مقایسه اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی و
بازی درمانی شناختی-رفتاری بر ادراک زمان کودکان مبتال
به نقص توجه/بیش فعالی
نسیم کاظمی

دانشجوی دکتری گروه روانشناسى عمومى ،واحد تهران مرکزى ،دانشگاه آزاد اسالمى ،تهران ،ایران
*

شیرین کوشکی

دانشیار گروه روانشناسی بالینی و سالمت ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

سوزان امامیپور

دریافت1400/01/28 :

پذیرش1400/03/23 :

دانشیار گروه روانشناسی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

ایمیل نویسنده مسئول:

sh.kooshki@iauctb.com

چکیده
هدف :هدف این پژوهش تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنیی بیر نهین هییاهی و بیاما درمیانی

فصلنامه علمی

خانواده درمانی کاربردا

شناختی رفتارا بر ادراک ممان کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی بود .روش پژوهش :پژوهش
حاضر نیمه تجربی با طرح پیشهممون و پسهممون و یروه یواه با پیگیرا دو ماهه بود و جامعه همارا
شامل کلیه افراد مراجعه کننده به کلینیک توانبخشی شایان در سال  1398-99بود .تعداد  59نفر بیه
روش نمونهییرا در دسترس انتخاب و بهصورت یمارش تصادفی در دو ییروه هممایشیی و ییواه ایرار
یرفتند .شرکت کنندیان با پرسشنامه فرم کوتاه و تجدیدنظر شده مقیاس درجهبندا کانرم ( )1960و
هممون بامتولید ممان نظرا ،میرلو و اسدماده ( )1390مورد ارمیابی ارار یرفتند .یروه هممایش شناخت
درمانی مبتنی بر نهن هیاهی جکسون ( )2018و ییروه هممایشیی بیاما درمیانی شیناختی-رفتیارا
جعفرا و همکاران ( )2002در دوامده جلسه و هفتهاا مورد درمان ارار یرفتند .دادهها با اسیتفاده ام

درون متن:

واریانس اندامههاا مکرر تحلیل شد .یافتهها :نتایج نشان داد بین میانگین نمرات ادراک ممیان کوتیاه

(کاظمی ،کوشکی و امامیپور)1400 ،

( )P=0/001 ،F=4/01در دو یروه هممایشی تفاوت معنیدارا وجود دارد و تفیاوت در ییروه شیناخت
درمانی مبتنی بر نهن هیاهی در پسهممون نسبت به مرحله پیش هممون و در مقایسه با باما درمیانی
شناختی رفتارا به طور معنادارا بیشتر است و نیز بین میانگین نمرات ادراک ممان بلنید (،F=13/45
 )P=0/001در دو یروه هممایشی تفاوت معنیدارا وجود دارد و تفاوت در یروه شناخت درمانی مبتنی
بر نهن هیاهی در پسهممون نسبت به مرحله پیشهممون و در مقایسه با باما درمانی شناختی رفتارا
بیشتر است و بهبود نمرات بیشترا در هممودنیها دیده میشود و این تفاوت ام نظر همارا نیز معنادار
بوده است ( .)P=0/01نتیجهگیری :با توجه به تأثیر معنیدار شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی و
باما درمانی شناختی رفتارا بر ادراک ممان کودکان مبیتال بیه نقیص توجیه/بیش فعیالی ،پیشینهاد
میشود ام این دو روش در جهت افزایش سالمت این کودکان بهره برده شود.
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مقدمه
پژوهش و مطالعه پیرامون اختالالت رفتارا کودکان یکی ام حومههاا مهم در روانشناسی مرضی است؛
یکی ام این اختالالت ،اختالل نقص توجه/بیش فعالی 1است (میونی ،سانتون ،استابلوم و کورنولدا،
 .)2016بر طبق مالکهاا پنجمین ویراست راهنمایی تشخیصی و همارا اختالالت روانی)2013( 2
اختالل نقص توجه/بیش فعالی در وااع الگوا فقدان توجه و یا بیشفعالی-تکانشگرا پایدار است که
مزاحم کارکرد یا پیشرفت فرد میشود و حداال در دو حومه و به مدت شش ماه بروم مییابد؛ همچنین
نشانههاا مختلف نقص توجه ،بیشفعالی  /تکانشگرا پیش ام  12سالگی وجود دارد .براا تشخیص این
اختالل ،می بایست عملکرد فرد بسته به میزان رشد در ممینههاا تحصیلی ،شغلی یا اجتماعی مختل شده
باشد (کایسر ،هینستاینر ،باومیستر ،هولز ،باناوسچسکی و براندیز .)2020 ،این اختالل در حضور اختالالت
دیگر چون اختالالت فراییر رشد ،اسکیزوفرنی و سایر اختالالت سایکوتیک نباید مطرح شود و همچنین،
اختالل روانی دیگرا نباید توجیه بهترا براا هن باشد (سادوک ،کاپالن و سادوک .)2009 ،بر اساس
مالکهاا پنجمین ویرایش راهنماا تشخیصی و روانی اختاللهاا روانی ،سه نوع فرعی براا این اختالل
در نظر یرفته شده است )1 :نوع بیتوجهی 3غالب که شامل عالمتهاا بیتوجهی است؛  )2نوع
بیشفعالی /تکانشگرا 4غالب که شامل عالئم بیشفعالی/تکانشگرا است؛  )3نوع مختلط 5که شامل هر دو
عالئم بیتوجهی و بیشفعالی  /تکانشگرا است (انجمن روانشناسی همریکا .)2013 ،کودکان مبتال به
اختالل نقص توجه/بیش فعالی ممکن است هشفته باشند و یا در کنار همدن با والدین ،همساالن یا معلمان
با مشکل مواجه شوند .کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی اغلب چالشهاا رفتارا دارند که مدیریت
هن براا والدین ،معلمان و حتی خود کودکان دشوار است؛ ام جمله مشکالت کودکان داراا این اختالل
ادراک ممان 6است (جانمحمدا ،حسینی ،پیشیاره ،خرمی و فرضی.)1391 ،
ادراک ممان یکی ام کارکردهاا پردامش اطالعات ممانی است و شامل توانایی تمایز میان فواصل کوتاه ام
میلی ثانیه تا ثانیه (تمایز مدت) است و در مورد تفکیکپذیرا دو محرک مجزا با کمک دورههاا ممانی
کم (اضاوت ممانی) داورا میکند تا دوره ممانی خاص را با دات بیشتر تولید یا مدت رویداد را برهورد و یا
شروع هن را پیشبینی نماید (تاپالک ،داکستادر و تانوک .)2006 ،ادراک ممان در افراد با اختالل
بیشفعالی-کمبود توجه نسبت به جمعیت عادا تفاوت معنادارا دارد و داراا نقص است (میونی و
همکاران .)2016 ،کودکان مبتال به این اختالل بهطور ویژه داراا مشکل در توجه هستند؛ یکی ام
نابهنجاراهاا مغزا در کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی دستگاه شبکهاا است که در عملکرد
توجه و هشیارا نقش دارد و در این اختالل به درستی عمل نمیکند (رایمستد ،المبرک و کریستانسن،
)2016؛ توجه ،به یک سرا عملیات پیچیده نهنی اطالق میشود که شامل تمرکز کردن و یا درییر
)1. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD
)2. The fifth Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder (DSM-5
3. Attention deficit
4. Hyperactive-impulsive
5. Combined
6. Time perception
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شدن نسبت به هدف ،نگهداشتن یا تحمل کردن و یوش به منگ بودن در ممان طوالنی ،رمزیردانی
ویژییهاا محرک و تغییر تمرکز ام هدفی به هدف دیگر است (میلتون .)2010 ،مهمترین مشکل توجه
در کودک مبتال به نقص در توجه پایدار است؛ توانایی حفظ تمرکز پایدار روا برخی ام محرکها با
فعالیتهاا مداوم در ممانی طوالنی توجه پایدار ،نامیده میشود؛ توجه پایدار ،فرد را اادر میسامد تا
توجه مستقیم و به یک یا چند منبع ام اطالعات در طی یک دوره ممانی بیوافه نسبتاً طوالنی داشته
باشد (یروندین .)2010 ،توجه پایدار ،به فرد کمک میکند تا تداخلها را کنترل کرده و فقط به یک
محرک پاسخ دهد؛ کنترل تداخل یکی ام کارکردهاا بامدارا است که در تداوم و استحکام رفتار هدفمند
نقش تعیینکننده دارد (میشل ،مکلنتایر و انگلیش.)2017 ،
حاج محمدا ،نساییان و اسدا ( )1396در پژوهش به این نتیجه دست یافتند که برهورد ممان در سه نوع
اختالل بیشفعالی-کمبود توجه تفاوتی معنادار دارد و نوع بیشفعالی -تکانشگرا نسبت به نوع بیتوجهی
غالب یذر ممان را کندتر ادراک مینمایند؛ در وااع ،ساعت فطرا افراد تکانشگر نسبت به افراد غیر
تکانشگر سریعتر حرکت میکند و به این دلیل هنان یرایش به بیش برهوردا دارند (سوالک ،برنارد-براک و
فریدردیک)2012 ،؛ پس میتوان علت ممینهاا تکانشگرا که یکی ام سه حومه اصلی در این اختالل است
را مشکل در ادراک ممان دانست .در ادراک ممان چهار فرایند اصلی وجود دارد :همممانی ،پیشرفت ممانی،
ترتیب ممانی و طول مدتممان .نظر میرسد که بین این چهار فرایند ،تخمین طول مدتممان ،بیشترین
ارمش بقا را در طول تکامل داشته است چرا که این فرایند براا بامنماییهاا درونی محیط خارجی
ضرورا است (رایمستاد و همکاران )2016 ،دو پیش نیام جهت تخمین طول مدت یک فاصله ممانی
وجود دارد )1 :نوعی ساعت درونی براا ثبت مدتممان پس ام ادراک محرک حسی و  )2معیارهایی در
حافظه براا سنجش این ورودا حسی .پیش نیام دوم به حافظه فعال مرتبط است یعنی فرد باید اادر
باشد ترتیب رویدادها را در نهن خود نگهدارا کند (میلتون .)2010 ،ممان مؤلفهاا مهم در
خودتنظیمی 1رفتار افراد است (بارکلی .)2002 ،ادراک ممان با اطعه پیشانی مرتبط است و در تکلیف
حافظه کارا و توجه پایدار نیز نواحی پیشانی و همچنین نواحی ههیانهاا راست نقش دارند (یروندین،
 .) 2010در نهایت با توجه به هنچه بیان شد ،ضرورت درمان این اختالل با توجه به شیوع باالا هن ،مورد
توجه متخصصان روانپزشکی و روانشناسی است و ام سویی دیگر بهبود مؤلفه ادراک ممان با توجه به
اهمیت باالا هن در بروم نشانههاا نقص توجه/بیش فعالی حائز اهمیت است .تاکنون درمانهاا مختلفی
براا این اختالل طراحی شده است .مطالعات بسیارا درمانهاا مختلف در کودکان داراا اختالل نقص
توجه/بیش فعالی را بررسی نمودهاند که ام هن جمله میتوان به درمانهاا با نوروفیدبک ،با داروهاا
محرک و برنامههاا اصالح رفتار و ترکیبی ام هر دو اشاره نمود (دورن ،هرنس ،هانریچ ،والبریت و لی،
 .)2019باما درمانی 2ام جمله درمانهاا رایج براا درمان و کاهش نشانههاا بیشفعالی است و
اثربخشی باما درمانی در کاهش نشانههاا بیشفعالی به اثبات رسیده است (فیضاللهی ،صادای و رضایی،
1. Self regulation
2. Play therapy
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 .)1399کودکان مبتال به بیشفعالی به دلیل تکانشی و پرخاشگر بودن در ارتباطات خود دچار مشکل
هستند؛ در ارتباطات اجتماعی ما بهوسیله راههاا کالمی و غیرکالمی اطالعات ،هیجانات و نظرات خود را
بیان میکنیم ولی کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی به دلیل تکانشی بودن اادر نیستند بهدرستی
ارتباط برارار کنند .باما بهترین راه براا ارتباط با کودکان است و کودکان با باما خود را بیان میکنند،
در باما درمانی درمانگر سعی میکند دنیاا هیجانی کودک را درک و بیان کند و به درکی هیجانی-
شناختی ام دنیاا کودک برسد .پژوهشها نشان داده باما درمانی موجب بهبود تکانشگرا و کاهش
پرخاشگرا میشود (ابراهیمی ،اصلی پور و خسروجاویدا)1398 ،؛ همچنین باما درمانی موجب بهبود
بامدارا پاسخ و حافظه فعال میشود (عابدا و نکاح )1393 ،و نیز ،باما درمانی موجب افزایش توجه در
کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی میشود (فیضاللهی و همکاران.)1399 ،
باما درمانی شناختی رفتارا ،مداخالت شناختی و رفتارا را با روشهاا باما درمانی ترکیب میکند؛
اما باما درمانی شناختی رفتارا چیزا بیشتر ام تکنیکهاا شناختی رفتارا است؛ ایرچه چارچوب
نظرا این روش بر اصول شناختی رفتارا استوار است و این اصول را به روشی که ام نظر رشدا مهم
هستند با هم ترکیب میکند ثابت شده است که باما درمانی شناختی -رفتارا باعث رشد مهارتهاا
حل مسئله و مهارتهاا اجتماعی کودکان شده است (دالی ،واندر اورد ،فرین ،دانکیرتز ،دوئپفنر و
همکاران.)2014 ،
در باما درمانی شناختی-رفتارا کودک و درمانگر هر دو در انتخاب وسایل باما نقش دارند .کودک ام
فعالیتها و اسباب باماهاا خاص استفاده میکند و درمانگر بهوسیلها مشاهدها این فعالیتهاا
خودانگیخته اطالعاتی ضرورا را جمعهورا میکند که بعداً براا ساخت دار کردن جلسات باما ام هنها
استفاده مینماید (میسورل ،اسپرینگ و تریون .)2011 ،همچنین شناخت درمانی ،کنترل ،چیریی و
مسئولیتپذیرا را براا تغییر رفتار کودک به او میهمومد .بهوسیلها ترکیب مؤلفههاا شناختی ،کودک
میتواند شرکتکنندهاا فعال در درمان باشد؛ براا مثال ،کودکانی که براا تشخیص و اصالح عقاید
غیرمنطقی مورد درمان ارار میییرند ،بهوسیلها درییرا شناختی در درمان ،حسی ام درک شخصی و
اختیار را تجربه میکنند (عبدالهیان ،مخبر ،بالغی و محررا .)2013 ،در این راستا ،اخیراً مداخله نهن
هیاهی بهطور فزایندهاا به عنوان یک رویکرد مداخلهاا براا افراد مبتال به نقص توجه/بیش فعالی
مخصوصاً در مورد عالئم مرتبط با بامدارا پاسخ پذیرفته شده است .مداخالت مبتنی بر نهن هیاهی با
دامن یستردهاا ام بروندادهاا شناختی عاطفی و سالمت مرتبط هستند (کرسول و لیندساا2014 ،؛
بروان ،کرسول و رایان )2015 ،کابات مین نهن هیاهی را به عنوان نوعی ام هیاهی که بر اثر توجه کردن به
هدف در حال جارا و عدم اضاوت و تحلیل لحظه به لحظه تجربیات به دست میهید ،تعریف میکند
(کابات-مین .)2009 ،افراد نهن هیاه وااعیت درونی و بیرونی را همادانه و بدون تحریف ادراک میکند و
توانایی میادا در مواجهه با دامنه یستردهاا ام تفکرات ،هیجانها و تجربهها (اعم ام خوشایند و
ناخوشایند) دارند (رضایی و سردار .)1399 ،یکی ام روش هاا مداخلهاا در حومه نهن هیاهی ،شناخت
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درمانی مبتنی بر نهن هیاهی 1است .شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی یک رویکرد درمانی برخاسته ام
نظریهاا است که توسط تیزدل و همکاران ،بر اساس مدل کاهش استرس مبتنی بر نهن هیاهی کابات-
مین ایجاد شده است (هیلگار )2011 ،شناخت درمانی مبنی بر نهن هیاهی بر همومش توجه و بامدارا
تأکید دارد و معتقد است که ایر فردا اادر به کنترل وضعیت درونی خود باشد ،این امر میتواند بینش و
سامیارا با شناختها و رفتارهاا ناسامیار میربناا عالئم روانپزشکی را فراهم سامد (اسچوئنبرگ،
هیپارک ،کان ،بارندریگت ،بویتالر و اسپیکنز )2014 ،استفاده ام نهن هیاهی به عنوان یک رویکرد
مداخلهاا با این هدف انجام میشود که افراد به یک سرا ام محرکهاا خاص توجه کند (مانند نفس
کشیدن) و ام این طریق اتصال مجدد به این محرکها ممانی که افراد دچار پریشانی روانشناختی میشوند
تسهیل میشود (میچل ،میلوفسکا و کولینز .)2015 ،نهن هیاهی میتواند به عنوان روشی براا مواجه
(کاهش واکنشپذیرا هیجانی) و همچنین به عنوان فرایند براا خود مدیریتی به کار رود .ام نظر درمانی،
این فرایندها اجامه میدهند که افراد با رشته رفتارهاا معمول خود انعطافپذیر باشند و به شیوهاا پاسخ
دهند که با رفتارهاا مورد نظرشان سامیارند (لستر و مورل .)2018 ،بیشاپ و همکاران ( )2004پیشنهاد
کردهاند که در مداخلۀ نهن هیاهی دو جزء اساسی وجود دارد )1 .خودتنظیمی توجه که اشاره به مشاهده
و توجه لحظه به لحظه به تغییرات افکار ،هیجانات و احساسات دارد؛  )2جهتییرا به تجربه که به نگرش
کنجکاوانه و غیر اضاوتی نسبت به تجربه لحظه حال اشاره دارد و پذیرش و یشودیی به هنچه در لحظه
اتفاق میافتد را نشان میدهد .بر اساس این مفهوم ،مداخله نهن هیاهی میتواند به عنوان تمرینی براا
خودتنظیمی توجه و بامدارا پاسخ نگریسته شود .این تمرینها شامل کاهش برانگیختگی و کنترل توجه
نسبت به لحظه کنونی با نهنی بام و غیر اضاوتی است؛ بنابراین ،به نظر میرسد که نهن هیاهی میتواند
مزایاا سودمندا براا افراد با مشکالت بامدارا پاسخ هم چون نقص توجه/بیش فعالی داشته باشد.
شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی براا کودکان یک روش رواندرمانی یروهی براا کودکان  9تا 13
ساله است که ابتدا با هدف افزایش توجه در کودکان توسعه پیدا کرد (سیمپل .)2010 ،نهن هیاهی به
عنوان توجه و هیاهی بر هنچه که در لحظه اکنون اتفاق میافتد تعریف شده است (بارتلت ،مارتین ،نیل،
ممیش ،اوتاهال و همکاران.)2019 ،
در تامهترین پژوهشها نهن هیاهی موجب بهبود در نشانههاا نقص توجه/بیش فعالی در جمعیت
بزرگساالن شده است (لی ،ما ،هو ،تیسانگ ،ژنگ و وئو .)2017 ،همچنین شناخت درمانی مبتنی بر نهن
هیاهی موجب میشود که فرد ادراک ممان دایقترا داشته باشد (شوتز ،اوتن ،ویتمن ،اسچیمیدت و
کوهلز .)2016 ،در این راستا ،پزوئلوس و همکاران در پژوهشی اشاره کردند که تمرینهاا نهن هیاهی
بهطور مؤثرا منجر به کاهش پاسخهاا تکانهاا و بهبود مکانیسمهاا باردارا و نظارت بر پاسخ در
بزرگساالن سالم میشود (پومیولوس و همکاران .)2019 ،ام هنجا که مشکالت ریشهاا و اصلی این اختالل
نقص در عملکردهاا شناختی است ضرورا است هر درمان مورد استفاده براا اختالل بیشفعالی-کم
توجهی موجب بهبود در عملکردهاا شناختی شوند و در نهایت در جمعبندا مبانی نظرا و پژوهشی
)1. Mindfulness- Based Cognitive Therapy (MBCT
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مطرح شده میتوان یفت ادراک ممان در اختالل نقص توجه/بیش فعالی نقش مهمی دارد .ام هنجا که
مشکالت ریشهاا و اصلی این اختالل نقص در عملکردهاا شناختی است ضرورا است هر درمان مورد
استفاده براا اختالل نقص توجه/بیش فعالی موجب بهبود در عملکردهاا شناختی شوند و دو درمان یاد
شده هر دو در بهبود عملکردهاا شناختی در جمعیتهاا مختلف اثریذار بودهاند ولی اثربخشی این دو
درمان در جمعیت کودکان مبتال به بیشفعالی تعیین و مقایسه نشده است .پژوهش حاضر به مقایسه و
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی و باما درمانی شناختی رفتارا میپردامد که هر دو بر
کارکردهاا شناختی در جمعیتهاا مختلف اثریذار بودهاند و هر دو درمان تمرکز ویژهاا بر افزایش
توجه دارند ولی با دو مسیر متفاوت اثر مییذارند؛ شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی ام مسیر بهبود
توجه انتخابی بر لحظه اکنون موجب بهبود عملکردهاا شناختی میشود و باما درمانی شناختی-رفتارا
ام مسیر افزایش بامدارا پاسخ عمل میکند؛ لذا به دلیل شباهت کلی دو روش ام نظر تمرکز بر توجه
کودکان و نیز تفاوت دو روش در دو مسیر یاد شده ،دو روش انتخاب یردیده است تا اثربخشی هنها
مقایسه شود .سؤالهاا اساسی پژوهش این است:
 .1هیا شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی و باما درمانی شناختی رفتارا بر ادراک ممان در
کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی در مرحله پسهممون مؤثر است؟
 .2هیا شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی و باما درمانی شناختی رفتارا بر ادراک ممان در
کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی در مرحله پیگیرا پایدار است؟
 .3هیا بین شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی و باما درمانی شناختی رفتارا بر ادراک ممان
در کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی تفاوت وجود دارد؟
روش پژوهش
پژوهش حاضر نیمه تجربه با طرح پیشهممون ،پسهممون و پیگیرا با دو یروه هممایش بود .جامعه همارا
شامل کلیه کودکان دچار نقش توجه/بیشفعالی که طی  4ماه ام دا ماه  1398تا فروردین  1399به
کلینیک توانبخشی شایان شهر تهران مراجعه کرده بودند .ام میان کودکان مراجعهکننده با توجه به
مالکهاا ورود که عبارت بودند ام تشخیص اختالل نقص توجه همراه با بیشفعالی ،سن بین  9تا 13
سال ،معدل باالا  18و رضایت والدین براا شرکت فرمندشان در مطالعه و مالکهاا خروجی مصرف
داروا مؤثر با مداخله کنونی (ریتالین ،متیل فنیدیت و استراموکس و ریسپیریدون) و غیبت بیش ام دو
جلسه بودند  60کودک به روش نمونهییرا غیر تصادفی در دسترس انتخاب و به صورت یمارش تصادفی
در دو یروه هممایشی ارار یرفتند.
ابزار پژوهش
 .1پرسشنامه فرم کوتاه و تجدیدنظر شده مقیاس درجهبندی کانرز والدین .این پرسشنامه در
سال  1960توسط کیت کانرم ساخته شده است و به صورت  93سؤالی و  73سؤالی  26سؤالی تهیه شده
است .ام این پرسشنامه براا تشخیص کودکان بیشفعال استفاده میشود .در پژوهش کنونی ام فرم 26
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سؤالی استفاده میشود که توسط مادران تکمیل میشود و داراا  4میر مقیاس است .1 :مشکالت
شناختی-بیتوجهی  .2مخالفت جویی  .3تکانشگرا  .4شاخص نقص توجه/بیش فعالی و در هرکدام ام میر
مقیاسها ام مجموع پاسخ والدین ام  0تا  3در عبارت مربوط به هن میرمقیاس محاسبه میشود .محدودها
سنی مورد استفاده در این پرسشنامه  3تا  17سال است و تکمیل هن  5تا  10دایقه طول میکشد .این
پرسشنامه داراا  30یویه است و سه یروه نشانههاا نقص توجه/بیش فعالی را که در  DSMدرج شده را
میسنجد 9 :یویه کمتوجهی 9 ،یویه بیشفعالی-تکانشگرا را میسنجد و  12یویه مجموعهاا ام
نشانههاا نقص توجه/بیش فعالی را به عنوان خرده مقیاسهایی مجزا که با عنوان شاخص نقص
توجه/بیش فعالی معرفی شده است را میسنجد (داورا هشتیانی ،جزایرا ،عربگل ،رامجویان و خادمی،
 .)1393نمرها کل این هممون در دامنهاا ام  26تا  104است و ایر نمرها کودک باالتر ام  34به دست
هید بیانگر اختالل نقص توجه/بیش فعالی در کودک است .اعتبار این هممون ام سوا موسسه علوم شناختی
 0.85یزارش شده است و نیز پایایی این پرسشنامه با روش هلفاا کرونباخ  0/81یزارش شده است
(هاایی ،عابدا و محمدا.)1390 ،
 .2آزمون ادراک زمان (تکلیف رایانهای سنجش بازتولید زمان) .این هممون با ااتباس ام هممونهاا
بکار رفته در مطالعات مشابه (برادوا و انگل )2011 ،براا ارمیابی بامتولید ممان طراحی شده است .منطق
این هممون ،اجراا یک تکلیف مشخص در طول ممانی مساوا با ممان ارائه یک محرک است .در پژوهش
حاضر ام تکلیف بام تولید ممان که توسط نظرا ،میرلو و اسدماده ) )1390در ایران ساخته شده است
استفاده میشود .در این تکلیف در صفحه نمایش ،یک محرک دیدارا (شکل دایره) در مرکز صفحه
نمایش و در دو بامه ممانی کوتاه ( 700،600یا  800میلی ثانیه) و نیز بامه ممانی بلند ( 3000 ،2800یا
 3200میلی ثانیه) ارائه میشود .ابل ام ثبت مرحلهاا تمرینی ارائه میشود تا توضیحات المم به
شرکتکنندیان داده شود .هنها باید مدتممان حضور دایره در صفحه نمایش را به خاطر بسپارند و
بالفاصله بعد ام رفتن دایره مدتممان حضور هن دایره را با فشار دادن کلید اسپیس و نگهداشتن این دکمه
به همان میزان ممان ،هن را بامتولید نمایند .در بامهممایی  20الی  30رومه بر روا  21نفر ،ضریب پایایی
 0.57براا بامها ممانی کوتاه و ضریب  0.75براا بامها ممانی بلند به دست همده است (نظرا ،میرلو،
سلطانلو ،روشنی و اسدماده .)1392 ،نحوها محاسبها نمرها هممون بامتولید ممان بدین صورت است:
نمرها خام متغیر بامتولید ممانی بر اساس فرمول میر تصحیح میشودT corrected= T ( :
 .)reproduced- TstandRD/T standardدر فرمول باال  T producedبیانگر طول ممان بامتولید
شدها محرک بهوسیله هممودنیها و  T standardممان استاندارد شده به هممودنی براا بامتولید است.
میزان و جهت خطاا ممان بامتولید شده بهوسیلها این فرمول نشان داده میشود .مقادیر منفی نشان
میدهند که بامتولیدمان پایینتر ام ممان استاندارد بوده است .مقادیر مثبت نیز نشان دهندها بامتولید
بیش ام ممان استاندارد است .ایر نمرها تصحیح شده نزدیک به صفر شود ،نمایانگر دات بیشتر هممودنی
در بامتولید ممان است (نظرا و همکاران.)1390 ،
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 .3شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی .محتواا جلسههاا همومشی شناخت درمانی مبتنی بر نهن
هیاهی بریرفته ام پروتکل ویجر-بریسما ،هنه ،فرومسما ،استر ،دابراین و همکاران ( )2012است؛ این
جلسهها هفتهاا دو بار بریزار شد و هر جلسه  60دایقه به طول انجامید که خالصه جلسات به شرح میر
است:
جلسه اول .تنفس و نیز معرفی کودکان به یکدیگر-مفهوم نهن هیاهی و تفاوت توجه هیاهانه ام توجه
عادا و نیز هیاهی ام اینکه بسیارا ام ما بر روا هواپیماا اتوماتیک مندیی میکنیم-انجام تمرینات
خوردن و یوش سپارا نهن هیاهانه و یفتویو دربارها هنها-تنفس با سنگ.
جلسه دوم .شروعی دوباره حمایت ام شرکتکنندیان براا تمرینات رومانه .یفتویو درباره موانع انجام
تمرینات بهصورت رومانه -تمرینات یوش سپارا و خوردن-حرکت جلبکهاا دریایی-تنفس-نهن هیاهی
تنفس ،نهن هیاهی حواس و نیز نهن هیاهی حرکات بدن به کودکان-هنها در این جلسه با انجام
تمرینهایی مانند مراابه و نهن هیاهی حرکات بدنی با مفهوم و فواید نهن هیاهی هشنا میشوند؛ تکلیف
منزل :رومانه حداال یکبار تمرین تنفس با مهره ها-کاربرد نهن هیاهی در مندیی روممره (توجه به واایع
خوشایند چه کوچک و چه بزرگ-و توجه به افکار و حواس بدنی مرتبط با ان-پوشیدن کفشها همراه با
نهن هیاهی).
جلسه سوم .من کیستم؟ ادامه حمایت و تشویق کودکان براا انجام تمرینهاا رومانه-ایجاد توانایی
مشاهدها افکار در شرایط دشوار و راابتی-کودکان با نهن هیاهی بدن ،افکار و احساسهاا بدنی هشنا
شده و تفاوت این سه مؤلفه را بر تجارب مندییشان درک میکنند .تمرینات یوش سپارا و خوردن و
یفتویو درباره ترجیحات خوردن-مرور تکالیف منزل-تمرین مشاهده نهن هیاهانه افکار و یفتویو
دربارها هنها .تکلیف منزل :تمرین تماشاا افکار حداال یکبار در روم-تمرین نهن هیاهی در مندیی
روممره :توجه کودکان به این موضوع که نهن نامهربان چه ممانی فعال میشود و چه میگوید-خوردن
خوراکی بهصورت نهن هیاهانه).
جلسه چهارم .احساسات و تجارب ناخوشایند-چشیدن نهن هیاهانه :تمرینات یوش سپارا و خوردن-
مرور تکالیف منزل-واایع خوشایند و یفتویو دربارها هن-یفتویو درباره درد و رنج-مرورا بر نهن
نامهربان-حرکات مومون-یویاا کششی انگشتان و یفتویو دربارها هن-نهن هیاهی احساسات-نقاشی یا
شعر احساسات-یفتویو با احساسات .کشف یک میوه ،چشیدن و حرکات بدنی نهن هیاهانه .تکالیف
منزل :نوشتن یا نقاشی دو شعر یا هایکو که تجربه احساس کودک در هنگام یوش سپارا به تمرینات
احساسات را نشان دهد و هوردن هنها در جلسها بعد -دوش یرفتن نهن هیاهانه.
جلسه پنجم .پاسخ و عکس العمل-موسیقی براا یوشهاا ما :انجام تمرینات یوش سپارا و خوردن-
مرور تکالیف منزل-یفتویوا واایع خوشایند-یویا-یفتویوا چالهها و خیابانهاا متفاوت-هیاهی ام
حس شنوایی ،تکلیف منزل :انجام تمرینات یویا هر روم-تمرین نهن هیاهی در مندیی روممره :توجه به
نهن نامهربان.
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جلسه ششم .پاسخدهی و ارتباط-تولید و بیان صداها :مرورا بر تجربه کودکان در ارتباط با چالهها
(واکنش) و خیابانها (پاسخها) ا متفاوت-معرفی الب مهربان به عنوان درمانی براا نهن نامهربان-
کودکان با انجام تمرینهایی مانند ابرام و بیان هیاهانه هیجانها هشنایی پیدا میکنند و درمیابند که افکار
بر احساسها و حواس بدنی اثر مییذارد و ام هن اثر میپذیرد .تمرینات یوش سپارا و خوردن-مرور
تکالیف منزل-وارسی بدن-ارتباطات دشوار و یفتویو دربارها هنها-راه رفتن نهن هیاهانه-یفتویوا
الب مهربان .تکلیف منزل :انجام رومانه تمرینات یویا-توجه کودکان به چالههاا معمول خود و امتحان
خیابانهاا متفاوت-توجه به نهن نامهربان.
جلسه هفتم .ارتباط و عشق-تمرین نگاه کردن ادامه دادن به بسط ظرفیت پاسخدهی با الب مهربان
بهجاا ابرام عکس العمل-و معرفی مهربانی به عنوان تمرینی ویژه براا رشد الب مهربان-تفاوت بین
دیدن هیاهانه و دیدن معمولی-همومش اضاوت کردن و توصیف کردن .تمرینهاا یوش سپارا و
خوردن-مرور تکالیف منزل-تمرین پاسخ بهجاا عکسالعمل و یفتویو دربارها هنها-حرکت باران-همه با
هم-مهربانی و یفتویو دربارها هن .تکلیف منزل :یوش دادن به راهنماا درونی مهربان-تمرین نهن
هیاهی در مندیی روممره :همومش به کودکان تا ممانی که با کسی مشکلی دارند سعی کنند ام ماویه دید
او به مشکل نگاه کنند-در موااع پراسترس به جاا عکسالعمل نشان دادن توسط نهن نامهربان با الب
مهربان پاسخ دهند.
جلسه هشتم .ادرتمند کردن ماهیچههاا توجه .ترویج و رشد دوست داشتن-انجام تمرینات یوش
سپارا و خوردن-مرور تکالیف منزل-تمرین حرکتهاا نهن هیاه .تکلیف منزل :همومش به کودکان و
یفتن اینکه به خودتان اول بدهید که روما چند دایقه و چند بار در هفته نهن هیاهی را انجام دهید-
انجام رومانه یویا-انجام نهن هیاهی در مندیی روممره.
جلسه نهم .لمس جهان با نهن هیاهی :کودکان ام طریق تمرینها با لمس نهن هیاهانه هشنا میشوند و
با استفاده ام حس المسه به درک جهان میپردامند .مرور تمرینات ابلی .تمرینات منزل :تنفس نهن
هیاهانه-تمرین نهن هیاهی بدن و حواس و بخصوص حس المسه.
جلسه دهم .بینی چه چیزهایی را میشناسد؟ کودکان با انجام تمرینهایی مانند اضاوت کردن در مورد
بوهاا بد و حرکتهاا بدنی نهن هیاهانه ،عالوه بر رشد نهن هیاهی ام اضاوتهاا خود در مورد حس
بویاا هیاه شده و حق انتخاب براا پاسخیویی به تجارب را میشناسند .تمرینات منزل :حرکات بدنی
نهن ایاه-نهن هیاهی حواس– تمرکز بر حواس بویایی.
جلسه یامدهم .مندیی تکرار نیست :این جلسه هدف یکپارچه کردن نهن هیاهی حواس مختلف است.
کودکان یاد میییرند که افکار و احساسهاا ما وااعیت ندارند و فقط فکر و احساس هستند؛ تمرینات
منزل :نهن هیاهی تنفس-نهن هیاهی حواس-مشاهده افکار
جلسه دوامدهم .مندیی با نهن هیاهی ،مهربانی و هیاهی .در این جلسه کودکان به ارمیابی برنامه
میپردامند و ترغیب میشوند که نهن هیاهی را در مندیی روممره بکار ببرند
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 .4بازی درمانی شناختی-رفتاری .محتواا جلسههاا همومشی بریرفته ام پروتکل اسپرینگر و همکاران
( )2014و مبتنی بر بهبود روابط والد -کودک و ایجاد همدلی و پذیرش است؛ این جلسهها هفتهاا دو بار
بریزار شد و هر جلسه  60دایقه به طول انجامید که خالصه جلسات به شرح میر است:
جلسه اول .هشنایی درمانگر و کودکان با هم و نیز با محیط همومشی و ارائه وظایف یروه در ابتداا جلسه
ارائه شد .بیان موضوعات پایه ام ابیل :تشویق و تقویت والدین ،همدلی با والدین ،عادا و طبیعی جلوه
دادن مشکالت ارتباطی والدین با فرمندان هنها ،هشنایی با مفاهیم اصلی و توضیح اهمیت باما ،فهرستی ام
اسبابباماها ،اوانین و نحوه اجراا جلسههاا باما والدین با کودکان در منزل ،مکان و ممان باما ،اجراا
پیشهممون ام دیگر برنامههاا جلسه نخست بود.
جلسه دوم .اجراا باما مینی بسکتبال ،اجراا باما طراحی با نخ با هدف افزایش اعتماد به نفس و
کاهش ترس ام انتقاد دیگران ،صحبت درباره احساسات؛ کودک در جلسهها باما هدایتگر است؛ توجه به
احساسهاا کودک ام طریق حالتهاا چهره ،بدن ،لحن صدا ،کالم کودک .بامتاب ادراک والدین ام
احساسهاا کودک ،ااطعیت در ممینه محدودیتها ،تعیین اهداف باما شامل بروم احساسهاا و
هیجانهاا کودک.
جلسه سوم .باما ساختمان ساما با الگو و با تصویرساما نهنی ،اجراا حرکات پانتومیم ،بررسی
تفاوتهاا ناتی کودکان ام نظر ویژییهاا ظاهرا .اسباب باماهاا مربوط به مندیی وااعی ،اسباب
باماهاا مربوط به برونریزا خشم .اسباب باماهایی براا خالایت همومش بایدها و نبایدهاا جلسههاا
باما (باما در مکان و ممان مشخص ،چیدن یکسان اسباب باماها ،هدایتگر بودن کودک ،بامیرداندن
مسئولیت به کودک ،سرمنش نکردن در ابال خواسته نامناسب ،توصیف شفاهی باما ،تعیین
محدودیتهاا باما و ااطعیت در هنها ،تقویت فرایند تالش و تشویق تالش کودک) نبایدها (انتقاد
نکردن ،تحسین نکردن ،عدم پرسش سؤال هدایتیرانه ،عدم اطع جلسات باما ،عدم همومش و اطالعات)
جلسه چهارم .شناسایی احساسات اصلی با تصاویر ارائه شده بر روا مقوا و تمرین هنها به کمک همومش
دهنده ،بحث درباره رویدادهاا اجتماعی ایجاد کننده حاالت چهره و بررسی تفسیرها و اسنادها ،باما
بشین و پاشو بهصورت مستقیم و معکوس ،همومش فن خود پرسی .سپس اوانین باما همومش داده شد؛
مراحل جلسه باما :ابل باما ،هنگام باما و بعد ام باما .همومش مهارت محدودیت یذارا براا رفتارهاا
نامناسب کودکان .اعمال مراحل سه یانه محدودیت شامل انعکاس همدالنه و صمیمی احساسهاا کودک،
بیان محدودیت در االب جمالت کوتاه و واضح ،ارائه جایگزین اابل ابول ،بیان دالیل محدودیت یذارا،
همومش ممان محدودیت یذارا.
جلسه پنجم .باما مجسمه حرکت و اجراا دستورات بهصورت مستقیم و معکوس با مجسمه و استدالل
در مورد دستورات مجسمه ،تهیه کارتهاا مقوایی شامل کلمات (اشکال) نااص و کامل کردن هن توسط
کودکان .چگونگی صحبت با کودک ،اهمیت شناخت احساسهاا خود ،فهرست مهارتهاا جلسه باما
نظیر حفظ ساختار ،همدلی ،دنبالهروا ،پرهیز ام سؤال و رهنمود دادن ،شرکت در باما ،فرو روا در نقش
تخیلی ،تطابق لحن صدا و حالت چهرهاا با حالت کودک ام دیگر مباحث این جلسه بود.

فصلنامه خانواده درمانی کاربردی

| بهار  |1400دوره | 2

|

شماره 1

210

جلسه ششم .تکلیف عبور ام مام بر اساس الگوا شروع ،تغییر و تواف ،بیان خطاها توسط یروه به یکدیگر
و چارهاندیشی یروهی ،پخش فیلم براا کودکان و درخواست براا یادهورا و بامساما الگوهاا همان
رفتارها بعد ام اتمام فیلم .روش هاا افزایش اعتماد به نفس نظیر فرصت دستوپنجه نرم کردن با
مشکالت را به کودک دادن ،واکنش و بامخورد به تجربه کسب شده توسط کودک ،سرمنش نکردن هنگام
صدمه دیدن ،توصیف شرایط پرخطر و هسیبما بدون سرمنش ام دیگر مباحث این جلسه بود.
جلسه هفتم .نقش معلم و دانشهموم توسط کودکان و تصحیح دیکتههاا همدیگر ،تمرین مهارتهاا
ارتباطی با استفاده ام روش مدل و نقش باما کردن .همومش نحوه ترغیب و تفاوت هن با تحسین ،لزوم
ترغیب کردن به جاا تحسین کردن ،توضیح ویژییهاا ترغیب دیگر مباحث جلسه هفتم بود.
جلسه هشتم .افزایش مهارت خودهیاهی شامل بررسی و تقویت تواناییها و نقاط اوت هر کودک در
مقایسه با یذشته خود ،مرور باماهاا جلسات ابل و در ادامه مرور مهارت حق انتخاب دادن ،محدود
کردن و ترغیب کردن ،محدودیت یذارا به صورت پیشرفته به شکل توضیح عوااب کار ،تعمیم محدودیت
به خارج ام جلسه و در نهایت اجراا پسهممون ام اهم موارد این جلسه بود.
شیوه اجرا .روش اجرا به این صورت بود که بعد اجراا پیشهممون ،کودکان یروه هممایش ،پروتکل
شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی را در دوامده و کودکان یروه هممایش باما درمانی شناختی-رفتارا
هشت جلسه جلسه  60دایقهاا و به صورت هفتهاا دو جلسه و به شیوه یروهی دریافت کردند؛ هممون
پیگیرا بعد ام یذشت یک ماه ام پایان جلسات اجرا شد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها ام هممون تحلیل
واریانس با اندامهییرا مکرر و هممون تعقیبی بونفرنی استفاده شد.
یافتهها
در این پژوهش در یروه هممایشی شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی  5نفر در پایها سوم ابتدایی (8/4
درصد) 5 ،نفر در پایها چهارم ابتدایی ( 8/4درصد) 10،نفر در پایها پنجم ابتدایی ( 16/9درصد) و  7نفر
در پایها ششم ابتدایی ( 11/8درصد) و  3نفر ( 5درصد) در پایها هفتم ابتدایی مشغول به تحصیل
بودهاند .در یروه هممایشی باما درمانی شناختی-رفتارا 4 ،نفر در پایها سوم ابتدایی ( 6/7درصد) 6 ،نفر
در پایه چهارم ابتدایی ( 10/1درصد) 9 ،نفر ( 15/9درصد) در پایها پنجم ابتدایی و  6نفر در پایه ششم
ابتدایی ( 10/1درصد) و  4نفر در پایها هفتم ابتدایی ( 6/7درصد) مشغول به تحصیل بودهاند.
جدول  .1شاخصههای توصیفی ادراک زمان بلند و ادراک زمان کوتاه برای گروههای آزمایش ()n=59
شاخصهای آماری

پیشآزمون

پیگیری

پسآزمون

متغیر

یروه

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف
معیار

میانگین

انحراف معیار

ادراک
ممان بلند

نهن هیاهی
باما درمانی شناختی
رفتارا

72/0
73/0

07/0
07/0

64/0
71/0

06/0
07/0

64/0
71/0

07/0
06/0
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ادراک
ممان
کوتاه

40/0
42/0

نهن هیاهی
باما درمانی شناختی
رفتارا

06/0
06/0
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06/0
06/0

31/0
40/0
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06/0
06/0

32/0
40/0

اطالعات جدول  1نمرات میانگین و انحراف استاندارد ادراک ممان بلند و ادراک ممان کوتاه در مرحله
پسهممون در هر دو یروه هممایش شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی و باما درمانی شناختی-رفتارا
نشان میدهد.
جدول  .2نتایج آزمون توزیع طبیعی نمرهها و آزمون همگنی واریانسها
کولموگراف-اسمیرنف

گروه
متغیر

موخلی

آزمون لوین
یرین
هاوس
ییسر

درجه
همادا

هماره

سطح
معنادارا

درجه
همادا

هماره

سطح
معنادارا

ادراک
ممان
بلند

نهن هیاهی
باما درمانی
شناختی
رفتارا

30
29

02/0
11/0

06/0
14/0

57

021/0

87/0

59/0

ادراک
ممان
کوتاه

نهن هیاهی
باما درمانی
شناختی
رفتارا

30
29

01/0
11/0

08/0
07/0

57

015/0

90/0

0/69

موخلی

سطح
معنادارا

32/0

001/0

56/0

001/0

نتایج جدول  2نشان میدهد هممون کولمویراف-اسمیرنف حاکی ام برارارا شرط تومیع طبیعی نمرهها و
نتیجه هممون لوین نیز نشان دهنده برارارا شرط همسانی واریانسها در متغیرهاا پژوهش (ادراک ممان
بلند و ادراک ممان کوتاه) است .همچنین هماره  Wموخلی براا متغیرهاا پژوهش در سطح 0/01
معنیدار است؛ ام این رو یافتهها نشان میدهد که واریانس تفاوتها در بین سطوح متغیر وابسته
معنیدارا بوده و مفروضه کرویت برارار نیست؛ بنابراین در ادامه براا تفسیر نتایج هممون اثرهاا درون
هممودنیها ام یرینهاوس ییسر استفاده شد.
جدول  .3نتایج تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیریهای مکرر در دو گروه آزمایش در سه مرحله
متغیر

منبع تغییرات

ادراک ممان بلند

مراحل مداخله
مراحل × یروه
بین یروهی

سطح

اندازه

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

نسبت
F

اثر

معناداری

76/0
59/0
10/0

089/0
039/0
102/0

19/1
19/1
1

075/0
033/0
102/0

58/189
24/83
4/01

001/0
001/0
001/0
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116/0
040/0
157/0

مراحل مداخله
مراحل × یروه
بین یروهی

|
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39/1
39/1
1

083/0
029/0
157/0

57/140
83/48
45/13

001/0
001/0
001/0
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71/0
46/0
19/0

نتایج جدول  3نشان میدهد که مداخله شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی و باما درمانی شناختی-
رفتارا بر ادراک ممان بلند ( )P= 0/001 ،F=1/014با اندامه اثر  0/10و ادراک ممان کوتاه (،F=13/45
 )P= 0/001با اندامه اثر  0/19مؤثر بوده است .با توجه به معنادار بودن عامل درون یروهی المم است
مقایسههاا موجی انجام شود .جدول  4براا مقایسههاا موجی ادراک ممان بلند و ادراک ممان کوتاه
هورده شده است.
جدول  4نتایج آزمون بنفرونی در سه مرحله به تفکیک گروههای آزمایش
متغیرها

مرحله ()I

یروه شناخت درمانی مبتنی
بر نهن هیاهی

یروه باما درمانی
شناختی-رفتارا

میانگینها
)(I-J

خطاا
معیار

میانگینها
)(I-J

خطاا
معیار

ادراک ممان بلند

پسهممون
پیگیرا
پیگیرا

پیشهممون
پیشهممون
پسهممون

**0/049
**0/046
0/004

0/003
0/003
0/001

*0/051
**0/048
0/007

0/006
0/004
0/0001

ادراک ممان کوتاه

پسهممون
پیگیرا
پیگیرا

پیشهممون
پیشهممون
پسهممون

**0/055
**0/054
0/002

0/004
0/004
0/002

*0/058
**0/061
0/0003

0/004
0/005
0/0001
*

P<0/05 **P<0/01

جدول  4مقایسه سه مرحله در یروههاا هممایش شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی و باما درمان
شناختی-رفتارا نشان میدهد که تفاوت در ادراک ممان بلند ( )P=0/001و ادراک ممان کوتاه
( ،)P=0/001در مراحل پسهممون و پیگیرا در ایاس با پیشهممون ،معنادار و این تأثیر تا مرحله پیگیرا
پایدار مانده است.
بحث و نتیجهگیری
هدف این پژوهش تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی و باما درمانی شناختی رفتارا
بر ادراک ممان در کودکان مبتال به نقص -توجه بیشفعالی بود .بر اساس یافتههاا این پژوهش نمرات
هممودنیها در نمرات ادراک ممان بهبودا اابل توجه داشته است؛ همچنین پایدارا مداخله در مرحله
پیگیرا نیز ثبات داشت .این یافتهها با یافتههاا میچل و همکاران ( ،)2017اسکوتز و همکاران (،)2016
کرامر و همکاران ( ،)2013مایلوسکا و همکاران ( ،)2007تابناک ( )1396و عبدالهیان و همکاران ()2013
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همسو است .براا تبیین بهبود ادراک ممان بهوسیلها شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی و باما
درمانی شناختی رفتارا ،باید یفت که بهبود کارکردهاا شناختی موجب بهبود ادراک ممان نیز خواهد
شد و چنانچه در فرضیههاا ابلی پژوهش نکر شد ،هر دو درمان یاد شده باعث بهبود حافظها فعال و
توجه پایدار شدهاند  .نقش کارکردهاا شناختی ام جمله توجه در ادراک ممان روشن شده است .افراد با
توجه بهتر و توانایی حافظه فعال بیشتر ،تواناییهاا ممانی باالترا دارند .میتوان یفت توجه ،ادراک ممان
را تحت تأثیر ارار میدهد؛ و ظرفیت حافظها فعال در کنترل توجه نقش دارد .در وااع ،افرادا که
ظرفیت حافظها فعال باالترا دارند در کنترل ت وجه بر روا یک تکلیف مشخص ،توانایی بیشترا دارند
بخصوص ممانی که با محرکهایی که حواسشان را پرت میکند روبرو میشوند (وهرل و مایلیانو.)2012 ،
با توجه به مشترک بودن برخی ام نواحی مغزا درییر در کارکردهاا اجرایی و ادراک ممان (مانند لوب
پیشانی) و همچنین نقش عوامل کارکردهاا اجرایی (همچون حافظها فعال ،توجه و تصمیمییرا) بر
ادراک ممان؛ شناخت درمانی مبتنی بر نهن هیاهی و باما درمانی شناختی رفتارا موجب بهبود ادراک
ممان شدهاند .در طول تاریخ مطالعها ادراک ممان ،مدلهاا مختلفی براا ادراک ممان ارائه شده است.
همچون مدل ساعت درونی و در مدل جدید این رویکرد؛ مدل دروامها توجه بر اساس فرایند توجه ،به
توصیف ادراک ممان پرداخته میشود .در این مدلها اعتقاد بر این است که انسان داراا یک ساعت درونی
است .پالسهاا ممانی جهان بیرون ،بر اساس پالسهاا ادراک ممان سپرا شدها نهنی محاسبه میشود؛
اما فرایند توجه میتواند ادراک ممانی نهنی را دچار تغییر میکند .بر اساس این مدل ،درک ممان حاصل
عملکرد فرایندهایی نظیر توجه ،حافظها کوتاه مدت و حافظها بلند مدت است .هنگامی که توجه دچار
حواسپرتی میشود ،میزان پالس ممانی کمترا مورد محاسبه ارار میییرد و در نتیجه ممان ،کوتاهتر
ادراک میشود؛ به بیان دیگر ،ممانی جهش ممانی اتفاق میافتد که فرد دچار بیتوجهی و حواسپرتی شده
و توجه او منحرف شده است (هانسن و همکاران .)2013 ،تقریباً تمامی شواهد نشان میدهد که کارکرد
اشر فرونتال و به خصوص پیش پیشانی در نیمکرها راست ،واسطها تواناییهاا اطالعات ممانی براا
ارمیابی فواصل طوالنی وابسته به تکالیف افتراق مدتممان است (توپالک و همکاران)2006 ،؛ همچنین
اشر پره فرونتال خلفی جانبی در بامتولید ممان درییر است و این مسئله میتواند به این دلیل باشد که
تخمین طول مدتممان ،نیام به حفظ سلسلهاا ام اطالعات در حافظها کوتاه مدت و حافظها فعال دارد؛
به عبارت دیگر ،ادراک ممان و فرایندهاا شناختی هنگامی که افزایش سطح فعالیت شناختی مورد نیام
است؛ به هم مرتبط میشوند (میچل و همکاران.)2017 ،
باید یفت که توانایی تنظیم توجه هستها اصلی و موضوع مشترک اختالل نارسایی توجه و بیشفعالی و
توجه هیاهی است؛ ام سویی دیگر؛ نهن هیاهی ،اختصاص توجه بدون اضاوت به تجربه در حال حاضر
تعریف میشود .نهن هیاهی دو جز اصلی دارد؛  )1خودتنظیمی توجه که به مورد مشاهده ارار دادن و
توجه کردن به لحظه به لحظها تغییرات تفکر ،احساسات و عواطف اشاره دارد؛  )2جهتدهی به تجربه
که اشاره به کنجکاوا در مورد سریردانی نهن و بام بودن نسبت به تجربها اینجا و اکنون دارد؛ بر
اساس این مفاهیم ،میتوان به نهن هیاهی به عنوان یک تمرین خود-تنظیمی توجه نگاه کرد .این تمرین
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شامل کاهش برانگیختگی و تنظیم توجه بهسوا لحظها کنونی با یک نهن بام و بدون اضاوت است
(عبدالهیان و همکاران)2013 ،؛ بنابراین به نظر میرسد نهن هیاهی میتواند فوایدا براا افراد با مسائل
و مشکالت توجه مانند اختالل نارسایی توجه و بیشفعالی فراهم هورد .تمرینات نهن هیاهی کارکردهاا
اجرایی (توجه ،حافظها فعال و بامدارا) را درییر میکند که بهطور بالقوه منجر به تقویت این تواناییها
و تغییرات یسترده در توانایی خودتنظیمی میشود .همانطور که توجه هستها مرکزا تمرینات نهن
هیاهی است ،به احتمال میاد تمام نظامهاا توجه (یوش به منگی ،جهتییرا و توجه متضاد) درییر
میشوند؛ ام سویی دیگر باما درمانی شناختی رفتارا با نظمبخشی به افکار و رفتارها میتواند نقشی
اابل مالحظه در بهبود کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی ایفا کند؛ امرومه روم به روم بیشتر ام پیش
ثابت میشود که باما درمانی ،میتواند در درمان کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی مؤثر باشد.
بارکلی اعتقاد دارد که کودکان بیشفعال بسیار دیرتر ام بقیه کودکان میتوانند ام مرحله صحبت کردن
اابل شنیدن با خود به مرحله صحبت درونی برسند .صحبت کردن درونی مستقیماً مرتبط است با
توانایی کنترل خود ،بنابراین بسیار حائز اهمیت است که اجامه دهیم کودکان مبتال به نقص توجه/بیش
فعالی تا اندامهاا که نیام دارند با خود صحبت کنند؛ کودکان هنگام باما ام این نوع صحبت براا دادن
دستورات مستقیم استفاده میکنند (پرندیول .)2011 ،این پژوهش بر کودکانی انجام شد که مبتال به
نقص توجه/بیش فعالی ام نوع ترکیبی بودند؛ در نتیجه باید در تعمیم یافتهها به سایر کودکان مبتال به
نقص توجه/بیش فعالی که ام نوع نقص توجه غالب و یا بیشفعالی-تکانشگرا غالب هستند احتیاط کرد.
همچنین روش نمونهییرا در این پژوهش ام نوع در دسترس بود به همین دلیل در تعمیم یافتههایی که
ام این پژوهش به دست همده است باید احتیاط کرد؛ هر چند تالش شد که با استفاده ام مالکهاا ورود
و خروج و انتساب تصادفی ،میزان تعمیمپذیرا نتایج را افزایش داد؛ همچنین در این پژوهش اعضاا
نمونه را کودکان  9تا  13سال تشکیل میدادند و به همین دلیل براا تعیین میزان اثربخشی نتایج دو
روش درمانی به کودکان با سنین متفاوت ،نیام به پژوهشهاا جدایانه است .با توجه به اینکه این
پژوهش بر کودکانی انجام شد که مبتال نقص توجه/بیش فعالی ام نوع ترکیبی بودند؛ پیشنهاد میشود در
پژوهشهاا هتی بر سه یروه کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی ام نوع ترکیبی ،نقص توجه غالب و
بیشفعالی-تکانشگرا غالب به تفکیک مورد استفاده ارار ییرد .در پژوهش حاضر ام نمرها معدل به
عنوان تفکیکی براا کودکان با هوش طبیعی استفاده شد؛ پیشنهاد میشود در پژوهشهاا هتی براا
تفکیک دایقتر متغیر هوش با استفاده ام هممونهاا هوش ارمیابی و انجام شود .با توجه به اینکه متغیر
ادراک ممان در کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی پیامدهاا بسیار دارد و در این ممینه
پژوهشهاا اندکی صورت یرفته است ،پیشنهاد میشود پژوهشهاا بیشترا در رابطه با این متغیر در
کودکان مبتال به نقص توجه/بیش فعالی انجام ییرد.
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موازین اخالقی
در این پژوهش موامین اخالای شامل اخذ رضایت هیاهانه ،تضمین حریم خصوصی و رامدارا رعایت شد؛
همچنین با توجه به شرایط و محل اجراا مداخله به والدین کودکان حاضر در یروههاا هممایش اطمینان
داده شد که هر ممان که تمایلی به ادامه جلسات همومشی نداشتند میتوانند پژوهش را خاتمه داده
فرمندانشان جلسات را ترک کنند.
سپاسگزاری
ام تمامی والدین شرکتکننده در پژوهش و تمامی کسانی که نویسندیان را در اجراا این پژوهش یارا
و همراهی نمودند ،تشکر و ادردانی میشود.

مشارکت نویسندگان
این مقاله بریرفته ام رساله دکترا نویسنده اول است که در دانشگاه هماد اسالمی واحد تهران مرکزا به
تصویب رسیده است و همه شرکتکنندیان در این پژوهش نقش یکسانی داشتند.
تضاد منافع :هیچیونه تضاد منافعی بین نویسندیان وجود ندارد.
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A Comparison of the Effectiveness of Mindfulness-Based
Cognitive Therapy and Cognitive-Behavioral Play Therapy in
Improving the Time Perception of Children with Attention
Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)
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Abstract
Aim: The present study aimed to determine the effectiveness of mindfulness-based
cognitive therapy and cognitive-behavioral play therapy in improving the time
perception of children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). Methods:
The present study was quasi-experimental with a pretest-posttest design, and a control
group with a two-month follow-up. The statistical population consisted of all people who
visited Shayan Rehabilitation Clinic in 2019-2020. A total of 59 individuals were
selected by a convenience sampling method and were randomly assigned to experimental
and control groups. Participants were evaluated with the Conners rating scale- shortrevised form (1960), and the theoretical time reproduction test by Mirlou and Asadzadeh
(2011). The experimental group received Jackson Mindfulness-based Cognitive Therapy
(2018), and another experimental group received Cognitive-Behavioral Play Therapy by
Jafari et al. (2002) in twelve sessions twice a week. Data were analyzed using the
repeated-measures analysis of variance. Results: The results indicated that the mean
scores of short time perception (F=4.01, P=0.001) were significantly different between
the two experimental groups, and the difference in the mindfulness-based cognitive
therapy group in the post-test was significantly higher than the pre-test and the cognitivebehavioral play therapy, and there was also a significant difference between mean scores
of long time perception (F=13.45, P=0.001) in the two experimental groups. The
difference in the mindfulness-based cognitive therapy group in the post-test was greater
than the pre-test and the cognitive-behavioral play therapy, and there was a better
improvement in the participants, and the difference was also statistically significant
(P=0.01). Conclusion: Given the significant effect of mindfulness-based cognitive
therapy, and cognitive-behavioral play therapy on time perception of children with
attention deficit hyperactivity disorder, it is suggested using these two methods to
increase the children's health.
Keywords: attention deficit hyperactivity disorder (ADHD); Time Perception; Cognitive
Therapy; Mindfulness; Play Therapy; Cognitive-Behavioral
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