
 

  هیاروم ییو ماما يمجله دانشکده پرستار     1395 آبان، 85 یدر پ ی، پتمشههم، شماره چهارددوره  674

 یمقاله پژوهش

  یدارشناسیپدمطالعه : يت در بارداریتجربه معنو
  

  ٣يريد دهقان نيناه، ١،٢*يديمنصوره تجو
 

  14/06/1395تاریخ پذیرش  31/03/1395تاریخ دریافت 
 
 دهيچک

 وجود به را كائنات با ونديپ اي وحدت از يقيعم احساس و است يزندگ يماد يهاجنبه از فراتر ييروين اي يهست از يآگاه مثابهبه تيمعنو: هدف و نهيزمشيپ

 دوره نيا در زن يروان و يروح، يجسم سالمت، گذارديم اثر نيجن يزندگ بر ماًيمادر مستق ستنيز بهتر و سالمت كه است نيا در يباردار دوران تياهم .آورديم
  انجام شده است. يت در باردارين تجربه معنوييتب باهدفق يتحق نيا دارد. يردهيش و يعيطب مانيزا در تيموفق، نيجن سالمت بر يتوجهقابل اثرات

نفر از زنان باردار با روش  ٦تعداد  شد. در مراکز بهداشت شهرستان کرج انجام يدارشناسيپد كرديرو با يفيك قيتحق روش به مطالعه نيا: روش کارمواد و 
 د.انجام ش اطالعات يآورجمعمصاحبه جهت  يبا استفاده از راهنما افتهيسازمانمه يق و نيعم يهامصاحبه، يريگنمونههدفمند انتخاب شدند. پس از  يريگنمونه

  .ک استفاده شديوتيموسوم به چرخه هرمن دگريک هايوتيكرد هرمنياز رو هاداده ليتحلوهيتجزدر 
 يي. معناگرا٢ يدر باردار يي. مذهب گرا١شامل  يفرع هيمادرون ٧و  يدر باردار ييگراتيمعنوبه نام  ياصل هيمادرونک يشامل ، پژوهش حاضر يهاافتهي: هاافتهي

ان يت اطرافيمعنو ريتأث. ٧ن يبر جن ييگراتيمعنوه ي. سا٦ رييتغ عنوانبه ي. باردار٥ ييگراتيمعنو. کنترل رفتار به سمت ٤ ي. حساس شدن در باردار٣، يدر باردار
  بود.

ن مهم را يد ايبا، يدر دوران باردار ين مراقبت دهندگان بهداشتي. بنابراباشديمن يسالمت مادر و جن يت عامل مهم در ارتقايتوجه به معنو: يريگجهينتبحث و 
ن يترمهماز  يکي عنوانبه ينيد يهاآموزهدر نظر داشته باشند. استفاده از  يدوران باردار يهامراقبت ارائهمادر باردار را در  يقرار دهند و نگرش معنو مدنظر

  ن مهم است.يمادر و جن يمادران باردار و توجه به نقش آن در سالمت جسم يعوامل در سالمت معنو
 يدارشناسيمطالعه پد، يفيق کيتحق، يباردار، تيمعنو: هادواژهيکل

  
 ۶۷۴-۶۸۱ ص، ۱۳۹۵ آبان، ۸۵ يدرپيپ، تمشهشماره ، دوره چهاردهم، هياروم ييو ماما يمجله دانشکده پرستار

  
  ۰۹۱۲۳۶۲۱۹۵۲: تلفن، ييو ماما يدانشکده پرستار، واحد کرج يدانشگاه آزاد اسالم، كرج: آدرس مکاتبه

Email: mansooreh_tajvidi@yahoo.com 

  
  مقدمه

 ؛ وف شده استيتعر يمختلف يهاروشت در مطالعات به يمعنو
 عنوانبهت يقرار گرفته است. معنو موردمطالعهت يابعاد مختلف معنو

 يزندگ يرويک نيمالحظه شده است.  يزندگ يمعنا يق برايتحق
ن اتصال به يگران و همچنياتصال به د يجستجو يکه افراد را برا

 از يآگاه مثابهبه تيمعنو .)۱کند (يم يوجود خارج از خود منته

 احساس و است يزندگ يماد يهاجنبه از فراتر ييروين اي يهست

 تيمعنو ).۲آورد (يم وجود به را كائنات با ونديپ اي وحدت از يقيعم
 اعمال و يمعنو سالمت عنوان با را هاآن افراد يگاه كه مذهب و

 كه بيترتنيا، بهدارند يهمپوشان هم با )٣کنند (يم ريتعب يمذهب

                                                             
  سنده مسئول)يران (نويواحد کرج، البرز، ا ي، دانشگاه آزاد اسالمييو ماما يار، دانشکده پرستارياستاد ١
  رانيواحد کرج، البرز، ا يسالمت، دانشگاه آزاد اسالم يو ارتقا ينيبال يهاقات مراقبتيار، مرکز تحقياستاد ٢
  رانيتهران، تهران، ا ي، دانشگاه علوم پزشکييو ماما ي، دانشکده پرستارييو ماما يقات مراقبت پرستارياستاد، مرکز تحق ٣

 انسان، هاآن قيطر از كه دهنديم ارائه را ييهاچارچوب دو هر

 كند درك را خود يزندگ يمتعال يهاارزش و هدف، يمعن توانديم
)٤.( 

 يمعنو يتندرست ابعاد) ۱۹۹۸( شريف يمعنو سالمت مدل در
 است شده مطرح يتعال و يطيمح، ياجتماع، يفرد ابعاد صورتبه

 يهاکنندهييشگويپ از يكي يمعنو يتندرست و تي). معنو۵(
 يمهم اطالعات، نگريکل كرديرو با و است انسان يسالمت يامدهايپ

 با تطابق افراد جهت ييتوانا و يبهداشت مراقبت يازهاين درباره

 با مقابله و يسازگار جهت الزم مداخالت و يمعنو يهاتنش

 يمعنو ي) تندرست٦کنند (يم فراهم يبهداشت مراقبت يهابحران
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 پديدارشناسي مطالعه: بارداري در معنويت تجربه
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 فرد ياجتماع و يروان، يجسم ابعاد كه است يفردمنحصربه يروين

 آماده يزندگ يهابحران با يسازگار جهت را او و كرده هماهنگ را

 يمعنادار و يشادكام، يهدفمند به يمعنو يتندرست) ٧کند (يم
 فراهم را يزندگ ادامه يبرا الزم يانرژ و شده منجر انسان يزندگ

 ياديبن حالت را يمعنو يتندرست )۱۹۸۳( سوني). ال٨( کنديم
، قلب ضربان تعداد و چهره رنگ مانند كه دانديم يمعنو سالمت
، يمعنو يتندرست حالت در .دهديم نشان را فرد مطلوب يسالمت
 يزندگ جهت و افتهي را خود يزندگ يمعنا، دهيرس كمال به انسان

 متون ). در٨کند (يم كسب يديجد يهانشيب ياجتماع معنادار
 بعد: است شده گرفته نظر در بعد دو يمعنو يتندرست يبرا، مرتبط

 ارتباط در فرد يتندرست احساس به ) يعمود (بعد يمذهب يتندرست

 ) احساسيافق بعد( يوجود يتندرست بعد و کنديم اشاره خدا با

). ٩دهد (يم حيتوض را يزندگ از تيرضا و هدف، يمعن از فرد
 به ازين، مافوق يروين به اعتقاد شامل يمعنو يتندرست يهايژگيو

 و خود يت وجوديتمام حفظ، يدرون يهماهنگ، گرانيد با ارتباط
 جهان با ارتباط حس و عتيطب از مراقبت، يقو يتيحما يهاستميس

 خطر به يطورجدبه يمعنو سالمت کهيوقت .)١٠باشد (يم رامونيپ
 يافسردگ، ييتنها احساس مانند يروان اختالالت دچار فرد، افتديم
 ).١١( شوديم يزندگ در معنا دادن دست از و

 زن كي اتيح يهادوره نيترمهم و نيباتريز از يكي ياز طرف
 و بخشلذت عيوقا از شدن مادر و يباردار .است يباردار دوران
 را يگريد موجود زن دوران نيا در و شوديم محسوب زنان يتكامل

 آن از يناش كيولوژيزيف راتييتغ ليبه دل و پرورانديم خود درون در

 است نيا در يباردار دوران تياهم .دارد يشتريب مراقبت به اجياحت

 اثر نيجن يزندگ بر ماًيمادر مستق ستنيز بهتر و سالمت كه
 گوناگون عوامل به نسبت دوران نيا در نيجن عالوهبه، گذارديم

 زن يروان و يروح، يجسم ). سالمت١٢است ( ريپذبيآس و حساس

 مانيزا در تيموفق، نيجن سالمت بر يتوجهقابل اثرات دوره نيا در

ت و يق معنويعم يبا توجه به معنا .)۱۳دارد ( يردهيش و يعيطب
 دتوانيم يت در دوران بارداريتجربه معنو يچگونگ، يسالمت معنو

سالمت مادر و  يبرا يمعنو يهاروشافتن به يدست  يبرا ييمبنا
  ن گردد.يجن

در درک  توانديمت ين تجارب زنان باردار در مورد معنوييتب
ته داش ين مفهوم توسط مراقبت دهندگان سالمت نقش مهميبهتر ا
 هموردمطالعران يت در زنان باردار در ايتجارب معنو کهييازآنجاباشد. 

ت در ينون تجربه معييتب يبرا يفيق کيانجام تحق، قرار نگرفته است
رهنگ ف ريتأثبا توجه به  خصوصاً. باشديم يضرور يرانيزنان باردار ا

ن احتمال وجود دارد که يا، تيدر درک معنو يات رفتاريو خصوص
د. متفاوت باش هافرهنگر يت با زنان ساياز معنو يرانير زنان ايتفس

ه ستين مطالعه تجربه زين موضوع در ايت ايگرفتن اهم در نظربا 
  قرار گرفته است. يموردبررست ياز معنو يرانيزنان باردار ا

  
  مواد و روش کار

پس  يدارشناسيپد كرديرو با يفيك قيتحق روش به مطالعه نيا
شد.  انجام واحد و کسب مجوز از دانشگاه يپژوهش يب شوراياز تصو

بر  ديتأک با )يليتأوك (يوتيهرمن يفنومنولوژ از مطالعه نيا در
زنان باردار از  ستهيز اتيتجرب كشف يبرا منن ون روش و دگاهيد

  ).١٤( استفاده شد تيمعنو
 بر کنندگانشرکت، مطالعه هدف به توجه با پژوهش نيا در

 ورود يارهايمع كه يزنان باردار نيب از هدفمند يريگنمونه اساس

 نيا به ورود يارهايشدند. مع انتخاب بودند دارا را مطالعه نيا به
 احساسات اظهار و انيب به ليتما و ارىيهوش: از عبارت بود مطالعه

 زبان به تكلم ىيتوانا، قيموردتحق مفهوم به نسبت خود يدرون
، شناختى اختالالت، روانى دشدهييتأ مارىيب به ابتال عدم، فارسى

 تا دا کرديپ ادامه هانمونه نشيگز ندي. فراييو ناشنوا ىينايناب

 نشد داريپد دىيجد داده چيه اطالعات كسب انيدر جر کهيهنگام
، اطالعات يآورجمع منظوربهدند. ياشباع رس به هاداده عبارتى به و
ک از يبا هر  .استفاده شد قيو عم ساختار بدون مصاحبه از

ک يجلسه مصاحبه انجام شد که زمان هر ٣ تا ١ن يب کنندگانشرکت
 هامصاحبه د.يقه به طول انجاميدق ٩٠تا  ٢٠ن ياز جلسات مصاحبه ب

 سؤال كي با مصاحبه .در مراکز بهداشت شهرستان کرج انجام شد

 سپس و شدهشروع آنان روزانه يزندگ تجارب مورد در يكل و عيوس
 به يابيدست و کنندگانشرکت قيتشو يبرا ياكتشاف سؤاالت

 هاىداده به ابىيدست تا هامصاحبه شد. دهيپرس ترقيعم اطالعات
 نوار يرو هامصاحبه کنندگانمشارکت اجازه افت. بايادامه  قيعم

 دادن گوش از پس، مصاحبه اتمام از بعد بالفاصله و شدهضبط كاست

گرفت.  ز قراريآنال مورد و ادهيپ هامصاحبه متن بارهنيچند
کلمه به کلمه به متن ، شدهضبطکه هر مصاحبه  صورتنيبد

ت. انجام گرف يمصاحبه بعد، ليتحلوهيتجزبرگردانده شده و پس از 
توسط  شدههيتوصل مضمون يكرد تحليبا استفاده از رو هادادهل يتحل

ا ر جزءجزءبهو  يانتخاب، نگرکلکرد يسه رو يون منن انجام شد. و
اه به کرد با نگ يپژوهشگر سع نگرکلکرد ي. در روکنديمشنهاد يپ

کرد يآورد. در رو دستبهک جمله يرا در  ياصل يکل متن معنا
ده يدپ يمعرف يکه برا يانات مهمين بود که بيبر ا يسع، يانتخاب

 جزءجزءبهکرد يمتن استخراج گردند و در روشاخص هستند از 
نمود تا بفهمد که  يبازخوان دقتبهپژوهشگر جمله به جمله متن را 

ن بار يبعد از چند هامصاحبه متن .)١٤( ديگويمده چه يدر مورد پد
 ياز براب يستم کدگذاريس صورتبه، ق توسط پژوهشگريدق يبازخوان

ن يا يقرار گرفتند. برا ليتحلوهيتجزه مورد ياول يهاطبقهد يتول
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 نيري دهقان ناهيد تجويدي، منصوره
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ر م شدند که ديتقس ييمعنا يبه واحدها هامصاحبهمنظور ابتدا متن 
مختلف  يکدها و به کدها برگردانده شدند. شدهخالصهمرحله بعد 

 ييهاطبقهسه شده و به يبا هم مقا هاشباهتو  هاتفاوتبر اساس 
ر توسط دو پژوهشگه ياول يهاطبقه، ن مرحلهيشدند. در ا يبنددسته

 نيهمچن قرار گرفتند. ينيمورد بازب هاهيمادروندن به يجهت رس
 استفاده شد. MAXQDA10 افزارنرماز  هادادهت يريمد يبرا

 در دقت با کرد يسع پژوهشگر هادادهنان از اعتماد يجهت اطم

ها، آن با يو تعامل طوالن طيشرا واجد کنندگانمشارکت انتخاب
 توسط ينيبازب( هاداده ريتفس نديفرا در هاآن دادن شرکت

 در و همکاران فن دياسات از نظرات استفاده، )کنندگانمشارکت

 ريو تفس هاهيمادرون استخراج در ژهيوبه مطالعه مختلف مراحل
 ندهايفرا يو چگونگ مراحل يبررس امکان نمودن ز فراهميو ن يينها

 کيمتدولوژ يهايريگميتصم يسازواضح قيطر از گرانيد توسط
  .دهد شيافزا امکان حد تا را مطالعه و اعتبار صحت
  

  هاافتهي
ن ين بيزن باردار در سن ٦شامل  پژوهش حاضر کنندگانشرکت

سانس بودند. همه يتا ل ييالت مقطع راهنمايسال و تحص ٣٠تا  ٢٢
پار  يقرار داشتند. دو نفر مولت يمه دوم بارداريدر ن کنندگانشرکت

  پار بودند. يمينفر پرا ٤و 
به نام  ياصل هيمادرونک يشامل ، پژوهش حاضر يهاافتهي
. مذهب ١شامل  يفرع هيمادرون ٧و  يدر باردار ييگراتيمعنو
رک ت، طبقات لذت ارتباط با خدا رندهيدربرگخود  يدر باردار ييگرا

 ترشيتوسل ب، لذت ذکر، لذت دعا و بهتر مستجاب شدن دعا، گناه
 يدر باردار يي. معناگرا٢، ينيض ديامبران و عمل به فرايبه ائمه و پ

ا يمان به دنيش به با ايگرا، درک بهتر قران، شامل طبقات آرامش
. ٣، يت در بارداريحس مسئول، شدن بدون اراده تريقو، آمدن بچه

ان گرياز به کمک از طرف ديشامل طبقات ن يحساس شدن در باردار
زودرنج و ، حس سرد شدن نسبت به همسر، شتريب يدگيو رس

ر شتيواقع شدن ب موردتوجهدوست داشتن ، يحساس شدن در باردار
حس دوست داشتن ، يند بودن باردارياحساس خوشا، يدر باردار

شامل طبقات  ييگراتيمعنو. کنترل رفتار به سمت ٤، يباردار
. ٥، يدر رفتار نسبت به قبل از باردار يشتر نکات معنويت بيرعا

 ريأثت، هيدر روح يباردار ريتأثر شامل طبقات ييتغ عنوانبه يباردار
. ٦ ،بهتر شدن رفتار ين رويجن ريتأث، يدر بهتر شدن زندگ يباردار

ن شامل طبقات سالمت جسم و سالمت يبر جن ييگراتيمعنوه يسا
 يان شامل طبقات اعتقادات مذهبيت اطرافيمعنو ريتأث. ٧، روان

ت در يهمسر و معنو ياعتقادات مذهب، يدر باردار تيخانواده و معنو
  .يت در بارداريماما و معنو ياعتقادات مذهب، يباردار

 يدر باردار ييگرامذهب .۱

 کنندگانمشارکت، يدر باردار ييمذهب گرا هيمادروندر مورد 
لذت ارتباط  ينکه در دوران بارداريا ازجملهاشاره کردند  يبه موارد

ر مورد د کنندگانمشارکتشتر يب. کردنديمشتر احساس يبا خدا را ب
شتر و يو ارتباط ب يش ذکر و قرائت قران در دوران بارداريافزا
  د.اشاره نمون يشتر دعا در دوران بارداريب استجابتبا خدا و  ترقيعم

شتر به عبادت و ترک گناه يل بيدر مورد م کنندگانمشارکت
 را مطرح نمودند. يمطالب
بت نس ينکه در زمان بارداريدر مورد ا کنندگانمشارکتاز  يکي

 ترکم ": ان کرديشده بود ب تريقو يمعنو ازنظر يبه قبل از باردار
صلوات  يه مثالً اآلن يزا بودم وليچ جورنيامن اهل صلوات و 

 مثالًرون در حال صلوات فرستادنم. يب مثالًدر هر جا  فرستميم
 يشيراآ مثالًز ينبودم نسبت به همه چ ينجوريا قبالً مثالًم. ينجوريا

ت يرعا يليکه آدم داره خ يپوشش کنه.يکه م
  ).۲شماره  کنندهمشارکت"(کنميم

طان يا وسوسه شيو  يتنبل ليدلبهکه  کنندگانشرکتاز  يبرخ
که  نمودنديمان يشده بود ب ترکم هاآندر  ينيض ديانجام فرا

  )۳ و ۱شماره  کنندهمشارکت( نداشتند. ياحساس خوب
  يدر باردار يي. معناگرا٢

درک ، شامل طبقات آرامش يدر باردار ييمعنا گرا هيمادرون
دون شدن ب تريقو، ا آمدن بچهيمان به دنيش به با ايگرا، بهتر قران

  بود. يت در بارداريحس مسئول، اراده
در مورد احساس آرامش با خواندن  کنندگانمشارکتاز  يکي

حس و حال خودم آرامش به خودم دعا  ": ان کرديب يدعا در باردار
  ).۴شماره  کنندهمشارکت("دهيم

 آدم حس ": ان کرديب يريت پذيش مسئوليدر مورد افزا يگريد
اطر به خ اشبچهبه خاطر ". "دا کرده.يپ يشتريت بيکنه مسئول يم
 يسع. ""ت دارهيمسئول شه. ياضافه م اشيزندگک نفر داره به ينکه يا
 ).۱شماره  کنندهمشارکت("اد اشتباه نکنميم زيتو باردار کنميم

  ي. حساس شدن در باردار٣
گران و ياز به کمک از طرف ديشامل طبقات ن هيمادرونن يا

 زودرنج و حساس، حس سرد شدن نسبت به همسر، شتريب يدگيرس
شتر در يواقع شدن ب موردتوجهدوست داشتن ، يشدن در باردار

حس دوست داشتن ، يند بودن باردارياحساس خوشا، يباردار
  بود. يباردار
ان يدر مورد احساس نسبت به همسر ب کنندگانمشارکتاز  يکي
رو  ييرابطه زناشو. دوره يليآدم نسبت به همسرش هم خ" : نمود
خوشم  اصالًبگم  يدوست ندارم چجور اصالً " ."دونه يسرد م اصالً

همسرم تو حال  با داشته باشم. يارابطهاد ي ينم
  ).۵شماره  کنندهمشارکت("خودمم.
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 پديدارشناسي مطالعه: بارداري در معنويت تجربه
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 يند بودن بارداريدر مورد حس خوشا کنندگانشرکتاز  يکي
 ...شه آدم وصفش کنهيبود. نم يندياحساس خوشا يليخ" : گفت
شه بارداره و  ياست که متوجه م يالحظهه مادر ين لحظات يبهتر

 اآلنکردم و  اشتجربهگذرونه خالصه من  ياست که م ياون نه ماه
  ).۲شماره  کنندهمشارکت" ( دميش رسيگه به انتهايد

 انيب يشدن در باردار ترحساسگر در مورد يد کنندهمشارکت
 شتريب م.يروح يهاتيحساس. شده شتريب يليتهام خيحساس" : کرد

ود منو ز بيناچ يليخ مثالًکه  يا حرفيشدم  زودرنج يليخ يعنيشده 
  ).۵شماره  کنندهمشارکت"(آورديمبه درد  يليخ

  ييگراتيمعنو. کنترل رفتار به سمت ٤
تار در رف يشتر نکات معنويت بيشامل طبقه رعا هيمادرونن يا 

هر کس را  يغذامانند  ييبود. رفتارها ينسبت به قبل از باردار
بت نکردن يغ، يت بهتر حجاب در بارداريرعا، نخوردن و هرجا نرفتن

از  يکي. يت در بارداريدر کنترل عصبان يسع، يدر باردار
 ييهرجا .خوردمينمرو  يهر کس يغذا" : گفت کنندگانمشارکت

  .)۵شماره  کنندهمشارکت"(رفتمينم
  رييتغ عنوانبه ي. باردار٥
 ريتأث، هيدر روح يباردار ريتأثشامل طبقات  هيمادرونن يا
  ود.بهتر شدن رفتار ب ين رويجن ريتأث، يدر بهتر شدن زندگ يباردار

با  ": اشاره نمود يدر مورد بهتر شدن زندگ ياکنندهشرکت 
که باردار شدم نسبت  بعداً. کالً نا.يهمسرم با خواهرم. مادر شوهرم ا

 کنندهمشارکت"(ستم"ين اآلنبه قبل خوب شدم اونطور که قبل بودم 
  ).۳شماره 
  نيبر جن ييگراتيمعنوه ي. سا٦
  بود. شامل طبقات سالمت جسم و سالمت روان هيمادرونن يا
 دگانکننمشارکتاز  يکين يدر رابطه با طبقه سالمت جسم جن 
ه بچه يم گفتن کليه سونوگرفتيه مورد فقط من داشتم که ي" : گفت

 يک ماه بعد اومدم براي باًيتقرث کسا گرفتم يمشکل داره ختم حد
چه المون راحت شه بيم که خيسيگه بنويه سونو دي چک. گفتن که

به  دروز ۴۰د ختمه تموم شه. ينداشته باشه گفتم اجازه بد يمشکل
و ت ينداشته باشه چون من از لحاظ ارث يت که بچه مشکلين نيا

ازده سالش بود که يم برادرم يداشت يامسئلهن يخانواده امان همچ
 يبعد يروز سونو ۴۰بعد از  .و فوت کرددا کرديپ يويکل يمشگل قلب
  ).۴شماره  کنندهمشارکتست (ين يمشکل اصالًم گفت يرو که داد

 ۴۰وسف رو يتا سوره  ۴۰" : ان کرديب کنندگانمشارکتاز  يکي
 ينو تو بارداريدومم و ا يب خوندم و خوردم. تو بارداريرو س روز

جالب  يليدومم همه برام خ يتو باردار يسومم هم تکرار کردم. ول
از  يکيبه قول  يول با هم نشد.ين زيهمچ اتبچهکه  گفتنيمبود 

رت يوسف سيسوره  گفتيمه يهم قو يدوستام که از لحاظ معنو

 شبود عکس العمل ها ينطوريهم ا واقعاًو  ن بچه دادهيبا به ايز
  .)۶ده شماره ننمشارکت ک("با بوديز يليخ

قرائت قران بر آرامش  ريتأثدر مورد  کنندگانشرکتاز  يکي
  ."آرومه يليخونم خ يا دعا ميخونم  يآره قران براش م": ن گفتيجن

ت ت در سالميدعا و معنو ريتأثدر مورد  کنندگانشرکتاز  يکي
 يگه است چجوريه جور ديشه  يدم که باردار مآ ": ن اشاره کرديجن

ه نکيا يخواد سالمت باشه بچه. برا يبگم. هم آدم استرس داره هم م
  ).۳شماره  کنندهمشارکت("سالمت باشه دوست داره دعا بخونه

  يان در بارداريت اطرافيمعنو ريتأث. ٧
از  يکي يان در بارداريت اطرافيمعنو ريتأثدر مورد 

 الًک است. ين پدرم مذهبم" : ن رابطه گفتيدر ا کنندگانمشارکت
همسرم  يرا برا اشخاطرهش داشتم يمون. چند روز پ ياز بچگ

 نيبب گفتميمهام رو آورده بودم.  يعکس بچگ .کردميمف يتعر
 يعنين بود يخونه خدا بود اون طرف امام حس يکيعکس خونه ما 

 ين فضايا يعنيه طرف امام زمان بود يخودم  يعکس دو سه سالگ
 يخاصنه معلم  غرقش نبودم. يليمن خ يت تو خونه ما بود. وليمعنو

ه شيانجام دادن که دوست داشتم هم يانم کار خاصيداشتم. نه اطراف
  ).۱شماره  کنندهمشارکت("عکس حضرت آقا رو تو خونه داشتم 

از  يکيت ماما در زن باردار يمعنو ريدر مورد تاث
مدم شون اويش اينکه پيل اياز دال يکي ": گفت کنندگانمشارکت

تش يباشه مهم بود که شخص يبرام مهم نبود تخصصش چطور
 يبرام مهم بود که انرژ ؛ وشون حافظ کل قران بودنيه. ايچجور

  ).۴شماره  کنندهمشارکت("مثبت بده
 
 بحث

 بحران بروز مواقع در كه است يوجود انسان ابعاد از يكي تيمعنو

 يزندگ در معنا خلق سبب، كرده دايپ نمود يبارز شكل به استرس و
 سازمان .شوديم مشكالت با ييارويرو در بخش فرد الهام و شده

سالمت  يارتقا يبرا اصل كي عنوانبه ت رايمعنو، بهداشت يجهان
 به هرچند را يابعاد معنو سالمت فيتعر در است و رفتهيپذ افراد

 سالمت يتئور نياول يالنگو ).١٥رد (يگيم درنظر زين يضمن شكل

  ).١٧و  ١٦كرد ( انيب تيمعنو هيپا بر را
العه در مط کنندگانشرکتف شده توسط يتوص ياصل هيمادرون

دان ب کنندگانشرکتبود که اکثر  يدر باردار ييگراتيمعنو، حاضر
احساس وجود خداوند  کنندگانشرکتهمه  ياشاره نمودند. به عبارت

ان يب ترپررنگ صورتبه يدر دوران باردار خصوصاً يرا در زندگ
 يپرستش خدا و سع، مانند نماز و عبادت ينيض ديفرا هاآننمودند. 
 يخدا و نقش او در سپر يجستجو باهدفم ارتباط با خدا را يدر تحک

ج يافته با نتاين يان نمودند. ايب يکردن هر چه بهتر دوران باردار
در آن  کنندگانشرکت). ١٨دارد ( يخوانهمن رسول يمطالعه حس
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، ينيض ديمانند عمل به فرا يان نمودند که اعمال مذهبيمطالعه ب
  .کنديمت خودشان کمک ياغلب به افراد در ارتباط با معنو

ه دارد ک يخوانهمز يگان نيهال يهاافتهيج مطالعه حاضر با ينتا
 يحيمس يماران سرطانيدر ب ياز معنوين عنوانبهارتباط با خدا را 

 كه است آن انگريب جينتا يخوانهمن ي). ا١٩نمود (ان يکا بيامر

 يهاتفاوت و دهديم ليتشك را انياد يتمام و اساس هيپا يخداشناس
 نماز دارند كه اعتقاد مسلمانان .ندارد آن در يچندان ريتأث يفرهنگ

 ريسا شود رفتهيپذ متعال يخدا توسط نماز اگر عبادتهاست؛ نيبهتر
  .)٢٠شود (يم رفتهيپذ زين يعباد اعمال

ت را به يمعنو کنندگانمشارکتک از يدر مطالعه حاضر هر 
آن را مترادف با  هاآناز  ياريو بس نمودنديممتفاوت درک  ياگونه

اعمال  هاآنان يز درمين ين اعمال مذهبيو در ب دانستنديممذهب 
ان تجربه و ين ميدر ا ؛ وگرفتيممورد استفاده قرار  يمتفاوت

ت يان در تقويت در خانواده و اطرافيمانند معنو يقبل يهانهيزم
 يدفاطميس مطالعه يهاافتهيمهم دانسته شد.  يت در بارداريمعنو

 يسازوكار سازگار كي، يمذهب استعانت كه داد همكاران نشان و
 به التيتحص سطح و يجنس، يسن مختلف يهاگروه در كه است

 بود كه نيا شده ادي مطالعه گريد جينتا .شودينماستفاده  شكل كي

دارد  معنادار ارتباط يمذهب اعمال يقبل تجربه با يمذهب استعانت
)٢١.(  

 يزندگ با مرتبط را مذهب، پژوهش نيا در کنندگانشرکت
از  يکي عنوانبه را يمذهب اعتقادات و مانيا و نموده فيتوص يمعنو
افراد  يبرا اعتقاد و مانيا هاآن گفته به .ان نمودنديت بيمعنو ابعاد

 نيحس مطالعات جينتا با افتهي نيا .دارد يمتفاوت يمعان مختلف
) ١٨) و بورک (٢٤) هرمن (٢٣همكاران ( و فرد ياري) خدا٢٢رسول (

 عوامل مؤثر از را مذهب زين) ٢٠٠٤كرامر ( و نيدارد. چ يخوانهم

  ).٢٥اند (دانسته فرد تيمعنو بر
 کنندگانشرکتهمان گونه که اشاره شد در مطالعه حاضر 

 مذهب، تيف معنويو در تعر دانستنديم يکيت را با مذهب يمعنو
 تجربه كيت يمعنو سدينويم ١٣٨٧ يدواري. امنمودنديمان يرا ب

 يمذهب ق اعماليطر از آن به مردم از ياريبس كه است يشخص
 تمام در كه مشترك يهانهيزم کنديمان يب يو .ابندييم دست

 كردن كمك، داشتن از دوست اندعبارت اندگسترده يمعنو تظاهرات

 از فرد تيرضا داشتن به كه منجر لذت كردن تجربه و گرانيد به

  ).٢٦شود (يم شيزندگ
اذعان داشتند که انجام  کنندگانشرکتدر مطالعه حاضر همه 

منجر به آرامش  ينيض ديفرا يمانند ذکر و دعا و ادا ياعمال مذهب
 سازمان يمذهب اعمال دهديمز نشان ي. مطالعات نگردديم هاآن

روابط  يازهاين، خدا با ارتباط به مربوط احساس آرامش بر عالوه افتهي
  ).٢٧کند (يم نيتأم زين را يفرد نيب

 يمذهب يهانگرش و مذهب كه بود آن انگريب مطالعه نيا جينتا
 كتاب قرآن نموده است. نيتأم يرا در دوران باردار يشتريآرامش ب

 را يزندگ يفشارها يکاهنده از عوامل يكي مسلمانان مقدس

 تيهدا را قرآن كه يكس .است كرده ذكر ينيد و يمذهب يباورها
 را آن يزندگ شئون يتمام در، دانسته شيخو يزندگ يراهنما و گر

 رخداد انتظار و رفته مشكالت شوازيپ به، دانديم خود يزندگ بر ناظر

و  خواست، امتحان عنوانبه را هايناگوار و مشكالت .را دارد آن
 د بهيام، فشارزا عوامل برابر در، آورديم شمار به ياله ديصالحد

، نديبيم را روشن ندهيآ و است يباق وجودش در هاآن حل و شيگشا
 شيخو اصالح با و خود دانسته گناهان از يناش را هايسخت از يبرخ

 با ييارويرو هنگام در کنديم هيتوص ؛ وکنديم يريگ شيپ هاآن از

 را يروان آرامش و شود گرفته كمك خدا اديو  صبر، نماز از مشكالت
  ).٢٥فرستد (يم فرو نيمؤمن قلب بر كه خداوند دانديم يزيچ

 انجام كردند كه ذكر حاضر مطالعه در كننده شركت زنان باردار

ان يبشده و  تشانياحساس رضا باعث هاآن به عمل و يمذهب ضيفرا
 نگرش تا کنديم كمك هاآن به كه است ييروين تيمعنونمودند که 

 دهديم قات نشانيتحق جينتا .دباشن داشته ينسبت به باردار يخوب

دعا  و ابدييم بهبود فرد يروان سالمت تيوضع، دعا شيبا افزا كه
  ).٢٨د (ينما يريجلوگ اضطراب و يافسردگ از توانديم

م که با انجا نمودنديمان يب کنندگانمشارکتدر مطالعه حاضر 
. کننديم يشتريب يو ذکر دعا احساس سالمت ينيد ضيفرا

 سالمت با يمثبت ارتباط تيمعنو كه است آن از يحاك هاپژوهش

 كه ده دارنديعق زين ١٩٨٨همكارانش  و گيكوئن .)٢٩دارد ( يجسم

 تيمعنو، يسالمت با مرتبط مسائل ژهيوبه تنش زا يهاتيموقع در
 يمعنو سالمت از كه يافراد .روديم شمار به يسازگار منبع مهم
 تيحما و كنترل قدرت يدارا، يقو، توانمند يافراد برخوردارند

  ).٣٠شترند (يب ياجتماع
که  بود يگرياحساس لذت از ارتباط با خدا موضوع د

ه تجرب يت در بارداريدر مطالعه حاضر در مورد معنو کنندگانشرکت
 كارسون و سوكن ج مطالعهينتا با حاضر مطالعه جيکرده بودند. نتا

 بدون كه داشتند انيب کنندگانشرکتآن  در كه دارد يخوانهم زين

 ها يان نگر و مسائل درباره تا کنندينم يراحت خدا احساس با ارتباط

 حاضر مطالعه ). در٣١ند (ينما بحث الزم يمعنو مراقبت ارائهو 

اتصال به ، يدرون آرامش به دنيرس مانند يتوسط اقدامات تيمعنو
 و گناهان شدن دهيبخش يسو به حركت، زال پروردگاريذات ال

با  افتهي نيا .شد درك هاآن يمعان بيترك و ياحساس خوشبخت
جاكوبسون  -ييناگا و بورخارد و يتأن، وار بك مطالعات جينتا
  ).٣٢-٣٥(دارد  يخوانهم

 يفرهنگ بافت در گريد مطالعات با حاضر مطالعه جينتا يخوانهم
 كي تيكه معنو باشد نيا نشانگر توانديم تيهودي و تيحيمس انياد
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 مختلف انياد يمعنو يهاهيتوص به عمل و بوده يجهان موضوع

 گذشته در .کنديم فراهم هاانسان يتعال و يرستگار يبرا را نهيزم

 مطالعه در تيمعنو بارز يهانشانه از يكي نفس يتعال به دنيرس زين

ن يحاصل از ا هيمادروندو  ).٣٦( شده بود داريپد وود استال و استول
آن بر سالمت جسم و روان  ريتأثمادر و  ييگراتيمعنوپژوهش شامل 

 در ييگراتيمعنوان بر يت اطرافيمعنو ريتأثن ين و همچنيجن
 يبود که پژوهشگران مطالعات مشابه يفردمنحصربهافته ي يباردار
ن يدهنده نو بودن ادا نکردندکه خود نشان يپ هاآنسه با يمقا يرا برا

  .باشديممختلف  يهااز به تکرار آن در جوامع و فرهنگيپژوهش و ن
  

  يريگجهينت
 يت عامل مهم در ارتقايتوجه به معنو، ق حاضريج تحقينتا بنابر

ن مراقبت دهندگان ي. بنابراروديمن به شمار يسالمت مادر و جن
 هارائمادر باردار را در  يد نگرش معنويبا، يدر دوران باردار يبهداشت

در نظر داشته باشند. استفاده از  يدوران باردار يهامراقبت
 ين عوامل در سالمت معنويترمهماز  يکي عنوانبه ينيد يهاآموزه

ن يمادر و جن يمادران باردار و توجه به نقش آن در سالمت جسم
  مهم است.

  
  يتشکر و قدردان

ه يت تشکر را از کلينها دانديمپژوهشگر بر خود واجب 
در مطالعه حاضر که صادقانه تجارب خود را در  کنندگانمشارکت

ن ين از مسئوليد. همچنيار پژوهشگر قرار دادند اعالم نماياخت
 انکنندگمشارکتبا  يو هماهنگ يکه در معرف يبهداشت يهادرمانگاه

 ر. الزم به ذکدينمايمرا  يغ ننمودند کمال قدردانيدر يچ تالشياز ه
اه مصوب در دانشگ يقاتياست که مقاله حاضر برگرفته از طرح تحق

 يآن توسط معاونت پژوهش يواحد کرج بوده و اعتبار مال يآزاد اسالم
  شده است. نيتأمآن واحد 
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Abstract 
Background & Aims: Spirituality is a powerful force in the universe or beyond the material aspects of 
life, and it creates a profound sense of unity or link to the universe. Pregnancy period is important 
because health and a better life in the mother directly affect fetal life. Physical and mental health of 
women significantly can affect the fetus, natural childbirth and breastfeeding. This study aimed to 
explore the experiences of spirituality in pregnancy. 
Materials and Methods: The study was conducted as a qualitative research with phenomenological 
approach. It was done in the health centers of the Karaj's city. 6 pregnant women were selected by 
purposive sampling. After sampling, deep and semi-structured interviews using an interview guide were 
designed to collect the authentication information. In analyzing the data, Heidegger's hermeneutics 
approach known as hermeneutics cycle was used.  
Results: The findings included a central theme by the name of spirituality in pregnancy, and 7 sub-
themes including: 1. Religiosity in pregnancy, 2. Spirituality in pregnancy, 3. Sensitization during 
pregnancy, 4. Control behavior towards spirituality, 5. Pregnancy as a change, 6. Shadow spirituality on 
embryos, and 7. The effect of spirituality on people. 
Conclusion: Spirituality is an important factor in improving the health of the mother and fetus. So health 
professionals should consider spiritual attitude during pregnancy caring. Using religious teachings is 
important as one of the most essential factors in the spiritual health of pregnant women and the fetus. 
Keywords: Spirituality, Pregnancy, Qualitative research, Phenomenological study 
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