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مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی گروهی و فراشناخت درمانی گروهی بر بهزیستی ذهنی بیماران بهبودیافته 

 از اختالل سوءمصرف مواد

 4، سارا پاشنگ3، مهدیه صالحی2، حامد برماس1پادرا فریادیان 

 چکیده 

در حال توسعه که جمعیت جوان و    ترین معضالت جامعه بشری و مخصوصاً کشورهایاعتیاد امروزه به یکی از جدی  :مقدمه

هایی از راهبردهای تنظیم هیجان مختل را از  افراد دارای سوء مصرف مواد نشانه  تبدیل شده است.   فقر و بیکاری باالیی دارند 

می نشان  بر  دهندخود  گروهی  آگاهی  ذهن  و  گروهی  فراشناختی  درمان  اثربخشی  مقایسه  تعیین  هدف  با  حاضر  پژوهش   .

 بیماران بهبودیافته از اختالل سوءمصرف مواد، صورت گرفت.    بهزیستی ذهنی

انجام شد. جامعه آماری، تمامی    آزمون با گروه گواهپس  -آزمونوع پیشاین پژوهش به روش شبه آزمایشی از ن: پژوهش روش

 54ی در دسترس، تعداد  گیرکننده به مراکز ترک اعتیاد شهر ورامین بود. به روش نمونه افراد دچار اختالل سوءمصرف مراجعه 

بهزیستی   مقیاس  پژوهش حاضر  در  جایگزین شدند.  گواه  و  فراشناختی  درمان  آگاهی،  ذهن  گروه  در سه  و  انتخاب شد  نفر 

( ریف  و  شموتکین  کییز،  داده  جهت(  2002ذهنی  آوری  پیگیریجمع  و  آزمون  پس  آزمون،  پیش  روش   های  شد.  استفاده 

ارائه شد. داده   8گروهی هر کدام در    درمان فراشناختی گروهی و ذهن آگاهی  از روش  جلسه  های پژوهش حاضر با استفاده 

 تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.  

( و عاطفه مثبت P=004/0های رضایت از زندگی )نتایج آزمون بن فرونی نشان داد که ذهن آگاهی گروهی بر مؤلفه  ها:یافته

(019/0=Pبیماران بهبودیافته از اختالل سوءمص ).رف مواد اثربخش بوده است  

  دیگری   جنبه  از  بتواند   دهد  اجازه   به فرد  تا   بسازد  ایوقفه  زااسترس  افکار  میان  تواند می  درمان ذهن آگاهی ذهن  گیری:نتیجه

 شود. رو موجب بهبود بهزیستی ذهنی در طی زمان میکند و از این  نگاه موضوع به

 ف مواد، فراشناخت درمانی : بهزیستی ذهنی، ذهن آگاهی، سوءمصرکلیدواژه

   25/3/1399تاریخ پذیرش:               1398/ 27/11تاریخ دریافت:  
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: مقدمه  

سوء مصرف مواد و وابستگی و اعتیاد به آن اختاللی پیچیده است که با علل و آثار زیستی، روانی، اجتماعی و معنوی همراه  

ااست اجتماعی،  روانی،  زیستی،  عوامل  پیچیدگی  هم  در  از.  یکی  به  را  معضل  و  گرفتاری  این  فرهنگی  و  سیاسی     قتصادی، 

اعتیاد یا سوءمصرف مواد به عنوان معضلی فردی و  .  (1)  نموده است  تبدیل   اجتماعی   و   خانوادگی  فردی،   مشکالت  ترینپیچیده

های مختلف قرار گرفته است. عوامل متعددی در شروع و تداوم مصرف مواد دخالت  اجتماعی، کانون توجه متخصصین در حوزه

افراد وابسته به    . (3)  شوده تخریب بالینی مشخص و یا ناراحتی میاعتیاد به مواد، دارای ابعاد مختلف بوده و منجر ب.  (2)دارند  

اختالل انواع  و  منفی  مشکالت  دچار  اغلب  دارند  مشکل  ذهنی  بهزیستی  در  که  روان مواد  و های  افسردگی  جمله  از  شناختی 

می  باال  ذهنی  بهزیستی  با  افراد  اما  هستند.  زمینهاضطراب  در  روان توانند  گونههای  به  کنند؛  کمک  خود  به  که شناختی  ای 

واحساس هدفمندی می افراد    کنند  اما  باشند،  داشته  تسلط  زندگی خود  بر  باشند  داشته  تسلط  زندگی خود  بر  قادر هستند 

شناختی بیشتری هستند به نوعی که توانسته است زندگیشان را تحت تأثیر قرار دهد و به  وابسته به مواد دچار مشکالت روان

آن ذهنی  بهزیستی  شود  کاهش  منجر   عوامل   به  درمان،  از  پس  آن  عود  و  اعتیاد  شروع  علل  بررسی  در  پژوهشگران  .(4)ها 

  در   مهمی  نقش   روانی  سالمت  وضعیت  که  گفت  توانمی.  اند کرده  اشاره  نامناسب  روانی  سالمت  وضعیت  همچون  مختلفی

  دوباره   بازگشت  و  درمان  در  مقاومت   باعث   همراه،  روانی  هایاختالل  وجود.  کندمی  بازی  معتاد   فرد  درمان  فرایند  و  شناسیسبب 

بهزیستی   سالمت  بهبود  گیرد،  قرار  نظر  مد  یافته  این  تبیین  در  باید  که  مسائلی  از  یکی  رو،  این  از  شود،می  بیماری و  روانی 

 .  ( 5)است  افراد این ذهنی

هزینه جامعه،  در  اعتیاد  به گسترش  توجه  با  عادی صرف  امروزه  زندگی  به  آنان  بازگشت  و  معتادان  درمان  برای  زیادی  های 

و اثرات ناشی از آن در افراد جامعه،    عتیاد گسترش ا  . (6)  های نوین و تأثیرگذار ممکن نخواهد بودشود. این مهم جز با روشمی

های  درمان. ها در این زمینه واداشته استهای مؤثر درمانروش پژوهشگران و روانشناسان بسیاری را به تالش برای ابداع و ارائه

  . اینفراشناخت درمانیو   ها عبارت است از درمان ذهن آگاهی وسیعی از این درمان  هجدیدی در حال رشد و توسعه است. دامن

  که   اند شده  هایی حوزه  وارد  دیالکتیک،  و   معنویت، روابط   ها، ارزش   آگاهی،   ذهن   پذیرش،   مانند   هایی موضوع  بر   تأکید   با   رویکردها 

شود  خودداری می  بالینی  کار  در  ها آن   به  پرداختن  از  سنتی،  شناختی  رفتاردرمانی   در رویکردهای  تجربی  کمتر  زوایای  دلیل  به

(7). 

  در  افراد  که  جایگاهی   که  است  شده   طراحی  نوعی   به   آگاهی  ذهن   درمان   مواد،  ترک  های   روش  و   درمان  سنتی  اشکال  برخالف

  شکست   درمان  یک  عنوان  به  تا   گردد می  افراد  در  عود  مانع  مواد  مصرف  اختالل  درمان  سنتی  شکل .  دهد   نشان  را  دارند  قرار  آن

  کنندگانمصرف  برای  فرصتی  و   کندمی  تمرکز  مواد  مصرف  منفی   عواقب  کاهش   ر ب  آگاهی  ذهن   درمان.  نشود  قلمداد  خورده

  به   تمایل  آغاز  هاینشانه  شناساندن  طریق  از  آگاهی  ذهن  درمان.  دهند  کاهش  را  اختالل  مخرب  تأثیرات  تا   نماید می  فراهم  مواد

 .(8)کند  می آگاه خود اکنون و  اینجا حاضر، حال از را افراد مواد، مصرف

شود  ذهن آگاهی به بیماران دچار سوءمصرف مواد سبب بهبودی و قطع زنجیره پیشایندهای منجر به ادامه مصرف میآموزش  

های منفی و افزایش بهبودی فیزیولوژی ناشی از مصرف مواد و  و به طور معناداری در کاهش استرس و فرونشانی تفکر و هیجان

شناختی به کارگیری روش درماننتیجه گرفت    (5)در این راستا کاظمیان  .  (9)شود  تغییر سوءگیری توجه به مصرف مواد می

مؤثر   ترک  حال  در  معتادان  روانی  سالمت  میزان  در  گیری  چشم  شکل  به  آگاهی  ذهن  بر  کرد مبتنی  پیشنهاد  وی   است. 

کند تا افکاری را که برانگیزنده نگرش مثبت به مواد مخدر  اثربخشی این رویکرد از آن روست که درمانگر به مراجع کمک می

  ( 1)  و همکاران  . به عالوه در بیماران بهبود یافته از مواد فرنامبازشناسد و افکار غیرمنطقی و باورهای غلط را تغییر دهد است،  

دادند   نشان  و  اجرا  را  ذهنپژوهشی  پایه  بر  بازگشت  از  پیشگیری  مدل  و    آگاهی آموزش  اعتیاد  به  بازگشت  از  پیشگیری  در 
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مهارت مقابلهافزایش  استهای  مؤثر  و همکاران  ای  حبیبی  که  (10).  کردند  پیشنهاد  چنین  آموزش  نیز  درمانی    برنامه  گروه 

های معتادان قرار گیرد و از طریق  های مداخالتی در سطوح جمعیت عمومی و گروهتواند جزء برنامهمبتنی بر ذهن آگاهی می

دهد تخفیف  را  پذیر  آسیب  قشر  این  مشکالت  زندگی  کیفیت  دمیرچیارتقاء  صدری  پژوهش  در  همکاران    .  درمان    (11)و 

بر ذهن مبتنی  از روششناختی  زنان آگاهی  تنظیم شناختی هیجان  و  وابستگی  ولع مصرف، شدت  بر  تاثیرگذار  های درمانی 

توان به را می  آگاهی   ذهن  در یک مطالعه مروری چنین پیشنهاد کردند که درمان  (8)پریدی و همکاران    بود.  وابسته به مواد

از زندگی سال   بیماری  عود  از  و  کند  مداخله  اعتیاد  در  مؤثر  طور  به  تا  داد  قرار  استفاده  مورد  روزمره  طور  به  هاعنوان سبکی 

 .کند جلوگیری

است که به مدل    1های روانی مدل فراشناختی ولزشناسی و درمان بسیاری از اختالل یکی از رویکردهای جدید در زمینه سبب 

خودتنظیمی اجرایی  عملکرد  مدل    معروف  نظریه  نخستین  و  مفهوم است  به حساب  جهت  فراشناختی  چندگانه  عوامل  سازی 

  رفتارهای  بعدیسه  فراشناخت  بندیفرمول:  اعتیادآور  رفتارهای  گانهسه  فراشناخت  فرایند  یک  بالینی   پیامدهای   . (12)  ید آمی

 مرحله  در   مثال،  عنوانبه.  شود  اعمال   اعتیادآمیز  رفتارهای   به   تواندمی  ( 13)  فراشناخت درمانی ولز  که  دهدمی  نشان  اعتیادآور

گسترش   درمان،  اصلی  هدف  درگیری،  از  قبل تفکر  اعتقادات  و  یافتهتوقف    مرحله   در  .بود  خواهد  مرتبط  فراشناختی  تعدیل 

  در   منفی  و  مثبت  فراشناختی  باورهای  اصالح  و(  فراشناختی  نظارت  افزایش  ویژه  به)  توجه  تغییرات   بر  اصلی  تمرکز  درگیری،

 رفتار   به  مربوط  نشخوار  مستقیم  اصالح  درگیری،  از  پس  مرحله  در  نهایت،  در.  بود  خواهد  اعتیادآور   رفتار  در  درگیری  مورد

نشان   ( 17)ابوالقاسمی و همکاران  ستا، در این را.  ( 16-14) شد  خواهد  داده  نشان مرتبط فراشناختی  باورهای  اصالح و اعتیادآور

شود. ایپک و می  مخدر  مواد  به  معتاد  افراد  در  شناختیروان  پیامدهای   سطح  افزایش  باعث  فراشناخت  سطح  افزایش  دادند که

سوءمصرف    (18)همکاران   در  هیجانی  تنظیم  راهبردهای  به  نسبت  فراشناختی  تنظیم  راهبردهای  که  گرفتند  نتیجه  چنین 

 تر هستند.  کنندگان مواد نسبت به سوءمصرف کنندگان الکل برجسته

عمده   افرادعلّت  افتادن  دام  ناتوانی در ترک مواد  به  اعتیاد و  ه در  ک  است  ایزمینه  شناختی و هیجانی، متغیرهای روانو 

هستند دخیل  و .  اعتیاد  ندارند  دسترسی  سازگارانه  هیجانی  تنظیم  راهبردهای  به  هیجان  تنظیم  مشکالت  دچار    افراد 

های در سطح خانواده و اجتماع مصرف مواد موجب بروز نابسامانی   .(19)  آورندزیاد به مصرف مواد اعتیادآور روی میاحتمال به

و  فرد    تمام ابعاد زندگیها و  تواند قابلیتمی  مصرف مواد از جمله مشکالت تنظیم هیجانبه    فرد نسبت  پذیریو آسیب   شودمی

فرایند بهبودی و پرهیز از مواد در ارتقاء  و پیامدهای غیرقابل جبرانی به وجود آورد.    تأثیر قرار دهد   را تحته  در نهایت جامع

-به آسیب  ای کهپیش زمینهبنابراین، باید عوامل  است.    بسیار پر اهمیت  و کاهش تنش ناشی از ولع مصرف   ذهنی بهزیستی  

را برای پیشگیری و جبران    های قابل اجرا و درستیحلرک کرد تا بتوان راهرا بهتر دکنند  پذیری و اعتیاد این افراد کمک می

ای از ذهن خود دارند و برای تعبیر رفتار خود و دیگران و بهتر کردن عملکردشان در تکالیف  ها درک پیچیده  . انسانآن یافت

  توانند راهی به سمت نابهنجاری باشند. از آنجاکهها میها متکی هستند و در مقابل فقدان این آگاهیگوناگون، بر همین آگاهی

به محرک را  متفاوتی  واکنش های  پاسخهای گوناگون میافراد  این  به  پرداختن  برای  رویکردهای مختلف  و وجود  های  دهند 

است ضروری  تمرینمتفاوت  درمانی  فراشناخت  و  آگاهی  ذهن  رویکرد  دو  هر  در    منفی   افکار  یا  اضطراب  سرکوب  برای  ها. 

  افکار به واقع در هر دو رویکرد  در.  ها در لحظه حال استاست بلکه تأکید بر پذیرش بدون قضاوت افکار و هیجان نشده  طراحی

 
1. Wells’ metacognitive therapy 
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تفاوت  درگیر  افکار  آن   با  را  فرد خود   اینکه  بدون  شودمی  داده   ذهن   به  ورود   اجازه این حال  با  های دو  هایی در تکنیککند. 

های مورد بررسی در پژوهش حاضر در  سازد. آزمون اثربخشی درمانرا از یکدیگر متمایز میرویکرد وجود دارد که دو رویکرد  

های پژوهش  اند از جمله نوآوریهای قبلی بارها مورد بررسی قرار گرفتهمعتادین بهبود یافته در عوض معتادین که در پژوهش 

رو، هدف از این تحقیق مقایسه این اختالل است. از اینآید و دارای تلویحات درمای برای پیشگیری از عود  حاضر به شمار می

 آگاهی گروهی با فراشناختی گروهی بر بهبود بهزیستی ذهنی در افراد بهبود یافته از اختالل سوءمصرف مواد بود.درمان ذهن

 

 پژوهش:   روش

پژوهش به نیمهاین  آزمایش و یپس  -آزمونبا طرح پیش  آزمایشیروش  برای دو گروه  انجام  آزمون  شد. جامعه  ک گروه گواه 

شهر ورامین مراجعه کرده   مورد مطالعه تمام بیماران بهبودیافته از اختالل سوءمصرف به مواد بودند که به مراکز ترک اعتیاد

با روش نمونه بیماربودند  اسرار  افراد به دالیلی مانند محرمانه ماندن  این  اگرچه که تعداد کل  ان گیری هدفمند و داوطلبانه، 

بنابر پیشنهاد ون وورهیس و مورگان درباره حداقل    54  مشخص نبود، تعداد  بودند  افراد که واجد معیارهای ورود  از این  نفر 

طور  ش نمونه، انتخاب شدند و بهو با در نظر گرفتن احتمال ریز  (20)های آزمایشی و نیمه آزمایشی  تعداد نمونه برای پژوهش

گروه قرار گرفتند که در طی اجرای جلسات به دلیل غیبت از جلسات و ریزش نمونه تعداد کل   3تصادفی و با همگن سازی در  

به   به    39نمونه  گروه  هر  و  مالک  13نفر  رسید.  سننفر  داشتن  از  بود  عبارت  پژوهش  به  ورود  باال،    18بین    های  به  سال 

تعیین شدند و    (21)های روانی  تگی به مواد که براساس معیارهای تشخیصی راهنمای تشخیصی و آماری اختاللتشخیص وابس

های حذف عبارت  های جسمانی و روانی دیگر. مالکزدایی و عدم مصرف دارو برای بیماریگذشتن بیش از یک هفته از سم

روان عالیم  داشتن  از:  ارزیابیبودند  خودکشی  مورد  در  جدی  افکار  داشتن  از  پریشی،  استفاده  با  درمانگر  توسط  اولیه  های 

  8آگاهی گروهی هر کدام  گرفت. گروه درمانی فراشناختی و ذهنآزمون صورت  عنوان پیشها قبل از شروع درمان بهمهپرسشنا

آزمون برای هر دو گروه در نظر گرفته شد.  ای طی دو ماه دریافت کردند. پس از اتمام مداخالت، اجرای پس دقیقه   90جلسه  

 ابزار 

ذ  مقیاس بهزیستی ذهنی. بهزیستی  و    (22)و همکاران    یزهنی ساخته کمقیاس  زندگی کلی  از  رضایت  مقیاس  یه  شامل 

طور  خواهد که وضعیت زندگی خود را بهها میکنندههای عاطفه مثبت و منفی است. مقیاس رضایت از زندگی از شرکتمقیاس

  10طور کلی=  تا بهترین زندگی ممکن به  0طور کلی=  روزهای کنونی بر روی یک مقیاس از بدترین زندگی ممکن به  کلی در

گر منفی  نشان  6روز گذشته    30خواهد مدت زمانی را که در طی  ها میکنندههای عاطفی از شرکتبندی کنند. مقیاسدرجه

  5تا همه مدت=    1اند بر روی یک مقیاس از هیچ وقت=  کردهرا تجربهگر مثبت مربوط به عاطفه  نشان  6مربوط به عاطفه و  

مقیاس درجه روانبندی کنند.  از شرکتهای  اجتماعی  و  مقیاس  ها میکنندهشناختی  یک  را در  بهزیستی خود  میزان  خواهد 

گزارش شده    91/0ثبت  و عاطفه م  87/0بندی کنند. ضریب آلفای کرونباخ برای مقیاس عاطفه منفی  درجه  7تا    1لیکرت از  

 . (22)است 

 :(13)محتوای جلسات فراشناخت درمانی گروهی  

   .شودو فن آموزش توجه آموزش داده می شودآشناسازی گروه به ارائه منطق درمان پرداخته می: جلسه اول

   پردازد.می توجه آگاهی انفصالی  های جلسه قبل، درمانگر به توضیحپس از مرور تمرین: جلسه دوم

   شود.ری مورد بحث واقع میفک پس از مرور جلسه قبل، توضیح مدل درگیر شدن با نگرانی و نشخوار: جلسه سوم

 شود.  جلسه چهارم: پس از مرور جلسه قبل، باورهای فراشناختی منفی اصالح می
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نگرانی، مؤلفه اصلی  شناختی،  های روانشود که براساس مدل فراشناختی اختالل پس از مرور جلسه قبل، بیان می  :جلسه پنجم

   .ها داردناسی همه اختالل شای در آسیبتوجهی است که سهم عمده -سندرم شناختی

تضعیف   یا  بررسی  برای  اسنادسازی مجدد کالمی  از  استفاده  درمان  بعدی  مرحله  در  قبل،  جلسه  مرور  از  پس  جلسه ششم: 

کنترل به  مربوط  برانگیزانندهباورهای  شناسایی  به  و  است  نگرانی  بهناپذیری  و  پرداخته ها  انفصالی  آگاهی  توجه  کارگیری 

 شود.  می

 . هاچالش آن ها و پس از مرور جلسه قبل، ارزیابی و شناسایی باورهای فراشناختی و به تحلیل مزایا و معایب اینتم: هف جلسه

جلسه هشتم: پس از مرور جلسه قبل، آموزش فن مواجهه و پاسخ دادن و به تعویق انداختن نگرانی و هرگونه عملی به منظور 

 .کار مزاحم و به تعویق انداختن نگرانی و انجام هرگونه رفتاری، صورت گرفتفاصله گرفتن از فکر و پردازش فراشناختی اف

 :(23)  محتوای جلسات ذهن آگاهی گروهی

 ها، های گریز در مورد هیجانهای روزانه، تعیین باورهای اشتباه و روشتمرین یادداشت ارائه منطق درمان، جلسه اول:

 . هاها. شناخت هیجانها و پیامدهای گریز از هیجانتمرین استراتژی  اجرای .جلسه دوم: مرور تکلیف جلسه قبل

 آیند. تعیین افکار مهاجم تکراری. افکار مهاجم تکراری شما از کجا می جلسه سوم: مرور تکلیف جلسه قبل. اجرای

   جلسه چهارم. مرور تکلیف جلسه قبل. اجرای تمرین برگه بررسی شواهد. ایجاد تعادل در افکار.

   جلسه پنجم: مرور تکلیف جلسه قبل. اجرای انعکاسی از رفتارتان. تمرین انتخاب معکوس. تمرین کیک تولد.

   ها. گیری بر اساس ارزش ها و تعمق و تصمیم: مرور تکلیف جلسه قبل. اجرای تمرین آشکارسازی ارزشجلسه ششم

 تان را مشاهده کنید.  تان بدون قضاوت. تمرین ذهنجلسه هفتم: مرور تکلیف جلسه قبل. اجرای مشاهده ذهن

 کنید و جذب آن شوید.   جلسه هشتم: جلسه هشتم مرور تکلیف جلسه قبل. اجرای تمرین بر فعالیت تمرکز

 

 :هایافته

 کنندگان پرداخته شده است.  های دموگرافیک شرکتبه بررسی ویژگی 1در جدول 

 شناختی متغیرهای پژوهش های جمعیت. ویژگی1جدول  

Table 1. Demographic characteristics of research variables 

 گواه ذهن آگاهی  فراشناخت درمانی  دامنه سنی

 تعداد درصد  تعداد تعداد درصد  تعداد

 39/15 2 39/15 2 38/15 2 سال  20-25

 39/15 2 39/15 2 07/23 3 سال  26-30

 07/23 3 07/23 3 38/15 2 سال   31-35

 15/46 6 15/46 6 15/46 6 سال به بال   35

 100 13 100 13 100 13 کل 



 مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی گروهی و فراشناخت درمانی گروهی بر بهزیستی ذهنی بیماران بهبودیافته از اختالل سوءمصرف مواد 

 گواه ذهن آگاهی فراشناخت درمانی  تحصیالت 

 تعداد درصد  تعداد دتعدا درصد  تعداد

 69/7 1 69/7 1 69/7 1 دیپلم و زیر دیپلم 

 85/53 7 85/53 7 54/61 8 فوق دیپلم

 46/38 5 46/38 5 77/30 4 لیسانس و بالتر 

 100 13 100 13 100 13 کل 

 

هن آگاهی  گروه فراشناخت درمانی، درمان ذ 3ها را در کننده شناختی سن و تحصیالت شرکتهای جمعیتویژگی 1جدول 

 دهد. و گواه را نشان می

 پژوهش   متغیرهای  معیار  انحراف  و  . میانگین 2جدول  

Table 2. Mean and standard deviation of research variables 

 

های رضایت از زندگی، عاطفه مثبت و عاطفه منفی را در سه گروه فراشناخت درمانی، ذهن  میانگین و انحراف معیار مؤلفه  2جدول  

 دهد.  آگاهی و گواه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون نشان می 

 

 چندمتغیری های تحلیل کوواریانس  پیش فرض.  3جدول  

Table 3. Assumptions of Covariance multivariate analysis 
 df شاپیرو ویلک  ها گروه مرحله  مؤلفه  پیش فرض 

 8 917/0 فراشناخت  پیش آزمون  رضایت از زندگی  نرمال بودن

 8 897/0 ذهن آگاهی 

 8 941/0 گواه

 8 714/0 فراشناخت  پس آزمون 

 8 810/0 ذهن آگاهی 

 گروه

 متغیر

 گواه ذهن آگاهی  فراشناخت درمانی 

انحراف  میانگین  انحراف معیار میانگین 

 معیار 

 انحراف معیار میانگین 

رضایت از 

 دگی زن

 42/0 24/2 35/0 34/2 42/0 30/20 پیش آزمون 

 4/0 2/2 49/0 97/2 65/0 90/2 پس آزمون 

 24/0 16/2 30/0 35/2 24/0 43/2 پیش آزمون  عاطفه مثبت

 33/0 39/2 54/0 24/3 53/0 23/3 پس آزمون 

 44/0 08/3 47/0 92/2 39/0 21/3 پیش آزمون  عاطفه منفی 

 35/0 08/3 23/0 71/2 19/0 66/2 پس آزمون 
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 8 883/0 گروه گواه 

 8 904/0 فراشناخت پیش آزمون  مثبتعاطفه 

 8 864/0 ذهن آگاهی

 8 928/0 گواه

 8 932/0 فراشناخت پس آزمون 

 8 904/0 ذهن آگاهی

 8 957/0 گواه

 8 941/0 فراشناخت پیش آزمون  عاطفه منفی 

 8 886/0 ذهن آگاهی

 8 885/0 گواه

 8 835/0 فراشناخت پس آزمون 

 8 959/0 گاهیذهن آ

 8 878/0 گواه

 1df 2df F sig  ها همگنی واریانس

 088/0 69/2 24 2 رضایت از زندگی 

 242/0 50/1 24 2 عاطفه مثبت

 100/0 53/2 24 2 عاطفه منفی 

 SS df MS F sig  هاهمگنی شیب رگرسیون

 065/0 87/2 552/0 3 65/1 رضایت از زندگی 

 296/0 33/1 238/0 3 713/0 عاطفه مثبت

 700/0 481/0 016/0 3 048/0 عاطفه منفی 

 M Box df1 df2 F sig کوواریانس -واریانس   ماتریس همگنی

53/22  12 87/2268  51 110/0  

 

ویلک مورد بررسی قرار گرفت نشان    -نتایج بررسی پیش فرضه نرمال بودن که به وسیله آزمون شاپیرودهد  نشان می  3جدول  

ستثنای رضایت از زندگی در مرحله پس آزمون در گروه فراشناخت درمانی گروهی و ذهن آگاهی در هر سه گروه  داد که به ا

پس آزمون و پیگیری نرمال بود. بررسی پیش    -فراشناخت درمانی گروهی، ذهن آگاهی و کنترل در همه مراحل پیش آزمون

واریانس فرض همگنی  رگرسیونهای  شیب  همگنی  مها،  همگنی  و  واریانسها  متغیرهای   -اتریس  خرده  برای  کوواریانس 

های مذکور برای تحلیل کوواریانس پیش آزمون و پس آزمون و تحلیل کوواریانس پس  بهزیستی ذهنی نشان داد پیش فرض

 برقرار بودند. P>05/0آزمون و پیگیری در سطوح معناداری 



 مقایسه اثربخشی درمان ذهن آگاهی گروهی و فراشناخت درمانی گروهی بر بهزیستی ذهنی بیماران بهبودیافته از اختالل سوءمصرف مواد 

 

 های چندمتغیری بهزیستی ذهنیآزمون. 4جدول  

Table 4. Multivariate tests of mental well-being 
 F sig شاخص آماری

 002/0 30/4 اثرپیالی

 001/0 63/4 المبدای ویلکز 

T 001/0 92/4 هاتلینگ 

 000/0 23/9 بزرگترین ریشه دوم 

 

می  4جدول   مقدار  نشان  که  آنجا  از  معناداری    Fدهد  در سطوح  آماری  چهار شاخص  هر  بود،    P<01/0برای   میان معنادار 

 شت.  ها اختالف وجود دادر گروه  بهزیستی ذهنیمتغیرهای وابسته 

 

 بهزیستی ذهنی  های مؤلفهتحلیل کوواریانس چندمتغیری پیش آزمون و پس آزمون  .  5جدول  

Table 5. Covariance multivariate analysis of pre-test and post-test of mental well-being 

components 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می  5جدول   مثبت نشان  عاطفه  و  زندگی  از  رضایت  متغیر  خرده  هر سه  بر  گروهی  آگاهی  ذهن  و  درمانی  فراشناختی  دهد 

ها بر کدام خرده  ود کدام درماناثربخش بوده است. در ادامه آزمون بن فرونی به کار گرفته شد تا به طور واضح مشخص ش

 اند. متغیرها اثربخش بوده

 

 

 

 SS df MS F sig η منبع تغییرات 

 875/0 005/0 77/6 64/1 2 29/3 رضایت از زندگی

 741/0 018/0 86/4 911/0 2 82/1 عاطفه مثبت

 674/0 29/0 21/4 129/0 2 258/0 عاطفه منفی 

    243/0 21 10/5 رضایت از زندگی

    187/0 21 92/3 عاطفه مثبت

    031/0 21 643/0 عاطفه منفی 

     27 72/181 رضایت از زندگی

     27 200/217 عاطفه مثبت

     27 680/214 عاطفه منفی 
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 . آزمون بنفرونی6جدول  

Table 6. Bonferroni test 
تفاوت   2گروه  1گروه  متغیر

 ها میانگین

خطای 

 استاندارد

sig 

پس آزمون 

رضایت از 

 زندگی 

فراشناخت درمانی  

 گروهی  

 003/0 275/0 -360/0 ذهن آگاهی 

 225/0 309/0 580/0 کنترل 

 003/0 275/0 360/0 فراشناخت درمانی  ذهن آگاهی 

 004/0 256/0 940/0 کنترل 

 225/0 309/0 -078/0 فراشناخت درمانی  کنترل 

 004/0 256/0 604/0 ذهن آگاهی 

پس آزمون 

 عاطفه مثبت

 فراشناخت درمانی  

 گروهی 

 001/0 241/0 -078/0 ذهن آگاهی 

 111/0 271/0 604/0 کنترل 

 001/0 241/0 078/0 فراشناخت درمانی  ذهن آگاهی 

 019/0 224/0 682/0 کنترل 

 111/0 271/0 -604/0 فراشناخت درمانی  کنترل 

 019/0 224/0 -682/0 ذهن آگاهی 

 

دهد در خرده متغیرهای رضایت از زندگی و عاطفه مثبت اثربخشی ذهن آگاهی نسبت به فراشناخت درمانی  نشان می 6جدول 

 معنادار بود.  05/0در سطح  گواهگروهی و 

 

 : گیریبحث و نتیجه

ارتقای بهزیستی ذهنی و رضایت از  گروهی بر  ی  درمانفراشناخت    و مقایسه ذهن آگاهی و  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی

سوءمصرف  در  زندگی   اختالل  از  بهبودیافته  که    بود. بیماران  داد  نشان  حاضر  پژوهش  ذهنتایج  روش  دو  و  هر  آگاهی  ن 

بهبود    یدرمان  فراشناخت موجب  هیجانی  گروهی  مواد  تنظیم  سوءمصرف  اختالل  از  بهبودیافته  بیماران  یافتهدر  های  شد. 

  ( 11)دمیرچی و همکاران  ؛  (10)حبیبی و همکاران    ؛ (5)کاظمیان  ؛  (1)فرنام و همکاران  های  پژوهش حاضر همسوء با پژوهش

 بود.  (8)پریدی و همکاران و 

  این  بر  پژوهشگران  از  اعتیاد هستند. برخی   درمان   ناپذیراجتناب  بخش  شناختی، روان  هایمداخله  که  داد   نشان  پژوهش  این

  زدایی،حساسیت  آگاهی،   افزایش   پذیرش، :  مانند   آن،  در  نهفته  سازوکارهای   علت   به   آگاهی،   ذهن  روش  کارگیری  به  که   باورند 

مشاهده   در  حضور ترک،   پس  پیامدهای  و  عالئم  کاهش   ضمن  تواندیم  رهاسازی  و  رویارویی  داوری،  بدون  گریلحظه،    از 

-ذهن آگاهی شکلی از مراقبه است که به  . (7)نماید    کمک  مواد  مصرف  عود  از  پیشگیری  به  و  داده  افزایش  را  درمان  اثربخشی

توجه  و  خویشبا نگرش کنجکاوانه و پذیرش تجارب  توجهو عنوان فرایند توجه به تجارب لحظه به لحظه، ترکیب خودتنظیمی 
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اوری توصیف شده است. مفهوم ذهن آگاهی به افراد دبدون قضاوت و پیش  ،به طریقی خاص، معطوف به هدف، در زمان حال

اگرچه هیجانکمک می بپذیرند که  تا  انسانکند  زندگی همه  داردهای منفی در  ا  هااین هیجاناما،    ؛ها وجود  ثابتی  ز  بخش 

می قادر  را  فرد  مسئله  این  پذیرش  نیستند.  زندگی  روند  و  به شخصیت  که  هیجان  سازد  به  غیرارادی  واکنش  و    ها جای 

ذهن    دارایای کارآمدتر با زندگی رابطه برقرار کند. افرادی  گونه  ها آگاهانه واکنش نشان دهد و بهرویدادهای برانگیزاننده آن

نسبت به تجارب زمان حال آگاه باشند و این تجارب را بدون قضاوت و    ؛ ن حال زندگی کننددر زما   که  آگاهی باال تمایل دارند

بپذیرند   آگاه  افراد    . (24)ارزیابی  طریقمیذهن  از  افکار،    توانند  شدن  جاری  اشیاء،  مورد  در  قضاوت  بدون  ارتباط  آگاهی، 

های هیجانی است؛ با خود و محیط ارتباط های بدنی که شامل احساسات بدنی دردناک و ناراحتیها و حس احساسات، هیجان

 .  (25)برقرار کنند 

  کاهش   در افراد  را  پریشانی  که  است  شناختی متنوعیسازوکارهای روان  شامل  ذهن آگاهی  معتقدند   (26)  و همکاران  شاپیرو

  افزایش  خودتنظیمی هیجان،  بهبود  و  منظر  یک  از  تجارب  مجدد  بندییا قالب  مجدد   درک  از   سازوکارها عبارتند  این .  دهدمی

 که   دارد  احتمال وجوداین  .  شده  درک  تهدید  با فقدان  مواجهه  طریق  از  آزارنده  تجارب  زداییحساسیت  و  ذهنی  پذیریانعطاف

مواد،    سوءمصرف  با  ذهن آگاهی  طریق  نآ  از  که  باشند  نوروسایکولوژی  چهارچوب  از یک  و شناختی  هیجانی  هایجنبه  هااین

 .  (11)  باشد مرتبط

  حال  عین  در  گسسته و  اجزای  که  مثبت  ارزیابی   است که ذهن آگاهی و   ینفرض بر ا  ،(27)  در مدل مواجهه ذهن آگاهی

هیجانی  فرایند  یک  مکمل که  نظریه   چنین  (28)  "آگاهانه  ارزیابی مجدد ذهن"فرایند  این.  باشند   نظارتی  است  پردازی شده 

ذهن    غیرواقعی   حالت  به  استرس  ارزیابی  در  تسریع  ذهن آگاهی،  مراقبه  تمرین  ابتدا،  در.  است(  متوالی)  شامل شماری از مراحل

از قبل    برای در برگرفتن   توجه  منهدا  گسترش  و  خودکار  هیجانی  هایواکنش  با توقف  کندمی  تسهیل  را، بافتی که  اطالعات 

بی استمورد  گرفته  قرار  دسترسی  و  عادی  هایپاسخ  در  اختالل  با   نتیجه،  در.  توجهی   از   تریگسترده   مجموعه  به  افزایش 

  دهد، می  فزایشا  را  شناختی  پذیریانعطاف  شود، ذهن آگاهی،  تواند ایجاد می  موقعیتی  های مجددارزیابی  طریق  از  که  اطالعات

مجدد  امکان  ترتیب  این  به فراهم  زندگی   زایتنش  رویدادهای   با  مثبت  بازپرداخت  تشویق  و  سازگارانه  ارزیابی    .کند می  را 

که    مثبت  هایارزیابی  برای  گزینشی  تمایل  و  تمرکز  به  دهد: توجهمی  افزایش   ذهن آگاه  فرایند ارزیابی مجدد  مجدد  بازپرداخت

مثبت    تأثیرپذیری  و  پایین  و  هیجانی باال  تنظیمات  با  مرتبط  مغزی  مناطق  در  پذیری عصبیروی انعطاف  بر  وهبالق  اثرات  به علت

 . (29)آید  پدید می

پژوهش، می این  نتایج  به  از   گفت که  توانباتوجه  بهبودیافته  افراد  در  بهزیستی ذهنی  بهبود  در  آگاهی گروهی  درمان ذهن 

نتیجه، در  است.  مؤثر  مواد  سوءمصرف  اختالل می  اختالل  دچار  بیمار  افراد  عود  عدم  و  بهبود  جهت  در  درمان،  این  از  توان 

های مبتنی بر مراقبه و تأکید  که با ارائه فنتوان گفت ذهن آگاهی درمانی است سوءمصرف مواد، استفاده نمود. به طور کلی می

دهد و رضایت فردی را از زندگی باال  بر پذیرش زمان حال و هدایت روند افکار به اکنون و اینجا عواطف مثبت را افزایش می

کار نهفته توان گفت در ذهن آگاهی به دلیل سازوبرد. با این حال در تبیین عدم اثربخشی ذهن آگاهی بر عواطف منفی میمی

مشاهده همچون  توانایی  آن  فرد  اجتناب،  از  خودداری  و  پذیرش  حال،  لحظه  در  حضور  و  آگاهی  افزایش  داوری،  بدون  گری 

ای دارد که از اما از آنجا که بیماری اعتیاد ریشه در مسائل پیچیده و چندگانه.  (30)کند  مقابله با شرایط پرتنش را پیدا می

ها دست و پنجه نرم تاریخچه زندگی شخصی فرد نشأت گرفته و فرد معتاد به خاطر موضوعات و مشکالت بسیاری که با آن

کند که  شود، عواطف منفی عمیقی را تجربه می ها زده میکند از موضوعات خانوادگی گرفته تا کاری و داغ ننگی که بر آنمی

ها به زمان بلند مدت و تکرار نیاز دارد. در مورد عدم اثربخشی فراشناخت درمانی گروهی بر بهزیستی ذهنی  درمان و کاهش آن



 106-122  1398 زمستان، چهارمنواده و بهداشت دوره نهم، شماره فصلنامه خا

Quarterly of Family and Health, vol9, Issue 4, winter 2020, ISSN: 2322-3065 

فریادیان و  

 همکاران

  
 

افراد می پیچیده های فراشناخت درمانی فنتوان گفت فن این  از آن های  استفاده  یادگیری و  را   ها زمانای هستند که  زیادی 

 نمود. اند دشوار میطلبد و چه بسا برای معتادانی که به تازگی از اعتیاد بهبود یافتهمی

 محدودیتهای پژوهش: 

مجموعه   خود  بطن  در  حال  هر  به  است.  آن  تأثیر  میزان  و  عوامل  بین  ارتباط  دنبال  به  ماهیت  در  اگرچه  پژوهشی  هر 

بر  هایی را  محدودیت بهاین  دیت  خواهد داشت. محدو نیز در  هایی را در  محدودیت   ؛ صورت مقطعی انجام شدنوع پژوهش که 

علت اسناد  و  تفسیرها  بررسی مطرح می  زمینه  متغیرهای مورد  باید  شناسی  نتایج  کند که  تعمیم  نظر گرفته شود.  در  از در 

آزمودنیمحدودیت تعداد کم  پژوهش حاضر،  بیمارهای  مردان  به  نمونه  بودن  پژوهش، محدود  اختالل سوءمصرف   های  دچار 

تر و  های بزرگشود که این روش درمانی را بر روی نمونه مواد و کوتاه بودن دوره پیگیری بود. به پژوهشگران دیگر پیشنهاد می

 تر باشد. ها را افزایش دهد و همچنین دوره پیگیری، طوالنییافته هر دو جنس مورد پژوهش قرار دهند که تعمیم پذیری برای

 :  اخالقی  مالحظات

. پیش از شروع  2  نامه کتبی دریافت شد.ها رضایتکننده. پیش از شروع کار از شرکت1در این تحقیق شامل موارد مقابل بود:   

نتایج    .4  . شد  محافظت  داوطلبین . از اطالعات خصوصی و شخصی3کننده از موضوع و روش اجرا مطالعه مطلع شد.  کار شرکت

های الزم جهت پیگیری به داوطلبین  . در صورت مشاهده هرگونه اختالل، راهنمایی5تفسیر شد.  ها  در صورت تمایل برای آن

. این تحقیق با موازین دینی و فرهنگی  7ها نبود و کننده. مشارکت در تحقیق موجب هیچگونه بار مالی برای شرکت6 ارائه شد.

نداشت. مغایرتی  گونه  هیچ  جامعه  و  جهت    آزمودنی  حاضر  تحقیق  دادهدر  تحلیل  تحلیل  آماری  روش  از  کوواریانس  ها 

استفاده شده    05/0و سطح معناداری    SPSS 22ویلک، لون و ام باکس و نرم افزار    -های آماری شاپیرو، آزمونچندمتغیری

 است.
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