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Abstract
Mindfulness is one of the effective interventions in improving executive functions.
Although this intervention is well documented for adults, but it is less addressed
for children, while children with attention deficit / hyperactivity disorder
Executive functions are problematic. The purpose of this study is to Designing,
developing and validating a psycho-educational program of empowerment based
on mindfulness-cognitive for reduce behavioral symptoms and improve executive
function in children with attention deficit / hyperactivity disorder. The present
study is of the fundamental type, which is in two parts, In the first for designing
and development stages was a descriptive - analytic method with a configurative
synthesis approach In the second stage For program validation, along with the use
of face validity method, content validity method was used quantitatively and
Qualitatively method with a panel of 10 experts and Content Validity Ratio (CVR)
and Content Validity Index (CVI). The minimum and maximum CVRs for each
item or component of the program were calculated as 0/73 and 1, respectively.
Also the minimum and maximum CVIs for each item or component of the
program were calculated as 0/80 and 1, respectively. Finally, the average content
validity index (S-CVI/Ave) for the entire program was calculated as 0/91. This
research leads to the preparation of an educational-therapeutic program in three
sections: 1- basics, 2- external awareness and 3- internal awareness, which
includes the sub-elements of strengthening attention, concentration, awareness of
emotions, thoughts, tasks, purpose and impulses. Be. This educational-therapeutic
program includes 16sessions for children and 3sessions for parents, 120cards
and 20educational worksheets. The psycho educational program of empowerment
based on mindfulness- cognitive for reduce behavioral symptoms and improve
executive function in children with attention deficit / hyperactivity disorder has
appropriate face and content validity, and has a useful validity for educational,
clinical and research uses.
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ﻃﺮاﺣﯽ ،ﺗﺪوﯾﻦ و رواﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮنﺎمهی آموزشﯽ  -ﺗوانمنﺪسﺎزی شنﺎختﯽ مبتنﯽ ﺑﺮ ذهﻦ آگﺎهﯽ
ﺑﺮای ﺑهبود کﺎرکﺮدهﺎی اجﺮاﯾﯽ درکودکﺎن دارای اختالل نقص ﺗوجه  /ﺑیش فعﺎلﯽ
ژاله کیانی ،1علیرضا مرادی ،2پروین کدیور ،3حمیدرضا حسنآبادی ،4هادی کرامتی ،5محمد عفتپناه
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واژگان کلیدی
اختالل بیش فعالی/
نقص توجه ،ذهن
آگاهی ،برنامـﮥ
آموزشـی -توانمندسازی
شناختی ،کارکردهای
اجرایی ،نشانگان رفتاری

شد .که در نهایت متوسط شاخص روایی محتوا ( )S-CVI/Aveبرای کل برنامه  0/91به دست
آمد .نتیجه این پژوهش منجر به تهیه یک برنامه آموزشی  -درمانی درسه بخش -1مبانی-2 ،
آگاهی به بیرون و -3آگاهی به درون که شامل خرده عناصر تقویت توجه ،تمرکز ،هوشیاری
نسبت به هیجانات ،افکار ،تکالیف ،هدف و تکانه ها می باشد .این برنامه آموزشی -درمانی
شامل  16جلسه کودکان و  3جلسه والدین 120 ،کارت و  20کاربرگ آموزشی می باشد .یافته
های پژوهش نشان می دهد برنامـﮥ آموزشی -توانمندسازی شناختی مبتنـی بـر ذهن آگاهی
برای ارتقاء کارکردهای اجرایی و کاهش نشانگان رفتاری کودکان با اختالل بیش فعالی /نقص
توجه از روایی الزم ( 0/91 )S-CVI/Aveبرای کاربرد آموزشی و استفاده بالینی برخوردار است.
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این مقاله ربگرفته از رساله دکترای ژاله کیانی است.

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

1399/11/07

ذهن آگاهی یکی از مداخله های اثر گذار در ارتقاء و بهبود کارکردهای اجرایی است ،اگر چه
این مداخله برای بزرگساالن دارای مستندهای محکمی است ،اما برای کودکان کمتر به آن
پرداخته شده است ،این در حالی است که کودکان دارای نقص توجه /بیش فعالی در
کارکردهای اجرایی با مشکل مواجه هستند .از پژوهش حاضر طراحی ،تـدوین و روایـییـابی
برنامـهی آموزشی -توانمندسازی شناختی مبتنـی بـر ذهن آگاهی برای ارتقاء کارکردهای
اجرایی و کاهش نشانگان رفتاری کودکان دارای اختالل بیش فعالی /نقص توجه است .پژوهش
حاضر از نوع بنیادی است که در دو مرحله اجـرا شـد ،در مرحلﮥ اول برای طراحی و تدوین
برنامه از روش توصیفی  -تحلیلی با رویکرد سنتز پژوهی ترکیبی استفاده شد .در مرحله دوم
برای روایییابی برنامه از روشهای روایی صوری ،روایی محتوایی بـه شـیوه کیفی و کمی با
استفاده از پانل خبرگانی 10نفره و از دو ضریب نسبی روایی محتوا ( )CVRو شاخص روایی
محتوا ( )CVIاستفاده شد .حداقل و حداکثر میزان( ) CVRبرای هر ماده یا جزء برنامه ( 0/73و
 )1حداقل و حداکثر میزان(  )CVIبرای هر ماده یا جزء برنامه به ترتیب ( 0/80و  )1محاسبه
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مقدمه

در نگاه اول ،ذهنآگاهی و نقص توجه-بیشفعالی بهعنوان
یک ترکیب متناقض دیده میشود .زیـرا ایـن اخـتالل بـه
معنی نقص در تنظی توجه است و داشتن توجـه صـحی
در زمان صحی را دشوارتر میکند (زایلووسـکا .)2012،در
Attention Deficit Hyperactivity Disorder
Executive Functions
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یکی از شایعترین اختالالت عصبی تکاملی ،اخـتالل نقـص
توجه /بیش فعالی 1است که بـا نـاتوانی در توجـه پایـدار،
تکانشگری و بیش فعالی همراه است(انجمن روان پزشـکی
آمریکا  .)2013این اختالل باعث آسیب به سـالمت روان،
پیشرفت تحصیلی و رشد مهارت های اجتمـاعی کودکـان
است (هربرت واسپرهام .)2017،براسـا مطالعـات انجـام
شده در ایـران شـیوع کلـی ایـن اخـتالل در حـدود %7.2
است ،که با آمـار جهـانی تقریبـاً همسـان اسـت (علیـزاده
 .)2015،برخی پژوهشگران مانند بـارکلی معتقـد هسـتند
کــه نقــص توجــه /بــیش فعــالی ناشــی از نارســایی در
کارکردهای اجرایی 2است (بارکلی،2006 ،راپورت2009،و
بارون  .)2006پژوهشها نشان دادهاند تحول لوب پیشـانی
در کودکان دارای اختالل نقص توجه /بیش فعالی با تأخیر
همراه است ،که منجر به ناکارآمـدی کارکردهـای اجرایـی
میشود(بارکلی 1997 ،و کاستالنو  ،تانوک .)2006 ،این
سـاختار مغـزی مسـئول بـازداری پاسـ ،،تنظـی توجـه و
حافظه کاری است که همگـی زیـر مجموعـه کارکردهـای
اجرایی هستند(کاستالنس و همکارن  .)2006،شواهدی از
تحقیقــات عصــبی روانــی وجــود دارد کــه از آمــوزش
ذهنآگاهی به عنوان یک درمان بالقوه به طور خاص بـرای
کودکان مبتال به نقص توجه-بیشفعالی پشتیبانی میکند.
آموزش ذهنآگاهی میتواند توانایی فرد در کنترل توجه و
کــاهش پاســ،های اتوماتیــک را افــزایش دهــد (تیــزدل و
همکاران  . )1995 ،این مداخالت به طور خاص در بهبود
و ارتقاء کارکردهای اجرایی کودکان و نوجوانـان (بچمـن و
همکاران2018 ،؛ جانز و همکاران 2019؛ فلور و همکـاران
2017؛ کولینز و همکاران2012 ،؛ دایموند و لی2019 ،؛ و
زنر )2014 ،و همچنین کاهش عالئ اختالل نقص توجـه-
بیشفعالی ،مخصوصاً بـرای بیمـارانی کـه بـه دارودرمـانی
پاس ،نمیدهند یا کمتر پاس ،میدهند نیز مؤثر میباشـند
(پواسانت ،مندرک ،تالبوت ،کوری و نوالن.)2019 ،
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نتیجه ذهن آگاهی و نشستن برای یک مدت زمان طوالنی
برای شخصی که در نگهداری تمرکز حوا دچـار مشـکل
است و ترجی میدهد که دائماً فعال و متحرک باشـد ،بـه
نظر شبیه یک دستاورد غیرممکن و محـال مـیآیـد .ایـن
مسأله زمانی سخت تر میشود که کودکان و دانش آموزان
دارای اختالل نقص توجه-بیشفعالی مد نظر باشـند .ایـن
کودکان با هـر محـرک داخلـی (ماننـد افکـار) و خـارجی
(مانند صداهایی در محیط) مخصوصاً هنگام خستگی و یـا
انجــام تکــالیف ســخت یــا یکنواخــت ،بــه آســانی دچــار
حواسپرتی میشوند و اغلب در جهتدهی دوبارهی تمرکـز
خود در کاری که مشغول آن هستند شکسـت مـیخورنـد
(انجمن روانپزشکی آمریکا .)2013 ،ذهنآگاهی میتوانـد
دانشآموزان را از افکاری که در اختیار دارند آگاه کند .اگر
آنها از طریق ذهنآگـاهی یـاد بگیرنـد کـه بتواننـد افکـار
غیرمنتظره یا تحریک کننده را تشخیص دهند ،به احتمال
بیشتری مـیتواننـد از رفتـار نـامطلوب و ناخواسـته خـود
جلوگیری کنند (بـوآ .بـی .جـی .)2011 ،از دیگـر دالیـل
اهمیت ذهنآگاهی در اختالل نقص توجه-بیشفعالی ایـن
است که دشواری در انتقال تمرکز یعنی رهـا کـردن یـک
تکلیف و آغاز تکلیف جدید در مبتالیـان بـه ایـن اخـتالل
وجود دارد ،که بـا تمـرین ذهنآگـاهی ،آنـان میتواننـد از
کارکرد توجه خود آگـاهی بیشـتری کسـب شـود و بـرای
هدایت آزادانهی آن تواناتر گردنـد (زایلووسـکا .)2012 ،در
همین راسـتا گروهـی از محققـین کارکردهـای اجرایـی را
توانایی شروع ،حفـ ،،انتقـال و خـت توجـه میداننـد .در
مقابــل طبــق گفتــه کابــات–زیــن ،ذهــنآگــاهی نــوعی از
آگاهیست که بر اثـر توجـه روی هـدف در لحظـه جـاری،
بدون استنتاج لحظه به لحظه ایجـاد میشـود .بـه عبـارت
دیگر ذهنآگاهی را میتوان توانایی خـودتنظیمی توجـه و
هدایت آن به طرف تکلیـف قلمـداد کـرد .بـر ایـن اسـا
تنظی سنجیده توجه ،جزء مرکزی ذهنآگاهی است (بایر،
2006؛ بیشاب و همکاران2003 ،؛ مـوری و مولینووسـکی،
 .)2009ذهنآگاهی بـا هـدف توانمندسـازی بـه کودکـان
آموزش میدهد کـه تمرکـز خـود را روی «لنگـر توجـه»3
متمرکز کنند (مثالً تمرکز روی بدنشـان یـا تنفسشـان) و
نسبت به اینکه حواسشان به کجا و چگونـه پـرت میشـود
هشیار باشند ،آنها باید چیزی کـه بـه اصـطال «عضـالت
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برنامه مداخلهی «ذهن من» ،3آمـوزش ذهـنآگـاهی
برای کودکان و نوجوانان مبتال به اختالالت طیـف اوتیسـ
میباشد .به جای  8جلسه که تعداد معمول جلسات ذهن-
آگاهی است ،این مداخله تعداد جلسات بیشتری بـا مـدت
زمان  90دقیقه دارد تا امکان تکرار در آن بیشتر گـردد(.د
بـروین ،بلـوم ،اســمیت ،ون استینسـل و بــوگلس.)2015 ،
پــژوهشهــای ســال -گــویرگیس و همکــاران ( )2019و
ریدرینکوف ،د بروین ،بلوم و بوگلس ( )2018از اثربخشـی
برنامهی «ذهن من» بـر ذهـنآگـاهی در والـدین حمایـت
میکند.

توجه »1خوانده میشود را تمرین کنند؛ فرایندی شبیه بـه
آموزش و تمرین دادن به عضالت بدن کـه نیازمنـد کـار و
تمرین بردباری است .با ایـن کـار احتمـال اینکـه توانـایی
نگهداری و کنترل توجه در آنان باال رود ،افزایش مـییابـد
(زوگمــن ،گلــدبرگ ،هویـــت و میلــر2014 ،؛ کنـــ و
اسموسکه رابیس2011 ،؛ و شاپیرو و همکاران.)2006 ،
اغلب برنامههای ذهنآگاهی که بـرای کودکـان وجـود
دارد ،با الهام از مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی که مختص
بزرگسـاالن طراحــی شـدهانــد .ایــن درمـان اگرچــه بــرای
کودکان و بزرگساالن اهداف یکسانی را دنبال میکند ،امـا
مسیرهایی متفاوتی را طی کرده تا با تواناییهـای متفـاوت
حافظهای و تـوجهی کودکـان همخـوانی بیشـتری داشـته
باشد .به طور مثال کوتاه کردن زمـان جلسـات ،تغییراتـی

برنامهی مداخله ی«مغز متفکر» 4مخصوص کودکـان
طراحی شده و دارای چهار بخـش اصـلی شـامل آگـاهی از
بدن  ،آگاهی از احساسات  ،آگـاهی از افکـار ،آگـاهی از روابـط

است(پارکر ،کوپراسمیت ،ماتیس ،اسکال و سیمز.)2014 ،
نتایج مطالعـهی مـروری کوهولیـک ،شـوئیب و النـدر
( )2020نشان داد که مداخالت ذهنآگاهی مبتنی بر هنـر
نه تنها می توانند اثرگذارتر باشند ،بلکه به احتمال بیشتری
کودکان و نوجوانانی را که با چالشهای جدیتر مواجهنـد،
در درمان درگیر مینمایند .منظور از مداخالت ذهنآگاهی
مبتنــی بــر هنــر ،مداخالتیســت کــه از روشهــایی ماننــد
کشیدن نقاشی ،مجسمهسازی ،نمایش ،موسیقی ،سـرودن
شعر و کاراته به عنوان ابزار درمانی استفاده میکنند.

3
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وود ( )2019مداخله «ذهن کودک» 2را برای آمـوزش
ذهنآگاهی به کودکان پیشدبسـتانی طراحـی کـرد .ایـن
مداخله از  12جلسهی  20-25دقیقهای تشکیل مـیشـود
که در شش هفته اجرا میشوند .هر جلسه شـامل مؤلفـه-
های یک بخش کوتاه یوگا ،تنفس ذهنآگاهانه ،و شـفقت-
ورزی میگردد .همچنـین در هـر جلسـه از فعالیـتهـای
عینی و تعاملی استفاده میشود تا بـر تحـول کنجکـاوی و
آگاهی نسبت به این موارد تمرکز شود :چشیدن ،بو کردن،
دیدن ،شـنیدن ،لمـس کـردن ،حرکـت کـردن ،تجربـهی
هیجانات و دریافت/ارائهی عشق و مهربانی .کلیـهی مـوارد
مطر شده توسط بازیهای خاصی به بچهها آمـوزش داده
میشوند.

عالوه بر موارد مطر شده ،مداخالت کف پاهـا( 5فلـور،
فرانک ،مکایچـرن2014 ،؛ سـین و همکـاران )2011 ،و
مایندآپ( 6مالونی ،الولور ،شونرت-ریچل و وایتهد)2016 ،
نیز از جمله مداخالت مبتنی بر ذهنآگاهی برای کودکـان
هستند.
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زبانی ،تکنیکهای تجربی متمرکز بر ادراکات و احساسـات
بدنی بیشتر استفاده شوند .مؤلفهی مه دیگر در مداخالت
ذهنآگاهی کودکـان ،درگیـری والـدین یـا دیگـر اعضـای
خانواده میباشد .این درگیری میتواند با توجه به شـکل و
محتوای مداخله ،میزانهـای متفـاوتی را در بـر بگیـرد؛ از
کمــک در انجــام تکــالیف گرفتــه تــا شــرکت در جلســات
خــانوادگیِ بکــارگیری مــداخالت ذهــنآگــاهی ،یــا حتــی
مشارکت کامل در درمان ،مانند برنامههای مداخله ذهـن-
آگاهی والد-کودک (کاریون و رتگر .)2019
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جدول -1خالصه اطالعات مربوط به برنامه های مداخالتی مبتنی بر ذهنآگاهی مختص کودکان

نام مداخله

جلسات

نمونه فعالیتها

مخاطبین

پژوهشها

ذهن کودک

 12جلسه 20-25
دقیقهای

کودکان پیشدبستانی

جستجوی گنج با چش بسته ،تقلید آینهای ،حد بو،
چالش رنگین کمان (بینایی) ،چالش شکالت (چشایی)،
بازی کارآگاهی (شنوایی)

وود و و همکاران ()2019

ذهن من

بیش از  8جلسهی
 90دقیقهای

مغز متفکر

 4هفته روزانه 15
دقیقه (مجموعاً 20
جلسه)
-

کودکان مبتال به
اختالالت طیف اوتیس و
والدین آنان
کودکان ابتدایی

مراقبهی تنفسی ،بدنی ،فکری /یوگا /فضای نفس کشیدن/
ذهنآگاهانه خوردن و راه رفتن

ریدرینکوف و همکاران
( ،)2018د بروین و همکاران
()2015
پارکر و همکاران ()2014

تمرینات آگاهی از بدن ،احساسات ،افکار و روابط /حرکت و
تنفس ذهنآگاهانه /بحث درباره کاربرد تمرینات

کودکان و نوجوانان

نقاشی ،مجسمهسازی ،نمایش ،موسیقی ،سرودن شعر و
کاراته

کوهولیک و همکاران
()2020

کف پاها

 5جلسه 20-30
دقیقهای در محیط
مدرسه

کودکان ابتدایی

توصیف موقعیت هیجانی ،تجربه دوباره هیجانات و مشاهده
رفتار ،قطع پاس ،هیجانی جهت جلوگیری از برانگیختگی
بیشتر و پرخاشگری

فلور و همکاران (،)2014
سین و همکاران ()2011

مایندآپ

 12جلسه

کودکان در سنین مدرسه

تمرکز بر روی تنفس و کمک به رهبر دانا (قشر پیش-
پیشانی) ،تیز کردن احساسات ،ساخت فیل شاد در ذهن،
برنامهریزی گروهی پروژه اجتماعی

مالونی و همکاران ()2016

ذهنآگاهی
مبتنی بر هنر

در سالهای اخیر ،مطالعات نشان دادهاند که درمان مبتنی
بر ذهنآگاهی برای نقص توجه-بیشفعالی عالئ اصلی آن

پژوهش حاضر بنیادی وکاربردی است که در دو مرحله
اجـرا شـد .در مرحلـﮥ اول به تبیین چارچوب مفهومی
برنامه توانبخشی مبتنـی بـر ذهنآگاهی جهت ارتقا
کارکردهای اجرایی و کاهش نشانگان کودکان دارای
اختالل بیش فعالی /نقص توجه ،از روش توصیفی-تحلیلی
با رویکرد سنتز پژوهی ترکیبی 1استفاده شد .در این
روش دادههای پراکنده مطالعات مختلف مرتبط با نیازهای
خاص میدان عمل گردآوری و سپس این دادهها باه
پیوند یافته و مجموعﮥ دانش حاصله درقالبی متناسب با
نیازهای کنونی مورد ارزیابی ،سازماندهی مجدد و تفسیر
قرار میگیرند .از این رو در این روش صرف کناره قرار
دادن دانشهای قبلی مدنظر نیست؛ بلکه بر ترکیب
یافتههای گوناگون در چارچوبی مشخص که روابطی جدید
را در پی دارد  ،مورد تأکید است( (.شارت 2007،به نقل از
کاویانی و همکاران  )1396این روش مشتمل بر مراحلی
است که در ادامه آمده است:

research synthesis
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را بهبود میبخشد ،اما در زمینه کارکردهای اجرایی و بی-
نظمی هیجانی خالء پژوهشی حس میشود و مطالعات در
این حوزه هنوز به قدر کفایت نیست و تأکید بر ادامه این
نوع مطالعات است ( بوگال و همکاران2008 ،؛ هایدیکی
و همکاران 2012 ،؛ شکستر2013 ،؛ سینق و همکاران،
2010؛ ون در اُرد و همکاران 2012 ،؛ زیلوسکا و
همکاران2012 ،؛  ، 2017چان و همکاران  .)2018،در
ایران پیشـرفت زیـادی در خصوص تولیـد برنامـه هـای
آموزشـی و روانشـناختی بـا محوریت کارکردهای اجرایـی
یـا خـودتنظیمی و همچنـین برنامه های توانبخشی و
عملی تقویت کارکردهـای اجرایـی انجام شده است
( طریفی حسینی و همکاران ،)1396،با این حال
هیچکدام از برنامه ها مبتنی بر ذهن آگاهی و برای
کودکان طراحی نشده اند ،با توجه به تایید ظرفیت
درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی توسط پژوهش ها و عدم
وجود یک برنامه ی مداخله ای متمرکز بر نیازها و
ویژگیهای خاص کودکان مبتال به اختالل نقص توجه /
بیش فعالی ضرورت وجود یک برنامه آموزشی -درمانی
مخصوص این کودکان خود را نشان می دهد ،در راستای

روش پژوهش
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همین کمبود هدف اصلی پژوهش طراحی و تدوین بسته
مداخله ی خاص کودکان با نقص توجه /بیش فعالی است.
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فرمول()1
شناسایی نیاز ،جستجوی مقدماتی و شفاف سازی نیاز

اجرای پژوهش به منظور بازیابی مطالعات
بازیابی ،گزینش ،پاالیش و سازماندهی مطالعات
تعیین چارجوب ادراکی و متناسب ساختن آن با
اطالعات حاصل ازتحلیل
سنتز  ،ترکیب و تفسیر در قالب فرآورده های ملمو
نتایج
الگوی شش مرحلهای سنتز پژوهی(روبرتس به نقل از مارش)2008

بررسی روایی محتوایی به شکل کمی ،از دو ضریب نسبی
روایی محتوا( )CVRو شاخص روایی محتوا( )CVIاستفاده
شد .برای محاسبه CVRاز روش الوشی( )1975استفاده
شد با توجه به تعداد  10نفر تعداد افراد گروه پانل ،حداقل
مقدار قابل قبول برای تأیید اعتبار محتوایی اجزا ء
برنامه0/62در نظر گرفته و همچنین برای محاسبﮥ شاخص
روایی محتوا( )CVIاز روش والتس و باسل استفاده شد.
شاخص روایی محتوا را هـ در سـط هر آیت ابزار(I-
 )CVRو ه در سط کل ابزار( )S-CVRمی توان محاسبه
کرد کرد (زمان زاده ،قهرمانیان ،رسولی وهمکاران. )2015
برای محاسبه این شـاخص ،سـه معیـار مرتبط بودن،
سادگی و شفافیت داشتن ،برای هر ماده برنامه ،بررسی و
بـرای محاسـبﮥ شـاخص روایی محتوا برای هر یک از
معیارهای سه گانـه از فرمـول شماره ( )1استفاده شد
(دیویس .)1992،در این روش ،میزان  CVIکل برای هر
جزء یا ماده برنامه شامل میانگین مجموع امتیازات
معیارهای سه گانه در خصوص آن جزء در خصوص آن
جزء یا آیت برنامه است .

حـوزة مطالعـاتی خـود یـا تجربـﮥ کـافی کـار بـا کودکان
دارای اختالل نقص توجه/بیش فعالی داشتند .همچنین،
در انتخاب این متخصصان سعی شد حتیاالمکان این افراد
بینرشتهای و ازحوزههای متفاوت روانشناسی تربیتی،
theoretical sampling
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در مرحلﮥ دوم پژوهش ،پـس از بـازبینی و اصـال برنامه
طراحی و تدوین شده به منظور روایییابی آن از روش
روایییابی صوری و محتوایی استفاده شد .به منظور

] [ DOR: 20.1001.1.23455780.1400.9.1.7.9

در این روش مواد با نمره باالتر از 0/62،مناسب هستند،
بین  0/53تا  0/62نیاز به اصال دارند و ک تر از0/53غیر
قابل قبول هستند و باید حذف شوند .در پایان متوسط
شاخص روایی محتوا برای بررسی روایی محتوای کل
برنامه ( )S-CVI/Aveاستفاده شد .این شاخص نسبتی از
کل موادی است کـه روایـی محتـوای آنهـا تأییـد شـده
است .به عبارت دیگر ،این شاخص ،نسبتی از آیت هایی
در یک ابزار است که توسط پانل خبرگان ،نمره  4-3به
دست آورده باشند(زمان زاده ،قهرمانیان ،رسولی
وهمکاران .)2015جامعﮥ مطالعاتی بخش طراحی و تدوین
برنامـه ،شـامل کل اسناد مکتوب مرتبط با موضوع
تحقیـق اعـ از کتـاب ،مقاله ،سایتهای علمی و پژوهشی
و سایت های اینترنتی بود که با استفاده از روش
نمونهگیری نظری ، 1موارد مرتبط با موضوع تحقیق
انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظری در پاس ،به
سؤالهای تحقیق این کار ادامـه یافـت .جامعـﮥ آمــاری
مربــوط بـه روایــییــابی برنامــه ،مشــتمل بــر کــل
حـوزههــای
متخصصــان
و
صــاحبنظــران
علومشناختی ،روانعصبشناسی تربیتی ،روانشناسی
اخـتالل نقص توجه /بیش فعالی شاغل در مراکز علمی،
آموزشی ،پژوهشـی و درمـانی مراکـز آموزشـی
وتوانبخشی مشکالت اخـتالل نقص توجه  /بیش فعالی
اسـتان تهران بودند؛ که با استفاده از روش نمونهگیری
هدفمند تعداد 10متخصص (2نفردر حوزه روانشناسی
تربیتی 2 ،نفر در حوزه عصب روانشناسی 3نفر از
متخصین حوزه اختالل نقص توجه  /بیش فعالی2نفردر
حوزه روانشناسی بالینی 1،نفر متخصص کاردرمان)
بهعنوان نمونه و اعضای پانل اعتبار بخشی انتخاب شدند.
این متخصصان یا آثـار علمـی یـا تجربیـات عملی در
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بالینی و عصبشناسی باشند و دارای اطالعات نسبی
باشند.

 )3بازیابی ،گزینش ،پاﻻیش و سازماندهی مطالعات

یافتهها
یافتههای تحقیق بر اسا
بـه شر زیراست:

مراحل مختلف سنتز پژوهـی

 )1شناسایی نیاز ،جستجوی مقدماتی و شفافسازی
نیاز

 )2اجرای پژوهش به منظور بازیابی مطالعات
این مرحله به جست وجوی منابع مربوط به نیاز اصلی
پژوهش اختصاص دارد ،از این رو ابتدا کلیه مقاالت علمی
معتبر از طریق جست و جوی کلیدواژه هایی از قبیل،
ذهن آگاهی  1نقص توجه بیش فعالی 2کارکردهای
اجرایی ،3یادگیری ،4حافظه کاری ،5بازداری پاس،6،
ادراک زمان ،7از طریق پایگاههای مطالعاتی داخلی از
جمله پرتال جامع علوم انسانی ،نورمگز ،م ایران و
جویشگر فارسی عل نت ،پژوهشگاه علوم و فناوری
مطالعات ایران 8و همچنین پایگاههای اطالعاتی در خارج
از کشور 9شناسایی شد و سپس باتوجه به هدف تحقیق
بازیابی ،گزینش ،پاالیش و سازماندهی شدند.

1

mindfulness
attention deficit / hyperactivity disorder.
3
Executive functions
4
Learning
5
Working memory
6
Inhibition
7
Time reception
8
IRANDOC
9
Emerald ،Scopus ،Sage،Scientific Information
Database ،Science Direct ،ProQuest ،Springlink
2

 )4تعیین چارچوب ادراکی و متناسﺐ ساختن آن با
اطالعات حاصﻞ از تحلیﻞ:
و ،Worldscientific ،Taylor & Francis Wiley ،Eric
Scholar Google
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عدم وجود یک برنامه مداخالتی جامع و فراگیر با توجه به
نیازهای خاص کودکان در چند سط فردی  ،محیط
آموزشی و درمانی برای توانمند سازی کودکان با اختالل
نقص توجه  /بیش فعالی ،اکراه والدین از استفاده دارو
درمانی و بعضاً عوارض دارو برای برخی از افراد دارای این
اختالل ،و یافتههای جدید تحقیقات مبنی بر اثرگذاری
مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود و ارتقاء
کارکردهای اجرایی ،مهمترین نیاز احسا شده برای
انجام تحقیق بود.

] [ DOR: 20.1001.1.23455780.1400.9.1.7.9

این مرحله به داوری دربارة تعیین مطالعات مرتبط با
نیازهای دانشی اختصاص دارد .داوری که نیازمند تدوین
مالکهایی برای گزینش و دستهبندی مطالعات است.
(مافت )2015 ،ابتدا به تعیین حدود و قلمـرو
پـژوهشهـای مورد بررسی (پژوهشهای محوری مورد
اسـتفاده محقق) اقدام شد .در همین راستا معیارهای
جسـتجو مانند :نوع پژوهش ،تـاری ،،گسـترة جغرافیـایی،
زبـان و شــیوة انتشــار آن تعیــین که در پژوهش حاضر
عبارت بودند از :محدوده زمانی :برای  20سـال اخیـر
باشد (به جز اسناد نسخه اصلی آثار مربوط به
نظریهپردازان مطر دهههای قبل) ،گسترة جغرافیایی:
تمـامی کشـورهای جهان؛ گسترة موضـوعی (معیارهـای
گـزینش و پـاالیش اسناد گردآوری شده) :اختالل نقص
توجه/بیشفعالی (پـرداختن بـه موضوع اختالل نقص
توجه/بیش فعالی از منظـر عصـبی  -تحـولی انجمن
روانشناسی
(انجمن
روانشناسی،
آمریکا)2013،کارکردهای اجرایی و نظریه نقص در
کارکردهای اجرایی (بارکلی ،2014و راپورت،)2009 ،
ذهن آگاهی( :کابات زین ،2003،النگر،2014،
سگال ،2002،زایلوسکا ،2012،بیلز و بادریک)2018،
روانشناسی پرداختن به موضوع توانمندسازی و ابعـاد یـا
مؤلفههـای مختلف (هب1941 ،زیمرمن ،2000
سولبرگ )1989برنامهریزی درسی و آموزشی الگوهای
طراحی و تدوین برنامه اکر( )1989زبان جستجو  :فارسـی
و انگلیســی؛ نــوع پــژوهش :مطالعــات تجربــی و
مطالعــات توصیفی و کیفی؛ نوع اسـناد :مقـاالت علمـی
پژوهشـی ،کتابها ،هر نوع اثر مکتوب مربوط به
نظریـهپـرداز و مـدل مرجع این پژوهش مدل (کابات
زین ،2003،النگر ،2014،سگال ،2002،زایلوسکا،2012،
معیارهای فـوق،
بیلز و بادریک )2018،بر اسا
مهـ تـرین پژوهشهای انتخاب شده و به تعیین چارچوب
ادراکی و متناسبسازی آن با اطالعات حاصل از تحلیل
پرداخته شد.
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آگاهی عملکرد در تکالیفی که کارکردهای اجرایی را اندازه
میگیرند ،بهبود می بخشد(هیرن و فیلیپات )2011،و
سوم در سط مغزی شواهد نشان دهنده تغییرات در
فعالیت های مدارهای پیشانی -جس مخطط بعد از
آموزش ذهن آگاهی بوده است(چیساوسرتی ،2011،تان
و همکاران.)2010،

چارچوب ادراکـی ،سـاختاری پیوند دهنده
وهماهن کننده است که اطالعـات گـردآوری شده در
پیرامون آن ترکیـب مـیشوند (مارش .)2008،از این رو
چارچوب ادراکی شکل گرفته در این پژوهش تلفیقی از
چند مفهوم اصلی است :الف) ذهن آگاهی و فنون و
روشهای مورد استفادهی کابات زین ،بادریک ،زایلوسکا ،
ب) جایگاه و نقش کارکردهای اجرایی در نظریه بارکلی و
راپورت با تأکید بر نقص در(حافظه کاری ،بازداری پاس،،
ادراک زمان) و آثار ثانویه هر کدام از آنها ،ج) نحوه
درگیری ذهن آگاهی وکارکردهای اجرایی در بروز نشانگان
رفتاری ،د) ابعاد یا مؤلفههای توانمندسازی و ه) عناصر
برنامهریزی درسی و آموزشی شکل گرفت.

ب) کارکردهای اجرایی

الف) ذهن آگاهی

برخی از نظریهپردازان مانند راپورت معتقدند که نقص در
بازدارندگی رفتاری درصورتیکه در اختالل نقص توجه /
بیش فعالی موجود باشد (آلدرسون و همکاران2008 ،؛
لیفیت و همکاران ،) 2005 ،محصول فرعی نقایص
حافظهکاری قلمداد میشود ،زیرا بازدارندگی منوط به
ثبت محرکهای محیطی است یعنی ابتدا باید اطالعات در
حافظه کاری ،فعال سازی شود تا تصمیمی مبنی بر پاس،
بازدارنده بتواند صورت گیرد (راپورت و همکاران.)2001،
ارکلی و راپورت هر دو بر مؤلفههای کلیدی کارکرد اجرایی
4
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6
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Rumination
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تمرینات ذهن آگاهی در حال حاضر یک درمان رفتاری
شناختی موج سوم است ،که شامل ایجاد یک توجه بدون
قضاوت به تجربه لحظه حال میشود( کابات زین)1990 ،
تمرین ذهن آگاهی اغلب به صورت یک فرایند ساختارمند
گام به گام آموخته میشود که شامل این موارد است:
(الف) توجه به تجربه حال حاضر با یک نگرش پذیرنده و
باز( ،ب) متوجه شدن زمانی که توجه محدود به افکار
میشود (برای مثال پی بردن به نشخوار فکری( ،)1ج)
یادآوری جهت دهی مجدد( ،د) جهت دهی مجدد با جا به
جا 2کردن به توجه به تجربه حال حاضر بدون قضاوت
درباره حوا پرتی 3قبلی (شاپیرو و بیشاب )2017،توالی
مهارتهای ذهن آگاهی عبارتند از .1 :آگاهی نسبت به
محیط .2 ،آگاهی نسبت به تنفس .3 ،آگاهی نسبت به
حوا  .4 ،آگاهی نسبت به ذهن .5 ،آگاهی نسبت به
دیگران و .6آگاهی نسبت به هر چیز است .زایلوسکا معتقد
است که در تمرینهای ذهن آگاهی هدف احسا آرامش
نیست ،بلکه پرورش تمرکز و دقت است(زایلوسکا.)2012،
بر اسا شواهد پژوهشی ذهن آگاهی در سه سط
میتواند کارکرد داشته باشد :سط اول بر افزایش توانایی
کنترل توجه و کاهش واکنشهای خودکار تمرکز
دارد(تیزدل ،سگال و ویلیامز .)1995،دوم در سط عصب
روان شناختی ،تحقیقات نشان میدهد که تمرین ذهن

] [ Downloaded from c4i2016.khu.ac.ir on 2023-01-09

کارکردهای اجرایی ،کارکردهای عالی شناختی و
فراشناختی هستند که مجموعهای از تواناییهای عالی،
راهبردی،
برنامهریزی
خودآغازگری،
بازداری،
انعطافشناختی و کنترل تکانه را به انجام میرسانند.
درواقع ،کارکردهایی همچون سازماندهی ،تصمی گیری،
حافظهکاری ،حف ،و تبدیل کنترل حرکتی ،احسا و
ادراک زمان ،پیشبینی آینده ،بازسازی ،زبان درونی و
انجام تکالیف یادگیری و کنشهای هوشی به انسان کمک
میکند ،بارکلی ( )2014نقص در کنترل ـ بازداری 4را
بهعنوان هستهی اصلی از ه پاشیدگی فرآیندهای
پردازشی در تکالیف کارکرد اجرایی 5می داند و معتقد
است ،این نارسایی هستهی عصب روانشناسی منجر به
عالئ نقص توجه  /بیش فعالی و نقایص عملکرد اجرایی6
میشود .وی کارکردهای اجرایی را اعمال خود فرمان فرد
میداند که برای خودگردانی به کار گرفته میشوند
(بارکلی  )1997 a ،فرض اولیه و اساسی او این است که
نقص اصلی در اختالل بیش فعالی /نقص توجه ،نقص
دربازداری پاس7،است.
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فراشناختی را نیز افزایش میدهند)کابات زین،)2003،
انعطافپذیری عصبی شامل توانایی ذهنی در شکل دهی
به مغز که موضوع قابل توجهی برای بررسی و پژوهشهای
اخیر است(تان و هزل )2015،که بر اسا اصل هب
( )1949معنای این ویژگی مغز که در اثر تکرار یک چیز،
نورونهایی که یکدیگر را تحریک میکنند ،به ه وصل
میشوند .اندازه و کارآیی دندریتها افزایش مییابد .این
توانایی را مطالعات جدید با تصویرسازی تشدید
مغناطیس 1مغز نگاری با نشر تک فوتونی 2برق نگاری3
این قابلیت ذهن آگاهی را در تغییر ساختار و عملکرد آن
تأیید کردهاند ،و نشان دادهاند که ذهن آگاهی توانایی مغز
در تنظی خودش را افزایش میدهد (بادریک.)2018،

یعنی بازداری پاس ،و حافظهکاری اشاره و تصور میکنند،
یافتههای مشترک شامل نقص در توجه پایدار ،حافظه
کاری و پاس ،مهاری است (بانفورد و همکاران.)2015،
ج) نحوه درگیری ذهن آگاهی وکارکردهای اجرایی
در عرصه نشانگان رفتاری
از دهه  1970پژوهشهای مختلف ،نقص در خود تنظیمی
و کارکردهای اجرایی بهعنوان هسته اصلی مشکالت افراد
مبتال به اختالل نقص توجه /بیشفعالی مطر شد
(گلدشتاین و ناگلیر )2014 ،وجود زیربناهای عصبی و
شناختی مختص این اختالل و تأخیر در تحول قطعه
پیشانی این کودکان منجر به ناکارآمدی کارکردهای
اجرایی است(بارکلی 1997 ،و کاستالنو  ،تانوک،
 .)2006بارکلی کاهش کنترل و مهار رفتاری را به علت
ناکارآمدی و عدم یکپارچگی اطالعات درونی ارائه شده
توسط بازداری پاس ،میداند ،و معتقد است چنان که
بازداری انجام نشود ،مشکالت ثانویه بوجود خواهد آمد؛ و
منجر به کاهش کنترل رفتار حرکتی و در واقع میتوان
گفت که بازداری به کارکردهای اجرایی امکان عمل
میدهد و از آنها حمایت و محافظت میکند ،نقص توجه
مشخصترین و جدیترین مشکل کودکان دارای این
اختالل است .مهمترین مشکل توجهی در این کودکان،
توجه پایدار است .توجه پایدار به فرد کمک میکند تا
تداخلها را کنترل کرده و فقط و فقط به یک محرک
پاس ،دهد .در الگوی بازداری رفتاری ،پیشبینی میشود
که افراد دارای این اختالل در احسا زمان دارای آسیب
باشند ،نارسایی در درک و احسا زمان دارای پیامدهای
گوناگونی است ،این نارسایی در حافظه کاری یا بازنمایی

د) ابعاد یا مؤلفههای توانمندسازی

1

)Magnetic Resonance Imagining(MRI
SinglePhoton Emission Computed
)Tomography)SPECT
3
)Electroence Ephalography(EEG
2

همانطور که در گذرگاههای پیشانی رشد میکنند،آگاهی
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ذهنی ،پیشبینی و بازنگری مشکل ایجاد میکند که این
امر موجب آسیب رسیدن به خودآگاهی میشود .در چنین
شرایطی ،ظرفیت خودآگاهی این کودکان در مقایسه با
کودکان عادی پایینتر خواهد بود و از آن جا که
خودآگاهی درپیشبینی قصدها ،انگیزهها و رفتارها دخالت
دارد ،از این رو افراد دارای این اختالل در این فرایند از
ضعف قابل توجهی برخوردار هستند(بارکلی .)1997،
تمرینات ذهن آگاهیمی تواند در گذرگاههای مغز که
مسئول ایجاد آگاهی هستند ،انعطافپذیری ایجاد
کند) الزار و همکاران (2005،انعطافپذیری عصبی
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تمرینات هدفمندی تحت عنوان توانبخشـی شـناختی یـا
بازسـازی شـناختی بـه ارائـه مداخالتی که موجب بهبود
عملکرد طیـف گسـتردهای از مهارتهای تفکر و پردازش
ذهنی میشـود ،اشـاره دارد(سولبرگ ،)1989،زیمرمن
( )2000توانمندسازی روانشناختی شامل مؤلفههای
درون فردی ،تعاملی و رفتاری است .توانمندسازی
روانشناختی به عنوان یک امر درون فردی ،به باورهای
شخص درباره توانایی تأثیرگذاری بر تصمیمات مؤثر بر
زندگی خود اشاره میکند ،مؤلفین متعددی مطر
کردهاند که تمرینات حضور ذهن میتواند باعث ایجاد
تغییراتی در الگوهای فردی یا نگرش فرد در مورد افکارش
شود (امیدی و محمدخانی .)1387،تیزدل و
همکاران( )1995معتقدند که مزیت علمی مهارتهای
حضور ذهن در ترغیب تغییرات شناختی این است ،که این
تمرینات همیشه و حتی در دورههای بهبودی قابلیت
انجام دارند .به عبارتی دیدگاه مبتنی بر حضور ذهن در
مورد تمام افکار میتواندکاربرد داشته باشد .ذهنآگاهی
مانند روشی برای تربیت ذهن و شبیه میکروسکوپی عمل
میکند که عمیقترین الگوهای ذهن را نشان میدهد
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(ویلیامز و پنمن .(2012 ،و باعث افزایش توانایی مدیریت
و
توجه  ،تنظی هیجان و خودگردانی است(تان
هزل.)2015

جهت تعیین چارچوب و عناصر برنامه از الگوی درسی تار
عنکبوت برنامه درسی اکر(  )2010استفاده شد و که
بخشهای مختلف آن در مدل زیر آمده است

ه ) عناصر برنامهریزی درسی و آموزشی
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در این مرحله ،یافتههـای مربـوط بـه اسـناد منتخـب از 4
حوزه موضوعی مربوط به پـژوهش ،بـه منظـور طراحـی و
تدوین برنامه مورد نظر بهعنوان یـک فـرآورده نـو بـا هـ
ترکیب شدند
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عناصر برنامه آموزشی توانبخشی مبتنی بر ذهن آگاهی بر اسا

مدل اکر()2010

بهار  ،1400دورۀ  ،9شمارۀ 1

چارچوب مفهومی توانمندساازی بار اساا
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شده در حوزه اثرگذاری برنامه ذهن آگاهی بر کارکردهای
اجرایی و عصب شناسی و مطالعه ابزارهای مـورد اسـتفاده
در ایران و جهان جهت ارتقا این مهارت مجموعهای فـراه
شد ،که بعد از طـی مراحـل دقیـق و متعـدد مشـورت بـا
متخصصان داخل و خارج از کشور در نهایت برنامه مداخله
تهیه شد.

ذهان

آگاهی
با تلفیق یافتههای مربوط به تکنیکها و روشهای متفاوت
ذهنآگـاهی (کابـات زیـن ،زایلوسـکا ،بادریـک ،سـگال) و
حوزههای اثر گذاری و مراحل و توالی اجرایی آنها شامل
الف) .آگـاهی نسـبت بـه محـیط ،ب) .آگـاهی نسـبت بـه
تنفس ،ج) .آگاهی نسبت به حوا  .) ،آگاهی نسـبت بـه
ذهن ،ه) .آگاهی نسبت به دیگران د) .آگاهی نسبت به هـر
چیـز و عناصـر اصـلی تشـکیل دهنـده برنامـههـا (توجــه،
بیقضاوتی ،تعادل ،شفقت) و تحلیـل پـژوهشهـای انجـام

جدول شماره  -3خالصه ای اجمالی از محتوای بسته آموزشی درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
بخش

جلسات

خالصه ی محدودی از محتوای جلسات
به تعریف مفهوم ذهن آگاهی با تمرینات و بازی های مانند ذهن آرام در برابر ذهن

مبانی

آشفته ،تمرین شیشه اکلیلی و  ....است و...

جلسه دوم :تنفس آگاهانه

تمریناتی مثل تنفس شمعی؛ تنفس بالنی ،تنفس شیری ،آیا می دانید چگونه نفس

جلسه سوم آگاهی نسبت به محیط پیرامون

تمریناتی مانند تنفس زنبوری ،بازی فاصله ،نگاه کن و ببین،آگاهی نسبت به اشیاء،
بازی لیوان آب و...

جلسه چهارم شنیدن ذهن آگاهانه

شامل تمریناتی مانند تنفس شیری ،گوش دادن به سکوت  ،تشخیص صداها ،بایست
و گوش بده و..

آگاهی به بیرون

جلسه پنج دیدن ذهن آگاهانه

شامل تمریناتی از قبیل تنفس قدرتی ،اشیا را به خاطر بسپار ،از حافظه بیرون
بکش،کارآگاه باش و...

جلسه شش چشیدن ذهن آگاهانه

شامل تمریناتی از قبیل  :بازی های طع شنا

ماهر ،مزه کننده ها خوردن ذهن

آگاهانه
جلسه هفت  .بوییدن ذهن آگاهانه

شامل تمریناتی از قیبل حالت گل ،بازی این چه بویی است ،آن بو را تصور کن و
حالت ساندویج و...

جلسه هشت لمس کردن ذهن آگاهانه

شامل تمریناتی از قبیل تنفس پشت به پشت  ،ماساژ جادویی ،بازی قالب ی ،،این چه
چیزی باری بافت تار پود ،بازی این چیست و...

جلسه نه حرکت ذهن آگاهانه

شامل تمرینات تن آرامی عضالنی تدریجی ،به بدن خود گوش دهی  ،بازی تعادل و
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می کشید چگونه گل ها را بو می کنید .اجرا می شود و...

دور دنیا.
جلسه ده ذهن آگاهی نسبت به بدن

شامل تمریناتی از قبیل عوض کردن کانال ،بازی تمرکزی  ،موج سواری بر بدن
مانند یک گربه

آگاهی به درون

خودم احسا  ...دارم و...
جلسه دوازده ذهن آگاهی نسبت به افکار

شامل تمریناتی  ،از قبیل از این راه برو ،مثل مجسمه ی ،بزن ،از آرنج به زانو حالت
قایق و...

جلسه سیزده ذهن آگاهی بر تکالیف

شامل تمرینات حالت جنگجو ،من می توان  ،اهدافت را دنبال کن.و....

جلسه سیزده شفقت ذهن آگاهانه

تمریناتی شامل تهیه لیستی از انتظاراتی که ...حالت تنفس شمعی ،حالت تیک تاک،
من مهربان  ،چیزهایی که من با خود میگوی  ،انجام کارهای مهربانانه با خود و
دیگران و...
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جلسه یازده ذهن آگاهی نسبت به هیجانات

شامل تمرینات گربه خوشحال گربه ترسیده ،اس احساست را بگو وقتی من درباره

بهار  ،1400دورۀ  ،9شمارۀ 1
جلسه پانزده ذهن آگاهی نسبت به روابط

فصلنامۀ روانشناسی شناختی
تمریناتی شامل تصویری در حال آرامسازی ماهیچه ،حالت قایق بادبان ،حالت
دوستان جوان ،تکلیف سالم من میبین و...

جلسه شانزده ذهن آگاهی نسبت به اهداف

تمرینات شامل  :هداف واقعی خود را کشف کنید حالت تنفس شیری ،حالت جنگجو،
بازی لطفا توجه ،بازی ذهن ببری و...

جلسه اول

توضی ذهنآگاهی  ،فواید ذهنآگاهی برای کودکان و نوجوانان را برای والدین

آموزش والدین

مشخص کردن اهداف درمان و...
جلسه دوم

موانع و مقاومتهای کودک یا نوجوان شناسایی و با و والدین را مورد بحث قرار داده
وا از میان بردارید و...

جلسه سوم

جلسه مشترک والدین و فرزندان و انجام تمرینات مشترک  ،تمرکزی  ،فعالیتی و...

جهت بررسـی روایـی محتـوایی و صـوری ایـن برنامـه بـه
صورت کیفی در حین طراحی و تدوین برنامـه مرحلـه بـه
مرحله از نظر متخصصان و اساتید حوزههای مختلف داخل
و خارج از کشور بهره گرفته و نظـرات و پیشـنهادات ایـن
عزیزان در اصال برنامه استفاده شد .بعـد از اتمـام برنامـه
کلیت برنامه بـرای پانـل خبرگـان 10نفـره جهـت تعیـین
روایی صـوری و محتـوایی بـه صـورت کمـی ارسـال شـد،
جدول زیر نتیجه بررسی کمی دو شـاخص ( CVRو( CVI
است.
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این برنامه شامل شـانزده جلسـه ی کودکـان ،سـه جلسـه
والــدین و یــک جلســه درمــانگران اســت .بخــش اول
دربرگیرنده «مبانی»بخش دوم «آگاهی به بیـرون» بخـش
سوم « آگاهی به درون» و قسمت آخر« آمـوزش والـدین»
است .دستورالعمل چگونگی اجرای برنامه با تمام جزییـات
آن در برنامه طراحی شده آمده است .هـر جلسـه شـامل
سه بخش ( تنفسی ،تمرکزی و حرکتی ) اسـت« .تمـرین
تنفسی » ذهن آگاه بودن نسبت به تنفس فن مقـدماتی و
مسل در تمرین ذهن آگاهی محسـوب مـی شـود در ایـن
جلسات با روشی سرگرم کننده و متناسب سن کودکان و
نوجوانان مانند ( تـنفس شـیری ،تـنفس زنبـوری ،تـنفس
بالنی ،تنفس شمعی و )...تمرین می شـود ،مرحلـه بعـدی
«تکلیف تمرکزی» ماننـد (آشـپزخانه را بـه یـاد بیـاور ،از
داخل حافظه بیرون بکش ،به اشیا نگاه کن و )...که تقویت
توجه و تمرکز را پوشش می دهد ،مرحله دیگـر«-فعالیـت
حرکتی» مانند (حر کت تعادلی درخـت  ،قـایق ،جنگجـو،
هواپیمــا و)...کــه بــا توجــه بــه تحقیــق دایمونــد()2019
بیشترین اثر گذاری را دارد .با توجه بـه آمـادگی کودکـان
می توان از تمرین تنفسی یا حرکتی آغـاز کـرد .جلسـات
باید با مراحل رشـدی ،شـناختی و نیـاز مراجـع هماهنـ
باشد .قسمت حیاتی زندگی کودک یعنی بازی در جلسات
به صورت مهارت های ذهن آگاهی ماننـد :لمـس کـردن
ذهن آگاهانه  ،بوییدن ذهـن آگاهانـه ،گـوش دادن ذهـن
آگاهانه ،دیدن ذهن آگاهانه دیده شـده اسـت ( بادریـک،
.)2015چنانچه تمرین ها و تکالیف قرار اسـت بـه صـورت
نشسته و آرام انجام شود بهتر است قبل از آن یکی از بازی
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های ذهن آگاهی که در برنامه موجود است با کودک اجـرا
شود ،سپس مهارت های تمرکزی و تنفسی ذهـن آگـاهی
را آغاز کنید .بیشتر تمریناتی که انجام می دهـی نیـاز بـه
نشستن های طوالنی مدت ندارند زیـرا کودکـان خصوصـا
کودکان دارای اختالل نقص توجه /بـیش فعـالی طاقـت و
توان نشستن به مدت طوالنی را ندارنـد ،تمرینـات طـوری
طراحی شده که متناسب با این نیاز خاص کودکان باشد.

فصلنامۀ روانشناسی شناختی

بهار  ،1400دورۀ  ،9شمارۀ 1

جدول - 4روایی محتوایی عناصر و مسیر تدوین برنامه آموزشی مبتنی بر ذهن آگاهی
عناصر اصلی برنامه

شاخص

ارتباط

وضو

سادگی

محتوا

C.V.R

کل

تفسیر

آیت

فعالیت یادگیری
فعالیت یاددهی
مواد و منابع یادگیری

C.V.I

1.00

0.80

1.00

0.93

مناسب

C.V.R

700.

0.80

1.00

0.83

مناسب

C.V.I

0.80

0.80

1.00

0.87

مناسب

C.V.R

1.00

1.00

0.70

0.83

مناسب

C.V.I

1.00

1.00

0.70

0.87

مناسب

C.V.R

700.
0.80

1.00

1.00

0.87

مناسب

1.00

1.00

0.93

مناسب

C.V.R

1.00

0.80

1.00

0.93

مناسب

C.V.I

1.00

0.90

1.00

0.97

مناسب

C.V.R

1.00

1.00

1.00

1.00

مناسب

C.V.I

1.00

1.00

1.00

1.00

مناسب

C.V.R

1.00

1.00

1.00

1.00

مناسب

C.V.I

1.00

1.00

1.00

1.00

مناسب

C.V.R

0.80

0.80

1.00

0.87

مناسب

C.V.I

0.90

0.90

1.00

0.93

مناسب

C.V.R

700

1.00

0.80

0.87

مناسب

C.V.I

700.

1.00

0.70

800.

مناسب

C.V.R

0.84

مناسب

C.V.I

0.92

مناسب

C.V.I
مکان یادگیری
زمان یادگیری
گروه بندی
ارزشیابی
توانمندی ها و مهارت های کسب شده

متوسط شاخص روایی محتوا(S-
CVI/Ave
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1.00

720

1.00

0.87

مناسب

جدول  -5روایی محتوایی برنامه توانبخشی مبتنی بر ذهن آگاهی
اصلی برنامه
 ،1400دورۀ  ،9شمارۀ 1
عناصر بهار

برنامه آموزش مبانی و

C.V.R

0.80

1.00

0.80

0.87

مناسب

C.V.I

0.90

1.00

0.90

0.93

مناسب

C.V.R

0.83

مناسب

مبانی ذهن آگاهی

C.V.I

0.92

مناسب

آگاهی نسبت به محیط

C.V.R

0.80

1.00

1.00

0.93

مناسب

پیرامون

C.V.I

0.90

1.00

1.00

0.97

مناسب

شنیدن ذهن آگاهانه

C.V.R

1.00

1.00

0.80

0.93

مناسب

C.V.I

1.00

1.00

0.90

0.97

مناسب

C.V.R

0.80

1.00

1.00

0.93

مناسب

C.V.I

0.90

1.00

1.00

0.97

مناسب

C.V.R

1.00

1.00

1.00

1.00

مناسب

C.V.I

1.00

1.00

1.00

1.00

مناسب

C.V.R

1.00

1.00

0.80

0.93

مناسب

C.V.I

1.00

1.00

0.90

0.97

مناسب

C.V.R

070

0.80

1.00

0.80

مناسب

C.V.I

0.80

0.90

1.00

0.90

مناسب

C.V.R

1.00

1.00

1.00

1.00

مناسب

C.V.I

1.00

1.00

1.00

1.00

مناسب

مجموع آموزش تمرینات

C.V.R

0.93

مناسب

آگاهی به بیرون

C.V.I

0.97

مناسب

ذهن آگاهی نسبت به افکار

C.V.R

1.00

0.80

0.60

0.80

مناسب

C.V.I

1.00

0.90

0.80

0.90

مناسب

C.V.R

0.80

0.80

0.70

0.73

مناسب

C.V.I

0.90

0.90

0.80

0.87

مناسب

C.V.R

0.60

0.60

0.80

0.67

مناسب

C.V.I

0.80

0.80

0.90

0.83

مناسب

C.V.R

0.60

0.80

0.70

0.86

مناسب

C.V.I

0.80

0.70

0.80

0.77

مناسب

C.V.R

0.60

1.00

0.80

0.80

مناسب

C.V.I

0.80

1.00

0.90

0.90

مناسب

C.V.R

0.70

0.70

1.00

0.78

مناسب

C.V.I

0.80

0.80

1.00

0.87

مناسب

C.V.R

070

070

0.80

0.77

مناسب

C.V.I

0.80

0.80

0.90

0.83

مناسب

مجموع برنامه  -آموزش

C.V.R

0.87

مناسب

آگاهی به درون

C.V.I

0.85

مناسب

کل برنامه آموزشی

C.V.R

0.87

مناسب

متوسط شاخص روایی

C.V.I

0.91

مناسب

تنفس ذهن آگاهانه
مجموع آموزش تمرینات

چشیدن ذهن آگاهانه
بوییدن ذهن آگاهانه
لمس ذهن آگاهانه
حرکت ذهن آگاهانه

ذهن آگاهی نسبت به هیجان
ذهن آگاهی نسبت به بدن

آموزش برنامه آگاهی به درون

ذهن آگاهی نسبت به روابط
ذهن آگاهی نسبت به تکلیف
شفقت ذهن آگاهانه
ذهن آگاهی نسبت به هدف

S-CVI/Aveمحتوا
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C.V.I

1.00

0.90

0.80

0.90

مناسب
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C.V.R

1.00

0.80

0.60

0.80

دیدن ذهن آگاهانه

برنامه آموزش آگاهی به بیرون

ارتباط

مناسب

ذهن آگاهی چیست

چیستی

شاخص

وضو

روانشناسی تفسیر
کل آیت
سادگی
شناختی
فصلنامۀ

فصلنامۀ روانشناسی شناختی

بهار  ،1400دورۀ  ،9شمارۀ 1

یافته های جداول شماره (4و )5نشان می دهد ،حـداقل و
حداکثر میزان  CVRبـرای هـر مـاده یـا جـزء برنامـه بـه
ترتیب 0/73و  1محاسبه است .با توجه بـه تعـداد  10نفـر
تعداد افراد گروه پائل و حـداقل مقـدار قابـل قبـول بـرای
تأیید اعتبار محتوایی اجزاء برنامه که  0 /62در نظر گرفته
شده بود ،مقدار  CVRبه دست آمده برای هر جزء یا مـاده
برنامه مناسب اسـت .همچنـین حـداقل و حـداکثر میـزان
 CVIبرای هر آیت یا جزء برنامه بـه ترتیـب  0/80و  1بـه
دست آمد که نشان میدهد همه اجزاء یا آیـت هـای دارای
نمره باالتر از  0 /62بوده و مناسب تشخیص داده شدهانـد.
در نهایت متوسط شاخص روایی محتوا ( ( Ave/ CVI -S
برای کل برنامه 0/91به دست آمد.
بحث و نتیجهگیری

پژوهشهای متعددی در ایران و دیگر کشورها انجـام
شده است اما اکثر پژوهشهای انجامگرفته در ایـران کـه
مداخالت ذهنآگاهی را بر روی کودکان و نوجوانـان اجـرا
کردهاند (نوری مقدم و همکاران1397 ،؛ کیـانی و هادیـان
فــرد )1395 ،در واقــع از همــان مــداخالتی کــه مخــتص
Poissant, Mendrek, Talbot, Khoury & Nolan

1
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اختالل نقص توجه-بیشفعالی یکی از اختالالت شـایع
کودکان است که در کودکان ایرانی نیز شیوع نسبتاً باالیی
دارد .این اختالل عالئمی رفتاری و شناختی را در حیطـه-
های ک توجهی ،بیشفعالی و تکانشگری در بر میگیـرد و
مــیتوانــد مبتالیــان را بــا آســیب در زمینــههــای فــردی،
تحصیلی ،خانوادگی و اجتماعی مواجه نماید .پژوهشهـا از
نارسایی کارکردهای اجرایی گوناگون در مبتالیان به نقص
توجه-بیشفعالی حمایت میکننـد .مـداخالت مبتنـی بـر
ذهنآگاهی یک گروه از مداخالت هستند کـه بـر اسـا
مطالعــات در بهبــود بســیاری از اخــتالالت مؤثرنــد ،ایــن
مداخالت به طـور خـاص در بهبـود و ارتقـاء کارکردهـای
اجرایی کودکـان و نوجوانـان (بچمـن و همکـاران2018 ،؛
جانز و همکاران 2019؛ فلور و همکـاران 2017؛ کـولینز و
همکاران2012 ،؛ دایمونـد و لـی2019 ،؛ و زنـر )2014 ،و
همچنین کاهش عالئ اختالل نقـص توجـه-بـیشفعـالی،
خصوصاً برای بیمارانی که به دارودرمانی پاس ،نمـیدهنـد
یا کمتر پاس ،میدهند ،مـؤثر اسـت (پواسـانت ،منـدرک،
تالبوت ،کوری و نوالن.)2019 ،1
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بزرگساالن بودهاند استفاده نمودهاند .این در صورتی اسـت
که آموزش ذهنآگاهی برای بزرگساالن ،از لحـا زمـان و
تعداد جلسات ،تمرینات ،تکنیکها ،زبان مورد اسـتفاده در
دستورالعملها و تمرینات خارج از جلسـه ،بـرای کودکـان
مناسب به نظر نمیآیددر برنامه های مداخله ای مخصوص
کودکان باید نکاتی بیش از اصـالحات جزئـی در برنامـهی
آموزشی بزرگساالن را در بر بگیرد .پژوهش حاضر با هدف
طراحی و تدوین برنامه توانمندسازی مبتنی بر ذهنآگاهی
برای کودکان و دانشآمـوزان دارای اخـتالل نقـص توجـه/
بیش فعالی انجام شد .مرحلــﮥ اول پـژوهش بـا توجـه بـه
رویکرد سنتز پژوهی به تبیین چارچوب مفهومی برنامه بـا
محوریت ذهن آگاهی است ،هدف برنامه متمرکز بر بهبـود
و ارتقاء کارکردهای اجرایی است ،ایـن چارچوب مفهـومی
در نقـــش پیوند دهنده و هماهن کننده همـــه ابعـــاد و
مؤلفههای یک برنامه است ،تـا اطالعــات گــردآوری شده
پیرامون آن ترکیـب شوند .چارچوب شکل گرفتـه تلفیقـی
از چند مفهوم اصلی است .1 :ذهن آگـاهی ،کابـات زیـن،
بادریک،سگال و زایلووسکا  .2جایگاه و نقـش کارکردهـای
اجرایی درنظریه بارکلی و راپورت  .3نحوه درگیـری ذهـن
آگاهی وکارکردهـای اجرایـی در بـروز و کـاهش نشـانگان
رفتاری هب  ،زایلوسکا و بادریک مورد بررسی قرار گرفـت
 .4بر همین اسا ابعاد یا مؤلفههای توانمندسازی مبتنـی
بر ذهن آگاهی به صورت یک فرایند سـاختارمند گـام بـه
گام و بر اسا توالی مهارتهای ذهن آگـاهی کـه شـامل
الف) .آگـاهی نسـبت بـه محـیط ،ب) .آگـاهی نسـبت بـه
تنفس ،ج) .آگاهی نسبت به حوا  .) ،آگاهی نسـبت بـه
ذهن ،ه) .آگاهی نسبت به دیگران د)  .آگاهی نسبت به هر
چیــز مــورد بررســی قــرار گرفــت و تمرینــات شـــناختی-
رفتــاری در راســتای بهبودکارکردهــای اجرایــی و کــاهش
نشانگان رفتاری طراحـی و تـدوین شـد .برنامـه آموزشـی
طراحی شده در این پژوهش شامل  16جلسـه کودکـان و
سه جلسه آمـوزش والـدین اسـت .برنامـه از بخـش هـای
مبانی،آگاهی به بیرون ،آگاهی به درون تشکیل شده است.
هر جلسه شامل سه بخش تنفسـی ،تمرکـزی و حرکتـی
است.که بـا چشـیدن ،بـو کـردن ،دیـدن ،شـنیدن ،لمـس
کردن ،حرکت کردن ،تجربهی هیجانـات و دریافت/ارائـهی
عشق و مهربانی انجام می شود .زمان اجرا برای هر جلسه
ی فردی  45دقیقه و گروهی60دقیقه است که بـه شـکل
یــک کتــاب راهنمــا 20،کــاربرگ و  120کــارت هدفمنــد
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 پـس از بـازبینی و اصـال برنامـه،درمرحلﮥ دوم پژوهش
 )بـرای کـلAve/ CVI -S( متوسط شاخص روایی محتـوا
 یافتههای پـژوهش در خصـوص.به دست آمد0/91 برنامه
روایی محتوایی اجزاء و بخشهای مختلف برنامه از دیدگاه
 نشان دهنده ضروری بـودن،متخصصان پانل اعتبار بخشی
 وضـو و سـادگی) آنهـا،و مناسب بودن (مـرتبط بـودن
 نتایج به دست آمده نشان داد که این برنامه با تأیید.است
روایی محتوایی ازمنظر متخصصان می تواند به عنوان یـک
برنامه جامع برای توانمندسازی کودکان بـا اخـتالل نقـص
 انجـام، بیش فعالی در مراکز آموزشی و توانبخشـی/ توجه
.امور بالینی و پژوهشی مورد استفاده قرار گیرد

 تکـالیف و حرکـات مناسـب بـه صـورت، بازیها،تمرینات
بسیار دقیق برای استفاده درمانگران طراحی و تدوین شده
 این برنامه با بسیاری دیگر از برنامههای آموزشـی یـا.است
"روانشناختی مورد استفاده مانند برنامـه"ذهـن کـودک
 برنامه "ذهـن مـن"ریـدیلکوف و،)2019( وود و همکاران
) برنامــه"مغــز متفکــر" کوهولیــک و2018( همکــاران
 برنامه"ذهن آگاهی مبتنی بر هنر" فلور،)2020 (همکاران
 برنامه"کف پاها" سـین و همکـاران،)2014( و همکاران
،)2016( ) و برنامه "مایندآپ"مـالونی و همکـاران2011(
در استفاده از مبانی پایه ی ذهن آگاهی و توجه به حـوا
 میــزان، امــا در تعــداد جلســات،کودکــان همســو اســت
 و نـوع فعالیـت، سن مخاطب،اختصاص یافته به هر جلسه
ها و تکالیف و تنظی ترتیب جلسـات از عینـی بـه ذهنـی
. تفاوت دارند و همسو نیستند

تشکر و قدردانی
این مطالعه با حمایت مالی ستاد علوم و فنـاوری شـناختی
. انجام شده استIR.KHU.REC.1398.045 با کد
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