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ايمان مدار بر افزايش  –اثر بخشي آموزش مهارتهاي پرهيزمدار 

 اميد به زندگي معتادان زن مراكز ترك اعتياد تبريز

 

 8امیر پناه علی دکتر ،6المیرا خادم راد

 

 انشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایرانواحد تبریز، د، تربیتیارشناسی ارشد روانشناسی ک -6

 روه مشاوره و روانشناسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایرانگ -8

 

 چکیده

ایمان مدار بر افزایش امید به  ـاثر بخشی آموزش مهارتهاي پرهیزمدار بررسی این پژوهش با هدف 

از نوع نیمه تجربی با طرح گروه  روش پژوهشاجرا شد. راکز ترك اعتیاد تبریززندگی معتادان زن م

نفر )گروه آزمایش و گروه  95براي هر گروه نفر که  15نیزحجم نمونهباشد.آزمایشی و کنترل می

تبریز شهر که به روش نمونه گیري تصادفی از بین معتادان زن مراکز ترك اعتیاد  می باشدکنترل(

از پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر به صورت پیش آزمون و پس ادهها با استفاده از .دشدندانتخاب 

آموزش مهارت هاي پرهیز نتایج نشان داد، .تحلیل شدندکوواریانسجمع آوري و با روش آماري آزمون 

با توجه به  و این تاثیر داردایمان مدار بر امید به زندگی معتادان زن مراکز ترك اعتیاد تبریز تأثیر ـ  مدار

بر سه عنصر اهداف، مسیرها و عاملیت امید به  اثر بخشی آموزش مهارت هاي پرهیز مدار ـ ایمان مدار

 زندگی معتادان صورت می گیرد.

 آموزش، مهارت هاي پرهیز مدار ـ ایمان مدار، معتادان زن، امید به زندگیواژگان كلیدي: 

 

 بیان مسله

ا بگوییم که یک گروه از اختالل هاي روانی وجود دارد ساالنه بیلیون ها دالر از پولهاي ساکنان ایالت شگفت زده می شوید اگر این ر

هزار نفر را به کام مرگ می کشاند و علت جرم و جنایت هاي خیابانی و بی خانمانی و 155555برد و  ساال نه متحده را از بین می

باعث تباهی بیلیون ها دالر پول و هزارن نفر می  9و اختالل وابسته به مصرف مواد (. اعتیاد8569، 8، دوراند6شود)بارلووخشونت می

شود. اختالل مصرف مواد عبارتند از استفاده از هرگونه مواد روانگردان به گونه اي که به طور معناداري در فعالیت هاي شغلی، 

ترکیبی ازمولفه  DSM-1در اختالل وابسته به مصرف مواد (اعتیاد و8569کند)بارلوو، دوراند، آموزشی، اجتماعی افراد تداخل می

                                                 
1-Barlow  
2 - Durand 
3- substance-related and addictive disorders 
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و وابستگی به یک مواد در یک اختالل مجزا درون یک مقیاس پیوستاري از مالیم  TR -IV-DSMمواد در  4هاي سوء مصرف

جداگانه  تاشدید می باشد. هر ماده خاص ) به جز کافیین که نمی تواند جزو اختالل مصرف باشد( به عنوان یک اختالل مصرف

انچه که با عث تمایز بین سوء  DSM-1مانند اختالل مصرف الکل و ... بیان می شود در اینجا باید این را خاطر نشان کنیم که در 

شود به این صورت است که مصرف مواد حالت مالیم تر دارد در حالیکه وابستگی به مواد از مصرف مواد و وابستگی به مواد می

ر است البته براي یک تشخیص مناسب بهتر این است که نشانه هارا به تجارب بیماران ارتباط دهیم)انجمن شدت بیشتري برخوردا

 99-61(، تعداد مصرف کنندگان مواد موجود بین 8551بر اساس گزارش ساالنة سازمان ملل متحد )(.8569روانپزشکی آمریکا، 

 9/5میلیون نفر یا به عبارتی  61باشد که از این تعداد، حدود عیت میکل جم %1میلیون نفر سا به عبارتی  855ساله سراسر دنیا، 

 (. 8551درصد جمعیت، مصرف کنندة مواد افیونی هستند )دفتر مقابله با مواد و جرم سازمان ملل متحد، 

 گرچه . است نسلجوان آندرمیان موادمخدرونفوذروزافزون اعتیادبه امروز،مساله جهان اجتماعی معضالت ازمهمترین یکی

 ازآنهابه دست ) وحشیش تریاك موادمخدرسنتی )همچون که وگیاهانی داشته طوالنی اي سابقه موادمخدردرایران مصرف

 موازات به جهانی، بهداشت سازمان همچون جهانی نهادهاوسازمانهاي آمارهاوگزارشهاي اند،براساسبوده ایران بومی آیدازگیاهانمی

 جوانانافراد و موادمخدردرمیان سوءمصرف والگوي شده نیزدچارتغییرودگرگونیاعتیاد لگوهایرفتاريجوامع،نیازها،گرایشهاوا پیشرفت

تمامی .(6939تغییراست)خالدیان، محمدي فر،  درحال صنعتی به ازسنتی سرعت به تهران آن وپایتخت ایران ازجمله جهان درهمه

 -ه اعتیاد و سوءمصرفمواد را باید یکی از بارزترین مشکالت زیستینظران و متخصصان اعتیاد بر این نکته اتفاق نظر دارند کصاحب

 (.8551، 1انجمن ملی سوءمصرف دارو) اجتماعی دانست -روانی

درصد بیماران می توانند به قطع  15تا  85داشتن امید به زندگی در معتادان در روند ترك کمک شایانی می کند. تنها 

 فردي میتوان بین درمانی از روان میدهد بااستفاده نشان تحقیقات (. ادبیات1،6332یدمنفر(مصرف مواد بعد یک سال ادامه دهند 

 طبق. ((.616 ،ص 8556، 1کومر)یابند دست روانی وامنیت زندگی روانی،امیدبه معنا،بهزیستی احساس نمودتابه افرادکمک این به

 آشکارمی زندگی به عالقگی وبی ناتوانی امور، احساس ودنب بااحساس ناممکن که است ايدهنده تکان حالت نظراشنایدرز، ناامیدي

امید (. 6919اسالمینسب،)خودرابسنجدوتصمیم بگیرد  مختلف ونمیتواندموقعیت شده غیرفعال شدت به فرددراثر ناامیدي .شود

بلکه  ،اژه شفابخش بکاهدفانوس زندگی بشر در تمام اعصار تاریخ بوده است و صنعتی و مدرن شدن نه تنها نتوانسته از اهمیت این و

ها عبور کرده و با امیدواري روز به روز بر اهمیت آن افزوده است.همواره تالش انسان بر این بوده که در سایه سعی و تکاپو از سختی

 .هاي مثبتی را در جاده زندگی برداردگام

 هیچگاه شود،ولی می بکارگرفتهن افرادو بازگرداندن بهزیستی وامید به زندگی ای اعتیاد درمان براي مختلفی هاي شیوه

هاي روانی اجتماعی، مستقیم ترین روش مداخله به منظور ارتقاي توانایی. است نشده مالحظه شده ارائه کامل دردرمانهاي موفقیت

                                                 
4 abuse 

5.National Institute of Drug Abuse 
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عتادان مراکز کند. در رابطه با مهاي شخصی و اجتماعی آنان را تقویت میهایی است که منابع مقابله اي اشخاص و تواناییمداخله

ایمان مدار در محیط آموزشی حمایت کننده، یعنی کارگاه -توان از طریق آموزش مهارت هاي پرهیزمدارترك این نوع مداخله را می

باشد از آنجایی که از دست دادن امید به زندگی خود یکی از راه هاي گرایش به مواد مخدر می  آموزشی مراکز ارائه داد.

شوند. کالس آموزش ها به معتادان ارایه میهاي ایجاد و افزایش امید به زندگی نیز توأم در کارگاهبراین روش(، بنا6929)سلطانی،

گیرند. چون هایی است که افراد زیاد تحت تأثیر یکدیگر قرار میمهارتهاي پرهیز مدارـ ایمان مدار و فضاي مراکز ترك از موقعیت

هاي زندگی فردي و اجتماعی تحت نفوذ و ی شود و معتادان در بیشتر مسائل و موقعیتبیشتر وقت معتادان در این مکان سپري م

یک  عنوان اعتیادبه ازترك پس هاي ماه تأثیر آموزه هاي مستقیم و غیرمستقیم همدیگر قرار می گیرند. به دلیل اینکه درنخستین

 رود در این راستا تحقیاتی انجام گرفته که نتایجشمارمی به بحرانی یک دوره لحاظ وازاین زیاداست بازگشت بیماري مزمن، احتمال

 زندگی وامیدبه فردشده روانی بهبود وضعیت تواندموجب می خاص شرایط دراین معنادرمانی کارگیري به می دهدکه نشان پژوهش

 زندگی امیدبه ایشبرافز گروهی اثربخشی معنادرمانی دربررسی نتیجه (. این6922دهد )غالمی، پاشا، سودانی،  راافزایش وي

قادریورفاهی )بود  آمده دست گذراندند،نیزبهرامی مزمن بیماريه ک دشواري نیز شرایط آنان که ومعده مري سرطان مبتالبه بیماران

(.با توجه به مطالب مذکور می توان اهمیت بررسی و تشخیص امید به زندگی در زنان معتاد در حال پاك شدن در 6935و پنق، 

عتیاد را بطور منطقی توجیه کرد. بنابراین مهارت هاي پرهیزمدار ـ ایمان مدار فقط کمک به فرد معتاد در کاهش یا مراکز ترك ا

ترك مصرف مواد در جریان درمان نیست، بلکه مهارت هایی را به افراد آموزش می دهد که حتی مدتها پس از ختم درمان نیز بر 

فانه اکثر زنان معتاد از مراجعه به مراکز ترك اعتیاد زنان ابا دارند، چون امیدي به آینده و اي او مفید خواهند بود. با این حال، متأس

توان از بازگشت مجدد به ایمان مدار در جهت باال بردن سطح امید به زندگی می-زندگی ندارند. لذا با اتخاذ تدابیر پرهیز مدار

ش به جهت اهمیت بررسی امید به زندگی در زنان معتاد انجام شد، تا شاید مصرف مواد در افراد پیشگیري کرد.  بنابراین، این پژوه

روزي برسد که امید به زندگی در زنان  معتاد همان قدر مورد اهمیت قرار بگیرد که ترك اعتیاد آنان مورد توجه می باشد. در این 

 پرهیزمدار ـ ایمان مداربراي دان زن، ازروشدر معتا نفس و کارآمدي زندگی، عزت میزانامیدبه بودن پایین به پژوهش باتوجه

 آیابه که است پرسش این به پاسخگویی درپی پژوهش شد.بر اساس آنچه که گفته شد این استفاده آنان انگیزه سطح افزایش

 تأثیردارد؟ معتادان زن زندگی کارگیري روش آموزشی پرهیزمدار ـ ایمان مداربر افزایش امیدبه

 روش

باشد.روش کار  دراین تحقیق به این نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون ـ پس آزمون با گروه کنترل میپژوهش حاضر از نوع 

آزمون روي شرکت  به عنوان پیش بعداز انتخاب نمونه  پرسشنامة تحقیقیصورت بود که ابتدا به مراکز ترك اعتیاد مراجعه شد و

جلسه  65ایمان مدار یک ماهه طی  -ت آموزشیمهارت هاي پرهیز مدارکنترل و آزمایشی اجرا شد. سپس، جلسا کنندگان دو گروه

به شیوة یادگیري فعال )و یک جلسه پس آزمون( اجرا شد و در جلسه آخر نیز از هر دو گروه آزمایش و کنترل همین پرسشنامه به 

 عنوان پس آزمون گرفته شد. 
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 نمونه آماريو جامعه آماري

نفر از  15نمونة آماري طرح حاضر شامل ه معتادان زن مراکز ترك اعتیاد تبریز بود.حاضر شامل کلی پژوهشجامعه آماري 

( نفر گروه کنترل بود. که پس از هماهنگی  الزم با مسؤل 95( نفر گروه آزمایشی و )95معتادان زن مراکز ترك اعتیاد تبریز ، )

نفر در 95ان زن انتخاب شد  ازبین آنها  به طور تصادفی نفر از معتاد15مراکز، با استفاده از روش نمونه گیري در دسترس تعداد

 نفر در گروه  کنترل گمارده شدند.  95گروه آزمایشی و 

 ابزار اندازه گیري

 پرسشنامه امیدبه زندگی اشنایدر

. این ( استفاده شده است6336در این پژوهش براي جمع آوري داده ها و اندازه گیري متغیر امید، از آزمون امید اشنایدر )

طبقه بندي  2تا کامال موافق، نمره  6اي، از کامال مخالف، نمره درجه 2گویه است و در آن پاسخها با لیکرت  68مقیاس داراي 

و  65و  3و  8تفکر عامل شامل چهار گویة  باالترین نمره محسوب می شود. خرده مقیاس 19پایین ترین نمره و  2شدند. در اینجا 

به عنوان سؤاالت انحرافی طراحی شدند.  66و 1و 1و 9؛ و چهار گویة 2و 1و 9و 6ها، شامل چهار گویة ؛ خرده مقیاس مسیر68

شوند. بنابراین دامنة به عنوان سؤاالت انحرافی که براي افزایش دقت آزمون هستند، حذف می 66و 1و 1و 6هاي گذاري گویهنمره

(.براي بررسی روایی سازه این مقیاس از تحلیل عاملی تأییدي استفاده 6935است )کرمانی، خداپناهی، حیدري،  19و  2نمرات بین 

و  38/5، 13/5، 13/5هاي مربوطه داراي بار عامل شد. مقیاس امید اشنایدر داراي دو عامل، یکی تفکر عامل که به ترتیب گویه

است.  99/5و  13/5، 16/5، 29/5عامل  هاي مربوطه داراي بارو دیگري مسیرها است که با کل مقیاس که به ترتیب گویه 11/5

دهندة روایی محتوایی خوب آن است )کرمانی و همکاران، هاي این مقیاس با نظریة امید اشنایدر، نشانهماهنگی گویه

دانش آموز دختر در تهران بررسی شد.  115(.پایایی مقیاس امید اشنایدر در ایران طی پژوهشی توسط گلزاري بر روي 6935

به دست آمد )نقل از بیجاري،  23/5ین مقیاس با روش همسانی درونی مورد بررسی قرار گرفت و ضریب آلفاي کرونباخ پایایی ا

گزارش شد )خلجی،  21/5(. همچنین با استفاده از روش بازآزمایی بعد از سه هفته اعتبار این مقیاس 6922قربانی، شعرباف،

6921.) 

 یافته ها

، نمرات میانگین و انحراف استاندارد براي متغیر تفکر عامل در گـروه آزمـایش در 6-9جدول حاصل شده از  اطالعاتبراساس 

و در گـروه کنتـرل در مرحلـه پـس  88/9و  21/69در مرحله پیش آزمون به ترتیـب   96/8و  85/69مرحله پس آزمون به ترتیب 

؛ براي متغیر مسیرها در گروه آزمـایش در مرحلـه  98/9و  21/69در مرحله پیش آزمون به ترتیب  32/8و  81/65آزمون به ترتیب 

و در گروه کنترل در مرحله پـس آزمـون بـه  38/9و  61/69در مرحله پیش آزمون به ترتیب  95/8و  96/69پس آزمون به ترتیب 

بـه ترتیـب  ؛ براي متغیر امید در گروه آزمایش در مرحله پس آزمـون 81/9و  31/68در مرحله پیش آزمون  19/9و  83/69ترتیب 
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 11/1و  11/61و در گروه کنترل در مرحله پس آزمون بـه ترتیـب  11/9و  99/61در مرحله پیش آزمون به ترتیب  99/6و  11/63

 بدست آمد.  59/9و  65/61در مرحله پیش آزمون به ترتیب 

رلآزمایش و کنت. میانگین و انحراف استاندارد نمرات پیش آزمون و پس آزمون سه متغیر در دو گروه 6ـ9جدول   

 انحراف معیار میانگین فراوانی مرحله گروه متغیر

 تفکر عامل

 آزمایش
 96/8 85/69 95 پس آزمون

 88/9 21/69 95 پیش آزمون

 کنترل
 32/8 81/65 95 پس آزمون

 98/9 21/69 95 پیش آزمون

 مسیرها

 آزمایش
 95/8 96/69 95 پس آزمون

 38/9 61/69 95 پیش آزمون

 ترلکن
 19/9 83/69 95 پس آزمون

 81/9 31/68 95 پیش آزمون

 امید )بعد كلی(

 آزمایش
 99/6 11/63 95 پس آزمون

 11/9 99/61 95 پیش آزمون

 کنترل
 11/1 11/61 95 پس آزمون

 59/9 65/61 95 پیش آزمون

ـ آموزش مهارت هاي پرهیز مدار ـ ایمان مدار بر بعد تفکر عاملِ امیدِ معتادان زن مراكز ترک اعتیاد تبریز 1فرضیه 

 تأثیر دارد.

 

گویاي آن است که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل  9ـ8اطالعات مندرج در جدول 

(. این مطلب بدان معنی است که آموزش مهارت هاي F  ،51/5 >P=  299/69عنی دار است )در متغیر تفکر عامل از نظر آماري م

پرهیز مدار ـ ایمان مدار بر افزایش بعد تفکر عامل در معتادین اثر بخش بوده است که با در نظر گرفتن ضریب اتاي سهمی، می 

 می باشد.  %13توان گفت که میزان اثر بخشی این آموزش نیز 

 

 

 

 



 915-913، ص 6931،  مهر 6، جلد 61علوم انسانی اسالمی، شماره 

         ISSN: 9163-8692 

          http://www.joih.ir  

 

 

055 

 

 نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون متغیر تفکر عامل  .9ـ8جدول 

 منبع تغییر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داري

ضریب اِتاي 

 سهمی

 152/5 555/5 519/19 183/8113 6 183/8113 پیش آزمون

 135/5 555/5 299/69 911/933 6 368/332 گروه ها

هاي پرهیز مدارـ ایمان مدار بر بعد مسیرهاي امیدِ معتادان زن مراكز ترک اعتیاد تبریز  ـ آموزش مهارت2فرضیه 

 تأثیر دارد.

مالحظه می شود، پس از تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در  9ـ9همانطور که در جدول 

(. این مطلب بدان معنی است که آموزش مهارت هاي پرهیز F  ،51/5 >P=  851/61متغیر مسیرها از نظر آماري معنی دار است )

مدار ـ ایمان مدار بر افزایش بعد مسیرها در معتادین اثر بخش بوده است که با در نظر گرفتن ضریب اتاي سهمی، می توان گفت 

 می باشد.  %19که میزان اثر بخشی این آموزش نیز 

 آزمون متغیر مسیرها . نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس 9ـ9جدول 

 منبع تغییر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داري

ضریب اِتاي 

 سهمی

 112/5 559/5 159/63 131/982 6 131/982 پیش آزمون

 195/5 556/5 851/61 351/113 6 351/113 گروه ها

 معتادان زن مراكز ترک اعتیاد تبریز تأثیر دارد.ـ آموزش مهارت هاي پرهیز مدارـ ایمان مدار بر امیدِ 3فرضیه 

نشان می دهد، با تعدیل نمرات پیش آزمون، تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر  9ـ9همان طور که نتایج جدول 

هاي پرهیز  (. این مطلب بدان معنی است که آموزش مهارتF  ،51/5 >P=  552/61امید )بعد کلی( از نظر آماري معنی دار است )

مدار ـ ایمان مدار بر افزایش امید به زندگی معتادین اثر بخش بوده است که با در نظر گرفتن ضریب اتاي سهمی، می توان گفت 

 می باشد.  %13که میزان اثر بخشی این آموزش نیز 
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 . نتایج تحلیل کوواریانس نمرات پس آزمون متغیر امید )بعد کلی(9ـ9جدول 

 منبع تغییر
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات
F 

سطح معنی 

 داري

ضریب اِتاي 

 سهمی

 122/5 556/5 669/69 663/119 6 663/119 پیش آزمون

 139/5 556/5 552/61 213/396 6 213/396 گروه ها

 

 بحث و نتیجه گیري 

تاثیر معنی داري  ار بر امید به زندگی ار ـ ایمان مدنتایج تجزیه و تحلیل آماري نشان داد که آموزش مهارت هاي پرهیز مد

ایمان مدار ـ اثر بخشی روش پرهیز مدار  در پیشینه هاي تحقیقی، تحقیقی با موضوعبا توجه به جستجوهاي صورت گرفته،  دارد.

( که در آن 6923بر متغییر امید به زندگی وجود نداشت. با این حال نتایج کلی این تحقیق با یافته هاي تحقیق نظري و همکاران )

ایمان مدار بر خودکارآمدي عمومی و مقابله با مشکالت مورد بررسی قرار گرفته است، و  -هاي ترك اعتیاد پرهیزمداراثربخشی دوره

ایمان مدار بر عوامل در ارتباط با مصرف مواد  -( که در آن نقش آموزش مهارت هاي پرهیزمدار6921همچنین با تحقیق خانی )

 ر گرفته، همسو است. مورد ارزیابی قرا

در تبیین اینکه چه عواملی در اثر بخشی روش پرهیز مدارـ ایمان مداربر روي مولفه هاي امیِد به زندگی افراد دچار اختالل 

،که تشکیل شده از اعضاي بهبود در گروه هاي شبه خانواده اعتیادي دخیل می باشد؛ می توان چنین گفت که افراد معتاد با اقامت

که می توانند نقش الگوهاي موفق بهبودي را براي بیماران تازه وارد به گروه بر عهده داشته باشند؛ و با شروع ارتباطی  یافته اي

 و به تدریجد نکنبار دیگر تجربه بودن در خانواده و دریافت توجه و محبت از آنها را کسب میمثبت، دلگرم و راهنمایی کننده، 

 . دنآوربه دست می ه توانایی شروع دوباره را دارند؛و رشدِ این باور کاحساس امنیت 

و با تکیه بر اصل حمایت اجتماعی و کمک یکایک مبتالیان به یکدیگر، در حلقه هاي بحث و  گروه هاآن ها با زندگی در این 

، یاري می رسانند. از سوي گفتگو و تبادل تجربه ها با دیگر افراد مبتال، شرکت کرده و یکدیگر را در بازبینی و بازنگري مسائل هم

دیگر، ترغیب و تشویق می شوند که به ایمان و باورهاي معنوي و استفاده ار نیروي بالقوه ایمان و معنویت تکیه کنند. در نتیجه به 

 تدریج برمسئولیتخودبرایدرمان آگاهیمی یابند. 

و یاد می گیرند که  ،درلحظهحالواکنونزندگیکردهباپذیرشاحساساتوهیجاناتخودوخودداریازاجتنابتجربیآن ها آگاه می شوند که

کنند. در طول زمان و در طی مصرفخودمقابلهو اجبارهای باوسوسههابا دادن پاسخ هاي تازه به محرك هاي وسوسه کننده قبلی، 

کان پذیر بدون مواد مخدر نیز امزندگیِ بدین شکل، در آنها نگرش ها و باورهاي مثبت و سازنده اي مبنی برا اینکهزندگی 

. بنابراین آنها نیز خواهند توانست ،و می پذیرند که همان طور که این گروه توانسته است به زندگی ادامه دهد؛شکل می گیرد است

از سوي دیگر در این مدت، آن ها با دركِ اینکه چطور یک معتاد قبلی، امروز نه تنها در جهت بهبودي خویش بلکه در بهبودي هم 
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بهبودي جامعه وهمنوعان خود خدمت و به آن ها نیز دگرگرا شده و شدت عالقه مند و تالشگر بوده، به تدریج نوع خود نیز به 

باز و  افزایش می یابد.و احساس ارزش درونی کاهش ،احساس حقارت اجتماعی در اثر این افزایش عالقه. دنعالقه مند می شو

می کند و روز به روز، این باورِ حاکی از امید که قادرند از طریق راه هاي  هممسیر بهبودي را براي افراد مبتال، هموار و هموارتر

 فرضی به سوي هدفی مشخص حرکت کنند و به آن اهداف در زمان حال و آینده دست یابند، قوي تر و قوي تر می شود.
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