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 مقاله مروری

 کيستماتي: مرور سادياز عود اعت يريشگيبر پ يبر ذهن آگاه يدرمان مبتن ياثربخش

 ليو فراتحل

 

 )Ph.D( نادر حاجلو، )Ph.D( يليکائيم لوفرين، )Ph.D( يمانيمحمد نر ،)Ph.D(* پوررجب يمجتب

 رانيا ل،ياردب ،يليدانشگاه محقق اردب ،يو روانشناس يتيدانشکده علوم ترب ،يگروه روانشناس 

 ده يچك
مدت يطوالن يهاو کاهش چالش اديدر درمان اعت يبر ذهن آگاه يمبتن يهادرمان يدر مورد اثربخش ياريمطالعات بس هدف:

 ياثربخش نهيمطالعات انجام گرفته در داخل کشور در زم ليو فراتحل کيستماتيپژوهش با هدف مرور س نيآن انجام شده است. ا
 .رفتيانجام پذ ادياز عود اعت يريشگيبر پ يبر ذهن آگاه يمبتن يهادرمان

به چاپ  يالمللنيب ايو  يکه در داخل کشور انجام شده و در مجالت معتبر داخل يمقاالت ياساس تمام نيبر همها: مواد و روش
، و Sid ،Magiran ،Google scholar ،Science direct ،Web of Science يعاتاطال يهاگاهيبا استفاده از جستجو در پا است دهيرس

Pubmed مقاالت  تيفيک يابيو ارز يانجام شد. پس از جستجو، غربالگر يسيو انگل يس. جستجو به دو زبان فارديگرد يآورجمع
قرار  يآمار ليو دستور متان مورد تحل يپولد آرددست آمده با استفاده از هب يهاورود و خروج پژوهش، داده يارهايو اعمال مع

 .گرفت
مطالعات  نيا يانجام شده بر رو زيرا دارا بودند که متاآنال ليورود به فراتحل يارهايپنج مطالعه مع هيمقاله اول 503 نياز ب ها:يافته

 .دباشيم ادياز عود اعت يريشگيدرمان بر پ نيمعنادار ا ينشانگر اثربخش

به  اديو درمانگران اعت گذاراناستيس ترشيلزوم توجه ب ،يبر ذهن آگاه يمبتن يهادرمان يبا توجه به اثربخش گيري:نتيجه
 .دشوياحساس م يدرمان وهيش نيا

  
 اختالالت مرتبط با مواد اد،ياعت ،يذهن آگاه ل،يفراتحلهاي کليدي: واژه

 

 مقدمه
و با وجود  اديدرمان اعت نهيزم در پژوهش هابا وجود سال

 ،ييردارويو غ ييمختلف دارو يهادرمان ياجرا و بررس ن،يتدو
 يهادرمان ياثربخش زانيم نهيدر زم يمطلوب ينيبال جيمتاسفانه نتا

درمان  کي ياز اثربخش نانيبا اطم توانيمختلف فراهم نشده و نم
اظهار  گريد يکردينسبت به رو يدرمان کرديرو کي يبرتر ايو 

و بدون کاربست  ييبه تنها ييدارو يهادرمان ينظر نمود. بررس
 نيا نييپا ياثربخش زانينشانگر م ياجتماع يمداخالت روان

. [1،2]بوده است  يشناختروان يهابا درمان سهيمقا در هادرمان
متوسط به  متوسط و گاهاً زين يشناختروان يهادرمان ياثربخش

 عود يباال زانيم حال، ني. با ا[3]است گزارش شده  باال
(Relapse) مختلف پس از  يزمان يهادر دوره ادياعت مارانيب

و  نيمحقق دهي، موجب گرد[4،5]و پس از درمان  نيآغاز، ح
 ياز اثربخش باشند که اوالً ييهادرمان يدرمانگران در جستجو

 .نشان دهند يترعود کم زانيم اًيبرخوردار بوده و ثان ييباال

 يرفتار رييتغ کيو شکست در تداوم  يناتوان يبه معنا عود
 . لغزش[6] باشديدوره ترک آن عمل م کيو آغاز رفتار به دنبال 

(Lapse) يفرد نيو ب يمختلف فرد ليبه دال اديو عود در اعت 
و  [7] يدر کودک يو سوء استفاده جنس يچون افسردگهم

 دهمشخص ش ن،يچن. همافتدياتفاق م [8] ييمشکالت زناشو
 [.7،8]عود وجود ندارد  زانيدر م يبه طور کل يتيتفاوت جنس

 يذهن آگاه اد،يدر درمان اعت دبخشينو کرديرو کي
(Mindfulness) و نامشروط  يرقضاوتيغ يارياست که بر هوش

از  کرديرو ني. ا[9،10] کنديم ديتاک يانسان اتينسبت به تجرب
و  جانيحضور در ا رش،يموج سوم بوده و بر پذ يهادرمان

و  يرقضاوتيغ يگرمشاهده ،ييافزا ياکنون، آگاه
بر عوامل عود  يبا اثرگذار توانديو م بوده يمبتن ييزداتيحساس

از عود گردد  يريشگيدرمان و پ ياثربخش يموجب ارتقا
 آموزنديم نيبه مراجع يبر ذهن آگاه يمبتن يها. درمان[11،12]

در  يو با زندگ رديخود را بپذ جاناتيگام ه نيعنوان اولهکه ب
 يشناختروان يريپذانعطاف "(Here & Now) و اکنون جانيا"

 27/3/1398 تاريخ پذيرش: 26/6/1397تاريخ دريافت:   mj_rajabpour@yahoo.com         09133501876:  تلفننويسنده مسئول،  *
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چالش  يجانيو ه يجسم يها، با حالت[13]بخشد  اخود را ارتق
 يهاارتباط برقرار کنند، از روش يخود به صورت متفاوت زيبرانگ

 يرفتارها ييربناياستفاده کنند، علل ز يمقابله اجتناب نيگزيجا
داده، و از عادات معمول تفکر و رفتار  صيناسازگارانه را تشخ

 يبرا ينيع يهارتعود هستند رها شده و مها زندهيکه برانگ
 [.14] نديکسب نما يروزمره بهبود يهامواجهه با چالش

با بهبود اختالالت مختلف از جمله  يآگاه ذهن آموزش
، اختالالت خوردن [17]، استرس [15،16] يفسردگاضطراب و ا

 ن،يچنهمراه بوده است. هم [19] يگوارش يهايماريو ب [18]
بر ذهن  يمبتن يهادرمان ياثربخش يمطالعات مختلف به بررس

 ليو م وسهاز جمله وس اديمختلف درمان اعت يهابر جنبه يآگاه
 يافسردگ، نشانگان [20،21] گاريبه مصرف مواد و استعمال س

. پژوهش اندقرار داده دييآن را مورد تا يپرداخته و اثربخش [20]
 ترشينشانگر اثرات بادوام ب [20]و همکاران  (Bowen) بوون

با برنامه دوازده قدم و  سهيدر مقا يبر ذهن آگاه يدرمان مبتن
 کيدر  نيچناز عود بود. هم يريشگيپ يرفتار يدرمان شناخت
در درمان  يآگاه ذهندرمان  يبر اثربخش زين يمطالعه مرور

 دهدي. مطالعات انجام شده نشان م[22] شده است ديتأک ادياعت
به  اقيسوءمصرف مواد و اشت يآگاه بر ذهن يمبتن يهادرمان

و  يروان ،يعاطف ،يشناخت يندهايفرا رييمصرف را با تغ
کرده و پردازش پاداش را  ميتنظ يجد وربه ط کيولوژيزيف

 [.23،24] دهديکاهش م
گزارش شده است که از جمله  زين يمتفاوت جينتا حال نيا با

و همکاران اشاره  (Garland) هش گارلندبه پژو توانيها مآن
کاهش اثرات مثبت درمان با گذشت  ن،ي. عالوه بر ا[25]نمود 

لزوم توجه به تداوم  [20] يجلسات درمان انيزمان پس از پا
 يبراحداقل دوز موثر درمان به صورت مداوم  نييدرمان و تع

 .سازديم انيرا نما مارانياز عود ب يريشگيپ
در گروه  ياست که ذهن آگاه افتهيدر رياخ يهاپژوهش

تر بوده و نييپا يکل تيبا جمع سهيمقا در مواد کنندگانمصرف
 کي کنندگانمصرف از ترکم چندگانه کنندگاندر مصرف نيچنهم

از  يکي توانديموضوع م ني، ا[26] باشديم ادآوريماده اعت
 آموزش ذهن نيابنابر که باشد مواد کنندگانمصرف يهايژگيو

زا و استرس يهاتيموقع در مواد کنندگانبه مصرف يآگاه
 .باشد يديمداخله مف توانديم زانندهيبرانگ

 يمبتن يکردهايرو ياثربخش زين رانيمختلف در ا قاتيتحق
به مواد  اديمختلف درمان اعت يهابر جنبه يآگاه بر ذهن

قرار داده  دييرا مورد تا [28]و کراک  [27] شهيمانند ش ادآورياعت
در  نهيزم نيمناسب پژوهش در ا حجم نسبتاً رغمياست. عل

مطالعات  جينتا هک ريجامع و فراگ يمطالعات حال نيبا ا ران،يا
دو مرور  نيچنانجام نشده است. هم دينما بيمختلف را ترک

انجام گرفته است  ايدر دن رياخ يهاکه در سال يمندنظام
مقاالت  جيزبان بوده و نتا يسي، منحصر به مقاالت انگل[29،30]

 .است نشده وارد هادر آن يفارس
مختلف  يهادرمان ياثربخش نهيزم در هاپژوهش يباال حجم

و  عيتجم ب،يترک تيبا محور ييهاو عدم وجود پژوهش ادياعت
 ماران،يب يمنجر به سردرگم هيمطالعات اول يهاافتهي سهيمقا

لزوم  نيو بنابرا گردديحوزه م نيا گذاراناستيدرمانگران و س
مطالعات  جينتا بي. ترکشوديمطالعات احساس م نيانجام ا

مانند  يشناختروش يهامختلف بدون در نظرگرفتن تفاوت
و روش  يجامعه آمار ق،يتحق اتيتفاوت در اهداف و فرض

 ييراه به جا زيبه کار رفته در پژوهش ن يرهايو متغ يريگنمونه
با مالحظه موارد مذکور و با استفاده از  يستيو با بردينم

مطالعات  يهاافتهي بيمتناسب نسبت به ترک يآمار يهاروش
تر استخراج نمود. ميتر و قابل تعمقيدق جينموده و نتا هياول
 لياستفاده از روش فراتحل نهيزم نيمطالعه حاضر در ا کرديرو

(Meta-analysis) ياثربخش زانيم ديتا مشخص نما باشديم 
از عود مصرف مواد  يريشگيبر پ يآگاه بر ذهن يمبتن يهادرمان

 .چقدر است نيدر معتاد
 

 هامواد و روش
 ليو فراتحل کيستماتيمطالعه حاضر از نوع مطالعات مرور س

بر  يمبتن يهادرمان ياثربخش يحاضر به بررس لياست. فراتحل
پرداخته است.  رانيدر ا ادياز عود اعت يريشگيبر پ يذهن آگاه

 يبازه زمان نه،يزم نيموجود در ا يهابا توجه به تعداد کم پژوهش
 نيا ينشد. جامعه آمار هگرفت نظر در هاشمول پژوهش يبرا

 يچاپ شده در منابع علم يرانيا يهاپژوهش هيپژوهش، کل
بر ذهن  يمبتن يهادرمان ياثربخش نهيدر زم يو خارج يداخل
نظر  که صرف باشديم يرانياز عود معتادان ا يريشگيبر پ يآگاه

 کيدموگراف يهايژگيو و ياز زمان انجام مطالعه، نوع ماده مصرف
 .قرار گرفت يمورد بررس نيمعتاد

سوء "، "معتاد"، "ادياعت" يهاواژه ديابتدا با استفاده از کل در
، "موادمحرک"، "رموادمخد"، "از عود يريشگيپ"، "مصرف

 ذهن" ،"کراک"، "شيحش"، "اکيتر"، "نيآمفتام"، "نيمورف"

به  دواژهايکل نيترجمه ا نيچنو هم "تعهد"، "رشيپذ"، "يآگاه
 Google يعلم يهاگاهيو با جستجو در پا يسيزبان انگل

scholar، SID ،Magiran ،Sciencedirect ،web of 

Science،Pub med   يسيو انگل يعنوان مقاله فارس 503تعداد 
از حذف مقاالت مرتبط  يريشگيپ ياقرار گرفت. بر يمورد بررس

 يدر جستجو يداخل يعلم يهاگاهيپا يخاطر توان ناکافهب
شده و  دهجستجو استفا يمجزا برا يهاواژه دياز کل ه،يچندال
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 ديکدام از کل ها هرآن دهيچک ايکه در عنوان  يمقاالت يتمام
 .ديگرد هياول ستينظر وجود داشت وارد ل مورد يهاواژه

( 1بودند:  ليورود به پژوهش شامل موارد ذ يارهايمع
بوده و  يبر ذهن آگاه يمبتن يستيانجام شده با يمداخله درمان

به صورت  قاتي( تحق2باشد؛  يجزء ذهن آگاه کي يدارا اي
انجام گرفته و طرح پژوهش شامل  يشيآزمامهيو ن يشيآزما

 هدف( گروه 3آزمون با گروه کنترل باشد؛ آزمون، پسشيپ
( 4مبتال به سوء مصرف مواد باشد؛  يهااز گروه يستيمداخله با
چاپ  نيبه صورت آنال يپژوهش ياز مجالت علم يکيمطالعه در 

سنجش  يادرار برا شيآزما يصي( از تست تشخ5شده باشد؛ 
 .عود استفاده شده باشد

بودند: عدم  ليشامل موارد ذ زيخروج از پژوهش ن يارهايمع
جهت  ازيمورد ن يهابه متن کامل مقاله، نقص داده يدسترس

بودن مقاله با موضوع پژوهش، عدم  رمرتبطيغ ،يآمار ليتحل
وابسته و  رياز عود به عنوان متغ يريشگيو سنجش پ نييتع

و بدون  يفيتوص ،يارابطه ،يمرور ،يتک گروه يهاپژوهش
 .گروه کنترل

مطالعات با استفاده از  تيفيپژوهش حاضر کدر  نيچنهم
قرار گرفت که شامل  يمورد بررس (Pedro Scale) پدرو اسيمق

 ميتقس منتخب، شاخص اساس بر هاداده يآورجمع ينهيگز 11
به  مرتبط ريتوسط فرد غ هايآزمودن نامشخص ميتقس ،يتصادف

 يبودن برا سوکور کي آزمون،شيپ يهايژگيپژوهش، تشابه و
 ها،يآزمودن يکور بودن برا سوکيو پژوهشگران،  راندرمانگ

 ليتحل ها،يدرصد آزمودن 85از  ياصل يرهايمتغ يآورجمع
 يهاسهي، مقا(Intent-to-Treat Analysis) به درمان ليتما

در مراحل و فواصل و  يريگارائه اندازه ،يگروه نيب يآمار
حال با توجه به  ني. با اباشديم يريرپذييمقدار تغ يريگاندازه

و  هايکور بودن آزمودن سوکياصل  تيانبودن رع يعمل
دو سوال حذف شدند.  نيا ،يآگاه درمانگران در جلسات ذهن

حداقل صفر و حداکثر نه بود.  ستيلچک نيا ازيامت نيبنابرا
 دهيدر مطالعات گذشته به اثبات رس اسيمق نيا يياياعتبار و پا

  [.31]است 
 ينفر دانشجو کي توسط هامقاالت و داده يو بررس استخراج

. رفتيانجام پذ ک،يستماتيمسلط به مراحل انجام مرور س يدکتر
تعداد دوم )استاد تمام(  ابيارز ،يصحت کدگذار يابيارز يبرا
نمود که توافق  يو کدگذار يدرصد از مقاالت را مجدد بررس 30

 هاابيارز نيب
(Inter-rater agreement)  آمددست هدرصد ب 100معادل. 

 يابياز مقاالت ارزش ازياز استخراج اطالعات مورد ن پس
حاصله با استفاده از  يهاداده يبر رو يآمار ليشده، تحل

 ليتحل يانجام گرفت. برا  STATA (Version 11)افزارنرم

 metanاستخراج شده و از فرمان  جينتا Pooled RD از هاداده
  .افزار استفاده شددر نرم

 
 نتايج

و  ماندهيمقاله مرتبط باق 14مقاالت تعداد  دهيبا مطالعه چک
 ت،ي. در نها(1)شکل  شدند يگذارصيمقاالت نامرتبط تشخ ريسا

و  يابيکل مقاله و با استفاده از فهرست ارزش قيبا مطالعه عم
 يفيک يبررس نيچنورود و خروج و هم يارهايمع تيرعا

 شدند تخابان ليلجهت انجام فراتح ييمقاله نها 5مقاالت، تعداد 
 .(2)جدول 

نفر در گروه  114نفر ) 225تعداد  ،يدر پنج مقاله مورد بررس
قرار گرفتند.  ينفر در گروه کنترل( مورد بررس 111و  شيآزما

 ريمتغ 12-60از  يمورد بررس يهادر پژوهش يتعداد آزمودن
 يدر تمام ن،يچنمرد بودند. هم يمورد بررس يهانمونه يبود. تمام

مداخله قبل و بعد در  نيب يداريمطالعات انجام شده تفاوت معن
 .حظه شدبه نسبت گروه کنترل مال شيگروه آزما

  ليک و فراتحليستماتيفلوچارت ورود مطالعات به مرور س .۱ شکل
  

بر  يمبتن يهادرمان يمطالعات اثربخش ليفراتحل 2جدول 
مطالعه  5را بر اساس  ادياز عود اعت يريشگيبر پ يذهن آگاه

 داريمعن يانجام شده نشانگر اثربخش لي. فراتحلدهدينشان م
از عود  يريشگيبر کاهش پ يآگاه بر ذهن يمبتن يهادرمان

 (.>001/0Pو  Z=51/6) باشديم ادياعت
 يمطالعات از آزمون مجذور کا جينتا يناهمگن يابيارز يبرا

)2χ( ( 567/0استفاده شد=p  4و= d.f  95/2و=Q .) با توجه به
درصد  5 يلذا در سطح خطا باشديم 567/0برابر  pمقدار  کهنيا

مطالعات ناهمگن  جيکه نتا ميريگيم جهيو نت ستيدار نيمعن
 نيمب زيشده ن شکه صفر گزار 2Iشاخص  ي. مقدار عددستندين

 نيهم ا 2τآزمون  ن،يچن. همباشديمطالعات م جينتا يهمگن
 جينتا نيب انسيآزمون وار ني. بر اساس اکنديم دييموضوع را تا
 است. 0001/0تر از مطالعات کم
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اختالف  شوديمالحظه مگونه که در نمودار انباشت همان
 .(2)شکل  دباشيم 37/0برابر   (RD)خطر

 
  مطالعات مورد پژوهش يپژوهش-يفياطالعات توص .۱جدول 

 جهينت نمونه موضوع مطالعه مطالعه 

 يحامد

(۱۳۹۲ )

(۳۲) 

 يبر ذهن آگاه يشناخت درمان مبتن -

 يهفتگ يهشت جلسه گروه -

گواه(  ۲۹ش و يآزما ۲۸مرد ) ۵۷

 ۴۵تا  ۱۸ يمعتاد در محدوده سن

 سال. تهران

در  يبر ذهن آگاه يمبتن يکرد شناخت درمانيرو

از عود سوء مصرف مواد اثربخش بود  يريجلوگ

(۰.۰۱>P  2=۷.۶۱وχ .) 

ماردپور 

(۱۳۹۳ )

(۳۳) 

از  يريشگيدرمان پ يهفتگ يجلسه دوساعت ۸

بر اساس پروتکل  يه ذهن آگاهيعود بر پا

 ۲۰۱۰باون، چاوال و مارالت،  يدرمان

مرد وابسته به مواد در بازه  ۳۰

 اسوجيسال.  ۵۰تا  ۲۰ يسن

از  يريشگيدو نشان داد آموزش پ يآزمون مجذور خ

در کاهش عود موثر بوده است  يه ذهن آگاهيعود بر پا

(۰.۰۵>P  2=۴.۸۲۱وχ .) 

 يدباغ

(۱۳۸۷ )

(۳۴) 

 يساعت ۲ يهفتگ يجلسه درمان گروه ۱۲

 يه ذهن آگاهياز عود بر پا يريشگيپ -

گواه(  ۲۵ش و يآزما ۲۹مرد ) ۵۴

در بازه  يونيوابسته به مواد اف

 سال. تهران. ۵۰تا  ۱۸ يسن

زان يرا در م يدو تفاوت معنادار يآزمون مجذور خ

ن دو گروه نشان ي( ب 2χ=۱۰.۹۵و  P<۰.۰۱عود )

 داد.

 يکلدو

(۱۳۹۰ )

(۳۵) 

با  يدرمان گروه يهفتگ يساعت ۲جلسه  ۸

ه ذهن ياز بازگشت بر پا يريشگيمدل پ

 يآگاه

در  يونيمرد وابسته به مواد اف ۲۴

 سال. زاهدان ۴۰تا  ۲۰ يبازه سن

از بازگشت  يريگشيدو نشان داد مدل پ يآزمون خ

ش يدر کاهش بازگشت گروه آزما يه ذهن آگاهيبر پا

 (. 2χ=۶.۱۷و  P<۰.۰۵موثر بوده است )

 يعقوبي

(۱۳۹۵ )

(۳۶) 

 يدرمان گروه يهفتگ يساعت ۲جلسه  ۸

بر ذهن  ياز بازگشت مبتن يريشگيمدل پ

 يآگاه

 يونيمرد وابسته به مواد اف ۶۰

 سال. کاشان ۶۰تا  ۲۰ن يب

مداخله بر  يبخش گر اثردو نشان يآزمون خ

ش بود ياز بازگشت در گروه آزما يريگشيپ

(۰.۰۵>P  ،۱=DF  2=۰.۰۰۷وχ .) 

 

  (Risk Differenceز در برآورد اطالعات تفاوت خطر )يجه آزمون متاآنالي: نت۲جدول 

 درصد وزن مطالعه ٪۹۵نان يفاصله اطم (RDتفاوت خطر ) مطالعات

 ۹۶/۲۳ ۱۷۹/۰-۶۳۶/۰ ۴۰۸/۰ (۱۳۹۲) يحامد

 ۷۰/۱۱ ۰۷۳/۰-۷۲۷/۰ ۴۰۰/۰ (۱۳۹۳ماردپور )

 ۲۰/۲۲ ۲۱۲/۰-۶۸۷/۰ ۴۵۰/۰ (۱۳۸۷) يدباغ

 ۸۳/۱۰ ۱۶۰/۰-۸۴۰/۰ ۵۰۰/۰ (۱۳۹۰) يکلدو

 ۳۱/۳۱ ۰۳۳/۰-۴۳۳/۰ ۲۳۳/۰ (۱۳۹۵) يعقوبي

 ۱۰۰ ۲۶۰/۰-۴۸۳/۰ ۳۷۱/۰ يتفاوت خطر کل

 

 از عود يريگشيپ ينان برايبرآورد فاصله اطم . ۲ شکل
 

 گيریبحث و نتيجه
 يمبتن يهادرمان ياثربخش زانيم يمطالعه با هدف بررس نيا

به  نياز عود مصرف مواد در معتاد يريشگيبر پ يآگاه بر ذهن
 قيطر نيانجام شد تا از ا ليو فراتحل کيستماتيروش مرور س

 يريگجهيمطالعات موجود، امکان نت يهاافتهي بيعالوه بر ترک
 داريمعن ينشانگر اثربخش جيفراهم گردد. نتا نهيزم نيدر ا ترقيدق

و  باشديم اديبر کاهش عود اعت يآگاه بر ذهن يمبتن يهادرمان
همسو  نهيزم نيپژوهشگران در ا ريسا يهاافتهيمنظر با  نياز ا

توجه به اختالف خطر محاسبه شده در  . با[29،21،20] باشديم
)درمان  شياز عود در گروه آزما يريشگيپ زانيم ل،يفراتحل نيا
 گرياست. به عبارت د ترشيدرصد ب 37( يبر ذهن آگاه يبتنم
تر از گروه کنترل درصد کم 37 شيعود در گروه آزما زانيم
همگن و  يسن نيانگيچه تعداد نمونه قابل قبول، م . اگرباشديم

متوسط به باال، از نقاط مثبت پنج پژوهش وارد شده  تيفينمره ک
مطالعات،  نيبودن ا يتيباشد اما تک جنسيم کيستماتيبه مرور س

 .باشديمطالعات م نياز نقاط ضعف برجسته ا
 يهانيشده است، تمر ديتأک نيشيکه در مطالعات پ گونههمان
سالمت  يامدهايمثال تنفس ذهن آگاه( با پ ي)برا يذهن آگاه

 يذهن آگاه في. تکال[37]بهتر همراه است  يو روان يجسمان
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 يهاه خود چرخهکه به نوب کنند،يم تيتوجه بر زمان حال را تقو
اختالل نموده و  چارمواد را قطع و د يهمراه با جستجو يفکر

 نيا د؛ينمايم نيگزيرا جا ياخالقانه ياراهبرد مقابله نيبنابرا
 يادياعت يرفتارها تيريمنجر به مد توانديم يموارد به طور کل

 . [38]شود 
 يگرمشاهده ييتوانا تيبا تقو يبر ذهن آگاه يمبتن فيتکال

 يخلق منف ايهمراه با ولع مصرف  يهاو مقابله ماهرانه با تنش
. ولع مصرف کننديمدت درمان محافظت ميطوالن يامدهاياز پ

به مصرف  ديو اضطرار شد ليوسوسه و م يتجربه ذهن يبه معنا
عود مطرح  ياصل للاز ع يکيمختلف به عنوان  يهادر پژوهش

 [.40،39]قرار گرفته است  دييشده و مورد تا
 ريغ يهاپاسخ تواننديم يآگاه بر ذهن يمبتن مداخالت

نموده و از  تيبه افکار همراه با سوء مصرف مواد را تقو يقضاوت
 نيدر ا ني. مراجع[25]موجب کاهش خطر عود گردند  قيطر نيا

 يشناخت ،يکه چگونه حاالت مختلف جسم آموزنديمداخالت م
و  يجانيه يريمرتبط با مصرف مواد را بدون درگ يجانيو ه

قرار داده و از  يقضاوت ريمورد مشاهده غ يراراديغ يهاواکنش
و تنفس بر ذهن خود متمرکز شوند.  يدگيآرم ناتيتمر قيطر
خارج و  يخود را به عنوان عناصر اتيتجرب آموزنديها مآن

گذرا و  يتها را به عنوان حالاز خود ادراک نموده و آن زيمتما
با موضوع  يوسواس يريدرگ يبه جا نيو بنابرا رنديبپذ رييقابل تغ

کردن،  يپوشچشم يبرا حاصليو تالش ب ياجتناب شناخت ايو 
بر ذهن  يمداخالت مبتن ن،يچنها بپردازند. همبه مشاهده آن صرفاً
تمرکز سوء مصرف  يبه افراد کمک کنند تا به جا تواننديم يآگاه

توجه خود را به  رند،يگيکه مورد سوء مصرف قرار م يو مواد
 ن،يمتمرکز کنند. عالوه بر ا يکنون اتيو تجرب يحواس بدن

 طيدر شرا آموزنديم مارانيبه ب يبر ذهن آگاه يمداخالت مبتن
کاهش استرس از  يمواد، برا يرفتار جستجو ياسترس به جا

 استفاده کنند. نيگزيموثر جا يرفتارها
 ياثربخش يبه بررس ياندهيفزا يحال حاضر، عالقمند در

بر سوء مصرف مواد و عود  يانواع مختلف مداخالت ذهن آگاه
 نيمختلف در ا يهابه وجود آمده و پژوهش رانيدر جهان و ا

 زين يمختلف کيستماتيانجام شده است. مطالعات مرور س نهيزم
بر ذهن  يمداخالت مبتن يدر جهان انجام شده که از اثربخش

مرور  کيکند. در  يم تيدر کمک به افراد معتاد حما يآگاه
در در  تيبر نقش جنس ديو با تأک 2013که در سال  کيستماتيس

در افراد معتاد انجام گرفت، شش  يآگاه بر ذهن يمبتن يهادرمان
در پژوهش خود مورد  ريمتغ کيرا به عنوان  تيمطالعه جنس

 ييدو مطالعه به صورت کارآزما چه تنها قرار دادند، اگر يبررس
 نيبود. ا رفتهيانجام پذ (randomized controlled trials) ينيبال

در  يتيجنس يهاتفاوت افتنيقادر به  کيستماتيمطالعه مرور س

مصرف مواد نبود  يبرا يآگاه بر ذهن يمبتن يهادرمان ييکارآ
دارد  يترشيب تيزنان جذاب ينوع درمان برا نياما نشان داد که ا

 شونديم مندنوع مداخالت بهره نيااز  ترشيها بآن و احتماالً
 يبه بررس کيستماتيسمرور  کي 2018در سال  نيچن. هم[29]

 يرفتار يادهايبه مواد و اعت اديبر انواع اعت يآگاه مداخالت ذهن
 ييکارآزما 54پرداخت که بر اساس آن زبان  يسيدر مقاالت انگل

درمان  يربخشبر اث يمطالعه مرور نيوارد مطالعه شدند. ا ينيبال
درمان را مداخالت  وهيش نيداشته و مؤثرتر ديتأک يآگاه ذهن
اما با  کند،يم يدر کنار درمان معمول افراد معرف يآگاه ذهن
مطالعات  جيبر نتا هيبر حفظ اثر درمان در طول زمان، با تک ديتأک

 يريگيانجام مطالعات با پ ک،يستماتيس وارد شده به مرور
 يمطالعه به طور جد نيچه ا . اگردهديم شنهاديرا پ تريطوالن

استفاده نکرده و تنها بر اساس  ليفراتحل يآمار يهااز روش
. [30]نموده است  يريگجهياقدام به نت کيستماتيس اصول مرور

 ترشيمطالعات ب نينشانگر آن است که ا يپژوهش نهيشيمرور پ
به مداخالت  شيانجام شده و گرا يغرب يهاتيجمع يبر رو

 نيو بنابرا دهيبه شرق رس يزمان ريبا تاخ يبر ذهن آگاه يمبتن
و  کيستماتيمطالعات مرور س )مخصوصاً يترمطالعات کم

صورت  يها در جوامع شرقنآ ي( در خصوص اثربخشليفراتحل
که  يروز به روز بر تعداد مطالعات کهييجاگرفته است. از آن

 مصرفبر سوء  يبر ذهن آگاه يمبتن يهادرمان ينشانگر اثربخش
 بيو ترک يليبه انجام مطالعات تکم ازين شود،يمواد است افزوده م

شود که مطالعه حاضر در يمطالعات احساس م نيا يهاافتهي
 انجام گرفت. ازين نيبه ا ييپاسخگو يراستا
محدود شدن دامنه  توانينقاط قوت مطالعه حاضر م از

 يفرصت قيطر نياشاره نمود، تا از ا يرانيپژوهش به مطالعات ا
 جاديا يرانيمطالعات انجام شده در جامعه ا ليو تحل عيتجم يبرا

( و هدف يآگاه نوع درمان )ذهن قيدق کيتفک نيچنگردد. هم
 يآمار يهاليتحل واطالعات  تواندياز عود( م يريشگيدرمان )پ

ارائه دهد. با  [30،29] ينسبت به مقاالت نظامدار قبل يترقيدق
و  زانيدر خصوص م يترشيب يهاالزم است پژوهش حال، نيا

عوارض سوء  ريبر سا يذهن آگاه يهاتداوم اثرات درمان
 يخال يجا که،ني. ضمن ارديانجام گ زين رانيمصرف مواد در ا

بر  يبر ذهن آگاه يمبتن يهاماندر ياثربخش يمطالعات بررس
 هياول يهادر پژوهش تيبر نقش جنس ديسوء مصرف مواد با تاک

که  گرددياحساس م ليو بالتبع در مطالعات نظامدار و فراتحل
 اهتمام ورزند. نهيزم نيدر ا يستيپژوهشگران با

از  ديگرد يپژوهش حاضر سع يدر اجرا چه اگر
 ليو فراتحل کيستماتيمرورس قيدق يهاروش و هادستورالعمل

 يهاگاهيبر پا هياستفاده گردد اما تعداد کم مطالعات و تک
گردد.  جيدر نتا يريسوگ جاديموجب ا توانديمعتبر م ياطالعات
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از  قطمطالعه ف نيمرحله جستجو در ا کهنيبا توجه به ا ياز طرف
 ديانجام گرد يسيو انگل يبه زبان فارس يرانيمقاالت ا نيب

 يهاتيجستجو از جمله محدود ياز استراتژ يناش يريسوگ
 يکنترل تورش ناش يمحققان برا نيچن. همباشديمطالعه حاضر م
اعداد درج  يتمام (multiple publication bios) از چاپ مجدد

به هم را  کيمقاالت نزد يهاشکل ايشده در متن، جداول و 
 دادند.  قرار يسمورد برر

نجام ا يرانيمقاالت ا ليمطالعه حاضر، فراتحل جياساس نتا بر
 يريشگيبر پ يآگاه ذهن بر يمبتن يهااثرات درمان نهيشده در زم

درمان اثرات  وهيش نياز عود مصرف مواد، نشان داد که ا
به  ازينچه  وابسته به مواد دارد. اگر مارانيدر درمان ب يداريمعن

احساس  ترشيب يريگيپبا طول درمان و  ترشيمطالعات ب
 .شوديم
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Introduction: A lot of research has been done on the effectiveness of mindfulness-based therapies in the treatment 

of addiction and the reduction of its long-term challenges. Correspondingly, this study was done with the aim of 

systematically reviewing and meta-analyzing the studies conducted in Iran on the effectiveness of mindfulness-based 

treatments on addiction relapse prevention. 

Materials and Methods: Accordingly, all articles performed in the country and published in creditable domestic 

or international journals were collected by searching the Sid, Magiran, Google scholar, Science direct, Web of Science 

and Pubmed databases. Search was conducted both in Farsi and English. After searching, screening, assessing the 

quality of research papers and applying inclusion and exclusion criteria, data was analyzed by utilizing Pooled RD 

extracted from results and Metan command. 

Results: Out of the 503 original articles, five articles had meta-analysis criteria. The meta-analysis performed on 

these studies indicated the significant effectiveness of this treatment on addiction relapse prevention. 

Conclusion: Regarding the effectiveness of mindfulness-based therapies, policy-makers and therapists need to 

pay more attention to the treatment of addiction using this therapeutic method. 

 

Keywords: Meta-Analysis, Mindfulness, Addiction, Substance-Related Disorders. 

 

 

* Corresponding author. +98 9133501876   mj_rajabpour@yahoo.com   Received: 17 Sep 2018; Accepted:  17 Jun 2019 

         

  

 

 [
 D

O
I:

 1
0.

29
25

2/
ko

om
es

h.
22

.2
.2

03
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 k
oo

m
es

hj
ou

rn
al

.s
em

um
s.

ac
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               7 / 7

http://dx.doi.org/10.29252/koomesh.22.2.203
http://koomeshjournal.semums.ac.ir/article-1-5143-fa.html
http://www.tcpdf.org

