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چكيده
هدف از اين تحقیق بررسی اثربخش بودن مشاوره شناختی -مذهبی بر انسجام درونی دانشجويان
دانشگاه فردوسی مشهد در سال  94میباشد .روش تحقیقی توصیفی از نوع همبستگی میباشد.
مسأله اصلی تحقیق اين است که ،آيا رابطهاي بین انسجام درونیدانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد
و اثربخشی مشاوره شناختی -مذهبی وجود دارد؟ که در قالب در يك بررسی آزمايشی از میان
دانشجويان داوطلب دانشگاه فردوسی مشهد تعداد  100نفر از دانشجويان به صورت تصادفی در دو
گروه آزمايش و گواه ،بیان شده است .از تمامی افراد گروه آزمايش و گواه در قبل و بعد از اجراي
مداخله خواسته شد تا به پرسشنامه انسجام درونی پاسخ دهند .روش مشاوره شناختی -مذهبی در 8
جلسه  45دقیقهاي در مورد گروه آزمايش انجام شد و گروه گواه آموزشی دريافت نكردند و داده
هاي به دست آمده به کمك آزمون آماري  tبا نرم افزار  SPSSتحلیل شدند .تحلیل هاي آماري در
مرحله پس آزمون در دو گروه از نظر متغیر انسجام درونی در سطح ) (P<0. 05تفاوت معناداري را
نشان داد .به بیان ديگر انسجام درونی در گروههاي آزمايش افزايش يافت و در گروه آزمايشی
افزايش انسجام درونی معنی داري پديد آمد .بنابراين مشاوره شناختی -مذهبی بر انسجام درونی
دانشجويان دانشگاه فردوسی مشهد موثر و مفید میباشد
كليد واژهها :مشاوره شناختی -مذهبی ،انسجام درونی ،دانشجويان

 1دانشجوي دکتراي روانشناسی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد ،بجنورد ،ايرانramtin59farhadi@yahoo. com .
 2استاديار گروه روانشناسی ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد بجنورد ،بجنورد ،ايران.
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مقدمه
مشكالت ،ناماليمات و اختالالت روانی همززاد بشزر و بخشزی از زنزدگی روزمزرهه او بزودهانزد و
همزمان با اين مسائل ،تالش براي رفع اين مشكالت و درمان آن ها جزء ديگر زنزدگی بشزر بزوده
است .از اين رو ،بشر از ابتدا ،به دنبال راه حلهايی بوده است تا خود را از مشكالت برهانزد .در ايزن
زمینه بارقه هاي شكل گیري مفهوم انسجام به سال  1970بر می گردد ،آرون آنتونووسكی 1حس
انسجام 2را مطرح کردو ان را به صورت يك جهزت گیزري شخصزی بزه زنزدگی تعريزف مزیکنزد
(آنتونوفسكی .)1979 ،او بر اين باور است که از طريق حس انسجام میتوان فهمید که چرا فزردي
میتواند حد بااليی از استرس را از سر بگذارند و سالم بماند .بنزابراين ،او اعتقزاد دارد ،آزمزون حزس
انسجام مديريت استرس را ارزيابی میکند که اين مديريت از طريق سه مفهوم اساسزی (قابزل درک
بودن ،قابل مديريت بودن وقايع و معنا دار بودن وقايع از نظر فرد) امكان پزذير اسزت .ايزن مفزاهیم
داراي جنبه روانی – اجتماعی است .آنتونووسكی (آنتونوفسكی )1987 ،معتقد است قابلیت درک در
بر دارنده ي مولفههايی است که حس شناخت را به وجود میآورند .در افرادي که حس انسجام بزاال
دارند اطالعات مربوط به مولفه شناختی مرتب  ،جامع ،سزاختارمند و روشزن اسزت و نزه مغشزوش،
آسیب ديده ،تصادفی و انعطاف ناپذير .مردان يا زنانی که حس انسزجام قزوي در فهزم پزذير بزودن
رويداد ها دارند ،انتظار دارند محرک هاي مورد مواجه آنها در آينده پیش بینی پذير باشند يزا حزداقل
وقتی با رويدادي ناگهانی مواجه شدند رفتاري واضح و مزرتب از خزود نشزان مزیدهنزد .همچنزین
آنتونووسكی مولفه مديريت پذيري را به صورت ادراک فرد از منابعی توصزیف مزیکنزد کزه فزرد در
اختیار دارد و براي مواجهه با نیاز هاي ناشی از محرکهايی به کار گرفته میشوند که فرد را بمباران
میکنند .اين منابع در افراد داراي حس انسجام ،بسنده و موثر هستند و نیز معنزا داري ،يزك مولفزه
کامال شناختی است و مويد تاکید او بر اهمیت شناخت و نقش آن در حس انسجام اسزت .همچنزین
معنا داري ،مولفه انگیزشی حس انسجام است زيرا اين مولفه است که فرد را به طرف ارتقاء فهزم از
دنیاي شخص و منابع تحت اختیار سوق میدهد (مادسن.)2005 ،
يكی از راههايی که بشر از ابتداي حیات خود بر روي کره خزاک بزراي حزل مشزكالت ،کشزف
کرده ،مراجعه به عالمان و انديشمندان و مشزاوره بزا آنزان بزوده اسزت .در دوران باسزتان ،يكزی از
شیوههايی که ،دست کم برخی مشاوران براي درمان ارائه میکردند ،سوراخ کردن کاسزه سزر بیمزار
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براي بیرون راندن شیطان از جسم فرد بود .خواندن ورد ،شزالق زدن ،و بزه زل و زنجیزر کشزیدن
افرادي که داراي مشكالت روانی بودند ،شیوههايی بودند که افراد مدعی ارائه مشزاوره و درمزان بزه
کار میگرفتند .در عصر طاليی يونان ،با رشد و پیشرفت علم و درک حقیقزت مشزكالت اجتمزاعی،
اخالقی و روانی ،شیوه هاي ارائه مشاوره دگرگون شزدند .بزا وهزور اسزالم روش هزاي روش هزاي
درمانی ،توس دانشمندان مسلمان شكل نوي به خود گرفتند؛ آنان با مصزاحبه و بررسزی تاريخچزه
زندگی بیماران روانی ،به ارائه مشاوره و درمان میپرداختند .در سال  2006فلنسبورگ 3و همكاران
(گروهلت )2003 ،معتقد بودهاند مفهوم حس انسجام در سال هاي اخیر به درک بهتر ما از عناصزر
اجتماعی موثر بر سالمت و بیماري کمك کرده است .مفهوم حس انسجام در سال هاي اخیر توجزه
در حال افزايشی را زير عنوان يك مدل سالمتی زا به خود جلب کرده است (کراويتز .)1993 ،حس
انسجام عبارت است از تمايل افراد به اينكه دنیاي خود را درک کردنی ،اداره شدنی و با معنزا ببیننزد
(النگلند .)2008 ،بر اساس تئوري آنتونووسكی (آنتونوفسكی )1979 ،حس انسزجام يزك تجربزه
درونی است که به صورت تدريجی در طی جوانی رشد میکند تا در يك فرد به يزك کیفیزت نسزبتا
پايدار میرسد .نكته مهم ديگر اين است که شدت حس انسجام به صورت مستمر تحت تاثیر رويداد
هاي بیرونی و واکنش درونی فرد به اين رويداد ها قرار میگیرد از نظر آنتونووسكی به همان میززان
که در چرخه زندگی از خردسالی فاصله میگیريم از اهمیت تاثیر شبكه عوامل بین نسزلی بزر حزس
انسجام کاسته میشود ،همچنین تجربه هاي شخصی میتوانند به تغییرات اساسی در حس انسزجام
منجر شوند (سورتیس .)2003 ،حس قوي انسجام در کاهش مزرگ و میزر ناشزی از همزه علزل (
نسبت نرخ = ،( p<0/0001 ،0/69بیماريهاي قلبی و عروقی ( نسبت نزرخ = ) p>/001 ،0/70
 ، 0و سززرطان ( نسززبت نززرخ =  ،( p>/003 ،0/74مسززتقل از سززن ،جززنس ،و در جلززوگیري از
بیماريهاي مزمن 0/30دخالزت دارد (سكاسزاتر .)2009 ،حزس انسزجام بزا افسزردگی همبسزتگی
معكوس دارد (گاردر ،)2002 ،ديابت و خطر ابتال به ديابت نوع ( 2ناکامورا ،)2000 ،خطر مصزرف
سیگار و دخانیات در میان نوجوانان (سیمونسون ،)2008 ،شكايت هاي روانزی (کوشزیده،)2009 ،
سردرد در نوجوانان (نلسون ،)2007 ،مشكالت مربوط به الكل در نوجوانان (آروالو ، )2008 ،الكزل
و اعتیاد به مواد مخدر (گلنز .)2005 ،بین انسجام با اين موارد رابطه قوي نشزان داده شزده اسزت.
اعتیاد به مواد مخدر (الگلند ،)2008 ،وضعیت سزالمت ،بزه خصزوه بهداشزت روان (اسكارسزاتر،
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 ،)2009بهبودي افسردگی اساسی (فلنسبورگ ،)2006 ،پیش بینی بهبودي پس از عمزل جراحزی
(ناکامورا.)2000 ،
با توجه به اهمییت میزان انسجام درونی و داليل زيادي که براي استفاده از مشاوره هاي مذهبی
ذکر شده است ،ريچاردز و بزرگین ( )1997داليزل زيزر را بزراي اسزتفاده از درمزان معنزوي بیزان
داشتهاند:
الف) مذهب يكی از ابعاد جدانشدنی مراجعان و مشاوران است که در فرهنز هزاي مختلزف بزه
انحاء گوناگون ديده شده است.
ب)در صورتِ پیدا کردن مهارت در درمزان معنزوي و مزذهبی رواندرمزانگران اعتمزاد مراجعزان
مذهبی خود را بهتر کسب میکنند و راحتتر با ايشان همدلی ايجاد میکنند.
ج)از نظر اخالقی وویفه مشاوران و روان درمانگران است که در مزورد مراجعزان مزذهبی بتواننزد
شايستگی و توانمندي خود را در درمانهاي معنوي و مذهبی باال ببرند.
د)احراز شايستگی در ابعاد معنوي و مذهبی به مشاوران و روان درمانگران کمك میکند که منابع
موجود در رشد معنويت را در جامعه تشخیص داده و از آن ها براي درمان و شكوفايی مراجعان خزود
کمك گیرند .اين منابع در فرهن هاي مذهبی شامل رفتن به زيارتگاهها ،عبادتگاهها ،انجام مراسزم
مذهبی جمعی و پیوند دادن فرد بیپناه به خدا با توسل به ذکر و دعا به وفور يافت میشود.
عالوه بر موارد فوق که توس ريچاردز و برگین ( )1997بیان شدهاند ،همانطور کزه در عرفزان
اسالمی (مثالً مولوي) و در روان شناسی اعماق (مثالً يون  )1951 ،1963 ،به روشنی نشان داده
شده است ،انسان ذاتاً و فطرتاً موجودي معنوي و مذهبی است .تا زمانی که اين بُعدِ معنوي فزرد بزه
ساختار روانی او پیوند نخورد و با آن يكپارچه و منسجم نگردد درمان واقعی او صورت نمیگیزرد .در
اين زمینه کافمن ( )1989چنین بیان داشته است :تكنولوژي و دانش تجربی فق يكزی از راههزاي
کمك به حل مشكالتِ روانی است ،فراروندگی و معنويت راه ديگري بزراي درمزان اسزت (الزم بزه
يادآوري است که عرفزايی مثزل مولزوي عشزق را درمزانگر واقعزی مزیداننزد کزه مزیتوانزد همز
نارسايیهايی درونی را از بین برده و فرد را براي درمان واقعی آماده کند) .خودآگاه منطقی و عقالنی
فق يك قسمت کوچكی از تجربیاتِ انسانی را تشكیل میدهد .صور ازلی ناخودآگزاه (جمعزی) يزك
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حیط وسیعتري از روان آدمی را تشكیل می دهند ،در نتیجزه تحقزق واقعزی انسزان تنهزا از طريزق
فراروندگی و عروج انسانی و فرديت يابی او صورت می پذيرد .اين نیاز به فرديتيابی مثزل نیازهزاي
جنسی ،گرسنگی ،تشنگی ،و پرخاشگري ذاتی است .يون

در بسیاري از کتابهايش کوشیده اسزت

از طريق تعبیر و تفسیر خوابهاي افراد مختلف نشان دهد که چگونه اين افراد تالش میکننزد بُعزد
معنوي و مذهبی خود را وارد حیط خودآگاه کنند .او در يكی از کتابهزاي مشزهورش بزه نزام روان
شناسی و کیمیاگري ( )1953با تعبیر و تفسیر خوابهاي مراجعانش نشزان مزیدهزد کزه افزراد بزا
ناراحتیهاي مختلف که براي کمك به کلینیك يون

میشتابند اکثرشان از ناراحتیهاي معنوي رنج

ت مطالعزه کتزاب ديگزر او يعنزی انسزان متجزدد در
میبرند ول ی به اين امر آگاهی ندارند .در صزور ِ
جستجوي روح خود به خوبی در میيابیم که ناراحتیهاي عمدة انسزان متجزدد بزه علزت فرامزوش
کردن بُعدِ معنوي خود است ،انسانی که خداي خود را گم کرده در نتیجه خود را نیز گم نموده اسزت
و سرگردان دنبال گم کردهاش میگردد ولی نمی داند که دنبال چیست .وویف روان درمانگري مثزل
يون

اين است که براي اين انسان از خود بیگانه گشته روشن کند که او دنبزال چیسزت؟ و بیزنش

الزم را در او ايجاد کند و بعد به عنوان روان درمانگر تسهیل کنندة فرايند جستجو به مراجع خود کمزك
کند که گُم کردة خود را دريابد ،فق در اين صورت است که او بمعناي واقعی درمان خواهد شد.

عالوه بر فرايند درمان مراجعان دچار انواع آشفتگیهاي روانی ،اعتالي زندگی ،افزايش رضايت از
زندگی و انسجام درونی و پربار نمودن زندگی افراد مراجعهکننده به روان درمانگر نیز الزم است .رشد
معنوي افراد در اين راستا می تواند کیفیت زندگی مراجعان مختلزف را افززايش دهزد .روان درمزانگر
معنوي میتواند با بیدار کردن منابع نی معنوي افراد (از جمله مقابلههاي معنوي ،تعبیر و تفسیرهاي
معنوي ،کمك براي تعريفِ دوبارة خزود) زنزدگی افزراد را نزی ،معنزادار ،رضزايت بخزش ،مقزاوم و
انعطافپذير نمايد .همچنین روان درمانگران میتوانند با کسب مهارتهاي الزم اختاللهاي معنزوي
افراد را درمان نمايند .تحقیقات جديد (مثالً ريچاردز و برگین )1997 ،نشزان مزیدهنزد کزه برخزی
اختالالتِ روانی در اثر آسیب ديدن معنويت و شناخت هاي مذهبی افراد ايجاد میشوند و به محزِ
درمان شناخت ها و معنويت آسیب ديده ،اختالالت روانی افراد از قبیزل اضزطراب و افسزردگی نیزز
درمان میپذيرند (نیلسین.(2002 ،
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استفاده از درمان شناختی -مذهبی همچنین باعث میشود که روانشناسان ديدشزان نسزبت بزه
درمانهاي روانی بازتر شود و ديدگاه جامعتري نسبت به روان و فعالیتهزاي روانزی داشزته باشزند.
براي پی بردن به اين امر بهتر است ديدگاه مالصدرا را در مورد عذاب اخروي بدانید .در کتاب معزاد
جسمانی ( )1379در بحثِ انواع عذاب اخروي مالصدرا به اين مسأله مهم اشاره میکند که رذايزل
درونی مثل درنده خويی و کینهتوزي در آن دنیا به صورت جانوران موذي واهر مزیشزوند و فزرد را
آزار می دهند .همانطور که در خواب پريشانیها و اضطرابها و ترسها بزه صزور جزانوران و اشزباح
آزارنده واهر میشوند .در حقیقت از نظر مالصدرا ناراحتیهاي درونی به صور جانوران آزار دهنده ،به
بیرون از روان فرد فرافكنده میشوند و اين امر همان بحثِ روانشناسی است که توس روانشناسزان
مورد مطالعه قرار گرفته است .بنابراين آرام نمودن افراد توس درمانگر شزناختی  -مزذهبی و زدودن
کینههاي آنان با استفاده از روش بخشايشگري به آنان کمك میکند که از بارگران کینهها و رنجهزا
آزاد شوند ،رابط آنان با افراد ديگر ترمیم شود ،و عالوه بر آن از عزذابهزاي اخزروي نیزز در امزان
باشند .يك وجودِ سالم و عاري از کینه و رذيلت که به نفس مطمئنه رسزیده اسزت و داراي انسزجام
درونی میباشد ،آرامتر از دنیا رخت میبندد و بصورتِ آرام به سوي ربّ خويش مراجعت میکند و در
زندگی آرام و پرنعمتِ اخروي متنعم میگردد.
روش
اين پژوهش از نظر اهداف يك پژوهش کزاربردي اسزت و از نظزر روش پزژوهش آزمايشزی بزا
استفاده از طرح پیش ازمون-پس آزمون با گروه کنترل است.
جامعه آماري ،نمونه ،روش نمونه گیري
پژوهش حاضر بین دانشجويان دانشگاه فردوسی که در سال تحصیلی  91-90در حال تحصیل
بودهاند اجرا گرديده است .لذا جامعه آماري پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجويان مقطع کارشناسی و
کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی مشهد میباشند که در سال  91-90مشغول به تحصزیل بودنزد.
در اين پژوهش از روش نمونه گیري تصادفی خوشه اي چند مرحله اي استفاده شزده اسزت و 100
نفر انتخاب شدند(50نفر دختر50 ،نفر پسر) .در گروه دختران  25نفر در گروه کنتزرل و 25نفزر در
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گروه آزمايش به صورت تصادفی قرار گرفتند و در گروه پسران  25نفر در گروه کنترل و  25نفر در
گروه آزمايش به صورت تصادفی قرار گرفتند.
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روش جمع آوري داده ها و ابزار پژوهش
بعد از انتخاب نمونه به صورت تصادفی با اجراي پرسشنامه انسجام درونی به جمع آوري داده هزا
اقدام کرديم.
الف) پرسشنامه انسجام درونی:
پرسشنامه انسجام درونی :يك پرسش نامه ي  50سوالی است که داراي سه خرده مقیاس بزراي
سنجش میزان قابل درک بودن ،قابل مديريت بودن و معنا دار بودن وقزايع از نظزر فزرد مزیباشزد.
مقیاس معناداري شامل  23سوال و مقیاس قابل مديريت بودن  6سوال و مقیاس قابل درک بزودن
 20را دارا میباشد و در يك طیف  5درجه اي از خیلی کم ( )1تا خیلی زياد ( )5بزه روش لیكزرت
درجززه بنززدي مززیشززود .سززواالت  9 .8 .47 .46 .41 .39 .27 .22 .21 .16 ،48بززه صززورت
معكوس درجه بندي میشود به طوريكه در طیف  5نمره اي خیلی زياد( )1تا خیلزی کزم ( )5نمزره
گذاري میشود .نمرات باالتر نشانگر انسجام درونی بیشتر و نمرات پايین تر بیزانگر انسزجام درونزی
کمتر است .ضريب پايايی آلفاي کرونباخ براي کل مقیاس  0/93و براي خرده مقیزاس هزاي قابزل
درک بودن وقايع  ،0/88قابل مديريت بودن وقايع  0/65و معنادار بزودن وقزايع  0/92مزیباشزد.
پرسش نامه ي انسجام درونی روي دانشجويان ايرانی میتواند به عنوان يك ابزار پايا و معتبر بزراي
ارزيابی میزان انسجام درونی و براي سنجش مديريت استرس باشد( ارقبايی.)1391 ،
در اين پژوهش از هر دو روش ،آمار نوصیفی و استنباطی استفاده شزده اسزت .از آمزار اسزتنباطی
براي طبقه بندي نمرات آزمودنیها ،نمودارها و همچنین محاسبه میانگین ،انحراف استاندارد ،خطزاي
استاندارد و محاسبه تفاضل نمرات پیش آزمون با پس آزمون استفاده شده است .از آمار استباطی که
در واقع بخش اصلی اين پژوهش را تشكیل میدهد براي تصمیم گیري درباره فرضیه هاي آمزاري،
تفاوت میانگین گروههاي آزمايش و گواه از آزمون  tمستقل استفاده شده است.
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یافتهها
فرضیه پژوهش :مشاوره شناختی -مذهبی بر افزايش انسجام درونی دانشجويان تاثیر معنی داري
دارد.
دراين فرضیه براي نرمال بودن متغیرها از آزمون کلمگروف-اسمیرنف و براي آزمزون فرضزیه از
آزمون آماري tدو گروه مستقل ()t-testاستفاده شد .براي اين منظور آزمون آماري مذکور بین نمرات
بدست آمده از تفاضل نمرات پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگري کلیه افراد در دو گروه آزمايش و
کنترل محاسبه شد که نتايج اين محاسبات در جدول1و 2ارائه شده است.
جدول شماره : 1بررسی نرمال بودن نمرات انسجام درونی آزمودنیهاي دختر و پسر در پیش آزمون و پس آزمون دو
گروه آزمايش و کنترل
شاپیر و ويلك
سطح
درجه
معناداري
ازادي

کلمگروف  -اسیرنف
سطح
درجه
گروهها
آماره
آماره
ازادي معناداري
/168
آزمايش
0/469
0/964
0/056
26
26
0
پیش آزمون
/148
کنترل
0/315
0
/
956
0
/
145
26
26
0
/123
0/387
0/960
0/200
آزمايش
26
26
0
پس آزمون
/181
0/014
0/897
0/028
کنترل
26
26
0
جدول شماره  : 2نتايج مربوط به مقايسه نمرات انسجام درونی ازمودنیهاي دختر و پسر در دو گروه ازمايش و کنترل

گروهها
شاخص آماري
تعداد
میانگین نمرات
اختالفی
انحراف استاندارد

گروه
آزمايش

گروه
کنترل

20

20

7/65 21/84
7/12

9/29

آزمونها
........
.
آزمون لوين
مقدارf
درجه
آزادي1
درجه
آزادي2

متغیر وابسته
............
آزمون آماري

انسجام
درونی

مقدارt

6/18

1

1

درجه آزادي

50

50

50

سطح معناداري

0/00

پیش
آزمون

پس
آزمون

21/877 1/927
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1/39

1/82

سطح
معناداري

1/711

0/000

میانگین تفاوتها

14/19

تفاوت خطاي
استاندارد

2/29

جدول  2نشان میدهد که میانگین نمرات اختالفزی انسزجام درونزی آزمودنیهزا در گزروه آزمزايش
( )21/86بیشتر از میانگین اختالفی انسجام درونی در گروه گزواه ( )7/65اسزت .همچنزین پزیش
فرض تساوي واريانسها ي نمرات انسجام درونی در پیش آزمون و پس آزمون آورده با ازمون لزوين
نشان داده شده است که نتايج ازمون لوين در پیش آزمون ( )p=1/71فرض تساوي بودن واريانسزها
را رد میکند اما در پس آزمون ( )p=0/00فرض تساوي بودن واريانسها را رد نمی کند .با توجزه بزه
اطاعات مندرج در جدول مقدار  tمحاسبه شده ( )6/18از مقدار  tبحرانی با درجه آزادي  50و سطح
معناداري  )a=0/01(660/2بزرگتر است ،بنابراين فرض صفر رد میشزود و فرضزیه پزژوهش مزورد
تايید قرار میگیرد و میتوان گفت که با  99درصد اطمینان مشاوره شناختی -مزذهبی بزر افززايش
انسجام درونی نمونه مورد پژوهش تاثیرگذار بوده است.
بحث و نتيجه گيری
در اين پژوهش مشاوره شناختی-مذهبی به گروه آزمايش سبب شد تا تفاوت معناداري را نسزبت بزه
گروه کنترل در نمرات پرسشنامه انسجام درونی شاهد باشیم و با اطمینان بیان کنیم کزه اگزر افزراد
تحت مشاوره شناختی  -مذهبی قرار بگیرند و برنامههايی جهت تغییر شناخت خود ،به آنزان تزدارک
ديده شود انسجام درونی آنان افزايش میيابد و مشاوره شناختی-مذهبی در افزايش انسزجام درونزی
موثر و مفید میباشد.
پيشنهادات
 -1با توجه به نتايج اين تحقیق ،مشاوران و محققان مزیتواننزد از ايزن برنامزه درمزانی در کزار بزا
دانشجويان براي افزايش انسجام درونی آنها استفاده نمايند.
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 -2از آنجايی که ممكن است اثرات مداخله و درمان پس از گذشت يزك مزاه بعزد از مرحلزه پزس
آزمون تداوم نداشته باشد لذا پیشنهاد می شود ،جلسات حمايتی هرچنزد وقزت يكبزار پزس از پايزان
درمان براي حفظ اثرات درمانی و تفكر عامل تا طوالنی مدت برگزار شوند.
 -3پژوهشگران میتوانند اين پژوهش را با استفاده از ساير رويكرد هزاي شزناختی بزر روي جامعزه
دانشجويان اجرا نمايند.
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