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اثر بخشی آموزش معنویت با تاکید بر آموزههای دین مبین اسالم بر تابآوری و
سازگاری اجتماعی در افراد وابسته به مواد
محمد خالدیا  ،2رویا

ارجمندکرمانی  ،0پروین امینی 3

چکیده
پژوهش حاضر با هدف آموزش معنویت مبتنی بر آموزههای اسالمی بر تاب آوری و سازگاری اجتماعی در
افراد وابسته به مواد انجام شد .این پگژوهگش آزمایگشی از نوع پیگش آزمو گ پس آزمو با گروه کنتر بود.
جامعه مورد مطالعه شامل افراد وابسته به مواد مرکز ترک اعتیاد با متادو شهرستا قروه (نیکوسالمت) در
سا  2390بود .ابتدا تعداد 92نفر از افراد وابسته به مواد مراجعهکننده به کلینیک ترک اعتیاد بر اساپ نمونه -
گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .سپس تعداد  32نفر از این افراد که در مقیاپ تاب آوری کانر و
دیویدسو و مقیاپ سازگاری اجتماعی پایینترین نمرات را گرفتند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در
دو گروه آزمایش و کنتر قرار گرفتند .گروه آزمایش تحت آموزش  9جلسه دو ساعته معنویت قرار گرفتند
اما گروه کنتر تحت هیچرونه آموزشی قرار نررفت .جهت جمع آوری اطالعات از مقیاپ تاب آوری
کانر و دیویدسو و مقیاپ سازگاری اجتماعی استفاده شد .برای تحلیل آماری دادهها از تحلیلکوواریانس
استفاده شد .یافتهها نشا داد که میانرین نمرات سازگاری اجتماعی در پس آزمو گروه آزمایش به طور
معنا داری از میانرین نمرات پس آزمو در گروه کنتر کمتر بود و به عبارتی سازگاری افزایش یافته بود.
همچنین میانرین نمرات تاب آوری در پس آزمو گروه آزمایش به طور معنا داری از میانرین نمرات پس
آزمو در گروهکنتر باالتر بود .میتوا از آموزشمعنویت با تاکید بر آموزههای دین مبین اسال م به طور
معنی داری در ارتقا میزا تاب آوری و سازگاری اجتماعی افراد وابسته به مواد استفاده کرد.
کلیدواژه ها :آموزش معنویت ،تاب آوری ،سازگاری اجتماعی ،افراد وابسته به مواد
 .2نگویسگگگنگگده مسگگگئو  :مربی گروه روا شگگگنگگاسگگگی ،دانشگگگرگگاه پیگگام نور ،تهرا  ،ایرا  .پسگگگگت الکترونیگگک:
M ohamad_khaledian22@yahoo.com

 .0مربی گروه روا شناسی ،دانشراه پیام نور ،تهرا  ،ایرا
 .3کارشناپ ارشد حقوق ،دانشراه علوم پزشکی کردستا  ،کردستا  ،ایرا
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مقدمه
اعتیاد به موادمخدر ،یکی از مشگگکالت بهداشگگتی و اجتماعی قر حاضگگر اسگگت .اعتیاد
مهم ترین دغدغه فکری و یکی از ناگوارترین آسگگیبهایاجتماعی به شگگمار میرود .اعتیاد
نه تنها منجر به آسگگیبهای شگگدید و عمیق جسگگمی و روانی در فرد مبتال میشگگود ،بلکه
آسگگیبهای اجتماعی متعدد نظیر طالق ،بزهکاری و بیکاری را هم درپی دارد .افراد دچار
سگوءمصگرفمواد به طور متوسگو23/1سگا کمتر از دیررا عمر میکنند (رنجبر سودجانی،
سگگعیدی و میرزائی .)2395 ،اعتیاد با آسگگگیبهای جدی که در سگگطو فردی ،خانوادگی،
اجتماعی ،اقتصگادی ،رفتاری ،شگناختی ،هیجانی و زیسگتی به فرد وارد میآورد نیازمند توجه
جدی اسگگت (احمدی ،حسگگنی و سگگعیدپور .)2394 ،اعتیاد به موادمخدر به عنوا پدیدهای
زیسگتی -اجتماعی و روانی یکی از غمانریزترین تراتژدیهای انسگا معاصر است که تبعات
بسگگیار ناخوشگگگایند اقتصگگگادی ،اجتماعی و فرهنری دارد .رابطه اعتیاد با مسگگگائل اجتماعی
دوجانبه اسگت .از یک سگو اعتیاد ،جامعه را به انحطاط میکشگگاند و از سگوی دیرر پدیدهای
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اسگگت که ریشگگه در مسگگائل اجتماعی ،اقتصگگادی و فرهنری دارد .اعتیاد گرایش فرد را به
اصگگو اخالقی ،معنوی و ارزشهای اجتماعی کاهش میدهد به طوری که روانشگگگناسگگگا ،
اعتیاد را به مثابه جنگ شگگیمیایی خانری و جنگ بدو مرز میدانند (ارقبایی ،سگگلیمانیا و
محمدی پور.)2394 ،
به نظر میرسگگد که انسگگا ها در تمام فرهنگها و در زما هایی تمایل داشگگتهاندکه
حاالت ذهنی خود را تغییر دهند و به این منظور از موادمخدر و روا گردا اسگگگتفاده
میکردند .این امر باع

شگگده اسگگت که اعتیاد به موادمخدر ،امروزه یکی از معضگگالت

اسگاسگی زندگی بشگری به شگمار رود و افزایش مصگرف آ طی قر گذشته ،نررانی روز
افزونی را برای همه جوامع در پی داشگگته باشگگد )الندهلم  .)0223 ،2اعتیاد و سگگوءمصگگرف
مواد یکی از بارزترین آسگگگیبهای روانی اجتماعی اسگگگت که به راحتی می تواند بنیا
زندگی فردی ،خانوادگی وفرهنری یک کشگور را سگسگگت و پویاییهای انسگگانی آ را به
مخگاطره اندازد)شگگگریعتی ،ایزدی خواه ،مولوی و صگگگالحی .)2390 ،طبق آمارهای دفتر
1. Lundholm

محمد خالدیان و همکاران

پیشگریری از جرم و کنتر مواد سگازما ملل ( )0225شگمار مصرفکنندگا موجود مواد در
بین جمعیت  25-57سگگالهای سگگراسگگر جها  022میلیو نفر برآورد شگگده اسگگت (به نقل از
سگپهرینسگب و حسگینثابت .)2397 ،آمارها نشگا میدهد که شیوع و مصرف موادمخدر رو
به افزایش و سگگن مصگگرف آ رو به کاهش اسگگت .برنامههای درمانی گوناگونی برای درما
اعتیاد وجود دارد .هدف اصگگلی اغلب برنامههای درمانی کاهش یا قطع مصگگگرفمواد اسگگگت
(احمگدی ،نجفی ،حسگگگینیالمدنی و عاشگگگوری .)2392 ،از جمله این مداخالت می توا به
برنامههای بلندمدت اقامتی ،برنامههای کوتاهمدت بسگگگتری ،برنامههای سگگگرپایی بدو دارو و
برنگامه های متادو سگگگرپایی اشگگگاره نمود .نظریه آمادگی اعتیاد اظهار میدارد که برخی افراد
در صگورت فراهم بود شگرایو ،مسگتعد اعتیاد هستند در حالی که سایر افراد این آمادگی را
ندارند (جندریو 2و جندریو.)2942،
یکی از عوامگل مهمی کگه می توانگد در زنگدگی افراد نقش ایفگا کنگد تگابآوری اسگگگت.
داشگگتن معنا و هدف در زندگی یکی از عوامل محافظتی شگگناخته شگگده در تابآوری افراد
اسگت .تابآوری عاملی اسگگت که به افراد در رویارویی و سگگازگاری با موقعیتهای سگگخت

تأثیرات روا شگگناختی حوادث مشگگکلزا محافظت میکند(پینکارت  .)0229 ،0تابآوری به
فرایندی پویا اشگگاره دارد که انسگگا ها در زما مواجهه با شگگرایو ناگوار یا ضگگربههای روحی
به صگگورت رفتار انطباقی مثبت از خود نشگگا میدهند .تابآوری به عنوا اطمینا فرد به
تواناییهایش برای غلبه بر تنش ،داشگگتن تواناییهای مقابلهای ،حرمت خود ،ثبات عاطفی و
ویژگیهای فردی که حمایتاجتماعی از طرف دیررا را افزایش میدهد تعریف شگگگده
اسگگت .این سگگازه از جمله عواملی اسگگت که از بروز مشگگکالتروانی در میا جوانا و
نوجوانا جلوگیری میکند و آ ها را از بروز اثرات روانی رویدادهای مشگگگکلزا در اما
نراه میدارد .تابآوری به عنوا منبعی برای تسگگهیل غلبه بر مصگگائب ،مشگگکالت ،مقاومت
در برابر تنش و از بین برد اثرات روانی آ ها تعریف شگگده اسگگت .به بیا دیرر تابآوری،
2. Pinquart

1. Gendreau
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سگازگاری مثبت در واکنش به شگرایو ناگوار اسگت (سگگاداتمرتضگوی و یاراللهی.)2397 ،
تابآوری به فرایند پویای انطباق مثبت با تجربههای تلخ و ناگوار اطالق میش گود و فراتر از
جا سگگالم به در برد از اسگگترپ و نامالیمات زندگی اسگگت .بنابراین تابآوری توانایی
انسگگا برای سگگازگاری در برابر مصگگیبتها ،ضگگربهها ،درد و رنج ناشگگی از گرفتاریها و
محرکهگای تنشزای بگا اهمیگت در زندگی اسگگگت .افراد با تابآوری باال در شگگگرایو
اسگترپزا و موقعیتهای ناگوار سگگالمت روا شگگناختی خود را حفظ میکنند (بخشگگیزاده،
افروز ،بهپژوه ،غباریبناب و شگکوهییکتا .)2395 ،افرادی که قادر به شگناسگایی نظم ،انسجام
و هدف در زندگی خود هسگگتند و همچنین توانایی پیریری و دسگگتیابی به اهداف خود را
دارند ،در شگرایو دشگوار زندگی تابآوری بیشگتری از خود نشگا میدهند .انسگا ها در طو
زما  ،برای نظمبخشگگید به حاالت رفتاری و عاطفی و افزایش میزا تابآوری خود در
برخورد با مسگگائل و مشگگکالت ،راهبردهای زیادی را مورد اسگگتفاده قرار دادهاند و آگاهانه
روشهایی را با هدف تنظیم وضگگعیت روانی و رفتاری خود به کار گرفتهاند (بامیسگگتر و
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کاتلین .)0227 ،2
یکی از نشگانههای مهم سگالمتروا که توجه بسگیاری از جامعهشگناسگا  ،روا شناسا و
بخصگوص مربیا را به خودجلب کرده سگگازگاریاجتماعی اسگگت .رشگگد اجتماعی مهمترین
جنبه رشگد وجود هر شگخ

محسوب میشود و معیار اندازهگیری رشد اجتماعی هر فردی،

سگگازگاری او با دیررا اسگگت .رشگگد اجتماعی نه تنها در سگگازگاری با اطرافیانی که فرد با
آ ها در ارتباط اسگت مؤثر اسگت ،بلکه بعدها در میزا موفقیت شغلی و تحصیلی او نیز تأثیر
دارد ( مظاهری ،باغبا و فاتحی زاده .)2315 ،سگگازگاری فرایند پیوسگگتهای اسگگت که در آ
تجارب یادگیری اجتماعی شگگگخ

 ،باع

ایجاد نیازهای روانی او میشگگگود .سگگگازگاری

همچنین امکا کسگگب توانایی و مهارتهایی را فراهم میسگگازد که از آ طریق می توا به
ارضگای نیازها پرداخت .هرگاه تعاد جسگگمی و روانی فرد به گونهای دچار اختال شگگود که
حالت ناخوشگگگایندی به وی دسگگگت دهد برای ایجاد تواز نیازمند به کارگیری نیروهای
درونی و حمایتهای خارجی اسگگت .در این صگگورت ،اگر در بهکارگیری سگگاز و کارهای
1. Baumeister & Kathleen

محمد خالدیان و همکاران

جدید موفق شگگود و مسگگأله را به نفع خود حل کند فرایند سگگازگاری به وقوع پیوسگته اسگگت.
ابعاد سگگازگاری ،شگگامل سگگازگاری جسگگمانی ،روانی ،اجتماعی و اخالقی اسگگت که در رأپ
همه ،سگگازگاری اجتماعی قرار دارد .الزمه رسگید به سگگازگاری روانی ،اخالقی و جسگگمانی،
سگازگار شگد از لحاظ اجتماعی اسگت (والی پور .)2312 ،هر انسگانی میکوشگد تا خود را با
محیو فیزیکی و روانیاش سگگازگار کند ،زیرا انطباق با شگگرایو مختلف ،حاکی از س گالمت
روا اسگگت .البته این سگگازگاری به معنای همرنری وپیروی ناهشگگیار نیسگگت بلکه می تواند
دگرگونی را نیز به همراه داشگگته باشگگد .گاهی به لحاظ بروز عوامل تنشزا ،سگازگاری انسگگا
دچار اشگگکا و به بروز رفتارهای ناسگگازگار منجر میشگگود .بنابراین سگگازگاری ،مجموعه
کنشها و رفتارهایی اسگگت که فرد در موقعیتها و شگگرایو جدید به منظور ارائه پاسگگخهای
مناسگگب به محرکهای موجود از خود بروز میدهد .یکی از مهم ترین مسگگائل و مشگگکالت
اجتماعی امروزه در جوامع گوناگو  ،نابهنجاریهای رفتاری و روانی و روشهای مقابله با
آ ها اسگگت .تردیدی نیسگگت که در مسگگئله بهداشگگت روانی ،سگگازگاری روز به روز بیشگگتر
اهمیت مییابد .در دیدگاه راجرز ،شگگخصگیت ناسگازگار ،هما فردی اسگگت که مورد تهدید

.)2392
در جامعهی ایرانی و اسگگالمی ما بسگگیاری از رفتارها در زندگی فردی و اجتماعی افراد،
مسگتقیم یا غیر مسگتقیم متأثر از آموزهها و باورهای دینی اسگت .در معنویت ،سعی میشود از
ظرفیتهای وجودی ،گرایشها و انریزههای الهی و فضگگیلتهای اخالقی در بهبود و درما
بیماریها اسگگتفاده شگگود .آنچه در معنویتدرمانی حائز اهمیت اسگگت جنبۀ معناگرایانۀ آ
اسگگت که محتوای درما را شگگکل میدهد و در قالب اصگگو و عادات هر دین و مذهبی
تجلی پیدا میکند .این سگگگازهها و فنو درمانی در معنویتدرمانی می تواند جنبۀ رفتاری،
شگناختی ،فراشگناختی ،عاطفی و اخالقی داشگته باشد که در مفاهیم و رفتارهای دینی همچو
توکل ،صگگبر ،نماز ،دعا ،نیایش ،و مراقبه تعریف میشگگود .تمرینهای معنوی به شگگکلهای
گوناگو در ادیا توحیدی ،از جمله اسگالم تأیید گردیده و به کارگرفته شگده اسگت .از نظر
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روا شگناسگگا  ،علت آنکه این تمرینها در ادیا گوناگو به کار گرفته شگگده اسگگت و قرو
متمادی بشگر آ ها را به کار بسگته ،این اسگگت که بیانرر نیازهای عمیق انسگانی اسگت و در حل
مشگکالت انسا ها در قرو متمادی مفید واقع شده است (سرتی زاده ،علی اکبریدهکردی
و طبائیا  .)2395 ،مطالعات معنوی در روا شگناسگی جدی و اسگاسگی اسگت وتوجه به آ در
بسگگگیگاری از کشگگگورهگا درحگا افزایش اسگگگت .مفهوم معنا مقدمهای برای گفتوگو دربارۀ
معنویگت اسگگگت .معنا با وجوه درونی انسگگگا پیوند می خورد .معنویت ،دربرگیرندۀ ادراکات
حگاصگگگل از خود و ترکیبی از عوامل شگگگخصگگگیتی و باورهای بنیادین متنوع زندگی از جمله
جنبههای اج تماعی ،جسگمانی و روا شگناختی در ارتباط اسگت (یانگ و ماو  .)0224 ،2از نظر
ریچاردز و برگین  )0225( 0معنویت عبارت اسگگت از حس فرد از هویت و ارزش خود در
رابطه با خداوند و جایراه او در جها هسگگتی .این تعریف ،پایه و مبنای رویکرد معنویت
درمانی اسگگگت .معنویت درمانی به افراد کمک میکند که به رغم بیماری ،سگگگوگ یا
ناامیدی ،بر از دسگگت رفته ها تمرکز نکنند ،بلکه در جسگگتجوی معنا باشگگگند .در نتیجه،
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زنگدگی از نراه معنویت درمانی تحت هر شگگگرایطی معنادار اسگگگت (خالدیا  ،هدایت و
جاللیا  .)2395 ،همواره بین انسگگا و دین نسگگبت خاصگگی وجود دارد که اگر فرد مجا
بروز به آ بدهد ،قطعاً به نحوی مطلوب ظاهر میشگگگود .اگر این امر درونی سگگگرکوب
شگگود ،در اشگگکا انحرافی از قبیل خرافات ظهور خواهد کرد و در هر حا خود را به
منصگگۀ بروز و ظهور میرسگگاند .از آنجا که هر امر فطری و درونی برای فعلیتیافتن و به
عرصگۀ حضگورآمد  ،نیازمند زمینه و بستر مناسبی است ،دینداری نیز شرایطی را میطلبد
تگا بتوانگد خود را نشگگگا دهگد (یگاسگگگمی نژاد ،گلمحمدیا و سگگگعیدی پور .)2319 ،نتایج
پژوهش سگگگروریگا  ،تقیزاده و سگگگروریگا ( ) 2395بگا موضگگگوع اثربخشگگگی معنادرمانی با
رویکردی دینی بر عزت نفس و شگگگادکگامی و تگابآوری نوجوانا دختر نشگگگا داد که
معنگادرمگانی بگا رویکرد دینی می توانگد موجب افزایش عزتنفس ،شگگگادکامی و تابآوری
انسگا شگود .نتایج پژوهش عسگرری ( )2395با موضوع اثربخشی معنویت درمانی با تاکید بر
آموزههای دین مبین اسگگگالم بر کیفیتزندگی و سگگگازگاری در سگگگالمندا نشگگگا داد که
2. Richards & Bergin

1. Yang & Mao

محمد خالدیان و همکاران

آموزش معنویت مبتنی بر آموزههای اسگگالمی موجب افزایش کیفیت زندگی و سگگازگاری
در گروه آزمگایش شگگگده اسگگگت .نتایج پژوهش کرمی ،پیری کامرانی و کریمی( )2397با
موضگگوع اثربخشگگی آموزش معنویتدرمانی بر سگگازگاری اجتماعی دانشگگجویا دختر نشگگا
داد که آموزش معنویتدرمانی در افزایش سگگگازگاری اجتماعی دانشگگگجویا دختر موثر بوده
اسگگگت .نتایج پژوهش جانی ،موالیی ،جنریقوجهبیرلو و پوراسگگگمعلی ( )2393با موضگگگوع
اثربخشگگگی شگگگنگاخگتدرمانی مذهبمحور بر اضگگگطراب مرگ ،سگگگازگاریاجتماعی و
بهزیسگتیذهنی در بیمارا مبتال به سگرطا نشا داد که شناخت درمانی مذهب محور باع
کاهش نمرات اضگطراب مرگ و افزایش نمرات سگازگاری اجتماعی و بهزیستی ذهنی در
گروه آزمگایشگگگی نسگگگبگت به گروه کنتر میشگگگود .نتایج پژوهشها نشگگگا میدهد که
معنویگتدرمانی و معنادرمانی بر افزایش سگگگازگاری اجتماعی و کیفیت زندگی مؤثر اسگگگت
(دیویسگگو و جانرری  .)0223 ،2مکنلتی ،لیونه و لیوسگگا  )0227( 0نشگگا دادند که دین تاثیر
قابل توجهی در سگگازگاری دارد و از آ می توا در کارهای بالینی و مشگگاورهای نیز اسگگتفاده
کرد .در سگگطو فردی ،بررسگگیهای اخیر نشگگا داده اسگگت که نررش معنوی و امید به آینده،

موضگگگوع بررسگگگی اثربخشگگگی رویکرد گروهدرمگانیمعنوی بر افزایش میزا تابآوری
دانشآموزا دختر دوره متوسگگطه شگگگهر اصگگفها نشگگا داد که معنویتدرمانی به شگگگیوه
گروهی بر افزایش میزا تگگابآوری دانشآموزا موثر اسگگگگت .نتگگایج پژوهش دهقگا و
همکارا ( )2397با موضگگوع اثربخشگگی معنویتدرمانیگروهی بر افزایش تابآوری نشگگا
داد که آموزش معنویت در ارتقاء تابآوری موثر است.
احسگگگاپ هدفمندی و نررش معنوی ،از جمله عوامل حمایتی در تابآوری هسگگگتند
(پرکینز و جونز  .)0227 ،3طبق نظر گراهگام ،فور ،فالورز و بورک  )0222( 7کسگگگانی کگگه
اعتقادات معنوی قویتر دارند ،در برابر تنش و فشگگار مصگگونیت بیشگگتر و سگگالمت باالتری
3. Perkins & Jones
4. Furr, Flowers & Burke

1. Davison & Jhangri
2. McNulty, Livneh & Lisa
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دارند .نخسگگتین و مهم ترین عامل مربوط به تأثیر ویژه معنویت درمانی ،در بهبود نررش و
تفسگگیر فرد نسگگبت به زندگی اسگگت .افراد بر مبنای منابع در دسگگترپ و از راههای گوناگو
کنارآمد  ،اسگگترپ خود را مدیریت میکنند (دهقا و همکارا  .)2397 ،بنابراین ،با توجه
به اهمیت معنویتدرمانی و آموزههای دینی با اهداف گوناگو پیشگگریری و ارتقاء سگگطو
سگالمت روانی ،ضگرورت آموزش این آموزهها به افراد و به ویژه افراد معتاد آشگکار میشود.
با توجه به آنچه ذکر شگگگد هدف از پژوهش حاضگگگر پاسگگگخرویی به این سگگگوا بود که آیا
آموزش معنویت مبتنی بر آموزههای اسگگالمی بر تابآوری و سگگازگاریاجتماعی افراد معتاد
موثر است؟
روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
این پگگژوهگگش آزمایگگگشی از نوع پیگگشآزمو گ گ پسآزمو با گروه کنتر بود .جامعه مورد
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مطگالعگه شگگگامگل202نفر افراد معتگاد مراجعگگه کننگده بگه مراکز متگادو درمگانی ترک اعتیگگاد
نیکو سگالمت شگهرستا قروه در سا 2390بود .ابتدا تعداد 92نفر از افراد معتاد مراجعه کننده
به کلینیک ترک اعتیاد براسگاپ نمونهگیری تصگادفی ساده انتخاب شدند .سپس ت عداد 32نفر
از این افراد کگه در پرسگگگشنامه سگگگازگاری اجتماعی باالترین و در پرسگگگشگگگنامه تابآوری
پایین ترین نمرهها را گرفتند انتخاب شگدند .افراد بطور تصگگادفی به دو گروه آزمایش و گروه
کنت ر تقسگگگیم شگگگدنگد .گروه آزمگایش  9جلسگگگه 92دقیقگهای آموزش معنویگت مبتنی بر
آموزههای دینمبیناسگالم مبتنی بر کتاب روا درمانی و معنویت (وسگت ،ترجمه شگهیدی و
شگگیرافکن )2314 ،و مداخالت معنوی ریچارد و برگین ( )0225را دریافت کردند .گروه
کنتر آموزشگگی را دریافت نکرد .مالکهای ورود عبارت بودند از رضگگایت افراد انتخاب
شگگده به شگگرکت در جلسگگات درما  ،وابسگگتری به موادمخدر ،داشگگتن پرونده در کلینیک
ترکاعتیاد نیکوسگگالمت و حداقل حضگگور بیش از یک ماه در کلینیک مربوطه .مالکهای
خروج عبگارت بودند از مبتال بود به یک اختال یا بیماری دیرر ،تحت درما بود به
خاطر اختال یا بیماری و شرکت همزما در درما های دیرر و غیبت بیش از دو جلسه.

محمد خالدیان و همکاران

ابزار
 .2پرسگگگشنامه سگگگازگاری اجتماعی :به منظور جمعآوری اطالعات از مقیاپ سگگگازگاری
اجتماعی ویزمن و پی-کل  ،)2947( 2اسگتفاده شگد .این مقیاپ دارای  57سگوا کلی است
که عملکرد اجتماعی را در هفت حوزه سگگازگاری در فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه،
روابو خویشگاوندی ،روابو زناشگویی ،نقش والدینی ،روابوخانوادگی و وضعیت اقتصادی
مورد بررسگی قرار میدهد .این پرسگشگنامه در سا  2341به وسیله میرزمانی ترجمه و معرفی
شگده اسگگت .نمره باال بیانرر سگگازگاری اجتماعی پایین آزمودنی اسگگت .باال بود نمره کلی
حاکی از آ اسگت که آزمودنی از سگازگاری اجتماعی نامطلوبی برخوردار اسگت .ضگگریب
آلفای کرونباخ این پرسگگشگگنامه  2/93گزارش شگگده اسگگت (کوهسگگالی و همکارا  ،2314 ،به
نقگل از ترابی ،مندبی و گرمی زاده شگگگیرازی .)2397 ،در پژوهش شگگگمسگگگایی ،موسگگگیوند،
بیگمرادی و مقیمبیری ( )2395ضریب آلفایکرونباخ  2/95گزارش شده است.
 .0مقیاپ تابآوری کانر و دیویدسگگگو  : 0این مقیاپ شگگگامل  05گویه 5گزینهای
(کامالً نادرسگت ،بندرتدرسگت ،گاهیدرست ،اغلبدرست ،همیشهدرست) است .حداقل

( )2315ضگگریب آلفای کرونباخ این پرسگگشگگنامه را برابر با  2/14گزارش کردهاند .هم چنین
نتگایج تحلیگل عگاملی ،بیگانرر یگک عامل عمومی بود .مقدار ضگگگریب  KMOبرابر با  2/19و
مقگار آزمو کرویگگت بگارتلگگت برابر بگا  2193/13بود .مقگگدار ارزش ویژه برای این عگامگگل
عمومی برابر بگا  5/57بود .این عگامگل  05/5درصگگگد از واریانس کل مقیاپ را تعیین میکند
(سامانی و همکارا .)2315 ،
خالصگگگه جلسگگگات معنویتدرمانی با تاکید بر آموزههای دین مبین اسالم مبتنی بر کتاب
روا درمانی و معنویت (وسگگت ،ترجمه شگگهیدی و شگگیرافکن )2314 ،و مداخالت معنوی
ریچارد و برگین ( )0225در جدو  2ارائه شده است.

2. Conner-Davidson Resilience Scale

1. Wissman & Peykel
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جدول  :7خالصنه جلسنات معنویتدرمانی با تاکید بر آموزه های دین مبین اسالم

محتوای جلسات
جلسگه 2

آمادهسازی ،تعیین اهداف و قوانینگروه ،آشنایی اعضای گروه با یکدیرر ،مشاوره و بح در
مورد معنویت و اعتیاد ،و اجرای پرسشنامههای تاب آوری و سازگاری اجتماعی.
در مورد اعتیاد و بح

در مورد اثرات اعتیاد بر ایجاد اختالالت روانی

جلسگه 0

بیا مشکل ،بح

جلسگۀ 3

دعای کمیل و نیایش ،عبادات و مناسکمذهبی

جلسگۀ 7

آیات قرآنی و تفسیر ،ذکر اسماء الهی ،توضیحاتی درباره قضا و قدر الهی ،ایما آورد به اینکه
نیرویی برتر از ما قادر است ما را به مسیر سالمت هدایت کند

جلسگۀ 5

توضیو و تشریو محاسن و فواید شرکت در مراسم مذهبی ،بخشایش و توبه ،و عفو و کرم الهی،
اعتقاد به اینکه خالق هستی بهترین یاور است (مبتنی بر مداخالت ریچارد و برگین)0225 ،

جلسگۀ 5

گوش داد به صوت قرآ کریم و رو خوانی قرآ کریم توسو اعضای گروه

جلسگۀ 4

قصهقرآنی ،توسل به انوار اهلبیت (ع)

جلسگۀ 1

توضیو و تشریو فواید نماز جماعت و نماز ،زندگینامه پیامبر اکرم(ص)

جلسگۀ 9

خالصه و جمعبندی جلسات و اختتام ،صحبت در مورد آموختههای خود در گروه ،مرور برنامه
و جمعبندی برنامه آموزشی معنویت درمانی و اجرای پرسشنامههای تاب آوری و سازگاری -
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اجتماعی.

یافتهها
در پژوهش حاضگگگر 27نفر از افراد زیر دیپلم 20 ،نفر دیپلم 3 ،نفر فوق دیپلم و یک نفر
لیسگگگانس بودنگد .در رابطه با وضگگگعیت تاهل 07نفر متاهل 3 ،نفر مجرد و  3نفر متارکه بودند.
شگگگاخ

هگای توصگگگیفی تابآوری و سگگگازگاریاجتماعی در پیشآزمو و پسآزمو در

گروه آزمایش و کنتر در جدو  0ارائه شده است.
جدول :2شاخص های توصیفی نمرات تابآوری و سازگاریاجتماعی در پیشآزمون و پسآزم ون
در گروه آزمایش و کنترل

گروه

مرحله

کنتر

آزمایش
پیش آزمو

پس آزمو

پیش آزمو

پس آزمو

میانرین

55/54

52/33

55/93

55/15

انحرافمعیار

3/25

3/00

0/92

0/43

سازگاری -

میانرین

255/25

252/27

253/49

253/15

اجتماعی

انحرافمعیار

5/74

5/22

7/94

5/32

تاب آوری

محمد خالدیان و همکاران

به منظور بررسگگی اثربخشگگی آموزش معنویت با تاکید بر آموزههای دین مبین اسگگالم بر
تابآوری و سگگازگاری اجتماعی از تحلیل کواریانس چند متغیره اسگگتفاده شگگد .ابتدا برای
بررسگگی پیشفرض همرنی واریانسهای خطا ازآزمو لو اسگگتفاده شگگد .این آزمو برای
هگیگچکگگدام از مگتگغگیرهگگا معنیدار نبود .همچنین برای بررسگگگی فرض همرنی مگگاتریس
کواریانسها از آزمو ام باکس اسگگتفاده شگگد و نتایج حکایت از برقراری این پیش فرض
داشگگت ( M=2/5 , F =2/79 , P <2/25باکس) .برای بررسگگی پیش فرض نرما بود توزیع
از آزمو شگاپیرو -ویلکز اسگتفاده شگد که نتایج حکایت از نرما بود توزیعها داشت .نتایج
همرنی شگگگیب رگرسگگگیو نیز حکایت از برقراری این پیش فرض داشگگگت(،P < 2/25
 .)F=2/702باتوجه به برقراری پیش فرضها تحلیل کوواریانس چندمتغیری انجام شگگد که
نتایج حکایت از معناداری داشگگت ( =2/55 ،F = 245/9 ،P >2/222المبدای ویلکز) .برای
بررسی الروهای تفاوت از تحلیل کوواریانس تکمتغیری به شرز زیر استفاده شد.
جدول .9نتایج آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیری برای بررسی الگوهای تفاوت

سازگاری اجتماعی

074/33

10/25

2/222

2/45

مندرجات جدو  3نشا میدهد که در هر دو متغیر آموزش معنویت موثر بوده است.
بحث و نتیجهگیری
هگدف از پژوهش حگاضگگگر اثربخشگگگی آموزش معنویگت مبتنی بر آموزههگگای اسگگگالمی بر
تابآوری و سگگازگاری اجتماعی در افراد معتاد بود .نتایج نشگگا داد که اسگگتفاده از آموزش
معنویگت مبتنی بر آموزههای اسگگگالمی بر تابآوری در افراد معتاد موثر اسگگگت .این یافته با
نتگایج پژوهشهگگای حمیگد و همکگگارا ( ،)2392قگدمپور و همکگارا ( ،)2397دهقگگا و
همکارا ( )2397و سگگگروریا و همکارا ( )2395همسگگگو اسگگگت .در تبیین این یافتهها،
می توا گفت که نماز خواند  ،دعا ،ذکر و پرداختن به فعالیتهای معنوی از راه مراک ز
قشگگگری مغز و ارتباط متقابل آ ها با مراکز غدد تاالموپ و هیپوتاالموپ معنا و مفهو م
عاطفی پیدا میکنند .از سگگوی دیرر ،این مراکز با غده هیپوفیز در ارتباط اسگگت که این غده،
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فعالیت دیرر غدهها را تنظیم میکند .همچنین نتایج پژوهشها نشگگا میدهد که پرداختن
به فعالیتهای مذهبی ،بر روی مکانیسگگگمهای دفاعی بد مثل پادتنها تأثیر مثبت دارد و
مقاومت بد را در برابر بیماریهای مزمن جسگگگمی و بیماریهای روانی افزایش میدهد.
توسگل به ائمه ،زیارت ،دعا و نماز ،ابتدا توسگگو مغز دریافت شگگده و با توجه به ،نیت و قصگگد
نیروبخشگی و افزایش توانایی این اطالعات در سگیسگتم عصگبی تجزیه و تحلیل شگده که طی
آ به سگگیسگتم ایمنی دسگگتور داده میشگگود تا در مقابل اسگگترپ و فشگگار روانی مقاومت کند.
اهمیت عامل فشگگارآور از طریق ارزیابیهای شگگناختی ،که تحت تأثیر باورها و ارزشهای
فردی مانند کنتر فردی و باورهای وجودی و معنوی قرار دارد ،تعیین میشگگود (سگگروریا
و همکارا  .)2395 ،در شگگرایو دشگگوار ،معنویت ممکن اسگگت تنها منبع دسگگت یافتن به
آرامش یا پذیرش موقعیت باشگگد .رویکرد معنویت درمانی برای رسگگگاند فرد به آرامش
روا  ،یک مجموعه راهکارهای ذهنی و بینشگگگی مانند ارتقای معرفت ،خداباوری ،صگگگبر،
زهد ،توکل ،رشگگد تدریجی بینش الهی ،دعا و نیایش ،احیای فطرتالهی و و تقویت اراده
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برای ترک گنگاه را ارائگه میکنگد (قگدم پور و همکگارا  .)2397 ،بگاورهگای معنوی ،فرد
تابآور را در برابر مشگگکالت جسگگمی ،روانی و اجتماعی مصگگونیت بخشگگیده و کارکرد
زنگدگی مثبگت را افزایش میدهگد .از این دیگدگاه ،فرد زمانی که با نیروی بزرگتری د ر
ارتباط اسگگگت و اهداف و ارزشهای واالتری دارد دارای عملکرد بهتری اسگگت .در این
صگگورت ،طبیعی اسگگت که هر رخدادی هر چند توا فرسگگا ،همچو فشگگارهای شگگدید و
بیماریهای مرگآور و سگگگایر بیماریها و اختالالت در این مسگگگیر معنا یابد .هنرامی که
انسگا با مشگکالت و دشگواریها مواجه میشگود و احساپ میکند که به تنهایی بر حل آ ها
توانا نیسگت ،از فرد توانمند دیرری کمک میگیرد .بر اسگاپ آموزههای دینی ،چنین انسگانی
برای جبرا ضگگعف خود ،در عین اسگگتفاده از عوامل طبیعی و اسگگباب مادی ،باید به ن یروی
غیبی و قگدرت بی پگایگا خدا تکیه کرده و از او اسگگگتمداد جوید .توکل به خدا عامل
تقویتکنندۀ روانی و یکی از مؤثرترین مقابلههای مذهبی اسگت .در تحقیقات روا شگگناختی
نیز توکل به خدا یکی از مقابلههای مذهبی دانسگگته شگگده اسگگت .افرادی که به خدا توکل
ندارند و خود را به نیروی بیپایا الهی متصگگل نمیدانند ،نیروها و توانمندیهایشگگا م حدود
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اسگگگت .بدین جهت ،در مواجه با مشگگگکالت خود را ناتوا میبینند و نیرویی را در خود
نمیبینند تا به آ اعتماد کنند ،اما متوکال امید به پشگگتیبانی خداوند دارند و اعتماد به نفس
باالیی خواهند داشگگت .توکل به خدا ،زمینۀ رهایی از رنج و افسگگردگی و اضگگطراب را فراهم
میسگگازد (باقری ،میریا و باقری .)2390 ،فرض اسگگاسگگی در معنویتدرمانی این اسگگت که
شگگخ

نمی تواند برای همیشگگه از رنج در زندگی اجتناب کند؛ اما می تواند راه پرمعنایی

برای پاسگگخ داد به رنج در زندگی برگزیند .عالوه بر این ،کسگگانی که معنا را در زندگی
مییابند ،می توانند تواناییهای نهفتهشگگا را شگگکوفا کرده و با اثربخشگگی بیش گتری به مبارزه و
تالش در زندگی بپردازند .بهطور کلی مقابلۀ مذهبی ،متکی بر باورها و فعالیتهای مذهبی
اسگگت و از این طریق در کنتر اسگگترپهای هیجانی به افراد کمک میکند .احسگگاپ ت علق
داشگگتن به منجی واال ،امیدواری به کمک و یاری خداوند در شگگرایو مشگگکلزای زندگی،
برخورداری از حمگایگتهگای اجتماعی و معنوی همری از جمله منابعی هسگگگتندکه افراد
مذهبی با برخورداری از آ ها می توانند در مواجهه باحوادث ،فشگگار کمتری را تحمل کنند
و تابآوری باالتری داشگگگته باشگگگند .افراد دارای جهتگیری مذهبی ،دارای افسگگگردگی،

میشود.
از جمله نتایج دیرر این بود که اسگتفاده از آموزش معنویت مبتنی بر آموزه های اسگگالمی
بر سگگگازگگاری اجتمگاعی افراد معتگاد مؤثر اسگگگت .این یگافته با نتایج پژوهشهای جانی و
همکگارا ( ،)2393کرمی و همکگارا ( ،)2397عسگگگرری ( ،)2395مگکنلتی و همکگارا
( )0227و دیویسگگو و جانریری ( )0223همسگگو اسگگت .در تبیین این یافتهها می توا گفت
که نخسگگتین و مهم ترین عامل ،مربوط به تأثیر ویژه معنویتدرمانی در بهبود نررش و تفسگگیر
فرد نسگگگبگت بگه زندگی اسگگگت .افراد بر مبنای منابع در دسگگگترپ و از راههای گوناگو کنار
آمد  ،اسگگگترپ خود را مدیریت میکنند .از این دیدگاه ،می توا گفت باورها ،ارزیابیهای
شگگگنگاختی مهم را در فراینگد مقگابلگه تحت تأثیر قرار میدهند .از اینرو ،م عنویت می تواند به
افراد کمگک کنگد تا وقایع منفی را به شگگگیوه متفاوتی ارزیابی نمایند .همچنین معنویت حس
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قوی تری از کنتر را ایجگاد مینمگاید که از این راه ،به سگگگازگاری کمک میکند (بوالهری،
 .)2392در تبیین دیرر این یافته می توا گفت که در معنویت درمانی به متعالی شگگد افراد
کمک میشگگود و این بعد متعالی آنا را به سگگوی خداوند رهبری میکند .عقاید دینی و
معنوی با فراهم کرد یک نیروی یکپارچه کننده با جنبههای جسگگمانی و روانی افراد ،به
آ ها کمک میکند که از نظر معنوی سگالم باشگند و در محدوده این سگالمتی احسگاپ زنده
بود  ،هدفمندی و رضگگایت داشگگته باشگگند .راههای شگگناخت و رسگگید به خدا و تأثیر آ در
زندگی و تأکید بر ارتباط نزدیکتر با خدا ،باع

میشگگگود که وجود خدا در زندگی افراد

پررنگتر احسگگاپ شگگود ،در آ ها نوعی احسگگاپ امنیت به وجود آید و با تکیه بر نیروی
خدا ،سگگازگاری آ ها ارتقا یابد .معنویت با هدف قرار داد باورهای فرد حس قویتری از
کنتر ایجاد میکند و باع

رضگگایت از زندگی میشگگود (عسگگرری .)2395 ،شگگرکت در

مراسگگگم مگذهبی و عبگادی ،مثگل نمگاز بگاعگ

کاهش تنش و رهایی از پریشگگگانیهای عاطفی

میشگود .حالت آرامش روا  ،آرام سگگازی و آسگودگی ناشگگی از مسگگائل مذه بی ،نماز و دعا و
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نیایش ،از این جهت اسگگت که فرد به گونهای آگاهانه و خالصگگانه به آ ها عشگگق میورزد .در
احوا بزرگگا دین نیز آمگگده اسگگگت کگه بگا نمگاز ،قرآ و سگگگایر اعمگا مگذهبی بگه آرامش
میرسگگیدند (قدم پور و همکارا  .)2397 ،داشگگتن معنا در زندگی ،امیدواری به یاری خداوند
در شگگرایو مشگگکل ،بهرهمندی از حمایتهای اجتماعی و معنوی ،احسگگاپ تعلقداشگگتن به
منبعی واال از جمله روشهایی اسگگت که موجب می شگگود افراد در هنرام مواجهه با حوادث،
مصگائب و مشگکالت آسیب کمتری دیده و سالمتروا خویش را در حد بهینه حفظ کنند.
بشگر می تواند به کمک م عنویت از ابتال به بیماریهای جسگگمی و روانی و اجتماعی پیشگگریری
کنگد و با کمک گرفتن از دین ،نماز و نیایش ،به منبع الیزا و نامتناهی قدرت الهی وابسگگگته
شگده و احسگاپ امید و آرامش داشگته باشگد .شرکت در مراسم مذهبی ،آثار روانی اجتماعی
مهمی بگه همراه دارد که عالوه بر انجا م فرایض دینی ،نوعی ارتباط سگگگالم و عاطفی بین افراد
جامعه ایجاد می شگگگود .همه این موارد می تواند منجر به سگگگازگاری اجتماعی افراد شگگگود .در
شگگرایو دشگگوار ،معنویت ممکن اسگگت تنها منبع دسگگت یافتن به آرامش یا پذیرش موقعیت
باشگگد .رویکرد معنویتدرمانی برای رسگگاند فرد به آرامشروا  ،یک مجموعه راهکارهای
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ذهنی و بینشگگگی مگانند ارتقای معرفت ،خداباوری ،صگگگبر ،زهد ،توکل ،رشگگگد تدریجی
بینشالهی ،دعا و نیایش ،احیای فطرت الهی و همچنین راهکارهای گرایشگگی و کنشگگی و
تقویت اراده برای ترک گناه ارائه میکند (قدم پور و همکارا  )2397 ،که می توا گفت
این موارد زمینه الزم برای سازگاری اجتماعی در افراد را ایجاد میکنند.
از جمله محدودیتهای پژوهش عدم انجام مرحلهی پیریری بود .امید اسگگت با توجه به
دسگگگتگاوردهگا و نتگایج این پژوهش بتوا بگا آموزش معنویگت درمگانی با تاکید بر آموزه های
دین مبین اسگگگالم ،تاب آوری و سگگگازگاری اجتماعی افراد معتاد را افزایش داد تا به سگگگوی
یک زندگی سگگالم و رشگگد یافته گام بردارند .پیشگگنهاد میشگگود که جهت آشگگناسگگازی افراد
جگامعه با اعتیاد و عوارض آ کارگاههای آموزشگگگی برگزار گردد و در حوزه پیشگگگریری و
درما هم از آموزه های دینی و معنوی استفاده شود.
تشکر و قدردانی
از مسگگئوال کلینیک ترک اعتیاد نیکو سگگالمت قروه و تمام افرادی که همکاری داشگگتهاند
تشکر و قدردانی میشود.

راهبردهای نظم جوییشناختی هیجا در افراد مبتال به اختال مصرف مواد محرک ،افیو و
سیراری .فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف مواد.42-92 ،)75(20 ،
احمدی ،محسن؛ نجفی ،محمود؛ حسینیالمدنی ،سیدعلی و عاشوری ،آالله ( .)2392مقایسه

سبکهایدفاعی و ویژگیهای شخصیتی در افراد معتاد و عادی .فصلنامه اعتیاد پژوهی
سوءمصرف مواد.39-52 ،)03(5 ،
ارقبایی ،محمد؛ سلیمانیا  ،علیاکبر و محمدیپور ،محمد ( .) 2394نقش جوعاطفی خانواده در

گرایش به مصرف مواد :بررسی نقش میانجی عاطفه منفی .فصلنامه اعتیادپژوهی سوءمصرف
مواد.53-42 ،)75(20 ،
امانی ،رزیتا؛ اعتمادی ،عذرا؛ فاتحی زاده ،مریم و بهرامی ،فاطمه ( .) 2392رابطه میا سبکهای
دلبستری و سازگاری اجتماعی .مجله روانشناسی بالینی و شخصیت.25-05 ،)5(29 ،
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امینی ،فهیمه ( .) 2390رابطه بین تابآوری و فرسودگیشغلی پرستارا  .مجله توسعه پژوهش در
پرستاری و مامایی.220-97 ،)0(22 ،
باقری ،حسین؛ میریا  ،سید احمد و باقری ،مائده ( .) 2390بررسی رابطه بین توکل به خدا و سالمت
روا بین دانشجویا دانشراه آزاد واحد نکا .مجله دین و سالمت.71-51 ،)2(2 ،
بخشی زاده ،شهرزاد؛ غالمعلی ،افروز؛ به پژوه ،احمد؛ غباری بناب ،باقر و شکوهییکتا ،محسن
( .)2395اثربخشی آموزش مهارتهای تابآوری مبتنی بر معنویتاسالمی بر میزا رضامندی

زوجیت و مولفههای تابآوری معنوی در مادرا با کودکا آهسته گام .مجله توانمندسازی
کودکا استثنایی.52-45 ،)02(4 ،
بوالهری ،جعفر ( .) 2392اثربخشی رویکرد گروه درمانی معنوی بر کاهش میزا افسردگی،
اضطراب و استرپ در زنا مبتال به سرطا سینه .مجله جامعه شناسی زنا .15-225 ،)2(3 ،
ترابی ،فاطمه ،مندبی ،شیدا و گرمی زاده شیرازی ،ندا ( .) 2397مقایسه سازگاری اجتماعی پدرا
دارای فرزند با و بدو کم توانی ذهنی ،تعلیم و تربیت استثنایی00-09 ،)5(25 ،
جانی ،ستاره؛ موالیی ،مهری؛ جنری قوجهبیرلو ،شهال و پوراسمعلی ،اصغر ( .)2393اثربخشی
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شناختدرمانی مذهب محور بر اضطراب مرگ ،سازگاری اجتماعی و بهزیستیذهنی در
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سالمت اجتماعی و اعتیاد.232-277 ،)25(7 ،
سادات مرتضوی ،نرگس و یارللهی ،نعمت ( .) 2397فراتحلیل رابطه ی بین تابآوری و سالمت -
روا  .مجله اصو بهداشتروانی.223-221 ،)3(24 ،
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سپهرینسب ،زهرا و حسینثابت ،فریده ( .) 2397اثربخشی آموزش مدیریت استرپ بر امید و
سازگاری بین فردی معتادا تحت درما  .فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد،)35(9 ،
.59-17
سرتی زاده ،افسانه؛ علی اکبری دهکردی ،مهناز و طبائیا  ،سیدهراضیه ( .) 2395بررسی اثربخشی
معنویتدرمانی بر اضطراب مرگ سالمندا مقیم خانهسالمندا  .مجله روانشناسی و دین،)7(9 ،
.42-54
سامانی ،سیامک؛ جوکار ،بهرام و صحراگرد ،نرگس ( .)2315تابآوری ،سالمت روانی و

رضایتمندی از زندگی .مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایرا 092-095 ،)3(23 ،
سروریا  ،زهرا؛ تقی زاده ،محمد احسا و سروریا  ،حمیدرضا ( .)2395اثربخشی معنادرمانی با

رویکردی دینی بر عزت نفس و شادکامی و تابآوری نوجوانا دختر .مجله روانشناسی و
دین.5-07 ،)3(22 ،
شریعتی ،محمدابراهیم؛ ایزدیخواه ،زهرا؛ مولوی ،حسین و صالحی ،مهرداد ( .) 2390مقایسه
اثربخشی گروه درمانی به شیوه شناختی رفتاری با درما مبتنی بر بهبود کیفیتزندگی بر
خودکارآمدی افراد معتاد .تحقیقات علوم رفتاری.049-011 ،)7(22 ،

.55-53،)2(7
عسرری ،پرویز ( .)2395اثربخشی معنویتدرمانی با تاکید بر آموزه های دین مبین اسالم بر کیفیت -
زندگی و سازگاری در سالمندا  .مجله روانشناسی پیری.012-092 ،)7(0 ،
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معنوی بر افزایش میزا تابآوری دانش آموزا دختر دوره متوسطه شهر اصفها  .مجله روا
شناسی و دین.52 -12 ،)7(1 ،
کرمی ،جهانریر؛ پیریکامرانی ،مرضیه و کریمی ،پروانه ( .) 2397تاثیر آموزش معنویتدرمانی بر
سازگاری اجتماعی در دانشجویا  .فصلنامه اخالق.213-022 ،)24(5 ،
مظاهری ،اکرم؛ باغبا  ،ایرا و فاتحیزاده ،مریم ( .) 2315تاثیر آموزش گروهی عزتنفس بر میزا
سازگاری اجتماعی دانشجویا  .دانشور رفتار.79-55 ،)25(23 ،
والی پور ،ایرج .)2312( .روانشناسی سازگاری .تهرا  :انتشارات وحید.
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