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Abstract
The aim of this study was to determine the effect
of yoga on reducing each pattern of inattention
and hyperactivity-impulsivity symptoms in
elementary school-ageboys with attention deficit
hyperactivity disorder. Between-subject experimental
design was employed. Participants were 20
students, aged 7-11 years, met thecriteria for
inclusion in the study (cut of score in the
Conner’s Teacher Rating Scale (Conner, 1969)
and parent’s form of Children Symptom Inventory
(Sprafkin & Gadow, 1984) questionnaire). They
were randomly assigned to a 12 session yoga
group or a control group and were assessed pre
and post intervention on the parents form of
Children Symptom Inventory and Conner’s
Teacher Rating Scale. The yoga sessions were
held twice a week. Multivariate Covariance
Analysis (MANCOVA) model was applied using
SPSS software version 19. Results showed
significant differences between the control and
yoga groups in the post test average scores for the
parent’s form of Children Symptoms Inventory
and the Conner’s Teacher Rating Scale. In his
study it was revealed that yoga sessions reduce
the symptoms of children with attention deficit
hyperactivity disorder’s symptoms (P<0.05).
Keyword: yoga; attention-deficit; hyperactivity;
elementary school-age boys




چکیده
هدف پژوهش تعیین تأثیر یوگا بر نشانههای الگوهای بیتووه ی و
/بوویشفعووالی در کودکووا دارای نشووانگا االوو نقوو توهووه
بیشفعالی در قالب طرح آزمایشی بین گروهی با گورو آزموایش و
 از میا دانشآمووزا سوه مدرسوة اب ودایی پسورانة شو ر.کن ر بود
 سا که در یکوی از مقیواسهوای11  تا7  نفر از کودکا02، زنجا
 بور اسواس ارزیوابی،تکانشگری یا بیتوه ی و یا هر دو-بیشفعالی
معلما توسط مقیاس درههبندی کوانرز و ارزیوابی والودین توسوط
مقی واس ع ئ و مرض وی کودکووا نموورة بووارتر از بوور بووه دس و
. ان خاب شد و در دو گرو آزمایش و کن ر قرار گرف ند،آوردند
 بورای گورو، دو هلسوه در هف وه، هلسوه10 هلسات یوگا به مدت
 هور دو گورو بوا پرسشونامة ع ئو،  در پایوا.آزمایش برگزار شود
مرضی کودکا فرم والدین و مقیواس کوانرز فورم معلموین سونجید
 یاف هها با رو تحلیل کوواریانس چندم غیری تجزیهوتحلیل.شدند
 یاف ههوا تفواوت معنواداری بوین گورو آزموایش و کن ور در.شدند
-میانگینهای هور یوا از مقیواسهوای نقو توهوه و بویشفعوالی
تکانشگری در پرسشنامههای ع ئ مرضی کودکا فورم والودین و
.)P>2/20( مقیاس کانرز فرم معلمین نشا دادند
، یوگا،تکانشگری- بیشفعالی، نق توهه:واژههایکلیدی
دانش آموزا پسر دورة اب دایی
Mahsa.hiver@gmail.com : نویسندة مسئول.*
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مقدمه 
اختالل نقص توجه /بیش فعالی  ،معمو ًال در توصیف کودکانی
1

به کار برده میشود که همواره و بهطوور مکورر در دو حیطوة
کلی بیتوجهی و بویشفعوالی ،رفتارهوای نامتناسو بوا سو
خویش نشان میدهند (مش ،وولف .)2002 ،2در ویراسو 5
راهنمووای تشوو یص و ارزیووابی اخووتالال

روانووی انجموو

روانشناسی امریکا ،)2013( 3نقص توجه/بیش فعوالی اختاللوی
رشدی عصو ی تعریوف شوده اسو

کوه بوا آسوی

سوطو

بیتوجهی ،بیسازمانی و یا بیشفعالی-تکانشورری مشو ص
میشود .ایو نواتوانیهوا و عالئو زموانی از اهمیو بوالینی
با سو و سوط رشودی ایو

برخوردار میشوند که متناس

کودکان ن اشد .اگر هر دو مالک های بیتوجهی و بیش فعوالی

نشوان داده شوده اسو

(دیویود و گاسوتاار2005 ،5؛ نجموی،

 .)1326در مجموع پژوهشها نشان میدهند که ایو اخوتالل
در تمامی ابعاد زندگی کوودک و جامعوه توثثیر گذاشوته و از
ای رو توجه به ح مشکال ای کودکان در تمامی ای ابعاد
اس  .بسیاری بر ای باورند که ایو اخوتالل بوا

حائز اهمی

6

ل پیشانی ،عقدههای پایه و م چه (وراب  )2009 ،و بهطوور
قشووری و تاالموکرتیکووال در

دقی وقتوور بووا فراینوودهای تح و

شوو کههووای پیشووانی (نجمووی )1326،و دگرگووونیهووای
در عملکرد مدار م طوط

آسی شناختی فیزیولوژیکی ،آسی

2

7

ناحیووة پیشووانی (دورسووتون ،وان ب و و دوزی وو  )2011 ،در
ارت اط اس

و از آن بهعنوان سندرم ل پیشانی 9نام مویبرنود
10

(تاپالک ،داک استادر ،تاناک .)2006 ،
با توجه به اینکه اخوتالل نقوصتوجوه/بویشفعوالی هموة

در ظرف  6ماه گذشته مشاهده شود جلوة مرک ای اخوتالل
برآورد شده اس ؛ اما همچنی ممک اس ظرف ای مود

جن ه های فردی و اجتماعی کودک را تح

تنها یکی از مالک های بیتووجهی و یوا بویش فعوالی وجوود

و در عملکرد تحصیلی وی اختالل ایجواد مویکنود ،هرگونوه

داشته باشد که در ای صور
اختالل باید به صور

باید مشو ص گوردد کوه ایو

عمدتاً بیتوجهی یا عمدتاً بویش فعوالی

تش یص گذارده شود.
اختالل نقصتوجه/بیشفعالی مشکال
زندگی روزمره و همچنی اثورا
میکند .ای اخوتالل موجو

قابو تووجهی در

اهمی

اس  .تاکنون عمدة مطالعوا

عمومواً در سوه حیطوه

(مش ،وولف .)2002 ،در ای میان ،در سوالهوای

بوده اس

م ربوی بور جامعوه ایجواد

اخیر ،تثثیر یوگا در فرایند پیشوریری و درموان ایو کودکوان

بوروز نقایصوی در حووزه هوای

مورد توجه زیادی واقع شده اس (تلوز 2010،؛ سوانتانجلو
وایو 2009 ،12؛ فلسو 2001 ،13؛ جنسو و کنووی2004 ،14؛

عملکرد ضعیف تحصیلی ،تکرار پایه ،ترک مدرسه،

روابط خانوادگی و دوسوتانة ضوعیف ،اضوطرا  ،افسوردگی،
پرخاشرری ،ت لف ،سوءمصرف مواد م در در سنی پوایی
و قانونشکنی زیاد ،احتمال همراه شدن با سوایر اخوتاللهوا،
هزینههای تحمی شده بر خانوادههوا و جامعوه ،تنیودگی در
خوانواده ،آشوتتری در مدرسوه ،اسوتعداد ارتکوا
سوءمصرف مواد و همچنی تداوم اختالال
بزرگسالی اس

تالش در زمینههای پیشریری ،تش یص ،کنترل و درمان حائز
دارودرمانی ،درمانهای شناختی-رفتاری و آموزش خوانواده

تحصیلی ،بی فردی و اجتماعی نیز مویشوود کوه اللو توا
بزرگسالی اداموه موی یابود (بوارکلی .)2003 ،4از جملوة ایو
مشکال

تثثیر قرار میدهد

جورائ و

روانپزشکی تا

11

16

15

هریسون 2004 ،؛ سعاد 1390،؛ مهتا و همکواران2012 ،؛

هاریاراسوواد ،آراسوواپا ،وارام ووالی ،س ویرینهاس و گانرووادار،17
.)2013
شیوة زندگی سنتی هندی اس

یوگا ی

12

که شام تمری

19

وضعی های بدنی خاص (آسانا ) ،تنتس منظ (پرانایاموا )
و مدیتیش
سالم

20

اس  .در مطالعا

متعددی تمرینا

یوگا برای

جسمی و روانی کودکان مؤثر نشان داده شوده اسو

مقطعی و گذشتهنرر متعددی

(تلز .)2010،تمرینا یوگا یکی از مؤثرتری طرق برای فعال
کردن نیروهای روانی ،ایجاد نظ  ،توسعه و گستورش دق و

2. Mash & Wolfe
4. Barkley
6. Vrabel
8. Durston, van Belle & de Zeeuw
10. Toplak, Dockstader &Tonnock
12. Santangelo White
14. Jensen & Kenny
16. Mehta
18. Asana
20. Meditation

)1. Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD
3. DSM-5
5. Davids & Gastpar
7. Frontostriatalcircuits
9. frontal lobe syndrome
11. Telles
13. Flisk
15. Harrison
17. Hariprasad, Arasappa, Varambally, Srinath & Gangadhar
19. Pranayama

که در مطالعا

تأثير یوگا بر نشانههای نقصتوجه و بيشفعالی-تکانشگری 3 / ...

تمرکز ،افزای ش تحرک و خالقی

ذات ی کودکان به شومار

باشد ،همچنی یوگا نیاز به استتاده از دارو برای کودکوان بوا

م و ی آی و د ( نی رانجانانوودا  . )1320 ، 1در خصوووص پای و ه هووای

اختالل توجه را کاهش مویدهود (سوانتانجلو وایو 2009 ،؛

عص شناخت ی یوگا و فرایند مدیتیش نشان م ی دهند کوه
مدیتیشو موجو افووزای ش فعالیو قشوور پوی ش پی شووان ی

فلس  .)2001 ،هاریاراساد و همکاران ( )2013در پژوهشوی
روی  2پسر و ی دختر با اختالل نقصتوجوه -بویشفعوالی

و شکنج کمربندی (سی نرولی )

ب صوص نی مکر ة راس

2

بی  5و  11سال در هنرام اقام

خود در بیمارسوتان ،تحو

و عقده های پای ه م ی گوردد ( نیووبرگ  ،ایورسو .)2003 ،

برنامة درمان م تنی بر یوگاتراپی قرار گرفتند .به لیور از یکوی

متی د یوگا را در درمان

درمان دارویی نیز بودنود .ایو کودکوان

شواهد در حال گسترش ی تثثی را
عص

اختالال
اخوووتالال

از آنها همری تح

روان پزشوک ی ماننود افسوردگ ی و سوایر

توسط مقیاس درجه بندی رفتاری کانرز و مقیاس درجهبنودی

نشوووان داده انووود ( باالسووووربرامانیام  ،تلوووز،

عمومی بالینی سونجیده

3

دورای سوووام ی  .) 2013 ،در مجموووع مطالعووا

نقص توجه/بیش فعالی و تصور شد

فراوانوو ی

شدند .به ود قاب مالحظهای در نشانه های اخوتالل در زموان

جسوم ی و روانو ی کودکوان را

مرخص شدن وجود داش  .درواقع یوگا میتوانود بوهعنووان

مطر کرده اند .
پژوهش هوای بسویاری در تثییود توثثیر یوگوا در کواهش

روش درمانی مکم در کنار دارودرمانی بوه به وود عملکورد
ای کودکان کم کند.

نشانه های کودکوان دارای اخوتالل نقوص توجوه/بویش فعوالی

در مجموووع ،بووا توجووه بووه نتووایج پووژوهشهووا ،اخووتالل

گرفتوه اسو  .جنسو و کنوی ( )2004در پژوهشوی

نقصتوجه/بویشفعوالی در ابعواد م تلوف زنودگی کوودک و

دورة  20جلسهای یوگا ،در پسوران 2

ای کودکوان از

اثرب ش ی یوگا در سالم

صور

نشان داد که بعد از ی

تا  13سالة م تال به اختالل نقوصتوجوه/بویشفعوالی تتواو

جامعه تثثیر گذاشته و از ای رو ح مشکال
اهمی

بسیاری برخوردار اس  .همچنی به نظر میرسد کوه

معنیداری در پیشآزمون و پسآزمون مقیاس کوانرز)1191( 4
ه فرم معلمی و ه فرم والدی ایجاد کرد؛ اموا تتواو دو
گروه در تس

سونجش توجوه کودکوان 5معنویدار ن وود .در

کودکووان دارای اخووتالل نقووصتوجووه/بوویشفعووالی اسوو .
ازآنجاییکه ای اختالل با توجوه بوه نووع عمودتاً بویتوجوه،

پژوهشی دیرور ،هریسوون ( ،)2004توثثیر سواهاجا یوگوا در

عمدتاً بیشفعال و یا نوع مرک تش یص گوذارده مویشوود،
توجه به ای مسئله که یوگا بر نشانههای اختالل در هور یو

یوگا از روشهای مؤثر بورای کمو

بوه کواهش نشوانههوای

کاهش نشانههای نقصتوجه/بیشفعوالی  41پسور و  7دختور
م تال به ای اختالل در آزمون کانرز معل و والد را نشان داد.

از الروهای بیتوجهی و بیشفعالی بهطور جداگانه و یوا نووع

بوازیدرموانی و

در کودکان دارای ای اختالل چرونه تثثیر مویگوذارد،

از طرفی ،سعاد

( ،)1390به مقایسة اثورا

مرک

یوگادرموووانی و روش تلتیقوووی در کووواهش نشوووانههوووای

مویتوانوود از اهمیو

نقصتوجه/بیشفعالی پرداخ  .در ای تحقیق ،یوگوا باعو

فرضیههای پژوهش ع ار اند از:

کاهش رفتارهای نامناس و افزایش میزان توجوه در کوودک
بیشفعالرر دید .در مطالعهای دیرر ،برناموة مداخلوهای یو

برخوووردار باشوود .بوور همووی اسوواس

 .1یوگا در کاهش نشوانههوای اخوتالل در دانوشآمووزان
دبستانی دارای اختالل نقصتوجه/بیشفعالی تثثیر دارد.

سالة یوگا ،مدیتیش و بازیدرمانی روی  69نتر از داوطل وان

 .2یوگووا در کوواهش نموورة مربوووط بووه بوویتوووجهی در

 6تا  11سالة دارای تش یص نقص توجه-بویشفعوالی انجوام

دانشآموزان دبستانی دارای اختالل نقوصتوجوه/بویشفعوالی
تثثیر دارد.

شد .به ود ای کودکان توسط پرسشنامة عملکرد اختالل فورم
معل و فرم والدی در 92درصد دانش آموزان نشان داده شود
(مهتا و همکاران.)2012 ،

 .3یوگا در کاهش نمرة مربوط به بیشفعالی-تکانشورری
در دانشآموزان دبستانی دارای اختالل نقصتوجه/بیشفعوالی

نه تنها یوگا میتواند در کاهش نشانه ها و به ود عملکورد

تثثیر دارد.

کودکان دارای نشانههای اختالل نقصتوجه-بیشفعالی مؤثر
2. Newberg & Iversen
4. Conners



1. Niranjananda
3. Balasubramaniam & Doraiswamy
)5. Test of Variables of Attention (TOVA
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روش 
روش پژوهش ،جامعة آماری و نمونهه :طور پوژوهش بوا
توجه به اهداف از نوع کواربردی-بنیوادی و برحسو

رفتار کودکان در کالس به کار میرود (کانرز .)1969،از زمان
معرفی فرم  39گویهای ویژه معل  ،نسو ههوای کوتواه ایو

شویوة

مقیاس نیز ارائه شده اس  .همه مقیاس های درجهبندی کانرز
فورم معلو از پایوایی ،روایووی و سوودمندی بوالینی مطلوووبی

به شرایط کنترل های اعمال شده نیمه آزمایشوی بووده کوه در
قال بی گروهی با گروه آزمایش و کنترل و ارائة پیشآزمون

برخوردارند (آستی و ادن  ،1925 ،برون  1925 ،به نقو از

جمع آوری داده ها از نوع مداخلهای مشاهدهای اس  .با توجه

4

3

رضایی ،میرلو و نظری.)1394 ،
کانرز پایایی بازآزمایی فرم معل ای مقیواس را در طوول

اجرا شده اس  .جامعة مورد مطالعوه در ایو پوژوهش کلیوة
دانشآموزان پسر مشغول به تحصی در مقطع ابتدایی ناحیة 2

ی

شهر زنجوان در سوال تحصویلی  91-92بودنود .بوه صوور
نمونهگیری در دسترس سه مدرسة ابتودایی انت وا گردیود.

معلمان را  70درصود گوزارش کورده اسو  .ضورای

انت ا

ماه تا ی

سال از  0/72تا  0/92و پایایی بی نمرهگذاری
آلتوای

کرون اخ برای ای 61درصد تا 95درصد گزارش شوده اسو

کودکان دارای اختالل کاستیتوجه-بیشفعوالی در دو

(کووانرز .)1969،در پووژوهش رضووایی و همکوواران (5 )1394

مرحلووه و از طریووق اجوورای دو پرسشوونامة کووانرز معلم وی و

عام بویشفعوالی-تکانشورری ،مشوک سولوک ،نواهمنوایی
اجتماعی ،تنش-اضطرا و اشکال توجه به دسو آمود کوه

میان  567نتر از دانش آموزان سه مدرسة لیرانتتاعی زنجوان،
تعداد  42نتر که نمرة یکی از عالئ بیتوجه یا بیشفعالی یوا

همسانی درونی از طریق محاس ة آلتای کرون اخ

از  73درصد مقیاس اشکال در توجوه توا  92درصود مقیواس

هر دوی آن ها در پرسشنامة کانرز معلموی بواال بوود ،لربوال

بیشفعالی گزارش شده اسو  .گویوه هوا را بور اسواس یو

پرسشنامة عالئ مرضی کودکان فورم والودی انجوام شود .از

شدند .ساس برای ارزیابی دقیق تر پرسشنامة عالئو مرضوی

1

فرم والدی بر روی  42نتر افراد انت ا شده ،اجورا شود .در
ای و مرحلووه  20نتوور از کودکووان دارای نشووانههووای اخووتالل
کاستیتوجه/بیشفعالی انت ا

شودند کوه  7نتور در نمورا

الروی نشانه های کاستی توجه و  9نتر در نمرا
بوووویشفعووووالی و  4نتوووور نموووورا

نشوانههوای

هوووور دو الروووووی

نقص توجه/بیش فعوالی نمورة بواالی بورش دریافو کردنود.
معیارهای ورود پژوهش قورار داشوت در ردة سونی  7توا 12
سال ،تحصی در مدارس عادی و کس

نمرة باالی بورش در

مقیاس اختالل نقصتوجه/بویشفعوالی در هور دو پرسشونامة

دامنه ضری

مقیاس  4درجوهای از نووع لیکور

از  0توا  3نمورهگوذاری

میکنند که رفتوار را از "اصوالً مشواهده نمویشوود" توا "در

بسیاری از موارد در کودک مشواهده مویشوود" درجوهبنودی
میکند .نمرة برش باالی  12برای بویشفعوالی و  14و بواالتر
برای نقص توجه اس  .در ای پژوهش کودکانی که در یکوی
از ای نمرهها یا هر دو ،نمورة بواالی بورش داشوتند انت وا
شدند.
مقياس عالئم مرضی کودکهان ( :)CSI_4یو
درجهبندی رفتار اس

5

مقیواس

که اولوی بوار در سوال  1924توسوط

اسایرافکی و گادو بور اسواس ویراسو

سووم ط قوهبنودی
6

7

کانرز فرم معلمی و عالئ مرضی کودک فرم والدی بودنود.
همی طور هویچیو از کودکوان انت وا شوده بورای نمونوة

بهمنظور لربال  12اختالل رفتاری و هیجانی در کودکان  5توا

پژوهش دارو مصرف نمیکردند و پویش از پوژوهش تجربوة

 12سال طراحی شد .بعدها در سال  1927فرم عالئ مرضوی

شرک

راهنمای تش یصی و آماری اختالال

روانی با نام اسوالگ

2

در کالسهای یوگا را نداشتند.

 3عالئ مرضی به دن ال چاپ تجدیود نظور شودة ویراسو
9
سوم ط قهبندی راهنمای تش یصی و آماری اختالال روانی

ابزارسنجش 
فرم معلم مقياس درجهبندی کانرز ( : )CTRSایو مقیواس

کتا

بهطور متداول بورای پوژوهش و ابوزاری بالینی بورای ارزیابی

مورد تجدید نظر قرار گرف

2

2. Conner’s Teacher Rating Scale
4. Brown
6. DSM_III
8. CSI_3R
10. DSM_IV

ساخته شد و در سال  1994با چواپ ویراسو
10

چهوارم ایو

توسط انجم روانپزشکی آمریکا با تغییورا

انودکی

و با نوام مقیاس عالئ مرضی 4
1. CSI_4
3. Stein & O'Donnell
5. Sprafkin & Gadow
7. SLUG
9. DSM_IIIR
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منتشر شد .ای پرسشنامه دارای دو فرم والود و معلو اسو .

دادهها 
روشاجراوتحلیل 
پس از انت ا آزموودنی هوا و آگواهسوازی آنهوا از اهوداف

ی گروه اضافی از اخوتالال رفتواری تنظوی شوده اسو .
گروهبندی سوؤال هوا بور اسواس ویراسو چهوارم راهنموای

شوده بوهطوور

فرم والدی دارای  112سؤال اس

تش یصی و آماری اختالال

که برای  11گروه عمده و

مصاح ة منظ

روانی ،انجام ی

و کلی را تسهی نموده و به کاهش خطا در تش یص اختالل
کم

تصادفی در گروه کنتورل و  10نتور در گوروه آزموایش قورار
گرفتند .یکی از افراد گروه آزمایش به دلی عدم همکواری در
ادامة پژوهش ،از گروه مورد مطالعه خارج گردیود .سواس در
جلسهای در مدرسه بوا اسوتتاده از بروشوورهایی بوه والودی

بهسزایی میکند (محمد اسماعی .)1323 ،
مقیاس عالئ مرضی  4در مطالعا

پژوهش حاضر 10 ،نتر از افراد نمونة انت ا

متعددی مورد بررسی

نحوة کار و جلسا

شر داده شد و از آنها برای همکواری

و ویژگوی آن محاسو ه

در ای کار پژوهشی دعو به عم آمد .مقیاس درجهبنودی
کانرز توسط معلمان و مقیاس عالئ مرضوی توسوط والودی

ای پرسشنامه برای اختالل نقص

تکمی گردید .برنامهای شام تکنی های م تلوف یوگوا کوه

توجووه-ب ویشفعووالی  0/77گووزارش شوود .در یکووی دیروور از
مطالعا که توسط گادو و اسارافکی ( )1997انجام گرفو ،

 12جلسه متووالی2 ،

قرار گرفته و اعت ار ،روایی ،حساسی

شده اس  .گرایسون 1و کارلسون ،1991( 2به نقو از محمود
اسماعی  )1323 ،حساسی

اعت ار نس ة  4به روش اجرای مجدد تس

و با فاصلة زمانی

 6هتته بر روی  75پسر سنی  10-6سال مورد بررسی قورار

توسط محقق طراحی شده بود ،به مد

جلسه در طول هتته برگزار شد .در هر جلسه از گورم کوردن
(تمرینا پاوان موکتاسانا) ،مجموعهای از تمرینوا جسومی
(آسانا) که شام گروه تمرینا

خوابیده ،نشسته ،ایستاده ارائه

و لربالکننده برای

میگش  .در پایان هر جلسه تعدادی از تمرینا

تنتسی یوگا

نوووع اخووتالل توجووه  r=0/66و  r=0/77نوووع تکانشوورری-

(پرانایاما) آموزش و ساس کودکان در وضوعی

ریلکسیشو

گرف  .نتایج حاص برای نمرههای شد

4

r=0/66

(شاواسانا ) قرار میگرفتند .در طوول  12جلسوه کودکوان در
قال و بووازی وضووعی مراق وة ذه و آگوواهی را نیووز تمووری

پرسشنامه را براساس بهتوری نموره بورش هوای 7

میکردند .درحالیکه ای تکنی ها روی کودکان گروه کنتورل

برای اختالل بیشفعالی -نقصتوجه  0/75بدس آمد.
ع ووارا مقیوواس عالئ و مرض وی نس و ة  4بووه دو ش ویوه

اجرا نشد و گروه کنترل هتتهای دو روز در کالسهای فوت ال

بیشفعالی  r=0/22و  r=0/72و نوعمرک

 r=0/72و

بووود .در ایووران نیووز مطالعووهای توسووط توووکلیزاده ()1375
حساسی

نمرهگذاری میشود :روش نمرة برش لربوالکننوده 3و روش
عالم  .در نمرهگذاری بایود در صوور

فقودان

نمرة شد

عالئ از گزینه (هرگوز و گواهی =  )0و در صوور

وجوود

عالئ از گزینه (الل

و بیشتر اوقوا = )0اسوتتاده شوود .در

روش نموورهگووذاری شوود

عالم و

هوور گزینووه بووهصووور

هرگز= ،0گاهی= ،1الل = 2و بیشتر اوقا = 3نموره گوذاری
میشود که از حاص جمع نمرا

هور ع وار

نموره شود

عالم به دس میآیود (میرلوو .)1391 ،در پوژوهش بورای
تش یص اختالل نقصتوجه-بیشفعوالی از روش اول (روش
نمرة لربالکننده) استتاده شده اس  .نمرة برش مطلو
اختالل بیشفعالی و نقصتوجه مطوابق بوا ویراسو
ط قهبندی راهنمای تش یصی و آماری اختالال

برای
چهوارم

روانی نمورة

مدرسه شرک میکردند .شایان ذکر اس ازآنجاییکه مطوابق
با مطال ذکر شده یوگا با در برگرفت تکنیو هوای تنتسوی،
مدیتیش و تمرینا
متتاو

اس

آرامسازی با سوایر رشوتههوای ورزشوی

و هدف از بررسوی اثور یوگوا نوه صورفاً جن وة

ورزشی آن بلکه سایر جن هها را نیز شام مویشوود ،در نظور
گرفته شد که بهمنظور کنترل ورزش ،گروه گوواه نیوز درگیور
ورزشی بوده و توثثیر سوایر فعالیو هوای ورزشوی را کنتورل
کردند .درنهای

دوباره دانشآموزان گروه آزمایش و کنترل با

پرسشنامة عالئ مرضی کودکان فرم والدی و مقیواس کوانرز
فرم معلمی (در مقطع باالتر توسط معلو متتواو ) سونجیده
شدند.
جلسا

یوگا بوه مود

 12جلسوة متووالی ،بوه صوور

هتتهای دو جلسه ،برای کودکان گروه آزموایش برگوزار شود.
تکنی هوای یووگا روی کوودکان گوروه کنتورل اجورا نشود،

 6یا بیشتر اس .
2. Carlson
4. Shavasana

1. Graison
3. Screening cutoff score method

 / 6دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی

درحالیکه هتتوهای دو روز در کوالس هوای فوت وال مدرسوه

برای تجزیهوتحلی و آماری از روش های آمار توصیتی مانند

میکردند .هر جلسة درمانی تمریناتی برای گرم کردن

متغیرهوای پژوهشوی و

شرک

میانری و انحراف اسوتاندارد نمورا

بدن (پاوان موکتاسوانا) ،حرکوا و تمرینوا ورزشوی یوگوا
(آسووانا) ،آموووزش و تمووری برخووی از فنووون تنتسووی یوگووا
(پرانایاما) و درنهای

تکنی های آرام سازی 1و مدیتیشو در

همچن وی در سووط اسووتن اطی از روش تحلی و کوواریووانس
چندمتغیره 2استتاده گردید .در جدول یو میوانری نمورا
پیشآزمون و پسآزموون بویشفعوالی و اخوتالل توجوه فورم

بازیها را شام میشد .پس از اتموام جلسوا  ،گوروه

والدی پرسشنامة مرضی کودک و پرسشنامة معلمی کانرز در

آزمایش و کنترل با پرسشونامة عالئو مرضوی کودکوان فورم

گروه آزمایش و گروه کنترل نمایش داده شده اس  .با توجوه

والدی و مقیاس کانرز فرم معلمی سنجیده شدند .یافتهها بوا

به جدول یو

پویشآزموون بویشفعوالی و

نرمافزار  SPSS19بوا روش تحلیو کوواریوانس چنودمتغیری

اختالل توجه در گروه آزمایش و گروه کنترل تتاو

قال

مورد تجزیهوتحلی قرار گرف .

میوانری نمورا

ندارد .درحالی که میانری نمرا

چندانی

پوس آزموون بویش فعوالی و

نقصتوجه در گروه آزمایش از گروه کنترل کمتر اس .
افتهها 
ی 
جدول  .1ميانگين و انحراف استاندارد نمرات پيشآزمون و پسآزمون بيشفعالی و اختالل در توجه
نمرا

بیش فعالی پسآزمونCSI_4

نمرا

نقصتوجه پسآزمون CSI_4

نمرا

بیشفعالی پسآزمون کانرز

نمرا

نقصتوجه پسآزمون کانرز

گروه

ميانگين

انحراف استاندارد

تعداد

گروه آزمایش

3/22

1/71

9

گروه کنترل

6/60

1/26

10

ک

5/00

2/26

19

گروه آزمایش

2/44

1/33

9

گروه کنترل

5/20

2/97

10

ک

4/21

2/25

19

گروه آزمایش

11

2/27

9

گروه کنترل

12/6

2/11

10

ک

15

4/59

19

گروه آزمایش

2/7

1/71

9

گروه کنترل

12/2

2/97

10

ک

10/2

3/16

19

با توجه به طر پژوهش و متروضههای آزمون م نی بر
ای که یوگا در کاهش نشانههای نقص توجه و بویش فعوالی-

( sig=0/19و  )F=1/22و بیش فعالی ( sig=0/64و )F=0/22
در سط  0/05معنویدار ن وود ،بنوابرای متروضوه همروونی

تکانشرری دانش آمووزان پسور پایوة دبسوتان دارای اخوتالل

واریانسها مورد تائید قرار گرف .

نقووص توجووه-بوویش فعووالی تووثثیر دارد ،از روش تحلیوو

همچنی در مورد خطی بودن متغیرهای وابسته یا حوذف

کوواریانس چند متغیره استتاده شد .بورای بررسوی همروونی
واریانس دو گروه ،از آزمون همروونی واریوانس هوای لووی

اثر پیشآزمون بور پوسآزموون از نمورا جودول  Mبواکس
استتاده شده اس تا برقرار بودن ای فور را تثییود نمایود.

از زیرمقیاس هوای

نتایج آزمون نشان داد که اثر پیش آزمون (متغیور هو پوراش)

بیشفعالی و بیتوجهی در فرم والدی از جمله اختالل توجه

( sig=0/13و  )F=1/27در سطوو  0/05معنووویدار ن ووود.

استتاده شد .آزمون لوی در مورد هیچی

2. MANCOVA

1. Relaxation
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بهبیان دیرر نمره پیشآزمون متغیرهای مذکور در پوسآزموون
واریانس نمرا

اثر نداشته و میتوان گت

معنادار بود.
پس از حصول اطمینان از برقراری متروضه هوای تحلیو

پسآزمون تحو

تثثیر پیشآزمون ن وده اس  .همچنی نتایج آزمونهوای چنود
متغیر هدر آزمون های پیالیوی ،ویلکوز ،هتلینو و روی نیوز

کوواریانس چند متغیره و عدم تثثیر پیشآزمون بهعنوان عام
ه پراش ،در ادامه برای آزموودن اثور گوروه یوا مداخلوه بور

در دو گوروه آزموایش و کنتورل در

متغیرهای وابسته ،از ای روش برای تجزیوهوتحلیو اسوتتاده

نشان میدهد که تتواو

پووسآزمووون ( Fبرابوور بووا  22/26و سووط معنوواداری )0/001

گردید.

جدول  .2نتایج تحليل کوواریانس چند متغيره نمرات مقياس عالئم مرضی  4فرم والدین
من ع

مجموع

متغیر

پیشآزمون

پسآزمون

بیش فعالی

نقص توجه
پسآزمون
بیشفعالی

پیشآزمون
نقصتوجه

پسآزمون
نقصتوجه
پسآزمون
بیش فعالی
پسآزمون

گروه

نقصتوجه
پسآزمون

آزادی

مجذورا

F

معناداری

Eta

10/04

1

10/04

5/43

0/03

0/26

0/52

0/001

1

0/001

0/001

0/92

0/000

0/05

0/05

1

0/05

0/02

0/26

0/002

0/53

62/13

1

62/13

40/12

0/000

0/72

1/00

30/22

1

30/22

16/69

0/001

0/52

0/96

مجذورا

بیشفعالی

درجة

میانری

سط

مجذور

توان

75/26

1

75/26

44/74

0/001

0/74

آماری

1/00

جدول  .3ميانگينهای تعدیلشده (گروه)
متغير مستقل
نمرا

بیشفعالی

پسآزمون CSI_4

نمرا

نقصتوجه

پسآزمون CSI_4

گروه

ميانگين

انحراف استاندارد

گروه آزمایش

3/52

0/47

گروه کنترل

6/32

0/45

گروه آزمایش

1/90

0/45

گروه کنترل

6/29

0/43

همانطور که در جدول شمارة  2مشو ص اسو  ،عامو

بنابرای  ،مطابق با نتایج به دس

آمده ،فرضویة شومارة  2و 3

گروه یا مداخله انجوام شوده روی گوروه آزموایش ،در موورد

م نی بر اینکه یوگوا در کواهش هور دو نشوانة بویشفعوالی و

بیشفعالی و نقص توجه در فرم والدی مقیاس عالئ مرضی،
نموورة ب ویشفعووالی ( F=16/69و  ،)P= 0/001نموورة الروووی

نقص توجه در کودکان دارای اختالل نقص توجه/بویشفعوالی
مؤثر اس  ،تثیید گردید.

بیتوجهی ( )sig=44/74،F=0/001با مجذور اتای به ترتیو
 0/52و  0/74از لحاظ آمواری در سوط  0/05معنوادار بوود؛

برای بررسی نمرا

دانش آموزان در آزموون کوانرز فورم

معلمی  ،بهمنظوور کنتورل اثور پویش آزموون از روش تحلیو
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کوواریانس چندمتغیره استتاده شود .در ایو حالو  ،نمورا

در آزمون  Mباکس اثر پویشآزموون (متغیور هو پوراش)

پس آزمون مقیاس های بویش فعوالی و اخوتالل توجوه در فورم

( sig=0/32و  )F=1/14در سوووط  0/05معنووویدار ن وووود.

معلمی کانرز بهعنوان متغیرهای وابسته ،متغیر گروه بهعنووان
متغیر مستق و نمرا پیش آزمون زیرمقیاس های بیش فعوالی

بهبیان دیرر نمرة پیش آزمون متغیرهای مذکور در پوسآزموون
اثر نداشته و میتوان گت واریانس نمرا پسآزمون تحو

و اختالل توجه در فرم معلمی کانرز بهعنوان متغیرهوای هو

تثثیر پیشآزمون ن وده اس  .نتایج آزمونهای چند متغیوره در

پراش وارد معادله تحلی کوواریانس چندمتغیری شدند.

آزمونهای پیالیی ،ویلکز ،هتلین

بوورای بررس وی همرووونی واری وانس دو گووروه ،از آزمووون

تتاو

و روینیز نشان میدهد کوه

در دو گروه آزمایش و کنترل در پسآزموون ( Fبرابور

همرونی واریانسهای لووی اسوتتاده شود .آزموون لووی در

بووا  22/51و سووط معنوواداری  )0/001معنووادار بووود .پووس از

از زیرمقیاسهای بیشفعالی و نقوصتوجوه در

حصول اطمینان از برقراری متروضههای تحلیو کوواریوانس

مورد هیچی

فرم معلمی از جمله اختالل توجه ( Fبرابور  0/001و سوط

چند متغیره و عدم تثثیر پیشآزمون بهعنوان عام ه پوراش،

معنوواداری  )0/97و بوویش فعووالی ( Fبرابوور  1/51و سووط

در ادامه برای آزموودن اثور گوروه یوا مداخلوه بور متغیرهوای

معنوواداری  )0/23در (سووط  )0/05معنویدار ن ووود؛ بنووابرای
همرونی واریانسها نیز رد نشد.

وابسته ،از ای آزمون استتاده شد.

جدول  .4نتایج تحليل کوواریانس چند متغيره نمرات مقياس کانرز فرم معلمان
من ع

پیشآزمون
بیش فعالی

پیشآزمون
نقصتوجه

متغیر
بیشفعالی
پسآزمون

12/09

1

12/09

3/1

0/92

0/17

0/37

نقص توجه
پسآزمون

0/41

1

0/41

0/11

0/73

0/002

0/62

بیشفعالی
پسآزمون

0/46

1

0/46

0/07

0/72

0/005

0/52

46/47

1

46/47

13/20

0/002

0/46

0/92

بیش فعالی

112/20

1

112/20

20/32

0/000

0/57

0/92

اختالل توجه

60/75

1

60/75

17/25

0/001

0/53

0/97

نقصتوجه

مجذورا

آزادی

مجذورا

معناداری

Eta

پسآزمون
گروه

مجموع

درجة

میانری

F

سط

مجذور

توان

جدول  .5ميانگينهای تعدیلشده (گروه)
متغير مستقل
نمرا

بیشفعالی پسآزمون کانرز

نمرا

نقصتوجه پسآزمون کانرز

گروه

ميانگين

انحراف استاندارد

گروه آزمایش

11/75

0/90

گروه کنترل

17/92

0/85

گروه آزمایش

2/57

0/70

گروه کنترل

12/92

0/66

آماری
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برذارد ،انتظار میرود که تمرینوا

همانطور که در جدول شمارة  3مشو ص اسو  ،عامو

یوگوا در تنظوی کوارکرد

گروه یا مداخله انجوام شوده روی گوروه آزموایش ،در موورد

مغزی ای کودکان مؤثر باشد .پژوهشها به نقش ل پیشوانی،

بیش فعالی و اختالل توجه در پرسشنامة کوانرز فورم معلموان،
نمرة بیش فعالی ( Fبرابر با  20/32و سط معناداری ،)0/001

عقدههای پایه و م چه (ورابو  ،)2009 ،فراینودهای تحو
قشر یوتاالموکرتیکال در ش کههای پیشانی (نجموی )1326،و

نموورة اخووتاللتوجووه ( Fبرابوور بووا  17/25و سووط معنوواداری

عملکرد مدار م طوط ناحیوة پیشوانی (دورسوتون ،وان بو و

 0/57و  0/53بوورای

دوزیو )2011 ،اشاره و از آن بهعنوان سندرم ل پیشوانی نوام

بیش فعالی و اختالل توجوه از لحواظ آمواری در سوط 0/05

میبرند (تاپالک ،داک استادر ،تاناک .)2006 ،از سوی دیرور،

معنادار بود؛ بنابرای فرضیة شمارة  2و  3م نی بر اینکه یوگوا

مطالعا

در خصوص پایه های عص شناختی یوگا و فراینود

در کاهش میانری های پس آزمون مقیاس های نقص توجوه و

مدیتیش نشان میدهند که مدیتیش موج

بیش فعالی-تکانشرری در گروه آزمایش و کنترل توثثیر دارد،

قشر پیش پیشانی و شکنج کمربندی (سینرولی ) و عقده های

تثیید میگردد.

پایه میگردد (نیوبرگ ،ایورس  .)2003 ،بوا توجوه بوه اینکوه

 )0/001بووا مجووذور اتووای بووه ترتیوو

جهگیری
بحثونتی 
ای پژوهش با هدف بررسی تثثیر یوگا در کاهش هر یو

از

نشووانههووای بوویش فعالی/تکانشوورری و نقووص توجووه در
دانشآموزان پسر دبستانی دارای اخوتالل نقوص توجوه/بیش
فعالی انجام شد .نتایج بوه دسو
تمرینووا

یوگووای کووودک باعوو

آموده نشوان مویدهود کوه
ایجوواد تتوواو

در نموورة

بیشفعالی و اختالل توجه بی دو گروه آزمایش و کنترل شده
اس  .یافته های حاص بوا نتوایج پوژوهشهوای (تلوز2010،؛
سانتانجلو وای 2009 ،؛ فلس 2001،؛ جنس و کنوی2004،؛
هریسووون2004،؛ سووعاد 1390،؛ مهتووا و همکوواران2012 ،؛
هاریاراساد و همکاران )2013،منط ق اسو
اس

که تمرینا

و حواکی از ایو

یوگوا در کواهش نشوانران کودکوان دارای

نشانههای اختالل نقصتوجه/بیش فعالی مؤثر اس .
ازآنجاکه توجه بلندمد الزمة یوگوا بووده و بوهصوور
بالقوه به کاهش عالئ نقصتوجه در کودکوان دارای اخوتالل
نقصتوجه-بیشفعالی کم

میکند .همچنی  ،یوگا وضوعیتی

از آرامووش و سووکون و رضووای

را فووراه م ویکنوود کووه در

اش اص دارای اختالل نقص توجه-بویشفعوالی کمتور دیوده
میشود (جنس و کنی .)2004 ،همی طور یوگا خوودکنترلی،
توجه ،تمرکز ،خودکارآمدی ،آگاهی از بدن را افوزایش داده و
س

کاهش استرس میشود (سانتانجلو وای .)2009 ،
از سوی دیرر ازآنجاییکه اختالل نقص توجه/بیش فعوالی

اختالل وی عص و ی رشوودی اس و و حاص و از بوودتنظیمی در
عملکوورد ب ووشهووای خاصووی از مغووز اسوو و از طرفووی،
پژوهشها نشان دادهاند که یوگا میتواند در کارکرد مغز تثثیر

افزایش فعالیو

مناطق مغزی درگیر در اختالل نقصتوجه-بویش فعوالی و در
فرایند یوگا یکسان اس چنی به نظر میرسد کوه تمرینوا
یوگا میتواند موج

تنظی فعالیو هوای ب وشهوای دچوار

بدتنظیمی مغز در ای اختالل گردد.
باای وجود ای پژوهش دارای محدودی هوایی نیوز بوود.
ازآنجوواییکووه نمون وة پژوهشووی از میوان دانووشآموووزان پسوور
دبستانهای لیرانتتاعی شهر زنجان انت ا
از لحاظ اقتصادی و فرهنری وضعی
بنابرای نتایج به دس

شدند که احتمواالً

نسو تاً مشوابهی دارنود

آمده بوهراحتوی قابو تعموی نیسو .

پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی اثور شورایط فرهنروی و
اقتصادی نیز مد نظر قرار گیورد .همچنوی پیشونهاد مویشوود
دانشآموزان دختر و سایر مقاطع تحصیلی نیز موورد بررسوی
قرار گیرند .همچنی ازآنجاییکه افراد گروه نمونه از مودارس
انت ا

و لربال شده بودنود و بوا فورا رسویدن سوال جدیود

تحصیلی امکان دسترسی دوباره به بسیاری از دانوش آمووزان
گروه نمونه ،به دلی انتقال به مقاطع باالتر یوا مودارس دیرور
ن ود ،پیریری میزان پایداری تغییرا

در ای کودکان صوور

نررف  .پیشنهاد پژوهشرر ای اس

که در پژوهشهای آتوی

با پژوهش های طولی میزان پایداری اثر تمرینا
کودکان مورد بررسی قرار گیرد.

یوگا در ای
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