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مقدمه :اختالل نقص توجه  -بیشفعالی یکی از اختالالت شایع دوران کودکی است که تا نوجوانی و بزرگسالی
ادامه دارد و ابعاد مختلفی از زندگی فرد را تحت تأثیر قرار میدهد .بدین خاطر الگوهای درمانی متعددی برای این اختالل
طراحی شده است .یکی از این الگوها آموزش بهوشیاری است .بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی
بسته آموزش بهوشیاری بر کاهش عالئم و نشانگان بالینی کودکان مبتال به اختالل بیشفعالی  -نقص توجه است.
روش :طرح پژوهش از نوع شبه آزمایشی و بهصورت پیشآزمون – پسآزمون با گروه کنترل بود .جامعه آماری
پژوهش شامل کودکان  9-12ساله دارای اختالل نقص توجه  -بیشفعالی در شهر تهران بودند .نمونه مورد مطالعه
متشکل از  30نفر از کودکان مبتال به اختالل بودند که بهطور در دسترس انتخاب و بهصورت تصادفی ،در دو گروه
آزمایش و کنترل گماشته شدند .گروه آزمایش 8جلسه  90دقیقهای را بهصورت هفتگی دریافت نمود .از مقیاس
سنجش اختالل نقص توجه – بیشفعالی و فرم سیاهه رفتاری آخنباخ برای جمعآوری دادهها استفاده شد .دادهها از
طریق تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتند.
نتایج :نتایج نشان داد که آموزش بهوشیاری بهطور معناداری بر کاهش نشانههای بالینی کودکان بیشفعال
مؤثر بوده است ( .)p<0/001عالوه بر این نشانههای همراه در اختالل بیشفعالی از قبیل مشکالت عاطفی،
اضطراب ،مشکالت رفتار مقابلهای در این کودکان در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته بود.
بحث و نتیجهگیری :با توجه به یافتههای این پژوهش ،میتوان روش آموزش بهوشیاری را بهعنوان یک روش مؤثر
در کنار سایر روشها برای کاهش نشانههای اختالل بیشفعالی بکار برد.
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مقدمه
یک اختالل عصب
اختالل کم توجهی-
تحولی است که در دوران کودکی بروز میکند و تا بزرگسالی
ادامه دارد .میزان شیوع آن در بیشتر فرهنگها در دوره
کودکی حدود  5درصد و در بزرگسالی حدود  2/5درصد
است [ .]1عالئم آن شامل درجاتی از کاهش توجه و یا
بیشفعالی و تکانشگری میباشد .بیتوجهی سبب عدم توانایی
فرد در تداوم کار ،گم کردن اشیا و عدم توجه به سخنان
دیگران میشود .این نابسامانی در حدی است که با سن
تقویمی یا سطح رشدی مورد انتظار وی هماهنگ نیست.
بیشفعالی و تکانشگری سبب پرتحرکی ،وول خوردن ،عدم
توانایی در یکجا نشستن ،مداخله در کارهای سایر افراد وعدم
توانایی انتظار کشیدن میشود که این عالئم باالتر از سن
تقویمی یا سطح رشدی بیمار است ]1[ .اختالل کم توجهی-
بیشفعالی اغلب تا بزرگسالی تداوم داشته و سبب افت
عملکرد شغلی ،تحصیلی و اجتماعی میشود .همچنین این
اختالل مزمن با پایههای زیست شیمیایی و عصب تحولی
کاهش توانایی فرد در تنظیم و بازداری رفتار و حفظ توجه بر
تکالیف به شیوهای مناسب با مرحله رشدی او میشود]2[ .
امروزه پیشرفتهای روزافزون نظریههای سببشناختی تأثیر
عمیقی بر راهبردهای درمانی این اختالل نهاده است .گروهی
از متخصصین که فرضیه عدم تعادل شیمیایی در مغز را
بهعنوان مبنای عصبشناختی این اختالل پذیرفتهاند،
معتقدند ناقلهای عصبی دخیل در این اختالل شامل کاته
کوالمین و دوپامین و نوراپی نفرین هستند [ ]3فرض میشود
که کاته کوالمینها در توجه نقش دارند و بر این اساس یکی
از رایجترین درمانهای اختالل کمتوجهی -بیشفعالی تجویز
داروهایی است که باعث افزایش سطح فعالیت این گیرندهها
میشوند .این داروهای محرک مناطقی را که دچار کمبود
فعالیت هستند ،به سطح باالیی از برانگیختگی میرسانند؛ اما
همه آنها اثرات جانبی مهمی مانند بیاشتهایی ،اختالل
خواب ،تهییجپذیری ،خشم و اضطراب را در فرد ایجاد
میکنند .عالوه بر این  20تا  %25از این کودکان پاسخ خوبی
به داروها نشان نمیدهند .این کودکان معموالً در هنگام
استفاده از داروهای محرک از اثرات جانبی جدی مانند
اختاللهای معدی-رودهای  ،سردردهای شدید ،مسائل
ادراری ،تغییرات عاطفی ،اختالالت تشنجی و تیکها رنج
میبرند [ ]4مسئله دیگر کوتاهمدت بودن اثر این داروهاست؛
که باعث میشود پزشکان روزانه دو یا سه دوز مصرفی را
تجویز نمایند و به محض قطع دارو نشانههای اختالل با همان
شدت قبلی ظاهر میشوند .پژوهشگران تنها کسانی نیستند
بیشفعالی1،

)Attention Deficit Hyperactivity Disorder(ADHD
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که از تأثیرات بالقوهای که داروهای محرک میتوانند بر
کودکان اختالل کم توجهی -بیشفعالی بگذارند ابراز نگرانی
کردهاند .بسیاری از والدین در مورد استفاده از این داروها
دچار تردیدند و رغبت چندانی به استفاده از این داروها برای
درمان فرزندانشان نشان نمیدهند [ .]5دلیل احتمالی دیگر
در زمینه اکراه والدین در استفاده از دارو ترس از اثرات جانبی
دارو و اثرات بلندمدت دارودرمانی است [ ]6امروزه بهرغم
پذیرش دارودرمانی بهعنوان یک روش درمانی مفید برای
کودکان بیشفعال ،اهمیت تالش در جهت دستیابی به
درمانهای غیر دارویی برکسی پوشیده نیست .معموالً
روشهای درمانی غیر دارویی که برای این کودکان به کار
میبرند شامل آموزش والدین (فرزند پروری) ،آموزش معلمان،
کار درمانی و درمانهای تکنولوژیک (نوروفیدبک ،بیوفیدبک،
بازتوانی شناختی) و درمانهای شناختی رفتاری میباشد .در
خصوص آموزش والدین و معلمان در زمینه درمانهای این
کودکان شواهد کافی برای این ادعا وجود دارد که آموزش
والدین در زمینه فنون رفتاری و انجام مداخالت رفتاری در
مدرسه جزء درمانهای اعتبار یافته تجربی به حساب میآید
[ ]7نوع دیگری از درمانهای مربوط به اختالل کم توجهی-
بیشفعالی درمان شناختی رفتاری است که شامل مؤلفههای
حل مسئله ،جهتدهی مجدد بهمنظور اصالح خطاها و خود
تقویتدهی است.
هرچند که نتایج رویکرد شناختی –رفتاری در درمان
کودکان تائید شده است ،اما نتایج همواره یکسان نبوده است
[ ]8 ،7وجود این نتایج ناهمسان در پژوهشهای اخیر و
همچنین خألهای موجود ،پژوهشگران را بر آن داشت تا
شیوههای درمانی دیگری را نیز بکار بگیرند و از آن طریق
آگاهی فرد نسبت به مشکالت خویش و محیط اطرافش را
افزایش دهند یکی ازاینروشها آموزش بهوشیاری میباشد.
بهوشیاری ،معموالً بهعنوان حالتی از متوجه بودن و آگاه بودن
از آنچه که در لحظه حال رخ میدهد ،تعریف میشود [.]9
بهوشیاری بهعنوان یک مدل دومؤلفهای مفهومسازی شده
است که شامل :جهت دادن هدفمند توجه به لحظه حال و
برخورد با تجربه در لحظه حال ،گشودگی و پذیرش میباشد.
بر اساس مطالعات انجام شده ،مداخالت مبتنی بر آموزش
بهوشیاری تأثیر بسیار مثبتی در درمان اختالالت رفتاری و
هیجانی دارد [ ]10این روش درمانی بیشتر بر درمان
اختالالت مرتبط با دوره بزرگسالی متمرکز بوده و اخیراً
مطالعات بالینی بیشتری توسط پژوهشگران این حوزه بر روی
نوجوانان و کودکان انجام گرفته است .در کودکان این روش
بیشتر بر افکار و احساسات متمرکز میشود.

اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر کاهش نشانههای بالینی و اختالالت همراه آن در کودکان دارای .......

کودک  10و  12سالهی مبتال مورد بررسی قرار دادند؛ که بعد
از اتمام جلسات بهبود در نشانههای بیشفعالی و افزایش
توجه و کاهش میزان شکایت والدین از مشکالت رفتاری
گزارش شد [ .]20این نتایج مثبت اولیه توانایی بالقوه و
کارایی عملی بهکارگیری تمرینات بهوشیاری را در محیطهای
آموزشی و در کودکان نشان میدهند .مهمترین فایدهی این
درمان این است که کودکان یاد میگیرند هیجانات خود را
بپذیرند و کودک قادر خواهد بود زمانی که الزم است تغییر
ایجاد کند و هر طور که میتواند با هیجانات منفی مقابله کند.
زمانی که کودکان بهوشیاری را یاد میگیرند به چالشهای
زندگی با روشهای سازنده و مؤثر پاسخ میدهند و
مهارتهای مقابلهای کارآمد در آنها رشد پیدا میکند .در
واقع این روش عالوه بر تمرکز روی افکار و احساسات و
هیجانات کودک و شناسایی آنها توسط وی ،باعث بهبود
مهارتهای اجتماعی و افزایش عملکرد در مؤلفههای تغیر
توجه و تنظیم هیجانات میشود؛ بنابراین بهوشیاری به
کودکان کمک میکند که مهارتهای مقابلهای مورد نیاز را
رشد دهند و میتوانند یاد بگیرند که چگونه بدون اتکا به
راهبردهای مقابلهای غریزی ،به رویدادهای زندگی پاسخ
بهتری نشان دهند .با توجه به اینکه در طی سالهای گذشته
درمانهای بکار رفته برای این کودان بیشتر دارو درمانی و
درمانهای تکنولوژیک (نوروفیدبک ،بیوفیدبک) بوده است.
هرچند که این درمانها برای این کودکان ممکن است
ضروری به نظر برسند ،اما در کنار این روشهای درمانی باید
روشهایی را نیز به کار برد که عالوه بر حل مشکالت توجه و
تمرکز کودکان ،آگاهی هیجانی و احساسی را در آنها افزایش
دهد .روشی که کودک را به یک سری مهارتها برای غلبه بر
مشکالت رفتاری و اجتماعی و افزایش روابط میان فردی
مجهز کند .لذا با توجه به مباحث مطرح شده این پژوهش با
هدف بررسی اثربخشی بسته آموزشی بهوشیاری در کاهش
نشانههای بالینی کودکان مبتال به اختالل نقص توجه –
بیشفعالی انجام شد و فرضیه پژوهش عبارت است از :بسته
آموزشی بهوشیاری نشانههای بالینی و اختالالت همراه را در
کودکان مبتال به اختالل نقص توجه -بیشفعالی کاهش
میدهد.
روش
نوع پژوهش

پژوهش حاضر از نوع مطالعات شبه آزمایشی ،با گروه
آزمایش و گروه کنترل همراه با پیشآزمون-پسآزمون است.
بنابراین در این طرح ،متغیر مستقل درمان بهوشیاری و
متغیرهای وابسته ،بهبود نشانههای اختالل نقص توجه/بیش
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با توجه به اینکه کودکان از ارتباط بین رویدادها ،افکار،
احساسات و چگونگی تأثیر این عوامل بر یکدیگر آگاهی کمی
دارند ،با این روش آنها میتوانند یاد بگیرند که چگونه از
فرایندهای ناخودآگاه ذهن که باعث میشود فرد به شیوهی
خاص به برانگیزندههایی مانند موقعیت و فکر و احساس پاسخ
دهد ،آگاه شوند .]11[ .به نظر میرسد این روش درمانی
خألهای روش درمان شناختی رفتاری را برطرف کرده و
میتواند بهعنوان درمانی مکمل در کنار سایر شیوههای
درمانی بکار رود .در تحقیقاتی که به بررسی اثربخشی
روشهای بهوشیاری بر کودکان و نوجوانان پرداختهاند ،نتایج
مختلفی به دست آمده است .در مجموعهای از مطالعات
ازاینروش بهعنوان یک روش مداخله برای کودکانی که
مشکالت روانشناختی دارند یاد نمودهاند [ .]12در تحقیق
دیگری که از روش آموزش مبتنی بر بهوشیاری استفاده
کردهاند عالئم برونیسازی و درونیسازی به شکل معناداری
در کودکان کاهش یافته بود [ .]13در پژوهشی دیگر که بر
روی چندین نوجوان دارای اختالل سلوک انجام شد کاهش
معناداری در رفتارهای پرخاشگرانه مشاهده گردید [ ]14این
نوجوانان گزارش نمودند که در مواقع استرسزا موفق شدهاند
که توجه خود را از موضوع منحرف کنند و بر روی خود
متمرکز نمایند .دریک مطالعه اخیر که بر روی نوجوانان
اختالل کم توجهی -بیشفعالی انجام شده است تمرینات
بهوشیاری عالئم مرتبط با اختالل را بهطور معناداری کاهش
داد [ ]15سیبرت [ ]16در مطالعهای تحت عنوان اثربخشی
بهوشیاری بر افزایش رفتار خودکنترلی در کودکان مبتال به
اختالل بیشفعالی ،تأثیر بهوشیاری را بر رفتار خودکنترلی
کودکان مورد بررسی قرار داد .بعد از پنج جلسه تمرین
بهوشیاری نتایج نشان داد که این تمرینات رفتار خودکنترلی
در کودکان دارای اختالل بیشفعالی را افزایش میدهد.
زیلوسکا و همکاران [ ]15در پژوهشی با عنوان آموزش مراقبه
بهوشیاری در نوجوانان و کودکان بیشفعال ،بهبود در
نشانههای بیشفعالی ،افزایش توجه ،کاهش بازداری شناختی
و کاهش نشانههای افسردگی و اضطراب در آنها را گزارش
نمودند .بهعالوه بوهل میجر و همکاران [ ]17معتقد است که
آموزش بهوشیاری نشانههای افسردگی و اضطراب را کاهش و
سازگاری روانشناختی را افزایش میدهد .بوگلز [ ]18برنامه
آموزش بهوشیاری را با تغییر اندکی بر روی  102نوجوان -16
 12ساله که اخیراً در بخش روانپزشکی تحت درمان سرپایی
قرار گرفته بودند ،اجرا کردند .نتایج نشاندهنده کاهش
استرس ،اضطراب و چند نشانه آسیبشناسی دیگر بود .سینق
و همکاران [ ]19در پژوهشی اثربخشی تکنیکهای بهوشیاری
را بر روی کاهش عالئم اختالل کم توجهی -بیشفعالی در دو
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فعالی و اختالالت همراه (مشکالت عاطفی ،مشکالت
اضطرابی ،رفتار مقابلهای) میباشد.
آزمودنی

الف) جامعه آماری :جامعه آماری پژوهش حاضر شامل
کودکان  9-12ساله شهر تهران بود که به کلینیکهای
روانشناسی ،روانپزشکی کودک و نوجوان مراجعه نموده و
اختالل بیشفعالی و کمبود توجه آنان به تائید متخصصان
بود.
ب) نمونه پژوهش :برای انتخاب نمونه تعداد  30نفر از
آنان بهصورت در دسترس انتخاب شده و پس از انجام مصاحبه
با والدین و خودکودک و پر نمودن رضایتنامه اخالقی،
بهصورت تصادفی در دو گروه  15نفره آزمایش و کنترل قرار
گرفتند و مراحل پیشآزمون (انجام آزمونها و پر نمودن
پرسشنامهها) ،مداخله (هشت جلسه آموزش) و پسآزمون
(ارزیابی مجدد) و پیگیری یک ماهه بر روی آنها انجام شد.
مالکهای ورود شامل تشخیص اختالل نقص توجه /بیش
فعالی ،داشتن دامنه سنی بین  9-12سال و داشتن بهره
هوشی در دامنه نرمال میباشد؛ و مالکهای خروج عبارتاند
از :داشتن ،مشکالت تأخیر در تحول ،مشکالت گفتاری،
داشتن نمره هوشبهر پایینتر از نرمال و داشتن نوعی بیماری
پزشکی که فرد را وادار به جستجوی سریع درمان سازد.
ابزارهای پژوهش
 )1آزمون عملكرد پيوسته ديداری شنيداری
رايانهای  :این آزمون توسط سندفورد و ترنر در سال 1994
ساخته شده است .این آزمون بر مبنای راهنمای تشخیصی و
آماری اختاللهای روانی نسخه چهارم ،طراحی شده است.
آزمون قادر به تشخیص و تفکیک انواع اختالل کاستی توجه
بیش فعالی در سنین باالی  6سال میباشد .چهار بخش
آزمون شامل گرم کردن ،تمرین ،اجرای اصلی و آرام شدن
میباشد [ ]21آزمون نیازمند حفظ توجه حین تکلیف مداوم
و بازداری پاسخهای تکانشی است و برای ارزیابی توجه و
تکانشگری مورد قرارمی گیرد و بهصورت برنامه کامپیوتری
است که از دو قسمت دیداری و شنیداری تشکیل شده است
[ ]21،22در حین اجرای این آزمون ،به فرد گفته میشود که
با شنیدن یا دیدن عدد یک ،کلیدی را فشار دهد .اگر به عدد
 2که هدف نیست ،پاسخ دهد ،نشاندهنده تکانشگری و اگر
به عدد یک که هدف است کمتر پاسخ دهد ،نشاندهنده نقص
توجه است .حساسیت مناسب ( )0/92و قدرت پیشبینی
1

)Child Behavioral Checklist (CBCL
Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders
)(DSM
2
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مثبت ( )0/89برای استفاده در سنجش اختالل نقص توجه -
بیش فعالی را دارد [ .]23اعتبار همزمان این آزمون توسط
ارزیابی مجدد کودکان دارای اختالل نقص توجه/بیش فعالی،
با ابزارهای تشخیصی دیگر ،نظیر آزمون متغیرهای توجه،
آزمون اجرای متمادی گوردون ،مقیاس توجه کودکان و
مقیاس رتبهبندی محاسبه شد ،که درصد توافق بین دامنه 90
تا  100درصد قرار گرفت .سندفورد و ترنر ،برای بررسی اعتبار
از روش باز آزمایی استفاده کردند ،که ضریب 0/75را گزارش
کردند و این ضریب حاکی از اعتبار مطلوب این آزمون
میباشد .برای ارزیابی اعتبار ،این آزمون را روی افراد با و بدون
اختالل کم توجهی -بیشفعالی اجرا کردند که در  .../92موارد
این آزمون قادر به تشخیص درست این اختالل میباشد و
ضریب گزارش شده حاکی از روایی مطلوب این آزمون است.
[ .]24چهار زیر مقیاس که در پژوهش مورد بررسی قرار
گرفته است ،به ترتیب عبارتاند از :کنترل پاسخ شنیداری،
کنترل پاسخ دیداری ،توجه شنیداری و توجه دیداری .مدت
زمان اجرای این آزمون  20دقیقه میباشد.
1
 )2سياهه رفتاری کودک ،فرم والدين  :این
پرسشنامه یکی از سه پرسشنامه نظام مبتنی بر تجربه آخنباخ
است .این پرسشنامه که در  20تا  25دقیقه توسط والدین و
یا سرپرست کودک تکمیل میگردد از سه قسمت تشکیل
شده است .در قسمت اول والد باید اطالعات جمعیت شناختی
را دربارهی کودک و خانوادهی او تکمیل نماید .در قسمت دوم
شایستگیها و یا توانمندیهای کودک مورد بررسی قرار
میگیرد که سه مقیاس را شامل میشود :فعالیتها،
شایستگیهای اجتماعی و شایستگیهای مدرسهای .در
قسمت سوم ،والد باید  113سؤال سه گزینهای را در مقیاس
 0تا =0( 2درست نیست=1 ،تا حدی یا گاهی درست است و
=2کامالً یا اغلب درست است) بر اساس رفتاری که در طول
شش ماه گذشته یا در حال حاضر در فرزند خود مشاهده
کرده است ،درجهبندی نماید .قسمت سوم این پرسشنامه
مقیاسهای مبتنی بر تجربه و مبتنی بر راهنمای تشخیصی و
آماری اختالالت روانی 2را شامل میگردد .جمع هر یک از
خرده مقیاسها در صفحه اول پرسشنامه (در قسمت نتایج)
بهصورت نمرهی خام ،نمرهی استاندارد و رتبهی درصدی
گزارش میگردد .همچنین در گزارش نتایج این پرسشنامه از
سه نمودار استفاده میگردد که نمرات مربوط به هر هریک از
خرده مقیاسها را بهصورت نقطهای روی یک نمودار نشان
میدهد .بر اساس این نیمرخها میتوان درباره شدت مشکالت
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اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر کاهش نشانههای بالینی و اختالالت همراه آن در کودکان دارای .......

جدول  .1خالصه جلسات آموزش بهوشياری کودکان
جلسه اول
جلسه
دوم
جلسه
سوم
جلسه
چهارم
جلسه
پنجم
جلسه
ششم
جلسه
هفتم
جلسه
هشتم

تفکر هشیارانه و پذیرش افکار ،تمرینات پیگیری ،تکلیف منزل
اسکن بدنی ،فعالیت و انجام تکلیف هشیارانه ،تمرینات پیگیری،
تکلیف منزل
بهوشیاری در حین کارهای روزمره ،بکار بستن آموزههای
بهوشیاری در زندگی ،جمعبندی نهایی

بررسی وضعیت توصیفی دادهها نشان داد میانگین نمرات
پسآزمون گروه آزمایش نسبت به پیشآزمون کاهش یافته
است و این در حالی است که این نمرهها در گروه کنترل
تغییر محسوسی نداشته است (جدول .)2
همچنین نتایج آزمون  Tنشان داد که در دو گروه در تک
تک متغیرهای نشانههای بالینی در پیشآزمون اختالف
معنادار وجود ندارد.
جدول  .2يافتههای توصيفی به تفكيک گروه کنترل و آزمايش
متغیر

پیشآزمون

شیوه تحلیل دادهها

بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها از روش آمار توصیفی
(میانگین ،انحراف معیار) و آمار استنباطی استفاده شد .در
بخش آمار استنباطی بهمنظور بررسی فرضیههای پژوهش ،با
توجه به تعداد متغیرهای وابسته و اجرای پیشآزمون از
آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده گردید
نتایج
در این قسمت نخست به بیان نتایج توصیفی مرتبط با
متغیرهای تحقیق پرداخته میشود .در ادامه ابتدا نمرات
پیشآزمون گروه کنترل و آزمایش ،مورد مقایسه قرار خواهد
گرفت ،سپس به نتایج نهایی پژوهش پرداخته خواهد شد
جدول شماره  2و  3در برگیرنده شاخصهای توصیفی مربوط
به نمرات آزمودنیهای دو گروه آزمایش و کنترل میباشد.

پسآزمون
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مشکالت
عاطفی
مشکالت
اضطرابی
بیشفعالی-
نقص توجه
رفتار
مقابلهای
شایستگی
عملکرد
تحصیلی
مشکالت
عاطفی
مشکالت
اضطرابی
بیشفعالی-
نقص توجه
رفتارمقابلهای
شایستگی
عملکرد
تحصیلی

گروه کنترل
انحراف
میانگین
استاندارد

گروه آزمایش
انحراف
میانگین
استاندارد

62/1

3/16

57/2

4/7

63/2

5/28

65

5/4

76

3/51

74/9

3/31

61

7/35

62

7/57

36

2/16

39

2/23

36

1/30

38

1/53

56/3

3/56

57/73

4/68

58/3

5/27

64/73

4/43

63/06

3/65

74/31

2/26

57/26
41

5/67
1/96

61/60
39/2

7/89
1/63

40/46

1/64

38/6

1/75
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کودک در مقایسه با گروه هنجار قضاوت نمود؛ که نمرات
باالی  70نشاندهنده وجود و شدت اختالل است و نمرات
 65تا  70حاکی از قرار گرفتن فرد در محدوده مرزی میباشد
و داشتن نمره زیر  65در هر خرده مقیاس نشاندهنده نرمال
بودن وی میباشد .ضرایب اعتبار این مقیاس با سه روش
همسانی درونی ،ثبات زمانی و توافق متقابل پاسخدهندگان
محاسبه شده است.]25[ .
ضرایب همسانی درونی بر اساس روش آلفای کرونباخ ،برای
مقیاسهای شایستگی در دامنهی 0/65.تا  0/85برای
مقیاسهای مبتنی بر تجربه  0/67تا  0/88و برای مقیاسهای
مبتنی بر راهنمای تشخیصی اختالالت روانی  0/64تا 0/79
است .ضرایب ثبات زمانی بر اساس روش آزمون-بازآزمون
برای مقیاسهای شایستگی  0/55تا  0/62برای مقیاسهای
مبتنی بر تجربه  0/38تا  0/97و برای مقیاسهای مبتنی بر
راهنمای تشخیصی اختالالت روانی  0/32تا  0/47میباشد.
[ ]26روایی سازه این پرسشنامهها نیز با روش روابط درونی
مقیاسها ،تمایز گذاری گروهی و بررسی ساختار عاملی آنها
مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این بررسیها نشاندهندهی
روایی سازه مناسب این پرسشنامهها بود [ ]25روش آموزش
بهوشیاری در طی  8جلسه آموزش گروهی ،هفتهای یک
جلسه به مدت نود دقیقه به طول انجامید .چارچوب جلسات
درمانی بر اساس بسته مداخالتی آموزش بهوشیاری که برای
درمان اختالالت دوره کودکی طراحی شده []27؛ و پکیج
تمرینات بهوشیاری برای کودکان [ ]28و نظرات
صاحبنظران فعال در این حوزه تدوین و بر اساس شرایط
فرهنگی کودکان ایران بومی شده است .جزئیات جلسات در
جدول شماره  1بیان شده است.

آشنایی اعضای گروه .تعیین اهداف .نحوه همکاری والدین .نحوه
انجام تنفس هشیارانه
آموزش توجه هشیارانه از طریق داستان ،تمرینات پیگیری ،تکلیف
منزل
آموزش دیدن و شنیدن هشیارانه ،دادن  CDآموزشی جهت
گوش دادن جلسات و تمرینات در منزل
خوردن ،بوییدن و لمس هشیارانه ،نشستن هشیارانه .تمرینات
پیگیری ،تکلیف منزل
حرکت هشیارانه ،راه رفتن هشیارانه ،نشست هشیارانه ،تمرینات
پیگیری ،تکلیف منزل
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جدول  .4تحليل کوواريانس نمرات پسآزمون مقياس آخنباخ در
گروههای آزمايش و کنترل

جدول  .3يافتههای توصيفی مربوط به آزمون  IVAبه تفكيک گروه
کنترل و آزمايش

پیشآزمون
IVA

پسآزمون
IVA

توجه
دیداری
توجه
شنیداری
کنترل
پاسخ
دیداری
کنترل
پاسخ
شنیداری
توجه
دیداری
توجه
شنیداری
کنترل
پاسخ
دیداری
کنترل
پاسخ
شنیداری

گروه کنترل
انحراف
میانگین
استاندارد

75/1

3 /0 1

55/2

3/7

78/86

2/28

75/35

2/7

88/06

3/51

74/9

3/31

102/60

2 /2 2

88/42

2/26

80/58

2/04

59/41

2/68

81/03

2/30

64/51

3/11

103/65

3/65

81/39

4/18

105/26

3/27

88/26

2/89

گروه

خطا

کل

در جدول  3نیز میانگین نمرات پسآزمون گروه آزمایش
نسبت به پیشآزمون افزایش یافته است و این در حالی است
که در گروه کنترل تغییر محسوسی مشاهده نمیشود .نتایج
آزمون  Tنشان داد که در دو گروه در تک تک متغیرهای
مربوط به آزمون  IVAدر پیشآزمون اختالف معنادار وجود
ندارد.
برای آزمون فرضیه پژوهشی دو تحلیل کوواریانس چند
متغیری بهصورت جداگانه برای نشانههای بالینی کودکان و
توجه و کنترل پاسخ آنها انجام شد.
قبل از انجام تحلیل کوواریانس بهمنظور بررسی
پیشفرض همگنی واریانسهای دو گروه و همگنی ماتریس
واریانس – کوواریانس از جدول  M-boxاستفاده گردید؛ که
نتایج بیانگر عدم معناداری آزمون  M-boxبرای متغیرهای
پژوهش و در نتیجه تائید این پیشفرض بود29/154 .
=F p< 0/001
سپس بهمنظور تعیین اختالف بین گروهها در تک تک
متغیرهای وابسته از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده گردید
که نتایج در جدول ( )4آمده است.

متغیر
مشکالت
عاطفی
مشکالت
اضطرابی
بیشفعالی-
نقص توجه
رفتار
مقابلهای
شایستگی
کلی
عملکرد
تحصیلی
22
22
22
22
22
22

F

1

12/76

7/02

0/015

0/72

1

19/28

9/32

0/006

0/83

1

378

76/58

0/001

1

1

66/13

14/56

0/001

0/97

1

60/35

64/4

0/001

0/99

1

22/85

22/85

0/001

0/99

1/87
2/06
4/94
4/09
0/93
1/92
30
30
30
30
30

P<0/001

بر اساس نتایج جدول شماره 4روش درمان بهوشیاری در
کودکان مبتال به اختالل نقص توجه و بیشفعال نسبت به
گروه کنترل در کاهش نشانههای بالینی و اختالالت همراه
تأثیر داشته است .بهمنظور تعیین اختالف دقیق بین گروهها
و اینکه این روش درمانی در کدامیک از متغیرها در دو گروه
تأثیر بیشتری داشته از مقایسه پس تبعی ال .اس .دی.
استفاده گردید.
نتیجه این مقایسهها نشان داد که روش درمانی آموزش
بهوشیاری در کاهش نشانههای بالینی مربوط به اختالل و در
خرده مقیاسهای مشکالت عاطفی و اضطرابی ،رفتار
مقابلهای ،شایستگی کلی فرد و عملکرد مدرسه در گروه مبتال
به اختالل نقص توجه  -بیشفعالی مؤثر بوده است.
بر اساس نتایج جدول شماره  5روش درمان بهوشیاری
در کودکان دارای اختالل نقص توجه -بیشفعالی نسبت به
گروه کنترل در افزایش توجه دیداری و شنیداری و کنترل
پاسخ دیداری و شنیداری مؤثر بوده است.
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اثربخشی بسته آموزش بهوشیاری بر کاهش نشانههای بالینی و اختالالت همراه آن در کودکان دارای .......
جدول  .5تحليل کوواريانس نمرات پسآزمون  IVAدر گروههای آزمايش و کنترل

گروه

توجه دیداری
توجه شنیداری
کنترل پاسخ دیداری
کنترل پاسخ شنیداری

1
1
1
1

1626/ 38
1083/32
1508/12
93/35

35/50
18/55
11/44
99/87

0/001
0/001
0/001
0/001

1
0/99
0/98
0/97

خطا

22
22
22
22

45/87
58/09
131/86
100/57
30
30
30

کل

چهارم تا هفتم و والدینشان انجام شد همسو میباشد که
نشان داد یک ساعت تمرین هشیاری برای هشت هفته
متوالی ،توانایی دانش آموزان برای توجه کردن و انجام تکالیف
درسی را افزایش داده و اضطراب آنان را کاهش میدهد .در
قسمت دیگری از یافتههای این پژوهش دیده شد که کودکان
در مقیاس شایستگی و عملکرد کلی در مدرسه پیشرفت
داشتهاند و تغییرات مثبت و معناداری دیده شد که هم راستا
با پژوهشهای کیسر -گرینلند ،لووکه ،ایشیجیما و کاساری،
[ ]32میباشد که نتایج تحقیقات آنها کارایی عملی
بهکارگیری تمرینات بهوشیاری را در محیطهای آموزشی و
تغییر در سطح عملکرد تحصیلی کودکان را نشان داد .بهطور
کلی تأثیرات مثبت تمرینات بهوشیاری را میتوان اینگونه
تبیین کرد که تمرینات بهوشیاری باعث میشود که کودکان
یاد بگیرند هیجانات خود را آنگونه که هست بپذیرند و قادر
خواهند بود زمانی که الزم است تغییر ایجاد نمایند و به
چالشهای زندگی با روشهای سازنده و مؤثرتر پاسخ دهند و
نسبت به آنچه در پیرامونشان در لحظه اکنون در حال اتفاق
افتادن است آگاهی بیشتری پیدا کنند و بهصورت کارآمدتر و
با تأمل بیشتری به محرکها و محیط اطراف پاسخ دهند .در
واقع با استفاده از این روش بازداری رفتاری که یکی از
مهمترین مؤلفههای اختالل نقص توجه -بیشفعالی است []7
افزایش مییابد .میتوان گفت با استفاده از نظاره کردن افکار
و احساسات بدون قضاوت آنها و بررسی کردن آنها فرد
درمییابد که " افکار صرفاً افکار هستند" و زمانی که این
موضوع را میفهمد راحتتر میتواند آنها را رها کند؛ و با
مشاهده دقیق واقعیتهای درونی خود با مهربانی و شفقت
علت رفتارها ،عواطف و احساسات منفی خود را درمییابد و
بدون قضاوت و سرزنش سعی در پذیرش و تجربه مجدد آنها

بحث و نتیجهگیری
هدف از این تحقیق بررسی اثربخشی بسته آموزش
بهوشیاری بر کاهش نشانههای بالینی کودکان مبتال به
اختالل نقص توجه  -بیشفعالی بود  .نتایج پژوهش حاضر
حاکی از آن است که بین گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون
در نشانههای بالینی تفاوت معنادار به لحاظ آماری وجود دارد
(  )p>0/001و استفاده از روش مداخلهی آموزش بهوشیاری
باعث کاهش معنادار نشانههای بالینی و اختالالت همراه در
گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است .این یافته
هماهنگ با یافتههای .هامفری [ ،]11زایلوسکا [ ]15میجر
[ ]17سیبرت [ ]16لی و همکاران [ ،]13سینگه و همکاران
[ ]14است که نشان دادند که تمرینات بهوشیاری عالوه بر
بهبود در نشانههای بیشفعالی باعث کاهش عالئم افسردگی
و اضطراب و افزایش رفتارهای خودکنترلی میشود و
همچنین با تحقیقات زایلوسکا و همکاران [ ]29همسو است
که بر روی نوجوانان اختالل کم
توجهی -بیشفعالی انجام شده بود و نتایج حاکی از آن بود
که تمرینات بهوشیاری عالئم مرتبط با اختالل را بهطور
معنادار کاهش داده بود .عالوه بر این یافتههای پژوهش نشان
داد که نشانههای همراه در اختالل بیشفعالی از قبیل
مشکالت عاطفی ،اضطراب ،مشکالت رفتار مقابلهای در این
کودکان در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته که همسو با
تحقیقات بوگلز [ .]18سینق و همکاران [ ]19و سیبرت []30
است که نشان دادند که تمرینات بهوشیاری عالوه بر بهبود
در نشانههای بیشفعالی باعث کاهش عالئم افسردگی و
اضطراب و افزایش رفتارهای خودکنترلی میشود .همچنین با
نتایج پژوهشهای سالتزمن [ ]31که با همکاری گروه
روانشناسی دانشگاه استنفورد بر روی دانش آموزان پایههای
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دارد؛ که این مراحل خود منجر به تغییرات مثبت در
خلقوخوی فرد و کاهش نگرانیها و آگاهی بیشتر نسبت به
اعمال خود و کشف تجارب جدید در مورد خود و کنترل بهتر
رفتار میگردد .در تبیین این یافته پژوهش میتوان گفت با
توجه به اینکه بهوشیاری به رشد سه مؤلفه خودداری از
قضاوت ،آگاهی قصدمندانه و تمرکز بر لحظه اکنون ،توجه
دارد ،بنابراین فرد به پردازش تمام جنبههای تجربه بال واسطه
فعالیتهای شناختی ،فیزیولوژیک ،یا رفتاری میپردازد و
ازاینرو آگاهی فرد نسبت به فعالیتهای روزمره افزایش
مییابد؛ و این آگاهی لحظه به لحظه از افکار و احساسات
باعث بهبود نشانههای جسمانی از قبیل تحرک زیاد و تکانشی
بودن میشود .همچنین این تمرینات خود نظارتگری
جسمی و هوشیاری بدنی را افزایش میدهد که منجر به
کاهش نشانههای مربوط به اختالل ،شامل تحرک زیاد و
تکانشگری و افزایش توجه به رفتار و محیط میشود.
از دیگر سو تمرینات بهوشیاری با افزایش فعالسازی
سیستم پاراسمپاتیک همراه است که میتوان به آرامش
عضالت و ماهیچهها و کاهش تنش و برانگیختگی منجر شود؛
و از طرفی تقویت مهارتهای خود مشاهدهگری رفتار در
کودک ممکن است منجر به تنظیم هیجانات و افزایش تحمل
ناکامی گردد .نکته دیگری که برای تبیین این اختالل میتوان
بکار برد این است که یکی دیگر از مؤلفههای اصلی بهوشیاری
صبوری کردن است که یادگیری این امر برای کودکان مبتال
به اختالل نقص توجه ،بیشفعالی بسیار مفید و مؤثر است و
افزایش بهوشیاری منجر به افزایش تحمل ناکامی و به تأخیر
انداختن خواستهها و کنترل هیجانات آنها میشود .عالوه بر
اینکه تمرینات بهوشیاری باعث افزایش نوروپالستیسیتی مغز
(توانایی مغز برای تغییر خود) خواهد شد که انتظار میرود با
افزایش نوروپالستیسیتی کنترل رفتاری و عملکرد توجهی
فرد بهبود یابد.
در نهایت باید گفت ،بهوشیاری یک رویکرد درمانی نسبتاً
جدید و مکمل است که نیازمند وارسیهای متعدد ،بهویژه در
نمونههای ایرانی و در گسترههای متعدد است .این نکته را
شری و همکاران تذکر دادهاند که وارسی اثربخشی و قابلیت
پذیرش بالقوه این برنامه هنوز در ابتدای راه است ،بدون
تردید ،پژوهشهای آتی میتوانند چشماندازهای جدیدی را
پیش روی ما قرار دهند []33
البته باید توجه داشت که پژوهش حاضر دار ای
محدودیتهایی بوده که میتوان به آنها اشاره داشت؛ نمونه
موردنظر فقط از افرادی که به کلینیکهای آتیه و مطب
روانپزشکی دکتر صحت در شهر تهران ،مراجعه میکردند
انتخاب شده است و این مسئله تعمیم نتایج را با احتیاط
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مواجه میکند .همچنین اگر مادران این کودکان بهصورت
همزمان دوره آموزش بهوشیاری را میگذراندند تأثیر بسیار
مناسبی بر روابط والد کودک و نتیجه درمانی میگذاشت.
بدیهی است که تفاوتهای فردی میان کودکان از قبیل
میزان انگیزش برای انجام تکالیف ،برقراری ارتباط با
همساالن ،میزان همکاری والدین ،انتظار یا امید به اینکه این
روش درمانی میتواند کمککننده و یا مؤثر باشد و میتواند
در پاسخ درمانی تأثیرگذار باشد.
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