شمارة  .،02تابستان  .،6931صص 93-84

مطالعات روانشناسی ورزشی

تأثیر یوگا و نوروفیدبک بر کاهش اختلال توجه و تمرکز بیشفعالی در کودکان
 5-62سال
شمسالملوک رشیدیپور ،6رزا رهاوی عزآبادی ،2و مهدی نمازیزاده
تاریخ دریافت6938/23/09 :

9

تاریخ پذیرش6935/60/00 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،ارزیابی تأثیر یوگا و نوروفیدبک بر کاهش اختلال توجه و تمرکز بیشفعالی در کودکان
01ـ 5سال شهرستان میبد بود .در این پژوهش کارآزمایی بالینی که با طرح پیشآزمون ـ پسآزمون اجرا گردید،
 84کودک مبتلا به اختلال توجه /بیشفعالی بهصورت تصادفی خوشهای به چهار گروه مساوی یوگا ،نوروفیدبک،
نوروفیدبک ـ یوگا و کنترل تقسیم شدند .گروههای تمرینی بهمدت هشت هفته به تمرین پرداختند (برنامۀ تمرینی
شامل سه جلسه در هفته و هر جلسه 01دقیقه فعالیت بود) .بهمنظور ارزیابی گروههای تمرینی از پرسشنامۀ کانرز
(فرم والدین) بهعنوان پیشآزمون و پسآزمون استفاده گردید .جهت تحلیل دادهها نیز آزمون تحلیل کواریانس
مورد استفاده قرار گرفت .نتایج نشان میدهد که پس از هشت هفته ،کاهش معناداری در نشانههای اختلال توجه/
بیشفعالی در گروههای آزمایشی مشاهده میشود ))P<0.05؛ بدینمعناکه درمان با یوگا تأثیر بیشتری نسبت به
نوروفیدبک ـ یوگا و نوروفیدبک در بهبود کودکان بیشفعال داشته است.
کلید واژهها :کودکان ،اختلال توجه /بیشفعالی ،یوگا ،نوروفیدبک

 .0کارشناس ارشد رفتار حرکتی دانشگاه آزاد خوراسگان ،اصفهان
 .2استادیار رفتار حرکتی دانشگاه الزهرا (نویسنده مسئول)
 .3دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد خوراسگان ،اصفهان

Email: rozarahavi@yahoo.com
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مقدمه
سلامتی و بیماری کودکان در سلامتی و بیماری جامعۀ
فردا و نسلهای آینده اثرگذار میباشد؛ لذا ،بهداشت
روانی و پژوهش در نحوۀ سازگاری کودکان ،به رشد
و باروری آنها در دوران بزرگسالی کمک نموده و
عدم توجه به شرایط رشدی دوران کودکی ،صدمات
جبرانناپذیری را بر سلامت روانی جامعه وارد خواهد
کرد (ولرچ و باوومگیرتل ،0990، 0ص .)070 .اختلال
بیشفعالی /2کمبود توجه در زمرۀ بحثانگیزترین
اختلالات روانی دورۀ کودکی بهشمار میرود و بیش از
هر اختلال دیگری باعث مراجعۀ کودکان به
روانپزشک و مشاور اطفال میشود .این اختلال با
الگوی مزمن نقص در توجه ،بیشفعالی و تکانشگری
(که در سنین کودکی بروز پیدا میکند) مشخص
میگردد .علاوهبراین ،در مطالعات گوناگون بر
خودنظمدهی ضعیف و مشکل در کنترل رفتار
بهعنوان ویژگی اصلی این اختلال تأکید زیادی شده
است .برآوردهای دقیقتر در بیشتر جوامع نشاندهندۀ
این است که سه تا  05درصد از جمعیت کودکانی که
در سنین آموزش قرار دارند ،به این اختلال مبتلا
میباشند (بارکلی ،فیشر ،اسمالیش و فلتچر،2110 ، 3
ص .)098 .افراد مبتلا به این اختلال ،آسیبهای
عصبروانشناختی ،مغزی ،رفتاری و هیجانی زیادی
را از خود نشان میدهند .نقص عصبروانشناختی
این اختلال با آسیب در عملکردهای اجرایی مانند
بازداری پاسخ ،توجه و حافظۀ کاری مشخص
میگردد (بارکلی و همکاران ،2110 ،ص  .)098در
ارتباط با سطح مغزی مطالعات نشان دادهاند که اندازه
و عملکرد شبکۀ عصبی ناحیۀ پیشانی آهیانهای این
کودکان کاهش یافته است (بارکلی و همکاران،
 ،2110ص .)095علاوهبر وجود مشکلات برای خود
1. Wolraich & Baumgaertel
2. ADHD
3. Barkley, Fischer, Smallish & Fletcher

کودکان ،والدین آنها نیز مشکلاتی را درمورد خود و
در ارتباط با فرزندان خویش تجربه میکنند.
ازآنجاییکه این کودکان مشکلات رفتاری و تحصیلی
بیشتری را نسبت به همسالان خود بروز میدهند،
معمولاً والدین آنها نسبت به والدین کودکان عادی،
سطح استرس و افسردگی بالاتری را تجربه میکنند و
این اختلالهای والدین باعث اختلال در عملکردهای
خانوادگی میشود (وندت ،2111 ،8ص.)99 .
اگرچه برای درمان این اختلال روش تکاملیافتهای
موجود نمیباشد؛ اما روشهای گوناگونی از جمله
خانوادهدرمانی،7
رواندرمانی،0
دارودرمانی،5
گروهدرمانی ،4درمانشناختی رفتاری( 9نوروفیدبک) و
شیوههای آرامبخش (یوگا) 01در درمان این بیماری
بهکار میرود (بخشایش ،2100 ،ص .)211 .یوگا از
جمله روشهای درمانی مورد بررسی است که با
افزایش توان سازگاری دستگاههای روانی ،عصبی،
ایمنی ،شناختی و تعدیل سیستم عصبی خودکار و
افزایش پایداری جسمی و مقاومت بدن و نیز تعدیل
سیستم ایمنی میتواند بر احساس سلامت کلی بدن
تأثیرگذار باشد (پارشاد ،2118 ،00ص .)092 .طبق
نتایج پژوهش کومار02و همکاران ( )2102ورزش یوگا
بر کاهش اضطراب ،بهبود رفاه و شخصیت ذهنی
بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن (دیابت ،اختلالات
روانی و بیشتر بیماریهایی که باعث کیفیت پایین در
زندگی میشوند) مؤثر میباشد.
با توجه به مطالعات انجامشده ،یوگا مداخلۀ مناسبی
است برای کنترل استرس ،تنظیم فشارخون ،کنترل
سیستم عصبی ،ضربان قلب ،کاهش اضطراب ،بهبود
4. Wendt
5. Medications
6. Psychotherapy
7. Family Therapy
8. Group Therapy
9. Cognitive Behavioral Therapy
10. Yoga
11. Parshad
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رفاه ،افزایش اعتمادبهنفس ،افزایش ارتباطات
اجتماعی ،افزایش مشارکت در کار کلاسی و افزایش
تمرکز کودکان مبتلا به مشکلات عاطفی و رفتاری
تأثیر بهسزایی داشته است؛ اگرچه یافتههای پژوهش
جاکوبسن و تراوکس ( )0990روش درمانی یوگا را
اثرگذار نمیداند .یکی دیگر از روشهای مورد استفاده
در درمان کودکان بیشفعال ،نوروفیدبک است.
پژوهشگران نوروفیدبک را پنجرهای جدید برای
سنجش و تغییر حالتهای مغزی میدانند (لنست و
لیندن،2100،0ص .)938،درحقیقت ،نوروفیدبک نوعی
رویکرد توانبخشی در درمان بیشفعالی است (باربسز
و باربسز ،0995 ،2ص.)2 .
از طریق آموزش نوروفیدبک میتوان ریتمها و
فرکانسهای نابههنجار براساس تشخیص مبتنیبر
موجنگاری کمی مغزی را به ریتمها و فرکانسهای
بههنجار (یا نسبتاً بههنجار) و بهدنبال آن حالات
روانشناختی نابههنجار را به حالات بههنجار تبدیل
نمود (گالانتینو ،بزدیوکا ،ایزلر و هولبروک 3و ،2118 ،
ص .)54 .نوروفیدبک بر نشانههای اصلی بیتوجهی،
تکانشگری و بیشفعالی متمرکز بوده و توجه بسیاری
را بهخود جلب نموده است (باربسز و باربسز،0995 ،
ص .)3،شایانذکر است که استفاده از این روش
موجب کاهش معنادار بیتوجهی ،بیشفعالی و
تکانشگری میشود (کویجزر ،ون چی ،دی مور،
گریتز و بایتیلار ،2101 ، 8ص .)344 .مطالعات سه
دهۀ اخیر حاکی از آن است که نوروفیدبک موجب
بهبود توجه ،کنترل رفتار ،افزایش فعالیت قشری و
ارتقای نمرات آزمون هوش و پیشرفت تحصیلی افراد
میشود (مادیگان 5و همکاران ،2113 ،ص.)80 .
1 . Lancaste & Linden
2 . Barabasz
& 3. Galantine, Bzdewka, Eissler-Russo
Holbrook,
& 4 Kouijzer, van Schie, de Moor, Gerrits,
Buitelaar
5. Maddigan
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همچنین ،نتایج پژوهشهای پیشین نشان میدهد که
نوروفیدبک روشی مؤثر در درمان اختلالات مختلف از
جمله اختلال بیشفعالی /کمبود توجه ،اضطراب،
وسواس و صرع میباشد (اگنر و گروزیلیر،2118 ،0
ص )038 .و نوروفیدبک و پردازش توجه (اگنر و
گروزیلیر  ،2118 ،ص ،)033 .دقت در آزمون حافظۀ
کاری (ورنونف فریک ،گروزیلیر ،2118 ، 7ص )59 .و
عملکرد در آزمون چرخش ذهنی را بهبود میبخشد.
همچنین ،بر اختلال سلوک کودکان بیشفعال تأثیر
بهسزایی دارد .درمقابل ،یافتههای لینز )2118( 4و
بوگارد )2112( 9با نتایج پژوهش حاضر در تناقض
میباشد.
حال ،با توجه به طیف وسیع کودکان بیشفعال جامعه
و تأثیری که بیشفعالی بر پیشرفت تحصیلی ،روابط
اجتماعی ،خانوادگی و شغلی دارد ،میتوان به اهمیت
این اختلال و درمان آن پی برد .با توجه به مطالعات
صورتگرفته میتوان گفت که انتخاب نوع درمان
باید بهگونهای باشد که حداکثر تأثیر و حداقل
پیامدهای منفی را بهدنبال داشته باشد (ونت،2111 ،
ص .)25 .امروزه ،بیشتر از پیش اثرات تمرینات
ورزشی یوگا و درمانشناختی رفتاری 01بهوسیلۀ
نوروفیدبک بر همگان آشکار شده است؛ از این رو،
براساس اهمیت و گستردگی مسألۀ افزایش اختلال
( ،)ADHDپژوهش حاضر میتواند با کاهش این
اختلال بهوسیلۀ ورزش تمرکزی یوگا و نوروفیدبک،
راهگشای انجام مطالعات بیشتر درزمینههای کاهش
مشکلات رفتاری و تأثیرات آن بر مسائل تحصیلی،
یادگیری و تربیتی دانشآموزان باشد .همچنین،
میتواند برای مشاوران ،روانشناسان ،معلمان ،مربیان
تربیتبدنی و تمام افرادی که با تعلیم و تربیت
6. Egner & Gruzelier
7. Vernon, Frick& Gruzelier
8 Leins
9 Beauregard
)10 Cognitive–behavioural therapies (CBT
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دانشآموزان در ارتباط هستند ،مفید و اثرگذار باشد؛
ازاینرو ،پژوهشگر قصد دارد با توجه به یافتههای
حاصل از مطالعات پیشین ،اثرات تفکیکی و تلفیقی
هرکدام از روشهای درمان شناختی رفتاری
(نوروفیدبک) و شیوههای آرامبخش (یوگا) بر شاخص
اختلال توجه و تمرکز آزمون کانرز کودکان بیشفعال
را مورد بررسی قرار دهد و به این سؤال اساسی پاسخ
گوید که آیا روشهای یوگا و نوروفیدبک بر کاهش
اختلال توجه و تمرکز بیشفعالی در کودکان 01ـ5
ساله تأثیر دارد؟

روششناسی پژوهش
پژوهش حاضر مطالعهای آزمایشی با طرح پیشآزمون
ـ پسآزمون با گروههای تجربی و کنترل میباشد.
شرکتکنندگان
در این پژوهش درمان بهعنوان متغیر مستقل مطرح
شد و بهصورت ورزش تمرکزی یوگا ،نوروفیدبک و
درمان ترکیبی نوروفیدبک ـ یوگا ارائه گردید .کاهش
اختلال توجه و تمرکز نیز بهعنوان متغیر وابسته در
نظر گرقته شد .جامعۀ آماری پژوهش را کودکان
01ـ 5ساله که با تشخیص اختلال کمبود توجه/
بیشفعالی (بهوسیلۀ روانپزشک) به مرکز کاردرمانی
شهرستان میبد مراجعه کرده بودند ،تشکیل دادند که
از میان این کودکان 84 ،کودک مبتلا به اختلال
بیشفعالی /نقص توجه ،با توجه به مصاحبۀ بالینی و
ملاکهای تشخیصی این اختلال به روش نمونهگیری
تصادفی انتخاب شدند .ابتدا ،از کودکان و والدین
آنها که تمایل به همکاری و مشارکت در پژوهش
داشتند ،مصاحبۀ تشخیصی ساختاریافته براساس
DSM-IV-TRبهعمل آمد و کودکانی که تشخیص
اختلال بیشفعالی /نقص توجه دریافت نمودند،
بهعنوان نمونه برگزیده شدند .در ادامه ،کودکان
انتخاب شده بهصورت تصادفی در چهار گروه
آزمایشی قرار گرفتند.
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ابزار و شیوه گردآوری دادهها
بهمنظور ارزیابی گروهها از مقیاس درجهبندی کانرز
در دو فرم والدین و معلم ( )0901جهت کمک به
شناسایی کودکان بیشفعال استفاده گردید .فرم کوتاه
والدین مرکب از  84پرسش میباشد .براساس تحلیل
عاملی که توسط ویتی 0و همکاران ( )0974انجام
گرفته است ،این فرم دارای پنج عامل میباشد که
عبارت هستند از :مشکلات سلوکی ،بیتوجهی و
رویاپردازی ،بیشفعالی ،انفعالیبودن و اضطراب ـ
خجالتی .این مقیاس دارای گزینههای "اصلاً ،تنها
کمی ،زیاد و بسیار زیاد" است که بهصورت صفر،
یک،دو و سه نمرهگذاری میشود؛ لذا ،دامنۀ نمرات
فرم والدین بین صفر تا  088در نوسان میباشد.
علاوهبراین ،در سنجش ثبات درونی که توسط کانرز
( )0991صورت گرفت ،همبستگیهای هریک از
سؤالات با کل آزمون در گسترهای از ( )1/29تا
( )1/40قرار داشت .ضرایب پایایی بازآزمایی این
مقیاس نیز با فاصلۀ چهار تا شش هفته برای نمرۀ
کل معادل ( )1/40و برای زیرمقیاسهای مشکلات
سلوک ،بیتوجهی ـ رویاپردازی ،بیشفعالی ،اضطراب
ـ خجالتی و انفعالیبودن بهترتیب (،)1/49( ،)1/44
( )1/40( ،)1/78و ( )1/41گزارش شده است (الریچ و
باومگارتل ،0990 ،ص.)077 .
چکلیست مصاحبۀ بالینی 2براساس رد و شمول
بیشفعالی  :DSM-IV-TRبهمنظور کمک به
تشخیص بیماران مبتلا به بیشفعالی از چکلیست
مصاحبۀ بالینی براساس معیارهای تشخیصی
بیشفعالی استفاده گردید .مادههای این چکلیست
درواقع همان ملاکهای تشخیصی رد و شمول
بیشفعالی برای کودکان بیشفعال است که بهصورت
سؤالی مطرح شده و برای تمامی آزمودنیها تکمیل

1. Gyvty
2. Clinical Interview Checklis
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میگردد .شایانذکر است که روایی ملاک آزمون
معادل ( ،)1/84ضریب پایایی معادل ( )1/42و آلفای
کرونباخ معادل ( )1/91گزارش شده است (بارکلی،
 ،0993ص.)2 .
روش اجرای پژوهش
پس از انجام مصاحبۀ بالینی با کودکان و والدین
آنها و تشخیص اولیۀ اختلال بیشفعالی /نقص
توجه ،والدین کودکان چکلیست مصاحبۀ بالینی را
بهعنوان پیشآزمون تکمیل نمودند .پس از امضای
رضایتنامه ،کودکان وارد جلسات درمانی شدند.
لازمبهذکر است که جلسات درمانی براساس پروتکل
درمانی شناختی ـ رفتاری انجام گرفت .خلاصۀ
موقعیتهای درمان به شرح زیر میباشد (بخشایش،
 ،2100ص.)055 .
موقعیت درمان با حرکات ورزشی یوگا که طی آن
چهار دختر و هشت پسر بهمدت هشت هفته و 21
جلسۀ درمانی در هر جلسه یک ساعت (طبق کتاب
بازیدرمانی برای کودکان بیشفعال (بخشایش،
 ،2100ص )00 .به فعالیت میپرداختند ،بهعنوان
موقعیت آزمایشی اول در نظر گرفته شد .این برنامۀ
آموزشی در طول  21جلسۀ  01دقیقهای طبق مرکز
یادگیری کنترل ناهنجاریهای ایران برای آموزش
گروهی ورزش یوگا بر روی کودکان بیشفعال اجرا
گردید .افراد این گروه در ابتدای هر جلسه بهمدت 21
دقیقه حرکات جلسۀ قبل را تکرار نموده و  81دقیقۀ
بعد را تحت آموزش حرکات تمرکزی یوگا شامل :پنج
دقیقه چرخش آگاهی 01 ،دقیقه حرکات کششی05 ،
دقیقه آساناها 0و  01دقیقه شاواسانا 2قرار میگرفتند.
چرخش آگاهی ،آرامتنی ابتدای کلاس برای
متمرکزکردن توجه و آگاهی از محیط بیرون به درون
کلاس و آمادگی بدنی و ذهنی آزمودنیها برای شروع

تمرینات بود .حرکات کششی نیز برای آمادگی بدن
جهت شروع آساناها همراه با تمرکز بر روی دم و
بازدم اجرا میگردید (وندت ،2111 ،ص.)85 .
شایانذکر است که آساناها حرکات و تمرینات بدنی
یوگا را شامل میشد و شاواسانا ،آرامتنی انتهای
کلاس بود که در آن تمام بدن به حالت استراحت و
آرامش تنی قرار می گرفت .یکی از دلایل استفاده از
تمرینات یوگا این بود که معمولاً کودکان بیشفعال
دارای تنفس کوتاه و سطحی میباشند که سبب
میگردد اکسیژن کافی وارد بدن آنها نشود.
زمانیکه این کودکان بر نحوۀ تنفس عمیق خود
متمرکز میشوند ،میتوانند میزان اکسیژن دریافتی
بدن خود را تا چندین برابر افزایش دهند و این امر
منجر به این میشود که کودکان احساس سلامت
بیشتر ،افزایش سطح انرژی ،کاهش اضطراب و
برانگیختگی و تحریکپذیری را تجربه نمایند.
همچنین ،تمرین تنفس عمیق به کودکان بیشفعال
کمک میکند تا هر زمان احساس تنش و
تحریکپذیری زیادی داشتند و حس نمودند که
نمیتوانند بر ذهن و بدن خود متمرکز باشند ،با
انجامدادن چند تمرین تنفس عمیق و ساده بتوانند به
حالت آرامش و آمادگی ذهنی برسند .حرکات
تمرکزی یوگا شامل :حالت مرده ،حرکت ساده ،تمرین
ایستادن در وضعیت کوه ،نیلوفر آبی ،خم به جلو
حالت نشسته ،خم به جلو با پاهای باز ،بچه،
چمباتمه ،3مرد جنگجو ،درخت ،حالت تعادل ،تنفس
کامل درحالت ایستاده ،حالت ریشی ،8حرکت مثلث،
شیر ،خمش پشت ،چرخش ساده ،تمرین تمرکز،
کشش پشت ،بلندکردن یک پا ،حرکت ماهی ،پل،
چرخ ،چرخش باد ،شمع ،کبری ،ملخ ،کمانی ،چرخش
سر ،پا روی پا ،آرنج به زانو ،کشش ران و زانو ،خم به
جلو درحالت ایستاده ،وضعیت صندلی یک و دو ،زاویۀ

1. Asana
2. Shavasana

3. Chmpatmh
4. Ulceration
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چرخشی ،پاداسانا ،0کشش به طرفین به حالت
ایستاده ،سلام بر خورشید ،قلابکردن پا ،ناتاراج،2
تکاملی درخت ،حالت تفکری برای فکر ،خم به جلو با
پاهای باز ،عقاب ،ستون فقرات بهصورت نیمهچرخش
هوشیارانه ،قایق ،تمریندادن چشم ،وضع نشسته
درحالت تفکر و خرگوش بود .از مزیتهای استفاده از
این روش میتوان گفت که کودکان از طریق بازی
(نسبت به روشهای درمانی دیگر) بیشتر لذت
میبرند (وندت ،2111 ،ص.)55 .
علاوهبراین ،موقعیت درمان با نوروفیدبک (با چهار
دختر و هشت پسر که دو پسر حین انجام آزمون از
شرکت در پژوهش انصراف دادند) بهمدت هشت هفته
و  21جلسۀ درمانی در هر جلسه  85دقیقه (طبق نرم
جهانی برای استفاده از دستگاه نوروفیدبک) ،بهعنوان
موقعیت دوم در نظر گرفته شد .کودک در هر جلسۀ
تمرینی ،هریک از تمرینات را که بهمدت پنج دقیقه
بهطول میانجامید (بین تمرینها  50ثانیه استراحت
در نظر گرفته شده بود) ،اجرا مینمود .پروتکل
آموزشی بدینترتیب بود که فرد در جلسات با
نوروفیدبک بر روی یک صندلی راحت و در اتاقی
ساکت نشسته و لالۀ هر دو گوش ،نواحی گیجگاهی3
چپ و ناحیۀ آهیانۀ مرکزی 8وی با الکل سفید و ژل
نیوپرپ 5توسط آزمونگر آمادهسازی شده و الکترود
مرجع به گوش چپ و الکترود گراند به گوش راست
(با استفاده از چسب ده ـ بیست )0وی متصل
میگشت .در این قسمت از پژوهش ،کودکان به
صفحۀ رایانه نگاه میکردند؛ درحالیکه بازخورد
دیداری و شنیداری را دریافت مینمودند .سپس ،از
آزمودنیها خواسته میشد تا با تمرکز بر صفحۀ
1. Pasadana
2. Nataraj
3. Temporal Area
4. Centeral Parietal
5. Nyvprp
6. TEN20

نمایش و تکالیف ،بازیهای موردنظر را با موفقیت
انجام دهند.
7
با توجه به شاخصهای ای.ای.جی در کودکان
بیشفعال ،نوروفیدبک نوعی بیوفیدبک 4است که
میتواند جهت آموزش کودکان دچار بیشفعالی جهت
تغییر رفتار آنها استفاده شود؛ بدینصورتکه ابتدا
باند بتا 21ـ 05هرتز بهعنوان باند افزایشی و باندهای
تتا و بتای بلند بهعنوان باندهای کاهشی مورد استفاده
قرار گرفت و در نیمۀ دوم درمان بهجای باند بتا از
باند بتای پایین 05ـ 02هرتز بهعنوان باند افزایشی
استفاده گردید .ازآنجاییکه حرکات بدن و
سیگنالهای عضلانی نیز ممکن است موجب ایجاد
امواج مصنوعی مغز شوند ،برای حصول اطمینان از
اینکه این سیگنالهای عضلانی (که به زبان
تخصصی "آرتیفکتهای ای.ای.جی" نامیده
میشوند) محاسبه و منظور نگردند ،از باندهای
فرکانسی تتا (چهار تا هفت هرتز) و بتای بلند ) 21تا
 31هرتز( بهعنوان باندهای توقف استفاده می شود؛
درنتیجه ،زمانی به فرد "یک" تعلق میگیرد که
آزمودنی بتواند بهمدت پنج ثانیه موج افزایش (بتا
21ـ 05هرتز یا بتای پایین 20ـ 05هرتز) را بالاتر از
آستانۀ تعیینشده حفظ کند و موج کاهشی (تتا -8
هرتز و بتای بلند  2131هرتز) را پایین تر از آستانه
نگه دارد .این امتیاز بهصورت دیداری در صفحۀ بازی
انتخابشدۀ (نمره) ثبتشده در صفحۀ رایانه (به
صورت صوتی) به آزمودنی ارائه می گردد که این
فرایند تا پایان مدت جلسه "فیدبک "9ادامه دارد.
و برای کودک یک نوع بازی قلمداد میشود؛ در
صورتیکه برای یک فرد درمانگر ،یک نوع روش
درمانی است .لازمبهذکر است که موقعیت درمان
نوروفیدبک با یوگا (پنج دختر و هفت پسر) (بهمدت
)7. Electroencephalogram (eeg
8. Biofeedback
9. Feedback
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موازین اخلاق پژوهش وزارت علوم تحقیقات و
فناوری بررسی گردید و با کد
 IR.SSRI.REC.1395.119مورد تأیید قرار
گرفت.
روش پردازش داده ها
در ایننپ و ن از اا تننیر بر ن رس ن ا ر ن
نمبدارزی ،جداال ا ارائنۀ شنیص زنی رن ای
ت کز ا ر نس ن تنیل نبد دادهزنی ا نفریده
ر دید .زمسینس ااریینسزی ن ز ها ن ۀ اتنب
لب  1تبرد ارایی س ق ار ر فت .زمچن پ ،ییففهزی
اا ط یق راش تیر ح ل کبارینینس ،ح نل
ر دیند ا جزینها ح ننل دادهزنی نی ا ننفریده اا
ن مافزار تنیر اس ونس اس اس 2نسن ۀ  22در
طح تعنیدار ( )2/20ربرت ر فت.

هشت هفته و طی  21جلسۀ درمانی) بهعنوان
موقعیت آزمایشی سوم در نظر گرفته شد و افراد این
گروه بهمدت  01جلسه در جلسات درمانی نوروفیدبک
شرکت نمودند و  01جلسه نیز در جلسات درمان با
حرکات یوگا حضور یافتند .بهمنظور رعایت گروههای
تمرینی ،افراد این گروه در سه موقعیت متفاوت
گروهبندی شدند :گروه اول (چهار نفر) ابتدا با دستگاه
نوروفیدبک تمرین نمودند و سپس ،در جلسات درمانی
یوگا به فعالیت پرداختند؛ گروه دوم (چهار نفر) ابتدا در
جلسات درمانی یوگا به فعالیت پرداختند و درادامه ،با
دستگاه نوروفیدبک تمرین نمودند؛ برنامۀ تمرینی
گروه سوم (چهار نفر) نیز بدینشکل بود که یک روز
با دستگاه نوروفیدبک تمرین میکردند و روز بعد به
انجام حرکات درمانی یوگا میپرداختند.
لازمبهذکر است که در طول این فرایند ،آزمودنیهای
گروه کنترل (سه دختر و نه پسر) هیچگونه تمرین و
فعالیت بدنی منظمی را انجام ندادند .این پژوهش در
کمیتۀ اخلاق پژوهشگاه علوم ورزشی ،طبق منشور و

یافتهها
جدول شمارۀ یک بیانگر میزان اثرات تغییرپذیری
میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون گروههای
تمرینی بر کاهش اختلال توجه و تمرکز بیشفعالی در
کودکان مبتلا به ( )ADHDمیباشد.

جدول  .6میانگین نمرات آزمودنیها ،پیشآزمون و پسآزمون
پیش آزمون

پس آزمون

یوگا

0012

3112

گروه ها
نوروفیدبک

5414

5219

نوروفیدبک ـیوگا

0114

8412

کنترل

59

5417

1. Levene
2. SPSS
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نشاندهندۀ نتایج آزمون همگنی واریانسها
میباشد.

پیشفرض استفاده از تحلیل کوواریانس ،برابربودن
واریانس در بین جوامع است .جدول شمارۀ دو

جدول  .0آزمون همگنی واریانسها
مقدار F
1/170

درجۀ آزادی یک
3

درجۀ آزادی دو
82

براساس یافتههای مندرج در جدول شمارۀ دو ،نتایج
معنادار نبوده است ()p 0/05 ،F=1/70؛ ازاینرو،
پراکندگی نمرات گروههای آزمایش و گواه همسان

سطح معناداری
2/85

بوده و دادهها از پیشفرض لازم همگنی واریانسها
برخوردار هستند و میتوان از شاخصهای تحلیل
کوواریانس برای تفسیر دادهها استفاده نمود.

جدول  .9نتایج تحلیل کواریانس برای تأثیر روشهای درمانی بین گروهها با حذف اثر پیشآزمون
مجموع
مجذورات
205917
015211
254119

منابع تغییرات
پیشآزمون
گروه
خطا

میانگین
مجذورات
205917
015211
254119

درجۀ
آزادی
0
3
80

همانطور که در جدول شمارۀ سه ارائه شده است ،پس
از تعدیل نمرات پیشآزمون ،اثر معنادار عامل بین

F

سطح معنیداری

ضریب تأثیر

71117
03145

11111
11111

11514
11291

آزمودنیهای گروه ( F )3 ،80( =03/40و )P<1/1115
مشاهده میشود.

جدول  .8نتایج آزمون میانگین تعدیلشدة بین گروههای تمرینی و کنترل
گروهها
کنترل

یوگا
نوروفیدبک
نوروفیدبک ـ یوگا

خطای انحراف

میانگین

314
8111
314

30154
39185
00100

در جدول شمارۀ چهار ،نمرات میانگین تعدیلشدۀ گروههای
درمانی حاکی از آن هستند که تمرینات ورزشی یوگا
اثربخشی بیشتری درمقایسه با نوروفیدبک و نوروفیدبک ـ
یوگا داشته است.

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر یوگا و
نوروفیدبک در کاهش اختلال توجه و تمرکز کودکان

فاصلۀ اطمینان  35درصد
کران پایین
کران بالا
21180
82171
5129
00195
01158
32174

مبتلا به اختلال بیشفعالی /نقص توجه بود .نتایج
نشان داد که روش درمانی یوگا در فاصلۀ بین دو
مرحلۀ ارزیابی که توسط آزمون کانرز ـ فرم والدین
سنجیده شد ،حاکی از آن بود که یوگا درمان مؤثری
برای کودکان بیشفعال میباشد .در این ارتباط،
گزارش والدین از رفتار آزمودنیها حاکی از کاهش
نشانههای بیشفعالی و نمرات آنها در
خردهمقیاسهای مشکلات سلوک ،بیتوجهی و

تأثیر یوگا و نوروفیدبک بر کاهش اختلال ...

رویاپردازی و بیشفعالی و انفعالیبودن بود که با
یافتههای مطالعات مارشال 0و همکاران ()2103
همسویی داشت .همچنین ،این نتایج با یافتههای
پژوهش وندت ) (2000درخصوص اینکه برنامههای
ورزشدرمانی میزان تمرکز افراد مبتلا به بیشفعالی را
افزایش خواهد داد و این امر منجر به بهبود مشکلات
رفتاری و کارکرد اجتماعی آنها خواهد شد و نیز با
نتایج پژوهش لسی 2و همکاران ( )2101که طی آن
عنوان نمودند تمرینات یوگا باعث کاهش استرس،
افزایش اعتمادبهنفس و افزایش تمرکز کودکان مبتلا
به مشکلات عاطفی و روانی میشود ،همخوان
میباشد .ازسویدیگر ،تیلور و کو ( )2119گزارش
کردند که تمرینات ورزشی موجب بهبود واکنش
درمقابل محرکهای تنشزا میگردد و این عامل
موجب استرس کمتر دانشآموزان مبتلا به بیشفعالی
درمقابل محرکهای تنشزای مشابه میشود .از
دلایل احتمالی بهبود مشکلات رفتاری مبتلایان به
بیشفعالی در پی شرکت در برنامههای ورزشی
میتوان به تشویق به حس همکاری در گروه ،مورد
توجه قرارگرفتن و حس مقبولیت در گروه حین
جلسات ورزشی اشاره کرد (وندت ،2111 ،ص.)71 .
دراینراستا ،هوزا ،ماروگ ،پلهام ،گرینر و گناگ3
( )2113دریافتند که شکلگیری حس دوستی در بین
دانشآموزان شرکتکننده در برنامههای ورزشی
موجب کاهش مشکلات رفتاری آنها خواهد شد.
علاوهبراین ،تعامل اجتماعی تیمهای ورزشی در حین
جلسات تمرین و آموزش منجر به ارتقای رفتاری این
دانشآموزان خواهد گردید .شایانذکر است که در این
پژوهش ،بازی باعث شده بود که آزمودنیها مقداری
از انرژی خود را صرف جلسات تمرینی نمایند که این
صرف انرژی سبب کمترشدن تکانشگری و بیشفعالی
1. Marshall
2. Lesey
4. Hoza, Mrug, Pelham, Greiner, & Gnag
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آزمودنیها در ساعات باقیماندۀ روز شده بود (رنی،8
 ،2111ص .)49 .در سالهای اخیر ،بازیدرمانی
بهعنوان گونهای از تمرینات ورزشی که مورد علاقۀ
بسیاری از دانشآموزان مقطع ابتدایی قرار دارد ،مورد
توجه پژوهشگران قرار گرفته است .هاروی و
همکاران ( )2117معتقد هستند که بازی ابزاری برای
تقویت قوای ذهنی ،عقلی ،اجتماعی ،عاطفی و سلامت
کودک میباشد( .هاروی و همکاران ،2117 ،ص.
.)474
ذکر این نکته ضرورت دارد که نقطهنظری کلی و
موردتوافق برای اینکه تغییرات حاصل از یک شیوۀ
درمانی بهلحاظ بالینی معنادار یا حائزاهمیت تلقی
گردد ،موجود نمیباشد؛ اما جاکوبسون و تروآکس
( )0990جایگزینهایی را در این ارتباط مطرح
نمودهاند؛ از جمله حذف مسائل و مشکلات موجود،
کارکرد بههنجار ایجادشده پس از درمان و میزان
تغییری که از نظر اطرافیان پس از درمان در زندگی
بیمار حاصل میشود .با توجه به این مطلب مشاهده
میشود که روش درمانی نوروفیدبک روش مؤثری
بوده است .در پژوهش حاضر کاهش در علائم
بیشفعالی و خردهمقیاسهای مشکلات سلوک و
انفعالیبودن در پرسشنامۀ کانرز ـ فرم والدین
نمایانگر بود که این نتایج با یافتههای برخی از
پژوهشگران همخوانی دارد؛ از جمله پژوهش لینز
( )2118که در آن نشان داده شد که نوروفیدبک
موجب کاهش اختلال بیشفعالی میشود (تغییرات
بیشفعالی پس از  31جلسه درمان مشاهده گردید).
روزیتر )2118( 5نیز در پژوهشی که درمورد مشکلات
سلوک کودکان بیشفعال انجام داد ،گزارش نمود که
نوروفیدبک باعث کاهش مشکلات سلوک در این
کودکان میشود( .هاروی و همکاران ،2117 ،ص.
4. Rennie
5. Rossiter
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 .)479درمجموع ،با توجه به نتایج حاصل از این
پژوهش میتوان نتیجه گرفت که نوروفیدبک در
درمان بیشفعالی بر نشانههای بیشفعالی مؤثر بوده
است که این امر با نتایج مطالعات ورنون و همکاران
( )2113همسویی دارد .بوگارد ( )2112نیز اثربخشی
نوروفیدبک را بر روی افراد بیشفعال مورد بررسی
قرار داد و عنوان نمود که نوروفیدبک باعث بهبود در
رفتار و توجه آزمودنیها شده است که این امر با
یافتههای پژوهش لینز ( )2118همخوانی دارد؛ اما با
نتایج پژوهش حاضر همسو نمیباشد .از دلایل
احتمالی این نقص میتواند تعداد کم آزمودنیها ،عدم
وجود مطالعات پیگیری ،نبود سیستم تشخیصی کافی
و بهکارگیری این روش در مراکز دیگر باشد که
موجب میشوند نتیجهگیری درمورد تأثیر اختصاصی
این روش امکانپذیر نباشد (بارکلی و همکاران،
 ،2110ص.)094 .
علاوهبراین ،نتایج پژوهش حاضر درزمینۀ اثربخشی
تلفیق حرکات درمانی یوگا با نوروفیدبک بهمدت 21
جلسه بر روی کودکان بیشفعالی که در هر دو مرحلۀ
پیشآزمون و پسآزمون با پرسشنامۀ کانرر ـ فرم
والدین ارزیابی شدند ،حاکی از وجود تغییراتی معنادار
در علائم بیشفعالی و خردهمقیاسهای مشکلات
سلوک ،بیتوجهی و رویاپردازی بود که با یافتههای
مطالعاتی که درزمینۀ بررسی تأثیر درمان ترکیبی
صورت گرفتهاند (ورنون و همکاران ،2113 ،ص،)79 .
همخوانی دارد .از دلایل احتمالی این امر میتوان به
تنوع در برنامۀ درمانی کودکان و تجربه در محیطهای
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مختلف اجرایی اشاره کرد .در این راستا ،لی ()0990
در پژوهش خود به تحلیل تأثیر روشهای مختلف
درمانی پسخوراند در درمان اختلال بیشفعالی
پرداخت و عنوان نمود که روشهای درمانی
پسخوراند عصبی بهتنهایی در درمان بیشفعالی مؤثر
نبوده و مطالعات صورتگرفته دراینزمینه دارای
مشکلات روششناختی میباشند .علاوهبراین ،وی
اشاره نمود که تعمیم نتایج پژوهشی امکانپذیر نبوده
و تنها میتوان نتایج بهدستآمده را به جمعیت دارای
اختلال بیشفعالی تعمیم داد .این پژوهشگر درمجموع
نتیجهگیری میکند که روشهای درمانی پسخوراند
عصبی در ترکیب با سایر شیوههای درمانی ،برخی از
نشانگان رفتاری سندرم بیشفعالی را کاهش داده و
بهبود میبخشد (لی ،0990 ،ص.)073 .
نتایج مطالعات قبلی نشان داد روشهای درمان
شناختی رفتاری (نوروفیدبک) شاخص اختلال توجه و
تمرکز کودکان بیشفعال موثر بوده است.و نتایج این
تحقیق نشان داد و شیوههای آرامبخش (یوگا) تأثیر
بیشتری نسبت به نوروفیدبک ـ یوگا و نوروفیدبک در
بهبود کودکان بیشفعال داشته است.

تشکر و قدردانی
بدینوسیله نویسندگان مراتب تشکر و قدردانی خود را
از مدیریت و کلیۀ کارکنان مرکز مشاوره و خدمات
روانشناختی میبد و نیز تمامی کودکان شرکتکننده
در پژوهش و والدین آنها ابراز مینمایند
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Abstract
The present research was aimed at investigating the effect of yoga and neurofeedback on
the reduction of focus disorder/hyperactivity among 5-10 years old kids in the city of
Meybod, Iran. In this clinical trial which was undertaken via pre-test/post-test design, 48
kids engaged with focus disorder/hyperactivity were randomly clustered into four groups
of the same size: yoga, neurofeedback, yoga-neurofeedback, and control. The training
groups were trained for 8 weeks. The training plan included 3 sessions per week, with
each session including 60 minutes of activity. In order to evaluate the training groups,
Conners questionnaire (parents-form) was used as the pre-test/post-test. Covariance
analysis test was used for data analysis. The results indicated a significant reduction in
the symptoms of the focus disorder/hyperactivity among the test groups following the 8week training plan (p < 0.05), so that the yoga therapy showed better results compared to
either of yoga-neurofeedback or neurofeedback approaches.
Keywords: Children, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder, Yoga, Neurofeedback
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