شماره  ،72بهار  ،.6931صص 693-651

رفتار حرکتی

اثر یوگا بر اضطراب والدین و کودکان دارای نقص توجه /بیشفعالی
آزاده عدلپرور ،1احمدرضا موحدی ،2مهدی رافعی بروجنی

3

 .1کارشناس ارشد رفتار حرکتي ،دانشگاه اصفهان
 .2استاد رفتار حرکتي ،دانشگاه اصفهان

*1

 .3استادیار رفتار حرکتي ،دانشگاه اصفهان
تاريخ دريافت6935/16/72 :

تاريخ پذيرش6935/11/72 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،تعيين تأثير هشت هفته تمرين يوگا بر اضطراب والدين و کودکان دارای نقص توجه /بيشفعالی
بود .شرکتکنندگان در اين پژوهش  71کودک مبتلا به بيشفعالی /نقص توجه در ردۀ سنی  1الی  66سال و  11نفر از
والدين آنها بودند که پس از يکسانسازی براساس متغيرهای سن ،جنسيت و ميزان اختلال بيشفعالی /نقص توجه در
کودکان در دو گروه تجربی و کنترل قرار گرفتند .پدران و مادران گروه تجربی بهصورت جداگانه توسط يک مربی يوگا
بهمدت هشت هفته (دو روز در هفته و طی  61جلسه) تحت آموزش تکنيکهای يوگا قرار گرفتند .اضطراب کودکان و
والدين ،پيش و پس از مداخله با استفاده از پرسشنامۀ آخنباخ برای کودکان و اضطراب کتل برای والدين اندازهگيری
گرديد .بهمنظور تحليل دادهها نيز از آزمونهای آماری تحليل واريانس مختلط دوعاملی استفاده گشت .نتايج نشان
میدهد که تمرين يوگا توسط والدين کودکان مبتلا به نقص توجه /بيشفعالی منجر به کاهش معنادار اضطراب کودکان و
مادران شده است؛ اما در اضطراب پدران تغييری مشاهده نمیشود .برمبنای يافتهها میتوان گفت که يوگا میتواند
بهعنوان يک متغير واسطهای برای کاهش اضطراب کودکان مبتلا به نقص توجه /بيشفعالی بهکار رود.
واژگان کلیدی :اختلال نقص توجه /بيشفعالی ،يوگا ،اضطراب

* نویسنده مسئول

Email: armovahedi@yahoo.com
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مقدمه
اختلال نقص توجه /بیشفعالي ( )۱ADHDیکي از رایجترین و عموميترین اختلالات رفتاری و مشکلات
روانشناختي کودکان است که بدون درمان ،تنها یك سوم کودکان ميتوانند با علائم خود سازگار و
منطبق باشند و مابقي آنها مستعد بروز مشکلات ثانویه خواهند بود .اگر این کودکان بهحال خود
گذاشته شوند ،در آینده رفتارهای ضداجتماعي از خود بروز خواهند داد؛ بهطوریکه این اختلال ممکن
است عامل خطری برای سازگاری پایین در زندگي اجتماعي بزرگسال باشد ( .)1متن تجدیدنظرشدۀ
چهارمین ویرایش راهنمای تشخیصي و آماری اختلالات رواني انجمن روانپزشکي آمریکا ،اصطلاح
نقص توجه /بیشفعالي را برای این اختلال بهکار برد ( .)2البته ،معیار تشخیصي مشابهي نیز از سوی
سازمان بهداشت جهاني ( )1991مطرح شده است که در آن از این مشکل با عنوان "اختلال پرتحرکي"
یاد ميشود .مطالعات صورتگرفته طي دهۀ گذشته نشان داده است که این اختلال با افزایش سن از
بین نميرود و در بزرگسالي نیز یك اختلال رواني شایع ميباشد بهطوریکه بزرگسالان نیز مانند
کودکان از این اختلال رنج ميبرند و این امر ميتواند در تمام سطوح اجتماعي ،اقتصادی و فرهنگي
مشاهده شود ( .)2لازمبهذکر است بهبودی درصورت وقوع معمولاً بین  12تا  21سالگي اتفاق ميافتد
و پیش از  12سالگي ،بسیار نادر ميباشد .گاهي نیز علائم در بلوغ بهبود ميیابد؛ اما در  01درصد
موارد پس از بزرگسالي نیز ادامه پیدا ميکند ( .)3معمولاً با افزایش سن ،پرتحرکي کمتر شده؛ اما
اختلال تمرکز و رفتارهای ناگهاني ميتواند باقي بماند .شایانتوجه است که اختلالات خواب بهطور
گستردهای در این افراد مشاهده ميشود (.)4
این اختلال دارای انواع مختلفي است :نوع عمدت ًا کمتوجه ،نوع عمدتاً بیشفعال ـ تکانشگر و نوع
ترکیبي؛ بنابراین ،این اختلال دارای متغیرهایي در سه بعد حرکتي (بیشفعالي) ،شناختي(نقص توجه)
و تکانشي(تکانشگری) است .امروزه ،ميدانیم که هیچ متغیری را بهتنهایي نميتوان عامل تکوین و
پیدایش  ADHDدانست .دستهای از شواهد نشان ميدهند که ژنهای دخیل در انتقالدادن دوپامین
در ایجاد این اختلال نقش دارند ( .)5ازسویدیگر ،نتایج موجود حاکي از نقش و حدود علل رفتاری و
محیطي در بروز این اختلال ميباشند ( .)0علاوهبراین ،برخي از متخصصان به این نتیجه رسیدهاند که
اختلال مذکور در اثر نارسایي در بازداری رفتاری بهوجود ميآید ( .)7در الگوی بازداری رفتاری گفته
ميشود که این کودکان دارای مشکلاتي اساسي در کارکردهای اجرایي و عدم مهارت کافي و توجه
لازم برای پرداختن به پیامدهای رفتاری خود ميباشند ( .)8چنین کودکاني بهطور مداوم مرتکب
اشتباهات نسنجیدهای شده و به افرادی خجالتي ،منزوی و غیرمحبوب در بین دوستان خود تبدیل
1. Attention Deficit Hyper Activity Disorder .
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ميشوند ()9؛ بهگونهایکه بسیاری از کودکان مبتلا به  ADHDدچار مشکلات هیجاني ،اضطراب و
افسردگي نیز ميباشند (.)11
تاکنون ،روش منحصربهفردی در درمان و یا بهبود علائم بیشفعالي معرفي نشده است؛ بااینحال،
مداخلات درماني گوناگوني توسط روانتحلیلگران انجام گرفته و ارزیابيهایي به روشهای رفتاری،
تحصیلي و پزشکي انجام شده است؛ بهطوریکه برای درمان آن از روشهای دارودرماني،
درمانشناختي ـ رفتاری و درمانترکیبي استفاده ميشود (.)11
در رویکرد شناختي ـ رفتاری از تمرینات ادراکي ـ حرکتي استفاده ميشود .استفاده از تمرینات ادراکي
ـ حرکتي برای اختلالات رفتاری کودکان مبتلا به بیشفعالي /نقص توجه ،نشانگر بهبود مهارتهای
حرکتي این کودکان در موقعیتهای بازی ،تحصیلي و فعالیتهای روزانه ميباشد .کسب موفقیتهای
بیشتر و شکستهای کمتر منجر به ارزیابي مثبتتر کودک از خود شده و این امر به کاهش
پرخاشگری ،اضطراب و دیگر مشکلات رفتاری این کودکان ميانجامد ( .)12کاربرد تکنیكهای یوگا و
بازیدرماني و نیز ترکیب این دو شیوه باعث کاهش رفتارهای نامناسب و افزایش میزان توجه در
کودک بیشفعال ميشود؛ زیرا ،ازیكسو آثار مثبت بازیدرماني در تخلیۀ هیجاني کودکان ،یادگیری
شیوههای مختلف حل مسأله ،و کنترل رفتار بهطور مسئولانه اثر داشته و ازسویدیگر ،آثار تمرین یوگا
در این گروه سبب افزایش اثر این مداخله ميشود ( .)13مقایسۀ عملکرد خانوادههای دارای کودکان
مبتلا به اختلال نقص توجه /بیشفعالي با خانوادههای دارای کودک بههنجار نشانگر آن است که
خانوادههای دارای کودکان مبتلا به  ADHDدر بعد حل مسأله و پاسخدهي عاطفي دارای تفاوت
معناداری نسبت به خانوادههای دارای کودک بههنجار ميباشند ( .)14در ارتباط با رفتارهای مخرب
کودکان مبتلا به نقص توجه /بیشفعالي ،روش آموزش گروهي والدین یکي از کارآمدترین روشهای
درماني بوده و بر کاهش این رفتارها در کودکان تأثیر مثبتي دارد (.)15
علاوهبراین ،بررسي ارتباط بین سبكهای تربیتي والدین و اختلال بیشفعالي /نقص توجه نشان ميدهد
که هرچه نوع تربیت والدین مستبدانهتر باشد ،علائم بیشفعالي شدیدتر شده و با افزایش این علائم،
توان یادگیری کودک کاهش بیشتری ميیابد ( .)10لازمبهذکر است که اجرای برنامۀ آموزش مدیریت
والدین کودکان مبتلا به  ADHDو ارجاع آنها به هستههای مشاورهای ،نشانگر اثربخشي این آموزش
و کاهش نشانههای نقص توجه /بیشفعالي ميباشد (.)10
با مرور پیشینۀ این اختلال درميیابیم که عمدۀ مداخلات برای بهبود مشکلات نشانگان بیشفعالي/
نقص توجه در ارتباط با خود کودکان صورت گرفته است .ازسویدیگر ،رویکردی وجود دارد که عنوان
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ميکند با بهبود حالات روحي و رواني والدین کودکان مبتلا به  ،ADHDآنها صبر و تحمل بیشتری
در برخورد با این کودکان خواهند داشت که باعث کاهش علائم بیشفعالي /نقص توجه (از جمله
اضطراب و افسردگي) چنین کودکاني ميشود ( .)17بهمنظور بهبود حالات خلقي والدین از قبیل
اضطراب آنها روشهایي توسعه داده شده است که از جملۀ آنها آموزشهای روانشناختي ميباشد.
ازجهتي ،طبق بررسيهای این پژوهشگر ،تاکنون از مداخلات ورزشي و حرکتي برای بهبود اضطراب
والدین کودکان مبتلا به  ADHDبهمنظور ارزیابي اثر این بهبود بر اضطراب کودکان آنها استفاده
نشده است .جهت پرکردن این خلا مطالعاتي ،در پژوهش حاضر از ورزش یوگا که یك ورزش روحي ـ
جسمي ميباشد ،بهعنوان مداخلۀ ورزشي در این والدین استفاده گردید .اگرچه این ورزش بهعنوان
یك فلسفۀ روحاني در طول تاریخ مطرح بوده است؛ اما جهت درمان و مداخلات بالیني در کاهش
مشکلات روحي و دردهای ناشي از بیماریهای بالیني نیز به کار گرفته شده و در سۀ دهۀ اخیر،
استفاده از آن افزایش روزافزوني داشته است ( .)18بررسيها نشان دادهاند که یوگا اثرات مثبتي بر
کارکرد شناختي و عاطفي دارد؛ زیرا ،چنین تمریناتي باعث کاهش فعالیت سامانۀ عصبي مرکزی
خودکار طي وضعیتهای پراسترس ميشود؛ بهطوریکه از توانایي کاهش پلاسمایي کاتکولامینها که
بهطور چشمگیری فعالیت سامانۀ عصبي سمپاتیك را کاهش داده و آرامش فرد را در شرایط مختلف
افزایش ميدهد ،برخوردار ميباشد (.)19
در پژوهشهای پیشین تأثیر ورزشهای مختلف بر متغیرهای روانشناختي بهصورت مستقیم بر روی
خود شرکتکنندگان بررسي شده است و تاکنون پژوهشي که از ورزش بهعنوان میانجي در بهبود
متغیرهای رواني استفاده نماید ،صورت نگرفته است .در پژوهش حاضر ورزش یوگا بهعنوان یك عامل
میانجي بین فرزندان مبتلا به  ADHDو والدین آنها مورد بررسي قرار ميگیرد .با انجام این پژوهش
در پي پاسخ به این سؤالات است که آیا آموزش یوگا به والدین کودکان مبتلا به  ADHDمنجر به
کاهش اضطراب آنها ميشود؟ و آیا آموزش یوگا به والدین کودکان مبتلا به  ADHDمنجر به کاهش
اضطراب کودکان آنها ميشود؟
روش پژوهش
کودکان شرکتکننده در این طرح از میان پسران دورۀ ابتدایي کلیۀ نواحي آموزشوپرورش شهر رشت
(ناحیۀ یك و دو) انتخاب گردیدند .بدینمنظور ،شش مدرسه بهشکل طبقهای انتخاب شدند؛
بهصورتيکه هر سه مدرسه از نظر اقتصادی در شرایط تقریباً مشابهي باشند .با همکاری مشاور و
روانشناس هر مدرسه 951 ،جفت پرسشنامه توزیع گردید .اولین پرسشنامه ،پرسشنامۀ "کانرز1
1. Conners
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والدین" بود که بهمنظور بررسي وجود نشانههای اختلال نقص توجه /بیشفعالي در کودکان تکمیل
گردید .دومین پرسشنامه ،پرسشنامۀ "اضطراب کتل "1بود که جهت تعیین میزان اضطراب والدین
توزیع گشت .از طریق بررسي این  951جفت پرسشنامه 71 ،کودک انتخاب شدند که هم دارای علائم
بیشفعالي بودند و هم والدین آنها (بهویژه مادران) درجاتي از اضطراب را نشان ميدادند .این کودکان
بهمنظور تشخیص قطعي ابتلا به این اختلال مورد مصاحبۀ بالیني قرار گرفتند و علائم بیشفعالي آنها
با ملاکهای تشخیصي  DSM-IV2تطبیق داده شد .درنهایت ،از بین این  71کودک ،والدین 21کودک
انتخاب شدند که بهطور تصادفي  11والد در گروه آزمایش و  11والد در گروه کنترل قرار گرفتند.
لازمبهذکر است که تعداد نمونه با توجه به مطالعات نیمهتجربي  21نفر (هر گروه  11نفر) در نظر
گرفته شد.
در این پژوهش بهمنظور تشخیص کودکان مبتلا به نقص توجه /بیشفعالي از پرسشنامۀ کانرز والدیني
استفاده شد که برای پسران گروه سني شش تا نه سال مناسب است .این پرسشنامه برای کودکان
ایراني هنجاریابي شده و ضریب آلفای کرونباخ آن معادل ( )1/80محاسبه گردیده است (.)21
شایانذکر است که در پژوهش حاضر کودکاني که نمرۀ بالاتر از خط برش را کسب مينمودند ،برای
تشخیص بالیني به روانپزشك ارجاع داده ميشدند.
جهت اندازهگیری وضعیت اضطراب کودکان از پرسشنامۀ آخنباخن ،CBCL4( 3سیاهۀ رفتاری
کودک) استفاده گردید .این پرسشنامه دارای روایي و پایایي بوده و برای بررسي مقیاسهای رفتاری
کودکان ایراني هنجاریابي شده است ( .)21لازمبهذکر است که بهمنظور محاسبۀ میزان اضطراب از
سؤالات ( )71-52-51-45-35-33-32-31-31-29-19-14-12استفاده گردید .در این پژوهش
مجموع امتیاز سؤالات مربوط به این خردهآزمون برای هر کودک محاسبه شده است.
علاوهبراین ،برای تشخیص اضطراب والدین ،پرسشنامۀ اضطراب کتل بهصورت جداگانه برای پدران و
مادران بهکار رفت .این پرسشنامه احتمالاً مؤثرترین ابزاری است که بهصورت یك پرسشنامۀ کوتاه
برای سنجش اضطراب فراهم آمده که در حیطۀ تستهای عیني جای ميگیرد و دارای ضریب اعتبار
( )1/72ميباشد (در سال  1307هنجاریابي شده است) ( .)22در این پرسشنامه ،امتیاز هر فرد پس
از تکمیلنمودن آن بهدست ميآید و درصورتيکه شرکتکنندگان مرد نمرۀ بالاتر از  37و
1. Catell
2. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition
3. Achenbach
4. The Child Behavior Checklist
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شرکتکنندگان زن نمره بالاتر از  41را کسب نمایند ،نشاندهندۀ وجود درجات متفاوتي از اضطراب
در این افراد ميباشد.
پیش از اجرای عملي پژوهش ،پرسشنامههای اضطراب کتل و  CBCLتوزیع گردید و پیشآزمونهای
لازم برای انجام پژوهش گردآوری گشت .درحقیقت ،از همان دادههای حاصل از اندازهگیریهای اولیه
بهعنوان مقادیر پیش از مداخله استفاده شد .اولین جلسه بهصورت معارفه بین پژوهشگر و والدین
کودکان  ADHDبرگزار گردید .در این جلسه ابتدا توضیحاتي در ارتباط با چگونگي اختلال نقص
توجه /بیشفعالي و اهمیت رفتار والدین در شدت بروز علائم  ADHDارائه گشت و سپس ،تاریخچۀ
کوتاهي در ارتباط با یوگا و نقشي که ميتواند در آرامشبخشیدن به جسم و جان انسانها داشته باشد،
بیان گردید .برخي از مباحث تئوری یوگا از جمله چگونگي وجود جریان انرژی در بدن و چاکراههایي
که در این مبادلات انرژی دخیل هستند نیز برای والدین توضیح داده شد .ذکر این نکته ضرورت دارد
که بهدلیل وجود محدودیتهای مختلف ،اجرای همزمان تمرینات عملي برای پدران و مادران
امکانپذیر نبود؛ بههمیندلیل ،پژوهشگر جلسات تمرین پدران و مادران را بهصورت موازی و جداگانه
برگزار نمود و  10جلسۀ عملي برای پدران و مادران گروه تجربي اجرا گردید .تمرینات بهصورتي انجام
ميگرفت که یك توالي تقریبي بین نرمشهای بدني و تکنیكهای آرامسازی روحي رعایت شود.
همچنین ،تمرینات بدني انجامشده همراه با انقباض و رهاسازیهای عضلاني صورت ميگرفت تا
بیشترین بازدهي را برای آزمودنيها داشته باشد .نرمشهایي چون وضعیت میز ،وضعیت خطکش،
حرکت پل ،تمرین سلام بر خورشید و سایر تمرینهای کششي یوگا از جملۀ این نرمشها بودند .در
حین اجرای تمرینات بدني تأکید بسیاری بر انجام تنفسهای عمیق صورت ميگرفت .تنفس عمیق
بخش جدایيناپذیر تکنیكهای یوگا بهشمار مي رود و باور بر این است که این عمل به بهبود توانایي
ذهني و تمرکز ذهن کمك ميکند ( .)23در پژوهش حاضر جنبۀ ذهني تمرینهای شرکتکنندگان
بیشتر شامل :ریلکسیشن به روشهای مختلف و تکنیكهای "خاموشسازی" و "آرامشبخشیدن" به
ذهن بود که بهصورت ساده و ابتدایي اجرا ميشد .در تکنیك خاموشسازی فرد تلاش ميکند تفکراتي
که بهنوعي ذهن را اشغال نمودهاند و باعث افزایش سوختوساز انرژی در مغز شدهاند را بهتدریج و
گامبهگام ،یکي پس از دیگری از ذهن خارج کند و بهنوعي متابولیسم مغز را به حداقل برساند (.)24
شایانذکر است که هر جلسه با پنج تنفس و اجرای تکنیك خاموشسازی ذهني آغاز ميشد و با یك
ریلکسیشن بهنسبت عمیق به پایان ميرسید .نرمشهای بدني مختلف نیز در حد فاصل این دو تمرین
ذهني انجام ميشد .درادامۀ پژوهش و پس از پایان  10جلسه تمرین ،پرسشنامۀ اضطراب کتل بهطور
جداگانه برای پدران و مادران تکمیل گردید و پرسشنامۀ  CBCLمجدداً توزیع و تکمیل گشت تا
پسآزمونهای موردنیاز پژوهش بهدست آید.
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بهمنظور بررسي وضعیت توصیفي آزمودنيها از شاخصهای توصیفي گرایش مرکزی ،میانگین و
انحراف استاندارد استفاده شد .همچنین ،جهت تعیین اثرات برنامۀ مداخله بر متغیر وابسته ،تحلیل
واریانس مختلط دوعاملي (دو×دو) که در آن زمان بهعنوان عامل تکرارشونده در نظر گرفته شده بود،
مورد استفاده قرار گرفت .)P≤ 0.05
نتایج
میانگین و انحراف استاندارد میزان اضطراب شرکتکنندگان (کودکان ،مادران و پدران آنها) در جدول
شمارۀ یك نشان داده شده است.
جدول 6ـ نتايج توصيفی ميانگين نمرات اضطراب کودکان و والدين آنها در مراحل پيشآزمون و پسآزمون
نمونه
هدف
کودک
مادر
پدر

گروه

پسآزمون

پيشآزمون
ميانگين

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

کنترل

19/41

2/31

18/41

2/17

تجربي

18/00

2/42

14/83

1/74

کنترل
تجربي
کنترل
تجربي

45/01
40/11
37/51
39/41

3/23
3/50
0/55
0/10

44/81
41/83
37/31
38/51

3/32
2/97
0/53
7/18

با بررسي میانگینهای پیشآزمون گروههای مختلف متوجه ميشویم که در مرحلۀ پیشآزمون ،دو
گروه کنترل و آزمایش دارای مشابهت تقریبي در میانگین اضطراب مادران ،پدران و کودکان ميباشند.
همانگونه که مشاهده ميشود ،در پسآزمون در گروههای تجربي تغییرات قابلملاحظهای در میانگین
نمرات اضطراب بهوجود آمده است که این موضوع بهخوبي در نمرۀ افزودۀ این گروهها درمقایسه با
گروههای کنترل قابلمشاهده ميباشد.
پیش از تحلیل آماری ،دادههای بهدستآمده از طریق آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف مورد تجزیه و
تحلیل قرار گرفت .نتایج نشان ميدهد که دادهها در تمامي سطوح (پیشآزمون و پسآزمون)،
نمونههای هدف (کودکان ،مادران و پدران) و گروهها ی کنترل و تجربي از توزیع طبیعي برخوردار
ميباشند .یکي از پیشفرضهای لازم برای استفاده از تحلیل مختلط دوعاملي ،برابری میانگینهای
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نمرات متغیرهای اندازهگیریشده بین گروههای کنترل و تجربي در مرحلۀ پیشآزمون ميباشد؛
بههمین منظور ،از آزمون تي مستقل برای مقایسۀ میانگین نمرات اضطراب /افسرگي استفاده گردید.
نتایج این مقایسه حاکي از آن است که بین میانگین نمرات اضطراب پیشآزمون گروههای تجربي و
آزمایش در هرکدام از نمونههای هدف تفاوت معناداری وجود ندارد .این یافته بیان ميکند که گروهها
در هرکدام از نمونههای هدف بهلحاظ میانگین متغیر وابسته در مرحلۀ پیش از مداخله یکسان
ميباشند .در جدول شمارۀ دو نتایج تحلیل واریانس مختلط دوعاملي بر روی میانگین نمرات اضطراب
کودکان در گروههای تجربي و کنترل ارائه شده است.
جدول 7ـ خلاصۀ نتايج تحليل واريانس مختلط دوعاملی بر روی ميانگين نمرات اضطراب کودکان در
گروههای تجربی و کنترل
منبع تغييرات
درون آزمودني

بین آزمودني

شاخص

مجموع مربعات

درجۀ آزادی

ميانگين مربعات

تمرین
گروه×آزمون
خطا
گروه

03/712
21/894
25/833
51/427

1
1
21
1

03/712
21/894
1/292
51/427

خطا

103/311

21

8/105

F
49/320

P
1/111

10/951

1/111

0/170

1/122

همانگونه که در جدول شمارۀ دو مشاهده ميشود ،اثر اصلي تمرین معنادار است .این یافته نشان
ميدهد که اضطراب /افسردگي شرکتکنندگان در طول مداخله تغییر نموده است .همچنین ،اثر
تعاملي تمرین در آزمون معنادار ميباشد؛ بدینمعناکه فاصلۀ دو گروه بهلحاظ میانگین متغیر ملاک
در پس از مداخله نسبت به پیش از مداخله افزایش قابلملاحظهای داشته است .درنهایت ،اثر گروه نیز
معنادار ميباشد؛ بدینمعناکه شرکتکنندگان دو گروه تجربي و کنترل بهلحاظ میانگین نمرۀ اضطراب،
اختلاف معناداری از نظر آماری دارند .در جدول شمارۀ سه نتایج تحلیل واریانس مختلط دوعاملي بر
روی میانگین نمرات اضطراب پدران در گروههای تجربي و کنترل ارائه شده است.
جدول 9ـ خلاصۀ نتايج تحليل واريانس مختلط دوعاملی بر روی ميانگين نمرات اضطراب مادران در
گروههای تجربی و کنترل
منبع تغييرات
درون آزمودني
بین آزمودني

شاخص
تمرین
گروه×آزمون
خطا
گروه
خطا

مجموع مربعات
97/194
52/113
87/033
34/094
344/133

درجۀ آزادی
1
1
21
1
21

ميانگين مربعات
97/194
52/113
4/382
34/094
17/212

F
22/159

P
1/111

11/808

1/113

2/117

1/14
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همانگونه که در جدول شمارۀ سه مشاهده ميشود ،اثر اصلي تمرین معنادار است .این یافته نشان
ميدهد که اضطراب /افسردگي شرکتکنندگان در طول مداخله تغییر داشته است .اثر تعاملي تمرین
در آزمون نیز معنادار ميباشد؛ بدینمعناکه فاصلۀ دو گروه بهلحاظ میانگین متغیر ملاک در پس از
مداخله نسبت به پیش از مداخله افزایش قابلملاحظهای داشته است .علاوهبراین ،اثر گروه معنادار
ميباشد؛ بدینترتیب ،شرکتکنندگان دو گروه تجربي و کنترل در میانگین نمرۀ اضطراب دارای
اختلاف معناداری بهلحاظ آماری ميباشند .در جدول شمارۀ چهار نتایج تحلیل واریانس مختلط
دوعاملي بر روی میانگین نمرات اضطراب پدران در گروههای تجربي و کنترل ارائه شده است.
جدول 1ـ خلاصۀ نتايج تحليل واريانس مختلط دوعاملی بر روی ميانگين نمرات اضطراب پدران در گروههای
تجربی و کنترل
منبع تغييرات
درون آزمودني
بین آزمودني

شاخص
تمرین
گروه×آزمون
خطا
گروه
خطا

مجموع مربعات
2/912
1/194
03/033
27/927
1004/811

درجۀ آزادی
1
1
21
1
21

ميانگين مربعات
2/912
1/194
3/182
27/927
83/241

F
1/915

P
1/351

1/344

1/504

1/330

1/509

همانگونه که در جدول شمارۀ چهار قابلمشاهده است ،اثر اصلي تمرین ،اثر تعاملي تمرین در آزمون
و اثر گروه معنادار نميباشد؛ بدینمعناکه شرکتکنندگان دو گروه تجربي و کنترل بهلحاظ میانگین
نمرۀ اضطراب ،اختلاف معناداری از نظر آماری ندارند.
بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،بررس تأثیر آموزش یوگا به والدین کودکان مبتلا به نقص توجه /بیشفعالي
آموزش بر اضطراب والدین و کودکان آنها بود .نتایج نشان داد که تمرین تکنیكهای یوگا توسط
والدین کودکان مبتلا به نقص توجه /بیشفعالي منجر به کاهش معنادار میزان اضطراب این کودکان
و مادران آنها شده است؛ اما در میزان اضطراب پدران تغییرات معناداری مشاهده نميشود .یافتههای
پژوهش حاضر مشخص ساخت که آموزش تکنیكهای یوگا به والدین کودکان مبتلا به نقص توجه/
بیشفعالي باعث کاهش اضطراب این کودکان و مادران آنها ميشود.
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علاوهبراین ،انجام تمرینات یوگا بهوسیلۀ مادران کودکان مبتلا به بیشفعالي /نقص توجه باعث کاهش
اضطراب این کودکان گردید .این یافته با نتایج مطالعات کنگرلو و همکاران ( ،)25ریچاردسون و
جاگین ،)20( 1ایگند و رابرتز  )27(2و ساندرز )28( 3همخوان ميباشد .درحقیقت ،خانواده ،شبکهای
از ارتباطات است که در آن والدین و کودکان در فرایندی دوسویه با یکدیگر تعامل دارند .در این
مجموعه که جامعهای کوچك و محدود است ،کنشهای میان اعضا ،تأثیر بهسزایي در افزایش یا کاهش
مشکلات دارد (.)29
اساس تأثیر آموزش والدین نقش عملکردی محیط خانواده در بروز اختلالات روانشناختي در کودک
است؛ زیرا؛ کودکان از محیط خانواده و عوامل مؤثر بر آن تأثیر زیادی ميپذیرند؛ ازاینرو ،درمان
اختلالات کودکان بدون توجه به افراد تأثیرگذار بر کودک امکانپذیر نميباشد .در الگوهای رفتاری،
منشا رفتار کودک بیش از همه در محیط ریشه دارد؛ بههمیندلیل ،در سطح کاربردی ،روشهای
مبتني بر آموزش رفتاری والدین به موفقیتهایي دست یافته است (.)29
پژوهشها نشان دادهاند که اعضای خانوادههایي که آموزش گروهي والدگری را دریافت نمودهاند،
درمقایسه با گروه کنترل ،نشانههای کمتری از افسردگي ،اضطراب و استرس را گزارش دادهاند (.)31
یافتههای گوناگون پژوهشي به ارتباط دوسویۀ علائم و نشانههای اختلال کودکان و رفتار و حالات
عاطفي والدین بر یکدیگر اشاره داشتهاند که هریك بهعنوان علت و معلول یکدیگر عمل ميکنند؛
بنابراین ،کنترل هریك از این عوامل موجب کاهش بروز آنها در هر دو ارتباط ميشود .علاوهبراین ،با
آموزش والدین و ارتباط نزدیكتر والد ـ کودک ،دلبستگيهای والدگری افزایش ميیابد که این امر
باعث آرامش هرچه بیشتر مادر و کودک و کاهش فشارها و اضطراب آنها ميگردد .دراینراستا،
شاپورآبادی و همکاران به بررسي تأثیر برنامۀ والدگری مثبت بر روی نشانگان بیشفعالي پرداختند و
بیان داشتند که تفاوتهای معناداری بین گروههای کنترل و آزمایش دیده ميشود که بیشترین
بهبودی در شاخص بیشفعالي /نارسایي توجه و کمترین بهبودی در خردهمقیاس مشکلات شناختي
و توجه مشاهده ميشود ( .)31مشابه همین نتایج را دالي و همکاران ( )32نیز گزارش کردهاند.
پژوهشگران نشان دادهاند که آموزش والدین در کاهش حوزههای پرفعالیتي ،کمتوجهي ،تکانشگری
و نافرماني در کودکان مبتلا به اختلال نارسایي توجه /بیشفعالي مؤثر واقع ميشود .مشکلات این
کودکان تأثیر مستقیمي بر خود آنها و والدینشان ميگذارد و نتیجۀ این تنشها معمولاً بههمخوردن
توازن خانواده است .بهشکل بالیني دیده شده است که مادران این کودکان نسبت به درخواستهای
فرزندان خود بيتفاوت ميشوند که این موضوع ميتواند کودک را بهسمت رفتارهای بیشفعالانه
1. Richardson and Joughin
2. Eugend and Roberts.
3. Sanders
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بهمنظور جلب پاسخ از سوی والدین سوق دهد و این امر اضطراب کودک را بیش از پیش افزایش
ميدهد .افزونبراین ،گاه والدین این کودکان قادر به استفاده از روشهای مدیریت پایدار رفتار فرزندان
خود نميباشند؛ بهگونهای که درمقابل رفتار فرزند خود بهصورت منفعل رفتار ميکنند و رفتار
ناشایست وی را ميپذیرند .بدینترتیب ،توجه به رفتارهای منفي و غفلت از رفتارهای مثبت ميتواند
به وخامت مشکلات رفتاری کودک منجر شود ()33؛ بنابراین ،بهعنوان یکي از توجیهات علمي درمورد
کاهش نشانههای اختلال ميتوان به نقش والدین و بهویژه مادران در سببشناسي آن اشاره نمود.
اصلاح نقش والدین و بهویژه مادر ،عاملي کلیدی است که ميتواند به مدیریت تکانشگری ،بيتوجهي
و رفتارهای بیشفعالي کودک کمك نماید .دراینزمینه ،مادر ميتواند با مدیریت رفتارهای کودک،
استفاده از دستورهای کلامي روشن و صریح ،وضع قوانین و ایجاد محدودیتهای مشخص برای وی،
بروز علائم  ADHDرا تاحدامکان کاهش دهد .درحقیقت ،افزایش آگاهي والدین درزمینۀ ویژگيهای
اختلال و راههای برخورد مناسب با این کودکان منجر به تغییر شناخت والدین از رفتار کودک ميشود
و از این طریق ميتوان از وخیمترشدن رفتارهای ناسازگارانه و توسعۀ اضطراب و افسردگي در کودک
پیشگیری کرد (.)34
افزایش توانایيهای رفتاری و آرامش مادر درزمینۀ ایجاد انگیزۀ بیشتر در کودک برای انجام تکالیف
درسي و دادن پاداشهای بهجا و متناسب به او برای انجام فعالیتهای همراه با توجه کافي ميتواند
یکي از علل کاهش مشکلات شناختي در کودکان مبتلا به اختلال بیشفعالي /نارسایي توجه باشد.
اگرچه درمورد اثربخشي برنامههای آموزش والدین کودکان مبتلا به  ADHDدر بین پژوهشگران
توافقات بسیاری وجود دارد؛ اما کاربرد این رویکرد با مشکلاتي روبهرو ميباشد .یکي از مهمترین
مشکلات درزمینۀ کوتاهبودن ماندگاری اثر این روش درمان است که لزوم طولانيتربودن جلسات
آموزش بهمنظور تثبیت نکات مثبت شخصیتي در وجود این مادران ميباشد .چنانچه هیمن در پژوهش
خود در ارتباط با  113کودک مبتلا به اختلال بیشفعالي /نارسایي توجه به این نتیجه دست یافت که
درمان رواني ـ اجتماعي منجر به افزایش دانش والدگری ميشود؛ اما ارزیابي بهعملآمده از والدگری
آنها نشان داد که این الگو همانند قبل بوده و تغییر نیافته است ( .)35بااینوجود ،مرور کلي مطالعات
انجامشده درمورد آموزش والدین کودکان مبتلا به  ADHDبیانگر مفید و مقرونبهصرفه بودن این
روش است که معمول ًا اثربخشي لازم را داشته و به بهبود تعامل کودکان با والدین ،بهویژه مادران کمك
ميکند.
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علاوهبراین ،بررسي نتایج پس آزمون مربوط به میانگین نمرات خام اضطراب مادران شرکتکننده در
گروه تجربي که تحت آموزش تمرینات یوگا قرار گرفتند ،نشان داد که انجام حرکات یوگا ،کاهش
معناداری را در نمرۀ اضطراب مادران دارای کودک مبتلا به  ADHDنسبت به گروه کنترل سبب
ميشود .این یافته با نتایج پژوهشهای پیشین همخوان ميباشد .درواقع ،در منابع علمي مختلف بیش
از  811مقاله درمورد منافع و اثرات مثبت یوگا به ثبت رسیده است (.)30
یوگا گذشته از افزایش آرامش و احساس شادابي ،بهطور گستردهای برای کاهش اضطرابهایي مورد
استفاده قرار ميگیرد که اغلب با بیماریهای مزمن همراه هستند .فراتحلیل چندین مطالعه درمورد
تأثیر انواع روشهای آرامسازی یوگا بر اضطراب بیماران مختلف نشان داد که این روش تأثیر متوسطي
بر اضطراب بیماران دارد .لازمبهذکر است که اثرات مثبت یوگا تنها به علائم جسماني محدود نميشود،
بلکه علائم رواني از جمله افسردگي ،اضطراب و شرایط خلقي را نیز بهبود ميبخشد ()35؛ بنابراین،
یوگا بهعنوان یك روش غیردارویي و یکي از روشهای مکمل ميتواند اضطراب را در افراد مختلف
کاهش دهد .تنها تفاوت مطالعات ذکرشده با پژوهش حاضر ،وسعت تأثیر یوگا ميباشد که این تفاوت
را ميتوان به تفاوت در جامعۀ آماری موردبررسي ،تعداد جلسات یوگا و نوع ابزار گردآوری دادهها
نسبت داد .بررسيها نشان دادهاند که یوگا تأثیر مثبتي بر کارکرد شناختي و عاطفي دارد ( .)38این
تمرینها باعث کاهش فعالیت سامانۀ عصبي مرکزی و خودکار طي تمامي وضعیتهای پراسترس
ميشود .بهنظر ميرسد تمرینهای یوگا از توانایي کاهش پلاسمایي کاتکولامینها برخوردار ميباشند
و بهطور چشمگیر ،فعالیت سامانۀ عصبي سمپاتیك را کاهش ميدهند .تکنیكهای یوگا ميتواند
هورمون های همراه با استرس و اضطراب را کاهش داده و بر فعالیت مغز تأثیر مثبتي بگذارد (.)39
ازآنجایيکه اضطراب زیاد واند تأثیر مخربي بر احساس افراد داشته باشد ،ميتوان گفت که مهمترین
تأثیر تکنیكهای یوگا در این افراد ،ایجاد ریلکسیشن بوده که با کاهش استرس و اضطراب افراد باعث
بهترشدن احساس آنها دربارۀ زندگي ميشود .ازسویدیگر ،انجام تکنیكهای یوگا ،کیفیت خواب
بیماران را بهبود ميبخشد ( .)41همچنین ،ازآنجایيکه خواب از فاکتورهای بسیار مهم در زندگي
روزمرۀ فرد ميباشد سبب کاهش استرس ،اضطراب و فشارهای عصبي ميشود و به شخص در بازیافت
انرژی مجدد برای سازگاری با زندگي روزمره و دورشدن از تنشهای روحي و اضطرابها کمك ميکند
( .)41این تمرینها با افزایش توان سازگاری دستگاه رواني ،عصبي ،ایمني ،شناختي و تعدیل سیستم
عصبي خودکا ر و افزایش پایداری جسمي و مقاومت بدن و تعدیل سیستم ایمني ميتواند بر احساس
سلامت عمومي و کاهش اضطراب افراد تأثیرگذار باشد (.)41
علاوهبراین ،بررسي نتایج پس آزمون مربوط به میانگین نمرات خام اضطراب پدران شرکتکننده در
گروه تجربي که تحت آموزش تکنیكهای یوگا قرار گرفتند ،کاهش معناداری را نسبت به گروه کنترل
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نشان نداد .شاید علت این است که در کشور ما مادران ساعتهای بیشتری را با فرزندان سپری
ميکنند؛ درحاليکه پدران بیشتر بهدنبال تأمین نیازهای معیشتي خانواده ميباشند؛ بنابراین ،مادران
نقش بیشتری را در مراقبت از نیازهای جسماني ،عاطفي و اجتماعي کودکان به دوش ميکشند و
پدران ،کمتر با کودکان درگیر ميشوند (.)41
تنیدگي کمتر پدران با مشکلات کودکان و مسئولدانستن مادر دراینزمینه ممکن است یك عامل
مهم در جدینگرفتن مشکلات این کودکان ،بهویژه کودکان کمسنتر از سوی پدران باشد؛ بنابراین،
علاقۀ کمتر دستهای از پدران به پيگیری و اجرای تمرینهای یوگا ممکن است علت معنادارنشدن
میانگین گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل باشد.
پيام مقاله :انجام تمرینات یوگا توسط والدین کودکان مبتلا به نقص توجه /بیشفعالي ،اضطراب
مادران و کودکان آنها را کاهش داد؛ اما تغییری در اضطراب پدران ایجاد نکرد .مهمترین یافتۀ پژوهش
حاضر ،کاهش اضطراب کودکان مبتلا به  ADHDدر پي انجام یك دورۀ دوماهۀ تمرینات یوگا توسط
والدین آنها بود .این امر بهروشني بیان ميکند که وقتي والدین به انجام ورزشي یوگا ميپردازند،
اضطراب کودکان آنها تعدیل ميگردد .احتمال این وجود دارد که یوگا ویژگيهای رفتاری و یا قدرت
صبر و تحمل والدین در منزل را افزایش داده و همین موضوع ممکن است منجر به کاهش تنش و
درنتیجه ،کاهش اضطراب فرزندان شود.
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Abstract
The aim of this study was to determine the effects of 8 weeks Yoga training on anxiety
of parents and children with attention deficit and hyperactivity disorders (ADHD). A
total of 20 children with ADHD and their parents (20 fathers and 20 mothers)
participated in this study. They were randomly assigned to exercise and no-exercise
control groups. Parents in the exercise groups exercised Yoga for 8 weeks, two times per
week. Anxiety of parents and anxiety of their children were assessed at baseline and two
days after intervention using Achenbach and Catell questionnaires respectively. To
analyze data, two factor mixed model ANOVA was used. Results showed that Yoga
training by parents' significantly decreased anxiety of mothers and children while
anxiety of the fathers was not significantly changed. The participants of all three control
groups did not show significant changes in their anxiety. The findings of the present
study indicate that Yoga could be considered as a mediator variable for modifying
anxiety of children with ADHD.
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