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 : چکیده

 در آگاهی ذهن بر مبتنی درمان اثربخشی تعیین تحقیق این انجام از هدف

 از تحقیق این. بود MMT مرکز درمان تحت افراد در زندگی کیفیت ارتقا

 ذهن بر مبتنی درمان وزشآم بخشی اثر تعیین برای آزمایشی شبه نوع

 درمرکز MMT مرکز درمان تحت افراد در زندگی، کیفیت ارتقا در اگاهی

 آزمونپیش طرح از  که بود مالرد شهرستان در هرمز مواد مصرف سوء درمان

 تحقیق آماری جامعه. شد استفاده کنترل و آزمایش گروه با آزمونپس -

 تحقیق این در گیری نمونه روش که MMT مرکز در درمان تحت افراد شامل

 حاضر آماری جامعه از. بودند ساده تصادفی گمارش با دسترس در روش

 نفر 15 شامل آزمایشی گروه که شدند برگزیده گروه هر از نفر 30 تعداد

 پرسشنامه شامل تحقیق ابزار. شد نفر 15 شامل نیز گواه گروه و

نتایج نشان داد،  .کبیران عین الدین بود زندگی کیفیت استاندارد

 MMT مرکز درمان تحت افراد در زندگی کیفیت ارتقا آموزش ذهن آگاهی در

 تاثیر گذار می باشد.
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 مقدمه

اي است امروز جهان است. پدیده مهماعتیاد به مواد مخدر یكي از مسائل 

كند و این ابودي مينكه بیش از پیش نسل امروز و فردا را تهدید به 

بیمارى »اعتیاد یک (.1392)کریمی مقدم،امر تقریبًا درد جدیدي است

است که عوارض جسمى و روانى دارد و تا زمانى که بره علل « اجتماعی

 انى فقط براى مدتى نتیجهتوجه نشود، درمان جسمى و رو« بیمار»گرایش 

 می« مواد اعتیاد آور» بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار 

ساز سقوط هاى حاصل از آن زمینه همچنین ویرانگری(. 1394)دباغی،گردد

ها و هنجارهاى فرهنگى و اخالقى شده و بدین ترتیب سالمت بسیارى از ارزش

اعتیاد بعنوان یک  1(.2014)کیس،دازدان جامعه را بطور جدى به مخاطره مى

کن نخواهد شد، اما با تدبیر،  آسیب اجتماعی، هیچ گاه بطور کامل ریشه

از  .توان آن را به کنترل در آورداندیشه و تالشى مخلصانه حداقل می

شناسی، مواد مخدر یک تهدید راهبردی و چندوجهی است که با منظر آسیب

شود ها میتر از سایر چهرههای آن برجستهمقتضیات زمان، یکی از چهره

با وجود مبارزه مستمر با مواد مخدر در ایران، همچنان  (.1392)معلمی،

ورت گرفته های صشیوع آن سریع است. از دالیل بسیار مهم موفقیت کم تالش

به مسئله  در زمینه مبارزه با مواد مخدر، شاید آن باشد که در جامعه

یک جرم نگریسته شده و در مبارزه با آن تنها  عنوانبهمواد مخدر تنها 

 (. 1391)طیبی، استفاده از نیروی قهریه تأکید شده است بر

 وابستگی به مواد مخدر اختاللی مزمن و اغلب عود کننده است که در

های مختلف قادر تر است. بسیاری از معتادین علیرغم درمانمردها شایع

به وضعیت پرهیز دائمی نیستند و در صورت عدم وجود درمان محافظت 

کننده، ناگزیر از ادامه حیات بدون مواد خواهند بود )حسینی و خواجوی 

(. از متغیرهایی که در اثر استفاده از مواد می تواند 1394 زاده،

ایجاد شود کاهش کیفیت زندگی و به خطر افتادن سالمت جسمی و روانی فرد 

می باشد. کیفیت زندگی مجموعه ای از واکنش های عاطفی و شناختی افراد 

در مقابل وضعیت جسمی، روانی و اجتماعی می باشد که همواره به عنوان 

یک پیامد نهایی در کارآزمایی های بالینی، مداخالت و مراقبت های 

بهداشتی مد نظر می باشد. در واقع می توان کیفیت زندگی را به عنوان 

یک عامل مهم کاهش دهنده عالئم در بیماری های مزمن روانی و جسمانی 

 (.1392 دانست)معلمی،

یکی از راه های درمان که امروزه بعنوان موج سوم درمان مطرح است 

است  3ی از مراقبهشکل 2ذهن آگاهی درمان مبتنی بر ذهن آگاهی می باشد.

که ریشه در تعالیم و آیین های مذهبی شرقی، به خصوص بودا دارد وبه 

معنی توجه کردن ویژه، هدفمند، در زمان کنونی و خالی از پیش داوری و 

( برای اولین بار به 1993) 5(. مارشا لینهان2003، 4قضاوت است)کابات

ای اساسی ضرورت گنجاندن ذهن آگاهی به عنوان یکی از مولفه ه

روانشناختی تاکید کرد. در ذهن آگاهی، فرد در هر لحظه از شیوه ی 
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ذهنی خود، آگاه می شود و پس از آگاهی از دوشیوه ی ذهن، یکی انجام 

دادن و دیگری بودن، یاد می گیرد ذهن را از یک شیوه به شیوه ی دیگر 

کردن حرکت دهد که مستلزم آموزش راهبردهای رفتاری ویژه برای متمرکز 

آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی کارامدی   (.1394)دباغی،فرآیند توجه است

خود را در درمان مشکالت روانی و روانشناختی نشان داده 

 (.1،2014است)لستر

یکی از تاثیرات مثبت استفاده از درمان مبتنی بر ذهرن اگراهی بهبرود 

بره شرکل معموالً کیفیت زنردگی کیفیت زندگی افراد تحت درمان می باشد. 

گیررد کره منظرور از آن مقابل کمیرت قررار مری آشکار یا ضمنی در نقطه

باشد که ممکن است عالی، رضایت آمیز یا لذت بخرش بروده سالهای عمر می

سازمان بهداشت جهرانی کیفیرت زنردگی را  (.1389)عیسی زادگان،یا نباشد

ارزشی های درک فرد از موقعیت خویش در زندگی، در متن فرهنگی و سیستم“

کنررد، در رابطرره بررا هرردفها، انتظررارات، کرره فرررد در آن زنرردگی مرری

و این تعریف ابعراد فیزیکری، ”. کنداستانداردها و عالیق خود تعریف می

روانشناختی، سطح اسرتقالل، ارتباطرات اجتمراعی، ارتبراط برا محریط و 

کیفیت زندگي مفهومي چند وجهي، نسربي، مترأثر . شودمعنویت را شامل می

ان و مکان و ارزش هاي فردي و اجتماعي است و داراي ابعاد عیني؛ از زم

است. کیفیت زناشویي یک مفهوم پویا است و شامل روابرط و بیرونی  ذهني

بهبرود کیفیرت زنردگی زناشرویی و  .اعضاي خانواده در خالل زمان مي شود

ارائه راه کارهای عملی که بازتاب مشهود و محسوس در زنردگی زناشرویی 

باشد می تواند به ثبات بیشتر زندگی زوجین، تعامل بهترر آنهرا داشته 

با یکدیگر شادی و شادکامی لذت از زنردگی، سرالمت روان، سرالمت بردنی، 

زندگی مناسب خانوادگی، زندگی مناسب اجتماعی آب و هوا و فضای مناسرب 

امنیت شغلی، دارا بودن آزادی، تساوی جنسی، امنیرت و ثبرات سیاسری ، 

با توجه به موارد ذکر شده تحقیرق حاضرر  (.1392کریمی مقدم،) منجر شود

درمان مبتنی بر ذهن اگراهی سعی در پاسخگویی به این سوال است که آیا 

تواند اثرربخش می MMTدر ارتقا کیفیت زندگی در افراد تحت درمان مرکز 

 باشد؟

 پژوهشروش 

گروه  وآزمون سپ -آزمون طرح پیشبا آزمایشی از نوع شبه این تحقیق 

جامعه آماری تحقیق شامل افراد تحت درمان  .می باشدکنترل آزمایش و 

در شهرستان مالرد بودند که از روش نمونه گیری در دسترس  MMTدر مرکز 

نفر  30از جامعه آماری حاضر تعداد  با گمارش تصادفی ساده استفاده شد.

گروه گواه نیز نفر و  15. گروه آزمایشی شامل شدنداز هر گروه برگزیده 

 تحلیل جهت کواریانستحلیل روش همچنین   .نفر می باشد 15شامل 

  گرفت. قرار استفاده مورد هاداده استنباطی

 یزندگ تیفیکپرسشنامه استاندارد 
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توسط  قلمرو وابسته به سالمت 8سوال در  35با مجموع  SF36از پرسشنامه 

 ریبه شرح ز تهیه و تدوین گشت که 1392آقای کبیران عین الدین در سال 

 استفاده شده است:

پرسشنامه( است که  یالف تا -4)یسوال 10قلمرو  کی: یعملکرد جسمان

 یمانند راه رفتن و انجام کارها یزندگ یها تیانجام فعال ییتوانا

 دهند. یقرار م یرا مورد بررس یشخص

 زانیالف تا د پرسشنامه( است که م-5سوال )سواالت  4:شامل یکیزینقش ف

 دهد. ینشان م یمشکالت جسمان لیعملکرد را به دل تیمحدود

پرسشنامه( است که تجربه درک  8و7: شامل دو سوال )سواالت یدرد جسمان

 یگذارد م یم ریمعمول و روزمره تاث یها تیرا که بر فعال یشده ا

 سنجد.

فرد از  ی(: درک کلیخود )سالمت عموم یسالمت عموم تیاحساس فرد از وضع

الف تا د پرسشنامه( است -11و  1سوال)سواالت  5سالمت خود را شامل  تیوضع

 سنجد. یرا م

ه -9الف،-9است) سواالت یسوال 4قلمرو  کیو سرزنده بودن:  یاحساس انرژ

 یم یابیرا ارز یو فرسودگ یانرژ رو،ی،نیط( که احساس چاالک-9ز،-9،

 کنند.

مشکالت  ریتاث زانی( که م6و  10)ی:قلمرو دو سوالیعملکرد اجتماع

و ارتباط با خانواده،  یاجتماع یتهایرا انجام فعال یو روان یاجتماع

 دهد. یافراد جامعه مورد سنجش قرار م ریدوستان و سا

الف -5سوال ) 3: شامل یروح-یاز مشکالت عاطف ینقش ناش یفایدر ا تیمحدود

 ریدر انجام کار و سا یجانیو ه یمداخله عوامل عاطف زانیکه مج( -5تا 

 کنند. یم یابیرا ارز تهایفعال

-9)یسوال 6(: قلمرو یخود)سالمت روان یبهداشت روان تیاحساس فرد از وضع
و اضطراب را مورد  یح( که به طور عمده احساسات افسردگ9و،-9ب،-9ج، 

 تیدرک شده در وضع راتییسوال در مورد تغ کیدهد و  یقرار م یابیارز

 (1392) نیالد نیع رانیکبدر تحقیق .سال گذشته دارد کیدر  یسالمت عموم

روش های تحلیل ( پرسش نامه مذکور از یی)محتواییروا یبه منظور بررس

عاملی و تفاوت های گروهی استفاده شد. نتایج نشان داد که آزمون از 

هفت عامل تشکیل شده و اشتراکات سوال ها )همبستگی تک تک سواالت با 

% و اکثرا باال 78% و 48مفهوم کلی آزمون یعنی مسئولیت پذیری (   بین

یز بر روی دو بوده است. برسی روایی سازه از طریق تفاوت های گروهی ن

برای   tگروه با مسئولیت پذیری باال و پایین ، با استفاده از آزمو ن  

گروه های مستقل صورت گرفت که نتایج تفاوت معنی داری را در تمامی 

هفت عامل ذکر شده ، نشان داد. یعنی آزمون مسئولیت پذیری محقق ساخته 

رده و از روایی به خوبی توانسته این دو گروه را از یک دیگر تفکیک ک

 نیالد نیع رانیکبدر تحقیق سازه ی باالیی بر خوردار بوده است.

 یهمخوان یآمار لیپرسشنامه با استفاده از تحل ییایپا(، 1392محسنی)

شناخته شده  یگروهها سهیبا استفاده از روش مقا ییو آزمون روا یداخل

نشان  یداخل یهمخوان لیقرار گرفت. تحل یابیمورد ارز ییهمگرا ییو روا

 بیاز حداقل ضرا SF36 یگونه فارس یاسهایمساله بود که مق نیدهنده ا

 سهیبرخوردارند.آزمون مقا 9. تا .//77در محدوده  ییایپا داستاندار

پرسشنامه قادر به  یشناخته شده نشان داد که گونه فارس یگروهها

نحو که  نیجنس و سن است به ا کیبه تفک یتیجمع یگروهها ریافتراق ز



بدست  یتر نییپا یازهایها امت اسیافراد مسن تر و زنان در تمام مق

 .آورند

 

 پژوهشیافته های 

در ابتدا فرض نرمال بودن توزیع جامعه ی آماری به وسیله آزمون 

 اسمیرونوف مورد بررسی قرار گرفته است.-کولموگروف

 

 اسمیرونوف-نتایج آزمون کولموگروف 1جدول

متغیر 

 وابسته

سطح معنی  آماره

 داری

کیفیت 

 زندگی
39/0 99/0 

مشاهده می شود، با توجه به اینکه مقدار آزمون  1همان طور که در جدول 

قرار  -96/1+ و 96/1اسمیرونوف در نمرات کیفیت زندگی بین -کلموگروف

% اطمینان می توان 95دارد و آماره معنادار نبوده بنابراین، با ضریب 

 فرض نرمال بودن توزیع جامعه آماری را پذیرفت.

 :تحقیقفرضیه 

استفاده از درمان مبتنی بر ذهن اگاهی در ارتقا کیفیت زندگی افراد 

 .تاثیر گذار است MMTتحت درمان مرکز 

 

درمان مبتنی بر ذهن اگاهی در ارتقا باکس  Mنتایج آزمون  2جدول 

 کیفیت زندگی

 سطح معناداری باکس Mمقدار درجه آزادی Fمقدار متغیر

 65/0 205/0 1 198/0 کیفیت زندگی

 

باکس برای متغیر کیفیت  Mمالحظه می شود که آزمون  2ل وتوجه به جد با

کواریانس برای -زندگی معنی دار نمی باشد. بنابراین شرط همگنی ماتریس

این مفروضه به درستی رعایت شده است. بنابراین می توان از آزمون 

 تحلیل کواریانس برای اثبات فرضیه اول تحقیق استفاده کرد.

 

 

نتایج آزمون المبدای ویلکز مقیاس کیفیت زندگی گروه آزمایش و  3جدول 

 کنترل

 سطح معناداری درجه آزادی Fمقدار  مقدار المبدا متغیر

 007/0 1 361/7 765/0 کیفیت زندگی

 

آمده است نشان دهنده تفاوت  3نتایج آزمون المبدای ویلکز که در جدول 

معنادار در متغیر ترکیبی خرده مقیاس های کیفیت زندگی است. مشخص است 

در  دارد. که بین گروه های آزمایش و گروه کنترل تفاوت معناداری وجود

ادامه، نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چند متغیره برای زیر مقیاس 

 شد. های کیفیت زندگی به تفکیک ارائه خواهند

 



نتایج تحلیل کواریانس نمرات پس درمان مبتنی بر ذهن اگاهی در  4جدول 

 ارتقا کیفیت زندگی در گروه های آزمایش و کنترل

منبع 

 تغییرات

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
مقدار 

F 

سطح 

 معناداری

اندازه 

 اثر

عملکرد 

 جسمانی
62/218 1 62/218 01/18 000/0 40/0 

نقش 

 فیزیکی
87/9 1 87/9 98/10 003/0 28/0 

درد 

 جسمانی
37/19 1 37/19 97/22 000/0 46/0 

سالمت 

 عمومی
66/110 1 66/110 56/22 000/0 45/0 

احساس 

 انرژی
77/63 1 77/63 98/7 009/0 22/0 

عملکرد 

 اجتماعی
50/10 1 50/10 38/7 011/0 21/0 

 15/0 030/0 74/4 87/7 1 87/7 محدودیت

سالمت 

 روانی
56/98 1 56/98 56/28 000/0 51/0 

 

نشان می دهد که در تمام  4نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره در جداول 

خرده مقیاس های کیفیت زندگی پس از کنترل نمرات پیش آزمون، تفاوت 

معناداری بین میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش و کنترل وجود 

 دارد.

به دست  Fبر این اساس، با توجه به نتایج ذکر شده و با توجه به میزان 

آمده، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس آزمون مقیاس های کیفیت 

بنابراین، در نمرات  زندگی بین گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد. 

 درمان مبتنی بر ذهن اگاهیکیفیت زندگی بین گروه های آزمایشی که تحت 

با گروه کنترل که تحت هیچ مداخله ای قرار نداشتند،  قرار گرفته اند

تفاوت معناداری وجود دارد؛ از این رو فرضیه تحقیق مورد تایید قرار 

 .می گیرد

 

 بحث و نتیجه گیری

استفاده از درمان مبتنی بر ذهن آگاهی در ارتقا کیفیت : فرضیه اول

 .گذار استتاثیر  MMTزندگی افراد تحت درمان مرکز 

استفاده از درمان مبتنی بر ذهن در بررسی فرضیه اول مبتنی بر اینکه 

تاثیر گذار  MMTآگاهی در ارتقا کیفیت زندگی افراد تحت درمان مرکز 

از تحلیل کواریانس استفاده شد که این فرضیه تایید گردیده است ، است

و تمام خرده مقیاس های کیفیت زندگی پس از کنترل نمرات پیش آزمون، 

تفاوت معناداری با میانگین نمرات پس آزمون گروه آزمایش و کنترل 

 Fدارد. بر این اساس، با توجه به نتایج ذکر شده و با توجه به میزان 
به دست آمده، تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس آزمون مقیاس های 



کیفیت زندگی بین گروه آزمایش و کنترل وجود ندارد. بنابراین، در 

درمان مبتنی بر ذهن نمرات کیفیت زندگی بین گروه های آزمایشی که تحت 

با گروه کنترل که تحت هیچ مداخله ای قرار  قرار گرفته اند اگاهی

تند، تفاوت معناداری وجود دارد؛ از این رو فرضیه اول تحقیق نداش

 مورد تایید قرار می گیرد.

؛ بلک، 2010، 1های )اسکویتزر و رودییافته های فرضیه حاضر با یافته 

درمان کاهش استرس  دادند ( همخوان است که نشان 2012، 2سوسمن و جانسین

و شخصی فرد دارای سوء مبتنی بر ذهن آگاهی بر کیفیت زندگی اجتماعی 

-این یافته فرضیه فوق را تایید می کند.  می مصرف مواد موثر است.، 

 های قبلی است که نشانتوان گفت که این نتیجه در راستای یافته 

افراد دارای سوء مصرف مواد دارای کیفیت زندگی ضعیفی می دادند، 

( و 1999) 3. همچنین نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق فردسونباشند

ارزیابي منفي را (، مبنی بر اینکه آموزش ذهن آگاهی 2006)4البانان 

و  دنزا درك شوها به صورت استرس گذارد موقعیت كاهش داده و نمي نیز

و در نتیجه موجب بهبود  گردد اي مي هاي مقابله باعث تقویت راهبرد

تحقیقی که شود همخوانی دارد. همچنین در  کیفیت زندگی در فرد می

- فرد ذهن(، انجام داد به این نتیجه دست یافت، زمانی که 1999) 5تسدال

گیري به همه اطالعات مربوطه  تصمیمدر مواجه با موقعیت آگاهي دارد 

بتواند توجه و  تاكند  می پوشي چشمها  تهدید كننده از   توجه كرده و

یت زندگی فردی . و در نتیجه موجب بهبود کیفكنترل خود را افزایش دهد

 شود.و اجتماعی در فرد می 

آموزش ذهن شود با ارائه پیشنهاد ميبا توجه به نتایج پیشنهاد می شود 

در جهت پیشگیری مصرف مواد مخدر با استفاده از تکنیک ها  آگاهی 

میزان اطالعات زنان و مردان  را باال برد و راهکارهایی جهت عدم سوء 

 مصرف مواد  ارائه کرد.
عدم همکاری برخی از نمونه ها در جلسات از محدودیت های تحقیق، 

در تحقیق حاضر، بدلیل همچنین  آموزشی باعث روند کند این جلسات بود.

محدودیت مکانی و زمانی، امکان پیگیری طوالنی مدت نبود، بدیهی است با 

سنجش های مستمر می توان به نتایج حاصله اطمینان بهتری داشت که می 

 د در تحقیق های آتی مدنظر قرار گیرد.توان
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