابیقابل ظقت یبه آقاي ییؾيانو
اقدت ففداؼوق و  یعدیعب یوخدوظ ظاؼظ  اهدؽ یمايهظؼ ؼوابظ يم 5یو يا آؼاه 4خؽ و بسث 3ظانتى 

گػندته  یها و ظؼ قال بانع یعه  یًهؾه یىظؼ ا توايع یکه ه یعخع یها اؾ ؼول یکی(  3123 6بات 
 یا ؼول هعاضلده ظؼهايگؽاو و پژوههگؽاو ؼا به ضدوظ خلدک کدؽظه اقدت  نًاقاو  ؼواو توخه ؼواو

گاه غهى گداه غهى .ندوظ یه یتلقد یو ؼفتداؼ یندًاضت یکدؽظؼو های یوهاقت که اؾ خمله ن یآ  یآ
و ظؼ  افتدع یکه ظؼ ؾهاو زال ات اق ه یا تدؽبه یبؽ ؼو یفؽظ به يوؼت عمع یکهتمؽکؿ کؽظو توخه 

 کاهل بانع  یؽلکه بعوو قضاوت کؽظو و با پػ یؽیهك
گاه غهى گاه نعو همؽاه با کاهم ظؼگ یقضاوت یؽبه يوؼت غ یآ ظؼ افکداؼ و  یؽیاؾ ؾهاو زال آ

گاه بؽ غهى یهبتً یها (  ظؼهاو3123 7فپوتک  کًع یه یکازكاقات ؼا تؽغ به هؽ  یًکها یلبه ظت یآ
و  یًیاضدتالالت بدات یظؼهاو بؽض یبؽا ییباال یاثؽبطه یظاؼا پؽظاؾظ  یه یو غهً یظو بعع خكماي

 یهدا اؾ هدعاضالت و ظؼهاو یاظیتععاظ ؾ یؽاض ۀگؿاؼل نعه اقت  ظؼ ظو ظه یخكماي های یماؼیب
گاه بؽ غهى یهبتً م ؾظو و يهكدتى  هؽاقبده قدع های یىتمؽ ی( که ؼو3117ايع فبائؽ   ظنوؼ کؽظه یآ
ک یوگا های یىتمؽ یبؽض توخه هتمؽکؿ که ظؼ آو فؽظ توخده  یىهعاضالت ناهل تمؽ یى  اکًًع یه یعتأ

                                                           

ىا َأْزواًجا َأْيُفِسُکْن  ِهْى  َلُکْن  َخَلَق  َأوْ  اِجهِ یَو ِهْى آ. »1 ًُ ُکْن یْ بَ  َجَعَل  َو  هایْ ِإلَ  ِلَحْسُک ةً  ًَ  .«َرْحَمةً  َو  َهَىدَّ

2. Disagreement 

3. Dislike 

4. Argument  

5. Tension 

6. arooq, Z   & Butt, f.y. 

7. Potek, R. 
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 یظوؼه ؾهداي یدکظؼ عول  یؽهو غ یبعي یها هسؽک ضاو همچوو تً ف  ازكاـ یک یضوظ ؼا ؼو
گاهی غهى  کًع یضاو هتمؽکؿ ه گاهی زاتت عًواو به هعموالا  آ  ؾهاو ظؼ که آيچه به توخه ظانتى و آ

گاهی غهى و نوظ هی تعؽیف ظهع  هی ؼوی زال  اتوهاتیدک  افکداؼ اؾ افدؽاظ ؼهاقاؾی ظؼ توايع هی آ
  کًدع ای ا ؼفتاؼی تًظین ظؼ ؼا هنمی يقم ؼو ایى اؾ و کًع کمک ياقاتن ؼفتاؼی اتگوهای و ها عاظت

  بانع ظانته همؽاه به ؼا ناظهايی و قالهتی توايع هی تدؽبیات به زیات و وضوذ افؿوظو با عالوه به
گاهی غهى آهوؾل هعف  هدعف  بلکده يیكدت  افکاؼ تغییؽ یا چاتم قًتی  ظؼهايی نًاضت هايًع آ
 بده کاهل تمؽکؿ ؼول ایى ظؼ  هاقت هیداو و ازكاـ افکاؼ  با هت اوت اؼتباط یا يگؽل یک ایداظ
  3114 همکاؼاو  وفقگال  بانع هی پػیؽل با همؽاه يگؽل یک قبول و هوخوظ تدؽبه تسظه تسظه

 قداؾی ه نوم ظیگدؽ ظیعگاه اؾ(  24:5 همکاؼاو  و قلیمايی اؾ يقل به  3113 همکاؼاو  و هاؼالت
هعاضلده  یدک یدابیو اؼؾ یدداظظؼ ا توايدع یه 2ی عؽزواؼه نًاضت یا 1قاؾه عًواو به هعًوی باوؼهای

کده ظؼ توخده و پدؽظاؾل اعالعدات  ییها عًواو قداؾه ها به اقت اظه نوظ  عؽزواؼه یتبؽ هعًو یهبتً
 یؼفتداؼ−یندًاضت یهدا و ظؼهاو ینبؽ عؽزواؼه اؾ بكظ ظاظو ه داه یظاؼيع  ظؼهاو هبتً یيقم هنم

اؾ  یا گكدتؽظه یها خًبده یاقت  عؽزدواؼه ظؼهداي یافته( گكتؽل 1::2و همکاؼايم ف یايگ یقًت
ظاؼيع  بده کداؼ  یاظیکه ظوام ؾ یدايیو ه یههکالت ؼفتاؼ یو اقاقاا بؽا گیؽظ یفؽظ ؼا ظؼبؽ ه یؾيعگ

 (  24:5و همکاؼاو   یمايی  به يقل اؾ قل3114 3یهاؼ کالقکو و و یايگ ف ؼوظ یه
ضايواظه   یو فؽهًگ یهعًو یها توخه به خًبه ی ظؼهاي پف اؾ چًع ظهه ؼنع ظؼ ضايواظه یىهمچً

 پؽظاؾيدع  یها ه ؾوج یًعاؼیبه ظ تًنا ها کؽظ که ظؼ آو  يه اؾ هعاضله یعیخع یظؼهايگؽاو ؼا واؼظ فضا
 فؽ  ی  به يقل اؾ قداالؼ:311فواتم   کًًع یآياو اقت اظه ه یابعاظ اؼتباع یؽزل قا یبلکه اؾ آو بؽا

باالتؽ اؼتباط هثبدت و  یهو ؼوز یازكاـ ناظهاي ی اؾ ؾيعگ یتبا ؼضا یهعاضله هعًو یؿ( و ي24:7
 یًدگ يتووکوئ یا آتمع یؽافهوؼ ظهع یؼا يهاو ه یهً  یا ؼابغه یو اقعام به ضوظکه یبا افکاؼ ضوظکه

اخداؾه  یدایم يهاو ظاظه اقت که ي یپژوهه های یافته(  24:2و همکاؼاو   یًؽ  به يقل اؾ ق3117
و  ظهدع یبده هدا ه آیًدع  یبه وخوظ ه یماؼیبه ظيبال تدؽبه ب یهتؽو تؽـ ؼا که ب یعیابؽاؾ ضهن  يااه

 یى هتداؼتى و کدؽو ی (قدبموي کًدع یندعه ظؼ ؼوابدظ کمدک ه یداظا های یکآق ینبه تؽه یىهمچً
 یاختمداع یهدا ظؼ ؼفتاؼهدا يگؽل ی( و قدبک اؼتقدا24:2و همکداؼاو   یًدؽ  به يقدل اؾ ق3113

و  یاختمداع یدتزما ی اؼتباعدات نطًد ی ؾيعگ ی یتاؾ ابعاظ ک یؼوابظ اختماع یغه  زنوظ یه
با هدعف قدؽاؼ ظاظو  یت(  ظؼ واقع  هعًو24:2و همکاؼاو   یًؽفق کًع یه یابیؼا اؼؾ یخًك یؾيعگ

                                                           

1. canstract 

2. cognitive schema 

3. Young, J., Klosko, J., & Weishaar, M. 
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و به فدؽظ کمدک  ظهع یقؽاؼ ه یؽهقابله تست تأث یًعهنن ؼا ظؼ فؽا ینًاضت های یابیفؽظ  اؼؾ یباوؼها
کًدع و هوخدک  یدداظاؾ کًتدؽل ا تؽی یو زف قدو یابیاؼؾ یهت اوت یوهؼا به ن یهً  یعتا وقا کًع یه

 یظؼ يظدؽ بؽضد(  3113و همکداؼاو   1یمويی  ق24:1همکاؼاو   نوظ ففالذ و یاؾ ؾيعگ یتؼضا
به کاؼ بدؽظه ندعه  یها با ؼول یت اوت یهعًو یها عؽزواؼه یفعاتكاؾ یًعآيکه فؽا یلظؼهايگؽاو به ظت

 یفعاتكدداؾ یبددؽا تددواو یهوخددوظ ه یهددا يددعاؼظ  اؾ ؼول ینددًاضت یهددا عؽزواؼه یظؼ فعاتكدداؾ
  به 3117 2و آوايتف  یىبنؽه گؽفت فهاؼگوت ییؾيانو یتمًعیؼضا یمظؼ افؿا یهعًو یها عؽزواؼه

گاه (  بؽياهه ظؼهاو غهى2496 ی يقل اؾ ظباغ اؾ  یبیتؽک یهعًو یها عؽزواؼه یبؽ فعاتكاؾ یهبتً یآ
گداه هؽاقبده غهى یها ؼول اقدت کده توقدظ آوايدتف و  یهعًدو یها و هؤت ده یظؼهاي ندًاضت ی آ

عوؼ  که بده ییها که ظؼ آغاؾ اؾ عؽزواؼه کًع ینعه اقت و به افؽاظ کمک ه یى( تعو3115ف یىهاؼگوت
گاه ندويع و  ايگیؿايًع  یفؽظ ؼا بؽه یها  ازكاقات و ؼفتاؼها و همؿهاو باوؼ نويع یضوظکاؼ فعال ه آ

تدا افکداؼ   ندوظ یبده فدؽظ کمدک ه یهعًدو یهدا عؽزواؼه یگؿیًیو خا یظؼ هؽزله بعع با فعاتكاؾ
  بده يقدل اؾ 3115و آوايتف   یىفهاؼگوت یًعيما یگؿیىؼا تدؽبه و خا یهعًو یؼهاازكاقات و ؼفتا

 یها ظايم یااؾ باوؼها  یا ضوظ  هدموعه ۀعؽزواؼ یک ی نًاضت ینًاق ظؼ ؼواو(  24:5 یمايی قل
کده ظؼ زافظده  باندع یفدؽظ ه هدای یتظؼبداؼه هقايدع و قابل یافتده کاهالا ضوظکاؼ  هًظن و قداؾهاو

و  یدؽهغض ی توخه  تمؽکؿ  کعگػاؼ ینتًظ یؼا بؽا یاثؽبطه یها نعه اقت و هالک یؽهبلًعهعت غض
 یؿیوتدوییهايًع ف یكتنق یها هؤت ه یؽبا قا یقو یؼابغه تعاع یکو  کًع یه یداظاعالعات ا یابیباؾ
گداه (  ظؼ غهى24:3 ی   بده يقدل اؾ اکبدؽ:311 3یلو ظاؼظ فؼوهؽ و اوؼقد یداوو ه بدؽ  یهبتًد یآ

 ی همچوو غکؽ  ظعا و توقل  ندکؽگؿاؼ یاقاله ینه اه ی اقاله−یهعًو یها عؽزواؼه یفعاتكاؾ
ظؼ  یههؼ ینه اه یى  اؾ آيدا که انويع یه یبًع ها ه نوم عًواو عؽزواؼه و تقوا به یماوتوکل به ضعا  ا
مده تؽخ یايگ نًاضت  عاع ه و ؼفتاؼ هكتًع ف یها هؤت ه یفؽظ ظاؼيع و ظاؼا یو قلب یاعتقاظات فغؽ

و  یددعآينددا ظؼ هًگددام تنع ی(  فعاتكدداؾ24:3 ی   بدده يقددل اؾ اکبددؽ2495 یددعپوؼ و زم یيددازب
فدؽظ کمدک  یتیو کاهم اضدغؽا  هدوقع یبه آؼاهم ظؼوي توايع یه یتهؽبوط به هوقع های یابیاؼؾ

گاه غهى یقتل  یىکًع  همچً گاهايه ندعو و تكدن عؽزواؼه یىا یبا فعاتكاؾ یآ  یًدعفؽا یلها قبک آ
(  24:3 ی فاکبدؽ بطهدع یاو ؼا توقدعه ه ییظؼ فؽظ نعه و ؼنع و ندکوفا یا عؽزواؼه یها پؽظاؾل

گاه غهى همکى اقت ؼش ظهدع   یهً  های یداوکه ه ینيکته ؼا ظؼک کً یىتا ا ظهع یه یاؼیبه ها  یآ
کده بده آي یتا به خدا ظهع یاهکاو ؼا ه یىبه فؽظ ا یؿو ي یكتًعي یتنطً یآينا خؿء ثابت و ظائم یوت

                                                           

1. Simoni, J. 

2. Margolin, A. & Avants, S. K. 

3. Roemer   & Orsillo 
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و همکداؼاو   1تأهل پاقص ظهع  با ت کؽ و تأهل پاقص ظهع فاهايوئدل یو ب یاؼاظ یؽعوؼ غ به یعاظهاؼو
گاه غهى های یى( تمؽ3121ف یگال(  ق3121 اؾ افدؽاظ بدا ههدکالت  یقابل توخن یفع یؼا بؽا یآ

ظؼظ  ی ههکالت خًك ضوابی  یب ی اؾ خمله ظؼ کاهم غن و ايعوه  افكؽظگ ظايع  یه یعگوياگوو ه 
بده غدػا  قمداؼ   یو اضدتالالت عداظت یاؾ اتکل و هواظ هطعؼ تا وابكتگ یؿیبه هؽ چ یاظهؿهى و اعت

3( يهداو ظاظيدع کده 3121ف 2یًگىو هدؽ یىهؤثؽ اقدت  گداظفؽ یؿي یعضؽ
MBCT  قدبک کداهم

و همکداؼاو  4افكؽظه ندعه اقدت  هداول یماؼاوب یؾيعگ ی یتقالهت ؼواو و ک یمو افؿا یافكؽظگ
گداه و غهى یكدتی( يهاو ظاظيع که بنؿ3121ف ضدوا  ؼابغده ظاؼظ   ی یدتبده ندکل هثبدت بدا ک یآ

گاه غهى ضدوا  بده يدوؼت  یمیآو بدا ضدوظتًظ یًدعیو اؾ ؼاه هما ینعوؼ هكدتق ؼا به یكتیبنؿ ی آ
 یمؽیهؽاقک آتؿا 89که با  ی( ظؼ پژوهه3122و همکاؼاو ف 5ِبؽظ یتوا  کًع یه بیًی یمپ یؽهكتقینغ

گداه ظؼهداو غهى یوهکه ن یعيعؼق یدهيت یىايدام ظاظيع به ا هوخدک  یظؼهاي بدؽ ندًاضت یهبتًد یآ
 یددهيت یدىبده ا یظؼ پژوههد( 3124و همکداؼاو ف 6واگدىکاهم هعًاظاؼ اقتؽـ آينا ندعه اقدت  

گاه کًًعگاو با غهى که نؽکت یعيعؼق پدؽظاؾل ظؼ  یؼا ظؼ ؼوايد تؽی یهثبدت قدو یدداوباالتؽ  ه یآ
گداه کده غهى یعيعؼق یدهيت یى( به ا3124و همکاؼاو ف 7یتؽوابكته يهاو ظاظيع  پ یؽهتغ ظؼظ ؼا ظؼ  یآ

ظؼظ ظاؼظ   یقداؾ بدا فاخعه یو ؼابغه هًسًدؽ بده فدؽظ ظهع یيوخواياو کاهم ه یًیبات یتخمع یىب
گاه غهى و  8یظوظؼظ و ؼيدح ظؼ يوخوايداو و بؿؼگكداالو اقدت   یىتكدک یبدؽا یهعاضلده ضدوب یآ

 یکده ظؼ خلكدات آهوؾند یکده يوخوايداي یعيعؼقد یددهيت یدىبده ا ی( ظؼ پژوهه3126همکاؼاو ف
گاه غهى با گؽوه کًتؽل يهداو ظاظيدع  ظؼواقدع  یكهؼا ظؼ هقا یکمتؽ یضع اختماع یبوظيع ؼفتاؼها یآ

گاه غهى یىب یکیاؼتباط يؿظ و همکداؼاو  9فلدعهىو کًتؽل ؼفتاؼ وخدوظ ظاؼظ   ها یداوه یؽیتهع ی آ
گداه غهى یبده هًظدوؼ اؼتقدا یآهوؾند یهدا کده هناؼت یعيعؼق یدهيت یى( به ا3125ف عًواو  بده یآ

( ضاعؽيهاو کؽظيع که 3125اقت  کايگ و همکاؼاو ف یهايیتسمل پؽ یظؼ خنت اؼتقا یهعاضالت
گاه غهى یمبا افؿا  یابدع  یه یمافدؽاظ افدؿا یو قدالهت ؼوظ یباال هد یاؾ ؾيعگ یتمًعیقغر ؼضا یآ
گاه غهى یقغر باال یىهمچً و کًتدؽل  یهتؽب یضوظکاؼآهع یهتؽ ب یدايیبا عؿت ي ف  ثبات ه یآ

                                                           

1. Emanuel 

2. Godfrin   & Heeringen 

3. mindfulness-based cognitive therapy 

4. Howell  

5. White biredm ,R 

6  . Vaughn  

7. Petter 

8. Dewi, S. Y. 

9. Feldman 
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 یهدا آهوؾل یلهبه وق ینعيع که ضوظ اقًاظظه یاظآوؼ( 3125و همکاؼاو ف 1یلؽتاؼابغه ظاؼظ   یعوقا
گاه غهى گاه غهى یها کمتؽ اؼتباط ظاؼظ و آهوؾل یبا ؼفتاؼ تکايه یآ هوخک زدل و فًدل بنتدؽ  یآ

  نوظ یظؼ گػنته ه یداياته
گداه غهى یى( ظؼ پژوهم ضوظ يهداو ظاظيدع کده بد:249پوؼ و همکاؼاو ف قاقن  یكدتیو بنؿ یآ

 یىضوظ به ا یها ( ظؼ پژوهم3116و اليگؽ ف یوخوظ ظاؼظ  بوؼپ یهثبت هعًاظاؼ یهمبكتگ یهعًو
گاه غهى یىکه ب یعيعؼق یدهيت وخوظ ظاؼظ  آينا يهاو ظاظيع کده ظؼ  یؼابغه قو ییؾيانو یتو ؼضا یآ

گاه ظاؼيع  غهى ییباال ییؾيانو یتکه ؼضا یًیؾوخ و قدتوظه  یؼخب های یافتهکه با  بانع یباال ه یآ
گاه آهوؾل غهى یًکهبؽ ا ی( هب24:1ًف همكدو اقدت   ظهدع  یه یمؼا افدؿا ییؾياندو یتؼضا یآ

ؼوابدظ  ی یدتبؽ زضدوؼ غهدى  ک یتًهب یظؼهاي ها يهاو ظاظيع که آهوؾل ضايواظه پژوهم یىهمچً
( ؼا بنبدوظ 24:2 ی زًاؼ و ازمدع یؾياو فيبو ی( و قؽظهؿاخ24:1 ی و قنؽاب یوق یف ییؾيانو

 یًعهنن ؼا ظؼ فؽا ینًاضت های یابیفؽظ  اؼؾ یبا هعف قؽاؼ ظاظو باوؼها یتظؼ واقع  هعًو بطهع  یه
و  یدابیاؼؾ یهت داوت یوهؼا بده ند یهً  یعاتا وق کًع یو به فؽظ کمک ه ظهع یقؽاؼ ه یؽهقابله تست تأث

( ظؼ 24:2و همکداؼاو ف یًدؽنوظ  ق یاؾ ؾيعگ یتکًع و هوخک ؼضا یداظاؾ کًتؽل ا تؽی یزف قو
هداظؼاو کوظکداو  یؾيدعگ ی یدتک یمهوخک افدؿا یکه هعاضله هعًو یعيعؼق یدهيت یىبه ا یپژوهه

 یظؼ پژوههد (24:2فو همکداؼاو  یی  ؼضدانوظ یه یگیؽیآؾهوو و پ هبتال به قؽعاو ظؼ هؽزله پف
تعندع  یعًدیو ابعداظ آو   یىؾوخد ییهسوؼ  تعنع ؾياندو اقالم یظؼهاي يهاو ظاظيع که آهوؾل ؾوج

( ظؼ 24:2ف یو هوقو یازمع یی ظاظه اقت  ؼضا یمؼا افؿا یىؾوخ یو قاضتاؼ یاضالق ی نطً
هثبدت و  یهمبكدتگ یىظؼ ؾوخد یهعًدو هدای یمو گؽا ییؾيانو یتؼضا یىکه ب یافتًعظؼ یپژوهه
 یمافدؿا یىؾوخد ییؾياندو یتمًعیؼضدا یؿاوه یهعًو های یمگؽا یموخوظ ظاؼظ و با افؿا یهعًاظاؼ

 یهدػهب یهدا که اؼائه آهوؾه یعيعؼق یدهيت یىبه ا ی( ظؼ پژوهه24:3  ؼضاپوؼ و همکاؼاو فیابع یه
اقدت   یىؾوخد ییؾياندو یتؼضدا یمافدؿا یبدؽا یهًاقدب یوۀند   ی اقاله نًاقی یبؽ هكت یهبتً

 یبده هدػهک اؾ عدواهل یبًدعیکه پا یعيعؼق یدهيت یىبه ا ی( ظؼ پژوهه24:3ف یو ازمع یهًلس
 ی( ظؼ پژوههد24:4ف یگدؽاويقدم هعًداظاؼ ظاؼظ  هسمدوظؾاظه و ظ ییؾيانو یاقت که ظؼ ؼضاهًع
  ظهدع یه یمؼا افدؿا ییؾياندو یمیتو ابعداظ يدم یمیتيدم ی اقاله یظؼهاي يهاو ظاظيع که ؾوج

بؽ ؼول  یهبتً یهعًو یظؼهاي که ؼواو یعيعؼق یدهيت یىبه ا ی( ظؼ پژوهه24:3ف یو ههنع یغ وؼ
و کداهم هعًداظاؼ  ییؾياندو یتمًعیؼضدا یددهو ظؼ يت یهعًاظاؼ بطهدوظگ یمقبک افؿا یبطهوظگ

 هعًاظاؼ يبوظ   یگیؽیظؼ ظوؼه پ ییؽاتتغ یآؾهوو نعه اقت  وت ظؼ هؽزله پف یىتعاؼضات ؾوخ
                                                           

1. Taylor, B. L. 
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گداه بؽ غهى یهبتً یظؼهاي  یکه نًاضت یعؼق یدهيت یىبه ا یظؼ پژوهه( 24:5يابؽ ف قدبک  یآ
 بده پژوههدی ظؼ( 24:5ف تو علیًقلی  نوظ یيوخواياو ه یو ضوظکاؼآهع یکاهم اضغؽا  اختماع

گاه بؽ غهى یهبتً یظؼهاي و نًاضت یؼفتاؼ−نًاضتی ؼول ظو هؽ که ؼقیع يتیده ایى بؽ کداهم  یآ
ز ظ  یؿي یگیؽیظؼ ظوؼه پ یؽتأث یىکًًعگاو هؤثؽ اقت و ا و وؾو نؽکت یاقتؽـ  اضغؽا   افكؽظگ

گداه بدؽ غهى یهبتًد یظؼهاي نعه بدوظ  ندًاضت وؾو و ظؼهداو  یدؽو بدؽ هتغ یمظؼ هؽزلده آؾهدا یآ
ظاندتًع   یهدتؽیب یؽهدوؼظ پدژوهم تدأث یدؽو بؽ هدؽ چنداؼ هتغ یگیؽیظؼ هؽزله پ یؼفتاؼ−ینًاضت
بدؽ  یهبتًد یظؼهاي کده گدؽوه ندًاضت یافدتظقدت  یددهيت یدىبه ا ی( ظؼ پژوهه24:5ؾاظه ف کاظن
گاه غهى  یو اضدغؽا  کداهم هعًداظاؼ یکًًعگاو گؽوه کًتؽل يمدؽات افكدؽظگ يكبت به نؽکت یآ

 ظانته اقت 
 یلظؼباؼه آو ايدام گؽفته اقت  اها به ظت یاظیؾ یها اقت که پژوهم ییاؾ يناظها یکیضايواظه  

ههداوؼه بدا  های یوههدا و ند و ظؼهاو باندع یه یاثؽبطهد یًهايدام نعه ظؼ ؾه یقاتتسق یهتؽب یًکها
 یًدۀظؼ ؾه یهتؽهغاتعات ب یًهؾه توايع یپژوهم ه یىا یكت هؽاخعاو هماهًگ ي یفؽهًگ های یًهؾه

 یقداتتسق یهتؽپژوهم آو اقت که ب یىا یگؽظ یها نوظ  اؾ ضؽوؼت یبوه یپؽوتکل ظؼهاي یىتعو
 یهدا اضدغؽا   کداهم هًدؽف هدواظ  کداهم ظؼظ ی افكؽظگ یبؽ ؼو یگاهآ غهى یؽگػنته بؽ تأث

 يهع  یافت یو ضاؼخ یظاضل یها عًواو ظؼ پژوهم یىبا ا یپژوهه یايع  وت هؿهى يهاو ظاظه
پژوههدگؽ ؼا بدؽ  یی و فؽهًگ ظؼ ؼوابظ ؾياندو یتيقم هعًو یؿبا توخه به هغاتک غکؽ نعه و ي
گدداه بؽاقدداـ غهى یآو ظانددت کدده پؽوتکددل ظؼهدداي  یهددا عؽزواؼه یبددؽ فعاتكدداؾ یهبتًدد یآ

ؼاقدتا  یىظؼ همد یدع اؾ آو بندؽه خو یتمًعیؼضا یمکًع و عمالا ظؼ افؿا یؼا عؽاز یاقاله−یهعًو
گداه غهى یو آؾهوو نع: پؽوتکل ظؼهداي یىتعو یلغ یهفؽض  یهدا عؽزواؼه یبدؽ فعاتكداؾ یهبتًد یآ
 ؾياو هتأهل ظايهدو هؤثؽ اقت  ییؾيانو یتمًعیبؽ ؼضا یاقاله−یهعًو

 
 پرسص پژوهص

گاه غهى یپؽوتکل ظؼهاي یاآ  یتمًعیبدؽ ؼضدا یاقداله−یهعًو یها عؽزواؼه یبؽ فعاتكاؾ یهبتً یآ
 ؾياو هتأهل ظايهدو هؤثؽ اقت؟ ییؾيانو
 

 طرح پژوهص

ندعه اقدت   یلتهدک یو کمد ی دیهؽکدک و اؾ ظو بطدم ک یپژوههد یها پژوهم زاضؽ اؾ عؽذ
 ییهستدوا یلاؾ ؼول تسل: یفیهشحله ک  گیؽظ یقؽاؼ ه یکاؼبؽظ یها بؽاقاـ هعف ظؼ ظقته پژوهم
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و  ندوظ یه یبًدع و عبقه یهستوا عًايؽ و هغاتک هوؼظ يظدؽ گدؽظآوؼ یلاقت اظه نعه اقت  ظؼ تسل
 یهدا هتى یداها   ها  بًدع ها  خمله عًايؽ همکى اقت کلمه یى  اگیؽظ یقؽاؼ ه یلو تسل یههوؼظ تدؿ

(  ؼول پدژوهم هدوؼظ اقدت اظه ظؼ هؽزلده 2498 یا ي بانع فزافظ ین اه یاکاهل ظؼ آثاؼ هکتو  
ظؼ زددوؾه  ینًاقدد و هغاتعدده آثدداؼ ؼواو ی  بؽؼقدد2نددکل گؽفددت:  یًددعیفؽا یعدد یددقيطكددت تسق

گاه غهى  یظؼهداي ضايواظه ینو اقتطؽاج ه اه یو گؽظآوؼ ینو چًع باؼه قؽآو کؽ یق  هغاتعه عم3 ی آ
 یو کداؼبؽظ یخنت اقت اظه اؾ يکات عمل یاقاله یاتو ؼوا یثو هغاتعه ازاظ ی  بؽؼق4ی اقاله

اؾ يدو   یهدیآؾها یمدهي یکمد یعدؽذ پژوههد: یهشحلهه ک ه  ییؾيانو یتمًعیؼضا یمخنت افؿا
 گؽوه گواه اقت   یکو  یظؼهاي گؽوه یکآؾهوو با  پف آؾهوو  یمپ

 
 روش 

کًًعه به هؽکؿ ههداوؼه ظايهدگاه  ؾو هتأهل هؽاخعه یاوپژوهم ناهل همه ظايهدو یىا یآهاؼ ۀخاهع
ظؼ ظقدتؽـ اقدت اظه  یؽیگ وازع کًگاوؼ بوظيع  به هًظوؼ ايتطا  يمويه  اؾ ؼول يمويه یآؾاظ اقاله

به ظقت  ییؾيانو یتمًعیظؼ پؽقهًاهه ؼضا تؽی ییىکه يمؽات پا یي ؽ اؾ افؽاظ 39نع  قپف تععاظ 
و گدؽوه کًتدؽل(  یمي ؽه فگؽوه آؾها 25قاظه ايتطا  و ظؼ ظو گؽوه  یيع  به يوؼت تًاظفآوؼظه بوظ

تسدت ظؼهداو  یبه هعت ههت خلكه ظو قاعته و به يوؼت ه تگد یمنعيع  گؽوه آؾها یگؿیىخا
اؾ افؽاظ هؽ ظو گؽوه بده عمدل آهدع و  یآؾهوو به نگل گؽوه و پف اؾ اتمام خلكات  پفقؽاؼ گؽفت 

ايدول  یدتالؾم به غکؽ اقت بده علدت ؼعا  هاه پف اؾ اتمام خلكات بؽگؿاؼ نع یک یگیؽیخلكه پ
 گؽوه کًتؽل ظؼ فنؽقت ايتظاؼ ظؼهاو قؽاؼ گؽفت  ی اضالق
 

 یاسالم−یمعىى یها طرحىاره یبر فعالساز یمبتى یآگاه پروتکل درمان ذهه

گاه غهى یپؽوتکل ظؼهاي  یپؽوتکل ظؼهداي یک یاقاله یهعًو یها عؽزواؼه یبؽ فعاتكاؾ یهبتً یآ
گاه غهى ینه اه یقاقت که اؾ ؼاه تل   یاقدالم کده ههدتمل بدؽ قده ايدل اقاقد یدىظ ینو تعات یآ

فيدبؽ  ع دو  يد ر  بطهدم( و  یداتيبدوت و اهاهدت  هعداظ(  اضالق یع اعتقاظات فباوؼ به توز
گداه (  غهىیهؽاقبه هعًدو یًی ظ ی اتفيماؾ  ؼوؾه  ظعا  تهؽ یظقتوؼات عمل تدک هؽا ی اقداله یآ

و همکداؼاو   یددايیهقابله با ههکالت فآغؼبا های یوه( و ن2544 ی عنؽاي یًیفزك یهؽاقبه اقاله
 ییؾياندو یتمًعیؼضا یمخنت افؿا یظؼهاي آو اقتطؽاج هعاضله ی( اقت که هعف اؾ عؽاز2489

و ضعا بؽ اعمال  یتوکل  ياظؽ بوظو ظائم یع هايًع توز یهعًو ینه اه یپؽوتکل ظؼهاي یىاقت  ظؼ ا

78

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


NOORMAGS

      71 ...«آگاهی ذهه» براساس درماوی پروتکل تدویه

 

عًواو عؽزدواؼه  بده ی غکدؽ  ظعدا و توقدل  ندکؽگؿاؼ یى ظ یایاؾ اوت یؽیؼفتاؼ  باوؼ به هعاظ  اتگوگ
  نويع یه یبًع ه نوم
 

و ايتظهاسات  یىقهىاي یهاوب یکهذیرش،بها  ییآضهًا یکًًذگاو بشا جلسه يخست: هذف ک ک به ضشکت
 آصهىو یصپ یکًًذگاو و اجشا ضشکت

گاه با رهى ییجلسه دوم: هذف آضًا  یاساله−یهعًى یها و طشحىاسه یآ
گدداه غهى یددفخلكدده تعؽ یددىظؼ ا و قددپف يقددم  یراعضددا توضدد یتدكددن بددؽا یددکهمددؽاه بددا  یآ

توکدل  بداوؼ بده هعداظ( ظؼ  ی به هقعؼات اتند یتو ؼضا یؽلپػ یکتاپؽقتی ف یهعًو یها عؽزواؼه
بعو  تمؽکؿ بدؽ تدً ف و  یواؼق یىکًًعگاو نؽذ ظاظه نع  آياو به تمؽ نؽکت یبؽا ییؾيانو یفوظا

گاه یهؽوؼ غهً بدا  یىاعؽاف هعغوف کؽظيدع  همچًد یظضوظ ؼا به هس یپؽظاضتًع و ظوباؼه توخه و آ
گاه غهى یاظیىه ت عاهل بً  یؽل کؽظو  غهى آغداؾگؽ  اعتمداظ  پدػ یباییفقضاوت يکؽظو  نک یآ

 ی زداالت خكدمايکًًعگاو  ندؽکت یى تمدؽ یداوتقال يکؽظو  آؾاظ کؽظو( آندًا ندعيع و پدف اؾ پا
گدؽوه  یبه اعضا ی یخلكه تکل یىا یها کؽظيع  با توخه به بطم یفضوظ ؼا توي یو فکؽ یازكاق

ؼا  یهداوها هًاقک اقت تًندا باندًع و ظؼ آؼاهدم چهن یهاواؾ ؼوؾ ؼا که بؽا یظاظه و قؽاؼ نع  ؾهاي
واؼظ نعه بده ظؼوو  یتً كهاو تمؽکؿ و قپف هوا یبکهًع و بؽ ؼو یقچناؼ ي ف عم یاببًعيع و قه 

گاه   یابًع یؼا ؼها کًًع و به تمام افکاؼ و ازكاقات ضوظ آ
 

  یکذیرشبا خذا و استباط ها با خالق و  ییجلسه سىم: هذف آضًا
ؼا ظؼ  یو ايكداي یهعًدو هدای یژگیکه بتوايًع و هایی یوهن یاظگیؽیکًًعه با  خلكه افؽاظ نؽکت یىظؼ ا

 ییکًًعه تعاؼضدات ؾياندو اؾ افدؽاظ ندؽکت یکآنًا نعيع  قپف هؽ  یؽيع ؼوؾايه به کاؼ بگ یؾيعگ
ظاؼيدع و  ییکه ضوظ ظؼ به هن ؾظو ؼابغده ؾياندو یتعاؼضات و يقه ییکؽظيع و به نًاقا یاوضوظ ؼا ب

بؽ ههکالت ضوظ غلبه کًًع  به بسث و چداتم پؽظاضتًدع  هدؽ فدؽظ زضدوؼ  توايًع یچغوؼ ه یًکها
 یاو  یهکاو هػهب یکتدكن بوظو ظؼ  توايع یزضوؼ ه یىؽظه فاضوظ ؼا ظؼ هسضؽ ضعاويع هدكن ک

يسبت کؽظيدع  قدپف اؾ  یگؽاوتًوؼ فؽظ اؾ ضلوت کؽظو با ضعا بانع( و ظؼباؼه ازكاقات آو با ظ
کًًعه ضواقته نع تا تدكن کًًع ظؼ ايدام اعمال و ؼفتاؼ ضوظ با همكؽ  ضعاويدع آيندا ؼا  افؽاظ نؽکت

ظؼ زدل  توايدع یبه ضعا ه یماوکه آثاؼ ا یکؽظيع و به هواؼظ یاوظ ؼا بقپف ازكاـ و فکؽ ضو بیًع یه
بده ضدعا و توکدل ظؼ زدل  یمداوکده ا یاؾ آثداؼ یبه آينا کمک کًع  اناؼه کؽظيدع  فنؽقدت ییؾيانو

 49و  47  ؾهدؽ  41  ؼعع  3هؽتبظ با آو هايًع اي ال   یاتنع و به آ یهظاؼظ  تن ییههکالت ؾيانو
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 یهدا هناؼت یداظگیؽیبا توخه به  ییينا ضواقته نع ظؼ هًگام تعاؼٌ ؾيانوپؽظاضته نع  قپف اؾ آ
گاه غهى گاه یآ  یبؽضوؼظ ضدوظ ؼا بدؽ هبًدا یچگويگ یوت یابًع  یبه تمام افکاؼ و ازكاقات ضوظ آ

گاه غهى یها هناؼت که هكت و  یعوؼ هماو یقاا و اخاؾه زضوؼ ظاظو به تدؽبه  ظق یؽلهايًع پػ یآ
همؽاه اقدت( تدؽبده کًًدع   ظهع یيكبت به آيچه ؼش ه یؽلکه با ؼوذ پػ یًعیقضاوت يکؽظو ففؽا

اؾ ضدوا   یمنع پد یهًناظو پ یاو( ب31  اقؽاء  :4  کنف  22 یهفتغابى  آ یؽلپػ یاتآ یىهمچً
 هغؽذ نعه ؼا هؽوؼ کًًع  یاتآ

 
ِِ   َو اْلـُمْؤِمىُوَن ُکلُّ آَمَه بِاهللِِ » یاهبشاوبا پ ییجلسه چهاسم: هذف آضًا ِِ َو ُسُلاِِ ِِ َو ُکتُِِا َو َمالئَِکتِا

 ِِ ُق بَْیَه أََحٍد ِمْه ُسُلاِِ  یی،صياضهى  یدس صيهذگ یالهه های یهذو يبا ها یهذ(، تىسل و با285)بقشه، « وُفَرِّ
گاه رهى های یىايجام ت ش    و رکش یآ

ظؼ هًگدام زدل ههدکالت  یكدتهنا یها اؾ اتگو یعو تقل یبه آثاؼ هثبت اقت اظه اؾ ايل همايًعقاؾ
ضدايواظه  یؼا ظؼ ؼوابظ با اعضا یاهبؽاوپ یاؾ ؾيعگ یؼفتاؼ یًیاؾ اعضا يمويه ع یکپؽظاضته نع و هؽ 

کدؽظه بوظيدع  بسدث ندع و  یدهکده اعضدا تن یکؽظيع  قپف ظؼ هوؼظ فنؽقت یاوفضًوياا همكؽ( ب
بده بسدث  ییؾياندو یظؼ ؾيدعگ یاتند های یعو يبا ها یعؼاقتا با یىظؼهايگؽ آينا ؼا کاهل کؽظ  ظؼ هم

 ییؾياندو یظؼ ؾيدعگ یاتن های یعو يبا ها یعکه با یؽاتیکًًعگاو به تأث اؾ نؽکت یکگػانته نع و هؽ 
پؽظاضتده ندع   27  ق  5 یع   زع273هؽتبظ با آو هايًع ايعام   یاتبه آ یؿآينا ظاؼظ  اناؼه کؽظيع و ي

 یعهایبا یکن ههت هوؼظ اؾ تماه ه بعع ظقتکًًعه ضواقته نع ؼوؾايه تا خلك قپف اؾ افؽاظ نؽکت
 یىآينا هؤثؽ اقت  هكتقل اؾ اعمال همكؽ اخؽا و ثبت کًًع  همچًد ییؾيانو یؼا که ظؼ ؾيعگ یاتن

ؼا  یدعهايبا یکًًعه ضواقته نع تا هكتقل اؾ اعمال همكؽ زعاقل ههت هوؼظ اؾ تماه اؾ افؽاظ نؽکت
 یظانته بانًع و تًندا ؼضدا یاتن یتظؼ ضايواظه ي فیايدام وظا یاختًا  و ثبت کًًع و بکونًع بؽا

 بطم و هوؼظ عالقه ضوظ ؼا ؾهؿهه کًًع  اغکاؼ آؼاهم یعگیو ظؼ هواقع تً یؽيعضعاويع ؼا ظؼ يظؽ بگ
 

 یهحبت و اطاعهت اص اهاههاو دس صيهذگ یشتأث یاست،با اهاهاو، هعشفت، ص  ییجلسه پًجن: هذف آضًا
  ییصياضى 
ها  چناؼظه هعًوم چگويه به هدا ايكداو یًکهزضوؼ اهاهاو بسث و تباظل يظؽ نع و ظؼ هوؼظ ا ۀظؼباؼ

 یو هعًدو یايكداي یواال یگداهکمک کؽظيع و ضواهًع کؽظ تا با اقتعايت اؾ کالم و ؼفتاؼنداو بده خا
هقدعـ  ظعدا و    پؽظاضتده  یها زضوؼ ظؼ هكاخع  هکاو یؽبه تأث یىبسث نع  همچً یابین ظقت 
 یىبسث و گ تگو نع  همچًد 88  فؽقاو  297  بقؽه  71هؽتبظ با آو غافؽ   یاتظؼ هوؼظ آ یؿنع و ي
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گاه هناؼت غهى کؽظيع  قپف اؾ آياو ضواقته نع تا پدف اؾ  یىآؾاظ کؽظو ؼا ظؼ خلكه ظؼهاو تمؽ یآ
 ؽظاؾيع  اهاکى به هساقبه و هؽاقبه اعمال و ؼفتاؼ ضوظ بپ یىزضوؼ ظؼ ا

 
 جلسه ضطن: هذف بخطص و آهشصش، عفى و صفح و غفشاو 

نع  قپف ظؼ ؼابغه با ع و و گػنت و آثداؼ  یاوکًًعه ت اوت ع و و ي ر و غ ؽاو ب افؽاظ نؽکت یبؽا
نع و ظؼ ؼابغه با هعاؼا ظؼ زدل ههدکالت بده افدؽاظ  یگؽوه آهوؾل و اؾ آينا يظؽضواه یآو به اعضا

 یات آنًا نعيع  بًابؽ ؼوا یخلكه با ؼزمت اتن یىآياو ظؼ ا یىع  همچًکًًعه آهوؾل ظاظه ن نؽکت
اؾ افدؽاظ  یىؼزمدت ظاؼيدع و بًدابؽا یگدؽظ یها کده بده ايكداو ندوظ یه ینداهل کكداي یؼزمت اتن

ؼا تدؽبه کًًع تا ههمول ؼزمدت  یاؾ آو بطهًعگ یؽووتا ظؼ خلكه و ب نوظ یکًًعه ضواقته ه نؽکت
کؽظيع قدپف  یىغهى آغاؾگؽ و تقال يکؽظو ؼا ظؼ خلكه ظؼهاو تمؽ یها هناؼت یىنويع  همچً یاتن

همكدؽ ضدوظ ؼا  یکن قه هوؼظ اؾ ؼفتاؼها کًًعه ضواقته نع ؼوؾايه تا خلكه بعع ظقت اؾ افؽاظ نؽکت
 و آينا ؼا ثبت کًًع  یًعهوؼظ ع و و ي ر و غ ؽاو يما

 
ايهذاختى ايتظهاس  یشضتاب يکشدو دس پاداش )صبش( به تأخ یرش،د یبا سشا ییجلسه هفتن: هذف آضًا

 پاداش، هشاقبت، سبقت دس ع ل
 نوظ  یبه افؽاظ ظاظه ه ییو ؾيانو یضايواظگ یفايدام وظا یکه ظؼ اؾا یاضؽو یها ها و يعمت پاظال

 ها یتو ايددام يدعاظو هكد وت یگدؽاوبده زقدوق ظ یعواقدک بدع تعدع یاظآوؼیبه  یىنع  همچً یاوب
اعمدال و ؼفتداؼ ضدوظ ظؼ همده  یکًًعه ضواقته نع تا ظؼ ايددام تمداه پؽظاضته نع  و اؾ افؽاظ نؽکت

و اعتمداظ ؼا ظؼ  یباییندک یهدا و هناؼت یًًعياظؽ ضوظ بب یوقتهزاالت و اوقات پؽوؼظگاؼ خناو ؼا پ
ايده کًًعه ضواقته ندع تدا ظؼ بدؽوؾ ههدکالت ؼوؾ کؽظيع  قپف اؾ افؽاظ نؽکت یىخلكه ظؼهاو تمؽ

 ثبت کًًع  یًع هغؽذ نعه  زل و فًل يما یها با آهوؾل توايًع یؼا که ه هایی یتهوقع
 

 پسخىسايذ  یافتو اسائه و دس  یتجشبه گشوه یباصيرش  یادگیشی، ینجلسه هطتن: هذف تحک
اؾ  یدککده ظؼ خلكدات گػندته کكدک ندعه بدوظ  هدؽ  ییهدا بدؽ هناؼت یخلكه با هدؽوؼ یىظؼ ا

 یداوب یگدؽاوظ یؼا که تدؽبه کؽظه و آينا ؼا به کاؼ بكته اقدت  بدؽا یکًًعگاو هعاضالت ظؼهاي نؽکت
 عملدی تمؽیًات ؼاه اؾ یک هؽ ظیگؽ  اعضای اؾ پكطوؼايع ظؼیافت و اؼائه با کًًعگاو نؽکت  کًع یه

ظؼ هدوؼظ  یکلد یرخلكه هن با توضد یىا  کًًع هی کاهل ؼا ضوظ های آهوضته ظاؼيع  باهن ظو به ظو که
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آؾهدوو  گدؽوه پف یو پدف اؾ آو اؾ اعضدا یعؼق یاوبه پا یخلكات اؾ ابتعا تا ايتنا و هؽوؼ کل یًعفؽا
 هن بؽگؿاؼ کًًع   یگیؽیگؽفته و قؽاؼ نع که آياو خلكات پ

 
 ابسار پژوهص

 ییؾياندو یتمًعیو پؽقهدًاهه ؼضدا کیدهدا اؾ پؽقهدًاهه اعالعدات ظهوگؽاف ظاظه یآوؼ خمع یبؽا
نداهل قدى  قدال ههدتؽک  کیاقت اظه نع  اعالعات ظهوگؽاف یؽیخع یاقاله یاؼهایبؽاقاـ هع

 بانع یظه هؤت ه و پًداه قؤال ه یآؾهوو ظاؼا ىیو تععاظ فؽؾيع آو بوظ  ا التیتسً  ییؾيانو یؾيعگ
اؼتبداط   یتیها عباؼتًدع اؾ: يد ات نطًد هؤت ه ىیها پًح پؽقم اقت  ا اؾ هؤت ه کیکه قنن هؽ 

و  یهدات تیؽیهدع  یؼوابدظ خًكد ى یؾوخد یهدػهب یها یبًعیزل اضتالف و تعاؼٌ  پا  یکاله
و  یفؽؾيدع و فؽؾيدعپؽوؼ عیدتوت  یلیفداه یو اوقات فؽاغت ضايواظه  ؼفت و آهعها ریت ؽ  یاقتًاظ

 یو ثبدات ظؼويد یقداؾ مهیپؽقهدًاهه اؾ ؼاه ظو ي ىید(  اعتباؼ ا2498  یؽیفخع یيقم ؾو و نوهؽ
ندعه  اویدب 98/1پؽقهًاهه بؽابؽ با  ىیکؽويباش ا یآت ا کینعه اقت  ضؽ یکؽويباش( بؽؼق یفآت ا

 کیو با اقدت اظه اؾ ضدؽ 927/1 ها هیگو یو ععم تكاو یبؽاوو ظؼ يوؼت تكاو ؽهىیاقپ کیکه ضؽا
 که پؽقهدًاهه اؾ اعتبداؼ يكدبتاا  ظهع یيهاو ه حیگؿاؼل نعه اقت  يتا 926/1گاتمى  یقاؾ مهیظو ي
 یدیو ؼوا ییهستدوا یدیاؾ ظو ؼول ؼوا ؿیدآؾهدوو ي ىیدا یدیؼوا یبؽؼق یبؽضوؼظاؼ اقت  بؽا ییباال

آؾهدوو  ییهستدوا یدیاقت اظه نعه اقت  ؼوا ییوابكته به هالک اؾ يو  همؿهاو يكبت به بؽآوؼظ ؼوا
(( p/<1112بده ظقدت آهدع کده ظؼ قدغر  1/1:ظؼ زعوظ  ؽهىیاقپ یبا اقت اظه اؾ ؼول همبكتگ

با اقت اظه اؾ تكت هعاظل بده ظقدت  ؿیوابكته به هالک اؾ يو  همؿهاو ي ییؼوا ىیظاؼ بوظ  همچً هعًا
يمدؽه کدل آؾهدوو هدػکوؼ بدا يمدؽه کدل  اویده یهمبكتگ کیضؽ  ییيو  ؼوا ىیا یبؽؼق یآهع  بؽا

کمتدؽ اؾ  یظؼ قدغر هعًداظاؼ 837/1 یهمبكدتگ کیکه ضدؽ چیايؽ ییؾيانو یپؽقهًاهه ؼضاهًع
بؽضدوؼظاؼ  ییيكبتاا باال ییکه پؽقهًاهه اؾ اعتباؼ و ؼوا ظهع یيهاو ه حیگؿاؼل نعه اقت  يتا 12/1

 اویدهدا و آقا ضاين ژهیدظو يكدطه و یپؽقهًاهه ظاؼا ىیا: یگزاس  ي شه ۀى یض(  2498  یؽیاقت فخع
ها بده  قدؤال یگدػاؼ ت داوت ظاؼيدع  يمؽه گؽیکعیاقت که ظؼ پًح قؤال هؽبوط به يقم ؾو و هؽظ با 

 ۀاقت  يمدؽ 311پؽقهًاهه  بؽابؽ با  ىیظؼ ا ی( اقت  زعاکثؽ يمؽه آؾهوظي5و  4  3  2  1يوؼت ف
 اقت   ییؾيانو هتؽیب یباالتؽ  يهايه ؼضاهًع

 
  ها افتهی

 فؽؾيدع تعدعاظ و التیتسًد ؿاویده اؾظواج  هعت قى  هايًع کًًعگاو نؽکت ی یتوي یها ناضى
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  ظاؼيع ها گؽوه ظؼ یکكايی عیتوؾ باا یتقؽ کًًعگاو نؽکت که ظهع یه يهاو
 

 ها  آزمىن و پیگیری گروه آزمىن، پس : ومرات تىصیفی )میاوگیه و اوحراف معیار( متغیرهای وابسته در پیص1جدول 

 پیگیزی آسمونپس آسمونپیص گزوه متغیز

اوحزاف  میاوگیه تعذاد  
اوحزاف  میاوگیه تعذاد یارمع

اوحزاف  میاوگیه تعذاد یارمع
 یارمع

ارتباط 
 کالمی

MIND 44 8/9 9/4 44 47 3/4 44 7/46 2/4 
CON 44 7/9 4/2 44 3/8 8/4 44 2/9 4/4 

پایبىذی 
 مذهبی

MIND 44 4/44 5/4 44 8/46 2/4 44 2/46 4/4 
CON 44 2/44 4/2 44 9/8 5/2 44 4/9 2/4 

 MIND 44 7/7 8/4 44 2/48 4/4 44 8/47 9/0 حل تعارض
CON 44 7/8 3/2 44 2/8 6/4 44 2/8 2/4 

مذیزیت 
 مالی

MIND 44 7/8 8/4 44 6/46 3/4 44 6/46 9/0 
CON 44 9 4/2 44 2/43 8/3 44 4/43 7/3 

ارتباط 
 جىسی

MIND 44 4/8 9/4 44 4/47 2/4 44 5/47 9/0 
CON 44 6/8 6/4 44 9 5/4 44 4/9 5/4 

اوقات 
 فزاعت

MIND 44 8 7/4 44 3/48 4 44 2/48 9/0 
CON 44 7/7 4/4 44 9 5/4 44 4/9 2/4 

مسائل 
 ضخصیتی

MIND 44 9/9 9/4 44 4/46 2/4 44 7/46 4 
CON 44 6/9 6/4 44 4/9 5/4 44 6/9 2/4 

فزسوذان و 
 یفزسوذپزور 

MIND 44 7/9 8/4 44 3/47 4/4 44 4/47 4 
CON 44 2/9 5/4 44 4/9 8/4 44 7/9 8/4 

وقص سن و 
 مزد

MIND 44 40 5/4 44 2/48 8/0 44 48 7/0 
CON 44 44 5/4 44 7/40 6/4 44 3/40 3/4 

 صله ارحام
MIND 44 5/40 4/4 44 4/48 8/0 44 8/47 4 
CON 44 7/40 5/4 44 2/8 9/4 44 6/8 4/4 

 
و پیگیدؽی ؼا  آؾهدوو آؾهوو  پف های پیم ها ظؼ هوقعیت هیايگیى و ايسؽاف هعیاؼ گؽوه 2خعول 

آؾهوو و پیگیؽی گؽوه آؾهایهی يكبت به گؽوه گدواه  هیايگیى پف ظهع  ظؼ هتغیؽهای وابكته يهاو هی
هدا  اؾ آؾهدوو  بؽؼقی هعًاظاؼی ت اوت هیدايگیى گدؽوه بؽایظهع   ظؼ کلیه هتغیؽها افؿایم يهاو هی

ددام آؾهدوو تسلیدل کوواؼیدايف اي آؾهوو اقت اظه نع  تسلیل کوواؼیايف ظوؼاهه با تععیل اثؽ پیم
هدا و توؾیدع  ايتطا  تًداظفی يمويده خمله ؾی بًیاظی اها ظوؼاهه هكتلؿم ؼعایت بؽضی اؾ ه ؽوضه

هدا اعمیًداو زايدل ندع   های هتغیؽهای وابكته اقدت کده اؾ بؽقدؽاؼی ایدى ه ؽوضده عبیعی يمؽه
هدای ضغدا  و واؼیايفهای کوواؼیايف هتغیؽهای وابكته  همچًیى بؽقؽاؼی ه ؽوضه همگًی هاتؽیف

هعًداظاؼ  16/1ظؼ قدغر ضغدای کمتدؽ اؾ  Fکه هقعاؼ  تویى بؽؼقی نع Fباکف و  Mآؾهوو  ؼاهاؾ 
هدای  هقیداـ  ضدؽظهظقدت آهدعه ظؼ کلیده ه تدویى بد F با توخه به عدعم هعًداظاؼی همچًیى يیكت 
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هدای ضغدا بؽقدؽاؼ اقدت و اهکداو ايددام تسلیدل  ؼضاهًعی ؾياندویی  فدؽٌ یکكدايی واؼیدايف
 کوواؼیايف وخوظ ظاؼظ 

 
 : آزمىن چىد متغیره جهت تعییه معىاداری اثر متغیر مستقل )مداخله(2جدول 

 Sig Eta عیتوس  یخطا df هیفزض F df ارسش ووع آسمون
 89/0 004/0 7 40 9/323 89/0 اثر پیالی

 
گؽوه  یعًیؽ هكتقل یاثؽ هتغ یظاؼاؽه خنت هعًیده آؾهوو اثؽ پیالی آؾهوو چًع هتغیيت 3 خعول

وابكته ظؼ قغر  یؽهایگؽوه ظؼ هتغ ثیؽأظهع که ت یظقت آهعه يهاو هه ب Fظهع   یيهاو هاتگو ؼا ظؼ 
ظهع قنن گدؽوه فهعاضلده( ظؼ تبیدیى  یؿ يهاو هیک اتا يیضؽ هعًاظاؼ اقت  112/1کمتؽ اؾ  یضغا

هدا و يیدؿ تعیدیى  به هًظوؼ تعییى هعًاظاؼی ت اوت بیى گدؽوه اقت  1/:9وابكته  یؽهایواؼیايف هتغ
ایًکه ظؼ بیى هتغیؽهای وابكته کعام یک اؾ هتغیؽها هعًاظاؼی بیهتؽی يكبت به قایؽ هتغیؽهدا ظاندته 

آؾهدوو    بیى پیمها هقیاـ ضؽظههتغیؽی اقت اظه نعه اقت  ظؼ همه  اقت اؾ تسلیل کوواؼیايف تک
هدای  آؾهدوو و تعدعیل يمدؽه هدای پدف ظیگؽ بدیى يمدؽه بیاوبه   آؾهوو همبكتگی وخوظ يعاؼظ با پف

هدای  اؾ تعدعیل يمدؽه پدفهدا  بدیى گدؽوه تواو گ ت یا هی آؾهوو ت اوت هعًاظاؼی وخوظ يعاؼظ  پیم
گاه غهىآؾهوو ت اوت هعًاظاؼی وخوظ ظاؼظ و هعاضله  پیم اقدالهی بدؽ  ی هبتًدی بدؽ عؽزواؼهدایآ

عاوم اثؽبطهدی هعاضلده به هًظوؼ بؽؼقی ت ظاؼی ظانته اقت اثیؽ هعًأافؿایم ؼضاهًعی ؾيانویی ت
گاه غهى تعیدیى  بدؽایی یک هاه پف اؾ اتمام ظوؼه آهوؾنی اؾ هؽ ظو گؽوه پیگیدؽی بده عمدل آهدع  آ

گیدؽی هکدؽؼ  های ؼضاهًعی ؾيانویی اؾ آؾهوو تسلیل واؼیايف ايعاؾه ت هؤظاؼی يمؽه هیايگیى هاهعً
بدؽ  افؿووی بًیاظی اقت که اه گیؽی هکؽؼ هكتلؿم ؼعایت ه ؽوضه کاؼبؽظ آؾهوو ايعاؾه اقت اظه نع 

ها  گیؽی های کوواؼیايف ايعاؾه ی هتغیؽ وابكته  بؽقؽاؼی ه ؽوضه کؽویت هاتؽیفها يؽهال بوظو يمؽه
يتایح آؾهوو هوندلی يهداو  نوظ  ایى فؽضیه اؾ آؾهوو هونلی اقت اظه هی قًدمکه بؽای  بانع هی
ی  يقم ؾو و هؽظ و يله اؼزام بؽقدؽاؼ هتغیؽهای اؼتباط کالهی  پایبًعی هػهبی هعیؽیت هات که ظاظ

زل تعاؼٌ  هكائل خًكی  اوقات فؽاغت  هكائل نطًیتی و فؽؾيعاو و  وتی ظؼ هتغیؽهای  اقت
گیكدؽ اقدت اظه −ظؼ ایى هتغیؽها اؾ ناضى اپكیلوو گدؽیى هداوـ پف  فؽؾيعپؽوؼی بؽقؽاؼ يیكت

 نوظ  هی
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 متغیره تکگیری مکرر چىد متغیره و  آزمىن تحلیل اودازه .3

 تک متغیزه چىذ متغیزه
 .F Sig. SS df MS F Sig مىبع تغییز

004/0 45 ارتباط کالمی * گزوه  306 2 2/453 4/56 004/0  
 004/0 34 424 2 6/242 004/0 7/25 پایبىذی مذهبی* گزوه

 004/0 466 455 47/4 536 004/0 93 حل تعارض* گزوه
 004/0 50 424 2 242 004/0 3/38 مذیزیت مالی* گزوه
 004/0 464 295 47/4 348 004/0 9/86 مسائل جىسی* گزوه
 004/0 93 303 49/4 364 004/0 6/49 اوقات فزاغت* گزوه

 004/0 56 474 24/4 242 004/0 6/30 گزوه* یتیمسائل ضخص
 004/0 89 485 3/4 255 004/0 5/55 فزسوذان * گزوه

 004/0 89 454 2 309 004/0 9/58 وقص سن و مزد* گزوه
 004/0 426 224 2 448 004/0 4/80 صله ارحام* گزوه

P <00004  

 
آؾهدوو پیالیدی هتغیؽهدای وابكدته ظؼ يتدایح  Fهای  ظهع کلیه يكبت يهاو هی 4که خعول  چًاو

ظؼ  و هدا آؾهدوو و پیگیدؽی( ظؼ گدؽوه آؾهوو  پف گیؽی فپیم آؾهوو چًع هتغیؽه ظؼ قه هؽزله ايعاؾه
یدک اؾ هتغیؽهدا ظؼ  هعًاظاؼ اقت  به هًظوؼ تعییى ایًکه هیايگیى کعام 112/1قغر ضغای کمتؽ اؾ 

هتغیؽه کًم هتقابدل هتغیدؽ وابكدته و گدؽوه  اؾ آؾهوو تک  هن ت اوت ظاؼيع گیؽی با قه هؽزله ايعاؾه
کًم هتقابل کلیه هتغیؽهدا ظؼ  ظهع که ت اوت هیايگیى هتغیؽه يهاو هی اقت اظه نع  يتایح آؾهوو تک

 هعًاظاؼ اقت   112/1گیؽی ظؼ قغر ضغای کمتؽ اؾ  هؽزله ايعاؾهقه 

 
 بحث  

گاه که غهى کًع یه یاوب یپژوهه یهفؽض بدؽ  یاقداله−یهعًدو یها عؽزواؼه یبؽ فعاتكاؾ یهبتً یآ
کده  ظهدع یيهداو ه ها یافتدهزايدل اؾ  یحيتاهؤثؽ اقت   یاوظايهدو ییؾيانو یتمًعیؼضا یمافؿا

گاه غهى یپؽوتکل ظؼهاي  یعوؼ هعًداظاؼ بده یاقداله−یهعًدو یها عؽزواؼه یبؽ فعاتكاؾ یهبتً یآ
بداال  یپژوههد یهظاظه اقت  ظؼ اؼتباط بدا فؽضد یمؾياو ظايهدو ؼا افؿا ییؾيانو یتمًعیؼضا یؿاوه

 یپدژوهم فعلد یحو همكو با يتدا کًًعه ییعتأ یها به پژوهم یيهع  وت یافتعًواو  یىبا ا یا هغاتعه
گاه غهى یىؼابغه ب یاظیؾ یها اناؼه نعه اقت  پژوهم  یقدالهت ی اؾ ؾيعگ یتمًعیقغر ؼضا ی آ
ظؼظ و ؼيدح   یىتكدک یهدايی تسمل پؽ یعکًتؽل وقا ی ضوظکاؼآهع یدايی افؽاظ عؿت ي ف  ثبات ه

 یقدالهت ؼواو  قداؾگاؼ ی اختمداع ییگؽا پدؽظاؾل  کمدال یؼا ظؼ ؼوايد تؽی یهثبدت قدو یداوه
بده  ی نًاضت  ؼفتاؼ  عاع ه  آؼاهدم غهًد ی ؾيعگ ی یتک ی ضوا   افكؽظگ ی یتک ینًاضت ؼواو

 ی ابدؽاؾ وخدوظ  افكدؽظگ ی کًتؽل ؾيدعگ یؽقابلغ یها خًبه یؽلعؿت ي ف  پػ ی ؼوابظ ظؼوو فؽظ
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 یدويیو هًؽف هواظ اف یهثايو ۀياکاؼآهع اضتالل اقتؽـ پف اؾ ضؽب یها اضغؽا   اقتؽـ  يگؽل
  خدن و همکداؼاو  24:2 ی   عدؽ  ضؿائلد2499 یدعی   اه2496 ی کؽظه اقت فظباغ یؼا بؽؼق
  ؼضدداپوؼ 24:2و همکدداؼاو   یًددؽ  ق24:2و همکدداؼاو   یاو  هعًددوه24:2 ی   کدداظم24:1

  هداول و 3121 یًگى و هدؽ یى  گداظفؽ24:3 ی و ههدنع ی  غ وؼ24:3و همکاؼاو   یؽياتره
و همکدداؼاو   یتددؽ  پ3124  واگددى و همکدداؼاو  3122ِبددؽظ و همکدداؼاو   یددت  وا3121همکدداؼاو  

 (  3125  کايگ و همکاؼاو  3125  فلعهى و همکاؼاو  3124
تالوت قدؽآو  یًی ظ یها اقالم هايًع عمل به باوؼ یىظ ینتعات یؽظاضل کهوؼ  تأث یها ظؼ پژوهم

 ی ظاؼ ؼوؾه یًدی ظ یها ضعا  يماؾ  هػهک  آهوؾه یاظغکؽ   ی هعًو یظؼهاي ؼواو یاؼت ظعا  ؾ ین کؽ
هغلق  یؽاقته(  پ2489ف یبؿؼگ خاونعه اقت:  ییعتأ یؽؾ یها زضوؼ ظؼ اهاکى هقعـ  ظؼ پژوهم

فدؽ  ی(  قداالؼ2499ؾاظه ف (  زكى2499بًا  ف ی(  فتوز2494ف یکوی(  ي2491ف یمايع یکو ي
و همکداؼاو  ی(  ؼقدوت24:2 یدا ي ی یبه يقل اؾ نؽ 24:1 یغه (  فز24:1ف یعی(  خمه:249ف
  24:1 ی   يدداؼه24:2 یغدده   ز24:2 یگددؽاو و ظ آباظی یى  زكدد24:2(  ففؽهددايبؽ  24:2ف

 همکداؼاو و ؼضدایی(  24:1ف بنهتی و باقؽیاو(  2496 بًا   غباؼی اؾ يقل به  24:1یمی ابؽاه
 ( 24:3ف همکاؼاو و غ وؼی(  24:3ف یويكی(  24:2ف همکاؼاو و زمیع(  24:2ف

ظؼ اضتالالت گوياگوو به اثبات  یهعاضالت هعًو یاثؽبطه یؿضاؼج اؾ کهوؼ ي یها ظؼ پژوهم
ضوايدعو  یتیهدى فو هع یفهعًدو یهدهبده ظعدا  ايع تدواو یهدعاضالت ه یدىاقت  اؾ خمله ا یعهؼق

 یتو ضعهت  کكدک هدعا یو توبه  عباظات و هًاقک  همؽاه یهتوو هقعـ  بطهوظگ یها يونته
 (  :::2 یى بؽگ یچاؼظه کؽظ فؼاناؼ یاضالق یها و آهوؾل یهعًو

 یتاهم یظاضل و ضاؼج اؾ کهوؼ که همگ یها پژوهم یحباال و يتا یهنعو فؽض ییعبا توخه به تأ
 یىبد یؽیياپدػ گ دت تعاهدل اختًا  تدواو یه کًًع یظؼهاو هغؽذ ه یًعؼا ظؼ فؽا یهعًو یها هعاضله

 یهدا عؽزواؼه یبدا فعاتكداؾ یظؼهداي یکدؽظؼو یدىوخدوظ ظاؼظ و ا یظؼهاي و ؼواو یهعاضالت هعًو
ؼا  ییؽاتدیتغ یى ؾوخد یعملکدؽظ و اؼتبداع یوهن یدايی ه یؽیتت کؽ  هع یوهظؼ ن یاقاله−یهعًو

 نعه اقت  ییؾيانو یتمًعیؼضا یمکه هوخک افؿا کًع یه یداظا
 

 گیری یجهوت

گاه غهى یپؽوتکل ظؼهاي یىگؽفت که تعو یدهيت تواو یپژوهم ه یىا های یافتهبا توخه به   یهبتًد یآ
 یًدهو هًغبق بدؽ ؾه یقیتل  یظؼهاي یکؽظؼو یکعًواو  به یاقاله−یهعًو یها عؽزواؼه یبؽ فعاتكاؾ

ؾيداو  ییؾياندو یتمًعیؼضدا یمظؼ بنبدوظ و افدؿا یعوؼ هعًداظاؼ بده یؽاو خاهعه ا یهػهب یفؽهًگ
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نًاقداو  ههداوؼاو و هتطًًداو ظؼ اهدؽ  بده ؼواو یکؽظؼو یىاقت اظه اؾ ا یى بًابؽااقت   یؽگػاؼتأث
 ؼا ضدايواظه قدالهت اهدوؼ ايعؼکاؼاو ظقدت پدژوهم ایى يتایح اقت اهیع  نوظ یضايواظه ق اؼل ه

قالهت کداؼکؽظ ضدايواظه   یمافؿا یبؽا یاقاله−ایؽايی نعه بوهی ظؼهايی پؽوتکل اؾ تا کًع تؽغیک
 اقت اظه کًًع   یؽاوا یؾياو خاهعه اقاله یژهو به

ععم زضوؼ هدؽ ظو  یگیؽی پژوهم کوتاه بوظو هعت پ یىا یتهسعوظ تؽیى یايل یى با وخوظ ا
 پژوهم اقت   یىخًف ظؼ ا

 
 یپژوهش یشىهادهایپ

گاه غهى یاثؽبطه یظؼ پژوهه نوظ یه یهًناظ  پ2 بدا  یاقداله یهعًدو یهدا بؽ عؽزواؼه یهبتً یآ
 نوظ  یكههقا یضايواظه ظؼهاي یها ؼول یؽقا

گاه غهى یبا توخه به اثؽبطه نوظ یه یهًناظ  پ3 ظؼ  یاقداله یهعًو یها بؽ عؽزواؼه یهبتً یآ
 یؽظ ايدام گ یههابن یها پژوهم یؿؾياو ظايهدو  ظؼ هوؼظ هؽظاو ي

بدا زددن  ییها هطتلدف  اؾ يمويده یاؾ خاهعده آهداؼ یًعهآ یها ظؼ پژوهم نوظ یه یهًناظ  پ4
 اقت اظه نوظ  یؽیگ يمويه یها ؼول یؽو با اقت اظه اؾ قا یهتؽب

  تؽ یعوالي یگیؽیبا ظوؼه پ ییها   ايدام پژوهم5
 

 یکاربرد یشىهادهایپ

گاه غهى یبا توخه به اثؽبطه نوظ یه یهًناظ  پ2 و بده  یاقداله یهعًدو یهدا بدؽ عؽزواؼه یهبتً یآ
کده ظؼ ندؽف  یکكداي یاؾ اؾظواج بدؽا یمپ یها کاؼگاه یی ؾيانو یتمًعیاؾ ياؼضا یهگیؽیهًظوؼ پ

 ظاظه نوظ  یىبه ؾوخ ییها آهوؾل یىايع  بؽگؿاؼ نوظ و چً ضايواظه یلتهک
هدا اؾ  ضايواظه ییزدل ههدکالت ؾياندو یهتطًًاو ظؼ اهؽ ضدايواظه بدؽا نوظ یه یهًناظ  پ3

گداه غهى یاقاله−یؽايینعه ا یبوه یپؽوتکل ظؼهاي  یاقداله یهعًدو یهدا بدؽ عؽزواؼه یهبتًد یآ
 اقت اظه کًًع 

  

87

www.noormags.ir

https://www.noormags.ir


                        1397 بهار و تابستان/22ش /12س/ رواوشىاسیاسالم و   87

 

 
 مىابع

 
  یاقمهه یتؽخمه اتن ین قؽآو کؽ *
گااه رههبراساس  یپروتکل درماو یهتذو  (24:3ف اتلهیکزب ی اکبؽ  2  فعالساای  بار مبتىای یآ

مذار  نهیجا/  اتجربه−یآن با درمان پردایض یاثربخط یسهو مقا یاسالم−معىى  ها  طرحىاره
  ییظايهگاه عالهه عباعبا ی ياهه ظکتؽیاو  پایانبر کاهص اضطراب داوطجى

گاه رهه یاثربخط یسهمقا(  2499فعبعاتله  یعی اه  3  باا( MBCT) یدرماو ضىاختبر  یمبتى یآ
 یًی بدات ینًاقدؼواو یياهده ظکتدؽیداو  پایدر درماان افساردگ (CBTف  رفتار یضىاختدرمان

 تنؽاو   یپؿنکؼواو یتوايكت
 یضىاساروان  (2489ففدؽ یقاالؼ هسمعؼضاو  ايل یهوقو یعهنعیق هكعوظ  یدايی آغؼبا  4

 ايتهاؼات قمت  تنؽاو:  سالمت
باا ثباا   یىاید یارهاا براساس مع یییواضى  رابطه رضامىذ یبررس ( 2498ف خع ؽ یؽی خع  5

  یًیاهام ضم یو پژوهه یهؤقكه آهوؾن :قن  ینًاقؼواو اؼنع یياهه کاؼنًاقیاوپا ،یيیجاه
گداه غهى یؽتدأث»(  24:1ف یمدايیا یؽزكدیىو اه یيقیعل ازمعقاؼا   خن   6  کداهم هبتًدی یآ

 یعفاىو ها  یمار فصلىامه ب  «ایعؾ به هبتال بیماؼاو خكمی و ؼوايی ؼوزی وضعیت بؽ اقتؽـ
  63  ل27ـ  یر و گرمس

ايتهداؼات  :  تندؽاویدر علاى  اوسااو یا بر روش تحق  ا مقذمه  (2498ف هسمعؼضا یا يزافظ  7
 قمت 

 ههدنع:  و سالى  اللبااب یراللباب در س لبرساله   (2544ف یىهسمعزك ی عنؽاي یًیزك  8
  ییايتهاؼات عالهه عباعبا

  و فعالسااای  ا براساااس تفکاار و اااره یدرماو ضااىاخت یاثربخطاا(  2496ف یددؿپؽو ی ظبدداغ  9
 ینًاقد ؼواو یظکتدؽ ياهده یاو  پایاىویای عىد مصرف مىاد اف یطگیر در پ  معىى  ها طرحىاره

 تنؽاو  یپؿنک ؼواو یتوايكت یًی بات
بدؽ  یهبتًد یگؽوه یظؼهاي نًاضت یؽتأث» ( 24:1ف یقتوظه ياوؼوظ یعاهیعقغالهؽضا   ی ؼخب  :

گاه غهى مجلاه علاى    «ظؼ ؾيداو هتأهدل ییؾياندو یتؼضدا یمو افؿا یکاهم افكؽظگ بؽ یآ
  2:−94  و91  ل31ـ  یالنگ یپزضک
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 یاثؽبطهد»  (24:3فدؽزبطم ف یدوهؽ ک و یلیاقدمع هعًدوهه  یاقدؽ یؽياتر ؼضاپوؼ ه  21
  یاهو د یضىاساروان  «ؾيداو هتأهدل ییؾياندو یتبدؽ ؼضدا  یاقاله نًاقی یهكت یها آهوؾه

  33ل
 قن: پژوههگاه زوؾه و  2چ  یآورد اسالم با رو یدرماویوج  (24:7فؽ  هسمعؼضا فیقاالؼ  22

  ظايهگاه
 تقدوا یااؼقد و ؾاظ فدالذآ یدؿپؽو ی ظباغ یؿپؽو یی ؾاظه عباعباؼقول یعکاظنق ی عل یمايی قل  23

گداه بؽ یهبتً یهعًو یها عؽزواؼه یفعاتكاؾ یظؼهايگؽ یوهن یاثؽبطه»  (24:5ف  یغهدى آ
  «یىظؼ کاهم عالئن وابكته به قوء هًؽف هواظ و کًتؽل تکايه ظؼ هؽظاو هعتاظ به هت آه تداه

  65ل  25ـ  مطاوره  ها پژوهص یپژوهط−یفصلىامه علم
ايتهداؼات پژوههدگاه    قدن:یکپارچه یدرماوروان  الگىها(  24:2ف یىهسمعزك یا يی ینؽ  24

 زوؾه و ظايهگاه  
گااه رههبار  یمبتى یضىاخت یدرماوگروه یاثربخط یبررس  (24:5ف يدمه يابؽ   25  رو  بار یآ

اؼندع   یياهده کاؼنًاقدیداو  پاسرپرساتبای وىجىاواان خىدکارآماذ  و اجتماعی اضطراب
 ههنع  یظايهگاه فؽظوق ی نًاقو ؼواو یتیظايهکعه علوم تؽب

گااه رهه یاثربخط یبررس(  24:1ف يؽگف ی عؽ  ضؿائل   26  بار یدرماو ضاىاختبار  یمبتىا یآ
اؼندع  یياهه کاؼنًاقیاو  پا آمىیان ضهرستان سارمقابله با استرس در داوص و یوذگی کیفیت

    ییظايهگاه عالهه عباعبا ی عموه ینًاقؼواو
 یدرماو ضاىاختو  یگروها  رفتاار−یدرماان ضاىاخت یرتأث یسهمقا  (24:5ف یواتو  نیًقیعل  27

گاه رههبر  یمبتى یگروه یداو  پاچاا  افراد وین و اضطراب و افسردگی استرس، کاهص بر یآ
 ظايهگاه اتؿهؽاء  ی نًاقو ؼواو یتیاؼنع  ظايهکعه علوم تؽب یياهه کاؼنًاق

فصلىامه حاىیه   «ینًاقو ؼواو یىظؼ قلمؽو ههتؽک ظ یهغاتعات»(  2496ف بًا   باقؽ یغباؼ  28
  :3  لو داوطگاه

 یبؽ بطهدوظگ یهبتً یهعًو یظؼهايؼواو یاثؽبطه»(  24:3ف یههنع یعل و قمايه ی غ وؼ  29
مجلاه اواى    «ههدنع ندنؽ یىو کداهم تعاؼضدات ؾوخد ییؾيانو یتمًعیؼضا یمظؼ افؿا

  68−56و  26  ـیبهذاضت رواو
و  یهوقدو یعهنعی  قدیؽاتدعیىظن یؽضدا  علیظاقتاي   هسبوبهیگلؿاؼ   هسموظفالذ  ؼازله  :2

 یاؼتقدا یبدؽا یگؽوهد یوهبده ند یهعاضله هعًدو یاثؽبطه»  (24:1ف یاکبؽ یلهسمعاقماع
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  :2  ل6ظوؼه   و رفتاار یطاهفصالىامه اوذ  «قالهت ؼواو ظؼ ؾياو هبدتال بده قدؽعاو پكدتاو
  91−:7و

 یساتیرابطاه بهز یبررسا  (:249اقدعم ف یهسموظ و هًًوؼ قوؼه خمالپوؼ  عبعاتله  قاقن  31
گاه رههو   معىى ثؽ ؤه یعواهل اختماع ییظايهدو یکهوؼ یمهما یىاوت  داوطجىیان در یآ

    بؽ قالهت
 یؾيدعگ ی یدتک یبدؽ اؼتقدا یهعاضلده هعًدو یاثؽبطه»  (24:2ف همکاؼاو و یىنؽو یًؽ ق  32

   بناؼ و تابكتاو 23 و 22  ل5ـ ،یفصلىامه فقه پزضک  «هاظؼاو کوظکاو هبتال به قؽعاو
گااه رههبر  یمبتى یدرماو ضىاخت یاثربخط یبررس  (24:5ف یعل ؾاظه کاظن  33  کااهص بار یآ

اؼنع  ظايهکعه علوم  یياهه کاؼنًاقیاو  پااحمر هال  جمعیت کارکىان اضطراب و افسردگی
 ههنع  یظايهگاه فؽظوق ی نًاقو ؼواو یتیتؽب

گداه غهى بدؽ یهبتً ینًاضت یآهوؾل ؼاهبؽظها یاثؽبطه»  (24:2ف آهًه قاظات ی کاظم  34  یآ
همكدؽاو  ینًاضتو ههکالت ؼواو یهثايو یها ضؽبهاضتالل اقتؽـ پف اؾ  ن ئعال کاهم ظؼ

    34ل ظوؼه نهن   و رفتار یطهاوذ  «هبتال به اضتالل اقتؽـ پف اؾ قايسه افؽاظ
  (24:4ف ؾاظهیفدداتس ینو هددؽ یازمددع یعازمع  قددیًیاوزكدد یمیىقدد اعظددن  هسمددوظؾاظه   35

 2ل  8ـ  یاهو د یضىاساروان  «ییؾياندو یمیتبؽ يم یاقاله یظؼهايؾوج یؽتأث یبؽؼق»
  81−:6  و(36 یاپیپف

  (24:2ف ؾاظههىؤهد یؽوـقد و یؽیندع   هسمعؼضدایگلدؿاؼ هسمدوظ  یؽاقدم یاو هعًوه  36
گاه غهىبؽ  یبؽياهه کاهم اقتؽـ هبتً یاثؽبطه»  یمداؼاوب ی(بؽ کاهم افكؽظگMBSRف یآ

  3  ل4   ظوؼهو درد یهىضیب یپژوهط یفصلىامه علم  «هبتال به کمؽ ظؼظ هؿهى
 یهبتً یضايواظه ظؼهاي یکؽظؼو یاثؽبطه»(  24:2ف یازمعضعابطم  و یلهزًاؼ  خم یيبو  37

  خااوىاده یدرماوفصلىامه مطاوره و روان  «عالق ۀؾياو ظؼ آقتاي یبؽ زضوؼ غهى بؽ قؽظهؿاخ
  535−523  و4  ل3ـ

ضاهر   ها یوج یهدر ب یییواضى یتمىذ با رضا یىذار رابطه د یبررس  (2494ف ینهؽ یکوی ي  38
    اؼنع ههاوؼه  ظايهگاه اتؿهؽاء یياهه کاؼنًاقیاوپا تهران،

 یظؼهداي  ضدايواظه یکؽظهدایؼو یاثؽبطهد یكدههقا»(  24:1ف یقنؽاب ازمع و يايؽ یوق ی   39
  «ظؼ هؽاخعاو ظؼ آقدتايه عدالق ییؼوابظ ؾيانو ی یتبؽ زضوؼ غهى و فؽانًاضت بؽ ک یهبتً

  322−2:3  و3  ل2  ـخاوىاده یدرماوفصلىامه مطاوره و روان
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