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تاب آوري به عنوان یك مكانیزم روان . باز گشت به اعتیاد بعد از ترك یكی از بزرگترین معضالت مرتبط با اعتیاد است .چکیده 

 مقایسه مقایسه تاب آوري مردان و زنان  معتادپژوهش حاضر با هدف شناختی  می تواند در این زمینه نقش مثبتی را ایفا کن لذا 

براي ترك مواد افیونی به مراکز  4931تمامی بیمارانی که در سال . اي بودمقایسه -روش پژوهش  علّی. وافراد غیرمعتاد انجام شد

ري پژوهش حاضر را ترك اعتیاد واقع در شهر قزوین مراجعه کرده بودند، و همچنین زنان و مردان  ساکن شهر قزوین جامعه آما

تاب ها مقیاس آوري دادهابزارجمع.  انتخاب شدند به روش تصادفی خوشه اي نفر بودکه 491شامل  نمونه آماري. دمی دادنتشكیل 

 تاب آوري نتایج نشان داد که بین .هاي مستقل تحلیل شدندگروه tهاي ها با استفاده ازآزمونداده. ؛ بود(4331) آوري کالهنن

 (.p<50/5)غیرمعتاد ،  تفاوت معناداري وجود دارد  و معتاد زنانمردان و 

 ، معتادآوريتاب، سوء مصرف مواد: کلیدی هایهواژ
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 مقدمه

شود بلكه با تاثیر بر نه تنها موجب مشكالت جسمی میهاي عمده جهان امروز است که وابستگی به مواد یكی از معضالت و نگرانی

 Le  Moal ،2007)شودجسمی تبعات اجتماعی متعددي را براي مصرف کننده و اطرافیان او سبب میهاي مختلف سالمت جنبه

& Koob) (2007، Mclellan, chalk &Bartlett .)هاي گذشته، سوء مصرف مواد به عنوان اختاللی مزمن و در طول دهه

به عنوان بازگشت به  ،بنابراین عود(. Mckay, Franklin, Patapis, & Lynch ،2006) سازي شده استعود کننده، مفهوم

 (.Witkiewitz & Hsu ،1986) شودمصرف مواد بدنبال درمان و یا فرآیند تغییر رفتار تعریف می

درمان نگهدارنده با متادون، سم  راي درمان وابستگی به مواد مانندهاي مختلف بهاي زیادي درباره روشهاي اخیر پژوهشدر سال

متاسفانه مشكل عمده در درمان معتادان حتی با دوره پاکی . ها انجام گرفته استزدایی، طول مدت درمان و اثرات متفاوت درمان

اند که همچنین تجارب بالینی و پژوهشی نشان داده(. Yan &Nabshima ،2009) باشدطوالنی مدت، میزان باالي عود می

 کنندي سم زدایی، به علت ماهیت مزمن و بازگشت پذیر اعتیاد، مصرف مجدد مواد را شروع میي از افراد پس از مرحلهبسیار

افراد ( بهبودي) هاي درمانی، بر حفظ و نگهداري رفتار جدیدبه همین علت، امروزه در همه روش .(1545جعفري و همكاران، )

درمانی که توانایی مقاومت افراد در  روش (.1552 مك کی و همكاران،) شودد تاکید میتحت درمان، یا به عبارتی پیشگیري از عو

 .برابر مشكالت و فشارها را  افزایش دهد

دهد، در این میان، یك عامل که بسیار مورد مطالعه قرار عوامل زیادي سالمت روان و رفتارهاي پرخطر افراد را تحت تاثیر قرار می

شناسی خانواده و روان ،هاي روانشناسی تحولیاي را در حوزهآوري جایگاه ویژهتاب(. Werner ،2004) آوري استگرفته، تاب

توانایی مقاومت در برابر استرس و بازگشت به به عنوان آوري، تاب (.Campbell, Sills & Stein ،2006) بهداشت روانی دارد

شناختی بین نوجوانان آوري از مشكالت روانتاب (.Werner ،2004) شودز تجربه عوامل استرس زا تعریف میتعادل طبیعی پس ا

(. Pinquart ،2009) داردزا مصون نگه میی رویدادهاي مشكلشناختو جوانان جلوگیري کرده و آنها را در برابر تاثیرات روان

(1991، Garmezy & Masten )سازگاري موفقیت آمیز با داشتن موقعیت آوري را بعنوان نوعی فرآیند، توانایی یا پیامد تاب

آوري عاملی است که به به عبارت دیگر تاب(. 4934 نقل از بابالن، رضایی جمالویی، حرفتی سبحانی،) اندتهدید کننده تعریف کرده

(. 1545یدي، ایزدیان، امیري، جهرمی و حم) کندزاي زندگی کمك میهاي سخت و تنشافراد در رویارویی و سازگاري با موقعیت

- دهدمیو کیفیت زندگی را افزایش ( Smith ،2009) توانایی سازگاري با درد( White ،2010) دهدافسردگی را کاهش می

آوري صرفا مقاومت منفعل در اما این نكته حائز اهمیت است که در این تعاریف، تاب(. 4935برماس،  رنجبر، کاکاوند، برجعلی و)

 Connor و سازنده محیط پیرامونی خود است آور مشارکت کننده فعالشرایط تهدید کننده نیست بلكه فرد تابها یا برابر آسیب

& Davidson2003).   .)روانی و روحی در مقابل شرایط مخاطره آمیز است -آوري قابلیت فرد در برقراري تعادل زیستیتاب -

Connor& Davidson2003).   .)هاي خودتنظیمی هاي سالمت روان بهتر، مهارتآور، حالتافراد تابدهد که شواهد نشان می

 شوندبهتر، عزت نفس بیشتر، حمایت والدینی بیشتري دارند، و به احتمال کمتري جذب رفتارهاي پرخطر مانند مصرف مواد می

(2003، Buckner & Beardslee()2008، Cuomo & Roy) .مثبت است که نقش آوري مرتبط با هیجانات تاب به هر حال

 (.Bonanno  Galea, & Valho ،2007) کندحفاظتی را در برابر افسردگی و مصرف مواد ایفا می

 ،2006)هاي مختلف در معرض تغییر و تحول است باشد بلكه بسته به زمان و موقعیتآوري نه تنها یك حالت ایستا نمیتاب  

Theis & Travers( .)2003، Miller ) ها و موانع، ب آوري مراجعان به جاي بررسی ضعفدرمانگران جهت رشد تامعتقد است

در حوزه وابستگی . ها تاکید کننداي و نحوه رسیدن به این توانمديهاي مقابلههاي شخصی و افزایش مهارتبایستی بر نیرومندي

ها می توانند این توانمندي ءو بازسازي و ارتقا هایی نظیر حس کنترل، خودکارآمدياز طریق بهبود مهارتبه مواد نیز درمانگران 
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بر این اساس، جعفري و (. 1545اسكندري، سهرابی، دالور و هشمتی،  جعفري،) تاب آوري افراد وابسته به مواد را افزایش دهند

گیري از عود و افزایش ر پیشد اي مبتنی بر مدل مارالت،هاي مقابلهاي نشان دادند که آموزش مهارتدر مطالعه( 1545) همكاران

اي دیگر نشان دادند که آموزش سبك در مطالعه (1541)همچنین جعفري، احمدي، محمدزاده و نجفی. آوري موثر استتاب

آوري از بنابراین افزایش تاب. زندگی مبتنی بر مدل مارالت در پیشگیري از عود و افزایش تاب آوري افراد وابسته به مواد موثر است

بردن سطح مقاومت افراد در مقابله با میل به مصرف و استفاده مجدد از مواد بعد از مرحله سم زدایی موجب مقاومت در طریق باال

 (.1545 جعفري و همكاران،)برابر وسوسه هاي بعد از ترك مصرف و پیشگیري از عود در افراد تحت درمان خواهد شد 

زا بر شناسایی عوامل خطر و جمعیتمداخالت معطوف به رفتارهاي مشكل  گیرانه و تدوینهاي پیشاز نظر تاریخی عمده پژوهش

امروزه یكی از مسائلی که . تمرکز بر تاب آوري حوزه وسیع تري بوجود آمده است هاي پرخطر بوده اما در حال حاضر با توجه و

است یعنی به جاي تكیه بر عوامل  هاي تاب آوريهاي خطرنگر به سمت دیدگاهاز دیدگاهبیشتر به آن توجه می شود، انتقال 

جوادي، آقا نقل از  ؛4931محمدي ) پرخطر با تكیه بر عوامل تاب آوري بتوان توان مقابله با مشكالت را در جمعیت پرخطر باال برد

 (.4935بخشی، رفیعی، عسگري، بیان معمار، 

ها، ها، روشها، مدل وزشی و درمانی، نظریههاي اخیر در کشورهاي پیشرفته متخصصان بهداشت روان و موسسات آمدر سال  

آزمایش و تجربه کرده  ،راهكارها و فنون مختلفی را در پیشگیري و درمان اعتیاد و پیشگیري از بازگشت پس از ترك اعتیاد، ابداع

ر را براي اد مخدحتی پس از آن که فرد وابسته، مصرف مو. هنوز شیوه درمان قطعی براي آن یافت نشده است ،با وجود این. اند

 (. 4935کلدوي،سهرابی و فلسفی نژاد،)نیز نمی توان امیدوار بود که مصرف مواد را از سر نگیرد  مدتی طوالنی قطع نماید

با توجه به اینكه اعتیاد یكی از بزرگترین معضالت بهداشتی، روانی، اجتماعی و قانونی جهان محسوب می شود و آثار زیان بار آن در 

 معتاده تاب آوري افراد سالم وافراد مقایسبنابراین پژوهش حاضر با هدف . ف، خود، خانواده و کل جامعه را متاثر می سازدابعاد مختل

 .انجام پذیرفت

  :روش

روش  شد،در این پروهش با توجه به اینكه میزان تاب آوري  ، را در دو گروه افراد معتاد وغیر معتاد مورد بررسی و مقایسه قرارداده 

براي ترك مواد افیونی به مراکز ترك اعتیاد  4931بیمارانی که در سال  تمامی. می باشد 4مقایسه اي -علی توصیفی از نوع  پروهش

-واقع در شهر قزوین مراجعه کرده بودند، و همچنین زنان و مردان  ساکن شهر قزوین جامعه آماري پژوهش حاضر را تشكیل می

مراجعبا تشخیص اصلی واولیه وابستگی به مواد بر  22شامل  گروه اول. نفر در دو گروه بودند 491پژوهش هاي آزمودنیر.دهند

بودند که با استفاده از روش نمونه گیري 1اختالالتروانی، انجمن روان پزشكی آمریكا وآماري تشخیصی ویرایش پنجم راهنماياساس 

هاي خانه ترك اعتیاد شهر قزوین، سه مرکز به نام زل که ابتدا از بین مراکانتخاب شدند؛ بدین شك تصادفی خوشه اينمونه گیري 

معتاد به مواد مخدر به  مراجع 22روشن،تولدي دیگر و رویش، به صورت تصادفی انتخاب شدند و از بین مراجعان به این مراکز 

از بین افراد  تصدفیند که به روش نمونه گیري نفراز افراد سالم  و غیر معتاد بود 22گروه دوم شامل . روش تصادفی انتخاب شدند

 .عادي شهر قزوین  انتخاب شدند و مورد آزمون قرار گرفتند

 ابزارپژوهش

                                                           
1- ex post facto research 
2 -diagnostic and statistical manual of mental disorders 
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آوري از به شكل مقیاس خود گزارشی ارزیابی تاب( 4332)این مقیاس اولین بار توسط کالهنن: آوریپرسش نامه خود تاب

اقتباس شده و روي نمونه هایی از زوج هاي فارغ التحصیل شده کالیفرنیایی اجرا شد  CPIنامه روانشناختی کالیفرنیا عبارات پرسش

وري را با اقتباس از عبارات پرسش نامه چك بالك مقیاس ارزیابی خود تاب آ بعدها. همبستگی داشت CPIکه نتایج آن با عبارات 

عه اي طولی این مقیاس را به صورت مطال 4332بالك وکرمن . طراحی نمودMMPI(4304 )چند مرحله اي شخصیت مینه سوتا

ضریب پایایی آلفا براي این . سالگی آنها اجرا نمودند 11سالگی و بار دوم در  43ها در دو نوبت یكبار در روي گروهی از آزمودنی

آزمایی ایایی بازاجرا ضریب پ سال فاصله بین دو 0طی . بود 12/5گروه با این فرض که آزمون تنها یك فاکتور اصلی را می سنجد 

 توسط نوگادو فدریكسون استفاده شد که ارزیابی خطر و 1551این ابزار در سال . بود 04/5و  21/5براي زنان و مردان به ترتیب 

آلفا کرونباخ این تست . پذیري قلبی و عروقی را به دنبال هیجان منفی تعدیل نمودصفت واکنش آوري وهیجان مثبت، رابطه تاب

 همچنین الگوهاي همبستگی بین نمرات مقیاس خودتاب آوري و. گزارش شد 11/5براي ( 1550)لتزرینگ بالك و فلندردر مطالعه 

کنند افرادي با عالیق متنوع و س خود تاب آوري نمره باال کسب میدهد افرادي که در مقیاهاي شخصیت نشان میتست ویژگی

عبارت است  41س مشتمل بر این مقیا. ویژگی هاي مثبت بسیاري دارند ند ومتفاوتی هستند که با ابهام و پیچیدگی مشكلی ندار

جمع نمرات حاصل از . سنجدمی( اکثرا صدق می کند) 1تا ( کنداصال صدق نمی ) 4درجه اي لیكرت از  1درمقیاس  ها راکه پاسخ

 .بود 31/5لعه حاضر آلفا کرونباخ این تست در مطا  .عبارت نمره خود تاب آوري فرد در این مقیاس است 41

 

 هایافته

مستقل براي مقایسه تاب آوري افراد  tو نتایج آزمون  ها در متغیر  تاب آورينمرات آزمودنی ، انحراف معیارمیانگین 4جدولدر

بیشتر از ( 19/05)شود، میانگین نمرات تاب آوري  افراد غیر معتاد طور که مشاهده میهمان. ارائه شده است معتاد و غیر معتاد

 .است( 91/19)میانگین نمرات افراد معتاد

 

 معتادو افراد غیر معتاد افرادتاب آوری گروه های مستقل برای بررسی    tجدول نتایج آزمون

 میانگین گروه
انحراف 

 معیار

اختالف 

 میانگین

درجه 

 آزادي
t 

سطح 

 معناداري

 33/2 59/95 افراد معتاد
91/49- 495 33/44- 555/5 

 19/0 91/19 غیر معتادافراد 

و  افراد غیر  59/95تحت درمان با متادون  معتاد نمره تاب آوري مردان و زناندهد که میانگین نشان می 4 جدول نتایجهمچنین 

 شود کهگرفته مینتیجه   درصد 33با میزان اطمینان  ،>55/5P محاسبه شده و سطح معناداري tبا توجه به . است 91/19معتاد 

 .دارد تفاوت معناداري وجودافراد غیر معتاد  افراد سالم و تاب آوري بین 

 

 :گیریبحث و نتیجه
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هاي مستقل براي بررسی فرضیه پژوهش حاضر نشان داد که افراد معتاد  به  مواد مخدر در گروه tنتایج حاصل از تحلیل آزمون 

هاي  پژوهش محمد زاده و گل گلی نتایج این فرضیه با یافته .برخودارندتري  مقایسه با افراد غیر معتاد از  تاب آوري ضعیف

 .که تفاوت معنادار بین تاب آوري افراد معتاد و غیر معتاد را نشان دادند، همخوان است( 4939)

شده که هاي متعددي مشخص دهنده تاب آوري است، و در پژوهش هاي آن یكی از عوامل تشكیلاي و مولفههاي مقابلهمهارت

-میلر (.Prescott, Sekendur, Bailey & Hoshino ،2008) اي نقش موثري در افزایش تاب آوري داردهاي مقابلهمهارت

هاي شخصی و ها و موانع، بایستی بر نیرومنديوري مراجعان به جاي بررسی ضعفآمعتقد است درمانگران جهت رشد تاب( 1559)

مانگران از طریق بهبود ها تاکید کنند، در حوزه وابستگی به مواد نیز دررسیدن به این توانمندي هاي و نحوهاي مقابلهافزایش مهارت

ها می توانند تاب آوري افراد وابسته به مواد را و بازسازي و ارتقا این توانمندي ها نظیر حس کنترل، خود کارآمدياین مهارت

 . افزایش دهند

آوري از طریق برقراري ارتباط عاطفی با شرکت که برنامه آموزش مولفه هاي تاب در پژوهشی  نشان داد( 4933)زرین کلك 

، پیوند (عزت نفس)، احساس ارزشمندي (هاآگاهی نسبت به توانمندي)کنندگان و ارتقا توانمندي هایی از قبیل افزایش خودآگاهی 

، کنترل هیجانات، معنامندي (مسئولیت پذیري حل مسئله، تصمیم گیري،)، افزایش خودکارآمدي (هدفمندي)جویی، آینده نگري 

و افزایش آگاهی نسبت به خطرات دوران نوجوانی، در ایجاد نگرش منفی نسبت به مواد مخدر و همچنین ( تقویت تجربیات معنوي)

 .در ابعاد عاطفی و رفتاري نگرش نسبت به مواد مخدر تاثیر گذار بوده است

شود که آنها بتوانند خود کنترلی مناسبی داشته باشند و باالي تاب آوري در افراد باعث می توان گفت سطوحدر تبیین این یافته می

افرادي که تاب آوري . بتوانند فعالیت هایشان را با توجه به نیاز ممكن و مقتضی مبتنی بر بافتی که در آن قرار دارند، کنترل نمایند

توانند در کنترل مناسب آنها دهند و نمی تی  واکنش زود هنگام و تكانش میپایینی دارند، به احتمال بیشتري به تقاضاهاي موقعی

هاي یاد شده از تاب آوري را در افراد معتاد لذا از آنجایی که مصرف مواد ویژگی(. 1551لتزرینگ، بالك و فاندر، )موفق باشند 

 .دور از انتظار نیستفراد معتاد نسبت به افراد غیر معتاد اکند، پایین بودن تاب آوري ضعیف می

شوند یا ي که تاب آوري بیشتري دارند، در شرایط سخت به میزان کمتري دچار اختالل میتوان گفت که افراددر تبیین دیگر می

این دسته از . گردند و از انعطاف پذیري  بیشتري برخوردارندهاي دشوار سریع تر به حالت اولیه باز میموقعیتدر صورت مواجهه با

چنین  بنابر این افراد غیر معتاد بیشتر(. 4939محمد زاده و گل گلی، ) دهندد گرایش کمتري به مصرف مواد از خود نشان میافرا

 .ذا تاب آوري آنها متفاوت از سطوح تاب آوري در افراد معتاد استکنند، لوضعیتی را تجربه می

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 منابع

 
 و خانواده کارکرد رابطة(.  4935) زرین، سهراب معمار، احمد؛ عبدي بیان عسگري، علی؛ رفیعی، حسن؛ آقابخشی، حبیب؛ جوادي، رحم خدا؛

-111، 14 ،44 اجتماعی،سال رفاه پژوهشی  علمی فصلنامة. پرخطر مدارس دبیرستانی پسر آموزان دانش در مصرف مواد برابر در آوريتاب

114. 

درمانی گروهی بر پایه     اثر بخشی شناخت       (. 4932. )مد کاظم؛ بوالهري، جعفردباغی، پرویز؛ اصغرنژاد فرید، علی اصغر؛ عاطف وحید، مح

مجله روانپزشكی و روان شناسی . مصرف مواد افیونی و فعال سازي طرحواره هاي معنوي در پیشگیري از عود( ذهن آگاهی)تفكر نظاره اي 

 .910 -922، 1، شماره 49بالینی ایران، سال 

. تاب آوري و کیفیت زندگی مادران داراي فرزندان کم توان ذهنی(. 4935. )کاوند، علیرضا؛ برجعلی، احمد و برماس، حامدرنجبر، فرخ حق؛ کا

 .4، شماره 4فصلنامه روانشناسی سالمت، دوره 

معناداري در زندگی با  رابطه دلبستگی به خدا و تاب آوري(. 4934. ) زاهد بابالن، عادل؛ رضایی جمالویی، حسن؛ حرفتی سبحانی، رعنا

 .10-39، 9دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردي،. دانشجویان

بازگشت بر پایه ذهن آگاهی     اثر بخشی مدل پیشگیري از (. 4935. ) کلدوي، علی؛ برجعلی، احمد؛ فلسفی نژاد، محمد رضا و سهرابی، فرامرز

 .23-13،(9)1مجله روانشناسی بالینی،. یونیدر پیشگیري از بازگشت و انگیزش در افراد وابسته به مواد اف

Bonanno , G.A., Galea , s., Bucciareli , A., & Valhov , D. ( 2007). What predicts             psychological resilience 

after disaster? The role of demographics , resources ,        and life stress. Journal of consulting and clinical 

psychology, 75( 5), 671- 682. 

Buckner , L.C. , Mezzacappa , E. , & Beardslee , W.R.( 2003). Characteristics of         resilient youths living in 

poverty: the role of self regulatory processes.                                  Development & psychopathology , 15(1) , 139- 

162.  

Bowen,  S., Chawla,  N., Collins, S., Witkiewitz,  K., Hsu,  SH., & etal. (2009).                 Mindfulness- based  relapse 
prevention for substance use disorders: A pilot           efficacy trial. Substance abuse; 30 (4), 295-305. 

Campbell -Sills,  L., Cohen,  S., Stein,  M. (2006).  Relationship  of                             resilience to personality, 

coping and psychiatry symptoms in young  adults.            Behavior Research and Therapy, 44(4)599 -585 و.  

Cuomo , C. , sarchiapone , M., Giannantonio , M. D. Mancini , M., & Roy , A.(         2008). Aggresion , impulsivity 

, personality traits , and childhood trauma of            prinsoners with substance abuse and addiction. American journal 

of drug and        Alcohol Abuse , 34( 31) , 339- 345 
 

Connor, K. M., & Davidson, J. R. (2003).  Development of a new resilience scale:     the connor- Davidson 

resilience scale (cd- risk). Depress Anxiety , 18 (2), 76-        82. 
 

Dedios, M. A., Herman, D.S., Britton, W. B., Hagerty, C.A., Anderson, G.B., Stein          M.D.( 2012). Motivational 

and mindfulness intervention for young adult female      marijuana users. Journal of substance abuse treatment, 42, 

56- 64. 

Garmezy,  N., &  Masten, A. S.(1991). The  Protective  Role of  Competence             indicators in children at risk. In 

Ecummings, A.L. Greene,& K.H. Kallaker                   (EDs), life-span developmental Psychology: perspectives on 

stress and coping          (PP, 151-174) Newjersy: Lawrence Erlbaum publisher 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

Gillespie, B.M. (2007). The predictors of resiliency in operating room              nurses.  [Dissertation]. 

School of Nursing and Midwifery: Griffith                          University. 

 
Hawkins , M.(2003). Effectiveness of the transcendental meditation program in         criminal rehabilitation and 

substance abuse recovery: A review of the research.J     offender rehabil, 36(1-4), 47-65. 

Hsu,  S. H. S.,  Collins,  S. E.,  Marlatt,  G. E.  (2013).   Examining   psychometric     properties  of   distress  

tolerance  and  its  moderation of   mindfulness  - based      relapse  prevention effects  on alcohol and other drug use 

outcomes.  Addictive       Behaviors, 38, 1852–1858. 

 

Izadian, N., Amiri, M, Jahromi, R., Hamidi, S.H. (2010). Astudy of relationship                          between suicidal 

ideas, depression, resiliency, daily stresses and mental health         amongTehran university students. Proscenia 

Social and   Behavioral Sciences,                      5 ,1515-9. 

 
Jafari,  E.,  Ahmadi,  M.,  Mohammadzadeh,  A.,  Najafi,  M.  (2012).  The                  Effectiveness  of  Life style 

Training  in  Relapse  Prevention and  Resiliency           Enhancement for People with Substance Dependency. Int J 

High Risk Behav           Addict, (1),34-38. DOI: 10.5812/ijhrba.4124. 
 

Jafari,  E.,  Eskandari,  H.,   Sohrabi,  F.,  Delavar,  A.,  Heshmati,  R. (2010).        Effectiveness of coping skills 

training  in relapse prevention and  resiliency                         enhancement in people with substance dependency.  

Procedia Social and                   Behavioral Sciences, 5, 1376–1380. 

Le Moal, M., Koob G.F.( 2007). Drug Addiction : Path ways to the disease and           pathophysiological 

perspectives. Eurneuro psychopharmaco, 17, 93- 377. 

Mclellan,  A.T., Chalk,  M., Bartlett, J. (2007). Out comes , performance , and           quality – what
,
 s the 

difference?. Journal substance abuse treatment, 32, 40- 331.  

Mckay,j., Franklin, T., Patapis, N.,& Lynch,k.(2006).Conceptual, Methodological,     and, Analatical. Issues in the 

study of relapse. Clinical psychology Review, 26(2),    109-127. 

Marlatt, G. A., & Chawla, N. (2007). Meditation and alcohol use. Southern                medical journal, 100 (4), 451- 

453. 

 

Miller, E.D.(2003). Reconceptualizing. the .role of resiliency in coping and therapy. Journal of Loss and Trauma, 8و 

239- 246. 

Praissman , s.( 2008). Mindfulness – Based stress reduction : A literature review and clinician s guide. Journal of the 

American academy of Nurse practitioners ,      20 . 212 – 216 

Pinquart, M. (2009). Moderating effect of dispositional resilience on association between hassles and psychological 

distress. Journal of applied developmental psychology, 30 (1), 1- 8. 

Prescott,  M.  V.,  Sekendur,  B.,  Bailey,   B.,  Hoshino, J. (2008). Art     making      as a component and facilitator 

of resiliency with homeless youth.  Art Therapy:      Journal of the American Art Therapy Association. 25(4), 156-

163. 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

Penberty , K. J.( 2012). Mindfulness- Based interventions for Addictions What is          next?. Addiction Research & 

Therapy, 3,e 116. 

Segal, Z., Williams, J., & Teasdale , J. (2002). Mindfulness- based cognitive              therapy for depression: A new 

approach to preventing relapse. New York:             Guilford press. 

 
Sinha, R., & Li, C. S. (2007). Imaging stress- and cue-induced drug and alcohol              craving: Association with 

relapse and clinical implications. Drug and Alcohol         Review, 26,25–31. doi:10.1080/09595230601036960 

Smith, B,W., Tooley, E.M., Montague, E.Q., Robinson, A.E., Cosper, C.J  &Paul      G. Mullins. (2009). The Role of 

Resilience and Purpose in Life in Habituation to     Heat and Pain. The Journal or Pain, 10, No 5, 493-500. 
Thies, K., & Travers, J. (2006). Handbook of human development for health             professionals. (Eds). Sudbury: 

jones & Bartlett. P. 53- 76. 

Witkiewitz, K.,  Bowen , S., Douglas, H.,  Hsu, SH. H. (2013).  Mindfulness –           based  relapse  prevention for  

substance  craving.  Addictive  Behaviors, 38,          1563–1571.  

Werner, E. (2004). Journeys from childhood to midlife: Risk, resilience, and               recovery. Pediatrics, 114 (2), 

492. 

Witkiewitz , k. , Marlatt , G., & Walker, D.( 2005). Mindfulness- based relapse            prevention for alcohol and 

substance use disorders. Journal of cognitive                  psychotherapy , 19, 211- 228. 

White, B.,  Driver, S., Warren,  A. M., (2010). Resilience  and indicators  of                              adjustment during 

rehabilitation from a spinal cord injury. Department of                kinesiology  health promotion and recreation. 

University of north Texas.                 Rehabilitation psychology, 55, 23-32. 

Yan, Y., Nabeshima, T.( 2009). Mouse model of relapse to the abuse of drugs:                 procedural considerations 

and characterizations. Behavioural Brain Research,        196, 1-10 

 
 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

