
ISSN: 2383-3483; Journal of Police Medicine. 2020;9(3):157-164 
 

 

 

 

Journal of Police Medicine 

Journal Homepage: http://teb.police.ir/teb/ 
 

   

Original Article Open Access 

The Effectiveness of Mindfulness-based Forgiveness on Life 
Expectancy in Addicted Female Treated in Zahedan, Iran 

Compulsory Residence Centers 
Reyhaneh Razavi1, Ali Arab2*, Mahmoud Shirazi2 

1 Department of Psychology, Faculty of Psychology & Educational Sciences, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran. 
2 Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences & Psychology, University of Sistan & Baluchestan, Zahedan, Iran. 
 

ABSTRACT 

 

How to cite this article 
Razavi R, Arab A, Shirazi M. The 
Effectiveness of Mindfulness-
based Forgiveness on Life 
Expectancy in Addicted Female 
Treated in Zahedan, Iran 
Compulsory Residence Centers. J 
Police Med. 2020;9(3):157-
164. 

 

 
*Correspondence: 
Address: Department of 
Psychology, Faculty of 
Educational Sciences & 
Psychology, University of 
Sistan & Baluchestan, 
Daneshgah Ave, Zahedan, Iran.  
Postal Code: 9816845981 
Phone: +989151900439 
Tel: - 
Fax: +9833488254 
Mail: Aliarab@edpsy.usb.ac.ir  
 

 
Article History 
Received: 13/07/2019 
Accepted: 09/05/2020 
ePublished: 03/07/2020 

 

Aims: Addiction is a factor of despair, lack of return to life and a social, cultural and psychological 

problem in women consumers. The aim of the present study was to investigate the effectiveness 

of mindfulness-based forgiveness on life expectancy in female drug addicts in Zahedan, Iran. 

Materials & Methods: This semi-experimental study of pre-post experimental type with control 

group in compulsory residential accommodation centers in Zahedan, Iran was conducted in the 

summer of 2018. Among these individuals, 30 female addicts who were eligible for study were 

randomly selected and randomly assigned to two groups of 15 individuals. All participants 

completed the Schneider Life Hope Questionnaire in the pre-test phase. For the experimental 

group, the training sessions were held for 6 60-minute sessions and were group-trained for one 

month based on mindfulness-based forgiveness. In this study, one-way analysis of covariance 

under SPSS 24 software was used to evaluate the effectiveness of treatment. 

Findings: The mean age of 15 participants in the experimental and control groups was 33.3±8.3 

and 34.0±9.3, respectively. The mean life expectancy scores of the experimental group increased 

significantly in the post-test (36.67±7.26) compared to the pre-test (30.20±8.60). However, no 

significant difference was observed in the pretest (30.53±9.05) and post-test (31.33±7.17) 

control group. There was a significant difference between the mean life expectancy in the 

experimental and control groups (F=13.716; p<0.001). By eliminating the effect of pre-test scores 

on the adjusted average life expectancy by group, there was a significant difference in the post-

test phase. The averages increased after the pre-test effect was removed after the test, and the 

adjusted life expectancy averages for the experimental and control groups were 33.77 and 31.22, 

respectively, indicating the effect of mindfulness-based life expectancy training on pre-test life 

on adjusted averages. 

Conclusion: Mindfulness-based forgiveness training can have a positive effect on life expectancy 

in female addicts. 
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کننده است. هدف در زنان مصرف یشناختو روان یفرهنگ ،یمعضل اجتماع کیو  یعدم برگشت به زندگ ،یدیعامل ناام ادیاعتاهداف: 
 در معتادان متجاهر زن در شهرستان زاهدان بود. یبه زندگ دیبر ام یآگاهبر ذهن یمبتن شیبخشا یاثربخش یاز پژوهش حاضر بررس

ترک شهرستان زاهدان در  یاجبار یآزمون با گروه کنترل در مراکز اقامتپس-آزمونشیاز نوع پ یشیآزمامهیپژوهش ن نیاها: و روش مواد
در دسترس  یرتصادفیورود به مطالعه را داشتند به روش غ طیزن معتاد متجاهر که شرا 30افراد،  نیا نیانجام شد. از ب 1397تابستان 

مه ناشپرس آزمون،شیکنندگان در مرحله پشرکت یقرار گرفتند. تمام شینفره کنترل و آزما15گروه  ودر د یانتخاب و به صورت تصادف
به  یگروه وهیبرگزار شد و به ش یاقهیدق60جلسه  6جلسات آموزش به مدت  شیگروه آزما یکردند. برا لیرا تکم دریاشنا یبه زندگ دیام

 لیدرمان از تحل یاثربخش یمطالعه به منظور بررس نیقرار گرفتند. در ا یاهآگبر ذهن یمبتن شیماه تحت آموزش بخشا کیمدت 
 .استفاده شد SPSS 24افزار تحت قالب نرم راههکی انسیکوار

به  دینمرات ام نیانگیسال بود. م 0/34±3/9و  3/33±3/8 بیو کنترل به ترت شیکننده گروه آزماشرکت 15 یسن نیانگیم: هاافتهی
بود  یدر حال نیبود. ا افتهی یمعنادار شی( افزا30.20±8.60) آزمونشی( نسبت به پ36.67±7.26آزمون )در پس ش،یگروه آزما یزندگ

 یبه زندگ دیام نیانگیم نیمشاهده نشد. ب ی( گروه کنترل تفاوت معنادار31.33±7.17) آزمونس( و پ30.53±9.05) آزمونشیکه در پ
 شدهلیتعد نیانگیم نیب آزمونشینمرات پ ری(. با حذف تأثp<001/0؛ F=716/13وجود داشت ) یو کنترل تفاوت معنادار شیدر گروه آزما

ن آزمودر پس آزمونشیپس از حذف اثر پ هانیانگیوجود داشت. م یمعنادارآزمون تفاوت بر حسب گروه، در مرحله پس یبه زندگ دیام
دهنده اثر شد که نشان 22/31و  77/33 بیو کنترل به ترت شیگروه آزما یبرا یبه زندگ دیام شدهلیتعد یهانیانگیو م افتی شیافزا

 .بود شدهلیتعد یهانیانگیبر حسب م آزمونشیپ یبرا یبه زندگ دیبر ام یآگاهبر ذهن یمبتن شیآموزش بخشا

 .مثبت داشته باشد ریتأث تواندیدر معتادان متجاهر زن م یبر اميد به زندگ یآگاهبر ذهن یآموزش بخشايش مبتن: یریگجهینت

 یبه زندگ دیام ش،یبخشا ،یآگاهذهنها: کليدواژه 
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 مقدمه
 یماعاجت انحرافات و هابیآس از یاریبس انیقربان نینخست از زنان

 مرگ باال، یاقتصاد یهانهیهز. هستند مخدر مواد به ادیاعت ازجمله
 و یرفتار نامطلوب مشکالت ناموفق، یهاازدواج ،یخودکش و

 هب توجه با. است زنان در ادیاعت یامدهایپ از یبهداشت و یاجتماع
 دهند،یم لیتشک را جامعه و خانواده انیبن و شالوده زنان، نکهیا

 مورد جامعه سالمت ابد،ی شیافزا پرخطر یرفتارها نیا چنانچه
 تزلزل دچار هاخانواده استحکام و یمل تیامن و ردیگیم قرار دیتهد

 نیا به یشتریب توجه که است یامروز جامعه ازین لذا. شد خواهد
 ،یشناخت عوامل خصوص در یاگسترده یهاپژوهش. شود مسئله
. تاس شده انجام ادیاعت بر مؤثر یتیشخص و یکیژنت ،یاجتماع

 و یجانیه و یعاطف اختالالت نیب یقو ارتباط همواره قاتیتحق
 یمعضل ادیاعت[. 1] است داده نشان را مواد مصرف اختالالت
 داومت و یریگشکل در یمختلف عوامل که است یفرهنگ و یاجتماع

 سازمان میجرا و مواد اداره گزارش اساس بر[. 2] هستند مؤثر آن
 در درصد 10 از مواد کنندهمصرف تیجمع در زنان نسبت ملل،

 زده نیتخم ییاروپا یکشورها در درصد 40 تا ییایآس یکشورها
 کنندهمصرف ونیلیم 38 تا 16 درنظرگرفتن با نیبنابرا. است شده
 طبق[. 3] است توجه قابل کنندهمصرف زنان تعداد جهان، در مواد
 808 و ونیلیم 2 تعداد ،(1396) رانیا آمار مرکز اطالعات نیدتریجد
 است شده اعالم مواد کنندگانمصرف یرسم آمار عنوان به نفر هزار
 آمار براساس. دهندیم لیتشک زنان را آنان درصد 10 تا 7 که
 یبرا مواد مصرف به زنان شیگرا درصد 47 کشور، در آمدهدستبه

 یبرا درصد 20 ،یکنجکاو یبرا درصد 24 ،یجسمان یدردها کاهش
 .است شده انیب یعاطف یکمبودها لیدل به درصد 9 و لذت کسب
 هب رو روند اما است، شتریب معتاد زنان از معتاد مردان تعداد اگرچه
[. 4] است کنندهنگران اریبس ریاخ یهاسال در زنان ادیاعت رشد
 نآ متخصصان از یبعض که است یارشته نیب موضوع کی ادیاعت
 و[ 6 ،5] کنندیم فیتعر بدن ییولوژیزیف راتییتغ اساس بر را

 ندیفرآ کی عنوان به را ادیاعت پردازانهینظر از گرید یگروه
 باالخره و[ 7] دهندیم قرار یبررس مورد یکیژنت و یفرهنگ ،یاجتماع

 یعنوم و یاجتماع ،یروان ،یستیز ُبعد چهار اد،یاعت یبرا گرید یبرخ
 [.9 ،8] شوندیم قائل

 وعموض یبررس به یاریبس قاتیتحق شد، اشاره که طورهمان
 مورد در یاندک قاتیتحق اما اندپرداخته آن عوامل و علل اد،یاعت
 یپژوهش در. است شده انجام کنندهمصرف افراد در یزندگ به دیام
 یدگزن به دیام و شیبخشا شیافزا بر یمبتن مداخالت مورد در که

 بخشش هیروح با افراد که است شده داده نشان بود، شده انجام
 یوانر و یجسم سالمت مشکالت به یترنییپا زانیم به شتر،یب

 شده مشخص زین یگرید پژوهش در نیهمچن[. 10] شوندیم دچار
 و یآگاهذهن بر یمبتن یشناخت یدرمان یهاروش که است
 دیام و یاجتماع یکارکردها اضطراب، ،یعموم سالمت بر شیبخشا

 در گرچه[. 11] دارد مثبت ریتأث مواد کنندگان درمصرف یزندگ به
 افتنی و اختالل نیا درک در یامالحظه قابل شرفتیپ جهان

 از کنیل است، شده جادیا آنها درمان و یریشگیپ راه نیترمناسب
 دهش غفلت کامالا  شیپ دهه دو تا زنان ادیاعت مورد در قیتحق انجام
 [.12] بود

 و است یضرور یعنصر یزندگ ابعاد تمام در یزندگ به دیام
 عجوام در یزندگ تیفیک سطح نییتع یاساس یارهایمع از یکی

 ،بهتر احساس داشتن باور ییتوانا د،یام. شودیم محسوب یامروز

 خصوص به و کنندهمصرف زنان در موضوع نیا[. 13] است ندهیآ در
 را دیام همکارانش و Snyder. است نییپا اریبس متجاهر زنان در

 یناش تیموفق احساس بر یمبتن که دانندیم یشناخت یامجموعه
 یهاوهیش) رهایمس و( مدارهدف یهامیتصم) گوناگون منابع از

 رتفک ای دیام ن،یبنابرا. است( اهداف به لین یبرا شدهانتخاب
 و تفکر یرهایمس یعنی هم به مرتبط مؤلفه دو از[ 14] مدارهدف
 دهندهانعکاس تفکر، یرهایمس. است شده لیتشک تفکر، منابع
 هدافا به دنیرس یبرا یشناخت یهاکانال دیتول یبرا فرد تیظرف
 هاییاتوان درباره افراد که یافکار از اندعبارت هم تفکر منابع و است

. اندکرده فیتعر دهیبرگز یرهایمس از عبور یبرا شانیهاتیقابل و
 نیب دهندیم نشان که دارند وجود یادیز یقاتیتحق و شواهد
 ،یورزش یهاتیفعال در آنها تیموفق و افراد دیام زانیم باالبودن

  دوجو ارتباط یروان و یجسم سالمت ،یلیتحص شرفتیپ زانیم
 [.15] دارد

 توانندیم معتادان ازجمله ماریب افراد که ییهازمیمکان از یکی
 یآگاههنذ بر یمبتن شیبخشا باشند، دوارتریام خود ترک به نسبت
 نشدبخشوده از یحالت و بخشودن عمل از عبارت شیبخشا. است

 اغماض غلط، یارتکاب عمل به نسبت انزجار احساس از ییرها زین و
 از یپوشچشم و یخاط فرد یسو از عمل جبران ای خسارت طلب از

 یسو به را افراد که است یدرون ازین بخشش[. 16] است یو ریتقص
 مثبت طوربه رفتارکردن و یارتباط ندیناخوشا یهاپاسخ از یریجلوگ
یم ازمندین است، کرده رفتار آنها با یمنف طوربه که یکس به نسبت
 و خطاکار از یزاریب کاهش شیبخشا در گر،ید عبارت به[. 17] سازد

 مخربش اعمال رغم به ،یو به نسبت تین حسن و یآشت به لیم
 یمیخودتنظ ییتوانا توانیم را یآگاهذهن و[ 18] ابدییم شیافزا

 اساس نیا بر نمود، قلمداد تجربه کی طرف به آن تیهدا و توجه
[. 19] است یآگاهذهن یمرکز جزء توجه، دهیسنج میتنظ
 حال، زمان در که دهدیم اجازه افراد به که است یمهارت یآگاهذهن

[. 20] کنند افتیدر اند،کننده ناراحت که زانیم آن از کمتر را حوادث
 یروان یهایماریب به ینگران و استرس که اندداده نشان مطالعات

 مداخالت و کندیم کمک[ 23] اضطراب و[ 22] یافسردگ مانند[ 21]
 مؤثر ینگران و یفکر نشخوار هر کاهش در یآگاهذهن بر یمبتن
 کاهش یبرا ،یافسردگ عالئم کاهش یبرا یآگاهذهن. است

 مورد مخدر مواد به ادیاعت درمان در و استرس ،[24] اضطراب
 یاستراتژ کی تواندیم نیهمچن است، گرفته قرار استفاده

 [.25] باشد روان سالمت مشکالت ساختن متوقف یبرا رانهیشگیپ
 ،سرقت ت،یجنا و جرم شامل مواد مصرف به مربوط مشکالت

 ،یفرد سالمت بر یمنف اثرات خانواده، یفروپاش و قتل تجاوز،
 به. کند یم لیتحم جامعه بر ینیسنگ یمال بار و داشته یاجتماع

 مؤثر هامهارت آموزش و رانهیشگیپ کردیرو به ازین لیدل نیهم
 قوه یاتیح و مهم فیوظا از یکی موارد نیا. رسدیم نظر به یضرور
 ورطهمان. است ییقضا ضابط عنوان به یانتظام یروین و ییقضا
 یاریبس نقش خانواده یارتقا و شرفتیپ در زنان شد، اشاره که

 خانواده خصوص به و جامعه در مهم ارکان از یکی و دارند یمؤثر
 همم مسائل از شانیا روان و روح سالمت به توجه نیبنابرا. هستند

 جامعه معضالت از یکی زنان رشد به رو ادیاعت و دیآیم شمار به
 هدف. دیشیاند یاچاره مسئله نیا حل یبرا و رفتیپذ دیبا که است

 یاهآگذهن بر یمبتن شیبخشا یاثربخش یبررس حاضر پژوهش از
 .بود زاهدان شهرستان در زن متجاهر معتادان در یزندگ به دیام بر
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 هامواد و روش
-آزمونشیپ طرح با یشیآزمامهین صورت به حاضر پژوهش

 زاهدان شهر در 1397 سال تابستان در کنترل گروه با آزمونپس
 انیم در استان یستیبهز از مجور اخذ با مطالعه نیا. شد انجام
 پوشش تحت یاجبار مراکز در که متجاهر معتاد زنان یتمام

 نمونه محج تیکفا نییتع یبرا. شد انجام بودند، یستیبهز سازمان
 صورت به لذا. شد استفاده کوهن روش از یآمار لیتحل در
 را مطالعه به ورود طیشرا که نفر 30 افراد، نیا نیب از یرتصادفیغ

 نترلک و شیآزما گروه دو در و شدند انتخاب نمونه عنوان به داشتند،
 ظرن از یگروه یسازهمسان و گرفتند قرار یتصادف طوربه نفره15
 کسب مطالعه، به ورود اریمع. شد انجام کیدموگراف یرهایمتغ

 در افراد تیرضا عدم خروج اریمع و یزندگ به دیام نییپا نمرات
 . بود مطالعه در مشارکت ادامه

 نامهپرسش آزمون،شیپ مرحله در کنندگانشرکت یتمام
 توسط هانامهپرسش. کردند لیتکم را دریاشنا یزندگ به دیام

 سوادیب افراد یبرا و مراکز محل در یاجبار یاقامت مراکز نیمسئول
 و لیتکم یحضور صورتبه کمپ در مستقر شناسانروان توسط
 . شد داده عودت پژوهشگر به سپس و یآورجمع

 نیا از هدف (:2005) دریاشنا یزندگ به دیام نامهپرسش
 است افراد در یزندگ به دیام زانیم یابیارز ،یسئوال12 نامهپرسش

 یدارا یانهیگز5 کرتیل فیط اساس بر آن یگذارنمره وهیش[. 14]
 موافقم ،(3) ندارم ینظر ،(2) مخالفم ،(1) مخالفم کامالا  یهانهیگز
 سئواالت مورد در یگذارنمره وهیش اما است( 5) موافقم کامالا  ،(4)

 یکل ازیامت آوردندستبه یبرا. است معکوس 11 و 7 ،3 شماره
 محاسبه هم با را سئواالت تکتک ازاتیامت مجموع نامه،پرسش

 به دیام دهندهنشان( ازیامت 40-55) باالتر ازاتیامت کنند،یم
 نیا ییایپا و ییروا. بود خواهد دهندهپاسخ فرد در شتریب یزندگ

 مورد مشهد دانشگاه تیریمد رشته استادان توسط نامهپرسش
 مطالعه در کرونباخ یآلفا زانیم[. 11] است گرفته قرار دییتأ و یبررس
 .آمد دستبه 78/0 حاضر

 60 جلسه 6 مدت به آموزش جلسات شیآزما گروه یبرا
 زشآمو تحت ماه کی مدت به یگروه وهیش به و شد برگزار یاقهیدق

 آموزش جلسات. گرفتند قرار یآگاهذهن بر یمبتن شیبخشا
 ادمو مصرفسوء حوزه مجرب دیاسات توسط و نفره15 کارگاه صورتبه

 ذهن رب یمبتن شیبخشا آموزش بسته   از پژوهش نیا در. شد برگزار
 آموزش یامرحلهٌنه پروژه   اساس بر که( 1396) ینخع و عرب یآگاه
 و استم از پس ن،یالسک توسط که استنفورد دانشگاه شیبخشا

 الارس یآموزش بسته طراحان به پژوهشگران نیا توسط مکاتبات
 شیبخشا یبرا یراه یآگاهذهن" یآموزش کتاب نیهمچن و دیگرد
 یکل چارچوب[. 27 ،26] شد استفاده گرمر، ستوفریکر نوشته" خود
 اما د،ش حفظ آموزش دوره طول در استنفورد دانشگاه یآموزش بسته  
 خودآموز یهاکتاب از ییهابخش مطالب، بهتر فهم به کمک جهت

 خابانت کی شیبخشا" و نیالسک نوشته  " ببخش شهیهم یبرا"
 مورد یشآموز بسته   در سندگانینو شنهادیپ به ت،یانرا نوشته  " است

 در یآگاهذهن و شیبخشا که آنجا از[. 27 ،26] گرفت قرار استفاده
 است، یکاربرد و آشنا یمفهوم انیرانیا ما یمذهب و یفرهنگ نه  یشیپ
 یآموزش بسته   در یاساس رییتغ جادیا و یسازیبوم قصد به نه
 و شیبخشا روزمره   کاربرد یادآوری هدف با تنها بلکه ،یاصل
 با یمطالب ،یفردنیب و یاجتماع یجار تعامالت در یآگاهذهن
 رانیا در یآگاهذهن و شیبخشا یفرهنگ و یمذهب نه  یشیپ به اشاره

 یاهمداخل چیه کنترل گروه یبرا. شد اضافه یآموزش بسته   نیا به
 رمنظو به کنترل و شیآزما گروه دو هر جلسه نیآخر در. نشد انجام

 در آن لیتحل و شیآزما گروه در مداخله یرگذاریتأث زانیم نییتع
 . گرفتند قرار آزمونپس مرحله

 استان یستیبهز سازمان از الزم مجوز :یاخالق مالحظات
 یاجرا یبرا و شد گرفته 1317/1 شماره به بلوچستان و ستانیس

 جینتا بودنمحرمانه یبرا هایآزمودن به الزم نانیاطم ها،نامهپرسش
 ابهام از دور به و صادقانه آزمون، یاجرا از هدف نیهمچن. شد داده
 ژوهشپ نیا در مشارکت. شد داده حیتوض کنندگانشرکت یتمام به

 یشخص اطالعات حفظ به متعهد محقق و بود یاریاخت کامالا 
 کی پژوهش، در اخالق اصول تیرعا منظور به. است کنندگانشرکت
 اهکارگ زین کنترل گروه یبرا آموزش، جلسات انیپا از پس هفته

 . شد برگزار یآگاهذهن بر یمبتن شیبخشا آموزش
 یبررس منظور به مطالعه نیا در: یآمار لیتحل و هیتجز

 زارافنرم قالب تحت راههکی انسیکوار لیتحل از درمان یاثربخش
SPSS 24 شد استفاده. 

 

 هایافته
 و 3/33±3/8 بیترت به کنترل و شیآزما گروه دو یسن نیانگیم
 به توجه با. نداشتند زشیر کنندگانشرکت و بود سال 3/9±0/34
 تیوضع تأهل، تیوضع سن، سهیمقا و یبررس 1 جدول جینتا

 تفادهاس با کنترل و شیآزما گروه دو در اشتغال تیوضع و یلیتحص
 سن یفراوان لحاظ از گروه دو که داد نشان 2یخ آزمون از
(620/0=χ^2740/0 ؛=p)، 759/0) تأهل تیوضع=χ^2؛ 

684/0=p)، یلیتحص تیوضع (458/1=χ^2692/0 ؛=p )و 
 یمعنادار تفاوت( p=666/0 ؛χ^2=186/0) اشتغال تیوضع

 تغالاش و لیتحص تأهل، سن، لحاظ به گروه دو نیبنابرا نداشتند،
 .بودند همسان

 

 های فردی در مطالعه آزمایشیتفاوت ویژگی (1جدول

 وضعیت شاخص
 گروه کنترل گروه آزمایش

 معناداری
 فراوانی

درصد 
 فراوانی

 فراوانی
درصد 
 فراوانی

 سن
 26.7 4 40.0 6 سال 30-20

 40.0 6 33.3 5 سال 40-30 740/0
 33.3 5 26.7 4 به باال 40

 وضعیت
 تاهل

 33.3 5 20.0 3 مجرد
 53.3 8 60.0 9 متأهل 684/0

 13.3 2 20.0 3 مطلقه

 تحصیالت

 13.3 2 26.7 4 سوادبی

692/0 
 20.0 3 13.3 2 ابتدایی
 33.3 5 20.0 3 راهنمایی

 33.3 5 40.0 6 دیپلم و باالتر
 وضعیت
 اشتغال

 73.3 11 80.0 12 دارخانه
666/0 

 26.7 4 20.0 3 شاغل

 
 آزمونپس در ش،یآزما گروه یزندگ به دیام نمرات نیانگیم

 شیافزا( 30.20±8.60) آزمونشیپ به نسبت( 7.26±36.67)
 آزمونشیپ در که بود یحال در نیا. بود افتهی یمعنادار

 تفاوت کنترل گروه( 31.33±7.17) آزمونپس و( 9.05±30.53)
 . نشد مشاهده یمعنادار
 و وابسته یرهایمتغ نیب رابطه بودنیخط یبررس منظور به

 بیش و هاداده عیتوز. شد استفاده پراکنش نمودار از رییتغهم
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 آزمونپس-آزمونشیپ روابط بودنیخط از تیحکا 1 نمودار خطوط
 انس،یکوار لیتحل انجام از شیپ. داشت یزندگ به دیام
 همه داد نشان هاافتهی ابتدا. شدند یبررس آن یهافرضشیپ

 برخوردار ׀2׀ از کمتر یدگیکش و یکج از حاضر پژوهش در هااسیمق
 ودنبنرمال یبررس منظور به که زین رویشاپ آزمون نیهمچن. بودند
 یبرا هاداده بودننرمال هیفرض که داد نشان شد، استفاده هاداده
 متقابل اثر یمعنادار سطح(. p>05/0) بود برقرار هااسیرمقیز اکثر
 خط بیش یهمگن مفروضه و بود 05/0 از بزرگتر زین وابسته ریمتغ در

 نیب رابطه بودنیخط یبررس منظور به. بود برقرار ونیرگرس
 .شد استفاده پراکنش نمودار از رییتغ هم و وابسته یرهایمتغ

 

 
 آزمون امید به زندگیپس-آزمونتعامل روابط خطی میان پیش (1نمودار 

 
 گروه در یزندگ به دیام نیانگیم نیب ،2 جدول مطابق

 ؛F=716/13) داشت وجود یمعنادار تفاوت کنترل و شیآزما
001/0>p .)نیب آزمونشیپ نمرات ریتأث حذف با ج،ینتا نیا با مطابق 
 مرحله در گروه، حسب بر یزندگ به دیام شدهلیتعد نیانگیم

 ر،یتأث اندازه به توجه با. داشت وجود یمعنادار تفاوت آزمونپس
 لقاب در یآگاهذهن بر یمبتن شیبخشا آموزش یاثربخش زانیم

 .بود توجه
 

 یزندگ به دیام آزمونپس یهانمره یرو انسیکوار لیتحل جینتا (2 جدول
 آزمونشیپ کنترل با گواه و شیآزما گروه در 

 منبع متغیر وابسته
مجموع 
 معناداری F مجذورات

میزان 
 تأثیر

 امید به زندگی

 0.687 0.0001 59.240 1000.612 آزمونپیش

 0.337 0.001 13.716 231.676 گروه

 - - - 456.055 خطا

 - - - 36350.000 مجموع

 
 آزمونشیپ اثر حذف از پس هانیانگیم ،2 نمودار با مطابق

 به دیام شدهلیتعد یهانیانگیم و افتی شیافزا آزمونپس در
 شد 22/31 و 77/33 بیترت به کنترل و شیآزما گروه یبرا یزندگ
 دیام بر یآگاهذهن بر یمبتن شیبخشا آموزش اثر دهندهنشان که
 دیجد یهانیانگیم حسب بر آزمونشیپ یبرا یزندگ به

 .بود( شدهلیتعد)

 
نیانگیم حسب بر کنترل و شیآزما گروه در یزندگ به دیام سهیمقا (2 نمودار

 شدهلیتعد یها

 
 بحث
 بر یمبتن شیبخشا آموزش یاثربخش یبررس هدف با حاضر مطالعه
. شد انجام زن متجاهر معتادان در یزندگ به دیام بر یآگاهذهن
 شیافزا موجب یآگاهذهن بر یمبتن شیبخشا که داد نشان جینتا
[، 10های ]شپژوه با پژوهش نیا. شد افراد نیا در یزندگ به دیام
 درمان که گفت توانیم هاافتهی نییتب در. [ همسو است12[ و ]11]

 یالگوها لیتعد در افراد به یآگاهذهن بر یمبتن شیبخشا
 یرهارفتا میتنظ و کیاتومات افکار و نانهیبدب ،یمنف یامقابله
 [. 28] کندیم کمک یسالمت با مرتبط مثبت یامقابله
 راتییتغ تواندیم شیبخشا که شودیم استنباط نیچن 
 را یروان و یجسمان سالمت کند، جادیا یعاطف سالمت در را یمثبت
 نیهمچن. دینما یابیباز را یفرد توان و قدرت حس دهد، شیافزا

 ندیفرآ کی از و است یجانیه و یمعنو ندیفرآ کی شیبخشا
 مورد از یآگاه انکار، و شوک شامل که کندیم عبور یامرحلهشبه

 و خشم ماتم، دن،ید صدمه احساس گرفتن، قرار آزار و سوءاستفاده
 به ازین گران،ید به احساسات نیا ابراز یبرا یفرصت و است تنفر
 یزبازسا عدالت، یاجرا امکان و اندکرده اشتباه آنها که نیا رشیپذ

 . است یدواریام تینها در و کردن یسپر گذشت با را یزندگ و مرزها
 یانشدهحل احساسات به تواندیم دنیبخش در یآمادگ عدم 
 در که ییهایژگیو. شود منجر یدیناام و تنفر و خشم ماتم، مانند

یم نظر به. دارد یاریبس نمود درمان، تحت زن متجاهر معتادان
 نیا از ندارند یبخشودگ و ستندین آگاهذهن که ینیمعتاد رسد،

 ارافک خود رامونیپ عیوقا مورد در همواره که چرا بوده ناتوان مسئله
 که یافراد که است یحال در نیا. دارند یادانهیناام و یمنف
 لیدل به اند،دهیبخش را گرانید و خود و دارند ییباال یآگاهذهن

 و یفکر ینشخوارها از است، متمرکز خود توجه یرو فرد نکهیا
 یخودکارآمد احساس ازجمله) مدارجانیه یهاپاسخ به شیگرا
 ارافک لیتعد و خود به مثبت حس باعث و نموده یخوددار( نییپا

 [. 29] شودیم یمنف
 و یآگاه شیافزا موجب یآگاهذهن بر یمبتن شیبخشا 
 یهاتنش در لیدخ یروان یندهایفرآ به مدارمسئله یهاپاسخ

 دهدیم را امکان نیا فرد به نیهمچن شود،یم هااسترس و یجانیه
 هر رد که چهآن به( یخنث ،یمنف مثبت،) تجارب همه با رابطه در تا

 شیبخشا در[. 30] دهد نشان واکنش کمتر افتد،یم اتفاق لحظه
یم قرار مشاهده مورد افکار و یعاطف تجارب یآگاهذهن بر یمبتن
 به رمنج و افتهی کاهش تجارب نیا به مربوط یرفتار اثرات و ردیگ

 دمع و هاتیموقع با یواقع تماس و مؤثرتر عملکرد شتر،یب تعادل
 یآگاهذهن بر یمبتن شیبخشا عدم[. 31] شودیم یریپذواکنش
 ندینما ادراک شدهفیتحر را تیواقع و خود افراد که شودیم باعث
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 و دانسته تیشخص یدائم و ثابت جزء را رفتارشان و راهبردها و
 داده پاسخ تأملیب و یرارادیغ طوربه خود ادیاعت به تا شودیم باعث

 عدم یطرف از. باشد مسئله حل و تفکر با توأم کمتر آنها واکنش و
 فرد که شودیم ییرفتارها بروز باعث محورمسئله یرفتارها واکنش
 عود و یدیناام چرخه و دینمایم سرزنش خاطرشان به را خود غالباا 
 و یآگاهذهن شیافزا یراستا در فرد نیبنابرا شود،یم تکرار مجدد

 بازگشت و شیخو رفتار اصالح با تواندیم گرانید و خود یبخشودگ
 .دینما یشتریب یدواریام احساس سالم و یعاد یزندگ به

 به توجه با هاپژوهش یتمام همانند زین حاضر پژوهش 
 ییهاتیمحدود واجد یعلم قاتیتحق به مربوط ضوابط و طیشرا
 رسدیم نظر به یریگیپ مرحله در پژوهش ادامه عدم به توجه با. بود
. دیرس یقطع جهینت به درمان درازمدت ریتأث مورد در توانینم

یب است، یانامهپرسش قاتیتحق به مربوط که یگرید تیمحدود
. بود پژوهش در کنندگانشرکت یبرخ یزگیانگیب و یعالقگ
 از یبرخ پاسخ خود از بهتر ریتصو ارائه یبرا افراد یگاه نیهمچن

 بر کار جلسات، تعداد بودن محدود. دهندینم یدرست به را سئواالت
 نیا. ساخت روروبه تیمحدود با زین را درمان یهاجنبه یتمام یرو

 بر یآگاهذهن بر یمبتن شیبخشا درمان که داد نشان پژوهش
 نقش یبعد مطالعات در گرددیم شنهادیپ لذا است، مؤثر یدواریام

 هب مربوط یرهایمتغ ریسا بر یآگاهذهن بر یمبتن بخشش درمان
 و جلسات تعداد شیافزا نیهمچن. گردد یبررس نیمعتاد یسالمت

 یپ در را یبهتر جینتا تواندیم تریطوالن مدت به درمان از استفاده
 شیابخش درمان به مربوط میمفاه یسادگ به توجه با. باشد داشته
 یآموزش یهالمیف و مکتوب مواد از توانیم ،یآگاهذهن بر یمبتن

 رد گسترده و ریفراگ آموزش به مناسب یاانهیرا یهاتیسا یطراح و
 جلسات یبرگزار نیهمچن. کرد اقدام رگذاریتأث عوامل با رابطه

 نظارت تحت و شدهیزیربرنامه و منظم طوربه یگروه مشاوره
 به یرکمت لیتما که یافراد یبرا نیمعتاد یاقامت مراکز کارشناسان

یم نظر به یضرور ورزند،یم مقاومت آن به نسبت و داشته ترک
 .رسد

 گیرینتیجه
 در یزندگ به دیام بر یآگاهذهن بر یمبتن شیبخشا آموزش
 یآگاهذهن. باشد داشته مثبت ریتأث تواندیم زن متجاهر معتادان

 با تعامل در که کندیم کمک معتاد مارانیب به شیبخشا بر یمبتن
 نیا کنند، یخوددار یرانطباقیغ اقدام ای یخودانتقاد از خود ادیاعت
 یمانز و است ریناپذاجتناب یامر آنها مشکل که ردیبپذ را تیواقع
 و زمان صرف نیا. کنند صرف آن به واکنش نحوه یبررس یبرا را

 هب منجر هاتیواقع نیب کنکاش با یرمنطقیغ افکار از یریجلوگ
 توانیم یکل طوربه. گرددیم خود به فرد یمنف احساسات لیتعد
 قابلهم یبرا توان شیافزا باعث یآگاهذهن بر یمبتن بخشش گفت

 یتوانمند احساس جهیدرنت و خود رشیپذ و بخشش مشکالت، با
 .شد خواهد یزندگ به یدواریام و
 

 ههم و نیمتد دکتر و ینخع دکتر ازسرکارخانم :یقدردان و تشکر
 نیا در را ما یاجبار یاقامت مراکز و ترک مراکز در که یدوستان
 .میینمایم تشکر نمودند، یاری پژوهش
 که ندینمایم حیتصر مقاله سندگانینو لهیوس نیبد :منافع تعارض

 .ندارد وجود حاضر مطالعه قبال در یمنافع تعارض گونهچیه
 یحطرا و دهیا ارائه ،(اول سندهینو) یرضو حانهیر :سندگانینو سهم

 داده؛ ریتفس ،(دوم سندهینو) عرب یعل داده؛ یآورجمع مطالعه،
 همه داده؛ یآمار لیتحل ،(سوم سندهینو) یرازیش محمود

 همه و بودند میسه آن یبازنگر و مقاله هیاول نگارش در سندگانینو
 ندرجم مطالب صحت و دقت تیمسئول حاضر، مقاله یینها دییتأ با
  .رندیپذیم را آن در

 هرشت در یدکتر مقطع رساله از برگرفته مقاله نیا :یمال منابع
 مصوب کد با زاهدان واحد یاسالم آزاد دانشگاه یتیترب یشناسروان

 پژوهشگران توسط آن یهانهیهز هیکل و بود 10920702961007
 .شد نیتأم
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