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Abstract

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشي آموزش بهوشیاري بر
بهبود عملکرد توجه و تمرکز کودکان مبتال به اختالل نقص
- طرح پژوهش از نوع شبهآزمایشي و به. بیشفعالي است-توجه
 جامعه آماري. پسآزمون با گروه کنترل بود-صورت پیشآزمون
 نمونه مورد مطالعه شامل. ساله بودند9-12 پژوهش کودکان
 و، کودک مبتال به اختالل بود که بهطور در دسترس انتخاب30
 از.بهصورت تصادفي در گروه آزمایش و کنترل گماشته شدند
) وIVA(  بیشفعالي-مقیاس سنجش اختالل نقص توجه
) برايPCAP( مجموعه آزمون سنجش عملکرد شناختي
 جلسه آموزش8  گروه آزمایش.جمعآوري دادهها استفاده شد
 در حالي که گروه.بهوشیاري را بهصورت هفتگي دریافت نمود
 هفته نتایج نشان داد8  پس از.کنترل آموزشي دریافت نکرد
که آموزش بهوشیاري بر ارتقاء سطح توجه کودکان بیشفعال
مؤثر بوده و کودکان در گروه آزمایش افزایش معناداري را در
میزان توجه دیداري و توجه شنیداري و کنترل پاسخ نشان
.دادند
 بهوشیاري، اختالل نقص توجه –بیشفعالي:واژههای کلیدی

The purpose of Study was the Effectiveness of
Mindfulness on Attention in Attention Deficit/
Hyperactive Disorder children. The design of
the study was quasi–experimental, and of
pretest- posttest with control group .The
statistical population comprised between 9-12
children with attention deficit hyperactivity
disorder (ADHD) The research sample consisted
of 30 child that were selected by the available
sampling method and randomly assigned to
experimental and control groups. Integrated
visual and auditory ( IVA ) and Persian paper
and pencil Cognitive Assessment Package(
PCAP) scales were used. The experimental
groups received eight 90 minutes sessions of
mindfulness training each week while the
control group received no specific intervention.
After 8 weeks The results indicate that
mindfulness training on Attention of children
with ADHD was effective and children of
experimental group
Showed
significant
increasing in visual and auditory attention and
response control increased significantly.
Keywords: Mindfulness, Attention Deficit,
Hyperactive Disorder.
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مقدمه
اختالل کمتوجهي-بیشفعالي یک اختالل عصب تحولي است که در دوران کودکي بروز ميکند و تا بزرگسالي
ادامه دارد .میزان شیوع آن در بیشتر فرهنگها در دوره کودکي حدود  5درصد و در بزرگسالي حدود  2/5درصد
است (پنجمین ر اهنماي تشخیصي و آماري اختالالت رواني) .عالئم آن شامل درجاتي از کاهش توجه و یا بیش-
فعالي -تکانشگري ميباشد .بيتوجهي سبب عدم توانایي فرد در تداوم کار ،گم کردن اشیا و عدم توجه به سخنان
دیگران ميشود که این نابساماني در حدي است که با سن تقویمي یا سطح رشدي مورد انتظار هماهنگ نیست.
این اختالل که یکى از رایجترین اختالالت سالمت روانى تشخیص داده شده در دوران کودکى است ،بیش از هر
اختالل دیگرى ،کودکان را به مراکز بهداشت روانى مىکشاند (نجاتي همکاران .)1394این اختالل مزمن با پایه-
هاي زیست شیمیایي و عصب تحولي موجب کاهش توانایي فرد در تنظیم و بازداري رفتار و حفظ توجه بر تکالیف
به شیوهاي مناسب با مرحله رشدي او ميشود (ریف .)2007 ،تحقیقات متفاوتي زیر گروههاي مختلف اختالل
نقص توجه – بیشفعالي را از نظر زیربناي عصبشناختي از یکدیگر جدا نمودهاند (قادري و همکاران .)1394
پیشرفتهاي روزافزون نظریههاي سببشناختي تاثیر عمیقي بر راهبردهاي درماني این اختالل نهاده است .برخي
از پژوهشگران بر این باورند که کودکان  ADHDاز میان کارکردهاي شناختي مغز ،در فراخناي توجه ،توجه
پایدار ،بازداري ،برنامهریزي و سازماندهي و حافظه کاري مشکالت بیشتري دارند (بارکلي2006 ،؛ دنکال.)2009 ،
ضعف در حافظه فعال و سطح توجه ميتواند موجب اختالل نقص توجه -بیشفعالي و دیگر مشکالت یادگیري
شود (فهیمي و همکاران  .)1393همچنین راپورت و همکاران ( )2010بر این باورند که نارسایي اولیه در این
اختالل ناشي از مشکل در حافظه کاري است .پوسنر ( )2012مشکل این کودکان را ناشي از آسیب به سیستم
توجهي مي داند .برخي از پژوهشهاي تازه در گروههاي سني و کودکان داراي اختالالت مختلف و همچنین افراد
بهنجار نشان ميدهد که ميتوان ظرفیت حافظه فعال و توجه را از طریق آموزش و مداخله مستقیم افزایش داد
(حسنزاده و احمدي .)1394،گروهي از متخصصین که فرضیه عدم تعادل شیمیایي در مغز را بهعنوان مبناي
عصبشناختي این اختالل پذیرفتهاند ،معتقدند ناقلهاي عصبي دخیل در این اختالل شامل کته کوالمین و دپامین
و نوراپي نفرین هستند (کالبرتسون و کرال .)1996 ،فرض ميشود که کته کوالمینها در توجه نقش دارند و بر این
اساس یکي از رایجترین درمانهاي این اختالل تجویز داروهایي است که باعث افزایش سطح فعالیت این گیرندهها
ميشوند .این داروهاي محرک مناطقي را که دچار کمبود فعالیت هستند ،به سطح باالیي از برانگیختگي ميرسانند.
همه آنها اثرات جانبي مهمي مانند بياشتهایي ،اختالل خواب ،تهییجپذیري ،خشم و اضطراب را ایجاد ميکنند.
بهعالوه  20تا  25درصد از این کودکان پاسخ خوبي به دارو نميدهند .این کودکان معموال در هنگام استفاده از
داروهاي محرک از اثرات جانبي جدي مانند اختاللهاي معدي-رودهاي ،سردردهاي شدید ،مسائل ادراري ،تغییرات
عاطفي ،اختالالت تشنجي و تیکها رنج ميبرند .مسئله دیگر کوتاه مدت بودن اثر این داروهاست که باعث مي-
شود پزشکان روزانه دو یا سه دوز مصرفي را تجویز نمایند (لوبار )1995 ،و به محض قطع دارو نشانههاي اختالل با
همان شدت قبلي ظاهر ميشوند .امروزه بهرغم پذیرش دارودرماني بهعنوان یک روش درماني مفید براي کودکان
بیشفعال ،اهمیت تالش در جهت دستیابي به درمانهاي غیردارویي بر کسي پوشیده نیست .معموال روشهاي
درماني غیردارویي که براي این کودکان بکار ميبرند ،،شامل آموزش والدین (فرزندپروري) ،آموزش معلمان،
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کاردرماني و درمانهاي تکنولوژیک (نوروفیدبک ،بیوفیدبک ،بازتواني شناختي) و درمانهاي شناختي رفتاري است.
در خصوص آموزش والدین و معلمان در زمینه درمانهاي این کودکان شواهد کافي براي این ادعا وجود دارد که
آموزش والدین در زمینه فنون رفتاري و انجام مداخالت رفتاري در مدرسه جزء درمانهاي اعتبار یافته تجربي به
حساب ميآید (کرونیس ،جونز و راجي  .) 2006بهخاطر وجود نتایج ناهمسان در پژوهشها در خصوص درمانهاي
شناختي ،رفتاري و همچنین خألهاي موجود در درمان ،پژوهشگران بر آن شدند تا شیوههاي درماني دیگري را
بکار گیرند و از آن طریق آگاهي فرد نسبت به مشکالت خویش و محیط اطرافش را افزایش دهند .یکي از این
روشها آموزش بهوشیاري است .این روش بهصورت یک مدل دو مؤلفهاي مفهومسازي شده است که جهت دادن
هدفمند توجه به لحظه حال و پیش بردن تجربه در لحظه حال با کنجکاوي ،گشودگي و پذیرش را دربرمي یرد
(بیشاپ و همکاران  .)2004،واژهي بهوشیاري براي توصیف حالتي خاص از توجه به لحظه حال بکار گرفته مي-
شود که مشخصه اصلي آن غیرقضاوتي بودن همراه با پذیرش است (سااوجي و همکاران .)2016 ،مکانیسم اصلي
این درمان خودکنترلي توجه است ،چرا که متمرکز کردن مکرر توجه روي یک محرک خنثي مثل تنفس ،یک
محیط توجهي مناسب را بوجود ميآورد (اسماعیلي و همکاران .)1394 ،این تکنیک ميتواند بهصورت تمرینات غیر
رسمي و انفرادي و یا تمرینات رسمي و نشستهاي گروهي بکار برده شود .در این روش ،افراد ترغیب ميشوند تا
به تجربههاي دروني خود در هر لحظه ،همچون حسهاي بدني ،افکار و احساسات توجه کنند (مدني و حجتي
 .)1394بهوشیاري ميتواند نقش موثري در بهبود توجه ،شناخت ،انعطافپذیري شناختي و عملکرد افراد داشته
باشد (کي و همکاران2013 ،؛ گرینبرگ2013 ،؛ مور2009 ،؛ چیسا2011 ،؛ موریسون .)2014 ،بر اساس مطالعات
انجام شده ،مداخالت مبتني بر آموزش بهوشیاري تاثیر مثبتي در درمان اختالالت رفتاري و هیجاني دارد
(رومرواورسیلو .)2007 ،این روش درماني بیشتر بر درمان اختالالت مرتبط با دوره بزرگسالي متمرکز بوده و اخیرا
مطالعات بالیني بیشتري توسط پژوهشگران این حوزه بر روي نوجوانان و کودکان انجام گرفته است .درمان مبتني
بر بهوشیاري بر روي افکار و احساسات کودکان تمرکز ميکند .کودکان از ارتباط بین رویدادها ،افکار ،احساسات و
چگونگي تاثیر این عوامل بر یکدیگر آگاهي کمي دارند .با این روش کودکان ميتوانند یاد بگیرند که چگونه از
فرایندهاي ذهن که باعث ميشود فرد به شیوهي خاص به برانگیزندههایي مانند موقعیت و فکر و احساس پاسخ
دهد ،آگاه شوند (هامفري .)2008 ،این روش عالوه بر تمرکز روي افکار و احساسات و هیجانات کودک و شناسایي
آنها توسط وي ،باعث بهبود مهارتهاي اجتماعي و افزایش عملکرد در مؤلفههاي تغییر توجه او ميشود .در واقع
بهوشیاري از طریق بهبود عملکرد شناختي از قبیل کنترل توجه ،کاهش نشخوار ذهني و افزایش حافظه کاري،
موجب ارتقاء بهزیستي روانشناختي ميشود (چمبرز و همکاران .)2008 ،تمرینات بهوشیاري موجب تغییر در کنش-
وري عصبشناختي ميشود (هسو و همکاران .)2008 ،نتایج تحقیقي که در نشریه نوروریپورت منتشر شد نشان داد
در افرادي که تمرینات بهوشیاري را براي مدتي طوالني انجام دادهاند ،نسبت به افراد معمولي قشر کورتکس در
نواحي مرتبط به توجه و فرایندهاي حسي ضخیمتر ميباشد (الزار و همکاران.)2005 ،
در یک مطالعه بر روي کودکان کالس اول تا سوم دبستان برنامه  12هفتهاي شامل تمرینات تنفس
هوشیارانه انجام شد .نتایج این تحقیق افزایش توجه و کاهش نمره اضطراب را در کودکاني که تحت آموزش قرار
گرفتند ،نسبت به گروه کنترل نشان داد (کرچ و هالي .)2015 ،زیلوسکا و همکاران ( )2010در پژوهشي با عنوان
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آموزش مراقبه بهوشیاري در نوجوانان و بزرگساالن بیشفعال که توسط  24بزرگسال و  8نوجوان بیشفعال انجام
شده بود ،بهبود در نشانههاي بیشفعالي ،افزایش توجه ،کاهش بازداري شناختي و کاهش نشانههاي افسردگي و
اضطراب را گزارش دادند .ها و همکاران ( )2007اثربخشي آموزش بهوشیاري بر روي خردهمقیاسهاي توجه را
مورد بررسي قرار دادند .آنها براي بررسي توجه از آزمون شبکهي توجه که شامل خرده مقیاسهاي متغیر ،جهت-
دهي و بازبیني تعارض بود ،استفاده کردند .شرکتکنندگان در برنامه ،بهبود معناداري در جهتدهي توجه را نشان
دادند .ایجاد بهبود در مهارتهاي توجه و افزایش عملکرد در مولفههاي تغییر توجه نیز در نتیجه آموزش بهوشیاري
در این شرکت کنندگان مشاهده شد .در مطالعه دیگري که توسط هارولد و همکاران ( )2013انجام شد ،مشاهده
شد که تمرینات بهوشیاري سرعت پردازش ،توجه و کنترل پاسخ را افزایش ميدهند .همچنین کوواچ و همکاران
( )2015در مطالعات خود نشان دادند که تمرینات بهوشیاري باعث افزایش سرعت پردازش اطالعات ،نگهداري
توجه ،ادراک دیداري و انعطافپذیري ذهني در افراد ميشود .بنابراین ،با توجه به نقش آموزش بهوشیاري در
درمان اختالالت مختلف و تاثیرات مثبت آن در کارکردهاي شناختي ،توجه و حافظه ،انتظار ميرود که بکارگیري
این آموزشها در کودکان مبتال به اختالل نقص توجه –بیشفعالي منجر به بهبود سطح بهوشیاري و ارتقاء
عملکردهاي توجهي آنها شود .لذا با توجه به مباحث مطرح شده ،این پژوهش با هدف بررسي اثربخشي بسته
آموزشي بهوشیاري در ارتقاء سطح توجه کودکان مبتال به اختالل نقص توجه – بیشفعالي انجام شد.
فرضیه پژوهش عبارت است از :بسته آموزشي بهوشیاري ،سطح توجه و تمرکز را در کودکان مبتال به اختالل
نقص توجه -بیشفعالي ارتقاء ميدهد.
روش
روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشي و با بهرهگیري از طرح تحقیق پیشآزمون -پسآزمون با گروه آزمایش و کنترل
با جایگزیني تصادفي ميباشد .جامعه آماري پژوهش حاضر ،شامل کودکان  9-12ساله شهر تهران که به کلینیک-
هاي روانشناسي ،روانپزشکي کودک و نوجوان ،مراجعه نموده و اختالل بیشفعالي – نقص توجه آنان به تایید
متخصصان رسیده بود ،ميباشد .نمونه مورد مطالعه شامل تعداد  30نفر از کودکان داراي تشخیص بیشفعالي –
نقص توجه بودند که بهصورت در دسترس انتخاب شده و پس از انجام مصاحبه با والدین و خود کودک و با
رضایت و تمایل وارد درمان شدند .کودکان از نظر نمره هوشبهر همتاسازي شدند و در دو گروه  15نفره شامل
گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند و مراحل پیشآزمون ،پسآزمون بر روي آنها انجام شد .مالکهاي ورود به
درمان شامل تشخیص اختالل نقص توجه-بیشفعالي ،داشتن دامنه سني بین  9-12سال و داشتن بهره هوشي در
دامنه نرمال بود .مالکهاي خروج عبارت بودند از :داشتن مشکالت تاخیر در تحول ،مشکالت گفتاري ،داشتن
نمره هوشبهر پایینتر از نرمال و داشتن نوعي بیماري پزشکي که فرد را وادار به جستجوي سریع درمان سازد.
ابزارهاي مورد استفاده در این پژوهش شامل موارد زیر ميباشد:
آزمون عملکرد پیوسته دیداری شنیداری رایانهای  :IVA+PLUSاین آزمون توسط سندفورد و ترنر
در سال 1994ساخته شده است و بر مبناي راهنماي تشخیصي و آماري اختاللهاي رواني نسخه چهارم ،طراحي
شده است .آزمون قادر به تشخیص و تفکیک انواع اختالل کاستي توجه و بیشفعالي در سنین باالي  6سال مي-
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باشد .این ابزار نیازمند حفظ توجه حین تکلیف مداوم و بازداري پاسخهاي تکانشي است و براي ارزیابي توجه و
تکانشگري مورد استفاده قرار ميگیرد و بهصورت برنامه کامپیوتري است که از دو قسمت دیداري و شنیداري
تشکیل شده است (سندفورد1995 ،؛ ترنر و همکاران .)2004 ،در حین اجراي این آزمون ،به فرد گفته ميشود که
با شنیدن یا دیدن عدد یک ،کلیدي را فشار دهد .اگر به عدد  2که هدف نیست ،پاسخ دهد ،نشاندهنده
تکانشگري ،و اگر به عدد یک که هدف است کمتر پاسخ دهد ،نشاندهنده نقص توجه است .این آزمون
حساسیت مناسب ( )0/92و قدرت پیشبیني مثبت ( )0/89براي استفاده در سنجش اختالل نقص توجه -بیش-
فعالي دارد (حمیدي  .)1390اعتبار همزمان این آزمون توسط ارزیابي مجدد کودکان داراي اختالل نقص توجه-
بیشفعالي ،با ابزارهاي تشخیصي دیگر نظیر آزمون متغیرهاي توجه ،آزمون اجراي متمادي گوردون ،مقیاس توجه
کودکان و مقیاس رتبهبندي محاسبه شد که درصد توافق بین دامنه  90تا  100درصد قرار گرفت .سندفورد و
ترنر براي بررسي اعتبار از روش بازآزمایي استفاده کردند که ضریب  0/75را گزارش نمودند و این ضریب حاکي
از اعتبار مطلوب این آزمون ميباشد .براي ارزیابي اعتبار ،این آزمون را روي افراد با و بدون  ADHDاجرا کردند
که در  0/92موارد این آزمون قادر به تشخیص درست این اختالل ميباشد و ضریب گزارش شده حاکي از روایي
مطلوب این آزمون است.
چهار زیرمقیاس که در پژوهش مورد بررسي قرار گرفته است ،به ترتیب عبارتند از :کنترل پاسخ شنیداري،
کنترل پاسخ دیداري ،توجه شنیداري و توجه دیداري .مدت زمان اجراي این آزمون  20دقیقه ميباشد.
ابزار سنجش بهوشیاری و پذیرش کودکان  :CAMMسنجش بهوشیاري و پذیرش کودکان ،یک
سنجش خودگزارشي در مورد بهوشیاري است که توسط گرکو و دوبائر ( )2005براي کودکان و نوجوانان ساخته
شده است و شامل آیتمهاي مثبت و منفي است .از پاسخ دهندگان خواسته ميشود که بر روي یک طیف پنج
درجه اي ،از هرگز در مورد من درست نیست تا همیشه در مورد من درست است را مشخص کنند که هر آیتم تا چه
اندازه تجارب آنها را منعکس ميکند .این سنجش داراي یک نمرهي کل است .طیف نمرات پاسخدهندگان از
صفر تا  100است .نمرات باالتر نشان دهنده سطوح باالیي از پذیرش و بهوشیاري کودک است .در ایران این
پرسشنامه توسط اسماعیلیان ( )1391بکار رفته است که آلفاي کرونباخ آن  85درصد گزارش شده است.
بسته مداد کاغذی ارزیابی عملکرد شناختی ( 1:)PCAPاین بسته شامل مجموعهاي از رایجترین و
کاربرديترین آزمونهاي ارزیابي شناختي ميباشد که حوزههاي مختلف حافظه ،یادگیري ،حافظه کاري ،توجه و
کارکردهاي اجرایي را پوشش ميدهد که در سال  93توسط اختیاري و همکاران جمع آوري و هنجاریابي گردید.
این بسته شامل دو بخش ميباشد که بخش اول دربر گیرنده آزمون ارزیابي توجه ،عملکرد اجرایي و حافظه کاري
ميباشد و بخش دوم مربوط به سنجش حافظه کالمي و تصویري است .هدف از طراحي این بسته فراهم نمودن
یک بسته ارزیابي کاغذ -مدادي ميباشد که در مدت زمان نسبتا کوتاهي اطالعاتي را در خصوص میزان عملکرد

- Persian paper and pencil Cognitive Assessment Package
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آزمودني در حیطههاي ،توجه ،حافظه کاري و کارکردهاي اجرایي در اختیار آزمونگر قرار دهد و بهعنوان معیاري
براي انجام اقدامات بعدي در جهت تقویت و بهبود سطح عملکرد آزمودني استفاده شود .در این قسمت ما از
آزمون ساخت دنباله (الف و ب) ،به منظور سنجش توجه استفاده نمودیم .در سال  ،2004مطالعهاي در کشور کانادا
بر روي جمعیت سالم با هدف بدست آوردن نمــرات هنجار این آزمون انجام شد که میانگین و انحراف معیار آن
برابر با  22/93 ± 6/87براي دنباله الف و  48/96 ±12/97براي دنباله ب محاسبه شد (تامبا.)2004 ،
اجرا
روش آموزش بهوشیاري در طي  8جلسه آموزش گروهي ،هفتهاي یک جلسه به مدت نود دقیقه به طول انجامید.
چارچوب جلسات درماني بر اساس بسته مداخالتي آموزش بهوشیاري که براي درمان اختالالت دوره کودکي
طراحي شده (بودریک ،)2014 ،و پکیج تمرینات بهوشیاري براي کودکان (اسنل )2013 ،و نظرات صاحبنظران
فعال در این حوزه تدوین شده است .خالصه جلسات به شرح جدول ذیل ميباشد:
جدول :1خالصه جلسات بسته آموزش بهوشیاری کودکان
جلسات
اول
دوم
سوم
چهارم
پنجم

اهداف
آشنایي اعضاي گروه .تعیین اهداف ،نحوه همکاري والدین ،نحوه انجام تنفس هشیارانه
آموزش توجه هشیارانه از طریق داستان ،تمرینات پیگیري ،تکلیف منزل
آموزش دیدن و شنیدن هشیارانه ،دادن  CDآموزشي جهت گوش دادن و انجام تمرینات در منزل
خوردن ،بوییدن و لمس هشیارانه ،نشستن هشیارانه .تمرینات پیگیري ،تکلیف منزل
حرکت هشیارانه ،راه رفتن هشیارانه ،نشست هشیارانه ،تمرینات پیگیري ،تکلیف منزل

ششم
هفتم

تفکر هشیارانه و پذیرش افکار ،تمرینات پیگیري ،تکلیف منزل
اسکن بدني ،فعالیت و انجام تکلیف هشیارانه ،تمرینات پیگیري ،تکلیف منزل

هشتم

بهوشیاري در حین کارهاي روزمره ،بکاربستن آموزههاي بهوشیاري در زندگي ،جمعبندي نهایي
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یافتهها
در این قسمت نخست به بیان نتایج توصیفي مرتبط با متغیرهاي تحقیق پرداخته ميشود .در ادامه این قسمت
ابتدا نمرات پیشآزمون گروه کنترل و آزمایش مورد مقایسه قرار خواهد گرفت .سپس به نتایج نهایي پژوهش
پرداخته خواهد شد .در ابتدا ویژگيهاي نمونه با توجه به زیرریختهاي اختالل ،جنسیت و نمرات هوشبهر
آزمودنيها ارائه ميگردد.
جدول  -2فراوانی و درصد جنسیت گروه نمونه پژوهش به تفکیک زیر ریختهای اختالل
جنسیت
پسر
دختر
کل

ADHD-I
درصد
فراواني
57/14
4

گروه آزمایش
ADHD-HI
درصد
فراواني
50
1

ADHD-C
درصد
فراواني
83/33
5

42/85
100

50
100

16/67
100

3
7

1
2

گروه کنترل

1
6

فراواني
9

درصد
60

6
15

40
100

همانگونه که در جدول فوق مالحظه ميگردد ،در گروه آزمایش از مجموع  15نفر  66/7درصد پسر و 33/3
درصد دختر و در گروه کنترل  60درصد پسر و  40درصد دختر ميباشد .در بررسي زیر ریختهاي اختالل در گروه
مبتال به نقص توجه  4دختر و  3پسر و در زیر ریخت بیشفعال یک پسر و یک دختر و در زیر ریخت ترکیبي 5
پسر و  1دختر قرار داشتند.
جدول  -3میانگین و انحراف استاندارد بهره هوشی گروه نمونه
بهره
هوشی

کالمی
غیرکالمی
کل

ADHD-I
انحراف
میانگین
استاندارد
13/16
107/47
11/34
111/27
11/84
109/35

گروه آزمایشی
ADHD-HI
انحراف
میانگین
استاندارد
14/12
101/73
11/34
106/7
12/37
103 /85

گروه کنترل
ADHD-C
انحراف
میانگین
استاندارد
12/80
100/05
13/94
105/87
12/72
103/02

میانگین
103/76
104/85
104/80

انحراف
استاندارد
12/80
12/11
11/89

همانگونه که در جدول فوق مشاهده ميگردد ،در زیر ریختهاي این اختالل میانگین نمره هوشبهر در محدوده
نرمال قرار دارد و میانگین نمره هوشبهر گروه مبتال به اختالل نقص توجه ( )ADHD-Iنسبت به دو گروه دیگر
باالتر است .جدول 4در برگیرنده شاخصهاي توصیفي مربوط به نمرات آزمودنيهاي دو گروه آزمایش و کنترل
ميباشد.
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جدول  -4میانگین و انحراف استاندارد نمرات آزمودنیها به تفکیک گروه کنترل و آزمایش
گروه آزمایش
متغیر

پیش
آزمون

پس
آزمون

میانگین
62/19
123/2
75/1
78/86
88/06
102/60
50/58
103/03
103/65
105/26
41
40/46

ساخت دنباله الف
ساخت در دنباله ب
توجه دیداري
توجه شنیداري
کنترل پاسخ دیداري
کنترل پاسخ شنیداري
ساخت دنباله الف
ساخت دنباله ب
توجه دیداري
توجه شنیداري
کنترل پاسخ دیداري
کنترل پاسخ شنیداري

گروه کنترل

انحراف استاندارد
6/16
5/28
3/0 1
2/28
3/51
2/2 2
4/04
3/30
3/65
3/27
1/96
1/64

میانگین
80/26
134/43
55/2
75/35
74/9
88/42
86/41
139/51
81/39
88/26
39/2
38/6

انحراف استاندارد
6/73
5/47
3/7
2/7
3/31
2/26
4/68
3/11
4/18
2/89
1/63
1/75

بررسي وضعیت توصیفي دادهها نشان ميدهد ،میانگین نمرات پسآزمون گروه آزمایش نسبت به پیشآزمون در
ساخت دنباله الف و ب کاهش و در آزمون  IVAافزایش یافته است ،و این در حالي است که این نمرهها در
گروه کنترل تغییر محسوسي نداشته است .با توجه به داشتن تعداد متغیرهاي وابسته براي آزمون فرضیه پژوهشي
تحلیل کوواریانس چند متغیري جهت بررسي کارکردهاي توجه و کنترل پاسخ بکار برده شد .قبل از انجام تحلیل
کوواریانس به منظور بررسي پیشفرض همگني واریانسهاي دو گروه و همگني ماتریس واریانس– کوواریانس از
جدول  M-boxاستفاده گردید ،که نتایج بیانگر عدم معناداري آزمون  M-boxبراي متغیرهاي پژوهش و در
نتیجه تایید این پیشفرض بود .مقادیر ارزش ویژه پیالیي و المبداي ویلکز برابر با ( F=29/154و ) p ≥ 0/001
ميباشد .سپس بهمنظور تعیین اختالف بین گروهها در تک تک متغیرهاي وابسته از آزمون تحلیل کوواریانس
استفاده گردید که نتایج در جدول  5آمده است.
جدول  -5تحلیل کوواریانس نمرات پسآزمون  IVAو ساخت دنباله الف و ب
در گروههای آزمایش و کنترل
منبع

گروه

متغیر

درجه آزادی

میانگین

F

سطح معناداری

توان آزمون

توجه دیداري
توجه شنیداري
کنترل پاسخ دیداري
کنترل پاسخ شنیداري
ساخت دنباله الف
ساخت دنباله ب

1
1
1
1
1
1

1626/38
1083/32
1508/12
93/35
2282/96
2394/22

35/50
18/55
11/44
99/87
18/59
16/06

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

1
0/99
0/98
0/ 99
1
0/99
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همانطور که در جدول مالحظه ميگردد ،اختالف بین تکتک متغیرهاي وابسته در دو گروه معنادار است .بهعبارت
دیگر ،روش درماني بهوشیاري در گروه داراي اختالل نقص توجه– بیش فعالي در مقایسه با گروه کنترل در تمام
متغیرهاي توجه ،تفاوت معنادار ایجاد کرده است .بهمنظور تعیین اختالف بین گروهها و زیر ریختهاي اختالل
نقص توجه -بیشفعالي در متغیرهاي وابسته از آزمون تعقیبي ال اس دي استفاده گردید .نتیجه این مقایسهها
نشان داد که روش درماني آموزش بهوشیاري در گروه مبتال به نقص توجه تاثیر بیشتري در ارتقاي خرده مقیاس-
هاي توجه دیداري ،شنیداري ،جابجایي توجه و انعطافپذیري ذهني داشته و در زیر ریخت ترکیبي و پرتحرک در
خرده مقیاس کنترل پاسخ دیداري و شنیداري تاثیر بیشتري داشته است.
بحث و نتیجهگیری
هدف از این تحقیق بررسي اثربخشي بسته آموزش بهوشیاري بر ارتقاء کارکرد توجهي در کودکان مبتال به اختالل
نقص توجه – بیشفعالي بود .نتایج پژوهش حاضر حاکي از آن است که بین گروه آزمایش و کنترل در پس-
آزمون در سطوح توجه و کنترل پاسخ تفاوت معنادار به لحاظ آماري وجود دارد ) .(P<0/001بدینمعنا که
استفاده از روش مداخلهي آموزش بهوشیاري باعث افزایش سطوح توجه دیداري ،شنیداري و انعطافپذیري
شناختي و کنترل پاسخ در گروه آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده است .این یافته هماهنگ با یافتههاي
چمبرز ( ) 2008و هسو ( ) 2009است .در واقع تمرینات بهوشیاري از طریق بهبود فرآیندهاي شناختي از قبیل
کنترل توجه دروني و بیروني و افزایش تمرکز و حافظه کاري ،موجب ارتقاء بهزیستي فرد ميشود .همچنین با
تحقیقات کرچ و هالي ( )2015همسو است که در یک مطالعه بر روي کودکان دبستاني برنامه  12هفتهاي شامل
تمرینات بهوشیاري انجام شد .نتایج این تحقیق افزایش توجه و کاهش نمره اضطراب را در کودکاني که تحت
آموزش قرار گرفتند ،نسبت به گروه کنترل نشان داد و با پژوهشهاي ها و همکاران ( )2007که اثربخشي آموزش
بهوشیاري بر روي خرده مقیاسهاي توجه را مورد بررسي قرار دادهاند ،هماهنگ است .در مطالعه دیگري که توسط
هارولد و همکاران ( )2013و کواچ ( )2015انجام شد ،مشاهده گردید که تمرینات بهوشیاري باعث افزایش سرعت
پردازش اطالعات ،نگهداري توجه ،ادراک دیداري و انعطافپذیري ذهني در افراد ميشود؛ و نیز با پژوهشهاي کي
و همکاران ،گرینبرگ ( ،)2013مور ( ،)2009چیسا ( )2011و موریسون (  )2014همسو ميباشد .در مطالعه دیگري
که توسط رز و همکاران ( )2016انجام گرفت ،تاثیر مداخالت مبتنبي بر بهوشیاري را بر عملکرد حافظه دیداري و
شنیداري و توجه  50نفر مورد بررسي قرار دادند .براي انجام این کار آزمونهاي فراخناي ارقام رو به جلو و عقب و
آزمون ساخت دنباله الف و ب را بر روي آزمودنيها انجام دادند .نتایج نشان داد میانگین نمرات افراد در پسآزمون
در حافظه دیداري و شنیداري و ساخت دنباله الف و ب افزایش یافته بود .بهطور کلي ،تاثیرات مثبت تمرینات
بهوشیاري را ميتوان اینگونه تبیین کرد که تمرینات بهوشیاري باعث ميشود که کودکان یاد بگیرند هیجانات
خود را آنگونه که هست بپذیرند و نسبت به آنچه در پیرامونشان در لحظه اکنون در حال اتفاق افتادن است،
آگاهي بیشتري پیدا کنند و به صورت کارآمدتر و با تامل بیشتري به محرکها و محیط اطراف پاسخ دهند .در واقع
با استفاده از این روش کنترل پاسخ که یکي از مهمترین مولفههاي اختالل نقص توجه -بیشفعالي است ،افزایش
ميیابد (بارکلي  .)2006ميتوان گفت فرد با استفاده از نظاره کردن افکار و احساسات بدون قضاوت و بررسي
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کردن آنها و با توجه دقیق به محیط اطراف و لحظه حال بر فرایندهاي فکري خود کنترل بیشتري خواهد داشت؛ و
با مشاهده دقیق واقعیتهاي دروني خود با مهرباني و شفقت علت رفتارها ،عواطف و احساسات خود را در ميیابد و
بدون قضاوت و سرزنش سعي در پذیرش و تجربه مجدد آنها دارد ،که این مراحل خود منجر به تغییرات مثبت در
فرایندهاي شناختي و کشف تجارب جدید در مورد خود و کنترل بهتر رفتار ميگردد .البته باید خاطر نشان نمود که
عليرغم مبرهن بودن تأثیر تمرینات مبتني بر بهوشیاري بر کارکردهاي توجهي مغز ،پژوهشهاي اندکي پیرامون
ارتباط بهوشیاري با انواع کارکردهاي توجه (به خصوص در مورد کودکان) صورت پذیرفته است .این در حالي است
که موفقیت درمانهاي مبتني بر بهوشیاري نشاندهندة تغییرات زیست شناختي مغز است (سیبرت .)2014 ،ارتباط
بین روشهاي رواندرماني با کارکردهاي شناختي مغز و کشف تأثیرات عصب روانشناختي آن ،عالوه بر مستدل
نمودن تأثیرات درماني ميتواند ارائهکننده راهکارهایي براي ارتقاي این روشهاي درماني باشد .پژوهش حاضر
داراي محدودیتهایي بوده که ميتوان به آنها اشاره داشت .نمونه مورد بررسي فقط از افرادي که به کلینیک-
هاي آتیه و مطب روانپزشکي دکتر صحت در شهر تهران مراجعه ميکردند ،انتخاب شد و این مسئله تعمیم نتایج
را با احتیاط مواجه ميکند .همچنین اگر مادران این کودکان بتوانند به صورت همزمان دوره آموزش بهوشیاري را
بگذرانند ،تاثیر بسیار مناسبي بر روابط والد کودک و نتایج درماني خواهد داشت .بدیهي است که تفاوتهاي فردي
میان کودکان از قبیل میزان انگیزش براي انجام تکالیف ،برقراري ارتباط با همساالن ،میزان همکاري والدین،
ميتواند در پاسخ درماني تاثیرگذار باشد .در نهایت باید گفت ،بهوشیاري یک رویکرد درماني نسبتا جدید و مکمل
است که نیازمند وارسيهاي متعدد ،بهویژه در نمونههاي ایراني و در گسترههاي متعدد است و قابلیت پذیرش
بالقوه این برنامه هنوز در ابتداي راه است ،بدون تردید پژوهشهاي آتي ميتوانند چشماندازهاي جدیدي را پیش
روي ما قرار دهند.
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