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  :שאלת המחקר 

י משפיע על סימפטומים של מתבגרים המאובחנים כבעלי הפרעת קשב 'האם תרגול טאי צ

 . וריכוז

 

                                                                                                   : אורטי של המאמרירקע ת

 .ADHD-מספר דרכי טיפול בהמאמר מתייחס לעובדה שכיום ישנם 

  .הטיפול התרופתי בשלב הראשון סוקר המאמר את

ינו אך טיפול זה ה. טלין ומתילפנידטיר הלדוגמ ,קצרזמן טיפול זה הוכח כעוזר תוך לטענת החוקרים 

טיקים ונסיגה , עייפות, כאבי ראש: ולות להיות לו תופעות לוואי כגוןעלשנוי במחלוקת וזאת משום ש

  .סוציאלית

, הדרכה הורית, הרפיה, ייעוץטיפולים הכוללים  :כגוןמסוגים שונים  טיפוליםמציג המאמר  שניבשלב ה

בדיקות מחקרים קליניים וזכו למעט  טיפולים אלו, ותבתי המאמרלפי כ. הדרכה סביבתית ועיסויים

בנוסף . מראים בעיקר השפעות נקודתיותהמחקרים המעטים שכן נעשו  והממצאים של ,אמפיריות

ם רבים ציובכך מאמ" רפורמנספ"בהקלה על הרב זמן  מושקע יהמאמר מציין שבטיפול התנהגות

 . המורים וארגון הבית ובית הספר, מכוונים להכשרת ההורים

ל מחקרים קודמים מסתמך עו, י כחלופה לטיפול תרופתי'צמציע את הטאי המאמר שלישי הבשלב 

י 'על מבוגרים שתרגלו טאי צאלו שנעשו מחקרים ( ברשימה הביבליוגרפית המצויינת) .בעברשנעשו 

 :תרגולהנראה ש

 .מפחית סימפטומים הקשורים במתח •

 .מפחית כעס ובלבול •

 (.הורמון הקשור ללחץ)משפיע על הקורטיזול  •



 .משפר מצב רוח •

 .משפיע על מערכת הלב והנשימה, משפר את לחץ הדם •

 .משפר יציבות •

 . חברתית-משפר יכולות פסיכו •

 .סימפתטית-משפר את המערכת הפרה •

 

 : מהלך הניסוי

לפי  ADHD-כל המשתתפים מאובחנים ככאשר  1..3נוער בגיל ממוצע של -בני 31בניסוי השתתפו 

                                                                .הנערים הגיעו מבית ספר לבעיות התפתחות, -DSM4ה

כל  .על פני התקופה כולה פעמים 31כ תרגלו "סהבו, שבועות 1 י במשך'טאי צ המשתתפים תרגלו

, כמו כן הם למדו פוזיציות. דקות נשימות ותוך כדי הרמת הידיים בצורה הרמונית 1מפגש התחיל עם 

 .העברות משקל והחלפת כיוונים כחלק מאפליקציה

 : פעמים 1מילאו את שאלון קונרס של הילדים המורים 

שבועות ופעם שלישית שבועיים מתום הפסקת  1פעם שניה לאחר , פעם אחת לפני התרגולים

: היבטים הבאיםוהחוקרים חילקו את תשובות השאלון להמורים דרגו לפי קונרס . התרגול

                                                  . התנהגות לא חברתית ורגש לא הולם, חולמניות, חרדה, היפראקטיביות

                                                                                                                     מסקנות

חל  ,חלומות בהקיץה, חלה ירידה ברמות החרדה: יסוי הראה שחל שיפור בכל ההיבטים שנבדקוהנ

בתחום זה . היפראקטיביותבהתנהגויות ורגשות בלתי הולמים בביטויי  פחתהוה ,שיפור בהתנהגות

 .ביותרוהמובהק  השינוי המשמעותיחל  (ההיפראקטיביות)

חזרו  לא המתבגריםו, שלטיפול היה אפקט מתמשךניתן היה לראות , לאחר תום הטיפולשבועיים 

וניתן , הטיפול ימצד שני החלה רגרסיה בהישג. לת המפגשיםהם היו בסולם קונרס בתחיבה  נקודהל

  .גויות השליליותהנלזהות במחקר תנועה חזרה לכיוון ההת

י 'צ-מסקנת החוקרים לעניין היתה שעל מנת לשמר את הישגי הטיפול יש לשמור על שגרת תרגול טאי

 . שך השנה כולהבמ

 

                                                                                       :י'צ-למחקרי המשך בטיפול בטאי החוקריםמסקנות 

 :בדיקות נוספות מספרלעשות  ישת שלניסוי זה יהיה יותר תוקף מציע שעל מנהמחקר 

 .להיעשות קבוצת ביקורת של מתבגרים שרק מבצעים תרגילי נשימהצריכה  .3

 .כמו כן יש לבדוק גם את ההשפעה של המנחה על הטיפול .2

בנוסף ניתן לבצע בדיקה של הקורטיזול והקטכולאמינים המשפיעים על רמות המתח ומצבי  .1

 . לחץ של המשתתפים


