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The effectiveness of mindfulness based cognitive therapy on
distress tolerance and flourishing in methadone-treated male
patients
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Abstract
The current study was conducted to aim investigate effectiveness of
mindfulness based cognitive therapy on distress tolerance and flourishing in
methadone-treated male patients in Sahneh city. The current research was
quasi- experimental with pertest and post-test and control group. 30 patients
referring to addiction treatment clinic in the city of Sahneh select voluntarly
and were assigned randomly to experimental (n = 15) or control groups
(n = 15). The experimental group participated in 8 sessions of 90 minutes per
week in mindfulness based cognitive therapy. Participants completed Gaher
Distress Tolerance Questionnaire and Biswas-Diener Flourishing Questionnaire
in two stages before and after intervention. Data were analyzed using
covariance analysis and SPSS-21 software. The results indicated that mindfulness
based cognitive therapy increased distress tolerance and flourishing in the
experimental group compared with the control group at the post-test stage
(p < 0.001). It seams mindfulness based cognitive therapy can be effective in
improving distress tolerance and flourishing in methadone-treated male
patients.
Keywords: Mindfulness based cognitive therapy, flourishing, distress tolerance,
addiction
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بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر درمان شناختی ( )MBCTبر
تحمل پریشانی و شکفتگی در بیماران مرد تحت درمان متادون
برزو امیرپور
آرش زندی پیام

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنیی بیر مرمیان خینابتی بیر پرییا پر شیا ی و
خکفتگی مر بییاران مرم پرت مرمان متامون خهرستان صرنه ا جام خد .پژوهش حاضر ییهآزما شیی یا
پیشآزمون و پسآزمون و گروه کنترل بوم .سی ماوطلب مراجعهکننده به کلینی

پیرا ایتییام رهیا خیهر

صرنه بهصورت پصامفی مر مو گروه آزما ش (پا زمه فر) و گروه کنترل (پا زمه فر) قیرار گرفتنید .گیروه
آزما ش مر هشت جلسهی وم مقیقهای مر مرمان ذهن آگاهی مبتنی بیر مرمیان خینابتی خیرکت کرم ید.
خرکتکنندهها پرسش امههای پریا پر شا ی سییو ز و گاهر و خکفتگی م نیر و بیسیواز–م نیر را مر مو
مرحلهی قبا از مدابلیه و بعید از مدابلیه پکیییا یوم ید .مامههیا بیا اسیتفامه از روم آمیاری پرلییا
کووار ا س و رمافزار  SPSS-21پرلیا خد د .تا ج شان مام که ذهن آگاهی مبتنیی بیر مرمیان خینابتی
بایث افزا ش پریا پر شا ی و خکفتگی ( )p < 0/001مر گروه آزما ش مر مقا سیه بیا گیروه کنتیرل مر
مرحله پسآزمون خده است .به ظر میرسد ذهن آگاهی مبتنی بر مرمیان خینابتی مییپوا ید مر افیزا ش
پریا پر شا ی و خکفتگی بییاران مرم پرت مرمان گهدار ده با متامون مؤثر باخد.
واژههای کلیدی :ذهن آگاهی مبتنی بر مرمان خنابتی ،خکفتگی ،پریا پر شا ی ،ایتیام
 استام ار گروه روانخناسی ،ما شگاه پیام ور ،پهران ،ا ران
 مربی گروه روانخناسی ،ما شگاه پیام ور ،پهران ،ا ران ( و سنده مسئول)
zandipayam.arash@gmail.com
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مقدمه
با پوجه به ا نکه سوءمصرف موام و خیوع آن ،کی از اصیلیپیر ن مدددیههیای مسیتگاههیای
بهداختی و ا تظامی هر جامعه به حساب میآ د ،ساال ه هز نههای ز امی صیرف مرمیان افیرام معتیام
برای مقابله با آن میخوم .ا ن پد ده ،کی از پیچیدهپر ن و بغر جپر ن آسیبهیای اجتییایی اسیت.
ایتیام به موام ،پغییرمهنده افکار ،هیجان و رفتار و کی از بارزپر ن آسیبهای روا ی-جتیایی اسیت
که به راحتی میپوا د اساس ز دگی فرمی ،با وامگی ،اجتییایی و فرهنگیی ی

کشیور را از بیین

ببرم .ایتیام که مر امگذاری رسیی از آن به ینیوان وابسیتگی میوام یام میی خیوم ،یبیارت اسیت از
مصرف مکرر

مارو ا مامه ای خیییا ی با ا بدون وابسیتگی جسییی کیه بیر زمینیههیای متعیدًم

ییلکرم افرام پأثیر میگذارم و بایث یاپوا ی چشییگیر مر پعیدام ز یامی از میرمم مییخیوم (بلیین
راسنت ،مار م و اور ت .)2013 ،1رخد ایتیام مر کشور ساال ه حیدوم  ۸مرصید اسیت ،مرحیاییکیه
جیعیًت کشور ساال ه حدوم  2/6مرصد رخد میکند .بنابرا ن پعدام معتامان ساال ه بیش از سه برابیر
جیعیًت رخد میکند .طبق آمار رسیی ایالم خده فعلی ،پعدام معتام ن مر کشیور حیدوم  2میلییون
فر میباخد (صابری ظفرقا ی ،جد دی و بلیلی .)2015 ،2مفتر مقابله با موام مخدر و جیرم سیازمان
ملا مر گزارم سال  2016بوم ایالم کرم که مر سال  201۴مر جهیان  2۴۷میلییون فیر اقیدام بیه
استفامه از موام مخدر کرمها د که  2۹میلیون فر از آنها وضعیت وبیییی مار ید (فیدوپوو.)2016 ،3
ایتیام به موام مخدر بایث میخوم فرم ز دگی را بیمعنا ببیند ،سبت به آ نیده بیوم بیدبین باخید و
حتی احساس کند که به آبر بط رسیده است.
خکفتگی پا ین مر افیرامی کیه مچار ایتییام هسیتند ،معییوالا باییث مییخیوم آنهیا مسیالا و
مشکالت ز دگی را بیمعنا مر ظر بگیر د ،بوم را موجیومی مسیت و پیا بسیته مر مقابیا حیوام
روزگار ببینند و احساس کنند که به آبر بط رسیدها د .اامیدی ،بدبینی ا ین افیرام باییث مییخیوم
آنها ایتیام را بییاری مرمان اپذ ر بدا ند و پالخی برای رها ی از آن ا جیام دهنید .پرقیقیات شیان
مامها د افرام با خکفتگی باال مر مقا سه با افرام با خکفتگی پا ین ،میزان مرگومیر زومرس ،وابسیتگی
به موام مخدر ،یدم فعاییت فیز کی پا ینپری مار د .خکفتگی سازهای مر روانخناسیی مببیت اسیت
که به وع ز دگی کرمن پوأم با بومبینی مالییی مر ییلکرمهیای ا سیان اخیاره مارم و بیهصیورت
1. Belin, Belin-Rauscent, Murrym, & Everitt
2. Saberi Zafarghandi, Jadidi, & Khalili
3. Fedotov
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ضینی به یکی ،زا ندگی ،رخد و ا عطافپذ ری مالیت میکند (کیس .)2011 ،1کی از ییواملی کیه
میپوا د مر مرمان سوءمصرف موام به فرم کی

بسیاری کند و ما یدگاری مرمیان را افیزا ش مهید،

خکفتگی است .پرقیقات شان مامها د که خکفتگی با بومکفالی ،رفتار اجتیایی ،مشیارکت فعاال یه
و م بال کرمن اهداف رابطه زم کی مارم (بیرا و د .)13۹5 ،بنابرا ن با ا جام خکفتگی مر مبتال یان بیه
سوءمصرف موام و به م بال آن پشو ق آنها برای ا تخیاب اهیداف مشیخر مر ز یدگی ،مشیارکت
فعاال ه ،استقالل و بوممختاری میپوان زمینه را برای مستیابی به اهداف اجتیایی باال ،ا تخاب خیغا
مناسب ،مراقبت بهداختی از بوم و رضا ت بیشتر از ز دگی فراهم کرم که هیهی ا ن موارم احتییال
یوم و بازگشت موباره به سوی موام را کاهش میمهند.
مر سببخناسی ابتالالت سوءمصرف موام مرققان قیر مر پنظییم هیجیان ،پرییا یاراحتی
پا ین ،رفتار بدون پفکر و شخوار فکری را ذکر یومها ید (بلیوم .)2005 ،2پرییا پر شیا ی کیه بیه
ظرفیت پجربه و مقاومت مر برابر اراحتیهای هیجا ی اخاره مارم (اٌکلر گ ،آ رو سیون و اسیییت،3
 )200۷و به پوا ا ی پجربه و پریا موقعیتهای روانخنابتی منفیی اطیالم مییگیرمم (سیییو ز و
گاهر .)2005 ،۴افرام مارای پریا پر شا ی پا ین هنگام قرار گرفتن مر معرض فشیار روا یی و پینش
مر پنظیم و کنترل هیجانهای بوم مچار مشکا میگرم د و به هیین مییا م بال راهبرمهیای هسیتند
که مر کیتر ن زمان پنش را از بین ببر ید و بیه حاییت ییذت فیوری برسیند .از جیلیه راهبرمهیای
اکارآمد مر ا ن افرام می پوان به استفامه از رفتارهای پربطر ما ند سیوءمصیرف میوام ایکیا و سیا ر
رفتارهای پربطر اخاره کرم .مر واقع ،افرام با پریا پر شا ی پا ین مر

پالم دلط برای مقابله با

هیجا ات منفی مرگیر بی ظیی رفتاری میخو د و با پیرمابتن بیه بربیی رفتارهیای مخیرب ما نید
مصرف موام مر صدم پسکین مرم برمیآ ند.

راهبرم مقابلهای هیجان مرور از قبیا مصرف ایکیا

و سا ر موام میکن است منجر به بالص خدن سر ع افرام از هیجا یات منفیی خیوم .ا ین راهبیرم،
بصوصاا برای کسا ی که پریا پر شا ی پا ینی مار د ،خیوهای مناسیب مرسیوب مییخیوم (بیرون،
بلوم ،مو ترا ،هرمن و استین .)201۴ ،5افتههیای پیژوهش بیرون و هیکیاران ( )201۴شیان مام کیه
پریا پر شا ی پا ین کی از و ژگیهای روانخنابتی افرام مبتال به سوءمصرف موام میباخد .پیاپرا،
1. Keyes
2. Blume
3. O’Cleirigh, Ironson, & Smits
4. Simons & Gaher
5. Brown, Bloom, Hecht, Moitra, Herman, & Stein
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وجا و چ ،مارخال-بر ز ،برن اختا ن و بون-میلر )2011( 1شان مام د که پریا پر شیا ی ،واسیطهای
مر رابطه بین خدًت یال م فشارروا ی بعد از حامثه و اسیتفامه از میاریجوا یا بیهینیوان ی

روم

مقابلهای است .پور مومت ،یلیزامه ،زاریی و خیخ مرسنی ( )13۹6شان مام د که معتیامان بیه میوام
مخدر مر پریا پر شا ی هیجا ی و برآورم ذهنی پر شا ی سبت به م گران مشکالت بیشتری مار ید
و میزان پریا آنها کیتر میباخد.
با پوجه به اهییت مسایهی سوء مصیرف میوام ،موییت خییوههیا ی را بیرای مرمیان یا کیاهش
آسیب های ا ن ابتالل مر ظر گرفته است که کی از ا ن راهکارهیا ،مرمیان گهدار یده بیا متیامون
است .ا ن مرمان ،کی از اقدامات پر اهییت و کلیدی مر راستای کاهش آسییب معتیام ن بیه خییار
میروم و امکان استفامه از موام پزر قی دیرقا و ی را به خدًت کاهش مییمهید (ایکیامر ،بر یدز ،مان،
سلبای و اسپرول .)200۹ ،2با وجوم ا نکیه مرمیانهیای گهدار یده مارو یی ازجیلیه مهیمپیر ن و
کلیدیپر ن مرمانها برای ایتیام به موام مخدر است ،بدون اقدامات پکییلیی و مدابلیههیای روا یی
اجتیایی اثربخشی ضعیفی مار د (روز برگ .)200۹ ،3بهتر ن تا ج مرما ی زما ی حاصیا مییگیرمم
که مرمانهای مارو ی با مدابالت روانخنابتی و اجتیایی پرکیب گرم ید .مر مرمیان وابسیتگی بیه
موام ،مرمانهای دیر مارو یی اهیییت بسییار بیاال ی مر حفیا مسیتاورمهای مرمیان مارو یی مار ید
(و تکیییو تز و بییون .)2010 ،۴مر واقییع ،مر طییول مورهی مرمییان ا جییام مییدابالت روانخیینابتی و
اجتیایی و حیا تی از قبیا مشاوره ،روان مرما ی ،رفتیار مرمیا ی ،گیروه مرمیا ی ،بیا وامه مرمیا ی،
بازپوا ی و حرفه آموزی میپوا د به موفقیت بیشتر مراجعان مر پرهییز از مصیرف میوام منجیر خیوم
(یطفی کاخا ی ،مجتبا ی و یلی مهدی.)13۹2 ،
با پوجه به پیچیده بومن ایتیام و پاثیر یواما مختلفی چون؛ مریط با وامگی و سیسیتم حییا تی
فرم وابسته ،بستر و مریط پد دآ ی ایتیام ،و ژگیهای خخصیتی فیرم وابسیته ،پنهیا مرمیان مارو یی
ییپوا د هیهی مشکالت فرم وابسیته را حیاا کنید .مر واقیع مر کنیار مرمیان مارو یی ،اسیتفامه از
مرمانهای روانخنابتی برای پسر ع مر رو د مرمان ،جلوگیری از ییوم ،افیزا ش ما یدگاری مرمیان
میپوا د مفید باخد (و تکیو تز و بون2010 ،؛ یطفی کاخا ی و هیکیاران .)13۹2 ،پیاکنون رومهیای
مرما ی متعدًمی برای مبتال ان به ایتیام مورم استفامه قرارگرفته است .ازجیله میپوان به مرمیان چنید
Pottera, Vujanovic, Marshall-Berenz, Bernstein, & Bonn-Miller
Elkader, Brands, Dunn, Selby, & Sproule
Rosenberg
Witkiewitz & Bowen

1.
2.
3.
4.
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سیستیی ،مرمان خنابتی-رفتاری برای پیشگیری از بومکشی ،مرمیان فینمریور ،ارپبیا حییا تی،
رفتارمرما ی م ایکتی

و مرمان فراخنابتی اخاره یوم (پیییوری ،رمایا ی و مرجیوب .)13۹۴ ،مر

سالهای ابیر ایگوهای جد دی هیا ند رو کرم ذهن آگاهی مبتنی برخنابت مرما ی خکا گرفتها ید
و پرول بزرگی مر مرمان ا ن مشکالت ا جام کرمها د (هسو ،گروه و مارالت .)200۸ ،1ذهن آگیاهی
به حایت پرمازم کنترلخده هشیارا ه و پالمگرا ا ه اطیالم مییخیوم ،حیایتی کیه قطیهی مقابیا
بیپوجهی است .ذهن آگاهی خاما مو مؤیفهی اصلی است :اویین مؤیافه کنترل پوجه به گو یهای کیه
پوجه بر پجربهی فوری و بیمر گ متیرکز خیوم و مر تیجیه امکیان بازخناسیی رو یدامهای ذهنیی
جاری افزا ش ابد و مومین مؤیفه ،اپخاذ جهتگییری کنجکیاوی ،گشیومگی و پیذ رم سیبت بیه
پجربههای جاری است (اسیاییلیان ،طهیاسبیان ،مهقا ی و موپابی .)13۹2 ،خینابت مرمیا ی مبتنیی
بر ذهن آگاهی ،مفهوم ذهن آگاهی را با اصول ظر ه خنابتی-رفتاری مرهم میآمییزم .ا ین رو کیرم
یناصری از مرمان خنابتی را مر برمیگیرم که بایث جدا خدن م دگاه فیرم از افکیارم مییگرم ید،
مبالا ،اظهاراپی چون "افکار واقعیت یستند"" ،من افکارم یست" .ذهین آگیاهی مبتنیی بیر خینابت
مرما ی ،بر مهارتهای پیشگیری از یوم خنابتی رفتاری (مبالا خناسا ی کرمن موقعیتهای پر بطیر
و آموزم مهارتهای مقابلهای) و مراقبه ذهن آگاها ه مرور ت پیدا کرمه است .پییر نهیای ذهین
اگاهی به م بال افزا ش پذ رم و آگاهی متیا ز از طر ق پیرکز باص بیر یاراحتیهیای جسییی و
هیجا ی است (و تکیو تز ،بوون ،ماگالس 2و هسو .)2013 ،پرقیقات مختلفیی اثربخشیی ذهین آگیاهی
مبتنی بر خنابت مرما ی را بر خکفتگی و پریا پر شا ی شان مامها د .بهینوان مبیال بیویییجر ،رامیر و
فلدروس )2015( 3بیان کرم د که ذهن آگاهی یالوه بر ا ن که مر سالمت ییومی پأثیر مارم ،مییپوا ید
خکفتگی و کیفیًت ز دگی را بهبوم بخشد .میرآو سی و احید ان ( )13۹۴شان مام د کیه ذهین آگیاهی
مبتنی بر خنابت مرما ی مر افزا ش خامکامی و امیدواری ز ان مطلقه میؤثر اسیت .برولیر ۴و هیکیاران
( )200۹به اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر خنابت مرمیا ی بیر کنتیرل فشیارروا ی و پرییا پر شیا ی
هیجا ی مر افرام مبتال به سوءمصرف موام اخیاره کرم ید .صیفا ،قاسیمبروجیرمی ،کرملیو و مسیجدی
( )13۹3شان مام د که ذهن آگاهی مبتنی بر خنابت مرما ی پأثیر قابا پوجهی بر مؤیافههیای پرییا
پر شا ی مارم .بنابرا ن ،پژوهش حاضر به م بال بررسی ا ن سؤال بوم که آ ا ذهین آگیاهی مبتنیی بیر
1. Hsu, Grow, & Marlatt
2. Douglas
3. Bohlmeijer, Lamers, & Fledderus
4. Brewer and et al
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خنابت مرما ی بر پریا پر شا ی و خکفتگی مر مبتال ان به سوء مصرف موام پأثیر مارم؟

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
ا ن پژوهش مر

طرح ییهآزما شی با پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل ا جیام گرفیت.

جامعهی ا ن پژوهش خاما کلیه بییاران کلینی
حداقا

پرا ایتیام رها خهرستان صرنه بوم .سیی بیییار بیا

سال پرت مرمان گهدار ده با متامون و براساس میالاهیای وروم بیه پژوهش( ییرهی

پا ین مر پرسش امههای پریا پر شا ی و خکفتگی ،رضا ت آگاها یه بیرای خیرکت مر پیژوهش و
آگاهی از اهداف پژوهش بهصورت ماوطلب ا تخیاب خید د .خیرکت کننیدگان گیروه آزمیا ش مر
هشت جلسه وم مقیقهای ،آموزم ذهن آگیاهی مبتنیی بیر خینابت مرمیا ی را مر افیت یوم ید و
خرکت کنندگان گروه کنترل آموزخی مر افت کرم د .خرکتکنندههای گروههای آزمیا ش و کنتیرل
مر پیشآزمون و پسآزمون متغیرهای وابسته مورم سنجش قرار گرفتند.

ابزار اندازهگیری
پرسشنامه شکفتگی :ا ن پرسش امه پوسط م نر و بیسواز–م نیر )200۸( 1پهییهخیده و هشیت
مامه مارم .مامههای پرسش امه بر اساس

طیف هفت مرجهای ییکرت مرپب خدهاسیت .حیداقا

و حداکبر یره ا ن ابزار بهپرپیب  ۸و  ،56است و یرهی باالپر بیا گر میزان خیکفتگی بیاالپر اسیت.
م نر و بیسواز–م نر ( )200۸ضرا ب پا یا ی آیفیای کرو بیا و بازآمیا ی بیهپرپییب  0/۸۷و  0/۷1و
مرامی سیاه افشاری ،قاسیی و قیرا ی ( 0/۸2 )13۹۴و  0/۸0گزارم کرمها د.
مقیاس تحمل پریشانی :ا ن مقیاس که پوسط سییو ز و گاهر ( )2005پهییه خیده و میامههیای
ا ن مقیاس ،پریا پر شا ی هیجا ی ،ارز ابی ذهنی پر شا ی ،میزان پوجیه بیه هیجیانهیای منفیی مر
صورت وقوع و اقدامهای پنظیمکننده برای پرییا پر شیا ی ارز یابی مییکننید و  15میامه و چهیار
برمهمقیاس پریا پر شا ی هیجا ی ،جیذب خیدن بیه وسییله هیجیانهیای منفیی ،ارز یابی ذهنیی
پر شا ی و پنظیم پالمها مر راستای کاهش پر شا ی ،مارم .مامههای ا ن مقیاس برحسب

طییف

پنج رپبهای ییکرت مرپب خدها د و یرههای باال مر ا ن مقیاس شانمهندهی پرییا پر شیا ی بیاال
1. Diener & Biswas-Diener
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است (سییو ز و گاهر .)2005 ،سییو ز و گاهر ( )2005ضر ب آیفیای کرو بیا ا ین مقییاس 0/۸2؛
یلییوی ( 0/۷1 )13۸۸و مر بییرمهمقیییاس از 0/۴2پییا  0/5۸و خیییس ،یز ییزی و میرزالییی ()13۸۹
ضرا ب آیفای کرو با و بازآزما ی ا ن ابزار را بهپرپیب  0/6۷و  0/۷۹گزارم کرمها د.
جدول 1
خالصهی جلسات درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی (سگال ،ویلیام و تیسدال)2002 ،1
جلسات
اول

توضیحات
معارفه ،آخنا ی با قیوا ین گیروه ،میرور مرمیان و
اهداف ا ن بر امه ،پیر ن بیورمن ی

کشییش

هیراه با ذهن آگاهی ،آموزم و پییر ن مراقبیهی
وارسی بدن
موم

بررسی پکاییف جلسه ی قبا و موا ع اجیرای آن،
ارالهی پوضیراپی جهت دلبه بیر موا یع ،پییر ن
مراقبه وارسی بدن و پنفس هیراه با ذهن آگیاهی
و پفکر مر مورم پیر نات

سوم

ا جام حرکات جسیی هیراه با ذهن آگاهی

چهارم

ما دن مر زمان حال

پنجم

پذ رم و اجازه مامن با مراقبهی شسته

خشم

مراقبیهی شسیته ،هشییاری سیبت بیه پجییارب
روزا ه و کار و جلوگیری از یوم خخصی

هفتم

پهیه فهرستی از فعایییتهیای مطلیوب روزا یه و
فعاییییتهییای کییه احسییاس ابوخییا ند بییه فییرم
می مهد ،پیر ن پنفس سه مقیقهای به یالوه طرح
مشکا طیی پییر ن و کشیف پیأثیر آن روی
ذهن و بدن

هشتم

مرور آ چه مر جلسات مرمان فرا گرفتهخده
1. Segal, Williams, & Teasdale
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روند اجرای پژوهش
جهت ا جام پژوهش پس از ابذ مجوز و پأ ید ه خروع کار و هییاهنگی بیا مسیؤول فنیی
رها ،خرکت کنندگان گروه آزما ش مر هشت جلسه وم مقیقهای ،آموزم ذهن آگیاهی

کلینی

مبتنی بر خنابت مرما ی را مر افت یوم د و خرکت کنندگان گروه کنتیرل آموزخیی مر افیت
کرم د .خرکتکنندههای گروههای آزما ش و کنتیرل مر پییشآزمیون و پیسآزمیون از یریا
متغیرهای وابسته مورم سنجش قرار گرفتند.

تجزیه و تحلیل دادهها
مامهها به روم آماری پرلیا کووار ا س و با استفامه از رمافزار آماری  SPSS-21پرلیا خد د.

یافتهها
جدول 2
میانگین و انحراف معیار نمرههای متغیرهای شکفتگی و تحمل پریشانی در گروههای آزمایش و
گروه کنترل در مراحل پیشآزمون و پسآزمون
متغیر

گروه

میانگین

انحراف معیار

مرحله

آزما ش
کنترل
آزما ش

1۷/23
1۴/22
۴1/۹3

3/1۷
1/۹2
2/۴1

کنترل

13/62

1/۸2

پیشآزمون

آزما ش
کنترل

23/31
2۸/۴5

۴/52
۴/12

پسآزمون

آزما ش
کنترل

۴0/21
2۸/51

3/۸1
۴/25

پیشآزمون
خکفتگی
پسآزمون

پریا پر شا ی

تا ج شان میمهد که مر گروه آزما ش سبت به گیروه کنتیرل ،مییا گینهیای ییرههیای
متغیرهای خکفتگی و پریا پر شا ی مر مرحلهی پسآزمون سبت بیه مرحلیهی پییشآزمیون
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افزا ش افته است.
جدول 3
نتایج آزمون فرض همگنی شیبهای خط رگرسیون متغیرهای پژوهش
مرحله
پیشآزمون – پسآزمون

منبع تغییرات

متغیر
پریا پر شا ی
خکفتگی

گروه × پیش آزمون

F

p

۴/21

0/0۹5

۴/61

0/0۸1

برای بررسی پیش فرضهای رمال بومن پوز ع مامهها و هیگنی وار ا س متغیرها از آزمون
کلیوگروف اسییر ف و آزمون یون استفامه گرم د .تا ج آزمون کلیوگروف-اسیییر ف شیان
میمهد که مو متغیر از پوز ع رمال بربورمار د .تا ج آزمون هیگنی وار ا سهای ییون شیان
مام که وار ا س متغیرهای مورم مطایعه مر بین مو گیروه بیا کید گر پفیاوت دار ید .آزمیون
کسا ی خیب بط رگرسیون یز شان مام که بین کووار تها (پیشآزمونها) و گروهها پعامیا
م ده ییخوم (جدول .)3
جدول 4
نتایج تحلیل کوواریانس گروههای آزمایش و کنترل در متغیرهای شکفتگی و تحمل پریشانی
متغیر

خکفتگی

پریا پر شا ی

منبع

مجموع

درجه

میانگین

تغییر مجذورات آزادی مجذورات

F

اندازه توان
اثر

گروه

۴۸13/33

1

بطا

۸0۴/53

2۸

0/۸6 16۷/51 2۸/۷3

کا

1۴220

30

۴۷/33

گروه

2۴65/33

1

2۴65/33

بطا

10۹۹۸/66

2۸

0/6۹ 62/۷6 3۹2/۸1

کا

۷6۷22

30

255۷/۴

آماری

p

۴۸13/33
1

1

p > 0/001

p > 0/001
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تا ج جدول  ۴شان میمهد که پس از کنترل پیشآزمیون بیین مو گیروه آزمیا ش و کنتیرل مر
متغیرهای پریا پر شا ی هیجا ی ( )p < 0/001 ،F = 62/۷6و خیکفتگی ()p < 0/001 ،F = 16۷/51
پفاوت معنیمار وجوم مارم؛ عنی ،میا گین یرههای گروه آزما ش مر پسآزمیون مر ا ین مو متغییر
بهطور معنیماری باالپر از گروه کنترل است(به جدول 2مراجعه کنید).

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر خنابت مرما ی بر خکفتگی
و پریا پر شا ی معتامان مرم پرت مرمان با متامون ا جام گرم د و تیا ج شیان مام کیه ذهین
آگاهی مبتنی بر خنابت مرما ی بایث افزا ش خکفتگی خرکتکنندگان مر جلسات مرمان خده
است که با تا ج پژوهشهای بویییجر و هیکاران ( ،)2015پیلور ،استرالوس ،کاوا ام و جو ز

1

( ،)201۴فیت ،و تین ،جوز ،ماا ،وانهیرخاسین و اسسیچ )2013( 2و ویییدی پیاا ،باییدی و
معینی منش ( )13۹3هیسو است.
مر پبیین ا ن افته میپوان گفت مراقبهی ذهن آگاهی بایث فعّال خدن احیهای از مغزخده
که ا جام یواطف مببیت و اثرهیای سیوممند مر کیارکرم ا یینسیازی بیدن را پد ید مییآورم
(ماو دسون 3و هیکاران .)2003،ا ن فرآ ند به افرام اجازه می مهد که مر زمان حال حیوام

را

کیتر از آن میزان که اراحتکنندها د ،مر افت کنند .وقتی فرم سبت به زمان حال آگیاه باخید،
م گر پوجه وی روی گذخته ا آ نده مرگیر یست ،مرحاییکه بیشتر مشکالت روا یی اخیی از
پیرکز بر گذخته است (کابات ز ن .)2002 ،۴ذهن آگاهی بر اساس آمیوزم کسیری پکیاییف
بهصورت هشیار و بومآگاه است .هر پیر ن بهطیور هدفینید و آگاها یه مییپوا ید ظرفییت و
پوا ا ی ظام پرمازم اطالیات را افزا ش مهد .پیر نهای ذهن آگاهی میپوا ند بهینیوان ی
ظام هشدار اوییه ما ع خروع

ا فجار ا سیا قر بایوقوع خوم .آموزم ذهن آگاهی مستلزم

امگیری فراخنابتی و راهبرمهای رفتاری جد د برای متیرکز خدن روی پوجیه ،جلیوگیری از
شخوارهای فکری و گرا ش به پاسخهای گرانکننده است .همچنیین باییث گسیترم افکیار
1. Taylor, Strauss, Cavanagh, & Jones
2. Feicht, Wittmann, Jose, Mock, Von Hirschhausen, & Esch
3. Davidson
4. Kabat-zinn
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جد د و کاهش هیجا ات ابوخا ند میخوم (کار گهید .)2003 ،1مر ا ین روم هیدف فقیط
کاهش فشار روا ی بوم ،بلکه هدف به زبان سامهپر «حاور مر یرظه» اسیت .بیه ا ین طر یق
می پوان به ذهن آگاهی مر قایب مو فرآ ند حساس خدن و حساسزما یی گر سیت .مر واقیع،
ذهن آگاهی به واسطهی کاهش اجتناب مر افرام سبت به جنبههیای آزارمهنیده ییاطفی منفیی
حساسیتزمالی کرمه و از طر ق پوجه به ارپبا بین حایت هیجا ی و پجربه پاسخهای بومکار
مر افرام حساسیت ا جام میکند .ماهیت حساسیتزما ی ذهن آگاهی ا عطافپذ ری ذهنی فیرم
را باال میبرم و به افرام ا ن امکان را میمهد که پاسخهای هیجا ی و رفتاری بو ش را افزا ش
مهند ،بنابرا ن مهارتهای مقابلهای را ارپقا بخشیده و به هیجانها و گرمهای منفیی «مجیوز
بروج» از ذهن میمهد .مر واقع ،پعدام بسیاری از پژوهشگران به ا ن تیجه رسیدها د که ذهن
آگاهی مر به وجوم آمدن حس آرامشبخشی ،امیدواری و باال بیرمن قابلییتهیا مر مواجهیه بیا
فشار روا ی ،ایتیام به فس و کنترل مرو ی بیشتر پأثیرگذار است (کابات ز ن.)2002 ،
مر پژوهش حاضر ،پأکید بر یاما حاور مر یرظیه بیومن و حایور مر زمیان حیال بیه مور از
گذخته و آسیبهای که از طر ق باطرات گذخته و شخوارهای فکری که به فرم میرسید و پأکیید
بر یاما بدون ماوری و بدون قااوت بومن و هدفیند بومن که از یاماهیای م گیر آمیوزم ذهین
آگاهی مبتنی بر مرمان خنابتی بوم و همچنین مد تیشن ،مراقبه و آرمییدگی ذهنیی کیه مر جلسیات
مرمان اجرا خد ،پا حدً ز امی به امیدواربومن و بوخبینبومن بییاران کی

کیرم و بیه یویی مییزان

خکفتگی را مر آنها افزا ش مام .از طرف م گر ،ا ن مرمان از طر ق ا جام افکار مببت و مفیع افکیار
و هیجا ات منفی پأثیر ییدهای مر سالمت روان و حتی سالمت جسیی بییاران ماخیت .بسییاری از
بییاران مر پا ان مرمان بیان کرم د که م دخان سبت به ز دگی پغییر کرمه ،هدفخیان را بیهصیورت
چیز مست افتی پصور میکنند و امید به ز دگی مر آنها افزا ش افته اسیت .هیمچنیین تیا ج
پژوهش حاضر شان مام که ذهن آگاهی مبتنیی بیر خینابت مرمیا ی مر افیزا ش پرییا پر شیا ی
خرکت کنندگان مر جلسات مرمان مؤثر است ،که با افته پیژوهشهیای هیوپس ،)2006( 2برولیر و
هیکاران ( )200۹و صفا و هیکاران ( )13۹3هیسو میباخد.
مر پبیین ا ن افته میپوان گفت ،افرام مبتال به سوءمصیرف میوام پرییا پر شیا ی پیا ینی
1. Carighead
2. Hoppes
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مار د و م دگاهی منفی سبت به هیجا ات مار د و وجیوم آن را یییپذ ر ید .از مهیارتهیای
پنظیم هیجان ،پوا ا ی آگاه خدن از هیجا یات و پفسییر مرسیت احساسیات بید ی مربیو بیه
آنهاست .مواجهه با هیجان منفی به جای اجتناب از آن مر خرا ط پر شا ی از اهداف مهم ذهن
آگاهی مبتنی بر خنابت مرما ی است .مر رومهای مبتنیی بیر ذهین آگیاهی بیا بیه کیارگیری
پکنی های مراقبهای ،ما ند ذهن آگاه خدن پنفس و افزا ش آگاهی از موقعیت جهت کنارآمیدن
و بقا مر زمان برران استفامه میکند و بایث میخوم فرم مر بلندمدًت و کوپاهمدًت مرم جسیی
و یاطفی بوم را پریا کند .آموزم مهارت ذهن آگاهی برای پشخیر ا ن کته است که هر
اپافاقی مر زمان حال روی میمهد و ا ن بایث میخوم بییاران مر زمان حال حوام

را کیتر از

آن میزان که اراحتکننده هستند ،مر افت کنند .ا ن مطلب گو ای ا ن مهم اسیت کیه فیرم بیا
آموزم پکنی های ذهن آگاهی مبتنی بر خنابت مرما ی

سازه فرا هیجا ی به ام پرییا

پر شا ی را مر بوم افزا ش میمهد .بد ن پرپیب که سبت به آن جلیب پوجیه مییکنید ،آن را
ارز ابی میکند و وقتی یی پوا ید خیرا ط را پغیییر مهید آن را پذ رفتیه و پرییا مییکنید و
هیجا ات به و ژه یروی حاصا از پیا الت ییا مر جهت اجتناب ا پاعیف فوری پجربیه را
پنظیم میکند و مچار از هم گسیختگی ییلکرم ن میخوم (برولر و هیکیاران .)200۹ ،پرییا
پر شا ی پوا ا ی فرم برای مقاومت و پجربه حایت روا ی منفی است .افرامی کیه پرییا کییی
مار د ،پر شا ی را بهینوان
استفامه از پکنی

سابتار دیرقابا پریا پوصیف میکنند .ا ن افرام میپوا نید بیا

بارم به مشاهده مرون بوم بپرماز د و بعد روی پجربه مرو یی بیا پیذ رم

متیرکز خو د .ا ن پکنی

روم ذهن آگاها ه برای کار با هیجا ات خد د و مشیکا اسیت

که به افتن پناهگاهی مرست مر هنگام بروز پر شا ی میپرمازم .هیمچنیین فیرم مییپوا ید بیا
استفامه از پکنی

مد ر ت بشم ،ذهن آگاها ه و ا پعاما دیرپهاجیی به کنترل بشم و رهیا ی

از مرم بپرمازم (هوپز.)2006 ،
به هر حال میپوان گفت آموزم پکنی های ذهن آگاهی فرم مبتال به سوء مصیرف میوام
را پردیب میکند مر هنگام قرار گرفتن مر معرض فشیارروا ی و پینش ،بیه جیای اسیتفامه از
راهبرمهای که بایث میخوم مر کیتر ن زمان ا ن احساس پنش را از بیین ببیرم و خیخر بیه
حایت یذت فوری برسد ،بدون ا نکه پالخی مر جهت هر وع پغیییری ماخیته باخیند ،صیرفا ا
پجارب هیجا ی بوم را مشاهده کرمه و آن را بپذ ر د .احتیاالا مواجهه با هیجا ات منفیی مبیا

206

مجله دستآوردهای روانشناسی بالینی دانشگاه شهید چمران اهواز

(دوره سوم ،سال  ،3تابستان  ،1396شماره )2

استرس و پنش از ا ن طر ق میپوا د بایث کاهش پکا شوری به فشار روا ی خیوم .مر ا ین
راستا فرم پشو ق میخوم پا هیجا ات بوم را بهینوان رو دامهای گذرا ببیند که مسیتلزم بیروز
رفتارها و واکنشهای اسازگار یست و ا ن م د پعییم افته سبت به هیجا ات ،به پیشگیری از
پجربه مجدم واکنشهای هیجا ی یز کی

بواهد کرم .همچنین اسیتفامه از فنیون آرامسیازی

یاال ی ،پنفس یییق مر هنگام مواجهه با استرس بایث کاهش بشیم ،اضیطراب و مر تیجیه
کاهش یاللم برا گیختگی میگرمم و بد ن پرپیب پریا پر شا ی را مر افرام بهبوم میبخشد.
بهطورکلی تا ج پژوهش حاضر شان مام که ذهن آگاهی مبتنی بر خنابت مرما ی پوا ست
بهطور معنیماری بایث افزا ش خکفتگی و پریا پر شا ی گروه آزما ش مر مقا سیه بیا گیروه
کنتییرل گییرمم .اسییتقبال قابییا پوجییه مراجعییان از ا یین خیییوه مرمییا ی ،قابییا پأمییا اسییت .از
مردوم ت های پژوهش حاضر پصامفی بومن یو هی مورم پژوهش اسیت کیه امکیان پعیییم
تا ج را مخوار میکند .پیشنهام میخیوم پیژوهش حاضیر روی گیروههیای بزرگتیر و ا تخیاب
پصامفی یو ه صورت گیرم.

سپاسگزاری
مر پا ان از مسؤول فنی و کلیه پرسنا مرترم کلینی های صرنه و همچنیین هییه بیییاران
یز ز خرکتکننده مر ا ن پژوهش پشیکر و قیدرما ی مییخیوم .ا ین مقاییه برگرفتیه از طیرح
پژوهشی با ینوان اثر بخشی ذهن آگیاهی مبتنیی بیر خینابت مرمیا ی بیر پرییا پر شیا ی و
خکفتگی معتامان پرت مرمان گهدار یده متیامون خهرسیتان صیرنه کیه مر کییتیهی ابیالم
ما شگاه پیام ور مرکز کرما شاه با کد  6۸۴2۴به ثبت رسیده است .بنابر اظهار و سینده مسیؤول
مقایه ،پعارض منافع و حیا ت مایی از پژوهش وجوم داخته است.

منابع
فارسی
اسیاییلیان سر ن؛ طهیاسیبیان ،کار نیه؛ مهقیا ی ،مرسین و موپیابی ،فرخیته .)13۹2( .اثربخشیی
خنابت مرما ی مبتنی بر ذهن آگاهی بر شا ههای افسرمگی و پذ رم کومکیان مارای وایید ن
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مطلقه .روانخناسی بایینی.۴۷-5۷ ،)3(5 ،

بیرا و د ،کبری .)13۹5( .اثربخشیی آمیوزم معنامرمیا ی بیر بیی حوصیلگی  ،مرگییری پرصییلی و
خکفتگی مر ما شآموزان مبتر پا ه موم موره متوسطه موم خهر برمآبام .پا ان امیه کارخناسیی
ارخد روانخناسی ،ما شگاه یرستان.

پورمومت ،باپون؛ یلیزامه ،ماوم؛ زاریی ،راضیه و خیخ مرسنی ،اسیاییا .)13۹6( .مقا سه پرییا
پر شا ی مر معتامان به موام مخدر و افرام دیرمعتام.سومین هیا ش بیناییللی افقهای یو ن مر
یلوم پربیتی ،روانخناسی و آسیبهای اجتیایی ،پهران.
پییوری ،سعید؛ رماا ی ،فرزا ه و مرجوب ،جیه .)13۹۴( .اثربخشی خنابت مرمیا ی مبتنیی بیر

ذهن آگاهی بر کاهش شخوار فکری و افسرمگی ز ان مر حیال پیرا بیا متیامون .فصیلنامهی
ایتیام پژوهی.1۴5-15۹ ،)3۴(۹ ،
خیس ،جیال؛ یز زی ،یلیرضا و میرزا ی ،آزامه .)13۸۹( .بررسی رابطه پرییا آخیفتگی و پنظییم
هیجا ی با میزان وابستگی ما شجو ان به سیگار .مجلهی پرقیقات ظام سالمت حکیم،)1(13 ،
.11-1۸

یلوی ،بد جه .)13۸۸( .اثربخشی رفتار سازما ی م ایکتیکی گروهی مر کاهش شا ههای افسرمگی
ما شجو ان مشهد .پا ان امه کارخناسی ارخد روانخناسی ،ما شگاه فرموسی مشهد ،مشهد.
صفا ،میترا؛ قاسمبروجرمی ،فاطیه؛ کرملو ،سییرا و مسجدی ،مریدرضا .)13۹3( .اثربخشیی ذهین
آگاهی مبتنی بر خنابت مرما ی بر پریا پر شا ی و گرمهای اکارآمد مر بیییاران مبیتال بیه
بییاریهای مزمن ر وی .فصلنامهی پژوهش مر سالمت روانخنابتی.۷۴-۸2 ،20 ،
یطفی کاخا ی ،فرح؛ مجتبا ی ،مینا و یلی مهدی ،منصور .)13۹2( .مقا سه اثربخشی مرمانخینابتی

رفتاری ،متامون مرما ی و روم پرکیبی بیر بهبیوم افسیرمگی معتیامان پریت مرمیان .ما یش و
پژوهش مر روانخناسی کاربرمی1۸-25 ،)1۴(5۴ ،
مرامی سیاه افشاری ،مربوبه؛ قاسیی ،دا و قیرا ی ،امیر .)13۹۴( .روا ی و پا ا ی مقیاس خکفتگی

و پعیین رابطه خکفتگی با پیشرفت پرصیلی مر ما شجو ان ما شکده پزخکی .مجلیهی ا را یی
آموزم مر یلوم پزخکی.330-33۷ ،15 ،
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 اثربخشیی آمیوزم ذهین آگیاهی مبتنیی بیر مرمیان.)13۹۴( . حیزه، سرر و احید ان،میرآو سی
 اوییین کنگیرهی سراسیری میوج.( برافزا ش خامکامی وامیدواری ز ان مطلقهMBCT) خنابتی
. کاخان،سوم مرمانهای رفتاری
 بررسی اثربخشی آمیوزم ذهین.)13۹3( .  کیومر، خام ه و معینیمنش، آذر؛ بایدی،وییدی پاا
.62-۷۸ ،)2(1۴ ، روانخناسی سالمت.آگاهی بر افزا ش بومبینی مر ز ان بارمار م ابتی
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