
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Archive of SID
 

 

1 
  

 

اثر بخشی درمان مبتنی بر والدگری ذهن آگاهانه بر حساسیت نسبت به پاداش و تنبیه و 

 ش فعالبی کودک در کودکان -رابطه والد

 

  2،دکتر امیر قمرانی 1شتکید راضیه براتی

 چکیده:
 -درمان مبتنی بر والدگری ذهن آگاهانه  حساسیت نسبت  به پاداش و تنبیه و رابطه والداین پژوهش باهدف بررسی تأثیر 

جامعه ی  .بود کنترل گروه با پس آزمون _وطرح پیش آزمون تجربی نیمه پژوهش کودک در کودکان بیش فعال انجام گردید.روش

مادر به صورت  20بودند که تعداد  اصفهان نشهرستا در 1395فعال در سال  مادران دارای فرزند بیش ی کلیه آماری شامل

داده ها با روش تحلیل  .شدند نفر( تقسیم 10کنترل) نفر( و10) آزمایش گروه دو به دردسترس انتخاب و به طور تصادفی

ذهن  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر والدگری  تحلیل گردیدند. 22SPSSاریانس چند متغیری و با استفاده از نرم افزار وکو

 تأثیر است.میزان داشته (P<0/05کودک تأثیر معنادار ) -آگاهانه بر حساسیت نسبت به پاداش و تنبیه و مؤلفه های آن و رابطه والد

 وجویجست و درصد58 پاداش به دهی ،پاسخ درصد 49 ،سائق درصد،76 کودک-والد رابطه بر آگاهانه ذهن والدگری بر مبتنی درمان

 درمان این از که گرفت نتیجه توان می بنابراین نشد. مشاهده معنادار تفاوت بازدارنده سیستم در تنها و است بوده درصد 58 سرگرمی

 نمود. استفاده فعال بیش کودکان تنبیه و پاداش به نسبت حساسیت و کودک-والد رابطه بهبود در توان می
 

 کلید واژه ها: 
 کودک -نشگری، حساسیت نسبت به پاداش و تنبیه ، رابطه والدوالدگری ذهن آگاهانه، نقص توجه و بیش فعالی/تکا

 

 مقدمه:

از مهمترین و شایع ترین اختالل های تحولی است که تأثیر عمیقی بر  3 (ADHD/تکانشگری)اختالل کمبود توجه و بیش فعالی

 الگوی یک  ADHD.(2010، 4گاروانگذارد)بوسینگ و ماسون، بل، پورتر و  زندگی هزاران کودک و خانواده های آنها بر جای می
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 و کند می پیدا بروز شود، می دیده بهنجار کودکان آنچه در از بیشتر و تر که فراوان است برانگیختگی و توجه نقص ثابت از و پایدار

 (.1392 ،)فرج الهی است نامناسب بهنجار فرد یک تحول سطح به توجه با

که تعامل بین این کودکان با والدینشان ، موضوع بسیار مهمی است که نباید مورد امروزه با توجه به تحقیقات جدید مشخص شده 

توجهی تأثیرات عمیقی بر روابط  فعال به دلیل مشکالتی چون پر تحرکی ، بی قراری و کم غفلت درمانگران قرار گیرد.کودکان بیش

 (1389تاج و محمدی ،گذارند)در خود با سایر اعضای خانواده  و فضای کلی حاکم بر این محیط می

 مسائل به مربوط عوامل ژنتیک، و خانوادهتوان به عواملی مثل تاکنون علت های مختلفی برای این اختالل مطرح شده که می

(. اما 1392فرج الهی، )اشاره کرد مغز در اختالل و روانی های استرس از مواد شیمیایی، ناشی اثرات زایمان، از پس و جنینی دوران

توان گفت علت بیش فعالی هنوز نامشخص است، ولیکن تعدادی از محققان بر این باورند که یک پاسخ حال به طور کل می بااین

است) تریپ و  ADHDی دست کم بعضی از رفتارهای آشفته ی کودکان  علت به وجود آورنده و تنبیه غیرطبیعی به پاداش

 (.2001 5السوپ،

دهند)بکر ،فیت، گارنر،گرینینگ و  به طور معمول ، پاداش فوری را به تأخیر درگرفتن پاداش ترجیح می ADHD کودکان مبتال به

(،  شاید به این دلیل که کنترل کردن رفتار برای این کودکان زمانی که نشانه هایی از پاداش  قوی وجود داشته 2013،  6لوبل

ساز  دارد که شاید ضعف در یک سیستم مغزی بازداری و فعال ،اذعان می( 1988ی )رباشد، دشوار است . در راستای این فرضیه گ

به دلیل نقص در فرایند بازداری  ADHDکند که  (، نیز بیان می1997باشد و بارکلی ) ADHD،منجر به ظهور نشانگان  رفتاری

 (.2013رفتاری است)بکر و همکاران ،

–ی خود دو نظام مغزی  کند. گری در نظریه (، مطرح می1987) 7یحساسیت نسبت به پاداش و تنبیه را برای نخستین بار گر

ساز رفتاری ، که این دو نظام ،رفتار گرایشی و اجتنابی را در پاسخ  (نظام فعال2( نظام بازداری رفتاری 1کند : رفتاری را معرفی می

 (.1389 ، فرنودیان و بیگی ،پوراعتماد،فیاض بخشکنند)سید موسوی،  به محرک های محیطی تنظیم می

ساز رفتاری  فعال به دلیل فعالیت پایین نظام بازداری رفتاری، و فعالیت باالی نظام فعال برخی از مشکالت رفتاری کودکان بیش

باشد.نظام بازداری رفتاری ،فرد را نسبت به احتمال وقوع خطر یا تنبیه هوشیار نگه داشته، رفتار اجتنابی را تسهیل  در آنان  می
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کند)موریس ،میسترس،  های پاداش حساس بوده و فرد را درگیر رفتارهای گرایشی می ساز رفتاری به نشانه و نظام فعال کند می

 (.2005، 8دکانتر و تیمرمان

های  سازد تا فرد بتواند نشانه طورکلی فعالیت نظام بازداری موجب احساس اضطراب شده ،فعالیت فعلی فرد را متوقف می به

وقعیت  را به خوبی بررسی کندو فعالیت نظام فعال ساز موجب رفتار تکانه ای شده ،فرد را به سوی عملی که موجب موجود در م

 انگیزد بدون آنکه فرد متوجه پیامدهای منفی آن باشد. کند و برمی شود، تشویق می دست یابی به پاداش می

ساز  یه( اساس نوروفیزیولوژیکی اضطراب ، و نظام فعال)حساسیت به تنب9توان گفت که نظام بازداری رفتاری بنابراین می

 (.112004،)حساسیت به پاداش(، اساس نوروفیزیولوژیکی تکانشگری است)کولدر و اوکوتر10رفتاری

کند که میزان و غلبه این دو نظام رفتاری در افراد مختلف متفاوت است و افراد ازلحاظ اینکه کدام نظام  ( مطرح می1994گری )    

 تر است نسبت به پاداش ها و تنبیه ها ی موجود در جامعه از حساسیت های متفاوتی برخوردارند.  ری در مغزشان فعالرفتا

و از سویی د نو در سطح فعالیت پایینی قرار داردر سیستم بازداری رفتاری دچار نقص عمده بوده  ADHDکودکان مبتال به 

(. بنابراین 1392)پروینی وپاک نیا،هاشمی و ماشینچی، تر از حد معمول است رفتاری در این کودکان فعال یساز سیستم فعال

یزی،طرح ریزی عمل و کنترل رفتار نامناسب در آنها ر برنامهکند ،کنترل توجه،  یمافرادی که نظام بازداری در آنها  ضعیف عمل 

دهد. موریس  یمبینیم ،افزایش  یمای مشابه آنچه در اختالل نقص توجه/بیش فعالی ضعیف بوده ،این امر آمادگی آنها را برای رفتاره

ی مثبت ارزیابی کرده  رابطه( دارای ADHD( سطوح پایین فعالیت نظام بازداری را با اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی)2005)

 است.

در توجه  ADHDدهد. کودکان  یمر این کودکان نشان رفتاری خود را به صورت رفتارهای تکانشی د ساز فعالاین امر در نظام 

شود ، گوش بدهند، و در زمان های نامناسبی از رسد که زمانی که با آنها صحبت می ینمدهند؛ به نظر  یمکردن، مشکالتی را نشان 

-دستورات را پیگیری نمیکنند و قرارند، بدون فکر کردن، عمل می یب معموالًدوند،آنها شوند و به اطراف می یمجای خود بلند 

 (.2013،کنند)انجمن روانپزشکی آمریکا

 بودن مجهز نیز و مسئله از آنها شناختی ارزیابی به زیادی حد تا مادران بر اختالل بیش فعالی کودک تأثیر اند دریافته پژوهشگران

 (.12،2014روئمیچ، فابیانو ،واسبوچ ، بلین و  اوکانر( دارد بستگی کودک مثبت مدیریت مهارت به آنها
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ی مشکالت کودک انتخابی شود . برای مثال یک والد ممکن است  به رفتارهای منفی کودک  تواند درنتیجه توجه والدین می

 (.،2014، 13بوگلز و هلمنز، وان درسن، رومر و وان درمئولنفعال خود، توجه انتخابی نشان دهد) بیش

 صحنه را برای یک ارتباط تواند میکه  شود میوالدین -پایداری در روابط کودک تنش های به منجر اینگونه مشکالت رفتاری

کودک شدیداً -روابط والد  ADHDهای کودکان  . درنتیجه در خانوادهگناه بین کودک و والدین آماده کند بااحساسم أتو و ناشاد

تواند والدین را ناشکیبا سازد ، به این  ، میکودک ADHDآشفته است. و این ممکن است به این دلیل باشد که رفتار مربوط به 

صورت که توجهشان به صورت زیادی به رفتار مخرب کودک جلب شود و  به صورت تکانشی واکنش نشان دهند. درواقع والدین به 

  (.2011، 14دهند)وان در اوردو بوگلز و پیننبرگ  دلیل رفتار کودک واکنش افراطی از خود بروز می

بر  که(،152008،گیرد)لیفور و هارولد ی معیوب قرار می فعال ،در یک چرخه زا بین والد و کودک بیش نامناسب و تنشاین روابط 

ی واکنش و رفتار  این خود، بر نحوه آورد و اساس این چرخه ،رفتار ناسازگارانه کودک ، احساس نامناسبی در والدین به وجود می

های  فعال  بیشتر منفی گرا هستند و کمتر در فعالیت (.والدین کودکان بیش1391اپورآبادی،گذارد)عابدی ش آنها با کودکان تأثیر می

کنند.آنها اغلب خود را به عنوان افرادی که در نقش های والدینی بی مهارت و بدون آگاهی هستند در نظر  اجتماعی شرکت می

 (.162004گیرند)کورمایر، می

تواند به سازگاری شخصی این والدین کمک کند و از تأثیر  کارآمدتر مدیریت کودک  میرسد آموزش شیوه های  بنابراین به نظر می

 (.1391مخرب مشکالت رفتاری این کودکان بر توانایی تربیتی والدین بکاهد)علیزاده 

مه ی والدگری گیرد. در برنا ذهن آگاهی برای کمک به والدین برای بهبود بخشیدن به کیفیت والدگری آنها مورد استفاده قرار می

شود و توانایی مکث قبل از واکنشی  ذهن آگاهانه شخص به طور فزاینده نسبت به افکار و احساسات خود  نسبت به کودک آگاه می

گیرد.  آموزد و پاسخگویی به کودک پس از در نظر گرفتن این زمان برای انتخاب بهترین پاسخ، صورت می خودکار و عادتی را می

تواند تأثیر مثبتی بر رفتار والدگری داشته باشد و نتیجتاً بر مشکالت  پیش بینی کرد که مداخالت ذهن آگاهی میتوان  بنابراین می

بیان می کنند که مداخله ی  (،2016)18لو ، ونگ، ونگ،ونگ و یانگ(.2010، 17رفتاری کودکان تأثیرگذار باشد)دونالد و هاستینگز

را بهبود بخشیده و استرس والدین را نیز کاهش  ADHDذهن آگاهی مبتنی بر خانواده می تواند توجه و سالمت ذهنی کودکان 

و  ADHDنیز که در پژوهشی به بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی بر کودکان مبتال به  (2011 و همکاران )وان در اورد  دهد.

                                                           
13

 Bögels ,Hellemans ,van Deursen ,Römer & van der Meulen 
14

 van der oord,  Bogels, &  Peijnenburg 
15

 Liffore & Harold 
16

 Cormier 
17

 Donald   & Hastings 
18

 Lo, Wong, Wong, Wong &Yeung 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

 

5 
  

کودکان و والدین آنها، استرس  ADHDن آگاهی بر والدین آنها پرداختندو مولفه های مختلفی مثل نشانه های والدگری ذه

والدگری ، واکنش پذیری والدگری و سهل انگاری مد نظر گرفته شده بود ، کاهش معناداری را در تمامی این مولفه ها در کودکان 

به بررسی آموزش ذهن آگاهی برای والدین ( 2010)19نسیونی، وینتون و ادکینزسینگ ، سینگ ، البیش فعال و والدینشان یافتند. 

و حرف شنوی کودکان پرداختندو بیان کردند که آموزش ذهن آگاهی به مادران باعث افزایش سازگاری  ADHDکودکان 

 کودکانشان و تحول شخصیتی بیشتری در والدین می گردد.

ویژه والدین  کنند. اگر افراد جامعه ،به بسزایی در سالمت رفتاری و روانی کودک خود ایفا میتوان گفت والدین نقش  بنابراین می

از تأثیر جو عاطفی خانواده و عملکرد خود بر روی سالمت و شکوفایی فرزندان آگاه باشند، سعی خواهند کرد که فضایی آرام، 

(. بنابراین با توجه به  1391، شفیع آبادی وتبریزی، نژاد ،متعادل و حمایت کننده را برای فرزندان خویش مهیا کنند)رشیدی 

ی  تواند بر رابطه اهمیت مسئله ،موضوع اساسی این تحقیق این است که آموزش والدگری ذهن آگاهانه به والدین تا چه اندازه  می

 کودک و حساسیت نسبت به پاداش و تنبیه مؤثر باشد؟-والد

 

 روش:

کودک و حساسیت نسبت به پاداش و -تأثیر درمان مبتنی بر والدگری ذهن آگاهانه بر رابطه والدپژوهش حاضر به منظور بررسی 

پس آزمون و گروه کنترل می باشد. روش جمع آوری  –تنبیه انجام گردیده است. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون 

آزمایش و کنترل گمارش شدند . متغیر مستقل یعنی درمان نمونه به صورت دردسترس بوده و افراد به صورت تصادفی در دو گروه 

مبتنی بر والدگری ذهن آگاهانه طی هشت جلسه در گروه آزمایش ، یعنی مادران دارای کودک بیش فعال اجرا گردید و در آخر 

 نتایج به دست آمده در رابطه با متغییر های وابسته ، نسبت به گروه کنترل مقایسه گردید.

باشد. نمونه  می 1395ساله ی  بیش فعال شهر اصفهان در سال  9تا 6این پژوهش شامل کلیه مادران دارای کودکان جامعه آماری 

ساله ی بیش فعال انتخاب گردید. مالک های ورود در جلسات   9تا6ی این پژوهش به صورت در دسترس و از میان کودکان 

حداقل دیپلم ، عالقمندی به مشارکت کامل در دوره های آموزشی  آموزشی شامل عدم سابقه ی سو مصرف مواد، سطح تحصیالت

و عدم مصرف دارو توسط کودک بوده و داشتن نمره ی الزم در پرسشنامه ی کانرز معلمان برای تشخیص بیش فعالی و مالک های 

والدین در تمامی  خروج شامل غیبت بیش تر از دو جلسه و عدم تکمیل پرسشنامه ها بوده است. به علت محدودیت مشارکت
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مادر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه قرار داده شدند. ابزار گردآوری داده ها به شرح زیر می  20جلسات آموزشی مجموعا 

 باشد:

 کودک:-مقیاس رابطه والد .1

برای  5لیکرت)نمره درجه ای  5کودک یک پرسشنامه خودگزارش دهی است و نمره گذاری آن براساس مقیاس -مقیاس رابطه والد

برای قطعأ صدق نمیکند( می باشد.شیوه ی نمره گذاری برپایه مقایسه نمرات خط پایه )پیش آزمون(  1قطعا صدق میکند و نمره 

کودک در تمام سنین استفاده شده -با پس آزمون و معنادار بودن این تفاوت انجام می شود.این مقیاس برای سنجش رابطه والد

 (.1389اسبیان، مظاهری و پناغی،است)ابارشی، طهم

ماده می باشدکه ادراک والدین رادر مورد رابطه خود 33ساخته شد و شامل  1994این مقیاس توسط پیانتا برای اولین بار در سال 

، ترجمه وروایی آن نیز توسط متخصصین ارزیابی شده است. 1386با کودک میسنجد. این پرسشنامه توسط طهماسبیان در سال 

 وابستگی، نزدیکی، های تعارض، ه حوز شامل مقیاس این .آمد دست به (1388)توسط ابارشی پرسشنامه این پایایی و محتوا یروای

 در ها حوزه پایایی این . هستند %منطبق80% و 46%، 69% ، 84کرونباخ آلفای با ترتیب به کدام هر که باشد می مثبت کلی رابطه

%گزارش شد که در این پژوهش از نمره مثبت کلی 86 و% 61%، 70% 84 ترتیب به نیز ( 1388 ) همکاران و ابارشی مطالعه 

 .مقیاس استفاده گردید

 تنبیه و پاداش به نسبت حساسیت پرسشنامة .2

گزارش کرده اند. خصوصیات  71/0را  BASو ثبات درونی  74/0را  BIS(، ثبات درونی زیر مقیاس 1994کارور و وایت )

( در دانشجویان شیرازی مطلوب گزارش شده است. 1387روان سنجی نسخه فارسی این مقیاس در ایران توسط محمدی )

(. 1387گزارش کرده است )محمدی،  BIS ،71/0و برای زیر مقیاس  BAS ،68/0اعتبار به روش باز آزمایی برای مقیاس 

 BISو برای زیر مقیاس  BAS 78/0ر این پرسشنامه را به روش بازآزمایی برای مقیاس ( اعتبا1385عبدالهی مجارشین )

گزارش نموده است. در جدول زیر زیرمقیاس های این پرسشنامه و نیز شماره سواالت مربوط به هر زیر مقیاس ارائه  81/0

 گردیده است:

 شماره سواالت زیر مقیاس

 BIS 2-8-13-16-19-22-24زیر مقیاس 

 BASزیر مقیاس 
 3-9-12-21 (BAS-DRسائق )

 4-7-14-18-23 (BAS-RRپاسخدهی به پاداش )
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 5-10-15-20 (BAS-FSجستجوی سرگرمی )

 در نمره گذاری هیچ تاثیری ندارند و صرفا جهت هماهنگی با سایر آیتم ها به  پرسشنامه اضافه شده اند. 1،6،11،17گزینه های 

( و برگرفته از برنامه ی آموزشی بوگلز و استیفو 1392آگاهانه به اقتباس از پژوهش  گالب بخش) برنامه آموزشی والدگری ذهن

 ارائه شده است. 3-2(  استفاده گردیده است. شرح جلسات درمانی در جدول 2014)

 شرح جلسه عنوان و هدف جلسه جلسات

والدگری خودکار، غیرارادی و  اول

 خودمحور

خودکار به )هدف خروج از والدگری 

 کمک آگاهی از هر لحظه(

توضیح استرس فرزندپروری و در هم شکستن مهارت  .1

 های والدگری

تعریف ذهن اگاهی )سیرصعودی آگاهی و آگاهی از  .2

 درون و بیرون(

 توضیح هدایت خودکار و معایب و مزایای آن .3

توضیح حالت های ذهن: حالت انجام دادن و حالت بودن  .4

 به کمک تنفس و مدیتیشن و خروج از حالت انجام دادن

تمرین استرس صبحگاهی به همراه مدیتیشن نشسته و  .5

 وقفه تنفسی

 والدگری بر اساس ذهن مبتدی دوم

)هدف تجربه ی لحظه به لحظه و 

کامل کودک و درک کلیه ابعاد 

 وجودی او(

 The Gorilla in The Midstپخش فیلم  .1

توضیح ذهن مبتدی و داشتن نگاه جدید به دور از باورها  .2

 ،آرزو ها، توقعات و نگرش ها 

انجام تمرین خوردن یک کشمش به صورت ذهن  .3

 آگاهانه

توضیح سه مبنای ذهن اگاهی شامل پذیرش ، عدم  .4

 تالش و اعتماد

 ارائه تمرینات برای منزل .5

برقراری ارتباط دوباره با بدن خود به  سوم

 الدعنوان یک و

)هدف توانایی شناخت کامل تجارب 

 بدنی و پیش بینی آنها(

 توضیح نشانه های اولیه استرس در بدن .1

اجرای مدیتیشن نشسته)دیدن بدن در تصور یک  .2

 موقعیت والدگری استرس زا(

 توضیح لزوم پذیرش محدودیت های فیزیکی و شخصی .3

پاسخ دادن به استرس والگری به جای  چهارم

 واکنش نشان دادن 

)هدف تغییر نحوه نگرش به منبع 

 استرس زا(

 توصیف استرس والدگری و لزوم مهربانی نسبت به خود .1

 تغییر نحوه ی نگرش به منبع استرس زا .2

 تمرین شکیبایی و راه های برای ارتقا آن .3

تمرین تجربه کردن لحظه به لحظه زندگی با  .4

کودکانمان) توضیح اینکه کودکان ما به توجه تقسیم 

گوش دادن و صحبت کردن ذهن اگاهانه  نشده ی ما و

 ما احتیاج دارند(

 ئه تمریناتی برای منزلاار .5
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 عشق و شفقت و مهربانی  پنجم

)هدف، کاشتن بذر عشق و مهربانی 

 نسبت به خود و دیگران(

 تمرین عشق/ مهربانی .1

استفاده از تمرینات عشق/ مهربانی به هنگام درگیری در  .2

هنگامی که به وضوح حالت های ذهنی دردناک و یا 

 مرتکب خطایی می شویم

توضیح اینکه توانایی عشق ورزیدن به خودمان، ریشه ی  .3

 عشق ورزیدن به دیگران است.

 طرح ها و الگوهای والدگری ششم

-کودک-)هدف ، شناخت الگوهای والد

بالغ و آگاهی از قرار گرفتن در مسیر 

این الگو ها و تالش برای عمل بر 

 اساس الگوی بالغ

توضیح اینکه چگونه تجارب کودکی ما بر نحوه ی  .1

 فرزندپروریمان اثر می گذارد؟

توضیح انواع طرحواره ها و والدگری واکنشی، الگوهای  .2

کودک )کودک عصبانی، کودک آسیب پذیر( و الگوهای 

 والد )والدتنبیه کننده و والد طالب(

توضیح چگونگی کمک گرفتن از ذهن آگاهی در این  .3

 مسیر

 یتیشن راه رفتن در بیرون از خانهتمرین مد .4

 توضیح اینکه چگونه می توان بالغ ماند؟ .5

 ذهن آگاهی در روابط هفتم

)هدف، حفظ روابط خوب و اصالح 

 روابط گسسته شده(

 توصیف حریم روانشناختی خانه  .1

 تمرین وقفه تنفسی در موقعیت های ایجاد ناسازگاری .2

 دیدگاه گیری و توضیح آن .3

 تمرین مدیتیشن راه رفتن  .4

 عشق، مرزها و محدودیت ها  هشتم

)هدف آگاهی از مرزهای خود و کودک 

خود  و در نظر گرفتن محدودیت هایی 

برای کودکان همراه با عشق و 

 مهربانی(

 چرا کودکان به مرزها نیاز دارند .1

ذهن آگاهی کمک می کند نسبت به سیگنال های  .2

شکسته شدن مرزهای شخصی و احساسی و بدنی 

 .آگاه شد 

 .وضع محدودیت نوعی عشق ورزی است  .3

 

 یافته ها:

مرور یافته های توصیفی و مقایسه میانگین نمره ها در مرحله پس آزمون نشان داد، در متغیرهای وابسته، گروه آزمایش بر گروه 

برتری دارد. به منظور بررسی معنی داری تغییرات، با توجه به اینکه در هر متغیر، نمرات پس آزمون، متغیرهای وابسته کنترل 

بودند و به منظور کنترل اثر پیش آزمون)به عنوان متغیر همگام و کنترل( بر نمرات پس آزمون، ابتدا مفروضه های آزمون 

 ارائه شده است. زیر ویلک در جدول-شاپیرو اصل از آزمونکوواریانس بررسی شد. نتایج ح

 ویلک در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات  -نتایج آزمون شاپیرو
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 گروه نرمال بودن توزیع نمرات
 ویلک -آزمون شاپیرو

 معنی داری درجه آزادی آماره

کودک -رابطه والد  
 188/0 10 894/0 آزمایش

 093/0 10 867/0 گواه

(BIS) بازدارنده سیستم  
 061/0 10 859/0 آزمایش

 165/0 10 889/0 گواه

(B
A

S)
از 

 س
ال

فع
م 

ست
سی

 

 پاسخ به سائق
 585/0 10 943/0 آزمایش

 135/0 10 881/0 گواه

 پاسخدهی به پاداش
 077/0 10 860/0 آزمایش

 078/0 10 862/0 گواه

 جست و جوی سرگرمی
 267/0 10 908/0 آزمایش

 500/0 10 935/0 گواه

 

بیشتر بود و فرض صفر برای نرمال بودن توزیع نمرات  05/0مشاهده می شود، سطح معناداری متغیر از  همانگونه که در جدول

 دوگروه در متغیرهای پژوهش تایید می گردد. 

 نتایج آزمون لوین در مورد پیش فرض همگنی واریانس ها

 معناداری درجه آزادی مخرج درجه آزادی صورت F متغیر

 777/0 18 1 271/0 کودک-رابطه والد

(BIS) 439/0 18 1 083/0 سیستم بازدارنده 

 345/0 18 1 576/3 پاسخ به سائق 

 075/0 18 1 364/0 پاسخدهی به پاداش

 554/0 18 1 224/1 جست وجوی سرگرمی

 

شود فرض صفر برای تساوی واریانس های نمرات دو گروه متغیر های مشاهده میمربوط به آزمون لوین همانگونه که در جدول 

 پژوهش در پس آزمون رد نمی شود. 

 واریانس متغیرهای پژوهش های همسانی ماتریسنتایج آزمون باکس برای بررسی

M Box df1 df2 F P 

415/30 21 671/1191 911/0 576/0 

 

 ارائه شده است:زیر  نتایج کلی تحلیل کوواریانس چند متغیره در جدول
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 نتایج تفکیکی تحلیل کوواریانس چند متغیره

 SS df MS F p η2 power متغیر وابسته منابع تغییر

 پیش آزمون

 175/0 092/0 291/0 22/1 582/599 1 582/599 کودک -رابطه والد

(BIS) 164/0 086/0 310/0 123/1 210/17 1 210/17 سیستم بازدارنده 

 پاسخ به سائق 
146/0 1 146/0 729/2 124/0 185/0 330/0 

 پاسخدهی به پاداش
017/1 1 017/1 941/5 031/0 331/0 610/0 

 جست وجوی سرگرمی
292/0 1 292/0 169/0 689/0 014/0 067/0 

عضویت 

 گروهی

 00/1 765/0 0001/0 138/39 898/1500 1 898/1500 کودک -رابطه والد

(BIS)  بازدارندهسیستم  718/9 1 718/9 082/2 175/0 148/0 264/0 

 پاسخ به سائق 
845/24 1 845/24 682/11 005/0 493/0 880/0 

 پاسخدهی به پاداش
366/23 1 366/23 809/16 001/0 583/0 964/0 

 جست وجوی سرگرمی
930/9 1 930/9 801/16 001/0 583/0 964/0 

 

محاسبه شده، مشاهده می  Fآزمون وبا توجه به ضریب دهد، پس از حذف تأثیر نمرات پیشنشان می همانگونه که نتایج جدول

کنندگان بر حسب کودک، عالئم بیش فعالی، حساسیت به پاداش شرکت -شود که بین  میانگین های تعدیل شده نمرات رابطه والد

ر سیستم بازدارنده تفاوت معنادار مشاهده نشد. لذا شود،  و تنها دعضویت گروهی )آزمایش و گواه( تفاوت معناداری مشاهده می

درصد، ، پاسخ به سائق  76بر رابطه والد کودک درمان مبتنی بر والدگری ذهن آگاهانه میزان تأثیر این فرضیه تأیید می شود. 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

 

11 
  

دست آمده   به1درصد بوده است. توان آماری نزدیک به  58درصد و جست و جوی سرگرمی  58درصد، باسخدهی به پاداش  49

ها بسیار باال بوده  بدین معنا است که امکان تایید فرض صفر به اشتباه وجود ندارد، به عبارت دیگر، دقت آزمون در کشف تفاوت

 است و  بیانگر کفایت حجم نمونه است.

 بحث و نتیجه گیری

االن و روابط خانوادگی را تحت تأثیر قرار اختالل بیش فعالی با تأثیر بر خود کودک و خانواده ، کار در مدرسه ، روابط با همس

( 2007)21لی، پلهام، ویلیام،بومن، کیپ(. کرونیس و 20،2000ساتلو، ابیزون، پرس، لینبک، سیلوربرگ و بتلوردهد )کوکیل و  می

باشند. از  اند که آسیب والدین و رفتار والدینی عوامل خطر مهمی  در پیامد رشدی کودکان مبتالبه بیش فعالی می اظهار کرده

تواند همه جنبه های  زا برای خانواده درک شده و می صورت عاملی استرس طرفی زندگی با کودک دارای اختالل یا ناتوانی اغلب به

باشد، احتماالً بیشترین تأثیر را  ر قرار دهد. در این میان از آنجایی که مادر در تعامل بیشتر با این کودکان میخانواده را تحت تأثی

به دلیل این که با چالش های والد گری بیشتری رو  ADHDاند که والدین کودکان  مبتال به  خواهد پذیرفت. تحقیقات نشان داده

(. پژوهش ها حاکی از آن است 1386ودکان سالم را تجربه می کنند )روشن بین و همکاران،به رو هستند استرسی فراتر از والدین ک

بیش فعالی وجود  –که سطوح باالی تعارض و سطوح پایین پیوستگی در خانواده های دارای فرزند مبتال به اختالل نقص توجه 

 24، لو،کارپنتر، آسارنو،لین و مک کراکن من؛ پریس2005، 23شیرینگ و کار؛النگ و 22،2002،فارن و مونوتیکسدارد)بیدرمن 

(. همچنین احساس ناکافی بودن و نارضایتی در مورد والدگری در گذر زمان، و سایر بخش های 2008، 25و کلی؛ اسکرودر 2006،

 (. آنها اغلب یک سری1386خصوصی زندگی و روابط زناشویی والدین این کودکان گسترش پیدا می کند)روشن بین و همکاران،

احساسات پیچیده را مانند دلتنگی ، ناامیدی، افسردگی، استرس را نیز تجربه می کنند. در نتیجه با وجود داشتن کودکی با عالئم 

بیش فعالی طبیعی است که انتظار داشته باشیم این خانواده ها تحت تأثیر نشانه های اختالل کودک قرار گرفته و مشکالت مادران 

می یابد.بنابراین لزوم مدیریت کردن بر ذهن بیش از پیش نمایان می شود. برای مدیریت ذهن الزم است این خانواده ها افزایش 

افراد قوانین ذهن را به درستی شناخته و با مدیریت آن ، از حداکثر توانمندی های خویش بهره ببرند. ذهن آگاهی راهکاری مؤثر 

ن است. ذهن آگاهی یا حضور ذهن به معنای آگاهی از افکار، رفتار، هیجانات برای دستیابی به حداکثر توانمندی ذهن و مدیریت برآ

و انگیزه ها است به طوری که بهتر بتوانیم آنها را مدیریت و تنظیم کنیم. در حضور ذهن شخص آگاهی خود را از گذشته و آینده 

                                                           
20

 Coghill, Soutullo, Aubuisson, Preuss, Lindback, Silverberg, and Buitelaar,  
21

 Chronis, Lahey, Pelham, Williams, Baumann, Kipp 
22

 Biederman, Faraone & Monuteaux 
23

 Lange, Sheerin, & Carr 
24

 Pressman, Loo, Carpenter, Asarnow, Lynn, McCracken 
25

 Schroder, Kelly 
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عیت را با تمام جنبه های درونی و برونی اش به حال حاضر معطوف می کند. زمانی که فرد در حال حاضر حضور داشته باشد ، واق

می بیند و درمی یابد که ذهن به دلیل قضاوت و تمیز و تفسیرهایی که انجام می دهد سوگیری های شناختی، افسردگی ، اضطراب  

دون بیزاری یا و استرس را در فرد ایجاد و یا تشدید می کند. در ذهن آگاهی فرد با دقت بیشتری به افکار خود توجه می کند و ب

قضاوت آنها را مورد بررسی قرار می دهد و علت وجود آنها را در میابد . تمرین حضور ذهن این توانایی را به فرد می دهد که دریابد 

افکار صرفا افکار هستند و زمانی که می فهمد افکارش ممکن است حقیقت نداشته باشند راحت تر می تواند آنها را رها کند. عالوه 

ین فرد با مشاهده دقیق واقعیت درونی خود در می باد که خوشحالی، کیفیتی نیست که وابسته به عناصر بیرونی و تغییرات بر ا

دنیای درونی باشد و زمانی اتفاق می افتد که فرد وابستگی به افکار ، موضع گرفتن و برنامه های ذهنی  از پیش تعیین شده را رها 

اری را که برای رسیدن به موقعیت های لذت آور یا فرار از موقعیت های دردناک انجام می دهد را کند و در نتیجه رفتارهای خودک

کنار بگذارد و به رهایی برسد. زمانی که فرد بتواند به این مهارت ها دست یابد، می تواند از مشکالت و موانع آگاهی داشته و راه 

(. در همین 1391بطه خود با محیط را کاهش دهد)مطهری و همکاران ،حل های مناسبی را پیدا کند و در نتیجه استرس در را

ای از مهارت ها و روش های والدگری است که مفهوم ذهن آگاهی را به سمت بافت رابطه  آگاهانه نیز مجموعه راستا والدگری ذهن

مسیری خاص : هدفمند،  معطوف کردن توجه به کودک و والدگری خود در "دهد و عبارت است از کودک گسترش می-ی  والد

 (.2016،  26کارونا، کاناوارا و مریراو  )گوویا"اینجا ،اکنون و بدون قضاوت 

در تبیین یافته های این پژوهش می توان از بعد معکوس اهمیت برخورداری از ذهن آگاهی را در کاهش تبعات منفی ناشی 

بیش فعالی دریافت کرد؛ بدین صورت که والدینی که فاقد ذهن آگاهی هستند بدنبال  –از داشتن کودکی با اختالل نقص توجه 

رفتارهای مخرب، کودک بیش فعال را بدون اینکه احتمال وجود اختاللی را در وی بدهند تنبیه کرده و او را سرزنش می کنند و 

ه نوبه ی خود منجر به تشدید رفتارهای مخرب گاهأ با مقایسه وی با همساالنش موجب تخریب عزت نفس وی می شوند این امرب

کودک شده و در بزرگسالی نیز وی را رها نخواهد کرد و حتی در اثر آگاهی کودک از این فرایند خصومت وی را با والدین ایجاد و 

ن تالش نکرده اندبه های کلیشه ای این والدین در مورد رفتارهای فرزندانشان آنها تا کنو دلیل قضاوت تشدید می کند . همچنین به

جز حدسیات غیر علمی خودشان در مورد رفتارهای مخرب فرزندشان باشند. در واقع عدم برخورداری از  دنبال علت های دیگری به

های  صورت خودکار به ذهن فرد می رسند قضاوت کلیشه ای که بههای  جز قضاوت ذهن آگاهی به افراد فرصت نخواهد داد تا به

ند که این کلیشه ها نیز معموالً در جهت سرزنش کودک یا در مواردی سرزنش والدین توسط خودشان به دلیل جدیدی داشته باش

ناتوانی در پرورش و تربیت کارآمد کودک است که این نیز خود منجر به حس ناکارآمدی و عزت نفس پایین هم در والدین و هم در 
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و تصور عمدی بودن رفتارها و گرایش به تنبیه توسط والدین منجر به  فرزند می گردد. همچنین رفتارهای مخرب از سوی کودک

شکل گیری یک دور باطل می گردد که نه تنها سودی نداشته بلکه از یک سو شدت اختالل را در فرزندان بیشتر کرده و از سوی 

لجباز که عمدا قصد ایذایی گری دارد را دیگر طرحواره ی ذهنی والدین از فرزندشان به عنوان کودکی تربیت نشده ،  نفوذ ناپذیر و 

 ADHDفرزند می انجامد. از سویی دیگر قدرت پایین کودک  -تشدید می کند که این خود به خصومت و شکست در تعامل والد

 در بازداری و انگیختگی باالی وی والدین فاقد ذهن آگاهی را به این سو متوجه می کند که این کودکان بسیار لذت طلب بوده و

نمی توانند خودکنترلی داشته باشند بنابراین باید آنها را تنبیه کرد . در واقع والدین تصور می کنند که این کودکان مستحق 

بازخوردهای نامطلوب و تحقیر خصوصاً در جمع های خانوادگی هستند تا مانع از بروز مجدد رفتارشان شوند؛ ناتوانی این کودکان 

دلیل ناآگاهی از  تهدید به تنبیه بازهم منجر به رفتارهای مخرب می گردد و والدین نیز از یک سو بهدر پاسخ صحیح به پاداش یا 

دلیل فقدان ذهن  آگاهی کودک را با سرزنش های خود تحقیر می کنند. به  سیستم فعالیت های مغزی کودک و از یک سو به

را نخواهد داد بنابراین هرگز در اندیشه ی یافتن راهکارهای  طوری که این فقدان ذهن آگاهی به آنها اجازه تفکر و تجدید نظر

درمانی برای کودک نیستند.بنابراین فقدان ذهن آگاهی و تصمیم گیری و قضاوتهای کلیشه ای حتی در فرآیند درمان کودک نیز 

خود  ADHDبر کودک دارای اختالل ایجاد می کند. از سوی دیگر و براساس نظر اسکینر در مورد تنبیه ، تنبیهاتی که والدین 

وارد می کنند نه تنها منجر به کاهش رفتارهای مخرب وی نمی شود بلکه باعث می شود در کودک نسبت به والدین تنبیه کننده 

نوعی خصومت شکل بگیرد که درکنار علت های زیستی اختالل، انگیزه ی بیشتری برای رفتارهای مخرب در آنها ایجاد کند. فقدان 

والدین مانع از آن می شود که رفتارهای بیش فعاالنه را از شخصیت کودک خود جدا کنند؛ آنها بدلیل پاسخگویی های  ذهن آگاهی

آنی در یک فرآیند جنگ و گریز فرصت تفکر و تأمل در مورد اینکه آیا امکان دارد زمانی این رفتارها در کودک کاهش یابد  را به 

خود را به همین صورت دیده و او را این گونه پذیرفته اند و نوعی تفکر غالبی در مورد وی خود نمی دهند چرا که از ابتدا کودک 

پرورانیده اند که هر گونه تغییر و بهبود را در او بعید می دانند بنابراین مدام کودک را با الفاظی مانند بی ادب, بدجنس و بدرفتار 

 تارهای مخرب کودک می انجامد.نام می برند که همین برچسب زدن ها  نیز به تشدید رف

در تمام موارد فوق الذکر ذهن آگاهی با ایجاد یک فرصت برای تفکر در مورد افکار و رفتارها به والدین و خصوصاً مادری که 

ارتباط بیشتری با کودک دارد اجازه می دهد او خود را ازآمیختگی اغراق آمیز با  محیط پرتنش  خانواده که در اثر وجود یک 

ده است  بازدارد و در یک شرایط آرام تر به تفکر و چاره اندیشی بپردازد. محیط پرتنش به ایجاد ش ADHDکودک دارای اختالل 

مگر آنکه این شرایط محیطی تغییر کند؛ اما زمانی که تغییر   افراد اجازه ی تصمیم گیری و برنامه ریزی هدفمند را نمی دهد

رعت تغییر دهد مگر با گذشت زمان طوالنی مدت یک راه را نمی تواند به س ADHDشرایط از اختیار مادر خارج بوده و کودک 
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حل، پرورش ذهن آگاهی در این مادران است که در این صورت می توانند تا حد زیادی کنترل شرایط  را در دست گرفته و با تأمل 

شرایط مادر احساس  و صرف وقت کافی  بدون هیچ گونه اجبار و به دور از کلیشه های ذهنی به تصمیم گیری بپردازند. در این

نخواهد کرد که استرس بر وی مستولی شده و هیچ راه فراری ندارد بلکه حتی می تواند بر استرس خود نیز مسلط شود. والدین 

پس از برخورداری از ذهن آگاهی در درجه اول می توانند تعامل با فرزندشان را بهبود بخشند ؛ آنها پس از کنار  ADHD کودکان 

ت کلیشه ای و تعویض طرحواره ی ذهنی منفی از فرزندشان به عنوان کودک لجباز و تغییر ناپذیر می توانند در گذاشتن تصورا

، ؛ به نقل از اسکراما2009مورد چگونگی برخورد صحیح با فرزندشان و تصمیم گیری در مورد وی فکر کنند؛ همانطور که دانکن )

(  والدگری ذهن آگاهانه را دارای پنج ساختار یا عنصر می داند. او والدین 2016،  27 وریس،نوستگ، پاور،اسپایت،برون،بوگلز،هارتمن

( خودشان و 2( به کودک خود با توجه کامل گوش فرا می دهند ،1دارای سبک والدگری ذهن آگاهانه را افرادی می دادند که 

(خود را در روابط والدگری 4آگاه هستند ، ( نسبت به خودشان و عواطف کودکشان3کودکشان را بدون قضاوت کردن می پذیرند ،

( نسبت به خود و کودکشان شفقت و دلسوزی دارند. همچنین ذهن آگاهی با دادن فرصت تأمل به والدین اجازه 5تنظیم میکنند و

یشه ی می دهد آنها در مورد علت اختالل فرزندشان حدس های دیگری بزنند و این احتمال را بدهند که ممکن است این اختالل ر

دنبال درمان های تازه تری باشند بطوریکه در طی این مسیر با فرآیندهای مغزی کودک خود آشنا شده و به  زیستی داشته و به

دنبال درمان های ساختاریافته باشند. از سوی دیگر ذهن آگاهی در فرد منجر به توانایی ارائه الگوی بهتری برای دیگران می شود و 

(. در این خصوص کودک  2015،  28پروری ذهن آگاهانه می توانند الگوی خوبی برای فرزندان خود باشند)ریدوالدین دارای فرزند 

است، والدین با شکل دادن فرایندهای محرک و پاسخ و ارائه  ی الگوها ی  BISبیش فعال  که دارای الگویی تضعیف شده از 

اش این سیستم پردازش تضعیف شده را در فرزندان خود تقویت کنند. درستی از چگونگی پاسخ دهی به تهدید به تنبیه یا عدم پاد

می گردد؛ والدین ذهن آگاه الگوی تربیتی ای را در پیش می گیرند  BIS از سوی دیگر ذهن آگاهی مستقیمأ باعث کاهش سطح 

در فرزندان رشد کند بزودی آنها  که بتوانند این ویژگی)ذهن آگاهی ( را در فرزندان خود نیز پرورش دهند اگر این ویژگی به خوبی

 نیز می توانند در برابر تهدید به تنبیه یا عدم پاداش به خودکنترلی دست پیدا کرده و بازداری رفتار را در خود تقویت کند.  

با تقویت فرزند پروری ذهن آگاهانه  و پیش گرفتن یک الگوی تاملی در برخود با کودک بیش فعال در درجه ی اول واکنش 

پذیری افراطی والدین کاهش می یابد حالتی که منجر به توجه بیشتر والدین به فعالیت های تکانشگرانه کودک شده و رفتارهای 

(. مسلما توجه یکی از بهترین تقویت کننده ها برای تشدید و 2011ر اوورد و همکاران، برون ریزی وی را پیشگویی می کند)وان د

ادامه رفتارهای کودکان است، اما والدین ذهن آگاه با تغییر شدت توجه منجر به کاهش اینگونه رفتارها در کودک می شوند که یک 
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هانه از پاسخ های خودکار والدین به رفتارهای مخرب کودک که گام اساسی را در بهبود او برداشته اند. همچنین والد گری ذهن آگا

پاسخ می گردد می کاهد و در سومین فرآیند والدینی که تحت استرس  –خود منجر به تشدید این پاسخ ها در چرخه ی محرک 

ابند)بوگلز و همکاران، به رفتار فرزند خود پاسخ می دهند ممکن است فرزندان آنها را طرد کننده ، کنترل گر و واکنش پذیر بی

(. برخورداری والدین از ذهن آگاهی با دادن فرصت بیشتری به آنها برای تفکر و تصمیم گیری منجر می شود آنها بتوانند به 2014

شرایط از بعد بیرونی بنگرند و خود را گرفتار شده در یک چارچوب نیابند . بنابراین با واکنش های تاملی به فرزندان نشان می 

ند که می توان بر محیط مسلط شده و تسلیم نگردند. بنابراین فرزندان هم در می یابند که والدین آنها افرادی قوی هستند که ده

مخرب وی تاثیر نمی توان با رفتارهای مخرب آنها را به بازی گرفت. این برداشت ذهنی فرزند بیش فعال در کاهش رفتارهای 

 .بسزایی خواهد داشت
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