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Introduction & Purpose: About 70% of children with autism 
spectrum disorder have low or very low levels of IQ, and their balance 
is usually poor. The purpose of this study was to investigate the effect 
of superbrain yoga exercise on fluid intelligence, visual spatial 
perception, academic achievement Indexes and balance in children 
with Autism Spectrum Disorder. 
Methodology: experimental study was conducted as a pretest-posttest 
with control group. The statistical population of the study included all 
students with Autism Spectrum Disorder at the elementary school of 
Besharat in Tehran. Among them, 20 boys were selected by purposive 
sampling and randomly assigned into two experimental (n=10) and 
control (n=10) groups. The experimental group performed 12 weeks of 
experimental Yoga exercises. The data collection tools were Wechsler 
Intelligence Scale for Children - Fifth Ed and Static Equilibrium Stack Test. 
Shapirowilk, Levene and independent t tests of gained scores were used 
for data analysis. 
Results: Superbrain yoga exercises did not have a significant effect on 
static equilibrium, fluid intelligence, Visual Spatial Perception and 
achievement of children. 
Conclusion: According to the results of this study, it is recommended 
that other studies be conducted with better research design, the use of 
neural imaging techniques, and other components of academic 
achievement, In order to further investigate various aspects of the 
effectiveness of. Super Brain Yoga exercises on academic achievement. 
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دیداري فضایی، استدالل سیال، پیشرفت تحصیلی و تعادل   تاثیر تمرین تقویت حافظه یوگا بر شاخص
  درکودکان با اختالل طیف اوتیسم

  2، مرجان جیرسرایی بازارگرد1*سید کاظم موسوي ساداتی

  ایران تهران، شرق، تهران واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت گروه استادیار،. 1
  ایران تهران، شرق، تهران واحد اسالمی آزاد دانشگاه ورزشی، علوم و بدنی تربیت گروه اصالحی، حرکات و شناسی آسیب ارشد، کارشناسی. 2

  چکیده   اطالعات مقاله       
     02/02/99 دریافت مقاله:

     15/02/99بازنگري مقاله: 
  17/03/99پذیرش مقاله:  

لحاظ بهره هوشی در سطح پایین یا درصد کودکان با اختالل طیف اوتیسم از  70حدود  مقدمه و هدف:
 ها ضعیف است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک دورهخیلی پایین قرار دارند و معموًال تعادل آن

بر شاخص دیداري فضایی، استدالل سیال، پیشرفت تحصیلی و تعادل  تقویت حافظه یوگا تمرین
   .درکودکان پسر با اختالل طیف اوتیسم بود

پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه  -پژوهش تجربی و به صورت پیش آزموناین  روش شناسی:
استثنایی بشارت  آماري تحقیق حاضر شامل کلیه دانش آموزان با اختالل طیف اوتیسم مدرسه ابتدایی

نفر از پسران با اختالل طیف اوتیسم با روش نمونه گیري در دسترس  20بود. که از بین آنها  شهر تهران
نفري آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه  10هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه  و

هفته تمرینات تقویت حافظه یوگا را انجام دادند. ابزار جمع آوري اطالعات آزمون هوش  12آزمایش 
هاي از تحلیل دادهتجزیه و وکسلر براي کودکان ویرایش پنجم و آزمون تعادل ایستاي لک لک بود. براي 

  .تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا) استفاده شد آزمون
افزایش تعادل ایستا، نتایج تحقیق حاضر نشان داد که تمرینات تقویت حافظه یوگا تاثیر معنادار بر  نتایج:

  .هوش سیال، ادراك بینایی فضایی و پیشرفت تحصیلی کودکان تاثیر معنادار ندارد
با توجه به نتایج این تحقق، توصیه می شود پژوهش هاي دیگري با استفاده از شیوه هاي  نتیجه گیري :

هاي هاي پیشرفت تحصیلی، به اجرا در آید،  تا جنبهتصویربرداري عصبی و با در نظر گرفتن سایر مولفه
   .گوناگون تاثیر گذاري تمرینات سوپر برین یوگا بر پیشرفت تحصیلی بیشتر بررسی شود

  کلید واژگان 
  تقویت حافظه یوگا 

  هوش سیال 
  ادراك بینایی فضایی

  تعادل ایستا
  طیف اوتیسم اختالل
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  مقدمه
هاي مغزي اتفاق به دلیل نقص در هسته سیستم 1اختالل اوتیسم

بخش حسی و زیرین افتد و منجر به رشد ضعیف نئوکورتکس، می
دهد که شود. شواهد نشان میهاي حرکتی میکورتکس و سیستم

مخچه در افراد مبتال به اوتیسم داراي تغییرات ساختاري در 
دانسیته عصبی است که موجب اختالل در یکپارچگی حسی 

.کودکان با اختالل )2010 ،2لنگ و همکاران( شودمبتالیان می
یت و در خود مانده بودن مستعد طیف اوتیسم به دلیل عدم فعال

باشند. هاي وضعیتی میضعف در تعادل، ثبات وضعیتی و ناهنجاري
تواند کند، میعالیم این اختالل که در سه سال اول زندگی بروز می

موسکونی و ( حرکتی را تحت تاثیر قرار دهد -هاي ادراکیمهارت
. به طور کلی، نقایص حرکتی که در مبتالیان به )2015، 3همکاران
طیف اوتیسم گزارش شده است عبارتند از: خامی حرکت،  اختالل

ناهماهنگی حرکتی، اختالل در حرکات ظریف، اختالل در کنترل 
وضعیت بدن، رفتارهاي حرکتی عجیب مانند رفتارهاي قالبی 

در رشد  . اختالل اوتیسم، اختالل)2013، 4کوك، بلک مور و پرس(
عصبی مغز است که با اختالل در روابط اجتماعی، ارتباط کالمی و 
غیرکالمی و رفتار محدود تکرارشونده مشخص شده است، این 

-عالیم معموالً با ترکیبی از توانایی ضعیف براي تعامل اجتماعی
. بررسی )2015، 5آل شیران و آل درا(جمعی متقابل ارتباط دارد 

دهد که از نشان می 6اختالل طیف اوتیسم نیمرخ هوشی کودکان با
درصد کودکان اوتیسم کم توان ذهنی  IQ (55( 7لحاظ بهره هوشی

)IQ=50-70 درصد کم توانی ذهنی شدید ( 14) وIQ<50 31)و 
) IQ>85( ها داراي هوش متوسط یا باالتر از متوسطدرصد آن

ش هستند، در سه گروه از طیف این کودکان به طور قابل توجهی هو
، 8چارمان و همکارن(باشد غیرکالمی باالتر از هوش کالمی می

. با وجود اینکه این کودکان متفاوت با کودکان عادي )2011
هاي خاص، موجب توان با آموزشمی رسد میهستند، ولی به نظر

 چارمان و همکارن،(هاي چشمگیر شد نتایج مثبت و پیشرفت
2011(.  

هاي غیر دارویی از قبیل رفتار هاست محققین به دنبال راهسال
و... هستند تا   هاي رایانه اي، ورزش،. موسیقی درمانیدرمانی؛ بازي

بتوانند به درمان و کاهش مشکالت حرکتی، تعادلی و شناختی 
کودکان کم توان ذهنی کمک کنند. فعالت فیزیکی همراه با بازي

کم  هاي رایانه اي آموزشی بر سطوح انگیزشی و شناختی کودکان
توان ذهنی تاثیر مثبت دارد و بویژه، کودکان از نظر جسمانی در 

                                                        
1. Autism disorder 
2. Lang et al 
3. Mosconi et al 
4. Cook, Blakemore, & Press 
5. Al Shirian & Al Dera 
6. Autism Spectrum Disorder (ASD) 
7. Intelligence Quotient 
8. Charman et al 
9. Dandashi et al 
10. Captain Log’s cognitive software 

. )2015، 9دنداشی و همکاران(شوند کالس درس فعال تر می
شناختی بر حافظۀ هاي افزارنرممحققین دریافته اند که برخی از 

هاي یادگیري آموزان با ناتوانی(کالمی و غیرکالمی) دانش فعال
این  10الگ کاپیتانشناختی افزار نرممثال  ، به طورتأثیر مثبت دارد

آموزان توان در بهبود حافظۀ فعال دانشمزیت را دارد که از آن می
هاي یادگیري و در نتیجه در حل مشکالت تحصیلی داراي ناتوانی

هاي . بازي)2018رویت وندغیاثوندو امیري مجد، ( ها بهره گرفتآن
عت اجرا را بهبود بخشد تواند یادآوري بینایی و سر شناختی می

هاي عملکرد شناختی هرچند این دو مولفه نماینده تمام جنبه
. تعدادي از محققان اثر )2018 ،11کیم، هئو، شین و کیم(نیست 

هاي شناختی را مورد بررسی قرار داده فعالیت جسمانی بر مهارت
اي از طبّ مکّمل عنوان شاخه به یوگااند، به نظر برخی محققین، 

اهداف درمانی در این بیماران مؤثر  هبتیابی ي دساند در زمینهتومی
باشد. انعطااف پاذیري و خودکنترلی از آموزشهاي یوگا هستند. این 

هاي اضطراب و افزایش طورکلی باعث کاهش نشانه به درمان مکمّل،
اسمیت، هانکوك، بلک (باال می شود هاي آرامش و درمان تنش

 .)2016 ,.وروانی فراهانی و همکارن ؛2007 ،12مورتیمر و ایکرت
که یک نوع فعالیت جسمانی است  13ازتمرینات تقویت حافظه یوگا

توان جهت افزایش سالمت ذهن، بهبود عملکردهاي ذهنی و می
تنظیم احساسات از طریق انرژي دادن به مغز براي تحریک تولید 

 . مطابق دیدگاه)2005، 15سویی(استفاده کرد  14امواج آلفاي مغز
حامیان تقویت حافظه یوگا، این تکنیک؛ حافظه، اعتماد به نفس، 

دهد و عملکرد تحصیلی و رفتار دانش آموزان استثنایی را ارتقا می
. در )2005، 16سی آر(گردد هاي یادگیري میموجب درمان ناتوانی

با قرار  17تحقیقی که به بررسی اثر تمرینی موسوم به اسکات یوگا
(شکلی از تمرینات یوگا) پرداخته  18گیري دست در وضعیت خاص

تواند توجه شد، این نتیجه بدست آمد که این نوع تمرینات می
چندرا سکران، (انتخابی و حالت ذهنی و روانی افراد را بهبود بخشد 

. ولی در تحقیق دیگر با بررسی )2014 ،19راجش و سیرینی واسان
تقویت حافظه یوگا بر عملکرد تحصیلی با استفاده اثر بالقوه تمرینات 

از تست تسهیل اعداد به این نتیجه رسیدند تمرینات تقویت حافظه 
یوگا نمی تواند تفاوت معناداري در عملکرد تحصیلی، بین گروه 

. با وجود )2015، 20جنوس و لیتل(کنترل و گروه مداخله ایجاد کند 
تاثیرات سوپر برین یوگا که تحقیقات بسیار اندکی در خصوص  این

انجام گرفته و مستندات قطعی از تاثیرات تقویت حافظه یوگا در 
دسترس نمی باشد ولی تمرینات تقویت حافظه یوگا به طور گسترده 

11. Kim, Heo, Shin, & Kim 
12. Smith, Hancock, Blake-Mortimer, & Eckert 
13. SuperBrain Yoga 
14. Alpha Waves of the Brain 
15. Sui 
16. Siar 
17. yogic squats 
18. Thoppukaranam 
19. Chandrasekeran, Rajesh, & Srinivasan 
20. Genovese & Little 
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) و 2010آمریکا ( 1اي حداقل در بسیاري از مدارس بخش تورنتو
 در ایاالت متحده 2مدارس راهنمایی واقع در نوریستون پنسیلوانیا

، همچنین از )2005 سی آر،(مریکا مورد توجه قرار گرفته است آ
تقویت حافظه یوگا توجه گسترده اي را در  2014سال 

و فضاي مجازي به خود  3معتبر از جمله سی بی اس هايخبرگزاري
جلب کرده است و گزارشات این شبکه و تارنماها حاکی از تاثیر 
فوري این تکنیک بر پیشرفت تحصیلی و یادگیري کودکان کم توان 

  .)2014، 4روبینز(ذهنی، سندرم داون و اوتیسم است 
پیشرفت تحصیلی، به عنوان متغیر وابسته، تحت تاثیر یک عامل 

تعددي (از جمله آموزش، معلم ها، والدین و نیست، بلکه عوامل م
محیط مدرسه و اجتماع) بر روي آن تاثیر دارند. این عوامل چنان 
  باهم تنیده شده اند که تعیین نقش هر یک با دشواري امکان پذیر

ها . با وجود این پژوهش)2019، 5تریفون، آناستازیا و الینی(است 
امل آموزشی با ماهیت دهند که در بین این عوامل، عونشان می

سیف نراقی، (شناختی بیشترین تاثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارند 
دهند که در بین این با وجود این تحقیقات نشان می .)2004

عوامل، عوامل آموزشی با ماهیت شناختی بیشترین تاثیر را بر 
. تعدادي از تحقیقات )2004سیف نراقی، ( پیشرفت تحصیلی دارند

) نشان داده است که 2013و همکاران، (6قیق اسمیتاز جمله تح
عملکرد شناختی بعد از انجام تمرینات هوازي داوطلبانه، بهبود 

) با بررسی ارتباط 2017.  همچنین عبدالکریم و همکارن (یابدمی
هاي حرکتی و شناختی دانش آموزان پیش دبستانی بین توانایی

 پیش دبستانی کودکان جسمانی آمادگی دریافتند که پرورش
 موفقیت با شناختی مرتبط حرکتی و یادگیري هايتوانایی تواندمی

، 8دانللی). 2017، 7عبدالکریم و همکاران(دهد  افزایش را تحصیلی
) با انجام یک تحقیق مروري 2016و همکارن ( 10، کاستلی9هیلمن

 بر فعالیت جسمانی اثرات مورد در محدودي عنوان کردند شواهد
راهبردهاي یادگیري از هر نوع که باشد است.   دسترس در یادگیري

ها (آزمایشی یا (شناختی یا فراشناختی) و در همه پژوهش
همبستگی) در همه یادگیرندگان (دختران و پسران) بر میزان 
یادگیري آنها در دروس مختلف (علوم، حل مسأله، درك مطلب و 

 نتایج .)2014مصرعابدي و عرفانی آباد، ( ...) تأثیر زیادي دارد
 بر نشان داده فعالیت جسمانی شده کنترل هايآزمایش از حاصل

کارکردهاي شناختی نقش اثرگذاري دارد و بررسی اثرات طوالنی 
هاي با طرح دیگر مطالعات مدت آن نیازمند تحقیقات بیش تر و

. هوش سیال از )2016 ،11دانللی و همکارن(است  تحقیقی خوب
، به عنوان یک عامل پردازشگر 12عاصردیدگاه علم عصب شناسی م

                                                        
1. Toronto District School Board 
2. Noriston Pennsylvania 
3. Columbia Broadcasting System (CBS) 
4.  Robbins 
5. Tryfon, Anastasia, & Eleni 
6. Smith 
7. Abdelkarim et al 
8. Donnelly 
9. Hillman 

هاي شود. شاخصشناختی مستقل از محتواي خاص تعریف می
هاي قوي پیش بینی کننده 14یا استدالل سیال 13هوش سیال

هاي اجتماعی یادگیري، آموزش، عملکرد حرفه اي و موقعیت
هستند به خصوص زمانی که چنین عملکردي به دنبال کسب دانش 

، 15آئو و همکاران.( هاي قبلی باشدپافشاري بر دانستهجدید به جاي 
) عنوان کردند که 2010و همکاران ( 16. رید، اینستین، هان)2015

تواند هوش سیال را تحت تاثیر قرار دهد و باید در رشد حرکت می
رید و (شناختی کودکان پیش دبستانی در نظر گرفته شود 

) با 2018اران (و همک 17. دورتی، زویلنگ، پل)2010 همکارن،
بررسی تاثیر تمرینات جسمانی و شناختی بر هوش سیال عنوان 

تواند باعث افزایش کردند که تمرینات جسمانی به تنهایی نمی
 اشیا موقعیت فضایی؛ تشخیص – بینایی هوش سیال شود. ادراك

 کننده فرد مشاهده با ارتباط در نیز و یکدیگر ارتباط با در اشکال و
اثربخشی بازي هاي ) با بررسی 2015است، جعفري و همکاران (

 اختالل با کودکان فضایی –حرکتی بر پردازش بینایی  -ادراکی 
هاي  مداخله بهنگام مبتنی بر بازيرشد عنوان کردند  هماهنگی

 اختالل با کودکان فضایی – بینایی پردازش بر حرکتی –ادراکی 
بدي، فرامرزي، شیرازي و جعفري، عا( تاس مؤثر رشد هماهنگی
  .)2015 جعفري،

در خصوص تاثیرات مثبت  وجود تناقض در نتایج تحقیقات
تمرینات سوپر برین یوگا بر بهبود عملکردهاي تحصیلی و رفتاري 

هاي متناقض در زمینه تاثیرگذاري نوجوانان، و وجود پیش فرض
 تمرینات فیزیکی بر عملکردهاي شناختی و هوشی کودکان کم توان

ذهنی از جمله کودکان با اختالل طیف اوتیسم، هدف پژوهش 
 افزایش بر تقویت حافظه یوگا تمرین حاضر، بررسی تاثیر یک دوره

 تعادل و تحصیلی بینایی فضایی، پیشرفت هوش سیال، ادراك
  پذیر است.  با اختالل طیف اوتیسم آموزش پسر کودکان ایستاي

  شناسیروش 
مورد استفاده در این پژوهش  روش پژوهش حاضر تجربی و طرح

  پس آزمون با گروه کنترل بود.  -پیش آزمون

 جامعه آماري، نمونه و روش نمونه گیري

جامعه آماري این پژوهش کلیه دانش آموزان پسر با اختالل طیف 
. اوتیسم مقطع دبستان مدرسه استثنایی بشارت شهر تهران بودند

نفر از پسران با اختالل طیف اوتیسم  20شرکت کنندگان تحقیق 

10. Castelli 
11. Donnelly et al 
12. Contemporary Neuroscience 
13. Fluid Intelligence 
14. Fluid Reasoning 
15. Au et al 
16. Reed, Einstein, Hahn 
17. Daugherty, Zwilling, Paul 
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بر اساس مقیاس طبقه بندي  105تا  80متوسط با دامنه امتیاز 
سال  9تا  7و با دامنه سنی  1)2-اوتیسم گلیام ویرایش دوم (گارز

) سال مدرسه 2/8 ± 89/0( و میانگین و انحراف استاندارد سنی
ري در دسترس و هدفمند انتخاب فوق بودند که با روش نمونه گی

نفري آزمایش و کنترل  10شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 
 اختاللقرار داده شدند. معیارهاي ورود به مطالعه شامل دارا بودن 

طیف اوتیسم در حد متوسط ، نداشتن مشکل حاد جسمانی، 
تمایل والدین به مداخله، همکاري کودك در هنگام مداخله، 

ابقه صرع، تشنج و سابقه اختالالت روانپزشکی به جز نداشتن س
  طیف اوتیسم بود. 

  مالحظات اخالقی
به منظور رعایت اخالق در پژوهش، ابتدا با مطالعه پرونده پزشکی 
کودکان مدرسه و با نظر کاردرمان جسمانی و روانشناس مدرسه 

هاي ورود تعدادي از کودکان کم توان ذهنی و با توجه به مالك
ها نوان آزمودنی تحقیق انتخاب شدند، و براي والدین آنبه ع

جلسه توجیهی گذاشته شد و از والدینی که تمایل داشتند 
فرزندانشان در مداخله شرکت کنند رضایت نامه کتبی اخذ شد و 

نفر از کودکان منتخب به صورت تصادفی در دو  20در نهایت 
مداخله کلیه گروه آزمایشی و کنترل گنجانده شدند. در جلسات 

 موازین و اصول علمی و اخالقی در برخورد با معلوالن رعایت شد. 

 ابزار

از ) 2-مقیاس طبقه بندي اوتیسم گلیام ویرایش دوم (گارز
است  سمیاوت با اختالل طیف کودکان يغربالگر يابزارها نیمهمتر

براساس  1995در سال  امیلیبار توسط گ نیز نخسترگا اسیمق
انتشار  و تعریف انجمن اوتیسم آمریکا DSM-IVمالك هاي 

منتشر کرد  2005در سال ویرایش دوم آن را  امیلیگ، افتی
ي، اشهیکل رفتارهاي اسیخرد مق 3 يدارا 2-پرسشنامه گارز

خرده سه  يدارا اسیمق نیاست ا یاجتماع تعاملو  اتارتباط
 نیاست به ا 3تا  0 نیاست که نمره هر سال ب یسال 14 مقیاس

نمره  "بندرت "نهیگز ،نمره صفر  "چگاهیه" نهیصورت که گز
را  3نمره  "غالباً " نهیو گز 2نمره  "مواقع یبرخ" نهیگز، کی
و حداقل  42از از سه خرده آزمون  کیحداکثر نمره هر  .ردیگیم

 يایگو نییشدت اختالل و نمرات پا يایآن صفر است نمره باال گو

                                                        
1. Gilliam Autism Rating Scale (GARS-2) 
2. Wechsler Intelligence Scale For Children - Fifth Ed 
3. Similarities 
4. Coding 
5. Vocabulary 
6. Visual Puzzles 
7. Figure Weights 
8 . Symbol Search 
9. Picture Span 
10. Digit Span 
11. Matrix Reasoning 

)؛ 2012مقیاس توسط لی (.روایی این بودن آن است فیخف
) باال و خوب 2018) و میناي و ناظري (2011احمدي و همکاران (

  گزارش شده است.

ها براي سنجش آزمون هوش وکسلر، یکی از کامل ترین آزمون
هاي متنوع هوشی است. مقیاس هوش وکسلر کودکان مقیاس

) ابزار بالینی جامعی براي ارزیابی V-WISC(  2ویرایش پنجم
ماه است. این آزمون 11سال و  16تا  6کودکان هوش 

هاي شناختی و پرکاربردترین آزمون جهت شناسایی توانایی
 2014باشد که نسخه پنجم آن در سال هوشبهر در جهان می

 خردهخرده آزمون اصلی شش  10ارایه شده است، که مشتمل بر 
اي هاست. خرده آزمون مکملآزمون خردهو پنج  هاي ثانويآزمون

، 4. رمز نویسی3ها، . شباهت2، 3. طرح مکعب1اصلی عبارتند از: 
. نماد 7، 7ها. تشخیص وزن6، 6. معماهاي بینایی5، 5. خزانه لغات4

. استدالل 10، و 10. فراخناي ارقام9، 9. فراخناي تصویر8، 8یابی
، عالوه بر ثبت 5خرده آزمون وکسلر  21از ترکیب . 11ماتریس

شود که سیزده نمره شاخص نیز حاصل مینمره کل هوشبهر، 
 -، بینایی 12شاخص اصلی (استدالل سیال پنج :عبارتند از

، )16کاري ، و حافظه15، سرعت پردازش14، درك کالمی13فضایی
شاخص جانبی (استدالل کمی، حافظه فعال شنیداري،  پنج

شاخص مکمل  سهتوانایی کلی، غیرکالمی، مهارت شناختی) و 
فالنگان و () مه نماد و یادسپاري یادآوري(سرعت نامگذاري، ترج

. معدل ضریب پایایی آزمون هوش وکسلر چهار، )2017، 17آفانسو
، 18شهیم(گزارش شده است  %74و روایی آن در مطالعه اي  %73

تفسیر نتایج و تبدیل نمرات خام به نمرات تراز و استاندارد . )2006
صورت  افزارحاصل از اجراي نسخه هوشی وکسلر، توسط نرم

پذیرد، این تصمیم همسو با جدیدترین شیوه ارائه آزمون در می
رساند و به باشد که احتمال خطاي کاربر را به حداقل میدنیا می

ترین هنجارها و اطالعات دهد که از جدیدکاربر این امکان را می
در پژوهش حاضر با توجه به عدم امکان مند گردد. آماري بهره

شناختی تاثیرگذار بر یادگیري و پیشرفت بررسی کلیه عوامل 
یا هوش سیال با دو  تحصیلی صرفًا شاخص هاي استدالل سیال

 ، شاخص19هاخرده آزمون استدالل ماتریس و تشخیص وزن
و معماي  20فضایی با دو خرده آزمون طرح مکعب -بینایی
، و پیشرفت تحصیلی با دو خرده آزمون )2017، 21لویس(بینایی

12. Fluid Reasoning Index (FRI) 
13. Visual Spatial Index (VSI) 
14. Verbal Comprehension Index (VCI) 
15. Processing Speed Index (PSI) 
16. Working Memory Index (WMI) 
17. Flanagan & Alfonso, 
18.  Shahim, 
19. Figure Weights 
20. Block Design  
21. Lewis 
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کرمی، (ها و خزانه لغات مورد بررسی قرار گرفتند تشخیص وزن
2014( .  

: جهت ارزیابی تعادل ایستا از 1تعادل ایستاي لک لک اصالح شده
آزمون لک لک اصالح شده استفاده شد. در آزمون لک لک اصالح 

ها را شده، آزمودنی بدون کفش روي سطح صاف ایستاده، دست
در کنار زانوي پاي  روي مفصل ران گذاشته، سپس پاي برتر را

کند در این حالت باقی دهد و آزمودنی سعی میغیربرتر قرار می
 یستداآزمونگر حداکثر زمانی که آزمودنی روي پاي خود میبماند. 

که آزمودنی پاي آزادش را روي زمین  گیرد و هنگامیاندازه می را
ا کند. این آزمون دو بار در هر دو پقرار دهد، زمان را متوقف می

. آزمون شود میعنوان رکورد ثبت گیرد و بهترین زمان بهانجام می
) طراحی شد 1979( 2و نلسون لک لک اولین بار توسط جانسون

و بعدها محققین دیگر شکل اصالح شده آن را براي ارزیابی تعادل 
ایستاي کودکان کم توان ذهنی استفاده کردند. گایینی، بهاري و 

و عینیت  /87لک لک اصالح شده را  ) روایی آزمون2015خزائی(
 .)2015 گایینی، بهاري و خزایی،(اند گزارش کرده /99آن را 

  روش اجراي مداخله
روش اعمال مداخله به این صورت بود که قبل از شروع مداخله، 

و آزمون لک لک اصالح شده  آزمون هوش وکسلر ویرایش پنجم
گروه گرفته شد. ها در هر دو به عنوان پیش آزمون از آزمودنی

جلسه (سه روز در  12گروه آزمایشی در حیاط مدرسه به مدت 
دقیقه) بعد از گرم کردن که شامل  30هفته و هر جلسه حدود 

دویدن نرم بود، تمرینان تقویت حافظه یوگا را در حد توان خود 
تا واماندگی زیر نظر محقق و کاردرمان مدرسه انجام دادند و گروه 

هاي روزمره خود ادامه دادند. جلسات گروه کنترل به فعالیت
روش  1شد. در جدول آزمایش بین هشت تا نه صبح تشکیل می

   اجراي تمرینات و برنامه مداخله آورده شده است.

  خالصه برنامه مداخله. 1جدول 

  
جلسه مجددا آزمون هوش وکسلر و آزمون  12پس از گذشت 

لک لک اصالح شده به عنوان پس آزمون از هر دو گروه گرفته 
شد. پروتکل تمرینات سوپر برین یوگا برگرفته شده از چاندرا 

) است. تمرینات تقویت حافظه یوگا 2014ساکران و همکاران (
به سمت شرق . نمونه 1در این تحقیق به صورت زیر اجرا شد: 

. زبان 3کند. ، . پاها را به اندازه عرض شانه باز می2 ایستد،می
. الله گوش راست 4خود را رل کرده و سقف دهان را لمس کنید. ، 

. 5شود. ، با انگشتان شصت و اشاره دست چپ فشار داده می

                                                        
1. modified stroke test 

الله گوش چپ با انگشتان شصت و اشاره دست راست فشار داده 
ي شصت در حین فشار دادن در جلوي الله ها، انگشت شود.می

گیرند. موقع گوش و انگشتان اشاره در پشت آن قرار می
گرفتن گوش ها، بازوي دست راست در جلو بازوي دست چپ 

آزمودنی هنگامی که می نشیند نفس را به داخل  گیرد.قرار می
دهد برد و در هنگامی که بلند شود نفس را به بیرون میفرو می
  ).1(شکل 

2. Johnson  and Nelson 

  محتوا  هدف  جلسه
ارتباط با آزمودنی ها، توضیح برقراري   اول

روش اجراي تمرینات و بیان مزایاي 
تمرینات، و اجراي تمرین تقویت 

  حافظه یوگا

پذیري شش دقیقه گرم کردن ( شامل دویدن نرم و انجام تمرینات انعطاف
عضالت پشت و کمر، عضالت پشت ران و ساق پا) و انجام تمرینات فرایوگاي مغز 

  و یک دقیقه استراحت به صورت یک دقیقه تمرین

پذیري عضالت پشت و گرم کردن ( شامل دویدن نرم و انجام تمرینات انعطاف  اجراي تمرین تقویت حافظه یوگا  دوم تا چهارم
کمر، عضالت پشت ران و ساق پا) به مدت شش دقیقه و انجام تمرینات فرایوگاي 

  مغز به صورت یک دقیقه تمرین و یک دقیقه استراحت
پنجم تا 
  هشتم

پذیري عضالت پشت و گرم کردن ( شامل دویدن نرم و انجام تمرینات انعطاف  اجراي تمرین تقویت حافظه یوگا
کمر، عضالت پشت ران و ساق پا) به مدت شش دقیقه و انجام تمرینات فرایوگاي 

  مغز به صورت دو دقیقه تمرین و یک دقیقه استراحت 
نهم تا 
  دوازدهم

پذیري عضالت پشت و گرم کردن ( شامل دویدن نرم و انجام تمرینات انعطاف  ه یوگااجراي تمرین تقویت حافظ
دقیقه و انجام تمرینات فرایوگاي  6کمر، عضالت پشت ران و ساق پا) به مدت 

  مغز به صورت سه دقیقه تمرین و یک دقیقه استراحت 
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  . نحوه اجراي تکنیک سوپر برین یوگا1شکل 

 
  روش تحلیل 

لوین براي  آزمونها، شاپیروویلک براي نرمال سنجی داده آزمون
هاي پیش آزمون و هاي خطا بین دادههمگونی واریانسبررسی 

ها و تحلیل واریانس چندمتغیري (مانکووا) پس آزمون گروه
  استفاده شد. 

  نتایج
ها شامل میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردي آزمودنی

  .ورده شده استآ 2سن، قد، وزن در جدول 

  هاي آزمایش و کنترلهاي دموگرافیک شرکت کنندگان در هر یک از گروه. ویژگی2جدول 
  وزن  قد  سن  هاگروه

  انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین
 7/26±4/4 12/136±3/0  0/7±64/7  گروه آزمایش کودکان با اختالل طیف اوتیسم
 9/25±3/3 10/133±1/0 0/9±73/3 گروه کنترل کودکان با اختالل طیف اوتیسم

  

  آورده شده است 3هاي توصیفی متغیرهاي تحقیق در جدول ویژگی
  . نتایج توصیفی متغیرهاي تحقیق در مرحله پیش آزمون و پس آزمون به تفکیک در گروه آزمایش و کنترل3جدول 

  پس آزمون  پیش آزمون  گروه  متغیر
  انحراف معیار ±میانگین  انحراف معیار ±میانگین

  1/3±2/2  1/2±1/9  آزمایش   تعادل
  0/2±5/5  0/2±4/8  کنترل 

  0/4±9/3  0/3±9/1  آزمایش   هوش سیال
  0/3±8/6  1/3±1/4  کنترل 

  0/2±8/5  0/2±9/1  آزمایش   بینایی فضایی ادراك
  0/2±1/0  1/±3/4  کنترل 

  1/7±3/3  2/7±1/4  آزمایش   پیشرفت تحصیلی
  1/6±7/3  1/5±3/6  کنترل 

  
ها نرمال است شاپیروویلک نشان داد توزیع داده زمونآ
)05/0>P ،(هاي همگونی واریانسلوین حاکی از  و نتایج آزمون

)، P<05/0(ها بود پیش آزمون و پس آزمون گرو هايخطا بین داده
هاي پیش آزمون و مفروضه همگونی شیب رگرسیون بین داده

                                                        
1 . Box’s 

نشان داد که  1متغیر مستقل برقرار بود، همچنین آزمون ام باکس
به همین دلیل از تحلیل  وها برقرار است مفروضه همگنی کوواریانس

هاي مختلف تحلیل مانکووا استفاده شد. خالصه نتایج آزمون
  آورده شده است. 4در جدول واریانس چندمتغیري (مانکووا) 
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  هاي مختلف تحلیل واریانس چندمتغیري (مانکووا). خالصه نتایج آزمون4جدول 
 جزیی اتاى مجذور  سطح معناداري  خطا Df  فرضه F Df مقدار   آزمون  متغیر

  گروه

  527/0  063/0  11  4  066/3  527/0  اثر پیالیی
  527/0  063/0  11  4  066/3  473/0  المبداي ویلکز
  527/0  063/0  11  4  066/3  115/1  اثر تی هتلینگ

  527/0  063/0  11  4  066/3  115/1  ریشه رويبزرگترین
  P>01/0نماد معنی داري در سطح *

  
هاي تحلیل کوواریانس ، نتایج آزمون3هاي جدول بر اساس یافته

چندمتغیري اثر هتلینگ، النداي ویلکز، اثر پیالیی و بزرگترین 
 دهد که بین دو گروه آزمایش و کنترل درریشه روي نشان می

)، و P>05/0متغیرهاي وابسته تفاوت معناداري وجود ندارد (
تعادل، هوش  بر تمرینات تقویت حافظه یوگا که گفت توانمی

فضایی و پیشرفت تحصیلی کودکان اوتیسم  -سیال، ادراك بینایی
  .تاثیر معناداري نداشته است

  بحث 
جلسه تمرین تقویت حافظه  12نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

فضایی و  -نتوانست باعث بهبود هوش سیال، ادراك بینایی یوگا
پیشرفت تحصیلی کودکان با اختالل طیف اوتیسم بشود. همسو 

) که اثر بالقوه 2015با یافته این بخش از تحقیق، جنووس و لیتل (
تمرینات تقویت حافظه یوگا بر عملکرد تحصیلی با استفاده از 

ه این نتیجه رسیدند که و ب تست تسهیل اعداد را بررسی کردند
تواند تفاوت معناداري در عملکرد تمرینات تقویت حافظه یوگا نمی

نتایج  تحصیلی، بین گروه کنترل و گروه مداخله ایجاد کند؛ با
) با انجام یک 2016پژوهش حاضر ناهمسو بود. دنللی و همکارن (

 اثرات مورد در محدودي پژوهش مروري عنوان کردند شواهد
 از حاصل است، نتایج دسترس در یادگیري بر مانیفعالیت جس

 عملکرد بر فعالیت جسمانی شده، مزایاي کنترل هايآزمایش
با  دیگر مطالعات و اندبه صورت متفاوت ارزیابی کرده تحصیلی

هاي است. همچنین یافته نیاز مورد هاي پژوهشی خوبطرح
جسمانی ) که با بررسی تاثیر تمرینات 2018( دورتی و همکاران

و شناختی بر هوش سیال عنوان کردند تمرینات جسمانی به 
تنهایی نمی تواند باعث افزایش هوش سیال شود، با تحقیق حاضر 

) عنوان کردند که 2013و همکاران، ( همسو است. ولی اسمیت
عملکرد شناختی بعد از انجام تمرینات هوازي داوطلبانه، بهبود 

) با بررسی ارتباط 2017کارن(و هم یابد. همچنین عبدالکریممی
هاي حرکتی و شناختی دانش آموزان پیش دبستانی بین توانایی

- می پیش دبستانی کودکان جسمانی آمادگی دریافتند که پرورش
 موفقیت با شناختی مرتبط حرکتی و یادگیري هايتوانایی تواند

) نیزدر 2014( دهد. همین طور چاندرا سکران افزایش را تحصیلی
تحقیقی که به بررسی اثر تمرینی موسوم به اسکات یوگا با قرار 

                                                        
1. Thoppukaranam 
2. Haber 

پرداخت به این نتیجه رسید که  1گیري دست در وضعیت خاص
تواند توجه انتخابی و حالت ذهنی و روانی این نوع تمرینات می

. شاید دلیل عدم )2014 چاندارساکران،(افراد را بهبود بخشد 
قویت حافظه یوگا بر هوش سیال، ادراك تاثیرگذاري تمرینات ت

فضایی و پیشرفت تحصیلی کودکان با اختالل طیف  -بینایی
اوتیسم تعداد کم جلسات تمرینی، کوتاه بودن دوره تمرین یا 
ناتوانی کودکان با اختالل طیف اوتیسم در انجام دقیق تمرینات 
تقویت حافظه یوگا و نامتناسب بودن تمرینات مذکور براي 

  ن با اختالل طیف اوتیسم باشد.کودکا
نتایج پژوهش حاضر، همچنین بیانگر این است تمرین تقویت 
حافظه یوگا نتوانست تاثیر معنادار بر تعادل کودکان با اختالل 
طیف اوتیسم در گروه آزمایش بگذارد. این یافته را شاید بتوان به 
 این صورت توجیه کرد که سوپر برین یوگا تمرین اختصاصی براي

بهبود تعادل محسوب نمی شود، و بنابراین به تنهایی بدون بهره 
گیري از سایر تمرینات تعادلی نمی تواند باعث افزایش تعادل در 
کودکان کم توان ذهنی شود. درحالیکه بسیاري از مداخالت 
درمانی در فیزیوتراپی تاکید دارند که تمرینات تعادلی تاثیرگذار 

تاثیر تمرین در اصالح تعادل، براي  باشد، ولی شواهد کمی ازمی
. البته نتایج )2008، 2هابر(اکثریت جمعیت بیماران وجود دارد 

دهد که تمرینات ) نشان می2015تحقیق دهقانی و همکاران (
تواند تعادل ایستا و تعادل پویاي کودکان کم تخصصی تعادلی می

  ). 2015، 3دهقانی و گوناي(توان ذهنی را بهبود بخشد 
یج تحقیق حاضر نتوانست نشان دهدکه فعالیت بدنی از نوع نتا

تواند بر پیشرفت تحصیلی کودکان با تقویت حافظه یوگا می
اختالل طیف اوتیسم به طور مثبت تاثیرگذار باشد، بنابراین بر 
اساس نتایج این تحقیق نمی توانیم توصیه کنیم که در کنار سایر 

تمرینات براي بهبود یادگیري هاي متداول تحصیلی از این آموزش
استفاده شود. با این وجود نتایج تحقیق وروانی فراهانی و همکاران 

) نشان داد که تمرینات سوپر برین یوگا نقش موثري بر 2016(
کاهش عالئم اختالل اوتیسم بر اساس پرسشنامه گارز دارد. در 
این تحقیق هوش سیال و ادراك بینایی و فضایی که به نوعی 

هاي پیشرفت تحصیلی هستند بررسی شد ولی یکی از فهمول
هاي اصلی هاي تحقیق حاضر این بود که تمامی شاخصمحدودیت

هاي و مکمل هوش وکسلر که به نوعی جزء عوامل و مولفه

3. Dehghani & Gunay 
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به علت عدم همکاري و ناتوانی کودکان  پیشرفت تحصیلی هستند
هاي ز جنبهبا اختالل طیف اوتیسم، بررسی نشد، بنابراین بسیاري ا

  ها ناشناخته باقی ماند.شناختی و شخصیتی آزمودنی

  گیرينتیجه
و از آنجایی که نتایج این تحقیق با برخی از پژوهش ها که 
نشان داده اند تمرینات تقویت حافظه یوگا می تواند باعث بهبود 
عالئم در کودکان با اختالل طیف اوتیسم شود بنابراین توصیه می 

هاي تحقیقاتی بهتر، استفاده از یگري با طرحشود پژوهش هاي د
هاي شیوه هاي تصویربرداري عصبی و با در نظر گرفتن سایر مولفه

هاي گوناگون تاثیر پیشرفت تحصیلی، به اجرا در آید تا جنبه
گذاري تمرینات سوپر برین یوگا بر پیشرفت تحصیلی بیشتر 

   بررسی شود. 
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