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Abstract
The aim of this study was to determine the effectiveness of Computerized
Cognitive Training (CCT) and Mind- Body Therapy (MBT) on ADHD
symptoms in children with attention deficit- hyperactivity disorder. The present
study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design. 30 children
were selected with aged 7-12 years who were diagnosed with attention deficit
hyperactivity disorder according to DSM-5 criteria from counseling and
psychotherapy centers in Tabriz in 2019- 2020, and were randomly divided into
experimental groups. IVA test was performed as a pre-test after sample selection
and random placement of individuals in experimental groups. Each group
received intervention methods separately and then performed a post-test (IVA)
to evaluate the effectiveness of the intervention methods. Multivariate analysis
of variance was used to analyze the data. The results showed that the two
educational-therapeutic methods have different and significant effects on the
improvement of ADHD symptoms.
Keywords: computerized cognitive training, mind- body therapy, attention
deficit- hyperactivity disorder
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اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر رایانه و درمان ذهن -بدن بر
نشانههای  ADHDدر کودکان مبتل به اختلل کاستی توجه -بیشفعالی
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سیلک لوکس



ندا نجفی
چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعيين اثربخشي آمووشز

شووخاي ي مب خووي بوور رایانو و درمووا ذهوون -بوود بوور

نشان های  ADHDدر کشدکا مب ل ب اي لل کاس ي تشج  -بيشفعالي بشد .پژوهش حاضر از نووش مطالعووا
نيم آزمایشي با طرح پيشآزمش  -پسآزمش است .از بووين کشدکووا  12-7سووال کو بوور اسووا

ملکهووای

 ،DSM-5تشخيص اي لل کاس ي تشج  -بيشفعالي گرف بشدند 30 ،کشدک ب صشر در دس ر

از مراکو

مشاوره و روا درماني تبری در سال  1398ان خاب و ب صشر تصادفي ب دو گروه آزمایش تقسووي شوودند.
پس از ان خاب نمشن و جایدهي تصادفي افراد در گروههای آزمایشي ،آزمش  IVAب عخشا پيشآزمش اجوورا
گردید و یکي از گروه ها ،آمشز

شخاي ي را دریافت کرده و گروه دیگر درما ذهن -بد را دریافووت کوورد.

ب مخظشر بررسي اثربخشي رو های مدايل ای ،پسآزمش ( )IVAاجرا شده و دادههای ب دست آمده مشرد
 اس اد گروه روا شخاسي ،دانشکده روا شخاسي و علشم تربي ي ،دانشگاه تبری  ،تبری  ،ایرا

 اس اد گروه روا شخاسي ،دانشکده روا شخاسي و علشم تربي ي ،دانشگاه تبری  ،تبری  ،ایرا

 اس اد گروه روا شخاسي ،دانشکده روانپ شکي و روا درماني ،دانشگاه بن ،بن ،آلما

 کاندیدای دک ری روا شخاسي ،دانشکده روانشخاسي و علشم تربي ي ،دانشگاه تبری  ،تبری  ،ایرا (نشیسخده مسئشل)
ps.najafi@yahoo.com
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تج ی و تحليل آماری قرار گرف خد .دادهها با اسو داده از نرمافو ار  SPSS-18و تحليوول واریووانس چخوودم ريری
تحليل شدند .یاف ها نشا دادنوود کو دو رو

آمشزشووي -درموواني اثوورا م دوواو و معخوويداری بوور بهبووشد

نشان های  ADHDدارند.
واژههای کلیدی :آمشز

شخاي ي مب خي بر رایان  ،درما ذهن -بد  ،اي لل کاس ي تشج  -بيشفعالي

مقدمه
اي لل کاس ي تشج  -بيشفعالي 1یک اي لل شایع ،م من و آسيبرسا است ک بووا بيقووراری،
بيتشجهي و تحریکپذیری مشخص شده است (انجمن روانپ شکي آمریکا .)2013 ،2این اي لل بووا
مشکل تحصيلي ،رف اری و هيجاني در دورا کشدکي و اف ایش يطر تصووادفا ناشووي از وسووایل
نقلي مشتشری ،رف ارهای ضد اج موواعي و فوورار از مدرسو در دورا نشجووشاني ،مشووخص ميشووشد
(راگي و کرونيس ،2006 ،3ریخهارد و ریخهارد ،2013 ،4کشپر 5و همکارا  ،2012 ،وایلخس.).)2004 ،6
در راس ای بهبشد نشان های  ADHDو ب دنبال آ بهبشد کيديت زندگي افووراد مبو ل ،موودايل
بسياری مشرد اس داده قرار گرف اند از جمل دارودرماني ،رف ووار درموواني ،درمووا شووخاي ي -رف وواری،
مدايل نشروسایخس و  ...مطالعا بسياری ني ب مخظشر ارزیابي ميو ا تأثيرگووذاری و معخوويداری
این مدايل انجام گرف اند .در همين راس ا مدايل شووخاي ي م عووددی در طووي سووالهای اييوور،
نشان های  ADHDرا مشرد هدف قرار دادهاند از جمل آمشز
مشری ،اسکيخر و مالش  .)2010 ،8آمشز

شووخاي ي مب خووي بوور رایانو ( 7رابيخوور،

شخاي ي شامل تکاليف تکرار ششنده مربشط ب یک فرآیخوود

شخاي ي ياص (یا فرآیخدهای چخدگان ) است کو طووي جلسووا م عوودد بووا زمووا مشووخص انجووام
ميگيرند و ان ظار ميرود در طي چخد هد پووس از آ  ،بهبووشد عملکوورد در تکليووف آمووشز

دیووده

1. attention-deﬁcit/hyperactivity disorder
2. American Psychiatric Association
3. Raggi & Chronis
4. Reinhardt & Reinhardt
5. Küpper
6. Wilens
7. computerized cognitive training
8. Rabiner Rabiner, Murray, Skinner, & Malone
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مشاهده ششد .آمشز

(دوره چهارم ،سال چهارم ،بهار  ،1397شماره )1

شخاي ي ب ویژه کاس يهای شخاي ي را کو اغلووب در  ADHDتشووخيص داده

ميششند ،را مشرد هدف قرار ميدهد (دالين .)2011 ،1چارچشب نظری "انعطافپذیری عصبي "2کو
شخاي ي قرار دارد ،تشسط هب ،3مطوورح شووده اسووت کو عخووشا ميکخوود در هخگووام

در پس آمشز

اجرای مکرر یک تکليف شخاي ي ،مخاطق مر ی مرتبط با عملکردهای شخاي ي دييل در آ تکليووف،
ارتباطا قشی تری را تشووکيل ميدهخوود و سووبب بهبووشد تشانایيهووای شووخاي ي از طریووق ترييوورا
فعاليتهای مر ناشي از مدايل آمشزشي شخاي ي ميگردند (هب.)1949 ،
آمشز

شخاي ي ب عخشا یک جایگ ین اميدوارکخخده برای بهبووشد تشانایيهووای شووخاي ي کو در

 ADHDدرگير هس خد ،ظهشر کرده است (الس يگ ،شاه ،سوويدلر و روی وور-لووشرن  ،2009 ،4کاربووا و
چابر  ،2013 ،5مشریش و کانشی .)2013 ،6مطالعا م عددی برای کشف اثربخشي آمشز

شووخاي ي

و تأثير آ بر فعاليتهای عصبي انجووام شووده اسووت (کليخگبوور 2010 ،7؛ جووالس وکوورو 2012 ،8؛
نجارزادگا  ،نجاتي و اميری2015 ،9؛ لي ،لي و هشانگ ،2012 ،10رسيگخشلي -پالشم  ،پوورز -هرنانوودز
و گشن ال  -مارکش .)2018 ،11ن ایج پژوهشي ک بر روی کشدکا پيشدبس اني اجرا شده است ،بيووانگر
آنست ک آمشز

شخاي ي رایان ای در  10جلس  45دقيق ای ک در طشل  5هد و اجوورا شووده بووشد،

قادر است تشانایي تشج مداوم ،تشج م خاوب ،کخ رل پاسخ و حافظ فعال کشدکا را تا موورز معخووادار
بشد در مقایس با گروه کخ رل باال ببرد (روئدا و چکا .)2012،12سازما پ شووکي هداسو ،)2011( 13
تأثير آمشز

شخاي ي را بر کارکردهای اجرایي (تشج  ،کخ رل پاسخ و حافظ کوواری) در افووراد مبو ل

ب کاس ي تشج  -بيشفعالي بررسي کرد .در پژوهش مذکشر دو گروه  20ندره بو صووشر تصووادفي
ان خاب شدند و یکي از گروهها تشسط نرماف ار شووخاي ي رایانو ای ،مووشرد مدايلو آمشزشووي قوورار
1. Dahlin
2. Neural plasticity
3. Hebb
4. Lustig, Shah, Seidler, & Reuter-Lorenz
5. Karbach & Schubert
6. Moreau & Conway
7. Klingberg
8. Jolles & Crone
9. Najarzadegan, Nejati, & Amiri
10. Lee, Lee, & Hwang
11. Rossignoli-Palomeque, Perez-Hernandez, & González-Marqués
12. Rueda & Checa
13. Hadassah Medical Organization
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گرف خد .ن ایج مطالع نشا داد ک تداو قابل تووشجهي بووين گووروه آزمووایش و گووروه کخ وورل بعوود از
دریافت آمشز

شخاي ي وجشد دارد .آن شنسوون ،هووابرد ،گراماسو د ،بروبوواک و اسکرانسو ،)2005( 1

پژوهشي را در زميخ تأثير آمشز

شخاي ي بر بهبشد کارکردهای اجرایووي در کشدکوواني بووا نشووان های

 ،ADHDانجام دادند .نمشن ی این پژوهش شامل  16کشدک بشد ک در طووي  6موواه تشسووط نرمافو ار
 ،Captain's Logآمشز

شخاي ي دریافت کرده بشدند .یاف های این پژوهش ،بهبشد قابل تووشجهي در

نشان های  ،ADHDنشا دادند.
دالیل م عددی برای علق ب آمشز
او ًال ،آمشز

شخاي ي ب عخووشا مدايلو ای بوورای  ADHDوجووشد دارد.

شخاي ي ادعا ميکخد ک ب طشر مس قي ب نقصهای شخاي ي کو بو نظوور ميرسوود در

 ADHDدييل هس خد را مس قيم ًا تحت تأثير قوورار ميدهوود (کاسو لنش  ،سووخشگا بووارک ،ميلهووام و
تانشک .)2006 ،2ثاني ًا ،ششاهد اولي نشا ميدهخد ک آمشز

شخاي ي شخاي ي ممکوون اسووت حووداقل

در مشاجه با درما  ADHDمؤثر باشد (جانس ش  3و همکووارا  ،2012 ،شووالش ،سووای و مووشو-را ،4
 .)2007ثالث ًا ،اگر آمشز

شخاي ي مؤثر باشد ،یووک جووایگ ین غيردارویووي بوورای ایوون ايو لل ارائو

ميدهد ک ب طشر معمشل و در تعداد بسيار زیادی از مووشارد ،درما هووای دارویووي شووامل اسو داده از
داروهای محرک هس خد (فروليچ ،الندير ،اپش این ،باربارسووي ،کاتشزیووک و کووا  .)2007 ،5ه چخووين،
گرین و باولير ،)2007( 6اظهار ميکخخد انجام داد بازیهای رایان ای ميتشاند تشانایيهای ادراکووي یووا
شخاي ي را بهبشد بخشد.
از سشیي یکي از مدايل درماني قابل تشجو در ايو لل کاسو ي تشجو  -بيشفعووالي ،درمووا
ذهن -بد  7است .مدايل درما ذهن -بد مب خي بر این نگر

هس خد ک "ذهن ،بوود را تحووت

تأثير قرار ميدهد" .چارچشب این درما  ،در سپ امبر  2000تشسط مرکو ملووي سوولمت یکپارچو و
مکمل ایاال م حده 8معرفي شد (ک ابخان بينالمللي ایوواال م حووده .)2003 ،9درمووا ذهوون -بوود
1. Antenson, Hoberd, Gramstad, Brubakk, & Skranes
2. Castellanos, Sonuga-Barke, Milham, & Tannock
3. Johnstone
4. Shalev, Tsai, & Mevo-rach
5. Froehlich, Lanphear, Epstein, Barbaresi, Katusic, & Kahn
6. Green & Bavelier
)7. Mind- Body Therapy (MBT
8 United States National Center for Complementary and Integrative Health
9 US National Library of Medicine
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(دوره چهارم ،سال چهارم ،بهار  ،1397شماره )1

شامل درما های م خشعي است و تکخيکهای غيرتهاجمي با هدف "اس داده از اندیشو و احساسووا
مثبت در جهت ارتقاء سلمت" را در بر ميگيرد (مک کلدرتي .)2011 ،1تکخيکهووای درمووا ذهوون-
بد  ،تمرینهای آگاهان ای را شامل ميششند کو کخ وورل تشجو و مهار هووای مهارکخخووده را ایجوواد
ميکخخد (کا هاو و درجي .)2017 ،2درما ذهن -بد شامل "مراقب  ،ذهن آگاهي ،فعاليووت بوودني،
تای چي ،بيشفيدبک ،تخدس عميق ،تصاویر هدایت شده ،تن آرامي پيشوورونده ،هيپخووشتراپي و یشگووا"3
است ،اما ب این مشارد محدود نميششد (مک کلدرتي.)2011 ،
تکخيکهای درما ذهن -بد ب افراد ميآمشزد ک ب "تشج " ،تشجو داشو باشووخد و ه چخووين
آگاهي يشد را نسبت ب شوورایط هيجوواني شووا افو ایش دهخوود (ادیوول ،کسو و چرنيووک.)2017 ،4
ه چخين آمشز

تکخيکهای درمووا ذهوون -بوود  ،کارکردهووای اجرایووي ،کخ وورل شووخاي ي و تخظووي

هيجانا دييل در  ADHDرا بهبشد ميبخشووخد (کاسووش  .)2015 ،5تمووامي تکخيکهووای مدايلو ای
درما ذهن -بد بر عمل م قابل بين ذهن ،بد و رف ار م مرک هس خد و با هدف اس داده از ذهن بو
مخظشر تريير داد کارکردهای بد  ،ارتقای سلمت عمشمي و احسا

داده

يووشب داشو ن ،آمووشز

ميششند (الکيخ  ،فيشر و جانسش  ،2010 ، 6ویلخد ،مخهایمر و برمن )2011 ،7ب نظوور ميرسوود درمووا
ذهن -بد  ،مخاطقي از مر را درگير آمشز

ميکخد ک در  ADHDعملکوورد ناکارآموودی دارنوود ،بو

همين علت است ک درما ذهن -بد ميتشاند ب عخشا رو

مدايل ای در درمووا  ADHDحووائ

اهميت باشد (کيت ،بلکشود ،م يش و لسي.)2017 ،8
م ایای بالقشه و مکانيس عمل درما های ذهن -بد با اس داده از تحقيقا ثابووت شووده اسووت و
همچخا مشرد بررسي است .در مقایسو بووا درمووا دارویووي ،درمووا ذهوون -بوود  ،عووشار

جووانبي

نايشاس ای ندارد .در مقایس با درما پ شکي ،ه یخ کم ری دربردارد و تخهووا ه یخو ی آمووشز

یووا

جلساتي را شامل ميششد ک معمش ًال ب صشر گروهي انجام ميششند (تووار  9و همکووارا .)2017 ،
1. McClafferty
2. Kaunhoven & Dorjee
3. Meditation, Mindfulness, Physical Activity, Tai Chi ,Biofeedback, Deep
breathing, Guided imagery, Progressive Relaxation, Hypnotherapy, &Yoga
4. Aadil, Cosme & Chernaik
5. Cassone
6. Elkins, Fisher & Johnson
7. Wieland, Manheimer, & Berman
8. Keith, Blackwood, Mathew & Lecci
9. Taren

27

اثربخشی آموزش شناختی مبتنی بر رایانه و ...

کيت ،بلووکوود  ،م يووش و لچووي )2017( 1در مطالعو ای رابطو قووشی بووين ذهنآگوواهي بووا ،ADHD
اضطراب ،افسردگي و تشانایيهای تشج را یاف خد و مطرح نمشدند نمرا باالی ذهن آگاهي ،نموورا
پائين در شايصهای  ،ADHDاضطراب و افسردگي و نمرا بوواال در تشانایيهووای تشجو را پوويش
بيخي ميکخخد .مطالع ای ک تشسط کرسخ يخي ،کاپشرسش ،فشرال و فووابرو )2016( 2انجووام شووده اسووت،
اثرا آمشز

ذهنآگاهي در  16کشدک سال اب وودایي  8-7سووال را بررسووي ميکخوود .ایوون آمووشز

شامل س جلس هد گي بشده و طي هشت هد برگ ار شوود .ایوون مطالعو از اثوورا مثبووت آمووشز
ذهنآگاهي بر علئ تشج و علئ  ADHDحمایت کرد .وندویجر -برگمووا ،فرمسووما ،دیبرویخوش و
بشگل  )2012( 3در مطالع ای ،والدین و معلما را ب مدايل ذهنآگاهي وارد کردند .ده نشجووشا 19 ،
والد و  7معل تحت آمشز

ذهنآگاهي ب مد هشت هد (جلسووا  1/5سوواع ) قوورار گرف خوود.

پس از هشت هد  ،معلشم شد ک نشجشانا در نشان های  ADHDبهبشدی حاصل کردهاند .ه چخووين
پک ،کل ،بری ،و تدور )2005( 4در مطالع ای عخشا کردند ک تمریخا ذهن -بوود سووبب افو ایش
زما صرف شده برای تکليف در دانشآمشزا مب ل ب  ADHDميششد .از سشیي مطالع ی موودیخا 5و
همکارا ( )2010بهبشد قابل ملحظ ای را در تشج آزمشدنيهای مب ل ب  ADHDبعوود از تمریخووا
ذهن -بد نشا داد.
تکخيکهای درماني ذهن -بد در درما اي لال روانشخاي ي دروني شووده (مانخوود افسووردگي)
اثربخشي باالیي را نشا دادهاند .با این حال ،هخشز مشخص نيست کو ایوون تکخيکهووا بوورای بهبووشد
عملکرد و تسکين علئ افراد مب ل ب ايو لال بيرونووي شووده ،از جملو  ،ADHDتووا چو انوودازه
ميتشانخد تاثيرگذار باشخد .بخابراین تحقيق در این راس ا ميتشاند حائ اهميت باشد .از طرفي ،با تشجو
ب بررسي پيشيخ  ،درما ذهن -بد ب عخشا مدايل اثربخش در  ADHDدر سووالهای اييوور مووشرد
تشج و بررسي پژوهشگرا قرار گرف است و تعداد کمي مطالع در زميخ اثربخشي ایوون درمووا در
کشدکا مب ل ،انجام گرف است .بخابراین پژوهش در این حيطو ميتشانوود بو غخووای دانووش مشجووشد
کمک کخد .ه چخين مقایس ی اثربخشي دو رو

مدايل ای نسب ًا جدید شامل آمووشز

شووخاي ي و

درما ذهن -بد  ،ميتشاند در زميخ ی کاربرد آ ها ب عخشا درما جایگ ین و یا درما یکپارچو در
1. Keith, Blackwood, Mathew, Lecci
2. Crescentini, Capurso, Furlan, & Fabbro
3. Van de Weijer-Bergsma, Formsma, de Bruin, & Bögels
4. Peck, Kehle, Bray, & Theodore
5. Medina
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کخار درما های پذیرف شده ی قبلي ،حائ اهميت باشد .بخووابراین در پووژوهش حاضوور ،بو بررسووي
اثربخشي معخيدار و م داو دو رو

شخاي ي مب خي بوور رایانو و درمووا ذهوون-

مدايل ای آمشز

بد بر نشان های  ADHDدر کشدکا مب ل ب اي لل کاس ي تشج  -بيش فعالي ،پرداي شد.

روش
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری
رو

پژوهش حاضر از نش طرح نيم آزمایشووي پيشآزمووش  -پسآزمووش بووشد .جامعو ی

آماری پژوهش حاضر ،شامل کلي کشدکا مراجع کخخده ب کليخيکهای مشاوره و روا درموواني
شهر تبری است ک تشخيص اي لل کاس ي تشج  -بيشفعالي گرف اند .برای ان خاب نمشن از
ميا مراجع کخخدگا ب مراک روا درماني و مشاوره شهر تبری ک تشووخيص ايو لل کاسو ي
تشج  -بيشفعالي گرف بشدند ،پس از مصاحب باليخي با یکووي از والوودین ،مشوواهده و قضوواو
باليخي کشدک ،اجرای پرسشنام  ،CSI-4اجرای آزمش هش
ورود ويروج ،تعداد  30ندر ب صشر

در دس ر

ریش و بووا تشجو بو ملکهووای

ان خاب و ب صشر

تصادفي بو دو گووروه

آزمایشي جای دهي شدند .با تشج ب آزمایشي بشد پژوهش حاضوور و قوورار گوورف ن افووراد در
شرایط مدايل ای و ه چخووين اهميووت رضووایت والوودین کشدکووا  ،نمشنو ی آموواری بووا رو
نمشن گيری در دس ر  ،گردآوری شد .بعد از تعيين نمشن پژوهشي بو دليوول رعایووت ايوول
پژوهشي اب دا از والدین کشدکا گروه آزمایشي ،فرم رضایت و تعهد جهت شرکت فرزندانشا
در کل

آمشزشي گرف شد .ملکهای ورود شامل وجشد اي لل کاس ي تشج  -بيش فعووالي،

بهره هششي  ،85-115دامخ سخي  7تا  12سال ،عدم وجشد سووایر ايو لال
مصاحب و پرسشخام  ،CSI-4عدم شرکت در موودايل

همایخوود از طریووق

درموواني دیگوور ،و رضووایت کووشدک و

والدین برای شرکت در مطالع بشد .ملکهای يروج شامل غبيت بيش از دو جلس  ،بيقووراری
شدید کشدک و عدم تشج ب برنام های آمشزشي بشد.
پس از ان خاب نمشن و جایدهي تصادفي افراد در گروههووای آزمایشووي ،آزمووش  IVAبو
عخشا پيشآزمش اجرا گردید .سپس یکي از گروهها ،آمشز
دیگر در معر

جلسا

شخاي ي را دریافت کرده و گروه

آمشزشي درما ذهن -بد قوورار گرفووت .در گووام بعوودی ،بو مخظووشر
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بررسي اثربخشي رو های مدايل ای ،پسآزمش ( )IVAاجرا شده و دادههای ب دسووت آمووده
مشرد تج ی و تحليل آماری قرار گرف خد.

ابزاراندازهگیری
پرسشنامهی عالیم مرضی کودکان ( :)CSI-4ایوون پرسووشنامو بوور اسووا

موولکهووای

تشخيصي  DSM-4در سال  1994تشسووط گوواداو و اسووپرافکين )1994( 1در دانشووگاه اسو شني
بروک تدوین شد .در پژوهش حاضر از فرم والد اب ار اس داده شد ک با  97سوؤال 17 ،ايو لل
را ميسخجد (فرزاد ،اماميپشر و وکيل قاهاني .)1390 ،ضریب پایایي اب ار با رو

بازآزمایي در

رابط با فرم والد 0/96؛ کلن ری ،نشاط دوست و زارعووي ( )1380پایووایي آ را بووا اسو داده از
رو

تصخيف  0/85گ ار

نمشدند.

آزمون ماتریسهای پیشرونده رنگی ریون کودکان :2آزمش ریش م شووکل از یووک سووری
تصاویر ان اعي است ک یک تشالي مخطقي را ب وجشد ميآورند و با درج دششاری ف ایخوودهای
چيده شدهاند .آزمشدني باید از ميا  6الي  8گ یخ  ،تصشیری را ان خاب کخد ک ماتریس بوواالیي
را تکميل نماید .پژوهشهای اع باریابي در کششر انگلس ا نشا دادهاند ک اع بار ایوون آزمووش
در تشخيص عامل عمشمي هش

باالست .در ایورا نيو بررسوويهای اع باریووابي و هخجاریووابي

روی این آزمش نشا ميدهخد ک از اع بار و روایي کافي بريشردار است و برای بررسي هش
عمشمي در کشدکا ایراني مخاسب است (کرمي،

.)1394

نرمافزار  :IVAاین اب ار ب مخظشر ارزیابي یکپارچ تشج در دو سطح دیداری و شووخيداری
و ه چخين ارزیابي کخ رل پاسخ ،بيشفعالي حرک ي و سرعت پرداز

طراحي شده است .تشج

ان خابي ،تشج م مرک  ،تشج مداوم ،جابجایي تشج و تشج تج ی شده در دو بعد دیووداری و
شخيداری از مؤلد های اصلي مشرد ارزیابي در این مجمشع است .از این آزمش ب عخووشا یکووي
از اب ارهای مه و کمکي در تشخيص اي لل  ADHDاس داده ميگردد .نسخ های قبلي نظيوور
 IVA PLUSمخطبق با  DSM- IVبشده و نسخ های جدید مخطبق با  DSM-5ميباشخد .مجمشع
آزمش های  IVAاز نش آزمش های عملکرد پيشس ( )CPTاست و گروه سخي  6سال ب بوواال را
1. Gadow & Sprafkin
2. Ravens Colored Progressive Matrices Test
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پششش ميدهد .زما اجرای این آزمش در نسخ های م عدد مخ لف بشده و بين  8تا  20دقيقو
ميباشد (دپارتما نشروکاگخيشوون) .ایوون ابو ار بو مخظشرانوودازه گيووری م ريرهووای وابسو  ،در
پيشآزمش و پسآزمش مشرد اس داده قرار گرفت و از شرکت نشاندیشووا آویووژه کو در ایوورا
فعاليت ميکخد ،تهي شده

است.

کاپیت ان الگ :1کاپي ووا ال

یکووي از برنام و های پرکوواربرد ب و مخظووشر بووازتشاني و ارتقووا

کارکردهای شخاي ي طراحي شده است .با اس داده از این برنام ميتشا تشانایيهای ذهخي افووراد
را در حيط های مخ لف بهبشد و ارتقاء بخشيد .این برنام دارای بيش از  2000تمرین مخ لووف
برای  20مهار

شخاي ي ميباشد و ب مخظشر بهبشد عملکرد افرادی با اي لال

کاس ي تشج -

بيشفعالي ،دمانس ،ناتشانایيهووای یووادگيری ،آسوويبهای مرو ی ،توأيير در مراحوول تحووشل ،و
اي لال

روانپ شکي طراحي شده است .کلي تکاليف مشجشد در برنامو چخوود بعوودی بووشده و

ب طشرکلي بر بيش از یک مهار

شخاي ي تمرک دارد .مهار های شخاي ي قابل ارتقوواء تشسووط

این برنام عبارتخد از؛ تشج ان خابي ،تشج م مرک  ،تشج مداوم ،تشج م خاوب و تشج تقسووي
شده ،کخ رل پاسخ ،سرعت پرداز

شخيداری ،سرعت پرداز

سرعت حرک ي ظریووف ،حافظو فووشری ،سوورعت پوورداز

مرک ی ،کخ رل حرک ووي ظریووف،
دیووداری ،ادراک دیووداری ،ردیووابي

دیداری ،تشالي دیداری -فضایي ،طبق بخدی دیداری -فضایي ،حافظ فعووال ،اسو دالل ادراکووي.
این اب ار در پژوهش کشتشل ،برن  ،مشن گشمری ( 1996ب نقل از روی شند غياثشند و اميری مجد،
 )1398جهت بررسي اثربخشي آ بر اي لل نقص تشج  -بيشفعالي مشرد اس داده قرار گرف و
ک روایي آ تأیيد شده و پایایي آ بعد از پيگيووری هدووت ماهو نشووا از حدو اثوورا

آ در

پژوهش داش است .این نرماف ار از شرکت نشاندیشا آویژه ک در ایرا فعاليت مي کخد ،تهيو
شده و ب عخشا رو

مدايل ای آمشز

شخاي ي اس داده شد.

پروتکل درمان ذهن -بدن :پروتکل درما ذهن -بد  ،پکيج آمشزشووي م شووکل از تکخيکهووای
مدايل ای درما ذهن -بد و محققساي بشد .مح شای آمشزشي جلسا بووا اسو داده از ک ابهووای
آرام نشس ن مثل قشرباغ (اسخل ،2010 ،2ترجم حشووم ي و نجدووي ،)1398 ،حرکووا شووگدتانگي
یشگا برای کشدکا (پشرپرهار  ،2011 ،3ترجم زمانيثاني ،س ارزاده و پشررضووي ،)1389 ،تمریخووا
1. Capitan’s Log
2. Snell
3. Purperhart
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تخدس برای کشدکا (شارلش ،)2019 ،1راهخمای عملي آمشز

تنآرامي ب کشدکووا (بخوواني ،)1396 ،و

ماساژ کشدک (هيث ،بين بریج ،2000 ،2آزادمخش )1382 ،تدوین شدهاند.
جدول 1
جلسات پروتکل درمان ذهن -بدن
جلسات

محتوای آموزشی

جلسه اوّل

تکخيکهووای ماسوواژدرماني :آمووشز

 12حرکووت مربووشط بوو ماسوواژ سوور و صووشر -

قدس سيخ  -شک  -دستها
جلسه دوم

تکخيکهووای ماسوواژدرماني :آمووشز

 12حرکووت مربووشط ب و ماسوواژ پشووت بوود  -پاهووا-

انگش ا
جلسه سوم

تکخيکهووای ماسوواژدرماني :موورور و انجووام حرکووا ماسوواژ کوول بوود (آمووشز

داده شووده

در جلسا قبل)
جلسه چهارم

آرامسازی پوويش رونووده ماهيچو ها :آمووشز

 7حرکووت مربووشط بو توون آرامووي صووشر -

گرد  -دستها
جلسه پنجم

آرام سووازی پوويش رونووده ماهيچ و ها :آمووشز

 7حرکووت مربووشط ب و توون آرامووي قدس و

سيخ  -شک  -پاها
جلسه ششم

آرام سووازی پوويش رونووده ماهيچوو ها :موورور و انجووام حرکووا توون آرامووي کوول بوود
(آمشز

داده شده در جلسا قبل)
 4تمرین تخدس هشازی

جلسه هفتم

تمریخا

تخدس :آمشز

جلسه هشتم

تمریخا

ذهنآگاهي :تمرین تشج قشرباغ ای

جلسه نهم

تمریخا

ذهن آگاهي :غذا يشرد با ذهن آگاهي

جلسه دهم

تمریخا

ذهن آگاهي :گش

داد با ذهن آ گاهي

جلسه یازدهم

تمریخا

ذهن آگاهي :تمرین راه رف ن با ذهن آگاهي

جلسه دوازدهم

تمریخا

ذهن آگاهي :تمرین نگاه کرد با ذهن آ گاهي

تجزیه و تحلیل دادهها
برای تحليل دادهها از رو

تحليل واریانس چخدم ريری اس داده شد.
1. Shardlow
2. Heath & Bainbridge
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یافتهها
ميانگين سخي افراد گروه آمشز
 5دي ر در گروه آمشز

شخاي ي  9/2و در گروه درما ذهن -بد 9/3؛  10پسر و

شخاي ي و  9پسر و  6دي ر در گروه درما ذهن -بد و ميانگين
شخاي ي و درما ذهن -بد ب ترتيب  98/89و  97/98بشد.

هش بهر گروههای آمشز

جدول 2
شاخصهای آماری متغیرها مورد مطالعه
متغیر

گروه
آمشز

شخاي ي

توجه
درما ذهن -بد

بیشفعالی
حرکتی

کنترل
پاسخ

سرعت
پردازش

مخدرجا

گروه آمشز

شخاي ي

گروه درما ذهن -بد
گروه آمشز

شخاي ي

گروه درما ذهن -بد
گروه آمشز

شخاي ي

گروه درما ذهن -بد

شاخص

پیشآزمون

پسآزمون

ميانگين

67/80

98/66

انحراف معيار

4/12

10/98

ميانگين

67/80

98/53

انحراف معيار

4/12

10/96

ميانگين

65/46

101/27

انحراف معيار

4/92

10/49

ميانگين

63/06

111/93

انحراف معيار

4/49

6/74

ميانگين

67/80

98/40

انحراف معيار

6/16

10/80

ميانگين

66/20

100/30

انحراف معيار

6/67

10/99

ميانگين

65/00

100/98

انحراف معيار

5/59

9/47

ميانگين

65/80

97/86

انحراف معيار

5/47

8/22

جدول  2نشا ميدهد ميانگين م ريرهای مشرد مطالع در هر دو گروه آمشز -

درماني در مرحل پسآزمش  ،نسبت ب پيشآزمش اف ایش یاف است.
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کلي مدروض های تحليل واریانس مانخد نرمال بشد تشزیع دادهها (کالمشگروف اسميرنف)،
فر

همگخي واریانس لش آزمش اُم باکس مشرد تأیيد قرار گرفت.
جدول 3
تحلیل واریانس یک راهه گروههای آزمایش در متغیرهای وابسته

منبع تغییر متغیر وابسته

SS

df

MS

0/13

1

0/13

3371/06

28

120/39

بيشفعالي

644/03

1

644/3.

حرک ي

2178/26

28

77/79

163/33

1

163/33

3326/53

28

118/80

سرعت

1080/00

1

1080/00

پرداز

2205/46

28

87/76

روش خطا

تشج

کخ رل پاسخ

مخدرجا
اثر م داو

تفاوت میانگینها

سطح

CT-MBT

معنیداری

0/001

0/13

0/97

8/27

35/00

0/00

1/37

30/66

0/00

13/71

44/73

0/001

F

جدول  3تحليل واریانس یک راه نشا ميدهد ک دو رو

آمشز  -درموواني

و معخاداری بر بهبشد تشج ( )F = 0/001و کخ رل پاسووخ ندارنوود ( )F = 1/37؛ امّووا

این دو رو

آمشزشي اثر م داو

سرعت پرداز

و معخويداری بور بهبووشد بيشفعووالي حرک ووي ( )F = 8/27و

( )F = 13/71دارند.

بحث و نتیجهگیری
ن ایج مطالع حاضر نشا داد ک آمشز

شخاي ي مب خي بر رایان و درما ذهوون -بوود بوور

نشان های  ADHDدر کشدکا مب ل بو ايو لل کاسو ي تشجو  -بيشفعووالي تووأثير م دوواو
معخيداری دارد .ن يج ب دست آمده با پژوهشهای کليخبر
کاربا و چابر

و

( ،)2010جالس وکرو (،)2012

( ،)2013و مشریش و کانشی ( )2013همسش است.
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ن ایج پژوهشي ک تشسط روئدا و چکا ( )2012بر روی کشدکا پيشدبسو اني اجوورا شووده
است ،بيانگر آنست ک آمشز

شخاي ي رایان ای در  10جلس  45دقيق ای ک در طشل  5هد و

اجرا شده بشد ،قادر است تشانایي تشج گروه آزمایشي را تا مرز معخويدار بووشد در مقایسو بووا
گروه کخ رل باال ببرد .ه چخين ن ایج مطالع ای ک تشسط رسيگخشلي -پالشم و همکارا ()2018
انجام شده است نشا داد ک تداو

قابل تشج و معخيداری در تشج  ،کخ رل پاسووخ و حافظو

کاری گروه آزمایش و گروه کخ رل بعد از دریافت آمشز

شخاي ي وجشد دارد .مطالع کليخبر

و همکارا ( ،)2005نشا داد ک برنام تشانبخشي شووخاي ي رایانو ای باعووث بهبووشد رف ارهووای
تکانشي و علی رف اری در اي لل کاس ي تشج  -بيشفعالي ميششد .سازما پ شکي هداسو
( ،)2011تأثير آمشز

شخاي ي را بر کارکردهای اجرایي (تشج  ،کخ رل پاسخ و حافظو کوواری)

در افراد مب ل ب کاس ي تشج  -بيشفعالي بررسي کرد و ن ایج حاکي از تداو
گروه آزمایش بعد از دریافت آمشز

قابوول تشجو در

شخاي ي بشد.

نجارزادگا و همکارا ( ،)2015در پژوهش يشد ب ایوون ن يجو رسوويدند کو تشانبخشووي
شخاي ي در بهبشد نشانگا رف اری  ADHDتأثير مثبت و معخيدار دارد .ه چخووين در پژوهشووي
ک لي و همکارا ( ،)2012انجام دادند ب این ن يج رسيدند ک آمشز

شخاي ي سبب ارتقووای

کارکردهای اجرایي از جمل کخ رل پاسخ در افراد  ADHDميششد.
در تبيين این یاف ها ميتشا گدت آمشز

شخاي ي مب خي بوور رایانو بو عخووشا یووک جووایگ ین

اميدوارکخخده برای بهبشد تشانایيهووای شووخاي ي کو در  ADHDدرگيوور هسو خد ،ظهووشر کوورده اسووت
(الس و يگ و همکووارا  ،2009 ،کاربووا و چووابر 2013 ،1؛ مشریووش و کووانشی .) 2013 ،2مطالعووا
م عددی برای کشف اثربخشي آمشز

شخاي ي و تأثير آ بر فعاليتهای عصبي انجووام شووده اسووت

(کليخبر 2010 ،؛ جالس وکرو  .)2012 ،3ه چخين پيشخهاد شده است ک ح ووي فقووط بووازی کوورد
بازیهای رایان ای ميتشاند تشانایيهای ادراکي یا شخاي ي را بهبشد بخشد (گرین و باولير.)2007 ،4
درک فرایخد عصبي ک در مدايل آمشز

شخاي ي دييل است اهميت زیادی دارد تا سيسو

پيشرفت مر ی را بهبووشد بخشوود و فرایخوودهای یووادگيری افووراد را تسووهيل کخوود .چووارچشب نظووری
1. Karbach, & Schubert
2. Moreau, & Conway
3. Jolles & Crone
4. Green & Bavelier
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"انعطافپذیری عصبي" ک در پس آمشز

شخاي ي قرار دارد ،تشسووط هووب ،مطوورح شووده اسووت و

ب عخشا "نظری یادگيری هب "1شخاي ميششد .با تشج ب این نظری  ،هر دو نووشرو یووا گروهووي از
نشرو ها ک هم ما و ب طشر مکرر فعال هس خد ،تمایل ب تشکيل ارتباطهووای قووشیتری دارنوود و در
ن يج فعاليت در یکي از آ ها ،فعاليت در دیگری را تسووهيل يشاهوود کوورد .بو طشر يلصو  ،وق ووي
نشرو ها ب طشر مکرر با یکدیگر اتصال برقرار ميکخخد ارتباط بين آ ها تقشیت ميشووشد .ایوون بوودا
معخي است ک در هخگام اجرای مکرر یک تکليف شخاي ي ،مخوواطق مرو ی موورتبط بووا عملکردهووای
شخاي ي دييل در آ تکليف ،ارتباطا قووشی تووری را تشووکيل ميدهخوود .از ایوون رو ،مووا ميتووشاني
تشانایيهای شخاي ي ما را از طریق ترييرا فعاليتهای مر ناشي از مدايل آمشزشووي شووخاي ي
بهبشد بخشي (هب.)1949 ،
از جمل مطالعا انجام شده در زميخ درما ذهن -بد ميتشا ب مطالعو ی موودیخا و همکووارا
( )2010اشاره کرد ک پژوهش آنها بهبشد قابل ملحظ ای را در تشج آزمشدنيهای مب ل بو

ADHD

بعد از تمریخا ذهن -بوود نشووا داد .ونوودویجر -برگمووا و همکووارا ( )2012نيو در مطالعو ای،
گروهي از نشجشانا را تحت آمشز

ذهنآگاهي قرار دادند و بهبشد در مشکل تشج  ،کارکردهووای

اجرایي و عملکرد در آزمش تشجو کووامپيشتری پووس از هشووت هد و مدايلو را گو ار

نمشدنوود.

ه چخين پک و همکارا ( )2005در مطالع ای ب بررسي تأثير تمریخا ذهن -بد بر زمووا صوورف
شده برای تکليف کشدکا در محيط مدرس پرداي خد و عخشا کردند کو ایوون تمریخووا بو افو ایش
زما صرف شده برای تکليف در دانش آمشزا مب ل ب  ADHDکمک ميکخد (پووک ،کوول ،بووری ،و
تدور .)2005 ،مطالع ای ک تشسط کرسخ يخي و همکارا ( )2016انجام شووده اسووت ،اثوورا آمووشز
تمریخا ذهن -بد در  16کشدک سال اب دایي  8-7سال را بررسي ميکخد .این آمشز

شووامل سو

جلس هد گي بشده و طي هشت هد برگ ار شد .ایوون مطالعو از اثوورا مثبووت آمووشز

تمریخووا

ذهن -بد بر علئ تشج و علی  ADHDحمایت کرد.
در تبيين این یاف ها ميتشا گدت بريلف بسياری از اب ارهای مدايلو ای در  ،ADHDدرمووا
ذهن -بد  ،مهار های دروني 2فرد را ني تشسع ميبخشد .درما مذکشر تشانایي افراد بوورای کخ وورل
تشج را ،با کمک ب تقشیت تشانایي مشاهده ی يشد ،آمووشز
اس ر

تشجو و مشاجو شوود بووا تجربيووا

زا ،بهبشد ميبخشد .ب عبار دیگر ،تکخيکهای درما ذهن -بد ب افراد ميآمووشزد کو بو
1. Hebbian learning theory
2. inner skills
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"تشج " ،تشج داش باشخد و ه چخين آگاهي يشد را نسبت ب شرایط هيجاني شا افو ایش دهخوود،
در ن يج واکخش تکانشي ب مشقعيتها نشا نخشاهخد داد ک مشووکل جوودی اغلووب افووراد مبو ل بو
 ADHDاست (ادیل و همکارا  .)2017 ،از آنجایي ک تکخيکهای درما ذهن -بد  ،اف ایش تشجو
ب لحظ کخشني را مشرد هدف قرار ميدهخد ،جای تعجب نيست ک مشکل کاس ي تشجو را کوواهش
دهخد .ه چخين آمشز
هيجانا

تکخيکهای درما ذهن -بد  ،کارکردهای اجرایي ،کخ رل شووخاي ي و تخظووي

دييل در  ADHDرا بهبشد ميبخشخد (کاسش .)2015 ،1

مطالع حاضر با بريي محدودیتها مشاج بشد .با تشجو بو اینکو پووژوهش حاضوور بوور روی
کشدکا در بازه سخي  7-12سال اجرا شده است ،بخابراین در تعمي ن ایج باید مح وواط بووشد .پيشووخهاد
ميششد پيگيری اثربخشي درما در چخد مرحل و در بووازه زموواني بيشو ر انجووام شووشد .وجووشد دوره
پيگيری ميتشاند ب تکميل پژوهش حاضر کمک کخد و بر اس خادپذیری ن ایج ب دست آمووده ،بيد ایوود.
ه چخين پيشخهاد ميششد آمووشز

شووخاي ي و پروتکوول درمووا ذهوون -بوود بوورای بهبووشد و ارتقوواء

کارکردهای شخاي ي ب رگساال ني مشرد اس داده قرار گيرد تا ميو ا کووارایي آ در گروههووای سووخي
مخ لف مشرد ارزیابي قرار گيرد.

سپاسگزاری
بدین وسيل از تمام کساني ک ما را در انجام این مطالع یاری نمشدند يصشصواً کشدکووا و
يانشادههای شرکتکخخده در این پژوهش تشکر و قدرداني

ميگردد.
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