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اثربخشی یوگای تقویت ذهن بر کودکان دبستانی مبتال به اختالل اوتیسم
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پوران وروانی فراهانی ،1دکتر داود حکمتپو ،*2امیرحسین خوانساری ،3سهیال شمسیخانی ،4پگاه مطوریپور ،5مهران غالمی
 -1مربی ،کارشناس ارشد پرستاری کودکان ،دانشکدهی پرستاری و مامایی ،گروه پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.
 - 2دانشیار ،دکترای پرستاری ،دانشکدهی پرستاری و مامایی ،گروه پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.
 - 3کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر ،تهران ،ایران.
 - 4مربی ،کارشناسی ارشد پرستاری روان ،دانشکدهی پرستاری و مامایی ،گروه پرستاری ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.
 - 5دانشجوی دکترای تخصصی پرستاری ،دانشکدهی پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
- 6کاردانی فوریتهای پزشکی ،بیمارستان ولی عصر (عج) ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.

تاریخ دریافت 1395/02/01:تاریخ پذیرش1395/06/06 :

چکیده
مقدمه :اوتیسم ،اختالل رشد عصبی  -مغزی کودکان با احتمال اختالالت رفتاری است .استفاده از درمانهای طب مکمّل بهعنوان نگرشی
نو در زمینهی درمان این اختالل مطرح شده است .در این راستا ،هدف از این مطالعه تعیین تأثیر یوگاای توویات نهان بار عالخام اخاتالل
اوتیسم کودکان بود.
مواد و روشها :این مطالعهی نیمهتجربی بر روی  80کودک مبتال به اوتیسم مراجعهکننده به کلینیکهای دانشگاه علوم پزشکی اراک در
دو گروه آزمون (شمارههای پذیرش زوج) و شاهد (شمارههای پذیرش فرد) به روش نمونهگیری در دسترس انجاام شاد .در ایان تقویا از
همهی نمونهها رضایتنامهی اخالقی دریافت شد .در گروه آزمون عالوه بر درمانهای معمول ،مداخلاه باهصاورت آماوزش انجاام یوگاای
توویت نهن بهصورت عملی و نظری به کودکان و والدین آنها بود و سپس کودکان به مدت یک مااه ،روزاناه دو دقیواه تمریناات یوگاا را
انجام دادند .در گروه شاهد درمانهای معمول بدون هیچ مداخلهای ادامه یافت .تجزیاه و تقلیال دادههاا باا اساتفاده از نارمافازار SPSS
نسخهی  20انجام شد.
یافتهها :قبل از مداخله بین میانگین شدّت عالخم اوتیسم در گروه آزمون ( )108/6±10/8و شااهد ( )106/2±8تفااوت معنایداری وجاود
نداشت؛ اما بین میانگین شدّت عالخم اوتیسم بعد از مداخله در گروه آزمون ( )88/7±11/9و شاهد ( )106/1±7/8تفاوت معنایداری وجاود
داشت ( .)p=0/001قبل و بعد از مداخله تفاوت معنیداری از نظر میانگین شدّت عالخم اوتیسم در گروه شاهد مشاهده نشد (.)p=0/258
نتیجهگیری :به نظر میرسد که تمرینات یوگای توویت نهن نوش مؤثری در کاهش عالخم اختالل اوتیسم در کودکان دارد.
کلیدواژهها :یوگای توویت نهن ،اوتیسم ،کودکان.
*نویسنده مسئول:

E.mail: dr_hekmat@arakmu.ac.ir
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طب مکمل

عالخم بالینی یادشده صورت میگیرد ( .)5باید توجه داشات
مقدمه

که مقور اصلی آسیبدیدگی افراد مبتال به اوتیسم ،آسایب

اختالل طیف اوتیسم اختاللی عصابی -تکااملی اسات کاه

ارتباطی -اجتماعی است .در واقع ،نوص در روابط اجتمااعی

بهعنوان شایعترین اختالل رشدی در حال پیشرفت ،شناخته

منجر به عملکرد پاخین کودکان اوتیسم میشاود و عملکارد

شده است و از هار  88نفار  1نفار باه ایان اخاتالل دچاار

پاخین نیز باعث تشدید نوص در ارتبااط کاودک اوتیسام باا

میشود ( .)1انجمن روانپزشکی امریکا فراوانی اوتیسم را 1

دیگران می گردد .بنابر گزارشی که از سوی مرکز ملی نوص

در  150تولد تخمین زده است و طب پژوهش این انجمان

تولد و ناتوانی های رشدی انتشاار یافتاه اسات ،درصادی از

میزان ابتال به آن در پسران  4تا  5برابر بیشاتر از دختاران

کودکان ،دچار ناتواناییهای شدید رشدی هستند .هر ساال،

است ( .)2در رابطه با شیوع اختالل اوتیسام گازارشهاای

 36بیلیون دالر صرف خدمات آموزشی ویژه برای کودکاان

متفاوتی اراخه شده است .به عناوان مااال ،در مطالعاه ای در

 3تا  21سال میشود ( .)6ایان کودکاان عمومااً باه ساایر

کشور چین که در آن میزان شیوع و بروز اخاتالالت طیاف

اختالالت رفتاری (مشکالت یادگیری ،اختالالت اضطرابی،

اوتیسم بین سالهاای  1986و  2005در کودکاان کمتار از

افسردگی ،اختالالت خواب و تغذیه و آسیب به خود) مباتال

 15سال بستری در بیمارستان های عمومی ،تقات بررسای

هستند ( .)7انواع بسیاری از داروها برای درمان عالخم شایع

قرار گرفت میزان شیوع اوتیسام  16/1در  10/000تخماین

بیماران اوتیسم باه کاار مای روناد .از آنتایساایکوتیکهاا

زده شد و نسبت پسر به دختر  6/58باه ( 1حادود  7برابار)

(ریسپریدون ،پالیپریدون ،هالوپریدول و  )...بارای برطارف

گزارش شد ( .)3در آمریکاا از  3-4در  10/000کاودک باه

کردن رفتار تهاجمی ،آژیتاسیون ،تقریکپذیری و رفتارهای

 15 -10در  10/000کودک مبتال به اوتیسم در سال 2012

آسیبرسان به خود استفاده مایشاود .اساتفاده از داروهاای

گزارش گردید [ .]2اوتیسم از ریشهی یونانی «اوتوس» باه

رایج برای کنترل این بیماری ،باعث نگرانای خاانوادههاا از

معنای «خود» یا «در خود» گرفته شاده اسات .رایاجتارین

ایجاد وابستگی و همچنین بروز عوارض جانبی شده اسات.

تعریااف اوتیساام در مااتن تجدیااد نظاار شاادهی چهااارمین

عوارضی چون کاهش اشتها ،اختالل خاواب ،کااهش وزن،

راهنمااااای ( )DSM-IV-TRتشخیصاااای و آماااااری

بی قراری و عصبی شدن ،خستگی ،گیجی ،خشکی دهاان و

اختالالت روانی از سوی انجمن روان پزشکی آمریکاا اراخاه

آسیب کبدی قابل انتظار است .از طارف دیگار ،اساتفاده از

شده است .اوتیسم به عناوان یاک اخاتالل رشادی عمیا

طبّ مکمّل همواره مورد توجه مقووان علاوم باالینی باوده

دستهبندی شده است و سه ویژگی اصالی دارد کاه همگای

است و استفاده از این درمانهاا باه عناوان نگرشای ناو در

باید پیش از  3سالگی در کودک ظاهر شوند و عبارتاناد از:

زمینه ی درمان این اختالل نیاز مطارح شاده اسات ( .)8از

 .1آسیب کیفی در عملکرد متوابال اجتمااعی .2 ،آسایب در

درمانهای مکمّل و جایگزین برای این بیماری میتوان باه

ارتباط و فعّالیتهای نهنی و  .3مقدودیتهای فاو العااده

روشهای مبتنی بر نهن و جسم (موسایویدرماانی ،یوگاا)،

در زمینهی فعالیتها و عالی (.)4

مکمّل غذایی (امینواسید ،ویتامین ث ،امگا  )3و غیره اشااره

اوتیسم عموماً باه عناوان اخاتالل رشاد عصابی  -مغازی

کرد ( .)9در این بین ،اهداف درمانی بر کنتارل و بازساازی

شناخته میشود ،اما در بارهی منشأ دقی آن اطالعات کمی

رفتارها ،انعطاف پذیری و توویت قدرت تمرکز و آرامسازی و

در دسترس است .در مورد نوایص ساختاری مغز این افاراد،

افزایش فعّالیت متمرکاز اسات ( 10و )12؛ یوگاا باهعناوان

تواف عمومی وجود نادارد و هایچ عالمات زیساتی بارای

شاخهای از طبّ مکمّل میتواند در زمینهی دساتیاابی باه

تشااخیص بااالینی قطعاای آن نکاار نشااده اساات؛ بنااابراین،

اهداف درمانی در این بیماران مؤثر باشد .انعطاافپاذیری و

هم اکنون تشخیص اوتیسام عمومااً بار مبناای مشااهدهی

خودکنترلی از آموزش های یوگا هستند .این درمان مکمّال،
1550

اثربخشی یوگای توویت نهن بر…

پوران وروانی فراهانی و همکاران

بهطورکلی باعث کاهش نشانههای اضطراب ( )12و افزایش

انجام منوطع تمرینات طی یک ماه (تمرینات باید به شاکل

آرامش و درمان تنشهای بااال ( )13مایشاود .در اخاتالل

منظم و روزانه حداقل  3بار در هفته انجاام گیرناد) و عادم

اوتیسم ،انرژی در نواط اصلی طبّ سوزنی پاایین مقباوس

تمایل نمونهها به ادامهی حضور در پژوهش.

می گردد و در نتیجه مانع ارسالِ موداری کافی انرژِی به مغز

پااس از انتخاااب بیماااران و جلااب رضااایت آنهااا جهاات

میشود .تکنیک یوگای توویت مغز ،باا فعّاال کاردن نوااط

همکاری ،فرم رضاایتناماهی کتبای آگاهاناه باهوسایلهی

طبّ سوزنی مربوط به مغز و پاکسازی مریادینهاا باعاث

والدین آنها تکمیل شد .ابزار گاردآوری اطالعاات پرساش-

میشود انرژی قسمتهای پایینی به سمت باال جریان یاباد

نامهای در دو بخش بود .بخش اول ،پرسشنامهی اطالعات

و بدین ترتیب ،موجب تغذیهی مغز میشود.

دموگرافیک بیماران شامل  13سؤال (سان ،جانس ،مقال

با توجه به مطالبی کاه در اهمّیات درماان عالخام اخاتالل

سکونت ،تعداد فرزندان خانواده ،وضعیت اشتغال مادر ،وجود

اوتیسم و فواید یوگا بیان شد و به دلیل اینکاه پژوهشای در

یا عدم وجود سابوهی اوتیسم در خاانواده ،داشاتن ساابوهی

زمینه ی این نوع از یوگا که ترکیبی از هاتایوگاا ،پرانایاماا و

مصاارف داروهااای آرامبخ اش) بااود کااه قباال از مداخلااه

بازتابدرمانی (فشار نرمه ی گوش مطاب با ناحیاهی مغاز)

بهوسیلهی بیماران تکمیال شاد .بخاش دوم پرساشناماه،

است انجام نشده است ،پژوهش حاضار باه منظاور بررسای

آزمون اوتیسم (آزمون گارز ))GARS( 1بود که بر اساس

اثربخشی یوگای توویت نهن بر عالخم اخاتالل اوتیسام در

تعاریف انجمن اوتیسم و انجمن روانپزشکان آمریکاا و باا

کودکان سنّ مدرسه انجام گرفت.

اتکا به مبانی  DSM-IVدر سال  1995بهوسیلهی گیلیام

مواد و روشها

طراحی شده است .آزمون گارز ،مویاسی است که بهمنظاور

ایاان پااژوهش یااک مطالعااهی نیمااهتجرباای اساات کااه در

اندازهگیری شدّت و احتمال اوتیسام طراحای شاده اسات.

سهماههی پاییز سال  1394بر روی کلیهی کودکاان مباتال

پرسشنامهی گارز دارای  3آیتم رفتار کلیشهای ،ارتباطات و

به اوتیسم مراجعهکنناده باه کلینیاکهاای دانشاگاه علاوم

تعامالت اجتماعی است .این مویاس دارای  3دساتهی 14

پزشکی اراک انجام شد .در ایان مطالعاه کلیاهی کودکاان

سؤالی است که نمرهی هر سؤال بین  0تا  3است؛ به این

مبتال به اوتیسم که دارای معیارهای ورود بودناد ( 80نفار)،

صاورت کاه گزیناهی «هایچگااه» نمارهی  ،0گزیناهی

به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند و در دو گروه

«بهندرت» نمرهی  ،1گزینهی «برخی مواقع» نمرهی  2و

آزمون (شماره های پذیرش زوج) و گروه شاهد (شمارههاای

گزینهی «غالباً» نمرهی  3را میگیرد .حداکار نمرهی هار

پذیرش فرد) قرار گرفتند.

یک از سه گروه  42و حداقل آن صفر است .نمارات بااال

معیارهای ورود به پژوهش شامل موارد زیر بود:

گویای شدّت اختالل و نمرات پایین گویای خفیاف باودن

 .1قرار داشتن در مقدودهی سنّی  6-13سال .2 ،تشخیص

آن است.

وجود اختالل اوتیسم در حد متوساط .3 ،نداشاتن ساابوهی

روایی و پایایی مویااس در مطالعاات متناوع در کشاورهای

مصرف هیچ داروی روانپزشکی به غیر از داروهای مرباوط

مختلفی گزارش شده است .روایای آزماون نیاز از طریا

به اختالل اوتیسم .4 ،اعاالم تمایال باه همکااری در ایان

موایسه با سایر ابزارهای تشخیصی اوتیسم تأیید شده است.

پاژوهش .5 ،نداشااتن ساابوهی بیماااری جسامی حاااد و .6

روایی گارز از طری چند بررسی نشان داده شاده اسات و

نداشتن سابوهی اختالل روانپزشکی دیگر.

این بررسیها تأیید میکنند که سؤالهای خردهمویاسهاا

معیارهای خروج نیز موارد زیر را در بر میگرفت:

معرّف ویژگیهای اوتیستیک است ،نمرهها بهطور قوی باا
یکدیگر و نیز عملکرد در آزمونهای دیگار در غرباالگری
Gilliam Autism Rating Scale
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مباتال باه

سپس جهت اجرای منظم و روزانه ی ایان تمارین ،همکاار

اوتیسم را از افراد مبتال به دیگر اختالالت شادید رفتااری

پژوهشگر هفته ای یک بار به صورت تلفنی انجام تمارین از

متمایز کناد ،نمارههاا باا سان رابطاه ندارناد و اشاخا

سوی نمونهها را پیگیری کرد.

باشخصیتهای مختلف نمرههای متفاوتی را در گارز نشان

آموزش یوگای توویت نهن بدین شرح باود .1 :باه سامت

ماایدهنااد .در بااین مویاااسهااای مختلااف ساانجش رفتااار

شر بایساتید .2 ،زباان را باه ساوف دهاان بچسابانید.3 ،

کودکااان ،ایاان پرسااشنامااه بااه ساابب داشااتن چناادین

نرمهی گوش راست بایاد باه آرامای باا شسات و انگشات

خصوصیت ،کاربرد وسیعی در دنیا داشته است .تکمیل ایان

اشارهی دست چپ فشرده شود ،نرمهی گوش چپ نیز بایاد

پرسشنامه حدود  5-10دقیوه طول میکشد و برای سانین

به آرامی با شست و انگشت اشارهی دسات راسات فشارده

 3تا  22سالگی قابل استفاده است ( .)17بر اساس مطالعات

شود -4 ،دست چپ باید داخل بادن و دسات راسات بایاد

انجامشده ،پایایی و اعتبار مویاس گاارز ،باا ضاریب آلفاای

بیرون بدن باشد .5 ،در هنگام نشستن ،بهطور همزماان دم

کرونباخ ،مسااوی  0/90بارای رفتارهاای کلیشاهای0/89 ،

بگیرید ،در هنگام برخاستن نیز بهطور همزمان بازدم کنید و

باارای ارتباااط و  0/93باارای تعاماال اجتماااعی ماای باشااد

 .6ایاان دو مرحلااه را  14مرتبااه تکاارار کنیااد (( )18شااکل

( .)14،15،16برای تعیین پایایی پرسشناماهی گاارز (دارای

شمارهی  .)1در این مرحله و پس از اجرای تمرینات یوگای

ابعاد مختلف و مویاس لیکرت) از روش تعیین روایی درونای

توویت نهن ،والدین کودکان یک ماه بعد از شاروع مداخلاه

استفاده شد؛ به این صورت که پرسشنامهی مذکور باه 10

مجدداً پرسشنامهی گارز را تکمیل کردند .سپس دادههاای

نفر از والدین کودکان مبتال به اوتیسم (به غیر از گروههاای

حاصل با استفاده از نرمافزار آماری  SPSSنساخهی  20و

شرکتکننده در مطالعه) که مشابه نمونههای پژوهش بودند

آمار توصیفی ،تی زوجی و تی مستول در ساط معنایداری

داده شد .سپس آلفای کرونباخ در پرسشنامه  α=0/75باه

( )P<0/05مورد تجزیه و تقلیل قارار گرفتناد .باه منظاور

دست آمد.

پیشگیری از بروز خطای اطالعات در جماع آوری پرساش-

در مرحلهی قبال از مداخلاه ،پرساشناماهی آزماون گاارز

نامه ،همکار پژوهشگر و کارشناس آمار از گروهها بیاطاالع

به وسیله ی همکار طرح (متخصص روان پزشاکی کودکاان)

بودند و از دادهها بهصاورت متغیار  x1،x2بارای تجزیاه و

برای همهی کودکان شرکتکننده تکمیل شد .سپس بعد از

تقلیل استفاده شد.

تأیید قطعی بیمااری اوتیسام و وجاود معیارهاای ورود باه

یافتهها

پژوهش ،در ابتدای مطالعه پرسش نامهی اوتیسم بهوسیلهی

نتایج نشان داد در این پژوهش تفااوت معنایداری باین دو

همکار پژوهشگر تکمیل شد.

گروه از نظر جنسیت وجود نداشت .میاانگین سان در گاروه

در مرحلهی شروع مداخله ،یوگای توویت نهن به کاودک و

آزمااون  9/9±1/86و در گااروه شاااهد  9/4±1/36بااود و

والدین او بهوسیلهی همکار پژوهشگر (دارای سابوهی کاار

تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر سان وجاود نداشات.

آموزشاای و پژوهشاای در زمینااهی یوگااا) در یااک جلسااه

اکار کودکان در گاروه آزماون  38نفار (معاادل  )%95و در

به صورت عملی و تئوری آموزش داده شد .جهت اطمینان از

گروه شاهد  35نفر (معادل  )%87از نظر مقل زندگی ساکن

یادگیری به روش درست از کودکان و والدین خواسته شد تا

شهر بودند .اکار ماادران در گاروه آزماون  24نفار (معاادل

بهصورت عملی در حضور آموزشدهنده عمل یوگا را انجاام

 )60%و در گاروه شااهد  27نفاار (معاادل  )%67/5خانااهدار

دهند .سپس پمفلت نقوهی انجاام یوگاا در اختیاار والادین

بودند .بیشتر نمونه های پاژوهش در گاروه آزماون  27نفار

کودک قرار گرفت .پس ازآن کودکان در منزل به مدت یک

(معادل  )%67/5و در گروه شااهد  31نفار (معاادل )%77/5

ماه روزانه به مدت دو دقیواه ایان تمارین را انجاام دادناد.

سابوه ی اختالل اوتیسم در خانواده را نداشتند .بیشتر والدین
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( 97%/5آنهااا) در گااروه آزمااون و شاااهد دارای سااابوهی

اختالل اوتیسم قبل از مداخله در دو گروه تفاوت معنیداری

بیماری روانی و داروهای ضد استرس نبودناد .نتاایج نشاان

وجاود نادارد .در همااین راساتا مطالعااهی علای صاامدی و

داد طب آزمون آماری تای مساتول ،باین میاانگین شادّت

همکاران در سال  1390نشان داد در ایاران از هار 10000

عالخم اختالل اوتیسم قبال از مداخلاه در دو گاروه تفااوت

کودک زیر  5سال  6/26نفر دچار اختالل اوتیسم میباشاند

معنی داری وجود ندارد .در این بررسی ،میانگین شدّت عالخم

( .)19با توجه باه افازایش رو باه رشاد اخاتالل اوتیسام و

اختالل اوتیسم کودکان ،قبال از مداخلاه در گاروه آزماون

پیامدها و عوارض نامطلوب آن ،در مورد درمان این اختالل،

( )108/6±10/8و در گااروه شاااهد ( )106/2±8بااود؛ ولاای

هیچ روش منقصربهفردی وجود ندارد و تاکنون نیاز هایچ

طب همین آزماون ،باین میاانگین شادّت عالخام اخاتالل

داروی اختصاصی بارای درماان قطعای آن معرفای نشاده

اوتیسم بعد از مداخله در دو گروه تفااوت معنایداری وجاود

اسات؛ بناابراین ،توصایه مایشاود برناماههاایی در جهات

داشت ()p=0/001؛ بهطاوری کاه میاانگین شادّت عالخام

شناسایی و درماان زودرس ایان اخاتالل در جهات ارتواا

اختالل اوتیسم بعد از مداخله در گروه آزمون ()88/7±11/9

بهداشت روانی این گروه اراخه گردد .نتاایج تقویا حاضار

در گروه شاهد ( )106/1±7/8بود (جدول شمارهی .)1

نشان می دهد میاانگین شادّت عالخام اخاتالل اوتیسام در

همچنین طب آزمون آماری تی زوجی ،قبل و بعد از مداخله

کودکان بعد از مداخله در گروه آزماون و شااهد باه ترتیاب

تفاوت معنی داری از نظار میاانگین شادّت عالخام اخاتالل

 88%/7و  %106/1می باشد .همچنین قبل و بعد از مداخلاه

اوتیسم در گروه شاهد مشاهده نشد؛ ولی بر اسااس هماین

تفاوت معنی داری از نظار میاانگین شادّت عالخام اخاتالل

آزمون ،بین میانگین شدّت عالخم اختالل اوتیسم قبل و بعد

اوتیسم در گروه شاهد مشاهده نشد؛ اما بین میانگین شادّت

از مداخله در گروه آزماون ( )p=0/001تفااوت معنایداری

عالخم اختالل اوتیسم قبل و بعد از مداخله در گروه آزماون

مشاهده شد (جدول شمارهی  .)2بهطاورکلی شادّت عالخام

تفاوت معنیداری وجود دارد .شدّت عالخم اوتیسام باهطاور

اختالل اوتیسم بعد از مداخله در گروه آزمون نسبت به گروه

معنیدار در گروه آزمون کاهش یافته است .نتاایج حااکی از

شاهد کاهش یافت.

آن است که  4هفتاه تمارین یوگاای توویات نهان تاأثیر

طب آزمون آماری تی زوجی ،نتایج نشان داد بین میاانگین

معنی داری بر بهبود عالخم رفتااری اوتیسام دارد .در هماین

نمرات حیطههای پرسشنامهی گارز قبل و بعد از مداخله در

راستا پلبان 1و همکاران در سال  2014در فرانسه به بررسی

گااروه آزمااون در حیطااهی رفتااار کلیشااهای ،ارتباطااات و

«تااأثیر فعالیااتهااای فیزیکاای باار اخااتالالت اوتیساام در

تعاااامالت اجتمااااعی تفااااوت معنااایداری وجاااود دارد

کودکان» پرداختند .نتایج مطالعاهی آنهاا حااکی از تاأثیر

( .)p=0/001همچنین باین میاانگین نمارات حیطاههاای

مابت فعّالیت های فیزیکی بر وضعیت فیزیولوژیک کودکاان

پرسش نامه ی گارز قبل و بعد از مداخله در گاروه شااهد در

در فرایند بازتوانی باود و باعاث کااهش خساتگی ،کااهش

حیطااهی رفتااار کلیشااهای و تعااامالت اجتماااعی تفاااوت

تقریک پذیری ،و بهبود ترس و اضطراب کودکاان شاد .در

معنیداری وجود ندارد ولای در حیطاهی ارتباطاات ،تفااوت

نهایت ،از میان فعّالیت های فیزیکی موفا بارای کودکاان

معنیداری وجود دارد (( )P=0/02جدول شمارهی .)3

اوتیسم ،انجام برنامه های یوگا و شنا توصیه شده باود (.)20

بحث

بیردی 2و همکاران در ساال  2009باا بررسای کاربردهاای

نتایج این پاژوهش نشاان داد کاه میاانگین شادّت عالخام

بالینی یوگا در کودکان در قالب مرور نظاممند ،باه نتاایجی

اختالل اوتیسم در کودکان قبل از مداخله در گروه آزمون و

مشابه یافتههاای ایان مطالعاه دسات یافتناد ( .)21ساط

شاهد به ترتیب  108/6و  106/2میباشد .نتاایج حاصال از
آزمون تی مستول نشاان داد باین میاانگین شادّت عالخام

Pelban

1

2Birdee
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طب مکمل

فعّالیت فیزیکی روزانه ی کودکان مبتال به اخاتالل اوتیسام

با انجام تکنیک یوگای توویات مغاز ،انارژی قسامتهاای

پایین است %91 .آنها با کامتقرکای روبارو هساتند و باا

پایینی بدن به سمت باال جریان مییابد و موجاب تغذیاهی

افزایش سن فعّالیت فیزیکی آنها کاهش مییابد (.)22

مغز میشود .این کار به سایر مراکز انرژی باالیی بادن نیاز

همچنین گاالنتینو 1و همکاران در سال  2008در مورد تأثیر

انرژی میفرستد و تفکر و تمرکز را آسانتر میکند ( .)18از

مابت یوگا مینویسند :یوگا بر وضعیت فیزیولوژیک کودکان

طرف دیگر ،مسئولیتپاذیری فارد در قباال ساالمتی جاز

در فرایند بازتوانی مؤثر است و باعث بهباود قادرت تمرکاز

ضروری هر برنامهی تغییر است .در واقاع ،نکتاهی کلیادی

کودکان میشود و آنان را قادر میسازد تا انرژی خاود را در

تمرینات یوگای توویت نهن مشارکت بیمار در درمان خاود

انجام فعّالیتهای هدفدار بهکارگیرند .همچنین باعث الواا

است .به طورکلی نتایج این پژوهش نشان داد یوگای توویت

حسّ ریالکسیشن در آناان مایشاود و حافظاه را در آناان

نهن ،حتی در کوتااه مادت ،باعاث بهباود عالخام رفتااری

توویت میکند (.)23

اختالل اوتیسم در کودکان دبستانی شد.

در پژوهش حاضر ،بررسی اختالف امتیازهاای افاراد گاروه

نتیجهگیری

آزمون به تفکیک حیطه هاای پرساشناماهی گاارز (رفتاار

نتایج این تقوی نشان داد تمرینات یوگاای توویات نهان

کلیشه ای ،ارتباطاات و تعاامالت اجتمااعی) قبال و بعاد از

باعث کاهش عالخم اختالل اوتیسم در کودکان سنّ مدرسه

مداخلااه ،نشاااندهناادهی اخااتالف معناااداری در همااهی

شد؛ بنابراین ،پیشنهاد میشود یوگای توویت نهن بهعناوان

حیطه هاست؛ بادین معنای کاه میاانگین امتیازهاا در ایان

درمان مکمّل در کنار درمان دارویی برای کودکان دبساتانی

حیطه ها کاهش یافته که نشاندهندهی تاأثیر مابات روش

در نظر گرفته شود و همچنین به کودکان مبتال به اخاتالل

یوگای توویت نهان بار آن حیطاههاسات .همچناین باین

اوتیسم و والادین آنهاا جهات انجاام تمریناات در منازل

میانگین نمرات حیطه های پرسشنامهی گارز قبل و بعاد از

آموزش داده شود .از مقدودیتهای پژوهش حاضار ،مادت

مداخلااه در گااروه شاااهد در حیطااهی رفتااار کلیشااهای و

زمان کوتاه انجام آن (یاک مااه) ،باه دلیال احتماال عادم

تعامالت اجتماعی تفاوت معنایداری وجاود نادارد؛ ولای در

همکاری نمونه های پژوهش و ریزش احتماالی آنهاا باود.

حیطه ی ارتباطات تفاوت معنی داری وجود دارد .بهطاورکلی

برای بیشتر روشن شدن اثرات یوگای توویت نهن ،پیشنهاد

می توان گفت تمرینات یوگای توویت نهن باه طاور کامال

میشود این تمریناات در مادت زماان بیشاتر بارای سانین

برای اختالل اوتیسم ضروری است .یوگا ریتم های ناسالم و

مختلف کودکان مبتال به اختالل اوتیسم انجام شود.

اخااتالل یافتااهی ارگانیساامهااای باادن را در مساایری

تشکر و قدردانی

سیستماتیک و بهطور آهسته و آرام به سوی ریتمهای ساده

این مطالعه با شامارهی  2221شاورای پژوهشای دانشاگاه

و طبیعاای سااو ماایدهااد ( )24و هماااهنگی الزم را بااین

علوم پزشکی اراک تصویب شاد .همچناین کاد اخاال در

سیستم اعصاب و غدد مترشقهی داخلی ایجاد میکناد کاه

پااااااااژوهشهااااااااای پزشااااااااکی آن 1394 .77

این هماهنگی بهطور مستویم روی سیساتمهاای داخلای و

 IR.ARAKMU.REC.و کااد کارآزمااایی بااالینی آن

اندامها تأثیر می گذارد ( .)25عالوه بر آن ،یوگاا بار تنظایم

 IRCT 2016061828511 N1بود .از کلیهی کودکاان و

نیروی حیاتی (پرانا) در بدن و نواط اصلی طبّ سوزنی مؤثر

والدین مشارکتکننده در این مطالعه که مساعدت الزم را با

است ( .)26در اختالل اوتیسم ،مقبوس شدن موادار بسایار

مجریان مباذول داشاتند قادردانی مایشاود .در ضامن ،از

زیاد انرژی در مراکز پایینی انرژی یا همان نواط اصلی طبّ

معاونت مقترم پژوهشی و گروه پرستاری و مامایی دانشگاه

سوزنی مانع از ارسال موداری کافی انرژی به مغز میشاود.

علوم پزشاکی اراک باه جهات مسااعدت هاای فاراوان در

Galantino

تصااویب و تااأمین بودجااهی ایاان پااژوهش و همچنااین از

1
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گزاری میگردد.

مسئوالن مقترم کلینیک های دانشگاه علوم پزشاکی اراک
به دلیل همکاری در اجرای این پژوهش صمیمانه ساپاس-

جدول شمارهی ( )1میانگین شدّت عالخم اختالل اوتیسم کودکان مورد مطالعه ،قبل و بعد از مداخله بین گروه آزمون و شاهد
قبل از مداخله

بعد از مداخله

آماره

انقراف معیار  ±میانگین

انقراف معیار  ±میانگین

آزمون

108/6±10/8

88/7±11/9

شاهد

106/2±8

106/1±7/8

P-value

 p=0/258

 p=0/001

تی مستول

جدول شمارهی ( )2میانگین شدّت عالخم اختالل اوتیسم کودکان مورد مطالعه ،قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون و شاهد
آماره

آزمون

انقراف معیار  ±میانگین

شاهد

قبل از مداخله

بعد از مداخله

قبل از مداخله

بعد از مداخله

108/6±10/8

88/7±11/9

106/2±8

106/1±7/8

 p=0/001

P-value

 p=0/818

تی زوجی

جدول شمارهی ( )3میانگین و انقراف معیار نمرات حیطههای پرسشنامهی گارز قبل و بعد از مداخله
متغیر شاخص

آزمون

شاهد

قبل

بعد

انقراف معیار  ±میانگین

انقراف معیار  ±میانگین

حیطهی رفتار کلیشهای

39/4±3/2

28/9±5/8

p=0/001

حیطهی ارتباطات

33/1±6/1

30/4±7/3

p=0/019

حیطهی تعامالت اجتماعی

36/1±4/1

29/3±4/8

p=0/001

حیطهی رفتار کلیشهای

39/1±3/3

39/1±3/2

p=1/00

حیطهی ارتباطات

32/2±3/7

32/6±3/8

p=0/02

حیطهی تعامالت اجتماعی

34/9±4/3

34/4±4/5

p=0/063
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Abstract
Introduction: Autism is generaly known as neurocerebral developing disorder among
children accompanied with behavioral disorders. Complementary medicine therapy as a new
attitude toward autism treatment is common. So this study with the aim of determining of the
effect of super brain yoga on children with autism disorder was accomplished.
Methods: This quasi-experimental study was done on 80 children with autism in Clinics of
the University of Medical Sciences in two groups: experimental group (even number of
admissions) and control group (odd number of admissions), with applying convenience
sampling method by ethical satisfaction. In addition to the routine treatment in the
experimental group, the intervention done for theoretical and practical training of the super
brain yoga, for the children and their parents. And then they did some yoga exercises two
minutes a day for a month.
Routine treatment in the control group had no intervention. Data analysis was done by using
SPSS version 20.
Results: Before intervention, there was no significant difference between the mean scores of
severity of autism in experimental (108.6±10.8) and (106.2±8) control groups, but after
intervention there was a significant difference between the mean scores of severity of autism
in experimental (88.7±11.9) and (106.1±7.8) control groups (P= 0.001). There was no
significant difference between the mean scores of severity of autism in control group before
and after intervention(P= 0.258).
Conclussion: It seems that exercises of super brain yoga is effective in reducing symptoms of
autism in children.
Keywords: Autism, Children, super brain yoga.
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