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Background and Aims Children with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) are characterized by 
impulsivity, distraction, and hyperactivity and have high comorbidity with sluggish cognitive tempo. This 
study aimed to investigate the effect of mentalization-based treatment (MBT) on slow cognitive tempo 
and clinical symptoms (symptoms) of children with ADHD.
Methods The study method was semi-experimental with pre-test, post-test, and follow-up with a control 
group design. The statistical population in this study were 7-9 years old students with ADHD studying in 
public schools in the six districts of Isfahan. To select the sample, 28 mothers of students who met the 
inclusion criteria were assigned and randomly divided into experimental and control groups (14 students 
in each group). The research instruments were the sluggish cognitive tempo questionnaire and the con-
nors parent form questionnaire. The sessions of this treatment were 8 sessions of 60 minutes that were 
presented to the mothers of the experimental group and were not provided to the educational control 
group. After examining the assumptions of statistical tests, repeated measures analysis of variance was 
used. Data were analyzed using SPSS software, version 21.
Results Comparing the experimental group with the control group showed that the SCT and symptoms 
of ADHD in the experimental group compared to the control group were significantly reduced (P<0.01). 
Also, the comparison of mean scores showed a significant difference between pre-test and post-test 
and follow-up scores in both variables. Still, there was no significant difference between post-test and 
follow-up stage scores. There is a significant difference between the mean scores of SCT and the ADHD 
symptoms in the experimental and control groups and pre-test, post-test, and follow-up.
Conclusion Considering the effectiveness of mentalization-based therapy on sluggish cognitive tempo 
and ADHD symptoms, this approach can be used as an effective treatment method in Iran.
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A
Extended Abstract

Introduction

ttention deficit hyperactivity disorder 
(ADHD) is one of the most common child-
hood disorders that has attracted the attention 
of psychologists and psychiatrists. One of 
the new psychological variables closely re-

lated to ADHD is sluggish cognitive tempo (SCT). SCT 
represents a set of cues used to describe the conditions of 
a particular type of attention deficit disorder, concentra-
tion, and slowness in information processing [3]. In their 
research, Becker et al. [7] found that SCT is significantly 
associated with poor emotional control and causes the 
child to be rejected and less accepted by peers. Due to 
the problems that the SCT causes, selecting it as a target 
behavior is necessary. ADHD is also a neurological syn-
drome usually characterized by impulsivity, distraction, 
and hyperactivity [8]. 

One of the new therapies developed in this field in recent 
years is mentalization-based treatment (MBT). MBT was 
first used by Fonagy and referred to as a form of mental 
activity about oneself and others that leads to the under-
standing and interpreting of people's behavior in a state of 
conscious mind [13]. Bateman and Fonagy [18] believe 
that MBT causes one to see oneself from the outside and 
others from the inside. This thoughtful and reflective ap-
proach, first formed in the context of child-primary care-
giver interactions, predicts behavior, helps to manage and 
understand it and reduces experiences of mistrust, lack 
of control, and confusion in the face of intense emotions 
[15]. Byrne, Murphy & Connon [19] have demonstrated 
in their review study that MBT is widely used in children 
and has strong empirical support. The effect of this ap-
proach on improving the quality of life [20], reducing be-
havioral problems [21, 22], and parenting stress [23] has 
also been proven. Considering that the lack of mentaliza-
tion in child-parent relationships in families of children 
with ADHD increases the severity of symptoms, the pres-
ent study aims to investigate the effect of MBT on SCT 
and ADHD symptoms.

Materials and Methods

The current study was a quasi-experimental study with 
an experimental group and a control group examining the 
research hypotheses, and as a pre-test, post-test, with fol-
low-up. The statistical populations in this study were 7- to 
9-year-old students with Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder studying in normal schools in the six districts of 
Isfahan. To select the sample, 28 Mothers of students who 

met the inclusion criteria were assigned and randomly di-
vided into experimental and control groups (14 students 
in each group). The research instruments were the SCT 
questionnaire and Connors ADHD Scale. 

MBT sessions were based on the most important books in 
the field, such as Minding the child: Mentalization-based 
interventions with children, young people, and their fami-
lies [29], Mentalization-based treatment for children: A 
time-limited approach [13], and Mentalization in the Fam-
ily: A Guide for Professionals and Parents [30]. To conduct 
the research, in coordination with the General Directorate 
of Education, participants were selected based on inclusion 
and exclusion criteria, and then initial evaluations were 
performed. Students were assigned to experimental and 
control groups. The experimental group received MBT 
sessions for children for 8 weeks, but no training was pro-
vided for the control group. The mentioned variables were 
measured again at the end of the training and in the follow-
up phase (one month after the post-test phase). Also, after 
examining the assumptions of statistical tests, repeated 
measures analysis of variance was used. Data were ana-
lyzed using SPSS software, version 21.

Results

Comparing the experimental group with the control 
group showed that the SCT and symptoms of ADHD in 
the experimental group compared to the control group 
were significantly reduced (P<0.01). Also, the compari-
son of mean scores showed a significant difference be-
tween pre-test, post-test, and follow-up scores in both 
variables. Still, there was no significant difference be-
tween post-test and follow-up stage scores. There is a sig-
nificant difference between the mean scores of SCT and 
the ADHD symptoms in the experimental and control 
groups and pre-test, post-test, and follow-up.

Discusion

This study aimed to investigate the effect of MBT on 
SCT and ADHD symptoms in children with ADHD. 
The research data analysis showed that MBT reduces the 
symptoms of SCT and ADHD symptoms of children with 
ADHD. These findings are consistent with the research 
of Byrne et al. [19], Griffith et al. [20], Halfon and Bulut 
[21], Enav et al. [22], and Midgley et al. [23]. In explain-
ing the effectiveness of MBT on research variables, we 
can refer to the underlying principles of subjectivization. 
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Luyten et al. [14] argue that the program focuses on in-
creasing parents' interest and curiosity about themselves 
and their children rather than just the behaviors expressed. 
Fonagy & Luyten [15] believe that mentalization is first 
formed in the context of the child's interactions with the 
primary caregiver, predicts behavior, and helps to manage 
and understand it. In general, the results of the present study 
showed that MBT has an effect on SCT and ADHD symp-
toms in children with ADHD; Therefore, according to the 
results of the present study, families and professionals in 
the field of children with ADHD are advised to use MBT 
to reduce SCT and ADHD symptoms of these children to 
alleviate the problems of these children and their families.
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مقاله پژوهشی

تأثير درمان مبتنی بر ذهني سازي در بر ضرباهنگ شناختي ُكند و نشانگان باليني )عالئم( كودكان با 
اختالل بيش فعالي-نقص توجه

زمينه و هدف اختالل نقص توجه-بیش فعالی با ویژگی های مانند تکانشگری، حواس پرتی و بیش فعالی شناخته می شود و با ضرباهنگ 
شناختی ُكند هم پوشانی باالیی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر درمان مبتنی بر ذهني سازي بر ضرباهنگ شناختي ُكند و 

نشانگان بالیني )عالئم( كودكان با اختالل بیش فعالي-نقص توجه انجام شد. 
مواد و روش ها روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه كنترل بود. جامعه آماری در این پژوهش 
دانش آموزان 7 تا 9 ساله دارای داراي اختالل نقص توجه- بیش فعالي شاغل به تحصیل در مدارس عادی مناطق 6  گانه شهر اصفهان بودند. 
برای انتخاب نمونه، از بین دانش آموزانی كه معیارهای ورود به پژوهش را داشتند 28 نفر انتخاب و به 2 گروه آزمایش )14 نفر( و كنترل 
)14 نفر( تقسیم شدند. جلسات آموزشی فقط برای مادران كودكان گروه آزمایش اجرا شد. ابزار پژوهش، پرسش نامه ضرباهنگ شناختی 
كند و پرسش نامه بیش فعالی كانرز فرم والدین بود. جلسات این درمان 8 جلسه 60 دقیقه ای بود كه به والدین گروه آزمایش ارائه شد و 
برای گروه كنترل آموزشی ارائه نشد. پس از بررسی پیش فرض های آزمون های آماری از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. 

داده ها به وسیله نسخه 21 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند. 
یافته ها نتایج مقایسه گروه آزمایش با گروه كنترل نشان داد ضرباهنگ شناختي ُكند و عالئم كودكان با اختالل بیش فعالي-نقص توجه 
در گروه آزمایش نسبت به گروه كنترل به طور معناداری كاهش یافته است )P< 0/01(. همچنین مقایسه میانگین نمرات نشان داد بین 
نمرات پیش آزمون با پس آزمون و پیگیری در هر 2 متغیر تفاوت معنا داری وجود دارد، اما بین نمرات مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت 

معنا داری حاصل نشد. 
نتيجه گيری با توجه به اثربخشی درمان مبتنی بر ذهني سازي بر ضرباهنگ شناختي ُكند و نشانگان بالیني )عالئم( كودكان با اختالل 

بیش فعالي-نقص توجه می توان از این رویکرد به عنوان یک روش درمانی مؤثر در ایران بهره برد.
كليدواژه ها ذهني سازي، ضرباهنگ شناختي ُكند، بیش فعالي، نقص توجه
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مقدمه

شایع ترین  از  یکي  توجه  نقص  با  همراه  بیش فعالي  اختالل 
و  روان شناسان  توجه  كه  است  كودكي  دوران  اختالل های 
این  اصلي  است. مشخصه  به خود جلب كرده  را  روان پزشکان 
بیش فعالي- یا  و  توجه  فقدان  از  پایدار  الگوي  وجود  اختالل 

تکانشگري است كه در مقایسه با افرادي در همان سطح رشد، 
شدید تر است ]1[. عالئم بایستي حداقل در 2 موقعیت )نظیر 
مدرسه، خانه و یا محیط كار( بروز یابد و در عملکرد اجتماعي و 
تحصیلي فرد اشکال ایجاد كند ]2[. مطابق با پنجمین ویرایش 
این  روانی، سن شروع  اختالالت  تشخیصی  و  آماری  راهنمای 
اختالل از 7 سالگي به 12 تا 17 سالگي تغییر و شیوع آن حدود 

5/29 درصد گزارش شده است ]1[.

یکی از متغیرهای روان شناختی جدیدی كه ارتباط نزدیکی 
با اختالل بیش فعالي-نقص توجه دارد، ضرباهنگ شناختی ُكند 
است. ضرباهنگ شناختی ُكند، بیانگر مجموعه ای از نشانه هایی 
است كه برای توصیف شرایط نوع خاصی از اختالل توجه، تمركز 
حواس و ُكندی در پردازش اطالعات به كار می رود ]3[. كوک و 
همکاران ]4[ معتقدند این كودكان سرعت پردازش پایینی دارند 
روبه رو  زیادی  با مشکالت  باعث می شود در مدرسه  امر  این  و 
شوند. تم و همکاران ]5[ در پژوهش خود دریافتند كودكانی كه 
نشانه های ضرباهنگ شناختی ُكند دارند در عملکردهای اجرایی 
به ویژه در توجه پایدار و توجه انتخابي، ضعیف عمل می كنند. 
و  اجتماعی  روابط  دوست یابی،  در  زیادی  مشکالت  همچنین 
همکاران  و  بکر   .]6[ می شود  دیده  كودكان  تحصیلی  عملکرد 
]7[ طی انجام پژوهشی پی بردند كه ضرباهنگ شناختی ُكند 
ارتباط معناداری با كنترل هیجانی ضعیف  دارد و باعث می شود 
كودک توسط همساالن طرد شود و كمتر مورد پذیرش قرار گیرد. 
باتوجه به مشکالتی كه ضرباهنگ شناختی ُكند ایجاد می كند، 

انتخاب آن به عنوان یک رفتار آماج ضرورت دارد.

سندرمی  توجه،  بیش فعالي-نقص  اختالل  همچنین 
تکانشگری،  ویژگی های  با  معموالً  كه  است  عصب شناختی 
حواس پرتی و بیش فعالی مشخص می شود ]8[. طبق پژوهش 
باركلی ]9[ كودكان با اختالل بیش فعالي-نقص توجه به دلیل عدم 
توجه به جزئیات، در انجام تکالیف مدرسه با مشکل مواجه هستند، 
اغلب كارهای آن ها با بی دقتی و بی فکری انجام می شود، در حفظ 
توجه به بازی ها و تکالیف مشکل دارند و به پایان رساندن كار برای 
آن ها دشوار است. آن ها معموالً نسبت به شایستگی خود دیدی 
منفی پیدا می كنند و نسبت به مسائل تحصیلی بی عالقه می شوند 
]10[. عالوه بر مشکالت توجه، این كودكان فعالیت بیش از حدی 
دارند و همین پُرتحركی و بیش فعالی باعث می شود والدین درک 
درستی از نشانه های آن ها نداشته باشند و با شیوه های خشن 

فرزندپروری، آن ها را كتک بزنند و به شدت تنبیه كنند ]11[.

 از منظر كلی، نه تنها ویژگی ها و عالئم اختالل بیش فعالي-
نقص توجه بر خانواده اثر می گذارد، بلکه رفتارها و سبک های 
تعاملی والدین )به ویژه مادران به دلیل تعامل بیشتر با كودک( 
نیز بر كودک اثر دارد ]12[؛ به همین دلیل به جای پرداختن به 
كودک با نیازهای ویژه، باید به خانواده با نیازهای ویژه پرداخت. 
در همین رابطه، یکی از درمان های جدیدی كه در سال های اخیر 
بدین منظور تدوین شده است، درمان مبتنی بر ذهنی سازی است. 
برای اولین بار فوناگی از ذهنی سازی استفاده كرد و اشاره به شکلی 
از فعالیت ذهنی درباره خود و دیگران دارد كه موجب فهم و 
تفسیر رفتار افراد در وضعیت ذهن آگانه می شود ]13[. لویتن و 
همکاران ]14[ معتقدند این برنامه به جای آنکه فقط بر رفتارهای 
ابراز شده تأكید كند، بر افزایش عالقه و كنجکاوی والدین درمورد 
خود و فرزندشان تمركز می كند. فوناگی و لویتن ]15[ معتقدند 
ذهني سازي برای اولین بار در بافت تعامالت كودک و مراقب اصلی 
شکل می گیرد، موجب پیش بینی رفتار می شود و به مدیریت و 
درک آن كمک می كند. كامویرانو ]16[ بر این باور است كه هدف 
اصلی درمان مبتنی بر ذهني سازي بهبود و تقویت كنش تعاملی 
والدین است و این موضوع به شدت بر روابط والد-كودک اثرگذار 
است. در همین رابطه، رستاد و ویتاكر ]17[ معتقدند ازطریق 
شکل  به  فرزندان  با  والدین  آسیب دیده  ارتباط  ذهنی سازی، 

قابل توجهی بهبود می یابد.

بتمن و فوناگی ]18[ معتقدند ذهنی سازی موجب دیدن خود 
از بیرون و دیدن دیگران از درون می شود. این شیوه اندیشمندانه و 
انعکاسی كه برای اولین بار در بافت تعامالت كودک و مراقب اصلی 
شکل می گیرد، موجب پیش بینی رفتار می شود و به مدیریت و 
درک آن كمک می كند و تجربه های عدم اعتماد، فقدان كنترل و 
سردرگمی را در مواجهه با هیجانات شدید كاهش می دهد ]15[. 
برن و همکاران ]19[ در مطالعه مروری خود اثبات كرده اند كه 
درمان مبتنی بر ذهنی سازی كاربرد وسیعی در حوزه كودكان دارد 
و از پشتوانه تجربی قوی برخوردار است. همچنین تأثیر این رویکرد 
بر بهبود كیفیت زندگی ]20[، كاهش مشکالت رفتاری ]21، 22[، 

كاهش استرس فرزندپروری ]23[ به اثبات رسیده است. 

بر نقش ذهنی سازی  تأكید  با  بر ذهنی سازی  درمان مبتنی 
با توجه به  رفتاری  بازداری  روش های  معرفی  فرزندپروری،  در 
تکنیک های ذهنی سازی و آشنایی با ساختارهای مغز، معرفی 
سبک های دلبستگی و نقش آن در ذهنی سازی و تربیت فرزندان، 
استفاده از استعاره ها )مانند استعاره فانوس دریایی(، تکنیک های 
مکالمه با كودكان به روش ذهنی سازی، ذهنی سازی در ارتباط با 
والدین و بچه های دیگر، مدل خواب در ذهنی سازی و تکنیک های 
آموزش جنسیت و رفتارهای متناسب با سن كودكان در مدل 
ذهنی سازی، تالش می كند رابطه آسیب دیده كودک-والد را ترمیم  
كند ]13[. با توجه به اینکه ترمیم رابطه آسیب دیده والد-كودک با 
عالئم ضرباهنگ شناختی ُكند و عالئم اختالل بیش فعالي-نقص 
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بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش   ،]24[ است  ارتباط  در  توجه 
تأثیر درمان مبتنی بر ذهني سازي بر ضرباهنگ شناختي ُكند و 
نشانگان بالیني )عالئم( كودكان با اختالل بیش فعالي-نقص توجه 

انجام شد.

مواد و روش ها

مطالعه حاضر ازنظر نوع روش بررسی فرضیه های پژوهش، در 
گروه مطالعات نیمه آزمایشی با یک گروه آزمایش و یک گروه 
كنترل و به صورت پیش آزمون، پس آزمون همراه با پیگیری بود. 
جامعه آماری در این پژوهش دانش آموزان 7 تا 9 ساله دارای 
در  تحصیل  به  شاغل  بیش فعالي  توجه-  نقص  اختالل  داراي 
مدارس عادی مناطق 6  گانه شهر اصفهان بودند. برای انتخاب 
را  پژوهش  به  ورود  معیارهای  كه  دانش آموزانی  بین  از  نمونه، 
داشتند 28 نفر انتخاب و به 2 گروه آزمایش و كنترل ) هر كدام 
با تعداد 14 نفر( تقسیم شدند. انتخاب نمونه از بین دانش آموزان 

بود و جلسات آموزشی از طریق مادران اجرا شد. 

معيارهای ورود به مطالعه

نقص توجه- اختالل  به  مبتال  سوم  تا  اول  كالس  دانش آموزان 
راهنمای  پنجم  نسخه  طبق  بالینی  مصاحبه  بر اساس   بیش فعالي 
تشخیصی و آماری اختالالت روانی1و پرسش نامه تشخیص اختالل 
نقص توجه-بیش فعالي بر اساس آزمون كانرز )قبل از شروع پژوهش، 
توجه- بیش  نقص  اختالل  تشخیص  روانپزشک  توسط  آزمودنی ها 
فعالی2 را دریافت كرده  بودند(؛ فقدان سابقه بیماری روان پزشکی؛ 
فقدان محدودیت های جسمی مختل كننده مراقبت فردی؛ زندگی 
كردن كودک با والدین؛ داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن در 

مادران و تمایل مادران به شركت  در مطالعه بود. 

معيارهای خروج از مطالعه

 عدم تمایل به شركت در جلسات و داشتن بیش از 3 غیبت در 
جلسات مداخله. معیارها توسط پژوهشگر و با مراجعه به پرونده 
پزشکی كودكان، بررسی شد. ابزارهای پژوهش به شرح زیر بودند:

پرسش نامه ضرباهنگ شناختی ُكند

در سال 2014  و همکاران ]25[  را مک برنت  پرسش نامه  این   
به منظور ارزیابی رفتارهایی از قبیل خیال پردازی، خطاهای حافظه 
فعال، كندی، خواب آلودگی، و مشکل در تمركز طراحی كرده اند و 
مشتمل بر 44 گویه و طیف لیکرت 4 درجه ای است كه به صورت 
صفر )صفر( تا 3 )بسیار زیاد( نمره گذاری می شود. این پرسش نامه 
دارای ساختار 5 بُعدی )رؤیاپردازی، خطاهای حافظه فعال، پردازش 
ُكند، رفتار و حركات ُكند و نوآوری پایین( و یک نمره كلی است كه 

1. The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th 

Edition (DSM-5)

2. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) 

در این پژوهش، نمره كل به عنوان متغیر وابسته تجزیه و تحلیل شد. 
این پرسش نامه توسط والد و یا معلم تکمیل می شود. در این مطالعه، 
پرسش نامه را مادران تکمیل كردند. مک برنت و همکاران در پژوهش 
خود پایایی مقیاس را با روش همسانی درونی و ضریب بازآزمایی 

به  ترتیب 0/83 و 0/82 درص برآورد كردند. 

در ایران ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ضرباهنگ شناختی 
ُكند را شمسی و همکاران ]26[ بررسی كردند. روایی محتوایی 
متخصصان  و  صاحب نظران  از  نظرخواهی  ازطریق  پرسش نامه 
ضرباهنگ  با  مرتبط  مفاهیم  با  گویه ها  تطابق  و  روان شناسی 
پرسش نامه  پایایی  محاسبه  برای  شد.  تأیید  كند  شناختی 
ضرباهنگ شناختی ُكند، سؤاالت آزمون روی نمونه ای مشتمل 
بر 320 نفر از دانش آموزان مقطع ابتدایی شهر اصفهان اجرا شد و 
پس از آن ضریب پایایی به روش آلفای كرونباخ و دو نیمه كردن 
به دست آمد. آلفای كرونباخ 0/95 درصد و ضریب پایایی آزمون 

به شیوه دو نیمه كردن 0/91 درصد بود.

مقياس درجه بندی اختالل نقص توجه-بيش فعالی كانرز )فرم والدین(

 این پرسش نامه را در سال 1998 كانرز و همکاران به منظور 
نقص توجه- اختالل  درجه بندی  عالئم  درجه بندی  و  ارزیابی 

بیش فعالی طراحی كرده اند و از جمله ابزارهایی هستند كه كاربرد 
وسیعی در زمینه های بالینی و پژوهشی كودكان دارد. این فرم 
سؤال  هر  می شود.  تکمیل  كودک  والدین  توسط  درجه بندی 
زیاد و بسیار  به وسیله 4 پاسخ )به هیچ وجه، فقط كمی، تقریباً 
زیاد( درجه بندی و به صورت صفر، 1، 2 و 3 كدگذاری می شود. 
از این مقیاس 2 فرم موجود است: فرم بلند شامل 93 سؤال و 
فرم كوتاه شامل 48 سؤال. در این پژوهش، از فرم كوتاه استفاده 
خواهد شد. مقیاس دارای حیطه های مشکالت سلوک، مشکالت 
یادگیری، مشکالت روان تنی، تکانشگری و اضطراب-انفعال و یک 
نمره كلی به عنوان درجه اختالل نقص توجه-بیش فعالی است كه 
در این پژوهش، نمره كلی به عنوان متغیر وابسته تجزیه و تحلیل 
شد. پایایی برای مقیاس فرم والدین، 0/92 درصد گزارش شده 
است ]27[. در ایران، شهائیان و همکاران ]28[ بعد از اجرای 
مقیاس بر روی 598 كودک دختر و پسر 6 تا 11 سال و 11 ماه، 

اعتبار آزمون را 0/58 درصد گزارش كردند.

درمان مبتنی بر ذهني سازی برای كودكان

مهم ترین  مبنای  بر  ذهنی سازی  بر  مبتنی  درمان   جلسات 
قبیل فکر كردن در كودک: مداخالت  از  این حوزه  كتاب های 
آ نها  خانواده های  و  نوجوانان  كودكان،  با  ذهن سازی  بر  مبتنی 
]29[، ذهنی سازی در كودكان ]13[ و ذهنی سازی در خانواده 
]30[ تهیه شد. جلسات این درمان 8 جلسه 60 دقیقه ای بود 
كه به والدین ارائه شد. خالصه ای از جلسات درمان مبتنی بر 

ذهنی سازی در جدول شماره 1 ارائه شده است.
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برای اجرای پژوهش، با هماهنگی اداره كل آموزش و پرورش، 
شركت كنندگان بر مبنای معیارهای ورود و خروج انتخاب شدند و 
سپس، ارزیابی های اولیه انجام شد. مادران دانش آموزان به 2 گروه 
آزمایش و كنترل گمارش شدند. برای گروه آزمایش، جلسات 
درمان مبتنی بر ذهني سازی برای مادران طی 8 هفته ارائه شد، 
اما برای مادران گروه كنترل، هیچ گونه آموزشی ارائه نشد. پس از 
پایان آموزش و در مرحله پیگیری )یک ماه بعد از اجرای مرحله 
پس آزمون( متغیرهای یادشده دوباره اندازه گیری شدند. همچنین 
تحلیل  از  آماری،  آزمون های  پیش فرض های  بررسی  از  پس 
واریانس با اندازه گیری مکرر استفاده شد. داده ها به وسیله نسخه 

21 نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

و  ُكند  شناختی  ضرباهنگ  به  مربوط  توصیفی  یافته های 
عالئم اختالل نقص توجه-بیش فعالی در 3 مرحله پیش آزمون، 

پس آزمون و پیگیری در جدول شماره 2 ارائه شده است.

برای بررسی معنا داری تفاوت ها، ابتدا مفروضه های آزمون های 
پارامتریک بررسی شد. نتایج حاصل از آزمون كولموگروف اسمیرنف3 

3. Kolmogorov-Smirnov

درصد   0/05 از  گروه ها  در  متغیر  معنا داری  سطح  داد  نشان 
بیشتر بود كه این امر بیانگر نرمال بودن توزیع داده ها در این 
متغیرهاست )P<0/05(. نتایج آزمون لون4 نشان داد این آزمون 
در پیش آزمون و پس آزمون متغیرهای ضرباهنگ شناختی ُكند 
 )P<0/05( و عالئم اختالل نقص توجه-بیش فعالی معنادار نیست
كه این امر بیانگر همگنی ماتریس های واریانس است. یکی دیگر 
از پیش شرط های این تحلیل برابری ماتریس كوواریانس هاست. 
برای این منظور آزمون ام باكس5 اجرا شد كه نتایج نشان داد 
 .)Box=4/17 ،P<0/05( برابری ماتریس كوواریانس ها برقرار است
به منظور بررسی داده های پرت، نمرات Z متغیرها محاسبه شد و 
نتایج نشان داد شركت كنندگان در متغیر ضرباهنگ شناختی ُكند 
و عالئم اختالل نقص توجه-بیش فعالی به گونه ای معنا دار انحراف 
معیار باالتر یا پایین تر از میانگین نداشتند. مفروضه خطی بودن 
نیز با بررسی نمودار پراكندگی بین متغیرها كه نشان دهنده رابطه 
خطی مستقیم بین هر جفت از متغیرهای وابسته بود، تأیید شد. 
به این دلیل كه عالوه بر اعمال مداخله برای گروه های آزمایش و 
كنترل، از متغیر زمان نیز استفاده شد، روش تحلیل واریانس با 
اندازه گیری مکرر برای تحلیل داده ها به كار رفت. در این روش از 

4. Levene
5. M-Box

جدول 1. خالصه جلسات درمان مبتنی بر ذهني سازی برای كودكان

توضيحاتجلسات

اول
خوشامدگویی و معارفه، معرفی ذهنی سازی به والدین، داستان زیبای تیزکردن اره، معرفی ویژگی های والدین آگاه )همدلی، اصالح گری، خودکنترلی(، معرفی انواع شیوه های 
فرزندپروری )فرزندپروری متفکرانه، پاسخ گو و پیشگیرانه(، معرفی استعاره فانوس دریایی و شباهت آن به والدین، معرفی روش های شکل دهی رفتار و یادگیری )فکر، 
احساس و رفتار(، شناسایی منطقه احساسات )منطقه قرمز، سبز، زرد و آبی(، شناسایی اینکه در چه منطقه ای هستیم، معرفی روش 4 مرحله ای تصمیم گیری، تمرین خانگی

چگونه ذهن والدین بر فرزندپروری آن ها تأثیر می گذارد، معرفی 5 قدرت اساسی در والدین )تنبیه، پاداش، مشروعیت و قدرت اجتماعی، دانش و اعتماد معرفتی(، چرا تنبیه دوم
نباشد؟ پاداش و قوانین رفتاری، قدرت والدگری، معرفی اعتماد معرفتی، تمرین خانگی

معرفی انواع کارکردهای مغز، معرفی نقشه مغز، 3 قسمت مغز انسان )خزندگان، پستانداران و انسان(، معرفی روش های بازداری رفتاری با توجه به تکنیک های ذهنی سازی سوم
و آشنایی با ساختارهای مغز، تمرین خانگی

معرفی قطب نمای احساسات، احساسات اولیه و احساسات ثانویه، ویژگی والدین هلی کوپتری، والدین شتر مرغی، والدین عروس دریایی، والدین پلنگی، والدین ستون فقراتی، چهارم
تمرین خانگی

پنجم
جعبه ابزار ذهنی سازی والدین )حل مسئله، پشتیبانی، مدل سازی، فراموشی، صبوری، تشویق خود، شوخ طبعی، ساخت تصویر مثبت، تنفس صحیح، پاداش به خود، افکار 
آرامش بخش(، معرفی اعمال سمت راست و چپ مغز، تداخل سمت راست و چپ مغز، تنظیم خلق والدین، استفاده از نیم کره راست یا سمت راست جعبه ابزار پشتیبانی و 
روغن کاری، استفاده از نیم کره چپ مغز سمت چپ جعبه ابزار هدف گذاری مشخص کردن مسیر تشویق چشم پوشی، معرفی والدین الگو، بخشش و فراموشی، معرفی هنر 

عذرخواهی، تمرین خانگی

ششم
چگونه دوران کودکی والدین بر سبک فرزند پروری آن ها تأثیر می گذارد؟ برای اینکه بتوانید هنر ذهنی سازی داشته باشید باید از مسیر سفر گذشته خود اطالعات کافی داشته 
باشید. تو را بدون گذشته ات می خواهم، چمدان های احساسی ما. تمرین: فرشته های دوران کودکی شما چه کسانی بودند؟ تمرین: ارواح زندگی شما چه کسانی بوده اند؟ ارواح 

سرگردان روان خود را دفن کنید، استفاده از تکنیک چرا این گونه رفتار می کند؟ چه چیزی نیاز دارد یاد بگیرد ؟ چگونه به او یاد بدهم؟، تمرین خانگی

انواع دلبستگی )دلبستگی دو سو گرا، امن، نامنظم، اجتنابی(، والدین به عنوان فانوس دریایی، معرفی راهکارهای ترمیم دلبستگی، زمان های مناسب مداخله والدین، تمرین هفتم
خانگی

هشتم
معرفی مدل های ذهنی سازی در خانواده، خانواده اطراف کودک خود را گسترش دهید، تکنیک های باز کردن ذهن و برقراری ارتباط مؤثر والدین، سنجش میزان ذهنی سازی 
صحیح در خانواده، سلسله مراتب خانواده شما چگونه است؟ مدل و اهمیت بازی در ذهنی سازی، اهمیت نوازش فیزیکی و تکنیک های آن در ذهنی سازی، تکنیک های 
مکالمه با کودکان به روش ذهنی سازی، ذهنی سازی در ارتباط با والدین و بچه های دیگر، مدل خواب در ذهنی سازی، تکنیک های آموزش جنسیت و رفتارهای متناسب با 

سن کودکان در مدل ذهنی سازی، ذهنی سازی در طالق یا اختالف والدین، اشیانه خالی خداحافظی با فرزندان، تمرین خانگی، خالصه و جمع بندی
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آزمون ماچلی6 برای بررسی كرویت )همسانی ماتریس كواریانس( 
استفاده شد. نتایج این آزمون بیانگر آن بود كه فرض كرویت 
برای متغیرها برقرار نیست كه از آزمون گرینهاوس-گیزر7 استفاده 
با  واریانس  تحلیل  آماری،  پیش فرض های  بررسی  از  پس  شد. 
اندازه گیری مکرر در گروه های آزمایش و كنترل در 3 مرحله 
پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری انجام شد كه نتایج آن در ادامه 

ارائه شده است.

 با توجه به جدول شماره 3، برای متغیر ضرباهنگ شناختی 
ُكند در درون گروهی، اثر اصلی زمان معنادار است. به عبارت دیگر، 
از مرحله  ُكند  برآورد شده نمرات ضرباهنگ شناختی  میانگین 
پیش آزمون به مرحله پس آزمون و پیگیری تفاوت معناداری را 
نشان می دهد )P< 0/002(. در بین گروهی نیز برای این متغیر 
تفاوت معناداری حاصل شده است. بدین معنی كه بین گروه 
معنادار  تفاوت  ُكند  شناختی  ضرباهنگ  در  كنترل  و  آزمایش 

6. Mauchly’s Test of Sphericity
7. Green House Geisser (G-G)

وجود دارد )P< 0/010(. مطابق با جدول شماره 2، برای متغیر 
پیش آزمون  در  آزمایش  گروه  نمرات  ُكند  شناختی  ضرباهنگ 
41/35، پس آزمون 30/21 و در پیگیری 29/71 بود كه نشانگر 
كاهش قابل توجه نمرات مشکالت ضرباهنگ شناختی ُكند در 
آزمودنی هاست. برای متغیر عالئم اختالل نقص توجه-بیش فعالی 
به عبارت دیگر،  است.  معنادار  زمان  اصلی  اثر  درون گروهی،  در 
میانگین برآورد شده نمرات عالئم اختالل نقص توجه/بیش فعالی 
تفاوت  پیگیری  و  پس آزمون  مرحله  به  پیش آزمون  مرحله  از 
معناداری را نشان می دهد )P< 0/002(. در بین گروهی نیز برای 
بدین معنی كه  تفاوت معناداری حاصل شده است.  این متغیر 
بین گروه آزمایش و كنترل در عالئم اختالل نقص توجه-بیش 
فعالی تفاوت معنادار وجود دارد )P<0/010(. مطابق با جدول 
شماره 2، برای متغیر عالئم اختالل نقص توجه/بیش فعالی نمرات 
گروه آزمایش در پیش آزمون 52/00، پس آزمون 40/07 و در 
پیگیری 38/85 بود كه نشانگر كاهش قابل توجه عالئم اختالل 
نقص توجه/بیش فعالی در آزمودنی هاست. برای مشخص شدن 

جدول 2. میانگین و انحراف معیار نمره ها در گروه های آزمایش و كنترل

گروهمتغير
ميانگين±انحراف معيار

پيگيریپس آزمونپيش آزمون

ضرباهنگ شناختی ُکند
8/74±8/8629/71±10/1930/21±41/35آزمایش

8/79±9/3742/28±8/9341/42±42/21کنترل

عالئم اختالل نقص توجه-
بیش فعالی

10/62±10/1738/85±2/3840/07±52/00آزمایش

8/54±8/7954/14±7/4653/57±53/28کنترل

جدول 3. یافته های مربوط به تحلیل واریانس مختلط

مجموع منابع تغييرعواملمتغير
ميانگين درجه آزادیمجذورات

مجذورات
Fاندازه اثرمعناداری

ضرباهنگ شناختی ُکند

درون گروهی

644/731/21529/929/720/0020/27زمان

574/781/21472/428/660/0040/25زمان×گروه

1724/4731/6354/51خطا

بین گروهی
1416/9611416/967/620/0100/22گروه

4830/5926185/79خطا

عالئم اختالل نقص 
توجه-بیش فعالی

درون گروهی

669/421/35495/7223/420/0010/47زمان

812/881/35601/9328/440/0010/52زمان×گروه

743/0035/1121/16خطا

بین گروهی
2110/0112110/019/300/0050/26گروه

5895/6426226/75خطا
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ُكند  اختالف معنادار بین میانگین نمرات ضرباهنگ شناختی 
و عالئم اختالل نقص توجه/بیش فعالی در زمان های مختلف از 

آزمون بونفرونی8 استفاده شد )جدول شماره 4(.

 نتایج جدول شماره 4 نشان می دهد تفاوت بین میانگین نمرات 
ضرباهنگ شناختی ُكند در مرحله پیش آزمون )میانگین 41/35( 
و پس آزمون )میانگین 30/21( معنادار است )P=0/007(. این امر 
نشان دهنده كاهش مشکالت ضرباهنگ شناختی ُكند در كودكان 
و اثربخشی درمان مبتنی بر ذهني سازی برای كودكان است. این 
تفاوت معنادار در بین مرحله پیش آزمون )میانگین 41/35( و 
پیگیری )میانگین 29/71( نیز برقرار است )P=0/014(، اما بین 
پس آزمون و پیگیری این معناداری وجود ندارد. این امر به معنای 
آن است كه اگرچه نمرات پیگیری نسبت به نمره پیش آزمون 
كاهش یافته، اما نسبت به نمرات پس آزمون تفاوت قابل توجهی 
نداشت. همچنین تفاوت بین میانگین نمرات عالئم اختالل نقص 
و  )میانگین 52/00(  پیش آزمون  مرحله  در  فعالی  توجه-بیش 
پس آزمون )میانگین 40/07( معنادار است )P=0/001(. این امر 
فعالی در  توجه-بیش  اختالل نقص  نشان دهنده كاهش عالئم 
كودكان و اثربخشی درمان مبتنی بر ذهني سازی برای كودكان 
است. ایـن تفاوت معنادار در بین مرحله پیش آزمون )میانگین 
 ،)P=0/001( نیز برقرار است )52/00( و پیگیری )میانگین 38/85
اما بین پس آزمون و پیگیری این معناداری وجود ندارد. این امر به 
معنای آن است كه اگرچه نمرات مرحله پیگیری نسبت به مرحله 
پیش آزمون كاهش یافته، اما نسبت به نمرات پس آزمون تفاوت 

قابل توجهی نداشت.

بحث

بر  مبتنی  درمان  تأثیر  بررسی  هدف  با  حاضر  پژوهش 
نشانگان  و  ُكند  بر ضرباهنگ شناختي  مادران  ذهني سازي در 
بالیني )عالئم( كودكان با اختالل بیش فعالي-نقص توجه انجام 
بیانگر  از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش  نتایج حاصل  گرفت. 

8. Bonferroni

آن بود كه درمان مبتنی بر ذهني سازي، موجب كاهش عالئم 
با  بالیني )عالئم( كودكان  ضرباهنگ شناختي ُكند و نشانگان 
اختالل بیش فعالي-نقص توجه می شود. این یافته ها، با پژوهش 
برن و همکاران ]19[،گریفث و همکاران ]20[، هالفون و بولوت 
اناو و همکاران ]22[، میدگلی و همکاران ]23[ همسو   ،]21[

است.

در تبیین اثربخشی درمان مبتنی بر ذهني سازي در مادران 
بر ضرباهنگ شناختي ُكند كودكان با اختالل بیش فعالي-نقص 
توجه، می توان گفت ارتباط والد-كودک در كودكان با اختالل 
همین  و   ]31  ،9[ است  آسیب  دچار  توجه  بیش فعالي-نقص 
موضوع، موجب تشدید عالئم ضرباهنگ شناختي ُكند می شود 
بر  ویژه ای  تأكید  ذهني سازي  بر  مبتنی  درمان  ازطرفی   .]32[
ازطریق  این رویکرد  والد دارد. در  ارتباط آسیب دیده كودک و 
استعاره ها )ماننده استعاره فانوس دریایی( تالش می شود ارتباط 
آسیب دیده والدین به ویژه مراقب اصلی با كودک ترمیم شود ]29[. 
همسو با این یافته ها، لویتن و همکاران ]14[، رستاد و ویتاكر 
]17[ دریافتند ذهنی سازی ارتباط آسیب دیده كودک و والدین 
را ترمیم می كند. این یافته ها همسو با یافته های پژوهش حاضر 
است، زیرا از طریق بهبود ارتباط والد-كودک، عالئم ضرباهنگ 

شناختي ُكند به طور قابل توجهی كاهش یافته است.

در تبیین دیگر نتایج حاصل از این پژوهش می توان عنوان كرد 
كه بادود و همکاران ]33[ اظهار می كنند در كودكان با اختالل 
نقص توجه-بیش فعالی، به علت عالئم خاصی كه دارند )مانند دامنه 
توجه ضعیف و فعالیت زیاد(، زیربنا و پایه های اصلی ذهنی سازی 
شکل نمی گیرد یا به طور ناقص رشد می یابد و این خود باعث ادامه 
ویژگی های اصلی این اختالل می شود و عملکرد انطباقی را به 
چالش می كشد. با ارائه درمان مبتنی بر ذهنی سازی برای مادران، 
تالش شد تا پایه های اصلی ذهنی سازی در روابط والد-كودک 
شکل بگیرد و این به طور متقابل به كاهش مشکالت و عالئم این 

كودكان كمک كرد. 

جدول 4. نتایج مربوط به آزمون بونفرونی

سطح معنا داریخطای استانداردتفاوت ميانگين )I-J(مرحله )J(مرحله )I(متغير

ضرباهنگ شناختی ُکند
پیش آزمون

5/961/760/007پس آزمون

5/781/780/014پیگیری

0/170/690/999پیگیریپس آزمون

عالئم اختالل نقص 
توجه-بیش فعالی

پیش آزمون
5/821/020/001پس آزمون

6/141/270/001پیگیری

0/320/620/999پیگیریپس آزمون
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با  كودكان  رفتاری  ویژگی های  می توان گفت  دیگر  تبین  در 
اختالل نقص توجه-بیش فعالی و خصوصیات تعاملی آن ها باعث 
شکل گیری ارتباط نامناسب با مراقبان می شود، به طوری كه تخمین 
زده شده است كه كودكان با اختالل نقص توجه-بیش فعالی تا سن 
12 سالگی، 20 هزار مرتبه بیشتر نسبت به كودكان بدون این 
از والدین و اطرافیان پیام های منفی دریافت می كنند  اختالل، 
ظرفیت  دادند  نشان   ]35[ و مک ماهان  مقابل، الک  در   .]34[
ذهنی سازی والدین با كاهش خصومت و درک بهتر رفتار كودكان 
ارتباط دارد. در همین رابطه، شکتر و همکاران ]36[ معتقدند 
آموزش مهارت های ذهنی سازی به طور مؤثری باعث بهبود ارتباط 
والدین و كودكان می شود. همسو با نتایج این پژوهش، كورن كاری 
و همکاران ]37[ نیز نشان دادند افزایش ظرفیت ذهنی سازی در 

والدین با كاهش مشکالت رفتاری در ارتباط است. 

نتيجه گيری

به طور كلی، نتایج پژوهش حاضر نشان داد درمان مبتنی بر 
نشانگان  و  ُكند  بر ضرباهنگ شناختي  مادران  ذهني سازي در 
بالیني )عالئم( كودكان با اختالل بیش فعالي-نقص توجه تأثیر 
و  خانواده ها  به  حاضر،  مطالعه  نتایج  باتوجه به  از این  رو  دارد. 
توجه-بیش فعالی  نقص  اختالل  با  كودكان  حوزه  متخصصان 
پیشنهاد می شود از درمان مبتنی بر ذهني سازي برای كاهش 
ضرباهنگ شناختي ُكند و نشانگان بالیني )عالئم( این كودكان 
بهره بگیرند تا از این طریق مشکالت این كودكان و خانواده های 

آن ها را كاهش دهند.

مالحظات اخالقي

پيروي از اصول اخالق پژوهش

در اجرای این پژوهش مالحظات اخالقی مطابق با دستورالعمل 
كمیته اخالق دانشگاه آزاد اسالمی واحد فالورجان در نظر گرفته 
 IR.IAU.FALA.REC.1400.053 شده است و كد اخالق به شماره

دریافت شده است.

حامي مالي

این مقاله برگرفته از پایان نامه/طرح پژوهشی خانم ناهید عباسی 
با راهنمایی اكرم دهقانی )گروه روان شناسی دانشگاه آزاد اسالمی، 
واحد نجف آباد( و مشاوره آقای امیر قمرانی )گروه روان شناسی 
كودكان استثنایی دانشگاه اصفهان( و محمدرضا عابدی )گروه 

مشاوره دانشگاه اصفهان( است. 

مشاركت نویسندگان

تمام نویسندگان در آماده سازی این مقاله مشاركت یکسان 
داشتند. 

تعارض منافع

بنابر اظهار نویسندگان، این مقاله تعارض منافع ندارد. 
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