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Abstract
Introduction: Mind reading is one of the problems of hyperactive people. Understanding oneself and others
is essential for effective social interactions, which plays an important role in the health of interpersonal
relationships. The aim of this study was to determine the effectiveness of "Cognitive Rehabilitation" training
on mind reading in adults with Attention Deficit Hyperactivity Disorder in 2019.
Methods: This is a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. The statistical
population included all students with ADHD between the ages of 20 and 40 in the Islamic Azad University of
Zanjan in 2019. The research sample was 24 people who were identified by available sampling and were divided
into two groups by simple random method (simple lottery). 12 people were considered in the intervention
group and 12 people were considered as the control group. Research instruments included a demographic
questionnaire, the “Barkley Adult ADHD Rating Scale”, and the” Reading the Mind in the Eyes”. Content
validity index as well as reliability were measured by internal consistency method by calculating Cronbach's
alpha coefficient.
Cognitive rehabilitation" training included 36 software training exercises and 24 manual exercises (pencilpaper) focusing on memory, attention, inhibition and mind reading. The intervention group received 19 sessions
of 45 minutes of cognitive rehabilitation training. Data were analyzed in SPSS software version 24.
Results: There was a statistically significant difference between the control and intervention groups in the mind
reading variable (P=0.001, F=17.143) after the intervention. The effect size also showed that about 43% of the
differences observed in the mind reading variable were due to group membership (intervention).
Conclusions: “Cognitive Rehabilitation” training can affect the mind reading of adults with attention deficit
hyperactivity disorder. Therefore, it is suggested to use “Cognitive Rehabilitation” training to promote health
and improve interpersonal and family relationships of hyperactive adults.
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چکیده
مقدمــه :ذهــن خوانــی یکــی از مشــکالت افــراد بیــش فعــال اســت درک خــود و دیگــران بــرای داشــتن تعامــات اجتماعــی موثــر،
ضــروری اســت کــه نقــش مهمــی درســامت روابــط بیــن فــردی ایجــاد مــی کنــد .پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش
"توانبخشــی شــناختی" بــر ذهــن خوانــی بزرگســاالن دارای بیــش فعالی-همــراه بــا نقــص توجــه در ســال  1398انجــام شــد.
روش کار :ایــن پژوهــش نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش آزمون-پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل مــی باشــد .جامعــه آمــاری شــامل کلیــه
دانشــجویان مبتــا بــه اختــال بیــش فعالــی ،ســنین بیــن  20تــا 40ســال در دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زنجــان در ســال 1398بودنــد.
نمونــه ایــن پژوهــش  24تــن بودنــد کــه بــاروش نمونــه گیــری در دســترس شناســایی شــده وبــه روش تصادفــی ســاده (قرعــه کشــی
ســاده) بــه دو گــروه تقســیم شــدند12 .تــن در گــروه مداخلــه و  12تــن بــه عنــوان گــروه کنتــرل در نظــر گرفتــه شــد .ابزارهــای پژوهــش
شــامل پرسشــنامه جمعیــت شــناختی" ،مقیــاس رتبــه بنــدی بیــش فعالــی همــراه بــا نقــص توجــه بزرگســاالن بارکلــی"(Barkley
 )Adult ADHD Rating Scaleو "ذهــن خوانــي از طريــق چشــم ها" ( )Reading the Mind in the Eyesاســتفاده شــد.
شــاخص روایــی محتــوا و نیــز پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ انــدازه گیــری شــد.
آمــوزش "توانبخشــی شــناختی" شــامل 36تمریــن آمــوزش نــرم افــزاری و 24تمریــن دســتی (مــداد -کاغــذی) بــا تمرکــز بــر حافظــه،
توجــه ،بــازداری وذهــن خوانــی بــود .گــروه مداخلــه 19جلســه  45دقیقــه ای آموزش"توانبخشــی شــناختی" دریافــت کردنــد .داده هــا در
نــرم افــزار اس پــی اس اس نســخه  24تحلیــل شــدند.
یافتــه هــا :بیــن دو گــروه کنتــرل و مداخلــه در متغیــر ذهــن خوانــی ( )F=17/143 ،P=0/001بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــاداری از
نظــر آمــاری وجــود داشــت .انــدازه اثــر نیــز نشــان داد حــدود  43درصــد از تفاوتهــای مشــاهده شــده در متغیــر ذهــن خوانــی ناشــی از
عضویــت درگــروه (مداخلــه) اســت.
نتیجــه گیــری :آمــوزش "توانبخشــی شــناختی" قــادر اســت بــر ذهــن خوانــی بزرگســاالن مبتــا بــه اختــال بیــش فعالــی همــراه
بانقــص توجــه اثــر بگــذارد .لــذا پیشــنهاد مــی شــود بــرای ارتقاءســامت و بهبــود روابــط بیــن فــردی و خانوادگــی افــراد بیــش فعــال
بزرگســال از آموزشــی "توانبخشــی شــناختی" اســتفاده شــود.
کلیدواژه ها :توانبخشی شناختی ،ذهن خوانی ،بیش فعالی بزرگساالن.
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هماننــد يــك بازيگــر شــطرنج ،انديشــه هــا ،باورهــا ،گرايــش هــا
و هــدف هــاي ديگــران را در ذهــن خويــش بازنمايــي کننــد و
واكنــش مناســب نشــان دهنــد .آگاهــي از كاركردهــاي ذهنــي
خــود و ديگــران نيــز بــه تبييــن پيــش بينــي رفتارهــاي ديگــران
كمــك مــي كنــد (.)6،5
نتایــج مطالعــات  McGlamer &Shillingstadنشــان داد
کــه افــراد مبتــا بــه بیــش فعالــی در توانایــی هــای مربــوط بــه
ذهــن خوانــی دچــار نقــص هــای عمــده ای مــی باشــند کــه باعث
ناتوانــی آن هــا در درک موقعیــت دیگــران و خواســته هــای آن هــا
مــی گــردد ،از ایــن رو در تعامــل بــا دیگران دچار مشــکالت شــدید
مــی شــوند و تظاهــر ایــن مشــکالت بــه صــورت تکانشــگری
بــروز مــی کنــد ( .)7نتایــج یــک پژوهــش فــرا تحلیلــی توســط
 Bora&Pantدر ســال  ،2015بــر روی  84مقالــه منتشــر شــده
در پایــگاه هــای علمــی معتبــر ،نشــان داد کــه تفــاوت معنــاداری
بیــن افــراد بیــش فعــال بــا گــروه کنتــرل در تشــخیص احساســات
دیگــران از روش هــای مختلــف ماننــد :چهــره ،صــدا و نمایــش
وجــود دارد (.)8
دارو درمانــی ،اغلــب اولیــن درمــان انتخابــی بــرای ایــن بیمــاران
اســت و ایــن درحالــی اســت کــه  ۵۰درصــد بزرگســاالن پاســخ
کافــی بــه داروهــا نشــان نمــی دهنــد و یــا نمــی تواننــد اثــرات
مضــر داروهــا را تحمــل کننــد .بعــاوه ،داروهــا تنهــا  ۵۰درصــد
نشــانه هــای اصلــی ایــن بیمــاری را کاهــش مــی دهنــد .لــذا
آمــوزش هــا ودرمــان هــای جایگزیــن مــورد نیــاز اســت تــا بــه
افــراد مهــارت هــا وراهبردهــای مقابلــه را بیاموزنــد (.)9
(Cognitive
آمــوزش "توانبخشــی شــناختی"
 )Rehabilitationشــامل مجموعــه برنامــه هایــی بــرای
تمریــن کارکــرد هــای شــناختی و ذهنــی فــرد و در نتیجــه موفقیت
هــای فــردی در حــوزه هــای مختلــف زندگــی نظیــر تحصیــل،
اشــتغال و روابــط اجتماعــی مــی گــردد" .توانبخشــی شــناختی"
یــک فراینــد آموزشــی در راســتای ارتقــاء عملکــرد افــراد اســت.
عــاوه برافــرادی کــه در زمینــه عملکردهــای شــناختی آســیب
دیــده انــد ،آمــوزش "توانبخشــی شــناختی"در درمــان اختــاالت
مختلــف بــه کار گرفتــه شــده و نتایــج قابــل قبولــی داشــته اســت
( .)10،11آموزش"توانبخشــی شــناختی" در اختــال بیــش فعالــی
بزرگســاالن کمتــر اســتفاده شــده اســت .از آنجــا کــه تمرینــات
در آمــوزش "توانبخشــی شــناختی" بــه صــورت مــداوم وگســترده

مقدمه
اختــال بیــش فعالــی همــراه بــا نقــص توجــه (Attention-
 ،)Deficit/Hyperactivity Disorderکــه بــه صــورت
اختصــاری بــه آن ( )ADHDمــی گوینــد .یکــی از اختــاالت
روانــی -عصبــی شــایع میباشــدکه در کودکــی شــروع شــده و
تــا بزرگســالی ادامــه مییابــد .مبتالیــان بــه ایــن اختــال بــا
ســه ویژگــی اصلــی بیــش فعالــی ،تکانشــگری و اختــال توجــه
توصیــف مــی شــوند ( .)1در ســال هــاي گذشــته ایــن باورغلــط
وجــود داشــت کــه ایــن اختــال بعــد از نوجوانــی بهبــود مــی یابــد،
ولــی امــروزه مشــخص شــده کــه ایــن اختــال در بیــش از 60
درصــد مــوارد تــا دوران جوانــی و بزرگســالی ادامــه خواهــد یافــت.
ایــن اختــال در افــراد بــاالی  18ســال بــه عنــوان اختــال بیــش
فعالــی همــراه بــا نقــص توجــه در بزرگســاالن معرفــی مــی شــود
(.)2
شــیوع ایــن اختــال در ایــاالت متحــده امریــکا در بیــن
بزرگســاالن  18تــا  44ســال حــدود  4/4درصــد گــزارش شــده
اســت ( .)3شــیوع ایــن اختــال در کشــور ایــران باالتــر از آمریــکا
اســت .در ایــران هومــن وگنجــی در یــک مطالعــه فراتحلیلــی در
زمینــه شــیوع بیــش فعالــی در بزرگســاالن ،میــزان شــیوع کلــی
اختــال بیــش فعالــی بزرگســاالن ایرانــی را برابــر  ۶/۷۶درصــد
اعــام کردنــد (.)4
بزرگســاالن بیــش فعــال ،دارای مشــکالت زیــادی در زمینــه هــای
مختلــف زندگــی خــود هســتند .اضطــراب ،افســردگی ،خســتگی
مزمــن ،فراموشــی ،اعتمــاد بــه نفــس پاییــن ،مصــرف مــواد
مخــدر ،اختــاالت خــواب ،امــار بــاال در طــاق ،کیفیــت ضعیــف
روابــط خانوادگــی ،ناپایــداری عاطفــی ،عصبانیــت هــای ناگهانــی
وشــدید ،پاســخ هــای هیجانــی ،بــی ثباتــی در روابــط بیــن فــردی،
رفتارهــای پــر خطــر جنســی اشــاره کــرد (.)4-1
یکــی از مشــکالت افــراد بیــش فعــال مشــکل در ذهــن خوانــی
اســت .ذهــن خوانــی ،توانايــي درك حالــت هــاي ذهنــي (state
 .)mentalباورهــا ( ،)beliefsمقاصــد ( ،)intentionsهيجــان
( ،)emotionانگيــزه ( ،)motiveآرزو (، )desireاحســاس
( )feelingنگرش ( )attitudeو ارزش ( )valueاســت .توانايي
درک بــاور و عقيــده ديگــران کمــک مــی کنــد کــه رفتــار ان هــا
را پيــش بینــی شــود (.)5

نظریــه ذهــن ( )Theory of Mindیعنــی درک اینکــه مــردم
حالــت هــای ذهنــی ،ماننــد احساســات  ،عقایــد و مقاصــدی دارنــد
و مــی تواننــد رفتاردیگــران را پیــش بینــی کننــد .ایــن توانایــی
ایــن امــكان را مــي دهــد كــه در اجتمــاع و در تعامــل بــا ديگــران

باعــث ایجــاد تغییــرات در ســطح مغــز میشــود ،رفتــار جدیــد منجر
بــه بازســازی یاســازماندهی مجــدد چرخــه هــای آســیب دیــده
مغــز میشــود .از ســوی دیگــر ،ایــن روش درمانــی عــوارض دارو
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بــرای جمــع آوری داده هــا از ابزارهایــی بــه شــرح زیــر اســتفاده
شــد.
پرسشــنامه جمعیــت شــناختی کــه در آن اطالعاتــی در مــورد ســن،
جنســیت ،وضعیــت تاهــل ورشــته تحصیلــی شــرکت کننــدگان بــه
دســت آمــد.
"مقیــاس رتبــه بنــدی بیــش فعالــی همــراه بــا نقــص توجــه
بزرگســاالن بارکلــی"(Barkley Adult ADHD Rating
 )Scaleکــه توســط Barkleyدر ســال 2011ســاخته شــده و
یــک مقیــاس خودگزارشــی اســت کــه داراي  30عبــارت میباشــد و
بــراي افــراد  18تــا  70ســال بــه بــاال قابــل اجــرا اســت .در ایــن
مقیــاس 4 ،خــرده مقیــاس مــورد ســنجش قــرار مــی گیــرد کــه
عبارتنــد از :نقــص توجــه ( 9( )attention deficitعبــارت از
1تــا  )9بیــش فعالــی ( 5( )hyperactivityعبــارت از 10تــا)14
تکانشــگري ( 4( )impulsivenessعبــارت از  15تــا )18و
کنــدي زمــان شــناختی (9( )sluggish cognitive tempo
عبــارت  19تــا  .)27مولفــه کنــدی زمــان شــناختی و 3عبــارت آخر
در نمــره کل محاســبه نمــی شــود .مولفــه کنــدی زمــان شــناختی
بــرای تشــخیص ایــن مشــکل در افــراد بیــش فعــال اســتفاده مــی
شــود .ایــن مولفــه جــز ،مــاک هــای تشــخیصی بیــش فعالــی
نیســت.
ســن شــروع ،نشــانه هاي اختــال و چگونگــی عملکــرد درموقعیت
هــاي گوناگــون از طریــق  3عبــارت پایانــی انجــام مــی شــود.
اجــراي ایــن مقیــاس بــه طــور معمــول  5تــا  7دقیقــه بــه طــول
مــی انجامــد .نحــوه پاســخدهی بــه ســؤاالت ،مبتنــی بــر طیــف
لیکــرت  4درجــه اي (هرگــز یــا بنــدرت ،بعضــی اوقــات ،اغلــب،
همیشــه) مــی باشــد .بــا تکمیل"مقیــاس رتبــه بنــدی بیــش فعالی
همــراه بــا نقــص توجــه بزرگســاالن بارکلــی" یــک نمــره کل از
جمــع خــرده مقیــاس هــا بـــه دســت مــی آیــد .اگرآزمودنی پاســخ
"اغلــب" یــا "همیشــه"را در  76درصــد نمــره کل داده باشــد،
بیــش فعالــی باعالئــم حاشــیه ای نامیــده مــی شــود ،نمره84تــا
 92مــرزی  93تــا  95خفیــف  96تــا  98متوســط و نمــره  99یــا
باالتــر بیــش فعالــی شــدید اســت .بــرای بررســی روایــی و پایایــی،
" Barklyمقیــاس رتبــه بنــدی بیــش فعالــی همــراه بــا نقــص
توجــه بزرگســاالن بارکلــی" را بــر روی  1249آزمودنــی در ســنین
 18تــا  81ســال اجــرا کــرد کــه از ایــن تعــداد 623مــرد و 626زن
در ایــاالت متحــده آمریــکا بودنــد .روایــی ســازه مقیــاس بــه روش
تحليــل عاملــي تأييــدي مــورد تاییــد اســت .اطالعــات دقیــق در
مــورد میــزان روایــی ذکــر نشــده اســت .پایایی بــه روش همســانی
درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ بــا نمونــه فــوق بــراي

درمانــی را نــدارد و از آنجــا کــه ایــن نــوع از درمــان مســتقیما
مشــکالت بیمــاران را هــدف قــرار مــی دهــد ،مثــل توجــه تمرکــز
و کنتــرل رفتــار ،بــا بهبــود ایــن بخــش هــا مــی توانــد در زندگــی
بیمــاران بســیار اثرگــذار باشــد؛ و باعــث بهبــود شــرایط شــغلی،
تحصیلــی ،خانوادگــی و مســائل فــردی ایــن بیمــاران میگــردد
( .)11پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش
"توانبخشــی شــناختی" بــر ذهــن خوانــی بزرگســاالن دارای بیــش
فعالی-همــراه بــا نقــص توجــه در ســال  1398-99انجــام شــد.
روش کار
ایــن پژوهــش از نــوع نیمــه تجربــی دارای پیــش آزمــون و پــس
آزمــون بــا گــروه کنتــرل اســت .جامعــه آمــاري ایــن پژوهــش
شــامل کلیــه دانشــجویان دانشــگاه ازاد زنجــان در ســال تحصیلــی
 98-99مشــغول بــه تحصیــل بودنــد .بــراي نمونــه گیــري
(در دســترس) از روش فراخــوان اســتفاده شــد .از دانشــجویانی
کــه عالئــم بیــش فعالــی داشــتند و تمایــل بــه درمــان داشــتند
دعــوت شــد کــه در ایــن طــرح شــرکت کننــد .از مجمــوع 82
تــن مراجعــه کننــده بــر اســاس انــدازه نمونــه در مطالعــات پیشــین
( )12و فرمــول هــای تعییــن انــدازه نمونــه در مطالعــات تجربــی
 )13( Borm Fransen & Lemmensو )14( Cohen
در ســطح اطمینــان  0/50تــوان آزمــون  0/70بــرای هــر گــروه
 12آزمودنــی تعییــن شــد .بــا اســتفاده از "مقیــاس رتبــه بنــدی
بیــش فعالــی همــراه بــا نقــص توجــه بزرگســاالن بارکلــی" و بــا
نظــر روانپزشــک متخصــص در مرکــز درمانــی رهــا  24تــن از
افــرادي کـــه تشــخیص بیــش فعالــی داشــتند و اختــال همبــود
جــدي (مثــل اعتیــاد اضطــراب) بــا بیــش فعالــی نداشــتند ،انتخــاب
و بــه صــورت تصادفــی ســاده در دو گــروه مداخلــه وکنتــرل قــرار
گرفتنــد .گــروه مداخلــه تحــت آمــوزش "توانبخشــی شــناختی"
قــرار گرفتنــد.
مــاک هــای ورود شــامل :داشــتن اختــال بیــش فعالــی بــر
اســاس نظــر قطعــی روانپزشــک و "مقیــاس رتبــه بنــدی بیــش
فعالــی همــراه بــا نقــص توجــه بزرگســاالن بارکلــی"( ،کســب
نمــره  84بــه بــاال از  )100دامنــه ســنی  20تــا 40ســال ،عــدم
دریافــت آموزشهــای "توانبخشــی شــناختی" ،عــدم مصــرف دارو
طــی یــک ســال گذشــته و تکمیــل رضایــت نامــه کتبــی بــود.
معيارهــاي خــروج شــامل :عــدم شــركت در جلســات آمــوزش
"توانبخشــی شــناختی" تــا  2جلســه غیبــت درطــول مداخــات،
مصــرف هرگونــه داروی روانپزشــکی و شــرکت همزمــان در برنامه
مداخلــه ای دیگــر بــود.
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کل مقیــاس  0/91و بــراي خــرده مقیــاس نقــص توجــه ،بیــش
فعالــی وتکانشــگري بــه ترتیــب  0/77، 0/90و 0/80گــزارش شــده
اســت .ضریــب پایایــی بــاز آزمایــی بــه فاصلــه  3هفتــه نیــز بــراي
کل مقیــاس  0/75و بــراي خــرده مقیــاس نقــص توجــه ،بیــش
فعالــی و تکانشــگري بــه ترتیــب 0/76و0/72و 0/66گــزارش شــده
اســت (.)15
 Scharfبــا مطالعــه 151تــن از بزرگســاالن بیــش فعــال در یــک
کلینیــک تخصصــی بیــش فعالــی در دانشــگاه ایــاالت متحــده
"مقیــاس رتبــه بنــدی بیــش فعالــی همــراه بــا نقــص توجــه
بزرگســاالن بارکلــی" پایایــی از طریــق بــاز آزمایــی را بــه فاصلــه
 30روز  0/70گــزارش کــرد .انــدازه گیــری روایــی گــزارش نشــده
اســت (.)16
در ایــران ،قضایــی وهمــکاران بــا مطالعــه  800تــن از دانشــجویان
دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز روایــی همزمــان "مقیــاس رتبــه
بنــدی بیــش فعالــی همــراه بــا نقــص توجــه بزرگســاالن بارکلی"
را بــا "مقیــاس تکانشــگری بــارات"(Barrat Impulsive
 )Scaleبررســی کردنــد و همبســتگی در خــرده مقیــاس هــای،
نقــص توجــه  ،بیــش فعالــی ،تکانشــگری و کنــدی شــناختی و
نمــره کل بــه ترتیــب  0/88 ،0/76 ،0/72 ،0/66و 0/75گــزارش
کردنــد ( .)17مشــهدي و همــکاران "مقیــاس رتبــه بنــدی بیــش
فعالــی همــراه بــا نقــص توجــه بزرگســاالن بارکلــی" را بــر روی
 613تن از دانشــجویان دانشــگاه فردوســی مشــهد بررســی کردند.
درایــن پژوهــش روایــی ســازه از طریــق تحلیــل عاملــی نشــان
داد ایــن آزمــون از بــرازش مناســبی برخــوردار اســت .همچنیــن
پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا
کرونبــاخ بــراي 255تــن از دانشــجویان پســر دانشــگاه فردوســی
مشــهد را بیــن  0/72تــا  ، 0/88بــراي  358تــن ازدانشــجویان
دختــر دانشــگاه فردوســی مشــهد بیــن  0/68تــا  0/85و بــراي

کل نمونــه بیــن  0/70تــا  0/86گــزارش کردنــد (.)18
"ذهــن خوانــي از طريــق چشــم هــا" (Reading the
 )Mind in the Eyesیــك آزمــون نــورو فيزيولوژيــك در
مــورد خوانــدن ذهــن اســت کــه توســط  Baron- Cohenو
همــکاران ( )19در ســال  2001ســاخته شــد فــرم تجديــد نظــر
شــده ايــن آزمــون فــرم  36عبارتــی شــامل عكسهايــي از
ناحيــه چشــم هنرپيشــه هــاي زن و مــرد اســت .بــا هــر عبــارت
 4توصيــف حالــت ذهنــي (يــك حالــت هــدف و ســه حالــت
انحرافــي) ارايــه ميشــود .تنهــا بــا اســتفاده از اطالعــات بينايــي
از پاســخ دهنــدگان خواســته مــي شــودكلمه اي كــه بهتريــن
توصيــف كننــده فكــر يــا احســاس صاحــب چشــم هاســت را
انتخــاب كننــد .بــراي نمــره گــذاري بــه هــر جــواب صحيــح
نمــره يــك تعلــق مــی گیــرد و نمــره هــا بيــن دامنــه صفــر تــا
 36قــرار مــی گيــرد .نمــره بيــن  22تــا  30نشــانگر نظريــه ذهــن
متوســط ،نمــره كمتــر از  22نشــانگر نظريــه ذهــن پاييــن و نمــره
باالتــر از  30نشــانگر نظريــه ذهــن بــاال اســت .روایــی همگــرا
بــا "داســتان هــای عجیــب" ( )Strange Storiesبررســی
شــد امــا میــزان روایــی گــزارش نشــده اســت .ضریــب ثبــات بــا
اســتفاده از روش بازآزمايــي (بافاصلــه زمانــی یــک مــاه) 0/94
گــزارش شــده اســت (.)19
در پژوهــش  Vellanteو همــکاران در ایتالیــا  200،دانشــجوی
مــرد دانشــگاه کالیــاری در ســنین  18تــا  32ســال شــرکت
کردنــد .روايــي همگرايــی "ذهــن خوانــي ازطريــق چشــم
هــا" بــا "مقیــاس ناگویــی هیجانــی تورنتــو" Toronto
( )Alexithymia Scaleانــدازه گیــری شــد و میــزان آن
( )r =0/30ذکــر شــده اســت .ضریــب ثبــات بــا اســتفاده از روش
بازآزمایــی بــا فاصلــه زمانــی یــک مــاه 0/83گــزارش شــده اســت
(.)20

شكل  :1تصويري نمونه از مجموعه تصاوير آزمون ذهن  Baron- Cohenو همکاران ()19
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افــزاری و  24تمریــن دســتی ،باتمرکــز بــر حافظــه ،توجــه،
بــازداری وذهــن خوانــی بــه صــورت هفت ـهای یــک جلســه بــا
حــدود زمانــی  45دقیقــه بــرای گــروه مداخلــه تنظیــم شــد.
جهــت بررســی روایــی محتــوا بــه روش کیفــی ،نظــر  8تــن از
مدرســین گــروه روانشناســی دانشــگاه آزاد واحــد زنجــان مــورد
بازبینــی قــرار گرفــت و اشــکاالت آن رفــع گردیــد و پیشــنهاد
هــای آن هــا نیــز اعمــال شــد .نســبت روایــی محتــوا از طریــق
فرمــول  Lawsheعــدد  0/99بــه دســت آمــد کــه حاکــی از
روایــی خــوب ایــن بســته اموزشــی اســت.
اجــرای پژوهــش بــه ایــن روش بــود کــه پــس از اخــذ کــد اخالق
از دانشــگاه علــوم پزشــکی آزاد اســامی تهــران ودریافــت مجــوز
از امــور دانشــجویی دانشــگاه آزاد زنجــان ،از دانشــجویان در
مرکــز رهــا آزمــون «مقیــاس رتبــه بنــدی بیــش فعالــی همــراه
بــا نقــص توجــه بزرگســاالن بارکلــی» انجــام گرفــت  .هــدف
پژوهــش بــه آزمودنــی هــا گفتــه شــد ســپس از آن هــا رضایــت
نامــه کتبــی آگاهانــه بــرای شــرکت در پژوهــش گرفتــه شــد .بــه
ســواالت آن هــا پاســخ داده شــد .آزمودنــی هــا آزاد بودنــد در
هــر مرحلــه از طــرح پژوهشــی آن را تــرک نماینــد و از آن هــا
بابــت شــرکت در طــرح پژوهشــی و درمــان ،هیچگونــه هزینــه
ای اخــذ نگردیــد .آزمودنــی هــا موظــف بودنــد هــر هفتــه یــک
جلســه بــرای آمــوزش توانبخشــی شــرکت کننــد .ایــن جلســات
طــوری تنظیــم شــد کــه تداخلــی بــا کالس هــای درس وکارآن
هــا نداشــته باشــد .کلیــه اطالعــات آن هــا محرمانــه تحلیــل و
نگهــداری شــد .جمــع آوری داده هــا بــه مــدت  22هفتــه هــر
هفتــه یــک جلســه درکلینیــک رهــا در شــهر زنجــان وتوســط
نویســنده اول مقالــه برگــزار شــد.
جهــت تحلیــل داده هــا از روش هــاي آمــار توصيفــي ماننــد
فراوانــي ،درصــد فراوانــي ،ميانگيــن و نيــز روش هــاي آمــار
اســتنباطی مثــل آزمــون هــای تحليــل واريانــس يــك طرفــه
بــرای مقایســه میانگیــن نمــره گروهــا از لحــاظ ذهــن خوانــی در
گــروه هــا ،آزمــون تعقیبــی بنفرونــی بــرای بررســی تفـــاوت گروه
هــا ،آزمـــون شــاپیرو ویلـــک بــرای بررســی نرمــال بــودن توزیع
داده هــا ،آزمــون تــی گــروه هــای وابســته بــرای آزمــودن فرضیه
هــای پژوهــش و آزمــون تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــره بــرای
حــذف اثــر پیــش آزمــون بــر پــس آزمــون و نــرم افــزار اس پــی
اس اس نســخه  24اســتفاده گردیــد.

در پژوهــش محمــود عليلــو و همــكاران بــر روی  80تــن از
بیمــاران بســتری در بیمارســتان رازی تبریــز بــا میانگیــن ســنی
18تــا 50ســال روایــی» ذهــن خوانــي از طريــق چشــم هــا «
در یــک مطالعــه مقدماتــی بــر روی  100تــن اجــرا شــد .روایــی
محتــوا نیــز توســط مدرســین زبــان تاییــد شــد .تمامــی36
عبــارت دارای پاســخ هــای یــک کلمــه احساســی یــا هیجانــی
اســت ایــن کلمــات تحــت تاثیــر فرهنــگ هــر جامعــه تغییــر مــی
کنــد بــه همیــن علــت ،نظــارت زبــان شــناس الزامــی اســت.
پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا
کرونبــاخ (گزینــه هــاي تصاویــر بــه صــورت مثبــت ،منفــی و
خنثــی کــد گــذاری شــدند) بــر روی نمونــه فــوق  0/73گــزارش
شــده اســت (.)21
درپژوهــش نجاتــی وهمــکاران بــر روی 160بیمــار افســرده در
بیمارســتان لقمــان حکیــم شــهر تهــران روایــی صــوری ومحتــوا
بــه روش کیفــی» ذهــن خوانــي از طريــق چشــم هــا» از طریــق
نظــارت  3تــن زبانشــناس و متخصــص علــوم اعصــاب شــناختی
و پایایــی بــه روش همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا
کرونبــاخ (گزینــه هــاي تصاویــر بــه صــورت مثبــت ،منفــی و
خنثــی کــد گــذاری شــدند)  0/72گــزارش شــده اســت (.)22
در پژوهــش حاضــر شــاخص روایــی محتــوا «مقیــاس رتبــه
بنــدی بیــش فعالــی همــراه بــا نقــص توجــه بزرگســاالن
بارکلــی» بــا ضریــب شــاخص محتوایــی 76درصــد و»ذهــن
خوانــي از طريــق چشــم هــا» بــا ضریــب شــاخص محتوایــی
83درصــد مــورد تاییــد  8تــن از مدرســین گــروه روانشناســی
دانشــگاه آزاد اســامی واحــد زنجــان رســید .پایایــی بــه روش
همســانی درونــی بــا محاســبه ضریــب آلفــا کرونبــاخ «مقیــاس
رتبــه بنــدی بیــش فعالــی همــراه بــا نقــص توجــه بزرگســاالن
بارکلــی» را بــر روی 24تــن از دانشــجویان (مــورد پژوهــش)
دانشــگاه آزاد زنجــان  0/85بدســت آمــد.
در پژوهــش حاضــر ،آمــوزش «توانبخشــی شــناختی» بــا
تغییراتــی جهــت آمــوزش بــه کار بــرده شــد .بدیــن منظــور بــا
اســتفاده از پروتــکل  )23( ،Sohlberg & Mateerبــا تاکیــد
بــر آمــوزش حافظــه ،بــازداری پاســخ ،پایــداری توجــه همــراه بــا
پروتکلهــای ،بازشناســی بیــان چهــرهای  )24( Ekmanبــه
کار گرفتــه شــد.
در آموزش»توانبخشــی شــناختی»  36تمریــن آمــوزش نــرم
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جدول  :1خالصه جلسات آموزش»توانبخشي شناختی»
جلسه اول :اجرای پیش آزمون ،برقراري اتحاد درماني و تعیین اهداف درمان انجام شد.
جلسه دوم  :تمرینات توجه پایدار وکارت های حافظه (با اشکال) انجام شد.
جلسه سوم :تمرین تشخیص حالت هیجانی شادی ،غم ،خشم و ترس انجام شد.
جلسه چهارم  :تمرین توجه انتخابی ،تمرین کارت های حافظه (با کلمه) انجام شد.
جلسه پنجم :تمرین اختالف تصاویر وکارت های حافظه (با جمله) انجام شد.
جلسه ششم :تمرینات ذهن خوانی تشخیص هیجان های شادی ،غم ،خشم و ترس انجام شد.
جلسه هفتم :تمرین های مرتبط با بازداری عدد وتمرین کارت های حافظه (با کلمات انگلیسی) انجام شد.
جلسه هشتم :تمرین توجه انتخابی و تمرین حافظه کوتاه مدت انجام شد.
جلسه نهم :تمرین هیجان های مبتنی بر باور و بازی وانمودی با هدف تفسیر محتوای هیجانی-اجتماعی انجام شد.
جلسه دهم :تمرین های مرتبط با بازداری عدد و تمرین حافظه بلند مدت در مورد توجه و بازداری انجام شد.
جلسه یازدهم  :تمرین انتقال توجه از یک محرک به محرک دیگر تمرین حافظه شنیداری انجام شد.
جلسه دوازدهم :تمرین قضاوتهای موقعیت محور در داستان براي آزمودنی شرح داده شد.
جلسه سیزدهم  :تمرین های مرتبط با بازداری کلمه و تمرین حافظه دیداری انجام شد.
جلسه چهاردهم  :تمرین های مرتبط با بازداری عدد و تمرین حافظه بلند مدت انجام شد.
جلسه پانزدهم :هیجانات تمایل محور در داستان براي آزمودنی شرح وتمرین داده شد.
جلسه شانزدهم :تمرینات توجه وتمرکز انتخابی تمرین حافظه شنیداری انجام شد.
جلسه هفدهم :تمرینات توجه و حافظه اعداد انجام شد.
جلسه هجدهم :تمرینات ذهن خوانی (صدا) و ذهن خوانی (چشم) انجام شد.
جلسه نوزدهم :تمرین های مرتبط با بازداری و تمرین حافظه شنیداری انجام شد.
جلسه بیستم :هیجان ها و اجزای نظریه ذهن و پرسش و پاسخ جمع بندی شد.
جلسه بیست ویکم :از نمونه ها پس آزمون گرفته شد.
جلسه بیست ودوم :برگزاری آزمون پیگیری (دوماه بعد) برگزار شد.

بودنــد .در گــروه کنتــرل  3تــن متاهــل و  9تــن مجــرد بودنــد و
تمامــی شــرکت کننــدگان دانشــجوی مقطــع کارشناســی بودنــد.
از  24شــرکت کننــده  6تــن دانشــجوی روانشناســی (ورودی
جدیــد) 7 ،تــن رشــته حســابداری 6 ،تــن رشــته تربیــت بدنــی و
 5تــن رشــته زبــان انگلیســی بودنــد .بــرای بررســی فرضیههــای
ی مکــرر
پژوهــش از تحلیــل واریانــس آمیختــه بــا اندازهگیــر 
اســتفاده شــد.

یافته ها
دامنــه ســنی شــرکت کننــدگان  20تــا  40ســال بــود میانگیــن
ســن شــرکت کننــدگان گــروه مداخلــه  27ســال کمتریــن 23
ســال و بیشــترین  30ســال و میانگیــن ســنی گــروه کنتــرل
 29/5ســال کمتریــن  22ســال و بیشــترین 32ســال بــود.از نظــر
وضعیــت تاهــل در گــروه مداخلــه  4تــن متاهــل و  8تــن مجــرد

جدول  :2یافته های توصیفی نمره پیش آزمون ،پس آزمون و پیگیری متغیر ذهن خوانی
پیش آزمون

پیگیری

پس آزمون

گروه

مداخله

کنترل

مداخله

کنترل

مداخله

کنترل

میانگین

19/083

18/583

26/00

18/5000

25/583

19/333

انحراف معیار

3/175

2/875

2/954

2/576

3/209

2/640

آزمون کولموگروف

P=0/200

P=0/200

P=0/128

P=0/114

P=0/057

P=0/200

آزمون لون

P=0/484

P=0/783

P=0/528

آزمون تی مستقل

t=0/404
P=0/690

t=6/628
P=0/001

P=5/215
P=0/001

پیش آزمون-پس آزمون

پیش آزمون-پیگیری

پس آزمون-پیگیری

آزمون بنفرونی

P=0/001

P=0/001

P=0/857
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P=0/108

P=0/054

P=0/075

فاطمه نظری و همکاران

توزیــع ایــن متغیــر در پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگــری نرمال
اســت .و نتایــج آزمــون لویــن نشــان مــی دهــد ســطح معنـاداری
ذهــن خوانــی بزرگتــر از  0/05اســت ،بنابرایــن فــرض همگونــی
واریانسهــا پذیــرش میشــود.

ن متغیــر ذهــن خوانــی
نتایــج (جــدول  )2نشــان داد کــه میانگی ـ 
در گــروه مداخلــه در طــول زمــان رونــد افزایشــی داشــته اســت
و مقادیــر پــس آزمــون و پیگیــری بیــش از پیــش آزمــون اســت.
نتایــج آزمــون کالموگــروف اســمیرنف نشــان مــی دهــد ســطح
معنــاداری متغیــر ذهــن خوانــی آن بزرگتــر از  0/05اســت .بنابراین،

جدول  :3نتایج آزمون تحلیل واریانس مختلط با اندازهگیری مکرر در تببین اثرات درون گروهی و بین گروهی در متغیر ذهن خوانی

ذهن خوانی

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

مقدار F

p-value

اندازه اثر

زمان

198/861

2

99/431

111/542

0/001

0/835

1/000

زمان * گروه

167/250

2

83/625

93/812

0/001

0/810

1/000

خطا

39/222

44

0/891

بین گروهها

406/125

1

406/125

نتایــج تحلیــل واریانــس اندازهگیــری مکــرر در (جــدول  )3نشــان
مــی دهــد کــه بیــن پیــش آزمــون ،پــس آزمــون و پیگیــری در
متغیــر ذهــن خوانــی ( )F=111/542 ،P=0/001بــا توجــه بــه
عامــل گروهــی تفــاوت معنــا داری از نظــر آمــاری وجــود داشــت.
همچنیــن بــا در نظــر گرفتــن اثــر متقابــل زمــان و گــروه ،رونــد
تغییــرات نمــره از پیــش آزمــون بــه پــس آزمــون و پیگیــری نیــز
تفــاوت معنــا داری از نظر آماری داشــت ()F= 93 /812 ،P=0/001
کــه نشــان مــی دهــد تغییــرات متغیرهــا در در درون گروههــای
مداخلــه و کنتــرل رونــد متفاوتــی را دنبــال میکننــد .انــدازه اثــر
مداخلــه در متغیــر ذهــن خوانــی در طــول زمــان  83درصــد و در

17/143

0/001

0/977

اثرمتقابــل زمــان وگــروه  81درصــد بــود .در بررســی اثــرات بیــن
گروهــی در (جــدول  )3نیــز مالحظــه شــد بیــن دو گــروه کنتــرل و
مداخلــه در متغیــر ذهــن خوانــی ( )F=17/143 ،P=0/001تفــاوت
معنــا داری از نظــر آمــاری وجــود دارد .انــدازه اثــر نیــز نشــان داد
حــدود  43درصــد از تفاوتهــای مشــاهده شــده در متغیــر ذهــن
خوانــی ناشــی از عضویــت گروهــی (مداخلــه) اســت.
در ادامــه بــرای بررســی تفاوتــی جفتــی پیــش آزمــون ،پــس
آزمــون و پیگیــری از آزمــون بنفرونــی اســتفاده شــد کــه نتایــج در
(جــدول )4ارائــه شــده اســت.

ن تعقیبیبنفرونی برای مقایسه جفتی میانگینها در دو گروه
جدول  :4آزمو 
مداخله

ذهن خوانی

0/438

توان آزمون

کنترل

زمان اندازهگیری

اختالف

انحراف معیار

p-value

اختالف

انحراف معیار

p-value

پیش آزمون-پس آزمون

-6/917

0/358

0/001

0/083

0/452

0/857

پیشآزمون-پیگیری

-6/500

0/399

0/001

-0/750

0/429

0/108

پس آزمون-پیگیری

0/417

0/193

0/054

-0/833

0/426

0/075

در افــراد مبتــا بــه اختــال بیــش فعالــی مــی شــود .نتایــج ایــن
پژوهــش بــا یافتــه هــای مدنــی و همــکاران ( .)25زینــب فتاحــی
و همــکاران ( )26و تیمورتــاش و همــکاران ( )27همســو اســت.
در تبییــن اثــر بخشــی آمــوزش “توانبخشــی شــناختی” مــی تــوان
گفــت تمرینــات درمانــی بــه صــورت مــداوم و گســترده باعــث
ایجــاد تغییــرات در ســطح مغــز مــی شــود ،رفتــار جدیــد منجــر بــه
بازســازی یــا ســازماندهی مجــدد چرخــه هــای آســیب دیــده مغــز
میشــود .بــه عنــوان مثــال ،یــک فراینــد شــناختی خــاص ممکــن
اســت هــدف قــرار گیــرد طیفــی از فرایندهــای شــناختی دیگــر را
پیــش بینــی یــا تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد .منطــق ایــن اســت

نتایــج (جــدول  )4نشــان داد در گــروه مداخلــه بیــن پیشآزمــون و
پــس آزمــون ( )P>0/001و پیــش آزمــون و پیگیــری ()P>0/001
تفــاوت معنــا داری وجــود دارد .امــا در گــروه کنتــرل تفــاوت
معن ـاداری بیــن هیــچ یــک از دورههــا وجــود نــدارد(.)P<0/05
بحث
پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن اثربخشــی آمــوزش “توانبخشــی
شــناختی” بــر ذهــن خوانــی بزرگســاالن دارای بیــش فعالی-همراه
بــا نقــص توجــه انجــام شــد .بــر اســاس یافتــه هــای بــه دســت
آمــده “توانبخشــی شــناختی” باعــث افزایــش توانایــی ذهــن خوانی
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دانــش و خواســته هایــی دارنــد کــه بــا دانــش و خواســته هــای
مــا متفــاوت اســت بــه وســیله آن مــی توانــد حــاالت ذهنــی را
(باورهــا ،تمایــات ،تخیــات ،عواطــف) کــه علــت رفتــار هســتند،
درک کنــد ( )30بــا ایــن حــال پژوهشــگرانی نیــز هســتند کــه
بــا شــک و تردیــد بــه “توانبخشــی شــناختی” نــگاه مــی کننــد
از جملــه پژوهــش  .)31( Diller & Boakعــاوه برایــن،
گروهــی دیگــر از پژوهشــگران نیــز معتقدنــد کــه مداخــات
“توانبخشــی شــناختی” باعــث ایجــاد تغییــرات شــناختی مــی شــود
امــا ممکــن اســت تغییراتــی کــه در جلســه درمــان رخ مــی دهــد
بــه زندگــی واقعــی بیمــاران انتقــال پیــدا نکنــد (.)32

کــه بهبــود آن روندخــاص منجــر بــه پیشــرفت کلیــه مهــارت های
تحــت تأثیــر آن خواهــد شــد (یعنــی انتقــال گســترده) نحــوه ارائــۀ
ایــن تمرینــات بــه گونــه ای اســت کــه مهارت هــای شــناختی فرد
بــه چالــش کشــیده شــده ودراثــر موفقیــت هــای پــی در پــی در
طــی ایــن چالــش هــا؛ مهــارت هــای شــناختی ارتقــاء پیــدا مــی
کنــد (.)11
 )28( Fabiano& Schatzدر پژوهشــی دریافتنــد کــه اغلــب
اولیــن درمــان انتخابــی بــرای بیمــاران بیــش فعــال دارو درمانــی
اســت .علیرغــم پاســخ نســبتا مناســب افــراد بــه دارو؛ اســتفاده
مــداوم از داروهــا ،عــوارض و مقاومــت دارویــی ،باعــث شــده کــه
بیمــاران و متخصصیــن تمایــل بیشــتری بــه مداخــات غیردارویی
نشــان دهنــد“ ،توانبخشــي شــناختي” دارای تمرینــات کاربــردی
وعملــی اســت عــوارض دارو درمانــی را نــدارد و نتایــج ایــن
تمرینــات بــا کارهــای روزمــره بیمــاران در ارتبــاط اســت .بدیهــی
اســت کــه بهبــود ایــن عملکردهــا دربزرگســاالن بیــش فعــال
باعــث بهبــود روابــط بیــن فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی ،شــرایط
شــغلی و تحصیلــی میگــردد.
در ارتبــاط بــا آمــوزش “توانبخشــی شــناختی” درذهــن خوانــی
کــودکان بیــش فعــال مطالعــات گســترده ای انجــام گرفتــه اســت
( .)11امــا در ایــران در ارتبــاط بــا “توانبخشــی شــناختی” درذهــن
خوانــی بزرگســاالن بیــش فعــال هیــچ پژوهشــی انجــام نگرفتــه
اســت لــذا پژوهــش حاضــر بــرای اولیــن بــار در ایــران انجام شــده
اســت .تنهــا در یــک پژوهــش وطنــی فــاروق و همــکاران ()29
ذهــن خوانــی رادرافــراد بیــش فعــال ســیگاری و غیرســیگاری
مقایســه کردنــد ،نتایــج نشــان داد عالئــم بیــش فعالــی در افــراد
ســیگاری باالتــر از غیــر ســیگاری بــود امــا در ذهــن خوانــی،
افرادســیگاری ضعیــف تــر از غیــر ســیگاری هــا بودنــد.
یافتــه هــای  Baran Tatar& Cansızنشــان داد کــه آموزش
“توانبخشــی شــناختی” برذهــن خوانــی در افــراد مبتــا بــه بیــش
فعالــی بزرگســاالن اثــر گذاراســت .ذهــن خوانــی درعمــل بــه فرد
ابــزار قدرتمنــدی مــی دهــد تــا بــا آن بــه اکتشــاف ،پیــش بینــی و
تغییــر رفتــار دیگــران دســت بزنــد ،درک ایــن مطلــب کــه مــردم

تضاد منافع
هيــچ يــک از نويســندگان ايــن مطالعــه تعــارض منافعــي بــراي
انتشــار ايــن مقالــه ندارنــد.
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نتیجه گیری
نتایــج نشــان داد آموزش”توانبخشــی شــناختی” بــر ذهــن
خوانــی بزرگســاالن دارای بیــش فعالی-همــراه بــا نقــص توجــه
اثــر گــذار اســت .پیشــنهاد مــی شــود بــرای بهبــود روابــط بیــن
فــردی وخانوادگــی افــراد بیــش فعــال بزرگســال از بســته آمــوزش
“توانبخشــی شــناختی” اســتفاده شــود .یکــی از محدودیــت هــای
پژوهــش محــدود شــدن نمونــه بــه دانشــجویان دانشــگاه بــود .لــذا
در تعمیــم نتایــج بــه گــروه هــای دیگــر دقــت شــود.
سپاسگزاری
ایــن مقالــه اســتخراج شــده از پایــان نامــه دکتــری دانشــجو
فاطمــه نظــری بــا راهنمایــی خانــم دکتــر پروانــه قدســی بــا
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