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Abstract
Introuduction: Attention Deficit Hyperactivity Disorder means behavioral disorders that begin
in childhood and continue into adolescence and even middle age if appropriate therapies are not
used. This study aimed to evaluate the effectiveness of dialectical behavior therapy on reducing
the symptoms of attention-deficit / hyperactivity disorder and suicidal ideation in adolescents with
attention-deficit / hyperactivity disorder.
Methods: The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a
control group. The statistical population of the study included all adolescents with attention-deficit
/ hyperactivity disorder in Tehran in 1398. Using a purposive sampling method, 30 of them were
selected and randomly assigned to the experimental and control groups (15 people in each group).
The experimental group underwent dialectical behavior therapy (12 sessions of 60 minutes), But
the control group did not receive any intervention. Research tools including Attention-Deficit
/ Hyperactivity Disorder Questionnaire Connors, Arhad, and Sparrow (1999) and Beck and Steer
(1987) Suicidal ideation questionnaires were used. Data were analyzed using analysis of covariance.
Results: The mean age of the samples was 16/13 ± 4/12 years. The results showed that dialectical
behavior therapy was effective in reducing the symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder
and suicidal ideation in adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder.
Conclusions: According to the results, this treatment can be used to reduce the symptoms of attentiondeficit/hyperactivity disorder and suicidal ideation in adolescents with attention-deficit / hyperactivity
disorder and thus help reduce stress in hyperactive people
According to the results, this treatment can be used to reduce the symptoms of attention-deficit /
hyperactivity disorder and suicidal ideation in adolescents with attention-deficit / hyperactivity
disorder and thus help reduce stress in hyperactive people.
Keywords: Dialectical Behavior Therapy, Symptoms of Attention-Deficit / Hyperactivity & Suicidal
Ideation.
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چکیده
مقدمــه :اختــال بیشفعالــی -نقــص توجــه بــه معنــی اختــاالت رفتــاری میباشــد کــه از زمــان کودکــی آغــاز میشــود و اگــر از
راههــای درمانــی مناســب اســتفاده نشــود ،تــا نوجوانــی و حتــی میانســالی ادامــه مییابــد .هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی
رفتاردرمانــی دیالکتیکــی بــر کاهــش عالئــم کمبــود توجه/بیشفعالــی و اندیشــهپردازی خودکشــی در نوجوانــان مبتــا بــه اختــال
نارســایی توجــه /بیــش فعالــی بــود.
روش کار :جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیــه نوجوانــان مبتــا بــه اختــال نارســایی توجه/بیــش فعالــی شــهر تهــران در ســال
 1398بودنــد کــه بــا اســتفاده از روش نمونهگیــری هدفمنــد تعــداد  30نفــر از آنــان انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی در گــروه آزمایشــی
و کنتــرل (هرگروه15نفــر) قــرار گرفتنــد .ابــزار پژوهــش شــامل پرسشــنامههای عالئــم کمبــود توجه/بیشفعالــی کانــرز ،ارهــاد و اســپارو
( )1999و اندیشـهپردازی خودکشــی بــک و اســتیر ( )1987اســتفاده شــد .روش پژوهــش از نــوع نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون-
پسآزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود .گــرو ه آزمایشــی تحــت رفتــار درمانــی دیالکتیکــی (12جلســه 60دقیقـهای) قــرار گرفتنــد؛ امــا گــروه
کنتــرل هیچگونــه مداخلــه ای دریافــت نکردنــد .دادههــا بــا اســتفاده از آزمــون آمــاری تحلیــل کوواریانــس مــورد تجزیــهوتحلیــل قــرار
گر فتند .
یافتههــا :میانگیــن ســنی نمونههــا  16/13 ± 4/12ســال بــود .نتایــج پژوهــش نشــان داد کــه رفتــار درمانــی دیالکتیکــی بــر کاهــش
عالئــم کمبــود توجه/بیشفعالــی و اندیش ـهپردازی خودکشــی نوجوانــان مبتــا بــه اختــال نارســایی توجه/بیشفعالــی اثربخــش بــود.
نتیجهگیــری :باتوجــه بــه نتایــج بــه دســت آمــده ،میتــوان از ایــن درمــان در جهــت کاهــش عالئــم کمبــود توجه/بیشفعالــی و
اندیش ـهپردازی خودکشــی نوجوانــان مبتــا بــه اختــال نارســایی توجه/بیشفعالــی بهــره بــرد و از ایــن راه بــه کاهــش تنــش در افــراد
بیشفعــال کمــک نمــود.
کلیدواژه ها :رفتار درمانی دیالکتیکی ،عالئم کمبود توجه/بیشفعالی و اندیشهپردازی خودکشی.

پریسا ابوترابی کاشانی و همکاران

افــکار و تصــورات انــواع گوناگونــی را شــامل میشــوند .برخــی از
ایــن افــکار ممکــن اســت در حــد تصــور و خیــال پــردازی بــوده
و آن چنــان جــدی نباشــد کــه از آن جملــه میتــوان بــه طــرح
و نقشــه خودکشــی بــا جزئیــات ،بــازی نقــش و تفکــر دربــاره
خودکشــی ناموفــق و نیمــه خودکشــی بــه گونـهای که افــراد دیگر
از رنــج روحــی فــرد باخبر بشــوند ،اشــاره کــرد [ .]7اندیشــه پردازی
خودکشــی بــه عنــوان یــک مشــکل ســامت عمومــی اساســی در
سراســر جهــان شــناخته شــده و بــه صــورت یــک دغدغــه و
مشــکل اساســی بــرای روانپزشــکان و متخصصــان مطــرح اســت.
ایــن افــکار ،طیفــی از اندیشـههای مبهــم را در مــورد خاتمــه دادن
بــه زندگــی تــا خودکشــی کامــل در بــر میگیرنــد [ .]8درصــد
قابــل توجهــي از نوجوانانــي كــه به مراكــز درمانــي ارجــاع داده مي
شــوند ،كســاني هســتند كــه يــا دســت بــه خودكشــي زده يا نقشــه
خودكشــي در ســر داشــته انــد .ايــن افــراد عمومـ ًا در فاصلــه ســني
 25– 15ســالگي قــرار دارنــد .تعــداد دخترانــي كــه دســت بــه ايــن
كار ميزننــد ،بيــش از پســران اســت .هــر چنــد خودكشــي پســران
بيشــتر بــه نتيجــه مــي رســد و دختــران غالبـ ًا طــوري خودكشــي
مــي كننــد كــه امــكان نجاتشــان بيشتراســت [.]7
تأثیــر منفــی اختــال کمبــود توجــه /بیشفعالــی در حیطههــای
متفــاوت زندگــی (تحصیلــی ،شــغلی و خانوادگــی) باعــث میشــود
تــا تشــخیص و درمــان آن حائــز اهمیــت باشــد و دارودرمانــی
اغلــب راه درمــان ایــن افــراد اســت .ایــن در حالــی اســت کــه 18
تــا  28درصــد افــراد پاســخ کافــی بــه داروهــا نشــان نمــی دهنــد
یــا نمــی تواننــد اثــرات مضــر داروهــا را تحمــل کننــد [.]9
در کنــار دارو درمانــی ،یکــی از درمانهــای بااهمیــت در اختــال
کمبــود توجــه /بیشفعالــی ،رفتــار درمانگــری دیالکتیکــی
اســت .رفتــار درمانــی دیالکتیکــی ( )DBTنوعــی روان درمانــی
بــر پایــهی رویکردهــای شــناختی-رفتاری اســت کــه بــر ابعــاد
روانشــناختی درمــان تمرکــز دارد .ایــن رویکــرد معتقــد اســت
برخــی انســانها نســبت بــه برخــی موقعیتهــای احساســی،
واکنشهــای شــدیدتر و خــار ج از قاعــده نشــان میدهنــد
[ .]10برنامــه درمانــی دیالكتیكــی بــه صــورت یــک برنامــه
درمانــی کامــ ً
ا ســاختاریافته ارائــه شــده کــه بــه فــرد کمــک
میکنــد ،نقــاط قوتــش را بشناســد و آنهــا را تقویــت کنــد تــا
احســاس بهتــری نســبت بــه خــود و زندگــیاش داشــته باشــد
[ .]11نتایــج بســیاری مطالعــات از اثــر بخشــی رفتــار درمانــی
دیالكتیكــی حمایــت مــی کننــد .ازجملــه اثــر بخشــی ایــن درمــان
برکاهــش نشــانههای اختــال نقــص توجه/بیشفعالــی در دانــش
آمــوزان پســر [ .]12در بزرگســاالن دارای اختــال نقــص توجــه

مقدمه
اختــال نارســایی توجــه /بیــش فعالــی یــک اختــال رفتــاری
رشــدی اســت .معمــو ًال فــرد توانایــی د ّقــت و تمرکــز بــر روی
یــک موضــوع را نداشــته ،یادگیــری در او کنــد اســت و فــرد از
الیــت بدنــی غیرمعمــول و بســیار بــاال برخــوردار اســت [.]1
ف ّع ّ
ایــن اختــال بــا فقــدان توجــه ،ف ّعالیــت بیشازحــد ،رفتارهــای
تکانشــی ،یــا ترکیبــی از ایــن مــوارد همــراه اســت .بســیاری از
ایــن افــراد ،یــک یــا چنــد اختــال رفتــاری دیگــر نیــز دارنــد.
همچنیــن ممکــن اســت یــک مشــکل روانــی ماننــد افســردگی
یــا اختــال دوقطبــی داشــته باشــند [ .]2اختــال نارســایی
توجــه /بیــش فعالــی ،شــایعترین اختــال رفتــاری در ســنین
کودکــی و بلــوغ اســت و حــدود  ٪۳تــا  ٪۵کــودکان قبــل از هفــت
ســالگی بــه آن مبتــا میشــوند .ایــن عارضــه بیشــتر در دوران
ابتدایــی مدرســه بــرای کــودکان و در هنــگام بلــوغ رخ میدهــد
و بــا افزایــش ســن بســیاری از بیمــاران بهتــر میشــوند .فراوانــی
اختــال بیشفعالــی در پســران بیشــتر از دختــران گــزارش شــده
اســت [ .]3از علتهــای بــه وجــود آورنــده بیشفعالــی میتــوان
بــه وراثــت ،عــوارض هنــگام تولــد ،تغذیــه نامناســب ،اثــر برخــی
داروهــا و وجــود ســرب در محیــط زندگــی فــرد نیــز بــرای ایجــاد
بیشفعالــی عنــوان میکننــد [ .]4ایــن اختــال در صــورت عــدم
درمــان در بزرگســالی ادامــه دارد و حتــی منجــر بــه نارســایی
روان شــناختی قابــل مالحظ ـهای در بزرگســالی میشــود .عالئــم
کمبــود توجــه /بیشفعالــی در نوجوانــان عبارتنــد از کــم توجهــی
بــه امــور مختلــف ،پرتحرکــی نوجــوان ،حــواس پرتــی و تکانــش
گــری میباشــد .البتــه وجــود عوامــل دیگــری ماننــد لجبــازی و
اختــال ســلوک نیــز نشــان دهنــده بیــش فعالــی در نوجوان اســت
کــه همــه آنها توســط والدیــن و معلمیــن شــناخته میشــوند [ .]5با
اینکــه بیشفعالــی بــا ورود کــودک بــه دوره نوجوانــی بهبــود پیــدا
میکنــد ،امــا مشــکالت کمتوجهــی ،آشــفتگی و کنتــرل تکانــه
ضعیــف ،اغلــب در دوران نوجوانــی تــداوم یافتــه و تــا بزرگســالی
نیــز ادامــه مییابــد .بــه بیــان دیگــر ،عالئــم بیــش فعالــی در
دوران کودکــی بیشــتر شــامل فعالیتهــای بیــش از حــد میباشــد
کــه در صــورت عــدم درمــان و ورود بــه دوران بزرگســالی ،ایــن
عالئــم بیشــتر بــه شــکل دشــواری در توجــه کــردن و عــدم تمرکز
و رفتارهــای تکانشــی نمــود پیــدا میکننــد [.]6
اختــال کمبــود توجــه /بیشفعالــی بــا ســایر اختــاالت
روانشــناختی از جملــه اندیشــه پــردازی خودکشــی همــراه اســت.
اندیشــه پــردازی خودکشــی در رابطــه بــا اشــتغال ذهنــی شــدید
فــرد در حــول و حــوش خودکشــی بــه کار بــرده میشــود .ایــن
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نمــره باالتــر از میانگیــن در پرسشــنامه اندیشــه پردازی خودکشــی
بودنــد ،بــه عنــوان نمونــه آمــاری انتخــاب شــدند ،بــه صــورت
تصادفــی در گروههــای آزمایشــی رفتــار درمانــی دیالکتیکــی (15
نفــر) و گــروه کنتــرل ( 15نفــر) جایگزیــن شــدند .گــروه آزمایشــی
تحــت مداخلــه رفتــار درمانــی دیالکتیکــی و گــروه کنتــرل تحــت
هیــچ گونــه درمانــی قــرار نگرفتنــد .بعــد از اتمــام جلســات ،از
گــروه هــای آزمایشــی و کنتــرل در شــرایط یکســان پسآزمــون
بــه عمــل آمــد .همچنیــن بــرای رعایــت اصــول اخالقــی ،بعــد
از اتمــام جلســات آموزشــی و اجــرای پسآزمــون بــر روی گــروه
هــای آزمایشــی و کنتــرل ،جلســات رفتــار درمانــی دیالکتیکــی بــر
روی گــروه کنتــرل نیــز اجــرا گردیــد .دادههــا بــا اســتفاده از آزمــون

بیــش فعالــی [ .]13بیمــاران دارای اختــال شــخصیت مــرزی کــه
همزمــان مبتــا بــه اختــال نقــص توجــه بیــش فعالــی هســتند
[ ]14و در دانشــجویان [ .]15همچنیــن پژوهشهــای دیگــری
بــه اثربخشــی رفتــار درمانگــری دیالکتیکــی بــر کاهــش افــکار
خودکشــی در افــراد اشــاره داشــتند .بــه عنــوان مثــال اثــر بخشــی
ایــن درمــان بــر کاهــش افــکار خودکشــی در بیــن کســانی کــه
ســابقه خودکشــی داشــته انــد [ .]16در بیــن نوجوانــان [.]18 ،17
افــراد پــر ریســک و دارای رفتارهــای پرخطــر [ ]19و همچنیــن
در جهــت کاهــش رفتــارای پرخطــر از جملــه خودکشــیدر بیــن
جوانــان [ .]20نتایــج مطلوبــی را داشــته اســت .امــروزه متخصصان
معتقدنــد کــه بــرای رفــع اختــال کمبــود توجــه /بیشفعالــی

آمــاری تحلیــل کوواریانــس مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد.
مالکهــای ورود بــه پژوهــش شــامل تشــخیص بیشفعالــی
بــه وســیله پرسشــنامه مربوطــه و همچنیــن دارای نمــره باالتــر از
میانگیــن در پرسشــنامه اندیشــه پــردازی خودکشــی و رضایــت نامه
ک خــروج
جهــت شــرکت در جلســات درمانــی را دارا بودنــد مــا 
نیــز شــامل غیبــت در جلســات درمانــی و مصــرف داروی همزمــان
بــه جهــت اختــال دیگــری بــود .در ایــن پژوهــش از ابــزار زیــر
بهــره گرفتــه شــد:
پرسشــنامه اختــال کمبــود توجــه /بیشفعالــی بزرگســاالن
کانــرز :ایــن پرسشــنامه توســط کانــرز ،ارهــاد و اســپارو ()1999
طراحــی شــد و شــامل  26مــاده اســت .نمرهگــذاری آن بــه
صــورت مقیــاس صفــر تــا  3امتیــازی میباشــد .نمــرات خــام ایــن
مقیــاس بــا اســتفاده از جــدول هنجــاری مناســب ،بــه نمــرات T
تبدیــل میشــود (نمــرات  Tدر ایــن مقیــاس دارای میانگیــن 50
و انحــراف معیــار  10میباشــد) .نمــرات  Tبــاالی  ،65بــه لحــاظ
بالینــی معنــادار هســتند و نمــرات  Tبــاالی  80عــاوه بــر آنکــه
شــدت مشــکالت و آســیب شناســی آن حــوزه را نشــان میدهنــد،
احتمــال بدنمایــی یــا اغــراق در عالئــم را نیــز مطــرح میکننــد
(کانــرز و همــکاران .)1999 ،ســازندگان پایایــی پرسشــنامه را بــرای
مولفــه هــا از  0/85تــا  0/95گــزارش کردنــد .اعتبــار محتــوای
آن بــا توجــه بــه ارزش اصــاح شــده کاپــا بــرای تمــام آیتــم
هــا باالتــر از  0/76بــود .اعتبــار همزمــان نســخه خودگزارشــی و
گــزارش توســط مشــاهده گــران بــه طــور کلــی بــرای ارزیابــی
عالئــم نقــص توجــه /بیــش فعالــی گــزارش شــده اســت .ارزیابــی
روانســنجی نســخه فارســی مقیــاس خودگــزارش دهــی کانــرز
نشــان داد کــه ایــن ابــزار ،بــا توجــه بــه بــاال از اعتبــار و پایایــی
قابــل قبولــی برخــوردار اســت [ .]22در پژوهشــی [ ]23پایایــی
پرسشــنامه را بــا اســتفاده از آلفــای کرونبــاخ  0/81گــزارش کردنــد.

درمانهــای جایگزیــن مــورد نیــاز اســت تــا نشــانههای باقــی
مانــده را هــدف قــرار دهــد و بــه افــراد مهارتهــا و راهبردهایــی
را بیامــوزد تــا بــا تخریبهــای کارکــردی مقابلــه کننــد .از ســویی،
بــه دلیــل تنــوع مشــکالت مربــوط بــه بیــش فعالــی ،بــه طــور
حتــم امــکان آن کــه یــک نــوع درمــان ،بــه تنهایــی بتوانــد تمــام
الزامــات درمانــی ایــن اختــال را پوشــش دهــد ،وجــود نــدارد .بــه
همیــن دلیــل ،متخصصــان ،اغلــب راهبردهــای درمانی متعــددی را
در ترکیــب بــا هــم اتخــاذ میکننــد تــا هــر یــک جنبــه متفاوتــی از
مشــکالت روانــی -اجتماعــی کــودک را مدنظــر قــرار دهنــد [.]21
بــا توجــه بــه مطالــب و مطالعــات انجــام شــده ،هــدف از انجــام
ایــن پژوهــش ،بررســی اثربخشــی روش رفتــار درمانــی دیالکتیکی
بــر کاهــش عالئــم کمبــود توجــه /بیشفعالــی و اندیشــه پــردازی
خودکشــی در نوجوانــان مبتــا بــه اختــال نارســایی توجــه /بیــش
فعالــی اســت.
روش کار
پژوهــش حاضــر از نظــر هــدف ،کاربــردی و از نظــر روش پژوهــش
نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیشآزمــون -پسآزمــون بــا گــروه
کنتــرل بــود .جامعــه پژوهــش حاضــر را کلیــه دانشآمــوزان دختــر
مقطــع متوســطه شــهر تهــران در ســال تحصیلــی 1398-99
بودنــد .بــه ایــن ترتیــب کــه ،از بیــن مــدارس متوســطه شــهر
تهــران 10 ،مدرســه دخترانــه بــه طــور تصادفــی انتخــاب شــدند،
پــس از کســب مجوزهــای الزم و هماهنگــی بــا مســئولین مدرســه
و بــا راهنمایــی معلمیــن از بیــن کلیــه دانشآمــوزان نوجــوان -15
 17ســال ،دانشآموزانــی را کــه مشــکوک بــه بیشفعالــی بودنــد،
بــه تعــداد  190نفــر انتخــاب شــدند و پرسشــنامههای عالئــم
کمبــود توجــه /بیشفعالــی و اندیشــه پــردازی خــود کشــی بــه
آنهــا داده شــد 30 .دانشآمــوز کــه بــه صــورت هدفمنــد کــه دارای
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خودکشــی و میــزان آمادگــی فــرد جهــت اقــدام بــه خودکشــی
را مــورد ســنجش قــرار میدهــد .ایــن ابــزار توســط میرزایــی
و همــکاران [ ]25بــه فارســی نیــز ترجمــه شــده اســت و روایــی
همزمــان آن بــا پرسشــنامه ســامت عمومــی برابــر بــا  0.76و
اعتبــار آن بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ برابــر بــا 0.95
بــه دســت آمــده اســت .در پژوهــش حاضــر ،بــرای تعییــن پایایــی
پرسشــنامۀ اندیشــه پــردازی خودکشــی از روش آلفــای کرونبــاخ
اســتفاده شــد کــه بــرای کل پرسشــنامه برابــر  0/84بــه دســت
آمــده اســت.
جلســات رفتــار درمانــی دیالکتیکــی :رفتــار درمانــی دیالکتیکــی
توســط ســالباچ-آندره ،بوهنکمــپ ،پفیفــر و لمکوهــل [ ]26در
یــک دوره ســه ماهــه ( 12جلســه  60دقیقــه ای) بــر روی گــروه
آزمایشــی اول اجــرا شــد .در ادامــه ،جلســات رفتــار درمانــی
دیالکتیکــی در (جــدول  )1آمــده اســت.

در پژوهــش حاضــر بــرای بررســی همســانی درونــی پرسشــنامه
کاهــش عالئــم کمبــود توجــه /بیشفعالــی از آلفــای کرونبــاخ
اســتفاده شــده اســت کــه ضریــب آلفــای کرونبــاخ  0/87به دســت
آمــده اســت.
مقیــاس اندیشــه پــردازی خودکشــی بــک :مقیــاس اندیشــه
پــردازی خودکشــی بــک ،یــک ابــزار خودســنجی  19ســؤالی اســت
کــه توســط بــک و همــکاران [ ]24طراحــی شــد .ایــن مقیــاس بــه
منظــور آشکارســازی و اندازهگیــری شــدت نگرشهــا ،رفتارهــا و
طرحریــزی بــرای ارتــکاب بــه خودکشــی در طــی هفتــه گذشــته
تهیــه شــده اســت .مقیــاس بــر اســاس  3درجــه نقطـهای از صفــر
تــا  2تنظیــم شــده اســت .نمــره کلــی فــرد بــر اســاس جمــع
نمــرات محاســبه میشــود و دامنــه نمــرات از صفــر تــا  38قــرار
دارد .ســؤاالت مقیــاس مــواردی از قبیــل آرزوی مــرگ ،تمایــل
بــه خودکشــی بــه صــورت فعــال و نافعــال ،مــدت و فراوانــی
افــکار خودکشــی ،احســاس کنتــرل بــر خــود ،عوامــل بازدارنــده

جدول  .1جلسات رفتار درمانی دیالکتیکی
جلسه
1

محتوای جلسات

توضیحات مقدماتی ،مفهومسازی مشکل ،آمادهسازی دانشآموزان و اجرای پیش آزمون و آموزش مهارتهای پرت کردن حواس ،بستن قرارداد
برای کاهش رفتارهای تخریبی و تهیه فهرست فعالیتهای لذت بخش و گنجاندن آن در برنامه هفتگی.

2و3

آموزش ذهن آگاهی (آگاهی هیجانی و آگاهی خردمندانه)  ،آموزش به دانشآموزان در مورد این که چه مهارتهایی مشاهده و توصیف میشوند و
چگونه مهارتها مورد قضاوت قرار نمی گیرند ،متمرکز میمانند و چطور کار میکنند.

4

بررسی افکار و احساسات و توضیح و شناساندن پاسخهای مقابلهای که درونی و یا بیرونی هستند؛ با همکاری دانشآموزان افکار و احساساتی که
منجر به خودتخریبی یا رفتارهای تکانشی ناسازگار میشود؛ بررسی میشود؛ در تکالیف خانگی از دانشآموزان خواسته میشود که تمام افکار و
احساساتی که منجر به ناسازگاری در آنها میشوند را یادداشت کنند.

5

آموزش تحمل پریشانی (مهارتهای پایندگی در بحرانها ،منحرف کردن حواس ،تسکین دادن به خود با استفاده از حواس شش گانه و تمرین
ذهن آگاهی).

6

به دانشآموزان کمک میشود تا کنترل رفتارهای تکانهای خود را تمرین کنند و بازخوردهایی را تهیه کنند تا به یک سطح منطقی از تسلط و
کنترل بر خود برسند؛ مث ً
ال به دانشآموزان یاد داده میشود پاسخهای درونی ،افکاری هستند که با تکانهها ناسازگارند .برای مثال ،گفتن این جمله
با خود که :این واقع ًا مسخره است ،من به جای خشمگین شدن لبخند خواهم زد (تمرین و بازخورد).

7

کاهش آسیب پذیری بدنی پرخوری و کم خوری ،مواد مخدر ،الکل ،ورزش ،بیماری و درد بدنی ،بهداشت خواب ،تنش و فشار بدنی ،شناسایی
رفتارهای خودتخریبی ،نظارت بر خود بدون قضاوت ،کاهش آسیب پذیری شناختی و افزایش هیجانهای مثبت.

8و9

آموزش تنظیم هیجان (اهداف آموزش تنظیم هیجان ،دانستن اینکه چرا هیجانها مهم هستند ،تشخیص هیجان ،کاهش آسیب پذیری و رنج
هیجانی ،افزایش هیجان مثبت)  ،تغییر دادن عواطف از طریق عمل متضاد با عاطفه اخیر.

 10و 11

افزایش کارآمدی بین فردی (حفظ و تداوم سالمت روابط خویشاوندی ،عالقمندی و غیره) ؛ آموزش مهارتهای فردی مهم (توصیف و بیان
کردن ،ابراز وجود و جرأت داشتن ،اعتماد آشکار ،مذاکره کردن و عزت نفس).

12

جمع بندی ،تمرین و مرور جلسات قبل و سپس اجرای پس آزمون.

و انحــراف معیــار بــرای متغیرهــای پژوهــش در گروههــای
آزمایشــی و کنتــرل در مرحلــه پــس آزمــون در (جــدول  )2گــزارش
شــده اســت.

یافته ها
میانگیــن ســنی نمونههــا  16/13 ± 4/12ســال بــود .میانگیــن

29

نشریه روان پرستاری ،دوره  ،8شماره  ،5آذر و دی 1399
جدول  .2میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش در گروههای آزمایشی و کنترل در پیش آزمون و پس آزمون
متغییرهای وابسته
عالئم کمبود توجه /بیش فعالی
اندیشه پردازی خودکشی

سنجش

گروه کنترل

گروه رفتار درمانی دیالکتیکی
میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

پیش آزمون

55/30

5/48

59/95

4/24

پس آزمون

34/25

7/04

59/65

8/02

پیش آزمون

21/30

2/73

21/70

2/55

پس آزمون

13/15

2/03

22/35

3/03

داد مفروضــه همگنــی واریانسهــا برقــرار و اســتفاده از تحلیــل
کوواریانــس مجــاز اســت .نتایــج آزمــون باکــس (،p=0/426
 F=0/854و  )Box’s=4/235نیــز حاکــی از وجــود تفــاوت بیــن
کوواریانسهــا و مجــاز بــودن اســتفاده از تحلیــل کوواریانــس
اســت .همچنیــن ،بــه منظــور بررســی مفروضــه همگنــی شــیب
خــط رگرســیون از آزمــون تحلیــل واریانــس اســتفاده شــد کــه در
متغیــر کاهــش عالئــم کمبــود توجــه /بیشفعالــی (F=2/472
و  )p=0/187و متغیــر اندیشــه پــردازی خودکشــی ( F=1/542و
 )p=0/228بــه دســت آمــد .معنــادار نبــودن ایــن تعامــل ،نشــان
دهنــده رعایــت مفروضــه همگنــی شــیب خــط رگرســیون اســت.
بنابرایــن فــرض همگنــی شــیب خــط رگرســیون بــرای متغیرهای
پژوهــش نیــز برقــرار اســت و میتــوان از آزمــون تحلیــل
کوواریانــس اســتفاده کــرد( .جــدول  )3نتایــج تحلیــل کوواریانــس
تکمتغیــری بــرای نمرههــای پسآزمــون در متغیرهــای وابســته
را نشــان میدهــد.

در (جــدول ،)2میانگیــن و انحــراف معیــار متغیرهــای پژوهــش
گروههــای آزمایشــی و کنتــرل در پیــش آزمــون و پــس آزمــون
آورده شــده اســت .پیــش از تحلیــل داده هــای مربــوط بــه فرضیــه
هــا ،بــرای اطمینــان از بــرآورده شــدن مفروضههــای زیربنایــی
تحلیــل کوواریانــس ،بــه بررســی ایــن مفروضههــا پرداختــه
شــده اســت .بدیــن منظــور نرمــال بــودن داده هــا ،بــه واســطه
عــدم معنــادار بــودن  Zکولموگــروف -اســمیرنوف نشــان داد کــه
متغیرهــای پژوهــش از توزیــع بهنجــار بــودن تبعیــت میکننــد
(عالئــم کمبــود توجــه /بیشفعالــی Z=0/74 :؛  P=0/473و
اندیشــه پــردازی خودکشــی Z=0/86 :؛ .)P=0/396همچنیــن،
بــرای بررســی مفروضــه همگنــی واریانسهــا (جهــت یکســان
بــودن واریانسهــای دو گــروه آزمایــش و کنتــرل) از آزمــون
لویــن اســتفاده شــد کــه در متغیــر عالئــم کمبــود توجــه/
بیشفعالــی ( F=0/652و  )p=0/525و متغیــر اندیشــه پــردازی
خودکشــی ( F=0/886و  )p=0/281بــه دســت آمــد .نتایــج نشــان

جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تکمتغیری روی نمرههای پسآزمون کاهش عالئم کمبود توجه /بیشفعالی و اندیشه پردازی خودکشی
متغیرهای وابسته

مجموع مجذورات

Df

میانگین مجذورات

F

سطح معناداری

مجذور اتا

توان آزمون

کاهش عالئم کمبود توجه/
بیشفعالی

4853/467

1

4853/467

98/125

0/001

0/732

1/00

اندیشه پردازی خودکشی

586/967

1

586/967

66/607

0/001

0/649

1/00

رفتــار درمانــی دیالکتیکــی بــر کاهــش عالئــم کمبــود توجــه/
بیشفعالــی و اندیشــه پــردازی خودکشــی مؤثــر بــود .یافتــه اول
نشــان داد رفتــار درمانــی دیالکتیکــی بــر کاهــش عالئــم کمبــود
توجــه /بیشفعالــی اثربخــش بــوده اســت .نتایــج ایــن پژوهــش
بــا نتایــج پژوهشهــای [ ]15-14-13-12همخــوان بــود .کــه
در تمــام پژوهــش هــای پیشــین اثــرات مطلــوب رفتاردرمانــی
دیالکتیکــی بــر کاهــش عالئــم نقــص تــوج بیــش فعالــی گــزارش
شــده اســت .در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت ،رفتــار درمانــی
دیالکتیکــی رویکــردی پیشــگیرانه و مؤثــر بــرای کاهــش عالئــم
کمبــود توجــه /بیشفعالــی در نوجوانــان بیــش فعــال اســت و بــه
نوجــوان ایــن امــکان را میدهــد کــه مهارتهــای ســازگارانه را

همانطــور کــه در (جــدول  )3مشــاهده میگــردد ،نســبت F
تحلیــل کواریانــس تکمتغیــری بــرای متغیرهــای وابســته نشــان
میدهنــد کــه در متغیرهــای عالئــم کمبــود توجــه /بیشفعالــی
و اندیشــه پــردازی خودکشــی بیــن گروههــای رفتــار درمانــی
دیالکتیکــی و کنتــرل تفــاوت معنــیدار دیــده میشــود.
بحث
ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی اثربخشــی رفتــار درمانــی
دیالکتیکــی بــر کاهــش عالئــم کمبــود توجــه /بیشفعالــی و
اندیشــه پــردازی خودکشــی در نوجوانــان مبتــا بــه اختــال
نارســایی توجــه /بیــش فعالــی انجــام شــد .نتایــج نشــان داد
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بــر کاهــش اندیشــه پــردازی خودکشــی در نوجوانــان مبتــا
بــه اختــال نارســایی توجــه /بیــش فعالــی مؤثــر بــوده اســت.
نتایــج ایــن پژوهــش بــا نتایــج پژوهشهــای پیشــین [-16
 ]20-19-18-17مبنــی بــر اثربخشــی مداخلــه رفتــار درمانــی
دیالکتیکــی بــر کاهــش اندیشــه پــردازی خودکشــی همخــوان
بــود .در تمــام پژوهــش هــای پیشــین یافــت شــده ایــن درمــان
توانســته اســت افــکار خودکشــی را حتــی در بزرگســاالن دارای
اختــال نقــص توجــه – بیــش فعالــی بــا ســابقه خــود کشــی []16
و دارای اختــال شــخصیت [ ]17کاهــش دهــد .رفتــار درمانــی
دیالکتیکــی بــر كلیــه روشهــای درمانــی كــه هــدف آنهــا ،تغییــر
رفتارهــای كنونــی اســت ،داللــت دارد .برخــاف روان كاوی ،در
رفتاردرمانــی ،افشــاء و تحلیــل تعارضــات روانــی ناهشــیار مــورد
توجــه قــرار گرفتــه نمیشــود [ .]19رفتاردرمانــی ،كاربــرد بالینــی
نتایــج آزمایشــات رفتــاری اســت كــه بــر پایــه تئوریهــای
یادگیــری ماننــد شرطیســازی كالســیك و عامــل بنــا شــده
اســت .نكتــه مهــم در رفتاردرمانــی تغییــر رفتــار توســط آمــوزش
رفتارهــای جدیــد ،اصــاح رفتارهــای گذشــته و حــذف رفتارهــای
نامطلــوب میباشــد .هــر نشــانه اختــاالت روانــی ،روش درمانــی
متفاوتــی را ایجــاب میكنــد [ .]17از طرفــی ،تخریــب در کارکــرد
اجتماعــی نیــز از مهمتریــن خصوصیــت افــراد بیــش فعــال اســت.
افــراد بیــش فعــال در تعامــات اجتماعــی کارکــرد مناســبی ندارنــد
و درک ضعیفــی از روابــط دارنــد .همچنیــن ،مشــکالتی در تفســیر
اطالعــات بیــن فــردی ،ماننــد هیجانــات و بیــان آنهــا دارنــد [.]16
نظریههــای بیــن فــردی در خودکشــی ،بــه دو عامــل احســاس
عــدم تعلــق و فرســودگی ادراک شــده کــه از شــاخصهای مهــم
در اقــدام بــه خودکشــی اســت ،میپردازنــد .وقتــی نیــاز بــه
تعلــق نادیــده گرفتــه میشــود ،میــل بــه مــردن در فــرد شــکل
میگیــرد .بــه ایــن حالــت ،عــدم تعلــق باطــل گفتــه میشــود
کــه در پژوهشهــای علمــی و خودکشــی بــه عنــوان اندیشــه
خودکشــی شــناخته میشــود [ .]18یافتــه حاضــر نشــان داد ،رفتــار
درمانــی دیالکتیکــی بــه درســتی موجــب کاهــش اندیشــه پــردازی
خودکشــی در نوجوانــان مبتــا بــه اختــال بیــش فعالــی شــد .بــا
توجــه بــه اینکــه یکــی از علــل تشــدید کننــده رفتارهای تکانشــی
و آســیب زا در ایــن نوجوانــان کمبــود حمایتهــای عاطفــی و
اجتماعــی ،مشــکالت مدرســه ،عــزت نفــس پاییــن ،رفتارهــای
خلقــی و پرخطــر اســت .بنابرایــن ،رفتــار درمانــی دیالکتیکــی بــه
عنــوان یــک درمــان حمایــت گرانــه ارائــه میشــود و مســتلزم
یــک ارتبــاط مشــترک و قــوی میــان درمانجــو و درمانگــر اســت
و درمانگــر فعاالنــه رفتارهــای ســازگارانه را بــه درمانجــو آمــوزش

بیاموزنــد تــا از ایــن لحــاظ ســبب کاهــش عالئــم کمبــود توجــه/
بیشفعالــی در خــود شــود [ .]15نتایــج ایــن یافتــه حاکــی از
ایــن بــود کــه رفتــار درمانــی دیالکتیکــی یکــی از کارآمدتریــن
روشهــای درمانــی اســت کــه افــراد میآموزنــد چطــور بــا
اختــال نارســایی توجــه /بیشفعالــی در خــود کنــار آمــده و رفتــار
ضــد و نقیــض در برابــر دیگــران را کاهــش داده تــا جلــوی وخیــم
شــدن بیشــتر اوضــاع گرفتــه شــود [ .]13ایــن درمــان موجــب
میشــود عملکــرد رفتــاری نوجوانــان بهتــر شــده و تنیدگــی آنهــا
در رابطــه بــا دیگــران و محیــط کاهــش یافتــه و بــه ایــن ترتیــب
موجــب بهبــود ســازگاری و کاهــش مشــکالت رفتــاری خــود از
قبیــل اختــال نارســایی توجــه /بیشفعالــی شــوند [ .]14یافتــه
حاضــر نشــان داد ،رفتــار درمانــی دیالکتیکــی بــه درســتی موجــب
کاهــش عالئــم کمبــود توجــه /بیشفعالــی در نوجوانــان مبتــا بــه
اختــال بیــش فعالــی شــد .اثربخشــی رفتــار درمانــی دیالکتیکــی
را میتــوان برحســب چنــد ویژگــی اساســی در نوجوانــان بیــش
فعــال اینگونــه تبییــن نمــود کــه ،امــروزه وجــود نقصهایــی در
مهارتهــای شــناختی افــراد بیــش فعــال ،محــرز شــده اســت
[ .]27رفتــار درمـــانی دیالکتیکــی شــامل اصـــول و تکنیــک هایی
اســت کــه مدیریــت و پذیــرش هیجانــات را تســهیل مــی کنــد.
در ایــن درمــان ،بــا ترکیــب تمرینــات ذهــن آگاهــی و تمرینــات
رفتـــاری ،بیمـــار در حـــالتی بـــدون قضـــاوت بـــه مشاهده خلق
خــود و پیامدهــای فیزیولوژیکــی ،ذهنــی ،رفتــاری و احساســی آن
مــی پــردازد و عــاوه بــر ســعی در پذیــرش ایــن حالــت و تحمــل
آن ،مکانیســم گــذر از ایــن وضعیــت را مــی آمـــوزد و بــا آموختــن
ایــن تمرینــات آنــرا بــه ســبک خــودکار ذهــن خــود تبدیــل مــی
کنــد .از طرفــی ،اگــر شــخص مهارتهــای زبانــی ،شــناختی و
ارتباطــی الزم بــرای نــام گــذاری و مقولــه بنــدی هیجانهــا و
یــا ارتبــاط بــا دیگــران را نداشــته باشــد ،بــا مشــکالت زیــادی در
مهارتهــای حــل مســأله و تحمــل ناکامــی مواجــه خواهــد شــد
[ .]15بنابرایــن ،نبــود ایــن توانایــی در فــرد بــه ســبک شــناختی
ســوگیرانه منتهــی میشــود و موجــب بیشــتر شــدن عالئــم نقــص
توجــه و بیــش فعالــی میشــود .رفتــار درمانــی دیالکتیکــی بــا
آمــوزش مهارتهایــی ماننــد مهارتهــای بیــن فــردی ،تنظیــم
هیجــان و تحمــل ناکامــی و نیــز تلفیــق ایــن ســه رویکــرد بــا
همدلــی مراجــع محــور و حــل مســأله شــناختی-رفتاری ســبب
افزایــش انعطــاف پذیــری و ارائــه راه حلهــای جدیــد و تعدیــل
آثــار شــرایط ناراحــت کننــده بــه فــرد در کنــار آمــدن بهتــر بــا
وقایــع دردنــاک ،میتوانــد بــه ایــن نوجوانــان کمــک کننــده باشــد.
نتایــج پژوهــش نیــز نشــان داد کــه رفتــار درمانــی دیالکتیکــی
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 درمــان مذکــور میتوانــد،میدهــد و تقویــت میکنــد؛ بنابرایــن
در کاهــش عالئــم نقــص توجــه بیــش فعالــی و همچنیــن افــکار
.خودکشــی در ایــن گــروه از نوجوانــان مؤثــر باشــد
از آنجــا کــه پژوهــش حاضــر در میــان نوجوانــان مبتال بــه اختالل
 بیــش فعالــی شــهر تهــران صــورت گرفتــه در/نارســایی توجــه
خصــوص تعمیــم نتایــج بــه نوجوانــان مبتــا بــه اختــال نارســایی
، بیــش فعالــی ســایر شــهرها بــا فرهنگهــای مختلــف/توجــه
 بــرای رفــع ایــن محدودیــت.بایســتی احتیــاط الزم صــورت گیــرد
میتــوان پژوهشهــای مشــابه در دیگــر شــهرها و فرهنگهــای
 بیش/دیگــر بــر روی نوجوانــان مبتــا بــه اختــال نارســایی توجــه
 بــا توجــه بــه اثربخشــی رفتــار درمانــی.فعالــی بــه اجــرا درآورد

نتیجه گیری
از آنجایــی کــه نوجوانــی دوره بحرانــی از زندگــی هــر فــرد
محســوب میشــود و ایــن دوران در افــراد بیــش فعــال بحرانیتــر
دنبــال میشــود بــه گونـهای کــه بیــش فعالــی بــا اندیشــه پــردازی
 لــذا بــا رفتاردرمانــی دیالکتیکــی در،خودکشــی نیــز همــراه اســت
کنــار ســایر درمانهــای دارویــی میتــوان بــه کاهــش عالئــم
.بیــش فعالــی و اندیشــه پــردازی خودکشــی امیــدوار بــود
سپاسگزاری
 مدیــران و دبیــران محتــرم مدارســی،محققیــن از کلیــه نوجوانــان
 کمــال تشــکر را،کــه در انجــام پژوهــش یاریگــر مــا بودنــد

 پیشــنهاد میشــود درمانگــران بــا اجــرای صحیــح،دیالکتیکــی
درمــان آشــنا شــده و از آن بــر روی افــراد دچــار اختــاالت
روانشــناختی و بیــش فعالــی اســتفاده نماینــد تــا از ایــن طریــق
 بیشفعالــی و اندیشــه پــردازی/کاهــش عالئــم کمبــود توجــه
خودکشــی را در آنهــا کاهــش داده و درمــان از تــداوم بیشــتری
.برخــوردار گــردد

.داریــم

تضاد منافع
..نتایج این پژوهش با منافع هیچ سامانی در تعارض نیست
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