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ABSTRACT
Introduction: Failure in response inhibition has been the underlying impairment is
attention deficit/ hyperactivity disorder and constitute the core of the disruption of processing
processes in the executive functions of this disorder. The purpose of this study was to
determine the effectiveness of mindfulness intervention on response inhibition in children
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with attention deficit/hyperactivity disorders. Materials

and Methods: The present s

tudy is a semi-experimental study with pretest-posttest and control group design. The statis
tical population of the study included all male students studying in the secondary schools of
Maku city in the academic year 2018-2019. From this population, a sample of 24 people was
selected by purposeful sampling method using Conner’s parent rating scale (CPRS-48) and
were randomly divided into two experimental and control groups. The GO/NO-GO tests was
performed on the participants in two stages pre-test and post-test. Data analysis was performed
using covariance analysis. Results: Data analysis showed that mindfulness intervention led
to a significant difference between groups in response inhibition of 64% and its components
including omission error 39%, commision error 44% and reaction time 46%. Conclusion:
Mindfulness intervention is a suitable strategy to improve response inhibition in children with
attention deficit/ hyperactivity disorder and can be used as an effective intervention.
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مقدمه :نارسایی در بازداری پاسخ آسیبی اساسی در اختالل نقص توجه/بیشفعالی بوده و بهعنوان هسته
اصلی از هم پاشیدگی فرایندهای پردازشی در کارکردهای اجرایی این اختالل محسوب میشود .پژوهش
حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخلة ذهن آگاهی بر بازداری پاسخ در کودکان با عالیم نقص توجه/
بیشفعالی انجام شد .مواد و روشها :این پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون
–پسآزمون و گروه کنترل بود .جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشآموزان پسر مشغول تحصیل در
مدارس دورة متوسطه اول شهر ماکو در سال تحصیلی  97 -98بود .از این جامعه ،نمونهای به حجم 24
نفر به روش نمونهگیری هدفمند با استفاده از پرسشنامة عالئم مرضی کودکان ( )48-CPRSانتخاب و به
تصادف در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند .آزمون برو/نرو ( )Go/No Goدر دو مرحلة پیشآزمون
و پسآزمون بر روی شرکتکنندگان اجرا شد .تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند
متغیری انجام شد .یافتهها :تحلیل دادهها نشان داد که مداخلة ذهن آگاهی منجر به تفاوت معنادار بین
گروهها در بازداری پاسخ به میزان  64درصد و در مؤلفههای آن شامل خطای ارائه  39درصد ،خطای حذف
 44درصد و زمان واکنش  46درصد شده است .نتیجهگیری :مداخلة ذهن آگاهی راهبرد مناسبی برای
بهبود بازداری پاسخ در کودکان با عالیم نقص توجه/بیشفعالی است و میتوان از آن بهعنوان یک شیوة
مداخلهای موثر استفاده نمود.
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اخت�لال نق��ص توجه/بیشفعالــی ( )ADHDیــک اختــال
عصبــی -رشــدی 1اس��ت ک��ه منج��ر بــه الگوی��ی از بیتوجهــی
و ی��ا بیشفعال�یـ و رفتارهاــی تکانـ�های م��داوم میگــردد کــه
باعــث اختــال در عملکردهــای اجتماعــی ،هیجانی ،شــناختی،
رفت��اری و تحصیلـ�ی میگــردد ( ADHD .)1، 2بــا ســه
ن�وـع بیتوجه��ی ،بیشفعالی/تکانشــی و ترکیبــی مشــخص
شــده اســت ( .)3در پنجمیــن راهنمــای تشــخیصی و آمــاری
اختــاالت روانــی )DSM-5( 2نــرخ شــیوع ایــن اختــال بــرای
بزرگســاالن  5/2درصــد و بــرای کــودکان  5درصــد گــزارش
شــده اســت ( .)4تاثیــر  ADHDب��ر کن��شوری و تحــول
بهنجــار کــودکان ،مشــکالت شــناختی و رفتــاری متعــددی را
ایج��اد میکن��د ک��ه وج��ود ســایر اختاللهــای همبــود نیــز
ب��ر وخامــت ای��ن ش��رایط میافزایــد ( .)5گرچــه مشــکل اصلــی
و اولیــه در  ،ADHDالگ��وی پای�دـار بیتوجه��ی و بیشفعالـ�ی
اس��ت ،اماــ پژوهشه�اـ نشاــن دادهانــد کــه ایــن کــودکان
نارســاییهایی در س��ایر تواناییهاــ بهویــژه کارکردهــای
اجرایــی 3دارنــد ( .)6کارکردهــای اجرایــی بــه عملکــرد مغــز و
بهویــژه قشــر پیــش پيشــاني 4وابســتهاند و بــه طــور مســتقل
ام��ا هماهن��گ ،مس�ئـولیت کنت��رل ،نظمده��ی و هدایتگــری
رفت��ار ف��رد را ب��ر عه��ده دارن��د ( .)7از مهمتریــن کارکردهــای
اجرای��ی میتــوان بــه بــازداری پاســخ 5اشــاره نمــود .بــازداری
پاس��خ یکیــ از اصلیتری��ن فرآیندهاــی کنت��رل اجرایـ�ی اســت
کــه بــه توانایــی متوقــف کــردن افــکار ،اعمــال و احساســات
گفت�هـ میش��ود و ب��ه کــودکان کم�کـ میکنــد تــا پاســخ
درنگی��ده دهن��د .همچنیــن در فرآیندهــای شــناختی و رفتــار
سازشـ�ی پیچیدــه م��ا نقــش اساس��ی دارد .بــازداری پاســخ
ی�کـ س�اـزه چنـ�د بعــدی و ش�اـمل سـ�ه فرآینــد بــه هــم
پیوسـ�ته استــ :بــازداری پاســخ غالــب یــا رویــداد غالــب،6
9
توقــف رفتــار جــاری ،7و کنترــل -تداخــل 8طبــق نظــر وانــگ
و هم��کاران بــازداری پاســخ یــک توانمنــدی شــناختی اســت
و بهعنــوان توانایــی مقاومــت در برابــر پاســخ غالــب ،بــه مــا
انعط��اف پذی��ری فوقالعــاده ،آزادی انتخــاب و مهــار اعمــال
میبخش��د ( .)8 ،9ب��ازداری پاس��خ ،فرــد را ق�اـدر میســازد
ت��ا تکانههــای درونــی و عوامــل بیرونــی برانگیزاننــده حــواس
را تصفیــه کنــد و تمرکــز را بــر کاری کــه فــرد در حــال انجــام
اســت ،برگردانــد ( .)10ضعــف در بــازداری پاســخ بــه ایــن
معناس��ت ک��ه کــودک ق�اـدر نیس��ت از مداخل��ة محرکهــای
رقیــب در هنــگام انجــام یــک تکلیــف جلوگیــری کنــد و
ای��ن محرکه�اـ باع��ث حوــاس پرت��ی او میشــوند ،در واقــع
ک��ودک نمیتوانــد پاســخی را کــه در حــال ارائــه آن اســت
متوقــف ســازد تــا بــه تکالیــف دیگــری بپــردازد .فقــدان

بــازداری یــا نارســایی بــازداری رابطــه تنگاتنگــی بــا توجــه و
برانگیختگــی دارد ( .)11م��رور پژوهشهــای صــورت گرفتــه
حکایــت از وجــود مشــکالت قابــل توجهــی در بــازداری پاســخ
کــودکان مبتــا بــه  ADHDدارد ( .)12 ،13ب��ه طــوری کــه،
لــی 10و هم��کاران اشــاره داشــتند کــه کــودکان بــا ADHD
اختــاالت قابــل توجهــی در توجــه انتخابــی ،توجــه پایــدار و
ب��ازداری پاس��خ نش�اـن میدهن��د ( .)14گریفیتــز 11و همــکاران
در مطالعـ�های بــا بررســی توجــه پایــدار کــودکان مبتــا بــه
 ADHDاشــاره کردنــد کــه مشــکالت توجــه پایــدار و تنظیــم
رفت��اری باالی��ی در ای��ن ک��ودکان وج��ود دارد ( .)15در ایــن
راس��تا ،اخی�رـا ً مداخلــة ذهــن آگاهــی 12بهــ ط��ور فزاین��دهای
بهعن�وـان ی��ک رویک��رد مداخلـ�های بــرای افــراد مبتــا بــه
 ،ADHDمخصوصــاً در مــورد عالیــم مرتبــط بــا بــازداری
پاســخ پذیرفتــه شــده اســت .مداخــات مبتنــی بــر ذهــن
آگاهــی بــا دامنــة گســتردهای از بروندادهــای شــناختی،
13
عاطفــی و ســامت مرتبــط هســتند ( .)16 ،17کابــات زیــن
ذه�نـ آگاهـ�ی را بهعنــوان نوعــی از آگاهــی کــه بــر اثــر
توج��ه کــردن بههــدف در لحظــه جــاری و عــدم قضــاوت و
تحلی��ل لحظ��ه بــه لحظهــ تجربیاــت بدس�تـ میآیــد ،تعریــف
واقعیــات درونــی و بیرونــی را
میکن��د ( .)18اف��راد ذه��نآگاه
ّ
آزادانــه و بــدون تحریــف ادراک میکننــد و توانایــی زیــادی
در مواجهــه بــا دامنــه گســتردهای از تف ّکــرات ،هیجانهــا و
تجربههــا (اعــم از خوشــایند و ناخوشــایند) دارنــد ( .)19یکــی
از روشهــای مداخل��های در حــوزه ذهــن آگاهــی ،شــناخت
درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی )MBCT( 14اســت .شــناخت
درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی ( )MBCTیـ�ک رویکـ�رد
درمانیــ برخاس��ته از نظری��های اســت کــه توســط تیــزدل 15و
هم��کاران ،براســاس مــدل کاهــش اســترس مبتنــی بــر ذهــن
آگاهــی )MBSR( 16کابـ�ات -زی��ن ایج��اد ش��ده اس��ت (.)20
ش��ناخت درمان��ی مبتن��ی ب��ر ذه��ن آگاه��ی ( )MBCTبــر
آم��وزش توجــه و بــازداری تاکیــد دارد و معتقــد اســت کــه
اگــر فــردی قــادر بــه کنتــرل وضعیــت درونــی خــود باشــد،
ایــن ام��ر میتواندــ بینشــ و س��ازگاری بـ�ا ش��ناختها و
رفتارهــای ناســازگار زیربنــای عالیــم روانپزشــکی را فراهــم
ســازد ( .)21اس��تفاده از ذه��ن آگاه��ی بهعنــوان یــک رویکــرد
مداخلـ�های ب��ا ای��ن هـ�دف انج��ام میشــود کــه افــراد بــه یــک
س�رـی از محرکهــای خــاص توجــه کننــد (ماننــد نفــس
کش��یدن) و از اینــ طریقــ اتصاــل مجــدد بــه ای��ن محرکهــا
زمان��ی ک��ه افــراد دچاــر پریش��انی روانش��ناختی میشــوند
تسهــیل میگــردد ( .)22ذهـ�ن آگاهــی میتوانــد بهعنــوان
روشــي بــرای مواجــه( 17کاهــش واکنشپذیــری هیجانــی) و
همچنی��ن بهعنــوان فراینــدی بــرای خــود مدیریتــی 18ب��ه کار
رود .از نظ��ر درمان��ی ،ای��ن فراینده��ا اجـ�ازه میدهنــد کــه
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پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات نیمــه آزمایشــی بــا طــرح
پیشآزم��ون -پسآزمـ�ون و گرــوه کنت��رل بـ�ود .جامعــة آمــاری
ش�اـمل کلیهــ دانشآمــوزان پســر مشــغول تحصیــل در مــدارس
دورة متوســطه اول شــهر ماکــو در ســال تحصیلــی 97 -98
ب�وـد .حجــم نمونــه پژوهــش بــرای تحقیقــات نیمــه آزمایشــی
بــا در نظــر گرفتــن مطالعــات مشــابه  24نفــر تعییــن شــد
( .)33از آنجـ�ا کـ�ه بــر اســاس نظــر بایــر بــرای آمــوزش ذهــن
آگاهــی بــه گــروه ســنی کــودک تــا نوجــوان آمــوزش گروهــی
بــا  8الــی  12نفـ�ر در هرــ گ�رـوه مناسـ�ب دیــدهشــده اســت
( ،)33بنابرایــن از ایــن جامعــه ،نمون ـهای بــه حجــم  24نفــر
( 12نفــر بــرای هــر گــروه) بــه روش نمونهگیــری هدفمنــد و
بــا در نظــر گرفتــن مالکهــای ورود بــه مطالعــه بــا اســتفاده
از پرسشـ�نامة عاليــم مرضــی کــودکان )CPRS-48( 22انتخــاب
و ب��ه تصــادف در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جایگزین شــدند.
نحـ�وه انتخ��اب نمون�ةـ آم�اـری نیزــ بدیــن صــورت بــود کــه
ابتــدا از بیــن مــدارس پســرانه دورة متوســطه اول شــهر ماکــو
تعــداد  3مدرس��ه ب ـه تصــادف انتخــاب و ســپس بــا مراجعــه
بــه مــدارس مدنظــر پرسشــنامة عالئــم مرضــی کــودکان
( )CPRS-48در بیــن دانــش آمــوزان آن مــدارس اجــرا ،و
 24نفرب��ر اســاس مالکهـ�ای ورود و خـ�روج انتخـ�اب و بـ�ه
صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش ( 12نفــر) و کنتــرل
( 12نفــر) جایگزیــن شــدند .همچنیــن ،شــرکتکنندگان
عـلاوه بـ�ر اختـلال نقـ�ص توجـ�ه –بیشفعالــی از جهــت ســایر
اختــاالت همبــود نیــز مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد تــا از نبود
معیارهــای تشــخیصی اختاللهــای فــوق اطمینــان حاصــل
ش��ود .مالکه��ای ورود بـ�ه ای�نـ مطالع��ه عبارتان��د از :دارا
بــودن مالکهــای تشــخیصی و کســب نمــره باالتــر از نقطــه
بــرش  8در پرسشــنامة عالئــم مرضــی کــودکان (،)CPRS-48
دامنــه ســنی  12تــا  14س�اـل .مالکهــای خــروج از مطالعــه
نی��ز عبارتان�دـ از :ابتــا بــه اختــاالت همــراه ماننــد نافرمانــی
مقابل ـهای و اختــال ســلوک (نمــره باالتــر از نقطــه بــرش 3
در پرسشــنامة عالئــم مرضــی کــودکان) ،مصــرف همزمــان
ریتالیــن ،دریافــت درمانهــای دارویــی و روانشــناختی طــی
یــک مــاه گذشــته ،وجــود ناتوانــی ذهنــی ،ابتــا بــه بیمــاری
جس��می مه��م ،وجوــد نش�اـنههای روانپریشـ�ی در کـ�ودک.
در ایـ�ن پژوهـ�ش شـ�رکتکنندگان دو گـ�روه در مرحلـ�ة
پیشآزموــن ،در شــرایط یکســان زمانــی و مکانــی آزمــون
Bishop
Self-regulation of attention
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افــراد بــا رشــته رفتارهــای معمــول خــود انعطافپذیــر باشــند
و ب��ه شــیوهای پاســخ دهنــد کــه بــا رفتارهــای موردنظرشــان
ســازگارند ( .)2بیشــاپ 19و همـ�کاران پیش�نـهاد کردهانــد کــه
در مداخل��ة ذهــن آگاه��ی دو جــزء اساســی وجــود دارد)1 .
خودتنظیمــی توجــه 20کـ�ه اشـ�اره بـ�ه مشـ�اهده و توجـ�ه لحظـ�ه
ب��ه لحظــه بــه تغییــرات افــکار ،هیجانــات و احساســات دارد.
 )2جهتگیــری بــه تجربــه 21کــه بــه نگــرش کنجکاوانــه و
غیــر قضاوتــی نســبت بــه تجربــه لحظــه حــال اشــاره دارد و
پذیرــش و گشــودگی بـ�ه آنچ�هـ در لحظـ�ه اتف��اق میافتــد
را نش��ان میدهـ�د .بــر اســاس ایــن مفهــوم ،مداخلــة ذهــن
آگاه�یـ میتوان�دـ بهعنوــان تمرین�یـ ب��رای خــود تنظیمــی
توجهــ و ب��ازداری پاس��خ نگریســته ش�وـد .ای��ن تمرینهــا
شــامل کاهــش برانگیختگــی و کنتــرل توجــه نســبت بــه
لحظــه کنونــی بــا ذهنــی بــاز و غیــر قضاوتــی اســت .بنابرایــن،
بـ�ه نظرــ میرســد کــه ذهــن آگاهــی میتوانــد مزایــای
سـ�ودمندی بـ�رای افـ�راد بـ�ا مشـ�کالت بـ�ازداری پاسـ�خ هـ�م
چــون  ADHDداش��ته باش��د ( .)23در ای��ن راس�تـا ،پزوئلــوس
و هم�کـاران در پژوهشـ�ی اش��اره کردن��د ک��ه تمرینهــای
ذه��ن آگاه��ی بهط��ور مؤث��ری منجــر ب�هـ کاه�شـ پاس��خهای
تکانـ�های و بهب��ود مکانیسـ�مهای بــازداری و نظــارت بــر پاســخ
در بزرگس��االن س��الم میگ��ردد ( .)24آن��درون و همـ�کاران
خاطـ�ر نش��ان س��اختند ک��ه تجزیـ�هو تحلیـ�ل  EEGکاهـ�ش
قابـل توجهــی را در دامنــه  P3در ط��ی آزمای��ش ن��رو ()NoGo
در مقابــل بــرو ( )Goدر گــروه آزمایــش نســبت بــه گــروه
کنتــرل نشــان داد .دامنــه  P3پایینتـ�ر ممکـ�ن اسـ�ت نشـ�ان
دهنــده نیــاز بــه تــاش کمتــری بــرای بــازداری پاســخ پــس
از تمری��ن ذه��ن آگاهـ�ی باشـ�د و ایــن امــر حاکــی از ایــن
اس�تـ ک��ه مهــار پاسخــ افزای��شیافت��ه اس��ت ( .)25قربانــی
و خلیلیـ�ان نشـ�ان دادنـ�د کـ�ه آمـ�وزش ذهـ�ن آگاهـ�ی بـ�ه
ط��ور معن��اداری منجــر بــه کاهــش میانگیــن نمــرات بــازداری
رفتــاری بزرگســاالن مبتــا بــه  ADHDشــده اســت (.)26
ویمـ�ر و هم��کاران نیـ�ز مطــرح کردنــد کــه مداخلــة ذهــن
آگاهــی منجــر بــه بهبــود قابلتوجــه فرایندهــای شــناختی
همچــون توجــه پایــدار ،بــازداری شــناختی ،انعطافپذیــری
ش��ناختی و فراینده��ای پ��ردازش اطالع��ات میگ��ردد (.)27
نقــص در بــازداری پاســخ بهعنــوان یکــی از ویژگیهــای
اصلــی  ADHDاحتمــال بــروز رفتارهــای تکانشــگرانه و
آســیبزا را در ایــن کــودکان افزایــش میدهــد و پیامدهــای
فــردی و اجتماعــی متعــددی همچــون درگیــری بــا همســاالن
را بــه دنبــال دارد ( .)28بنابراینــ ،ایــن کــودکان نیازمنــد
تشــخیص و مداخل��ة مؤثرــ هس��تند تـ�ا مهارتهـ�ای پیشنیــاز
الزم جه��ت عملکـ�رد بهنجــار را ف��را بگیرن��د .در ایــن راســتا،
مداخـلات مبتنیــ ب��ر آم��وزش ذه��ن آگاه��ی در ســالهای
اخیــر عالقــه بالینــی و حمایــت تجربــی موثــری را دربــاره افراد
مبتــا بــه  ADHDو بخصــوص بهبــود فرایندهــای شــناختی
دریافــت کــرده اســت ( .)29 ،30 ،31 ،32ب��ا ای��نوج��ود ،در
خصــوص اثربخشــی مداخلــة ذهــن آگاهــی بــر کارکردهــای

بــازداری در کــودکان بــا عالیــم  ADHDپژوهشهــای اندکــی
صـ�ورت گرفتـ�ه ،لـ�ذا انجـ�ام چنیـ�ن پژوهشـ�ی بهمنظـ�ور
پـ�ر کرــدن خألهــای پژوهشــی موجــود و شفافســازی هــر
چــه بیشــتر اثربخشــی مداخلــة ذهــن آگاهــی در راســتای
غنیســازی بدنــه پژوهشــی و بالینــی از اهمیــت باالیــی
برخ��وردار خواه��د ب��ود .از ای��نرو ،پژوهــش حاض��ر ب��ا هــدف
تعیی��ن اثربخشـ�ی مداخلــة ذهــن آگاهــی بــر بــازداری پاســخ
در کـ�ودکان بـ�ا عالیـ�م نقـ�ص توجـ�ه _بیشفعالــی انجــام شــد.
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برو/نــرو را انجــام و ســپس آزمودنیهــای گــروه آزمایــش
طــی  8جلســه  90دقیق ـهای تحــت آموزشهــای مربــوط بــه
شنــاخت درمان��ی مبتن��ی ب��ر ذه��ن آگاهــی توســط پژوهشــگر
قــرار گرفتنــد .بعــد از اتمــام جلســات درمانــی ،مجــددا ً هــر دو
گ��روه آزمــون بـ�رو _نــرو را در مرحلـ�ة پسآزمــون تکمیــل
کردنــد .ش��ایان ذک��ر اس��ت دانشآمــوزان گــروه کنتــرل تــا
اتمـ�ام دوره مداخل�هـ در لیسـ�ت انتظ��ار ثب��ت نــام شــدند و
پ��س از پایــان مرحلـ�ة پسآزمــون مداخلــة ذهــن آگاهــی
برــای آنه�اـ نی��ز برگ��زار شـ�د .بهمنظــور رعایــت مالحظــات
اخالقــی پژوه��ش ابتــدا هــدف از اجــرای پژوهــش بــرای
شــرکتکنندگان شــرح داده شــد و رضایــت والدیــن بــرای
شــرکت دانشآمــوز در مطالعــه جلــب و بــه والدیــن اطمینــان
داده ش�دـ ک��ه تمام�یـ مطال��ب ارائ��ه شــده در جلســات و
نتایـ�ج آزم��ون بـ�ا توج��ه بهــ اصلــ راز داری ب��هصـ�ورت
گروه��ی و ب�دـون ذک��ر نـ�ام مراجع��ان تحلی��ل میش��ود.
همچنیــن تصریــح گردیــد کــه شــرکتکنندگان ایــن حــق
و اختیــار رادارنــد کــه در هــر مرحلــه از پژوهــش بــر اســاس
میــل و اختیــار کامــل بــه همــکاری خــود بــا پژوهشــگر
خاتم��ه دهن��د .درنهایــت اشـ�اره ش��د کــه ارزیابیهـ�ا
هی��چ ض�رـر ی��ا هزینـ�های ب��رای ش��رکتکنندگان نـ�دارد.
ابزار پژوهش
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پرسشــنامه عالئــم مرضــی کــودکان :)CSI-4( 23از ایــن
پرسش�نـامه جه��ت بررســی عالیــم اختــال  ADHDو نبــود
س��ایر اختـلاالت روانپزشـ�کی ذک��ر شــده در مالکهــای
خ��روج اس�تـفاده گردی��د .پرسشــنامه عاليــم مرضــی کــودکان
( )CSI-4یک��ی از ابزاره��ای غربالگـ�ری معمـ�ول برای مشـ�کالت
روانپزش�کـی اس��ت کــه ب��ر اسـ�اس مالکهــای راهنمــای
تش��خیصی و آم��اری اختاللهـ�ای روانـ�ی ساــختهشـ�ده اســت.
نس��خه اولیـ�ه پرسشــنامه ب��ا نــام فهرســت اســلوگ 24توســط
اس��پرافکین ،النــی ،یونیت��ات و گادو در ســال  1984بـ�ر اسـ�اس
طبقهبنــدی ســومین ویرایــش راهنمــای تشــخیصی و آمــاری
اختاللهــای روانــی تهیــه و نســخه چهــارم آن ( )CSI-4نیــز
در ســال  1994در دو فرــم وال�دـ و معل��م م��ورد تجدیـ�د نظــر
قــرار گرفــت ( .)34ف��رم والدی��ن اینــ مقی��اس دارای 112
ســوال اســت کــه  18اختـلال رفتـ�اری و هیجانـ�ی را مـ�ورد
ســنجش قــرار میدهــد و فــرم معلــم نیــز دارای  87ســوال
اســت کــه  9گ�رـوه عم��ده از اخت�لاالت رفت��اری را در بـ�ر
میگیــرد .در پژوهــش حاضــر از فــرم معلــم و  41عبــارت
اول ایــن فــرم (گــروه  B ،Aو  )Cاس��تفادهشــده اســت کــه
بـ�ه ترتیـ�ب اختـلاالت نقـ�ص توجـ�ه _بیشفعالــی (ســواالت
 1تــا  ،)18نافرمانــی مقابلــهای 19( 25تــا  )26و اختــال
ســلوک ( 27تــا  )41را موــرد ســنجش ق��رار میدهنـ�د .هــر
ی��ک از عبـ�ارات مذکـ�ور ،در ی��ک مقی��اس چه��ار درجــهای
لیکــرت بــه صـ�ورت هرگـ�ز (صفــر) ،گاهــی (یــک) ،اغلــب
اوقــات (دو) و بیشـ�تر اوقـ�ات (سـ�ه) پاسـ�خ داده میشـ�ود
( .)34 ،35محمـ�د اس��ماعیل و علیپــور در پژوهشــی بــا

بررســی دانــش آمــوزان  6تــا  14ســاله ،نقطــه بــرش بهینــه
را بــرای اختــال  ADHDبرابــر بــا  ،8و برــای ه��ر کــدام از
اختاللهــای نافرمانــی مقابلــهای و اختــال ســلوک نیــز
برابــر بــا نمــره  3تعییــن نمــوده و اشــاره کردنــد کــه ایــن
مقیــاس از نقــاط بــرش مناســب ،حساســیت و ویژگــی باالیــی
ب��رای شناس��ایی و غرب�اـل ک��ودکان واج�دـ ای��ن اختالله��ا از
ک��ودکان س��الم برخ��وردار اس��ت ( .)34ایــن پرسشــنامه در
پژوهشه��ای متع��ددی م��ورد بررس��ی ق��رار گرفتــه و اعتبــار و
پایای��ی ،حساسـ�یت و ویژگ�یـ آن محاســبهشــده اســت .روایــی
محتوایــی ایــن پرسشــنامه در پژوهــش محمــد اســماعیل و
علیپــور مــورد تاییــد  9نفــر از روانپزشــکان قــرار گرفتــه
اس��ت ( .)36پژوهشهــای انجــام شــده در ایــران بــر روی
فــرم معلــم ایــن مقیــاس بــا روش بازآزمایــی ضریــب اعتبــار
آن را در دامن��های از  0/89تــا  0/96گ��زارش کردهانــد (.)37
کالنتــری و همــکاران اعتبــار ایــن مقیــاس را بــا اســتفاده از
روش تنصیــف بــرای فــرم معلمــان  91/0و بــرای فــرم والدیــن
 85/0گــزارش کردنــد ( .)38نجف��ی و همکــاران در مطالع��های
پایایــی مقیــاس را بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ  0/92بــه
26
دس��ت آوردن��د ( .)35آزمـ�ون بــرو -نــرو :آزمــون بــرو /نــرو
کــه نســخه اولیــه آن در ســال  1984توســط هافمــن 27طراحی
گردیــده اســت ،بــه ط��ور وس��یع ب��رای اندازهگیــری بــازداری
رفتـ�اری اس��تفاده میشــود و شــامل دو دســته محــرک اســت.
آزمودنیه��ا بای��د بـ�ه دســتهای از محرکهــا پاســخ دهنــد
(برــو) و از پاسـ�خدهی بــه دســته دیگــر خــودداری کننــد
(ن��رو) .از آنجاییــ ک��ه تع��داد محرکهــای بــرو معمــوالً بیــش
از محرکهــای نــرو اســت ،آمادگــی بــرای ارائــه پاســخ در
فــرد بیشــتر اســت ( .)39پاســخ مناســب یــا خطــای ارتــکاب
بــه معنــای انجــام پاســخ حرکتــی در محــرک بــرو بــه شــکل
هندســی مثلــث بــه مــدت  500میلیثانیهــ در یکــ لپتــاپ
ایس��وس ارائ�هـ میشــد و آزمودنــی هنــگام ارائــه محــرک غیــر
هــدف بایــد از ارائــه پاســخ خــودداری کنــد .از ایــن آزمون ،ســه
نمـ�ره جداگان�هـ ب��ه دسـ�ت میآیــد :درصــد خطــای ارتــکاب،
درصـ�د خطـ�ای ارائـ�ه و زمـ�ان واکنـ�ش در مطالعـ�ه قدیـ�ری
و هم�کـاران اعتبــار ایــن آزمــون  0/87گـ�زارش شـ�ده اسـ�ت
( .)40در ای��ن پژوه��ش ای��ن آزم��ون ب�هـ ص��ورت رایان��های
و بــا اســتفاده از نــرم افــزار ســوپر لــب  4ســاخته شــد .در
ایــن آزمــون ،بایــد پــس از رویــت محــرک هــدف ،هــر چــه
سرــیعتر بــا فشــار دکمــه فاصلــه صفحــه کلیــد بــه آن پاســخ
مـ�یداد .در ابتــدا چنــد کوشــش بــه صــورت تمرینــی ارائــه
شــد تــا آزمودنــی نســبت بــه آزمــون و جایابــی کلیــد پاســخ
کام ـ ً
ا آشــنا شــود و ســپس  100کوشــش اصلــی ارائــه شــد
کــه  70مــورد آنهــا محــرک بــرو بــود تــا بتواننــد پاســخ
نیرومن��دی را ایج�اـد کنن��د .کلی��ه پاسـ�خها و زمــان واکنــش
آزمودنیه��ا ثب��ت شـ�د .بستــه مداخل��ة ذهـ�ن آگاه��ی :بــرای
اجـ�رای مداخل�ةـ ذه��ن آگاهــی از برنام��ه مداخل��های درمــان
شــناختی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی ( )MBCTتیــزدل و
همــکاران ( )20اســتفاده شــد .ایــن برنامــه در  8جلســه 90
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دقیقــهای بــه صــورت گروهــی برگــزار شــد .شــرح مختصــر
جلس��ههای درمانــی در جــدول ( )1ارائــه شــده اســت.
تجزیهوتحلیل دادهها
تحلی��ل دادههــا بــا اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس چنــد
متغیــری 28ب��ا سطــح معن��اداری ( )P>0/05در برنامــه SPSS
نســخه  20انجــام شــد.
یافتهها
در ایــن پژوهــش 29/2 ،درصــد از شــرکت کننــدگان
در رده ســنی  12ســال ،و  33/3درصــد در رده ســنی 13
ســال و  37/5درصــد نیــز در رده ســنی  14ســال قــرار
دارنــد .میانگیــن و انحــراف اســتاندارد ســنی بــرای گــروه

آزمایــش  ،92/12±90/0بــرای گــروه کنتــرل 25/13±75/0
و میانگیــن ســنی کل شــرکت کننــدگان  08/13±83/0بــود.
جــدول ( )2میانگی��ن نم��رات شـ�رکتکنندگان دو گــروه
آزمای��ش و کنت��رل را در پیشآزمـ�ون و پسآزمـ�ون
بــازداری پاســخ (خطــای ارايــه ،خطــای حــذف و زمــان
واکن�شـ) نش�اـن میده��د .همچنیــن ،نتایــج آزمــون
ش��اپیرو -ویلــک )z( 29حاکــی از ایــن اســت کــه توزیــع
دادهه��ا در مؤلفههـ�ای ب�اـزداری پاس��خ بــرای هــر دو گــروه
در مراحــل پیــش و پــس آزمــون نرمــال اســت (.)P>0/05
بــا توجــه بــه جــدول ( )3نتایــج آزمــون لــون 30و آزمــون
 Mباکــس 31حاک�یـ از برق��راری همگن��ی واریانسهــا و
همگنـ�ی ماتری��س واریان��س -کوواریانـ�س بــرای مؤلفههــای
بـ�ازداری پاس��خ بــود .در ادامهــ ،پی��ش فرضهــای همگنــی

جدول  -1محتوای بسته مداخلة ذهنآگاهی

جدول  -2میانگین و انحراف استاندارد مؤلفههای بازداری پاسخ و نتایج آزمون شاپیرو -ویلک در دو گروه آزمایش و کنترل
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جدول  -3نتایج همگنی واریانسها و همگنی ماتریس واریانس -کوواریانس برای مولفههای بازداری پاسخ
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Levene›s test
Box›s M test

30

Multivariate analysis of covariance
Shapiro-wilk test
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شــیب خــط رگرســیونی و رابطــة خطــی بیــن متغیــر
همپــراش و متغیــر وابســته مــورد بررســی قــرار گرفــت
کــه نتایــج آن در جــدول ( )5حاکــی از برقــراری ایــن
پی��ش فرضه��ا برــای مؤلفههــای ب��ازداری پاس��خ بــود.
بــا توجــه بــه نتایــج جــدول ( )4بــا کنتــرل اثــر پیــش
آزمــون ،ســطح معنــاداری آزمــون المبــدای ویلکــز ،32حاکــی
از ایـ�ن اس��ت کهــ حداق�لـ از نظـ�ر یک��ی از مؤلفههــای
ب��ازداری پاس��خ در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل تفــاوت
معنــاداری وجــود دارد و نشــانگر آن اســت کــه  64درصــد
از تفـ�اوت مش��اهده ش��ده در میانگیــن مؤلفهه��ای بــازداری
پاســخ مرب��وط بــه تاثيـ�ر مداخل��ة ذه��ن آگاهــی میباشــد.
نتایــج جــدول ( )5نش��ان میدهــد کــه بــا در نظــر گرفتــن
نمــرات پیشآزمــون بــه عنــوان متغیــر همپــراش( 33کمکــی)،

مداخل��ة ذهـ�ن آگاه��ی منجرــ ب��ه تفــاوت معن��ادار بی��ن گروهها
در مؤلفههـ�ای باــزداری پاس��خ شــامل خطــای ارائــه ،خطــای
ح��ذف و زم��ان واکن��ش شـ�ده اس��ت .میــزان تاثیــر بــرای
مؤلفههــاي ب�اـزداری پاسـ�خ شــامل خطــای ارائــه  39درصــد،
خطــای حــذف  44درصــد و زمــان واکنــش  46درص��د ب��ود.
بحث و نتیجهگیری
پژوه��ش حاض�رـ ب��ا هـ�دف تعییـ�ن اثـ�ر بخشــی مداخلــة ذهــن
آگاهــی بــر بــازداری پاســخ در کــودکان بــا عالیــم نقــص توجه/
بیشفعال��ی انج��ام شــد .یافتههــا نشــان داد کــه مداخلــة ذهــن
آگاه��ی منج��ر بهــ تف��اوت معن��ادار بیـ�ن گروههــا در بــازداری
پاســخ بــه میــزان  64درص��د و در مؤلفهه��ای آن ش��امل خطای
ارائــه  39درصــد ،خطــای حــذف  44درصـ�د و زمـ�ان واکنـ�ش
 46درصــد ش��ده اسـ�ت .بــه عبارتــی ،مداخلــة ذهــن آگاهــی

جدول  -4نتایج آزمونهای چند متغیری برای دو گروه در مولفههای بازداری پاسخ

] [ Downloaded from shefayekhatam.ir on 2023-01-10

جدول  -5نتایج تحلیل کواریانس اثرات بین گروهی میانگین مولفههای بازداری پاسخ در دو گروه
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Willks lambda
Covariate variable
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در تبیی��ن ای��ن یافت��ه میت��وان اش�اـره کرــد در مداخلـ�ة ذهـ�ن
آگاه��ی ه��دف از تأكي��د ب��ر فراینده��ای عال��ی روانشـ�ناختی
ای��ن اس��ت ک��ه چگون��ه اف��راد ب��ه مه��ار آزادی رفت��ار ،اف��کار و
هیج��ان بپردازن��د .ای��ن مهارگری مس��تلزم اس��تفاده از نیروهای
ذهنـ�ی اسـ�ت .در ایـ�ن درمــان افرــاد یــاد میگیرنـ�د بـ�ر توجـ�ه
م�دـاوم تمرکـ�ز کنندــ و بـ�ه افرــاد کمـ�ک میکنـ�د تـ�ا تصمیـ�م
بگیرن��د ب��ه چ��ه ن��وع اه��داف ی��ا فعالیتهای��ی توج��ه ک��رده و
رفتارهـ�ای مطاب��ق ب��ا آن را س��ازماندهی و برنامهریـ�زی کنن��د.

52
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بـ�ا بـ�ه کارگیــری ایـ�ن مداخلـ�ة افرــاد میتواننـ�د بـ�ه مراقبـ�ت
از اســتقالل فـ�ردی و رواب��ط اجتماع��ی کارآم��د پرداخت��ه و
شنــاخت ،تفک��ر و رفت��ار هدفمن��د را تنظی��م و کنت��رل کنن��د و
ب��ه شناسـ�ایی و استــفاده از راهکاره��ای انطباق��ی مؤث��ر بـ�رای
رویاروی��ی ب��ا مس��ائل زندگ��ی روزم��ره بپردازن��د؛ بنابرای��ن از
پیامده��ای قاب��ل توج��ه ای��ن ن��وع مداخل��ه ،افزای��ش بـ�ازداری
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منج��ر بــه کاهــش میانگی��ن (بهب��ود) نم��رات ش��رکتکنندگان
گ��روه آزمای�شـ در مؤلفههــای بــازداری پاســخ نســبت بــه
گ��روه کنت��رل شــده اسـ�ت .از ای��ن رو میتــوان مطــرح کــرد
کـ�ه مداخلــة ذهــن آگاهــی بــر بــازداری پاســخ در کــودکان بــا
عالیــم  ADHDموث��ر اســت .نتایــج بدســت آمــده از مطالعــة
حاضــر بــا نتایــج برخــی تحقیقــات قبلــی همســو اســت .بــه
عن��وان مثـ�ال قربان��ی و خلیلیـ�ان و پزوئل��وس و همکاران نشــان
دادن�دـ ک��ه تمرینهــای ذهــن آگاهــی بــه طــور موثــری منجــر
ب��ه کاه�شـ پاس��خهای تکان��های و بهبــود بــازداری رفتــاری و
مکانیس��مهای بــازداری و نظــارت بــر پاســخ در بزرگســاالن
مبتــا بــه  ADHDو بزرگســاالن ســالم شــده اســت ،همچنیــن
ایــن تاثیــر بــرای خطــای ارتــکاب  36درصــد و بــرای خطــای
حــذف  58درص��د گ��زارش ش��ده اس��ت ( .)24، 26آنـ�درون
و همــکاران بــا مطالعــه تاثیــر مداخلــة ذهــن آگاهــی بــر
پاس��خهای نورون��ی ب��ازداری پاسخــ مصرفکننـ�دگان سـ�یگار
بـ�ه ایـ�ن نتیجـ�ه دسـ�ت یافتنـ�د کـ�ه تجزیـ�ه و تحلیـ�ل EEG
کاهــش قابــل توجهــی را در دامنــه  P3در طـ�ی آزمایـ�ش نـ�رو
( )NoGoدر مقابــل بــرو ( )Goدر گــروه آزمایــش نســبت بــه
گــروه کنتــرل نشــان داد .دامنــه  P3پایینتــر ممکــن اســت
نشــان دهنــده نیــاز بــه تــاش کمتــری بــرای بــازداری پاســخ
پــس از تمری��ن ذه��ن آگاه��ی باش��د و ایــن امــر حاکــی از
اینــ اس��ت ک��ه مهاــر پاسخــ افزای��ش یافت��ه اس��ت ( .)25نتایــج
پژوهـ�ش کرمانـ�ی مامازن��دی ب��ر روی نمونههــای بزرگســال
نشــان داد کــه هــر دو روش آموزشــی نوروفیدبــک و ذهــن
آگاهــی بــه یــک میــزان در بهبــود کارکردهــای اجرایــی توجــه
و بــازداری پاســخ ،حافظــه کاری ،برنامــه ریــزی و انعطــاف
پذی��ری ش��ناختی اثربخ��ش بودن��د ( .)41ویم��ر و همــکاران
بــا مطالعــه اثربخشــی مداخلــة ذهــن آگاهــی بــر عملکردهــای
شـ�ناختی ک��ودکان ساــلم اشــاره نمودنــد کــه مداخلــة ذهــن
آگاهــی منجــر بــه بهبــود قابــل توجــه فرایندهــای شــناختی
همچــون توجــه پایــدار ،بــازداری شــناختی ،انعطــاف پذیــری
ش��ناختی و فراینده��ای پــردازش اطالع��ات میگ��ردد (.)27

در چهــار قلمــرو کلـ�ی ادراک ،هیجاــن ،ش�نـاخت و عمـ�ل
هس��ت ( .)25 ،35همچنینــ ،ذه��ن آگاه�یـ بهعنــوان یــک
توانایـ�ی خودگـ�ردان و بـ�ه دلیـ�ل نقـ�ش مؤثـ�رش در تنظیـ�م
عواط��ف نق��ش ب�اـرزی در ب�اـزداری ایف��ا ميكن��د ،بــه طــوری
ک��ه نم��رات ب��اال در آگاهــی و توج��ه ذهنــ آگاهانــه بهعنــوان
یـ�ک پيشبینـ�ی کنندــه در پاسـ�خدهی صحیــح بــه تکالیــف
کنت��رل ب�اـزداری ب��ه حس�اـب میآیــد ( ،)42ميتوــان گفــت
ک�هـ آم�وـزش و تقوی��ت ایــن توانای��ی ميتوان��د کمــک شــایانی
ب�هـ افزایـ�ش مهــارت خ��ود تنظیمـ�ی کن��د کهــ نتیجـ�ه ایــن
توانای�یـ را میتــوان در بهب�وـد ب��ازداری بهعنــوان یکــی از
راهبردیتریـ�ن زیــر مجموعههــای کارکردهــای اجرایــی ،کــه
وابس��تگی زیــادی بــه مهــارت خــود کنترلــی دارد ،مشــاهده
ک��رد ( .)26بـ�ا توجـ�ه بـ�ه اینکـ�ه بـ�ازداری شـ�ناختی و رفتـ�اری
یکیــ از زیرشـ�اخههای اصلـ�ی کارکردهـ�ای اجرایـ�ی را تشـ�کیل
ميده��د و نتای�جـ پژوهشه��ای عصـ�ب شــناختی ني��ز نشــانگر
فعالیــت قشــر پیشــانی بــه هنــگام انجــام تکالیــف مربــوط بــه
بـ�ازداری اسـ�ت و از آنج��ا کــه پژوهشه��ا نشــان دادهانــد کــه
تمرینهـ�ای ذهـ�ن آگاهـ�ی فعالیـ�ت قشـ�ر پیشـ�انی را تسـ�ریع
ميكن��د ،انتظ��ار م��یرود بهبــود وضعیــت خودآگاهــی در افــراد
صــرف نظــر از میــزان توانایــی آنهــا در کارکردهــای اجرایــی،
توانای�یـ آنه�اـ را در باــزداری ،بهعنــوان یــک توانایــی دســته
اول در کارکردهــای اجرایــی ،بهبــود ببخشــد ( .)43نتایــج ایــن
مطالعــه همچنیــن همســو بــا نتایــج برخــی از مطالعــات قبلــی
نب��ود .بهعن��وان مثاــل رجبیــان در پژوهشـ�ی بـ�ا مطالعـ�ه اثـ�ر
بخشــی مداخلــة ذهــن آگاهــی بــر عملکردهــای اجرایــی زنــان
بزرگســال مبتــا بــه اختــال اضطــراب فراگیــر مطــرح نمــود
ک��ه مداخل��ة شـ�ناختدرمانــی مبتنــی بــر ذهــنآگاهــی در
بهبوــد ترکی��بکل�یـ حافظ�هـکاری ،موثـ�ر بــوده امــا در بهبــود
بــازداری و انعطافپذیــریشـ�ناختی موث��ر نب��وده اســت ،بــه
طــوری کــه میــزان اثربخشــی مداخلــة ذهــن آگاهی بــر حافظه
کاری  47درصــد ،امــا بــر بــازداری پاســخ در حــدود  3درصــد
ب��ود ( .)44همچنی��ن ،س��ولر و هم��کاران بــا بررســی تاثیــر
آمــوزش ذهــن آگاهــی بــر ابعــاد تکانشــگری در افــراد مبتــا
بــه اختــال شــخصیت مــرزی مطــرح نمودنــد کــه آمــوزش
ذهــن آگاهــی باعــث بهبود قابــل توجــه در ادراک زمــان ذهنی
و همچنیــن تحم��ل ب��رای تاخی��ر پ��اداش میگــردد ،امــا قــادر
ب��ه ایج��اد تغیی��رات معنـ�ادار در تکانشــگری و بــازداری پاســخ
نب��ود ( .)45در تبیینــ ناهمس�وـیی یافتــه پژوهــش میتــوان
ب��ه تفاوتهاــی ناش�یـ از اج��رای پژوه��ش ب��ر روی نمونههــای
متفــاوت اشــاره کــرد .بــه طــوری کــه در مطالعــه حاضــر
نمون�هـ م��ورد بررسـ�ی از میـ�ان دانشآمــوزان پســر دارای
عالیمــ نق��ص توجه/بیشفعالــی انتخــاب شــدند ،در حالــی
کــه مطالعــات پیشــین بــه بررســی اثربخشــی ذهــن آگاهــی
در زنــان مبتــا بــه اختــال اضطــراب فراگیــر و نیــز مبتالیــان
بــه اختــال شــخصیت مــرزی پرداختنــد .بــا توجــه بــه اینکــه
ایــن دو اختــال در مقایســه بــا نقــص توجه/بیــش فعالــی
از ماهی��ت مزم��ن و پیش�رـوندهای برخوردارنــد ( ،)4بنابرایــن
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اثربخشــی مداخل��ة ذهنآگاهـ�ی در طــول زمــان بــا مراحــل
 بــا توجــه بــه اثربخشــی.پیگیــری طوالنــی مــدت انجــام گیــرد
مداخلــة ذهــن آگاهــی بــر بــازداری پاســخ در کــودکان
نقـ�ص توجـ�ه پیش��نهاد میگــردد/ب��ا عالیمــ بیشفعالی
از ایــن مداخلةــ بهعنـ�وان مداخل��های موثــر در بهبــود
.فراینده�اـی ب��ازداری پاس�خـ دانشآمـ�وزان اسـ�تفاده شـ�ود

ایــن امــکان وجــود دارد کــه تفــاوت مشــاهده شــده ناشــی
 اســتفاده از.از تف��اوت در نمونهه��ای م��ورد بررسیــ باش��د
پرسشــنامه خــود گزارشــی ب��رای شناس��ایی دانشآمــوزان بــا
 و همچنیــن نبــود مرحلــة پیگیــری از جملــهADHD عالیــم
 پیشــنهاد.محدودیتهــای اساســی پژوهــش حاضــر بــود
میگرــدد پژوهشهــای مشــابهی بهمنظــور روشــن شــدن
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