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Effectiveness of Mindfulness-Based Relapse 
Prevention on Distress and Temptation Tolerance 

in Methamphetamine Dependent Patients
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Aims Methamphetamine is a stimulant. Most addicts tend to change the drug-dependent 
lifestyle. The present study was conducted with the aim of investigating the effectiveness 
of mindfulness-based relapse prevention on distress and temptation tolerance in 
methamphetamine dependent patients.
Materials & Methods This quasi-experimental study was conducted with a pre-test, post-
test and control group in methamphetamine users, who were referred to short-term addiction 
treatment centers, methadone therapy addiction centers, and prisons of Kashan, and 40 
patients with methamphetamine dependency were entered to the study. Distress tolerance 
was measured by Distress Tolerance Scale (DTS) and temptation was measured by Craving 
Beliefs Questionnaire (CBQ).
Findings T There was a significant difference between the mean of the experimental group 
and the control group in the post-test in distress tolerance (p=0.001) and temptation tolerance 
(p=0.001).
Conclusion Mindfulness-based relapse prevention affects distress and temptation tolerance in 
methamphetamine dependent patients, and also reduces anxiety and intellectual rumination.
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ل پیشگیری از بازگشت بر پایه بخشی مداثر
وسوسه در آگاهی، بر تحمل پریشانی و ذهن

		آمفتامینبیماران وابسته به مت
  

  DPh *حمید کاظمی زهرانی

  رانینور، تهران، ا امیدانشگاه پ ،یشناس، دانشکده روانیشناسگروه روان
  MSc ندا جاللی

 اسالمی، آباد، دانشگاه آزادواحد نجف ،یشناسدانشکده روان ،یشناسگروه روان
  رانینجف آباد، ا

  
  دهیچک
دارند سبک  لیتما نیمعتاد شتریب ماده محرک است. ینوع نیآمفتاممت :فاهدا

 یپژوهش حاضر با هدف بررس. دهند رییوابسته به مواد مخدر را تغ یزندگ
و  یشانیبر تحمل پر ،یآگاهذهن هیاز بازگشت بر پا یریشگیمدل پ یاثربخش

   انجام شد. نیآمفتاموابسته به مت مارانیوسوسه در ب
صورت تجربی با گروه آزمایش و کنترل بهاين پژوهش شبه ها:مواد و روش

کننده به آمفتامین مراجعهکننده متآزمون در بیماران مصرفپسآزمون و پیش
تراپی و زندان مدت، مراکز ترک اعتیاد متادونمراکز ترک اعتیاد اقامتی کوتاه
نفر دارای تشخیص اختالل وابستگی به  ۴۰و  شهرستان کاشان انجام شد

مه تحمل نامتغیر تحمل پریشانی با پرسشوارد شدند. آمفتامین به مطالعه مت
 (CBQ)انگیز نامه عقاید وسوسهو متغير وسوسه با پرسش (DTS)پریشانی 

  سنجيده شد. 
 درآزمون و گروه كنترل در مرحله پس شیگروه آزما یهانیانگیم نیب ها:یافته

  مشاهده شد.  یداری) تفاوت معنp=۰۰۱/۰وسوسه ( و )p=۰۰۱/۰( یشانیتحمل پر
 تحمل بر آگاهی،ذهن پایه بر بازگشت از پیشگیری مدل مداخله گیری:نتیجه

آمفتامین اثربخش است و باعث مت به وابسته بیماران در وسوسه و پریشانی
  شود.کاهش اضطراب و نشخوارهای فکری نیز می

پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی، تحمل پریشانی، وسوسه، مت  ها:کلیدواژه
  آمفتامین

  
  ۰۲/۰۶/۱۳۹۷ افت:یخ دریتار
  ۲۰/۰۸/۱۳۹۷ رش:یخ پذیتار

  ۱۰/۱۰/۱۳۹۷تاريخ انتشار الکترونيک: 
  hkazemi@pnu.ac.irسنده مسئول: ینو*

  
  مقدمه
مواد محرک موجب  آمفتامین نوعی ماده محرک است.مت

ناطق آمفتامین در مشوند. وابستگی به متوابستگی شدید می
شناختی مقدار مختلف جهان قابل مشاهده است. اثربخشی روان

مصرف متوسط ماده شامل سرخوشی آنی، سرگیجه، افزایش 
 ۹۰تا  ۶۰. پس از زنانه توام با اضطراب استهوشیاری و وراجی الف

هوشیار و دقت روانی  . آگاهیقیقه اضطراب ممتدی را در پی داردد
. مصرف [1]اما دنباله آن افسردگی است ابدیافزایش می

پزشکی اختالالت روانمشکالت جسمانی به  آمفتامین عالوه برمت
و  [2]از جمله بروز سایکوز، تشدید اسکیزوفرنیا، نقایص شناختی

 شود. منجر می [3]لقی و اضطرابیاختالالت ُخ 
ا تر معتادین تمایل دارند سبک زندگی وابسته به مواد مخدر ربیش

ن، سبب عود و اما وجود مشکالت زیادی در مرحله درما تغییر دهند
عنوان یک مشکل حاد . اعتیاد به[4]شودترک دوره درمانی می

اند گیری کردهپژوهشگران نتیجه. [5]پذیر معرفی شده استبرگشت
در فاصله یک سال پس از  ،اندچهارم افرادی که ترک کردهکه سه

اند. در درمان و پیشگیری از هتکمیل درمان، عود مجدد داشت
وسوسه از منفی و مثبت، میل و بازگشت اعتیاد، تجارب هیجانی 

ال به سوء . افراد مبت[6]ندهستترین عوامل خطر بازگشت مهم
های هیجانی نامطلوب منظور مدیریت حالتمصرف مواد، مواد را به

هم و خاطر مشکالتی در فهای هیجانی که بهکنند. حالتمصرف می

طور غیرقابل کنترل تجربه ها، بهبرخورد موثر با آن هیجان
ز و توانند تمرکهای هیجانی میگفت که حالتتوان . می[7]شوندمی

توانند فرآیندهای توجه را تعدیل نموده، فرآیندهای توجه می
هیجانی را تعدیل نمایند. همچنین سوگیری توجه نسبت به 

  .[8]کنندعود و وسوسه را تعدیل می های مربوط به مواد،نشانه
تحمل  شانی است.های مرتبط با عود اعتیاد، تحمل پریاز متغیر

نظمی ی در زمینه بیهاهای معمول برای پژوهشپریشانی، از سازه
. تحمل پریشانی را توانایی فرد در تجربه و تحمل عاطفی است

مل . در حقیقت، تح[9]کنندمیحاالت هیجانی منفی تعریف 
ظرفیت تجربه  های فردی است که بهتفاوتاز پریشانی یک متغیر 

. تحمل ]10[کندجانی اشاره میر برابر ناراحتی هیو مقاومت د
د بینشی ساختار مهم در رش کعنوان یای، بهطور فزایندهپریشانی به

چنین پیشگیری های روانی و همجدید درباره شروع و ابقای آسیب
و درمان مشاهده شده است. افراد با تحمل پریشانی پایین در یک 

نظمی بیله با هیجانات منفی خود درگیر تالش غلط برای مقاب
د و با پرداختن به برخی از رفتارهای مخرب مانند شونرفتاری می

آیند. یک راهبرد مصرف مواد درصدد تسکین درد هیجانی خود بر می
محور از قبیل مصرف الکل و سایر مواد ممکن ای هیجانمقابله

نات منفی شود. این است منتج به خالصی سریع افراد از هیجا
انی پایینی دارند، شیوه سانی که تحمل پریشبرای ک راهبرد، خصوصا

باعث ایجاد رود. تحمل هیجانی پایین در فرد شمار میمناسب به
برای مدیریت حاالت هیجانی  شود وحاالت هیجانی منفی می

  .]11[شودوسه میبیمار دچار وسمنفی 
مل اصلی عود، ترین تهدید یک بیمار در حال بهبودی و عابزرگ

، برای فرد طور دقیق کنترل و شناخته نشودهوسوسه است و اگر ب
ساز بوده و ممکن است مصرف مجدد مواد کننده و آشفتهبسیار گیج

ها نیز المللی بیماریبندی بینداشته باشد. دهمین طبقهپی در را 
عنوان اولین مالک برای تشخیص وابستگی به مواد وسوسه را به

ر توجه و ایجاد سوگیری د لحاظ کرده است. وسوسه با
ها و طالعات، از طریق ارتباط با نشانهنمودن پردازش اانتخابی

تر اطالعات مرتبط با آنها، به وسیله افزایش پردازش نسبتا جذابانه
یی تمرکزکردن بر پرتی از عوامل برانگیزاننده و کاهش تواناحواس

آگاهی از حاالت درونی فرد با کُندکردن ادراک با ها و تقویت آن
ها تحت ود را تحت تاثیر قرار دهد. وسوسهتوان عمان میگذشت ز

" قرار دارند. ر خطرها و موقعیت پُ "برانگیزانندهتاثیر دو عامل 
ه را ها منجر به فکر مواد شده، آن نیز به نوبه خود وسوسبرانگیزاننده

 . ]12[دنبال آورده و در نهایت مصرف را در پی داردبه
حاضر کاهش میزان عود یکی از ها، در حال با توجه به این یافته

های اصلی درمانگران و بیماران در زمینه سوء مصرف مواد چالش
با ترکیب تحقیقات بیش از دو  ]13[ و همکاران ویتکیویتز. است

مواد با  عنوان درمان وابستگی بهیری از بازگشت بهدهه بر پیشگ
رفتاری را - ختیآگاهی، مداخله جدید شنافنون موجود بر پایه ذهن

م پیشگیری از بازگشت بر پایه های مصرف مواد با نابرای اختالل
 MBRP. بنابراین ]15 ,14[پیشنهاد کردند )MBRP(آگاهی ذهن

- درمان رفتاری جدید است که فنون پیشگیری از بازگشت شناختی
مان اختالالت مصرف آگاهی برای دررفتاری سنتی را با مراقبه ذهن

عنوان موج سوم . از این تلفیق به]16[کندمواد ترکیب می
  .]17[کنندرفتاردرمانی یاد می

آن است که افزایش  ]18[چاوالو  مارالتاساس و چارچوب نظری 
ای را ههای مقابلآگاهی مهارتخودآگاهی از طریق مراقبه ذهن

ای آموزش توانند به گونهبخشد. افراد وابسته به مواد میبهبود می
تر تشخیص دهند. را خیلی زوددهنده میل عالیم هشدارببینند که 
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تر کند که متفکرانهه روش جدیدی از پاسخ را تایید میبنابراین مراقب
هایی است که پیشگیری از ها یا محرکتر نسبت به نشانهو اثربخش

  .]18[کندگشت را تشویق میباز
است. آگاهی در حیطه اعتیاد نتایج و آثار مثبت درمانی داشته ذهن
آگاهی ترکیب شود، رتی که آموزش روش پیشگیری، با ذهندر صو
آمیزی بر قضاوت و بیزاری معتادان تواند آثار نسبتا موفقیتمی
فته در های نهآگاهی، به علت سازوکار. ذهن]19[داشته باشد یتزریق
زدایی، حضور در لحظه، نند پذیرش، افزایش آگاهی، حساسیتما آن

وری، رویارویی و رهاسازی در تلفیق با فنون گری بدون دامشاهده
تواند سنتی، به علت تاثیر روی فرآیندها، می شناختی- درمانیرفتار 

بخشی درمانی را ضمن کاهش عالیم و پیامدهای پس از ترک، اثر
] ,13 ,6کندپیشگیری از عود مصرف مواد کمک میافزایش داده و به 

ای که زدایی کردهسمکه افراد چنین گزارش شده است . هم20[
تر عود مصرفی دریافت کرده بودند از فراوانی کمآگاهی مداخله ذهن

 .]21[ماه برخوردار بودند ۴مواد طی 
 ،شده در این زمینهبه ادبیات پژوهش و مطالعات انجامبا توجه 

بر  MBRPکنون درمان بندی کرد که تاتوان چنین جمعمی
تحمل  مانندابستگی مواد شناختی مرتبط به وهای روانسازمان

ژوهش حاضر با هدف پ ، لذاپریشانی و وسوسه صورت نگرفته است
، بر یآگاهذهن هیاز بازگشت بر پا یریشگیمدل پ یاثربخشبررسی 
انجام  نیآمفتاموابسته به مت مارانیو وسوسه در ب یشانیتحمل پر

  شد.
  

  هامواد و روش
صورت کنترل بهتجربی با گروه آزمایش و شبه اين پژوهش

 آمفتامینکننده متبیماران مصرف درآزمون آزمون و پسپیش
مدت، مراکز ترک ه مراکز ترک اعتیاد اقامتی کوتاهکننده بمراجعه

با توجه به  .انجام شدتان کاشان تراپی و زندان شهرساعتیاد متادون
نفر از  ۴۰ تعداد افراد جامعه آماری و استفاده از فرمول کوکران،

آمفتامین بر ارای تشخیص اختالل وابستگی به متدان و زنان دمر
به مطالعه را  های ورودکه مالک DSM-IV-TRهای پایه معیار
 آزمون، انجام منتهی به مطالعههفته زدایی طی یکسم( داشتند

TLCبار بازگشت و سطح تحصیالت کاقل ی، داشتن سابقه حد
 ترک مدت، مرکزکوتاه اقامتی اعتیاد ترک مراکز ازاقل ابتدایی) حد

 انتخابصورت هدفمند به کاشان شهرستان زندان و بهبود اعتیاد
وارد طرح پژوهشی شدند. این افراد به صورت تصادفی در دو شدند 
  زمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آ

و وسوسه با  (DTS)نامه تحمل پریشانی تحمل پریشانی با پرسش
  سنجيده شد.  (CBQ)انگیز نامه عقاید وسوسهپرسش

تدوین شده  ]9[گاهرو  سیمونزکه توسط مقیاس تحمل پریشانی: 
سنجی تحمل پریشانی هیجانی است که است، یک شاخص خود

 یمقیاس درمقیاس است. عبارات این ابزار، خرده ۴ماده و  ۱۵دارای 
گر د. نمرات باال در این مقیاس نشانشونگذاری میای نمرهدرجه۵

کل مقیاس برای  ی کرونباخیب آلفاست. ضرپریشانی باالتحمل 
چنین مشخص شده که این مقیاس دست آمده است. همبه ۸۲/۰

در یک مطالعه  .]9[دارای روایی مالکی و همگرای اولیه خوبی است
نفر از دانشجویان دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی  ۴۸۰ درمقدماتی 

محاسبه  ۷۱/۰درونی آن مرد)، پایایی همسانی  ۱۷زن و  ۳۱مشهد (
  .بود ۷۳/۰حاضر آلفای کرونباخ  پژوهش. در ]22[شده است
وال بوده که توسط ئس ۲۰: دارای انگیزنامه عقاید وسوسهپرسش
طراحی شده و هدف آن سنجش میزان وسوسه برای  ]23[رایت

گویی آن از نوع لیکرت خمصرف مواد مخدر است. طیف پاس

نامه، آوردن امتیاز کلی پرسشدستبه. برای استای گزینه۷
ای شود. این امتیاز دامنهئواالت جمع میمجموعه امتیازات همه س

دهنده وسوسه بیشتر فرد . امتیاز باال نشاندارد ۱۴۰تا  ۲۰از 
. این آزمون از اعتبار و روایی استدهنده برای مصرف مواد پاسخ

ضریب آلفای خوبی برخوردار است و پایایی آن با استفاده از 
چنین روایی صوری و . هم]23[گزارش شده است ۹۵/۰کرونباخ 

رسیده  همحتوایی آن نیز به تایید اساتید و کارشناسان مربوط
  .بود ۷۶/۰حاضر آلفای کرونباخ  پژوهش. در ]24[است

آزمون در دو حله پیشدر مرمتغیرهای تحمل پریشانی و وسوسه 
 پایه بر عود از پیشگیری گروه مورد سنجش قرار گرفت. مداخله

 ۸ صورتبه ماه ۲ مدتبه [6]مارالت مدل آگاهی براساسذهن
شد و  اجرا آزمایش گروه در )۱(جدول  ساعته۵/۱ گروهی جلسه

ای دریافت ننمودند. پس از اتمام جلسات گروه کنترل مداخله
 آزمون،گروه، در مرحله پس دو هایآزمودنی مداخله، کلیه

  نمودند. تکمیل را وسوسه و پریشانی تحمل هاینامهپرسش
ها با ويلک بررسی شد و داده-ها با آزمون شاپيروبودن دادهنرمال

  استفاده از آزمون تحليل کوواريانس تجزيه و تحليل شدند.
  

 [25]اهداف و محتوای جلسات درمانی )۱جدول 

  جلسه اول
 این معرفی بیماران، از تعهد اعضا، گرفتن معرفی بیماران، به آمدگوییخوش
 جلسه. از بازخورد گرفتن و خوردن آگاهی سطح افزایش درمان، معرفی و اختالل
  .زدنو مسواک شستن ظرف مورد در آگاهیذهن: خانگی تکلیف

  جلسه دوم
 تکلیف متانت. مقاله بدن، عضالت از گروه ۱۴ بر دقیقه ۴۵ بدن اسکن مدیتیشن
 بدن اسکن مدیتیشن انجام و آن بر تعمق و داستان مدل یک خواندن: خانگی
  .عضالت از گروه ۱۴ برای

  جلسه سوم
 دقیقه. ۱۵ نشسته مراقبه افکار، آگاهی مقاله دقیقه، ۴۵ بدن اسکن مدیتیشن
 بدن، اسکن و نشسته مدیتیشن انجام خوشایند، وقایع تقویم: خانگی تکلیف
  .روزمره جدید فعالیت یک) آگاهیذهن( آگاهی سطح افزایش

  جلسه چهارم
 با همراه کشیدن تنفس و نشسته مراقبه با تمرین این شنیدن و دیدن تمرین
 ناخوشایند، وقایع تقویم: خانگی تکلیف شد.می دنبال بدنی حواس به توجه
  .جدید روز مره فعالیت یک آگاهی سطح افزایش نشسته، مدیتیشن انجام

  جلسه پنجم
 بدن، اسکن مدیتیشن انجام: خانگی تکلیف .STOP تکنیک نشسته، مدیتیشن
 برابر در STOP تکنیک تمرین جدید، روزمره فعالیت یک آگاهی سطح افزایش

  .نا خوشایند رویداد های
  جلسه ششم
 فردی بین مراقبه آموزش مهربانی، مقاله دقیقه، ۴۵ بدن اسکن مدیتیشن
 زندگیشان رویدادهای از کدام یک کنند مشخص کنندگانشرکت: خانگی تکلیف
 کافی اندازه به که چید ایبرنامه توانمی چگونه آن بر عالوه و است خوشایند
  .فردی بین مراقبه تمرین باشد. آن در خوشایند رویدادهای
  جلسه هفتم
 هوازی، هایروش عود، در افکار نقش مقاله دقیقه، ۴۵ بدن اسکن مدیتیشن
  .تمرکز عمیق، تنفس

  جلسه هشتم
  .درمانی جلسات مرور دقیقه، ۴۵ بدن اسکن مدیتیشن

  
  هایافته

سال  ۲۵/۳۳±۸۴/۱۱ش یکنندگان در گروه آزمامیانگین سن شرکت
) نفر از %۵۵( ۲۲سال بود.  ۶۰/۳۶±۳۴/۱۴و در گروه کنترل 

زن بودند.  )%۴۵نفر ( ۱۸مرد و  کنندگان در پژوهش حاضرشرکت
دارای  )%۱۰( نفر ۴ دارای تحصیالت ابتدایی، )%۵/۲۲نفر (۹

و  متوسطهدارای تحصیالت  )%۴۵( نفر ۱۸ تحصیالت راهنمایی،
  ند. بوددارای تحصیالت دانشگاهی  )%۵/۲۲( نفر ۹ دیپلم و



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ یندا جاللو ی زهران یکاظم دیحم  ۲۴

   ۱۳۹۷ زمستان، ۱، شماره ۸دوره                    پژوهشی طب انتظامی- نامه علمیفصل

آزمون سش در مرحله پیل پریشانی در گروه آزماتحم ن نمرهیانگیم
آزمون افزايش و ميانگين نمره وسوسه در گروه نسبت به پيش

آزمون کاهش داشت به پيش نسبتآزمون آزمایش در مرحله پس
   ).۲(جدول 

  
آزمون تحمل پریشانی و وسوسه بر آزمون و پسمیانگین نمرات پیش )۲جدول 

  حسب عضویت گروهی
  آزمونپس  آزمونپیش  شاخص

  تحمل پریشانی
  ۳۵/۴۵±۲۸/۱۱  ۳۵/۳۷±۶۷/۶  آزمایش
  ۷۵/۳۴±۹۲/۹  ۶۵/۳۶±۳۰/۹  كنترل
  وسوسه
  ۲۵/۵۵±۸۹/۱۱  ۰۵/۶۶±۷۸/۱۸  آزمایش
  ۶۰/۷۶±۹۵/۲۲  ۴۵/۶۹±۵۲/۲۵  كنترل

 
كنندگان شده نمرات تحمل پریشانی شركتیلتعد یهاینانگین میب

 یدارمعنی آزمون تفاوتدر مرحله پس و گروه كنترل شیگروه آزما
 %۲۷آزمون پسر در مرحله ین تاثیزان ای). مp=۰۰۱/۰( مشاهده شد

پریشانی مربوط آزمون تحمل نمرات پس %۵۲ ؛ بدين معنی کهبود
شده نمرات وسوسه لیتعد یهانیانگین میب. به تاثیر مداخله بود

آزمون در مرحله پس ه كنترلش و گرویكنندگان گروه آزماشركت
ر در ین تاثیزان ای). مp=۰۰۱/۰( مشاهده شد یدارتفاوت معنی

آزمون نمرات پس %۲۶ که عنی؛ بدين مبود %۲۶آزمون سمرحله پ
  تاثیر مداخله بود.وسوسه مربوط به 

 
  بحث

ل پیشگیری از بازگشت بر پایه پژوهش حاضر با هدف اثر بخشی مد
ه آگاهی، بر تحمل پریشانی و وسوسه در بیماران وابسته بذهن
دست نتایج بههمان گونه که از آمفتامین صورت گرفته است. مت

ر پیشگیری از بازگشت بر پایه مداخله مبتنی ب مشخص است،آمده 
. این داری داشتیتاثیر معنآگاهی بر نقایص تحمل پریشانی ذهن
اخیر  هایپژوهش. ]26 ,25[سو استهای پیشین همها با یافتهیافته

شناختی پذیری روانآگاهی و انعطافدهد که ذهنمینشان 
توانند به صورت جداگانه و با یکدیگر، در کاهش پریشانی می
افسردگی و پریشانی اضطراب،  سازی،شناختی (جسمانیروان
ها پیشنهاد کلی) نقش داشته باشند. این یافتهشناختی روان
تواند در ظهور و نگهداری افسردگی، آگاهی میکنند ذهنمی

  .]27[اضطراب و پریشانی نقش داشته باشد
آگاهی آن است که خودآگاهی و بینش اساس بحث ذهن

ای در های مقابلهمهارتیت فرد را برای استفاده از یافته قابلبهبود
مرحله اولیه اشتیاق یا تجربه حالت هیجانی منفی افزایش خواهد 

عنوان این آگاهی افزایش یافته را به ]18[چاوالو  مارالت .]25[داد
ه در آن مراجعان برای واکنش ک دانندت فراشناختی جدیدی میحال
موقع های سوء مصرف مواد و اجرای بهندادن به محرکنشان
بینند. بنابراین آیند بازگشت آموزش میای در فرهای مقابلهراهبرد

ها را ارایه مراقبه سبکی جدید برای پاسخ موثرتری به این نشانه
  .]18[دهدمی

افرادی که از تجربه هیجانات منفی شدید ترس گوید می ]28[لینهان
ها های هیجانی منفی آنچرا که حالت ،قابل فهم است همه دارندوا

 شدید است. به هر حال، کوشش آنها برای اجتناب از این معموالً 
مشاهده افکار و  ای دارد.سازگارانهپیامدهای نا غالباً  ،هاحالت

توان دون سعی در اجتناب یا فرار از آنها، میهیجانات فعلی، ب
که به نوبه خود باعث  ای از مواجهه تلقی شودعنوان نمونهبه
شود که توسط های اجتنابی های ترس و رفتارموشی پاسخخا

مبتال به  . درمانگر]28[اندانگیز، تقویت شدههای ترسمحرک
دهد که با تمرینات هوازی، تنفس  هیجانات منفی آموزش می

تمرین کنند، ها را بپردازند و تحمل این حس STOPعمیق، تکنیک 
ات حضور رهایی یابند. در تمرینهای مربوط به آن تا بتوانند از نشانه

های هیجانات منفی را در شود که نشانهذهن از بیمار خواسته نمی
عتا هایی که طبیکند، بلکه مشاهده بدون داوری حس خود ایجاد
بنابراین توانایی عمل  ؛گیردیابند، مورد ترغیب قرار میبروز می
  ه همراه دارد.انات منفی و توانایی مدارا با آنها اثرات مفیدی بهیج
ر پیشگیری مداخله مبتنی بهای پژوهش حاضر نشان داد که یافته

داری یتاثیر معنآگاهی بر نقایص وسوسه از بازگشت بر پایه ذهن
. ]29 ,6[سو استهای پیشین همها با یافته. این یافتهداشته است
ی، توانسته است آگاهروهی پیشگیری از عود بر پایه ذهنروش گ

و  هدبخشی درمان وابستگی به مواد را افزایش دموثری اثربه شکل 
در بهبود وضعیت سالمت روانی بیماران موثر باشد. مداخله مبتنی 

ای بیمار را برای کنارآمدن با تواند توانایی مقابلهآگاهی میر ذهنب
، افزایش دهد. همچنین این درمان های ترکوسوسه و نشانه

اصلی راهبردهای مبتنی بر پذیرش باعث های عنوان یکی از روشبه
پرهیز از افکار و احساسات جای چالش و شود که بیمار بهمی

ها، برقراری یا کاربرد مواد برای تسکین آن کننده ناشی از ترکناراحت
یک سبک ارتباطی متفاوت بدون واکنش و نوعی شیوه جدید 

بدون  کننده خود رااطالعات، افکار و احساسات ناراحتپردازش 
ر ها کنازدایی با آنی بپذیرد و از این راه با حساسیتداوری و ارزیاب

از سازوکارهای عملی تواند ناشی بیاید. بخشی از این تغییرات می
هی، مانند رویارویی، پذیرش، آگاپیشنهادشده در روش ذهن

. ]30 ,20[زدایی و تغییر رابطه با افکار باشدسازی، حساسیتآرام
بینی کننده عود در میان سایر پیشبینیین پیشتروسوسه قوی

بودی با اختالالتی مثل اضطراب و افسردگی) ها (حتی همکننده
فی وسوسه را کاهش خوبی آثار منتواند بهآگاهی میهناست و ذ

تواند کنترل شناختی بر وسوسه را آگاهی میدهد. آموزش ذهن
  .]31[دافزایش و استرس مرتبط با سوء مصرف را کاهش ده

اند که تمرینات حضور ذهن پژوهشگران متعددی مطرح ساخته
های فرد شهای فکری یا نگراند باعث ایجاد تغییراتی در الگوتومی

کند که توصیه می ]14[زین کباتدر مورد افکارش شود. برای مثال 
مشاهده بدون قضاوت درد و افکار مرتبط با اضطراب ممکن است 

گر شود که اینها فقط افکارند و نمایانمنجر به فهم و درک این نکته 
نباید باعث فرار یا اجتناب  و لزوما واقعیت یا حقیقت نیستند

، بیماران را متوجه افکار خود های حضور ذهند. مهارتشون
های زمان حال، نظیر کار آنها را به سایر جنبهددًا افو مج سازندمی

ور ذهن یا صداهای محیطی معطوف ، راه رفتن همراه با حضتنفس
شود. این ریق باعث کاهش نشخوار فکری میسازد و از این طمی

. تمرینات، مراقبه بین ]14[شودمیده میشناختی ناپدیده، بینش فرا
های روزانه در تطی فعالیفردی جلسه سوم، افزایش سطح آگاهی 

جلوگیری از  تمامی جلسات و تمرین تنفس عمیق جلسه سوم در
های این . درنهایت با توجه به یافتهشودوسوسه موثر واقعه می

آگاهی در جلوگیری از عود مصرف پژوهش، اثربخشی آموزش ذهن
شود استفاده از این روش در درمان و آمفتامین پیشنهاد میمت

اده در مراکز ترک اعتیاد و آن به استفتوسعه نظری و عملی 
  شناسان برگزار شود. های آموزشی ویژه روانکارگاه
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  گیری نتیجه
 تحمل بر آگاهی،ذهن پایه بر بازگشت از پیشگیری مدل مداخله
بخش آمفتامین اثرمت به وابسته بیماران در وسوسه و پریشانی

  شود.های فکری نیز میاست و باعث کاهش اضطراب و نشخوار
  

کننده وسیله پژوهشگران از بیماران شرکتبدین  تشکر و قدر دانی:
چنین از مسئولین و کارکنان مرکز ترک اعتیاد در این طرح و هم

و  اشان در اجرابهبود شهر کاشان و رئیس محترم زندان شهر ک
  مراحل این پژوهش، کمال تشکر را دارند. 

در کنندگان کلیه شرکتبه قبل از انجام پژوهش، تاییدیه اخالقی: 
فی داده شد و ، اطالعات کاپژوهشو روند اجرای مورد اهداف 

 MBRPکنندگان برای انجام مداخله رضایت آگاهانه شرکت
 لحاظ به که است ذکر به صورت کتبی در جلسات اخذ شد. الزمبه

 پژوهش پایان از پس کنترل گروه پژوهش، اخالقی جوانب رعایت
 آزمایش، گروه همانند و کردند تشرک درمانی جلسات در

  .کردند دریافت را الزم هایآموزش
نامه ته از پایانفراین مطالعه پژوهشی برگ تعارض منافع:

  گونه تعارض منافعی وجود ندارد. دانشجویی بود و هیچ
نگارنده حمید کاظمی زهرانی (نویسنده اول)،  سهم نویسندگان:

)؛ ندا جاللی (نویسنده %۵۰(ی شناس/پژوهشگر اصلمقدمه/روش
  )%۵۰( /نگارنده بحثیآمار گرلیتحلدوم)، 

انجام شده  نویسندگاناین پژوهش با هزینه شخصی  منابع مالی:
  است.
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