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  گام یلی و تعادل کودکان آهستهتحص یشرفتپ بینایی فضایی، سیال، ادراک بر هوشیوگای مغز  تأثیر

 *سیدکاظم موسوی ساداتی

 **عبدالرسول دانشجو

 ***مرجان جیرسرایی بازارگرد

 چکیده
 کودکان ایستای تعادل و تحصیلی پیشرفت و فضایی -بینایی ادراک هوش، افزایش مغز بر یوگای تمرین یک دوره تأثیرهدف از پژوهش حاضر، بررسی 

آموزان پسر پژوهش کلیه دانش آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری اینپس -آزمونصورت پیشتجربی و بهگام بود. این پژوهش نیمه آهسته پسر
انگین و انحراف گام با می تهنفر از پسران آهس 20کنندگان پژوهش پسر( آهسته گام مدرسه ابتدایی استثنائی شهید بهشتی شهر تهران بود. شرکت 56)

نفری آزمایش و کنترل قرار  10صورت تصادفی در دو گروه گیری در دسترس انتخاب شدند و بهسال( بودند که با روش نمونه 3/8±76/0استاندارد سنی )
 (V-WISC) یرایش پنجمن ومغز را انجام دادند. ابزارهای سنجش شامل آزمون هوش وکسلر کودکا یوگایجلسه تمرینات  12داده شدند. گروه آزمایش 

مغز  یوگاین پژوهش، تمرینات بر اساس نتایج ای مستقل استفاده شد.t های از آزمون تحلیل دادهو( بود. برای تجزیهMSTلک اصالح شده )و آزمون لک
 تأثیرر پیشرفت تحصیلی کودکان ب( نداشت؛ ولی P=11/0) ( و تعادل ایستاP=16/0(، ادراک بینایی فضایی )P=81/0معنادار بر افزایش هوش سیال ) تأثیر

مغز در پیشرفت  یوگایات از تمرین ،های متداول تحصیلی(. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بهتر است در کنار سایر آموزشP=04/0معنادار داشت )
 تحصیلی کودکان آهسته گام استفاده شود.

 گام پیشرفت تحصیلی، آهسته ایی فضایی،ادراک بین مغز، هوش سیال، یوگایهای کلیدی: واژه
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 مقدمه
خاطر به 2گام کودکان آهسته ،1استثنائیدر میان کودکان 

 و ایارجمندن ی،فیشرماندگی هوشی جایگاه خاصی دارند )عقب
 یکی گامی آهسته، امروزی بشری جوامع (. در1395، زادهحسن

 و کودکان مسائل دشوارترین ترین وپیچیده ترین،عمده از
ماند می باقی نیز سالیتا بزرگ که شودمی محسوب نوجوانان

یک اصطالح  ،گام (. آهسته1396 ،افروز و زادهقاسم ی،نقد)
است که توسط دکتر افروز ابداع شده  3مانده ذهنیمعادل عقب

گامی  (. آهسته2016افروز، زاده، دعوایی و )جاللی، حسناست 
 نامیده ذهنی ماندگیعقبپیش از این  که ،(4توانی ذهنی)کم
تر پایین هوش با که است شده تعریف رشدی ناتوانی یک شد،می

 روزانه شناخته هایمهارت و نقص در سازگاری با از متوسط
 با و افتدمی اتفاق سالگی 18 سن از قبل اختالل این. شودمی

 فرهنگی -اجتماعی و زیستی محیط بیولوژیکی، متعدد علل
توانی ذهنی و رشدی ؛ آکادمی کم2019است )وب،  مرتبط

گامی در کل جمعیت جهان  میزان شیوع آهسته .(2018آمریکا، 
، کودکان موسوم به گام آهستهدرصد است و در میان افراد  3

از  درصد 2پذیر جایگاه ویژه ای دارند و حدود گام آموزش آهسته
بهر این هوش شوند؛ همچنینکودکان سنین مدرسه را شامل می

آبادی، درصد است )ارجمندنیا، فتح 75تا  55کودکان حدود 
گیری به گوشه ،آهسته گامافراد  (. 1396طاهریان و عاشوری؛ 

های گروهی و ورزشی شرکت ندرت در برنامهگرایش دارند و به
طور ها را بهطلبی، آنکنند که این عدم تحرک و انزوامی

دهد های مزمن قرار میبه بیماریای در خطر ابتال مالحظهقابل
. این کودکان (2009)دوریستن و کالج پزشکی ورزشی آمریکا، 

ادراکی بسیار ضعیف هستند و در  -از نظر رشد حرکتی
سرعت یادگیری،  حرکتی، آگاهی بدنی، -های حسیظرفیت

هماهنگی حرکات عمده و ظریف با مشکل تعادل ایستا و پویا و 
ماراس، مواجه هستند )فوتیادو، نئوفوتیسدو، گیاگازگلو و تسی

کنند که تعدادی از مشکالت اصلی (. پژوهشگران بیان می2017
توجه، حافظه، رشد زبان،  شامل: نقص آهسته گامافراد 

خودتنظیمی، رشد اجتماعی و انگیزش است )هاالهان و کافمن، 

                                                           
1. exceptional children 

2. slow paced children  

3. mental retardation 

بینایی  از نظر ادراک آهسته گامکودکان . همچنین (2011
یلی دارای مشکالت تحص یشرفتپو  سیال فضایی، هوش

ای و همکاران، ؛ 2016، البرت و محمد، متعددی هستند )طالب
2015.) 

 در اشکال و اشیا موقعیت فضایی؛ تشخیص -بینایی ادراک

است،  کننده فرد مشاهده با ارتباط در نیز و یکدیگر ارتباط با
 یا یک کلمه در اعداد و حروف توالی تشخیص کودک برای

 ادراک .فضایی نیاز دارد -بینایی به ادراک جمله در کلمات توالی

 در ویژهتحصیلی به یادگیری در ایعمده نقش فضایی -بینایی

در حال رشد با کودکان  عادیکودکان  سهیمقا دارد. خواندن
 انجامدر  آهسته گامکه کودکان  دهدمینشان  آهسته گام

ها در آن. نقص دارند یتوجهطور قابلبه یادراک یهامهارت
، یینایب یحرکت ی، هماهنگفضایی -بینایی، ادراک کردن نقاشی

 یی و تمییزنایتطابق ببینایی، ، حافظه ظریف یحرکت یمهارت ها
 محمد، تری از کودکان عادی دارند )طالبپایینعملکرد  یینایب
 ،( عنوان کردند1393پور )نژاد و ملکزیدآبادی (.2016، البرت و

حرکتی موجب بهبود مهارت ادراک  -آموزش مهارت های ادراکی
بستانی دارای اختالل یادگیری دبینایی فضایی کودکان پیش

توانایی  ،6یا استدالل سیال 5کالمی هست. هوش سیالغیر
صیلی، قوی بر یادگیری تح تأثیرمسئله است و  استدالل و حل

دارد، های اجتماعی ای و موقعیتآموزش، عملکرد حرفه
جای دنبال کسب دانش جدید بهخصوص زمانی که فرد بهبه

رید . (2015های قبلی باشد )ای و همکاران، پافشاری بر دانسته
تواند هوش می ،( عنوان کردند که حرکت2010و همکاران )

قرار دهد و باید در رشد شناختی کودکان  تأثیرتحتسیال را 
( با 2018دورتی و همکاران ) .دبستانی در نظر گرفته شودپیش

عنوان  ،تمرینات جسمانی و شناختی بر هوش سیال تأثیربررسی 
تواند باعث افزایش تنهایی نمیبه ،کردند که تمرینات جسمانی

 .هوش سیال شود

بلکه عوامل  ؛یک عامل نیست تأثیرتحتپیشرفت تحصیلی، 
ها، والدین و محیط مدرسه و متعددی از جمله آموزش، معلم

هم تنیده  دارند. این عوامل چنان با تأثیراجتماع بر روی آن 
پذیر است یک با دشواری امکاناند که تعیین نقش هرشده

4. children with intellectual disabilities 

5. fluid intelligence 

6. fluid reasoning 
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ها نشان پژوهش ،این وجود (. با2019)تریفون، آناستازیا و النی، 
دهند که در بین این عوامل، عوامل آموزشی با ماهیت شناختی می

نراقی و نادری، را بر پیشرفت تحصیلی دارند )سیف تأثیربیشترین 
ها نشان داده است که عملکرد (. تعدادی از پژوهش1393

یابد شناختی بعد از انجام تمرینات هوازی داوطلبانه، بهبود می
 و همکاران ارجمندنیا(، همچنین 2013)اسمیت و همکاران، 

 ریتمیک حرکتی هایاز تمرین استفاده که ( نشان دادند1396)

 پاسخ، بازداری جمله سازماندهی، از اجرایی کارکردهای تواندمی

 .بخشد بهبود را آهسته گامآموزان دانش ریزیبرنامه و توجه
های با بررسی ارتباط بین توانایی ،(2017و همکاران ) عبدالکریم

 دبستانی دریافتند که پرورشآموزان پیشو شناختی دانشحرکتی 
 هایتوانایی تواندمی ،دبستانیپیش کودکان جسمانی آمادگی

 افزایش را تحصیلی موفقیت با شناختی مرتبط حرکتی و یادگیری
با انجام یک پژوهش مروری  ،(2016و همکاران ) دانللی .دهد

 فعالیت جسمانی اثرات مورد در محدودی شواهد که عنوان کردند
 کنترل هایآزمایش از حاصل است، نتایج دسترس در یادگیری بر

صورت به تحصیلی عملکرد بر فعالیت جسمانی مزایای شده،
های پژوهشی با طرح دیگر مطالعات و اندمتفاوت ارزیابی کرده

طور به آهسته گام،است. تعادل ایستای کودکان  موردنیاز خوب
 ی)قدرت یبیترک ناتیتمرتر از افراد عادی است و داری پایینامعن

ساله  14تا  7کودکان پسر  یایو پو ستای( بر تعادل ایو تعادل
؛ 1396ی، صادق و یقاسم ،انیتقاثر مثبت دارد ) آهسته گام

( هم 2015) (. گایینی، بهاری و خزائی2015دهقانی و گونئی، 
 عنوان کردند که تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل کودکان 

 ،( عنوان کردند2008هابر و ولز ) اما ؛گذار استتأثیر آهسته گام
تمرین در اصالح تعادل، برای اکثریت  تأثیرشواهد کمی از 

 وجود دارد. آهسته گامکودکان 
دارویی از قبیل های غیردنبال راهن بهامحققکه ست ا هاسال

هستند تا بتوانند  هامانند اینای، ورزش، یوگا و رایانه هایبازی
به درمان و کاهش مشکالت حرکتی، تعادلی و شناختی کودکان 

های کمک کنند. فعالیت فیزیکی همراه با بازی آهسته گام
 ای آموزشی بر سطوح انگیزشی و شناختی کودکان رایانه

نظر جسمانی در  ویژه، کودکان ازهمثبت دارد و ب تأثیر آهسته گام
(. 2015و همکاران،  شوند )دنداشیتر میکالس درس فعال

 هشناختی بر حافظهای افزارنرماند که برخی از ن دریافتهامحقق
های یادگیری آموزان با ناتوانیکالمی و غیرکالمی( دانش) فعال

                                                           
1. yogic squats 

افزار کاپیتان الگ این مزیت را نرم ،مثالبرای  ؛تأثیر مثبت دارد
 آموزان دارایفعال دانش هتوان در بهبود حافظآن می دارد که از

ها در حل مشکالت تحصیلی آن ،های یادگیری و در نتیجهاتوانین
های بازی .(1397و امیری مجد،  وند غیاثوندرویت) بهره گرفت

 ؛تواند یادآوری بینایی و سرعت اجرا را بهبود بخشدمی ،شناختی
های عملکرد شناختی جنبهلفه نماینده تمام ؤهرچند این دو م

(. تعدادی از محققان اثر 2018، کیم)کیم، هیو، شین و  ندنیست
های شناختی را مورد بررسی قرار فعالیت جسمانی بر مهارت

مغز که یک نوع فعالیت  یوگاین، از انظر برخی محققبه .اندداده
توان جهت افزایش سالمت ذهن، بهبود می ؛جسمانی است

دادن به  و تنظیم احساسات از طریق انرژیعملکردهای ذهنی 
استفاده کرد )سویی،  مغز برای تحریک تولید امواج آلفای مغز

هایی که مغز و فیلم یوگای(. مطابق دیدگاه حامیان 2010
صورت گسترده در فضای مجازی در دسترس است، این به

نفس، عملکرد تحصیلی و رفتار بهتکنیک، حافظه، اعتماد
های دهد و موجب درمان ناتوانیرا ارتقا می استثنائیآموزان دانش

در  .(2014اس، بی؛ سی2018گردد )ساریکا، یادگیری می
با  1پژوهشی که به بررسی اثر تمرینی موسوم به اسکات یوگا

)شکلی از تمرینات یوگا(  2گیری دست در وضعیت خاصقرار
تواند تمرینات میدست آمد که این نوع هپرداخته شد، این نتیجه ب

توجه انتخابی و حالت ذهنی و روانی افراد را بهبود بخشد )چاندرا 
 ،ولی در پژوهش دیگر ؛(2014و سرینی واسان،  سکران، راجش

مغز بر عملکرد تحصیلی با  یوگایبا بررسی اثر بالقوه تمرینات 
تمرینات  که استفاده از تست تسهیل اعداد به این نتیجه رسیدند

بین  تفاوت معناداری در عملکرد تحصیلیتواند نمی ،مغز یوگای
(. 2015گروه کنترل و گروه مداخله ایجاد کند )گنووس و لیتل، 

ای حداقل در بسیاری از طور گستردهبه ،مغز یوگایتمرینات 
( و مدارس راهنمایی واقع در 2010مدارس بخش تورنتو آمریکا )

توجه قرار گرفته است پنسیلوانیا در ایاالت متحده موردنوریستون 
مغز توجه  یوگای 2014(، همچنین از سال 2005ر، آ)سی

خود و فضای مجازی به CBSای را در شبکه خبری گسترده
فوری این  تأثیرجلب کرده است و گزارشات این شبکه حاکی از 
است  آهسته گامتکنیک بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری کودکان 

 ها بسیار اندکی درپژوهش ،این وجود با (.2014اس، بی)سی
ات سوپر برین یوگا انجام گرفته و مستندات قطعی تأثیرخصوص 

 باشد.مغز در دسترس نمی یوگایات تأثیراز 

2. thoppukaranam 
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سوپر برین یوگا بر  تأثیر ،دهدپژوهشگران نشان می بررسی
فضایی و هوش سیال که  -پیشرفت تحصیلی، ادراک بینایی

های قوی یادگیری و آموزش هستند در دانش کنندهبینیپیش
 اند و پژوهش حاضر،مورد بررسی قرار نگرفته آهسته گامآموزان 

اساس، با توجه به  این اولین پژوهش در این زمینه است. بر
، مشکالت شناختی، تحصیلی آهسته گامنیازهای خاص کودکان 

مثبت  اتتأثیرها، تبلیغات گسترده در خصوص و تعادلی آن
تمرینات سوپر برین یوگا بر بهبود عملکردهای تحصیلی و 

و وجود  هارفتاری نوجوانان با وجود تناقض نتایج پژوهش
گذاری تمرینات فیزیکی تأثیرهای متناقض در زمینه فرضپیش

هدف  ؛آهسته گامبر عملکردهای شناختی و هوشی کودکان 
 مغز بر یوگای تمرین یک دوره تأثیرپژوهش حاضر، بررسی 

 و تحصیلی پیشرفت بینایی فضایی، ادراک هوش سیال، افزایش
 است. آهسته گام پسر کودکان ایستای تعادل

 روش
 پژوهش ینمونه و روش اجرا ی،جامعه آمار

آزمایشی و طرح مورد استفاده در این نیمه ،روش پژوهش حاضر
آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پس -آزمونپژوهش پیش

مدرسه ابتدایی  آهسته گامآموزان پسر پژوهش کلیه دانشاین 
کنندگان پژوهش شهید بهشتی شهر تهران بود. شرکت استثنائی

این مدرسه با میانگین و انحراف  آهسته گامنفر از پسران  20
گیری سال( بودند که با روش نمونه 3/8±76/0استاندارد سنی )

 10در دو گروه صورت تصادفی در دسترس انتخاب شدند و به
اساس  رل قرار داده شدند، حجم نمونه برنفری آزمایش و کنت

𝑛فرمول  =
𝑁

1+𝑁(𝑒)2
معیارهای (. 1388)میرزائی،  تعیین شد  

 50ی با هوش بهر )آهسته گامورود به مطالعه شامل تشخیص 
(، رضایت والدین، مشارکت و همکاری کودک در تمرینات، 70تا

وجود سابقه صرع، تشنج و و معیارهای خروج از پژوهش 
 ی بود. آهسته گامجز پزشکی بهاختالالت روان

روش اعمال مداخله به این صورت بود که قبل از شروع 
فضایی و  -آزمون هوش سیال، ادراک بینایی مداخله، خرده

پیشرفت تحصیلی با استفاده از آزمون هوش وکسلر و تست تعادل 
ها در هر دو گروه گرفته آزمودنیآزمون از عنوان پیشایستا به

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

مغز را  یوگایپذیری بود، تمرینات دویدن نرم و تمرینات انعطاف
رمان نظر کاردود تا واماندگی همراه محقق و زیربه در حد توان خ

های روزمره خود و گروه کنترل به فعالیت مدرسه انجام دادند
ه صبح تشکیل ادامه دادند. جلسات گروه آزمایش بین هشت تا نُ

آزمون هوش وکسلر و  بار دیگرجلسه  12شد. پس از گذشت می
آزمون از هر دو گروه گرفته شد. عنوان پسبه ،تست تعادل ایستا

تمرینات و برنامه مداخله آورده شده روش اجرای ، 1در جدول 
 است.

 خالصه برنامه مداخله -1جدول 

 محتوا هدف جلسه

ها، توضیح برقراری ارتباط با آزمودنی اول
روش اجرای تمرینات و بیان مزایای 

 اجرای تمرین سوپربرین یوگا و تمرینات

پذیری عضالت کردن ) شامل دویدن نرم و انجام تمرینات انعطاف شش دقیقه گرم
صورت یک مغز به یوگایپشت و کمر، عضالت پشت ران و ساق پا( و انجام تمرینات 

 دقیقه تمرین و یک دقیقه استراحت

و کمر،  پذیری عضالت پشتدویدن نرم و انجام تمرینات انعطاف شاملکردن ) گرم اجرای تمرین سوپربرین یوگا دوم تا چهارم
صورت هبمغز  یوگایعضالت پشت ران و ساق پا( به مدت شش دقیقه و انجام تمرینات 

 یک دقیقه تمرین و یک دقیقه استراحت

ت و کمر، پذیری عضالت پشکردن ) شامل دویدن نرم و انجام تمرینات انعطاف گرم اجرای تمرین سوپربرین یوگا پنجم تا هشتم
صورت هبمغز  یوگایعضالت پشت ران و ساق پا( به مدت شش دقیقه و انجام تمرینات 

 دو دقیقه تمرین و یک دقیقه استراحت 

و کمر،  پذیری عضالت پشتشامل دویدن نرم و انجام تمرینات انعطافکردن ) گرم اجرای تمرین سوپربرین یوگا نهم تا دوازدهم
صورت هبمغز  یوگایدقیقه و انجام تمرینات  ششعضالت پشت ران و ساق پا( به مدت 

 سه دقیقه تمرین و یک دقیقه استراحت 
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لوین برای  آزمونها، سنجی داده شاپیروویلک برای نرمال آزمون
آزمون و پیشهای های خطا بین دادههمگونی واریانسبررسی 

ها و بودن داده با توجه به نرمالها استفاده شد، آزمون گروهپس
مستقل نمرات  t از آمون ،هابرقراری فرض همگونی واریانس

ها تحلیل دادهوبرای تجزیه pssS-21 افزارو نرم 1اکتسابی
 استفاده شد. 

 ابزار سنجش
 2آزمون هوش وکسلر کودکان ویرایش پنجم

(WISC-V) :ها برای ترین آزمونآزمون یکی از کامل این

های متنوع هوشی است. مقیاس هوش وکسلر سنجش مقیاس
ابزار بالینی جامعی برای ارزیابی هوش  ،کودکان ویرایش پنجم

ماه است. نسخه پنجم هوش وکسلر  11سال و  16تا  6کودکان 
آزمون  خرده 10که مشتمل بر  ه شده استئارا 2014در سال 

 مکمل آزمون خردهو پنج  های ثانویآزمون خردهشش  ،اصلی
 -2 ؛طرح مکعب -1های اصلی عبارتند از: آزمون است. خرده

؛ معماهای بینایی -5 ؛خزانه لغات -4 ؛نویسیرمز -3 ؛هاشباهت
 -9 ؛فراخنای تصویر -8 ؛یابینماد -7 ؛هاتشخیص وزن -6

آزمون  خرده 21از ترکیب استدالل ماتریس  -10و  فراخنای ارقام
نمره شاخص نیز  13، عالوه بر ثبت نمره کل هوشبهر، 5وکسلر 

شاخص اصلی )استدالل سیال،  پنج :شود که عبارتند ازحاصل می
 ،کاری( و حافظه فضایی، درک کالمی، سرعت پردازش -بینایی

ی، حافظه فعال شنیداری، شاخص جانبی )استدالل کمّ پنج
شاخص مکمل  سهتوانایی کلی، غیرکالمی، مهارت شناختی( و 

( )فالناگان گذاری، ترجمه نماد و یادسپاری یادآوری)سرعت نام
و  درصد 73معدل ضریب پایایی این آزمون  .(2017و آلفونسو، 

گزارش شده است )شهیم،  درصد 74ای روایی آن در مطالعه
ج و تبدیل نمرات خام به نمرات تراز و استاندارد تفسیر نتای. (2006

افزار صورت حاصل از اجرای نسخه هوشی وکسلر، توسط نرم
 این تصمیم با جدیدترین شیوه ارائه آزمون در دنیا ؛پذیردمی
رساند و باشد که احتمال خطای کاربر را به حداقل میمی سوهم

ترین هنجارها و دهد که از جدیدبه کاربر این امکان را می
برای سنجش  ،در پژوهش حاضر .مند گردداطالعات آماری بهره

                                                           
1. independent t test on the gain scores 

2. wechsler intelligence scale for children-fifth ed 

یا هوش سیال  یعنی استدالل سیال ؛متغیرهای وابسته پژوهش
 ها؛ شاخصوزنآزمون استدالل ماتریس و تشخیص  از دو خرده

آزمون طرح مکعب و معمای بینایی  فضایی از دو خرده -بینایی
ها و خزانه آزمون تشخیص وزن و پیشرفت تحصیلی از دو خرده

 (. 1396کرمی،  ؛2017لغات استفاده شد )لویس، 

جهت ارزیابی تعادل  :(MST) 3شده لک اصالحآزمون لک

توسط بار لک اولینآزمون استفاده شد. آزمون لکاین ایستا از 
ن دیگر ا( طراحی شد و بعدها محقق1979جانسون و نلسون )

شده آن را برای ارزیابی تعادل ایستای کودکان  شکل اصالح
روایی  (2015) گایینی، بهاری و خزائیاستفاده کردند.  آهسته گام
گزارش  99/0و عینیت آن را  87/0شده را  لک اصالحآزمون لک

شده، آزمودنی بدون کفش  لک اصالحن لکدر آزمو اند.کرده
ها را روی مفصل ران گذاشته، روی سطح صاف ایستاده، دست

دهد و سپس پای برتر را در کنار زانوی پای غیربرتر قرار می
گذاری کند در این حالت باقی بماند. شیوه نمرهآزمودنی سعی می

روی آزمونگر حداکثر زمانی که آزمودنی به این صورت است که 
که آزمودنی پای  گیرد و هنگامیاندازه می را ایستدپای خود می

کند. این آزمون آزادش را روی زمین قرار دهد، زمان را متوقف می
عنوان رکورد گیرد و بهترین زمان بهدو بار در هر دو پا انجام می

 (.1398 ،اریگاوو  یططر ،دامن پاکی، سبز) شودثبت می

برای اولین توسط ردفورد و  ،یوگاتمرینات سوپر برین 
طور مبسوط شرح داده به 4پیآرای( در مجله ای2008کینوزیان )

( و گنووس 2014و سرینی واسان ) شد و چاندرا سکران، راجش
 های خود اثرات این تمرینات را بردر پژوهش ،(2015و لیتل )

ش برنامه مداخله پژوهآموزان مورد بررسی قرار دادند. وی دانشر
اساس پروتکل استاندارد پژوهش گنووس و لیتل  حاضر نیز، بر

مغز عبارت  یوگای( تنظیم گردید. روش اجرای تمرینات 2015)
پاها را به اندازه  -2 ؛ایستدآزمودنی به سمت شرق می -1بود از: 

ل کرده و سقف دهان زبان خود را رُ -3 ؛کندعرض شانه باز می
الله گوش راست را با انگشتان شصت و اشاره  -4 ؛را لمس کنید

الله گوش چپ با انگشتان  -5؛ شوددست چپ فشار داده می
های انگشت -6 و شودشصت و اشاره دست راست فشار داده می

3. Modified Stroke Test (MST) 

4. AARP 

https://www.pearsonassessments.com/store/usassessments/en/Store/Professional-Assessments/Cognition-%26-Neuro/Gifted-%26-Talented/Wechsler-Intelligence-Scale-for-Children-%7C-Fifth-Edition/p/100000771.html
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دادن در جلوی الله گوش و انگشتان اشاره  شصت در حین فشار
 داشتن گوش، بازوی گهگیرند. در فرآیند ندر پشت آن قرار می

گیرد. آزمودنی سمت راست جلو بازوی سمت چپ قرار می

نفس را به داخل فرو  ،دهدهنگامی که اسکوات پایین را انجام می
کند نفس را به بیرون برد و در هنگامی که به باال حرکت میمی
 (.1دهد )شکل می

 

 (2019هاو، مغز )ویکی یوگاینحوه اجرای تکنیک  -1شکل 

 هایافته
 ها میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی آزمودنی

 آورده شده است. 2قد، وزن در جدول سن،  شامل

 های آزمایش و کنترلیک از گروهکنندگان در هرهای دموگرافیک شرکتویژگی -2جدول 
 وزن قد سن هاگروه

 انحراف معیار ±میانگین انحراف معیار ±میانگین انحراف معیار ±میانگین
 4/27±1/9 5/119±5/37 0/8±84/4 نفر( 10) گروه آزمایش

 3/25±4/7 4/130±11 0/8±94/0 نفر( 10کنترل )گروه 

 (،P>05/0ها نرمال هستند )داده ،شاپیروویلک نشان داد زمونآ
های خطا بین همگونی واریانسلوین حاکی از  و نتایج آزمون

 اما ؛(P>05/0ها بود )گروه آزمونپسو  آزمونپیشهای داده

و  آزمونپیشهای مفروضه همگونی شیب رگرسیون بین داده
جای تحلیل به ،دلیل همینبه ومتغیر مستقل برقرار نبود 

 مستقل نمرات اکتسابی استفاده شد.  t کوواریانس از

 مستقل برای مقایسه میانگین نمرات اکتسابی گروه آزمایش و کنترل tنتایج  -3جدول 

 Pمقدار  درجه آزادی tمقدار  هااختالف میانگین آزمونپس -آزموناختالف پیش گروه متغیر

 هوش سیال
 20/1 گروه آزمایش

30/0 24/0 18 81/0 
 90/0 گروه کنترل

 پیشرفت تحصیلی
 80/2 گروه آزمایش

90/2 10/2 18 04/0 
 -10/0 گروه کنترل

 بینایی فضایی ادراک
 10/0 گروه آزمایش

80/0 46/0 18 16/0 
 -70/0 گروه کنترل

 تعادل
 20/0 گروه آزمایش

50/1 68/1 18 11/0 
 -30/1 گروه کنترل
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معنادار  تأثیرمغز  یوگایتمرینات ، دهدنشان می 3نتایج جدول 
(، ادراک بینایی فضایی P=81/0) بر افزایش هوش سیال

(16/0=P و تعادل )( 11/0ایستا=Pنداشت )ولی بر پیشرفت  ؛
  (. P=04/0معنادار داشت ) تأثیرتحصیلی کودکان 

 گیریبحث و نتیجه
جلسه تمرین فرایوگای مغز  12نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 

طور معنادار را به آهسته گامتوانست پیشرفت تحصیلی کودکان 
 ت واسمیبهبود بخشد. این نتایج پژوهش با نتایج پژوهش 

ثیر مثبت تمرینات هوازی داوطلبانه أمبنی بر ت ،(2013) همکاران
چاندرا سکران، همچنین با نتایج پژوهش و  عملکرد شناختی بر

مبنی بر بهبود توجه انتخابی و  ،(2014) و سرینی واسان راجش
کنندگان بر اثر تمرینی موسوم به حالت ذهنی و روانی شرکت

؛ سو استهم دست در وضعیت خاصگیری با قرار اسکات یوگا
 ،(2015گنووس و لیتل )این نتایج پژوهش با نتایج پژوهش  اما

ثیر تمرینات فرایوگای مغز بر عملکرد تحصیلی أمبنی بر عدم ت
 ،سوییسو است. دلیل این ناهم)تسهیل استفاده از اعداد( ناهم

شاید این باشد که در پژوهش حاضر برای ارزیابی عملکرد 
ها و خزانه آزمون تشخیص وزن آموزان از دو خردهتحصیلی دانش

، (2015) لغات استفاده شده است و در تحقیق گنووس و لیتل
تسهیل استفاده از اعداد، مبنای ارزیابی عمکرد تحصیلی 

عملکرد بر  ورزش بالقوه دیفواآموزان بوده است. درک دانش
 ؛، ساختار مغز و عملکرد مغز کودکان مهم استیریادگی، یشناخت

ثیر أبرای فهم دالیل ت یاهیممکن است پا ،راتیتأث نیادرک  رایز
 گرچه. ایجاد کند یلیتحص شرفتیپ تمرینات سوپر برین یوگا بر

 با .ستا مبهمنسبتاً  نهیزم نیموجود در ا هایپژوهش هاییافته
 ریچشمگ شرفتیدر علوم اعصاب منجر به پ شرفتپی این، وجود
 ساختار اب نیو همچن یا عملکرد شناختفعالیت جسمانی ب وندیدر پ

 میمستق راتیدرباره تأث هیو عملکرد مغز شده است. شواهد اول
 واناتیحبر روی انجام شده  قاتیبر مغز از تحق فعالیت جسمانی

از  یبشارآ جادیباعث ا فعالیت جسمانیدست آمده است. هب
و تحکیم شود که به یم پوکامپیهدر  یعصب راتییتغ

گومز پینیال ماهرانه مرتبط است ) اعمالحافظه و  سازییکپارچه

                                                           
1. neurogenic-reserve hypothesis 

2. precursor cells 

منجر به  واناتیتوجه در مورد حقابل قاتی(. تحق2013و هیلمان، 
کند که یم شنهادیکه پ ه استشد 1کینوروژن رهیذخ هیفرض

در  ریدرگ یمغز یهاشبکه ی،زندگاوایل در  فعالیت جسمانی
 یهااز سلول یارهیذخ نیکند و همچنیم نهیحافظه را به

افراد در طول  یریادگی یهاییکند که بر توانایم جادیا 2سازشیپ
یک  ،فرایوگای مغز(. 2008)کمپرمان،  گذاردیم ریتأث یزندگ

دادن به  تواند از طریق انرژیثر است که میؤفعالیت جسمانی م
باعث افزایش سالمت  3برای تحریک تولید امواج آلفای مغزمغز 

همچنین . ذهن، بهبود عملکردهای ذهنی و تنظیم احساسات شود
این تکنیک با  که اندمشاهده کرده ،های انجام شدهپژوهشدر 

تواند موجب بهبود منطق )استدالل(، می ،ثیر بر آمیگدال مغزأت
آموزان شود نفی دانشهای احساسی میادگیری و بهبود در پاسخ

نوعی تمرین ورزشی  ،تمرینات سوپر برین یوگا (.2005)سویی، 
بلکه  ؛کنندنه تنها بدن را تقویت می ،تمرینات ورزشیاست و 

تواند می ،فرایوگای مغز .شوندباعث بهبود عملکرد مغز نیز می
های مغز را تحریک کرده و نه تنها برای افرادی که آلزایمر سلول

بلکه در  ؛ثر باشدؤاند بسیار محافظه پیدا کردهیا ضعف 
آموزان مدارس هم موجب تقویت هوش و حافظه شود. یک دانش

این تمرین  ،آموزانی که نمرات پایین داشتندپزشک برای دانش
آموزان ها دانشآن ،سال تحصیلی بعدرا توصیه کرده و در نیم

 و نمرات بسیار بهتری کسب کردند. شدندمتفاوتی  کامالً

یک راهکار سریع، ساده و بدون دارو برای افزایش  ،فرایوگای مغز
با بررسی  ،(2005آر )سی .(2014، اسبیسی) انرژی ذهنی است

ثیر سوپر برین یوگا بر بهبود عملکردهای تحصیلی و رفتاری أت
استفاده انی که از فرایوگای مغز زآمودانش ،دریافتنوجوانان 

از دقت و توجه بیشتری نسبت به بقیه برخوردارند.  ،کنندمی
ثیرات فرایوگای مغز بر أای ت( در مطالعه2018جوئیس و دسوزا )

آموز را بررسی دانش ،1945بهبود عملکرد تحصیلی و رفتاری 
و دریافتند که انجام تمرینات سوپر برین یوگا به مدت سه  کردند

آموزان نفس دانشبهتوجه اعتمادایش قابلتواند باعث افزمی ،ماه
 ،فرایوگای مغز .ها شوددر مواجه با امتحانات، حافظه و تمرکز آن

ول پردازش شناختی ؤهای پیشانی که مسثیر بر روی لوبأبا ت

3. alpha waves of the brain 



 ... یشرفتپ بینایی فضایی، سیال، ادراک بر هوشیوگای مغز  تأثیر

 1398زمستان (، 32)4، شماره دهم، سال پژوهشی( -)علمی یئنشریه توانمندسازی کودکان استثنا | 32

تحلیل وهستند، در مغز نوجوانان سبب افزایش توانایی تجزیه
 .شودموجب کارآمدی مغز می ،و در نهایت شودمی

وانست تمرین فرایوگای مغز نت ،نتایج پژوهش حاضر نشان داد
ان کودکهوش سیال و ادراک بینایی فضایی ثیر معنادار بر أت

ژوهش پبگذارد. نتایج این بخش از در گروه آزمایش  آهسته گام
مرینات ثیر تأ( که با بررسی ت2018با نتایج دورتی و همکاران )

تمرینات  ،کردندجسمانی و شناختی بر هوش سیال عنوان 
، تواند باعث افزایش هوش سیال شودجسمانی به تنهایی نمی

که ر این( مبنی ب2010همکاران ) و با نتایج رید اما ؛سو استهم
در رشد  ثیر قرار دهد و بایدأتتواند هوش سیال را تحتحرکت می

سو است. دبستانی در نظر گرفته شود، ناهمشناختی کودکان پیش
د کنندگان تحقیق ریسویی این است که شرکتناهمشاید دلیل 

در حالی که  ؛کودکان عادی بودند ،(2010و همکاران )
 تربودند. بیش آهسته گامکودکان  ،کنندگان پژوهش حاضرشرکت

 ی برفعالیت جسمان که کنندمی تأیید را دیدگاه این ها،پژوهش
 نایادگیری، پیشرفت تحصیلی و سالمت کودک شناختی، عملکرد

البته  ؛اردو بر ساختار و عملکرد مغز تاثیر مثبت د نمایندمی کمک
 دعملکر ثیر فعالیت جسمانی برأها در زمینه تنتایج پژوهش

ثیر أها تکدام از پژوهشهیچ اما ؛شناختی دارای تناقض است
ارش های شناختی و هوش را گزمنفی فعالیت جسمانی بر فعالیت

فعالیت  که دهدمی نشان (. شواهد2003)سیبلی و اتنیر،  اندنکرده
 شناختی از فرایندهای ارتباط دارند که از مغز نواحی با جسمانی
عقیده ه(. ب2016و همکاران،  کنند )دانللیمی پشتیبانی پیچیده

 یمغز ی، نواحیزندگاوایل در  فعالیت جسمانی(، 2008کمپرمان )
شناختی  یهاییکند و بر توانا تواند تقویتمیدر حافظه را  ریدرگ
مرینات چون ت ،. در این پژوهشگذاردب اثر مثبافراد  یریادگو ی

ین بنابرا؛ ثیری نداشتأسوپر برین یوگا بر استدالل سیال ت
بهبود  باعث ،توان گفت که تمرینات تمرینات سوپر برین یوگانمی

مسئله  وتحلیل مغز و توانایی حلمنطق و افزایش توانایی تجزیه
حیه، شده است. احتماالً تمرینات فرایوگای مغز با بهبود رو

آموزان باعث نفس و توجه دانشبهافزایش انگیزه، افزایش اعتماد
 ها شده است.پیشرفت تحصیلی در آن

نتایج پژوهش حاضر، بیانگر این است تمرین همچنین 
 گام آهسته کودکانتعادل ثیر معنادار بر أنتوانست ت ،فرایوگای مغز

 هابر و ولزبگذارد. این نتایج با نتایج پژوهش در گروه آزمایش 

ثیر تمرین در اصالح أشواهد کمی از تکه مبنی بر این( 2008)
 ؛وجود دارد، همسو است آهسته گام کودکانبرای اکثریت  تعادل

گایینی، بهاری و ( و 2015ی )ئبا نتایج پژوهش دهقانی و گون اما
 ،که تمرینات تخصصی تعادلیاین مبنی بر ،(2015) خزائی

را بهبود  آهسته گامتواند تعادل ایستا و تعادل پویای کودکان می
توان به این صورت سویی را میاین ناهم. سو استبخشد، ناهم

تمرین اختصاصی برای بهبود  ،توجیه کرد که سوپر برین یوگا
گیری از بدون بهره و تنهاییبنابراین به ؛شودتعادل محسوب نمی

تواند باعث افزایش تعادل نمی ،سایر تمرینات تخصصی تعادلی
 شود. آهسته گامدر کودکان 

 تنها پژوهش انجام حاضر، پژوهش هایجمله محدودیت از

 تعداد بودن محدود و هاآزمودنی اندک تعداد پسران، روی بر

پیگیری، عدم بررسی تغییرات  آزمون تمرین، عدم اجرای جلسات
ی، عدم بررسی عصب یربرداریتصوسیستم اعصاب مرکزی و 

 بنابراین ؛های اصلی و مکمل هوش وکسلر بودتمامی شاخص

 پیشنهاد شود. احتیاط نتایج پذیریتعمیم در است که الزم

جنسیت و انجام  به آتی هایپژوهشگران در پژوهش، شودمی
 حجم بعدی با هایپژوهش و باشند داشته توجه آزمون پیگیری 

یکی از  .شود انجام بیشتری جلسات تعداد و نمونه بیشتر
 یارهایمعهای پژوهش حاضر این بود که ترین محدودیتمهم
 چیاز هپیشرفت تحصیلی استفاده شد و  یابیارز یبرا یرفتار
توان ینمبنابراین  ؛نشد استفاده یعصب یربرداریتصو یریگاندازه
آموزان حاصل تغییر در که پیشرفت تحصیلی دانش کرد یبررس

بنابراین  است؛ خاص مغز یاختارهاعملکرد یا وضعیت چه س
های آتی عملکرد پژوهشگران در پژوهش ،شودپیشنهاد می

های بعضی از ساختارهای مغز از جمله آمیگدال )بادامه( و لوب
کنند های عصبی بررسی پیشانی مغز با استفاده از تصویربرداری

پذیر شود. در تحقیق تر نتایج پژوهش امکانتا امکان تبیین دقیق
های اصلی و مکمل هوش وکسلر که حاضر، تمامی شاخص

های پیشرفت تحصیلی هستند لفهؤنوعی جزء عوامل و مبه
ثیر أجایی که نتایج این تحقیق نتوانست تبررسی نشد و از آن

ک بینایی فضایی که تمرینات فرایوگای مغز بر هوش سیال و ادرا
گذار بر پیشرفت تحصیلی هستند را نشان أثیرهای تلفهؤاز جمله م

های شود تحقیقات تجربی دیگری با طرحدهد، توصیه می
های گوناگون و دالیل آید تا جنبهتحقیقاتی بهتر به اجرا در
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گذاری تمرینات سوپر برین یوگا بر پیشرفت تحصیلی بیشتر تأثیر
نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت  ،تروشن شود. در نهای

تواند بر پیشرفت تحصیلی کودکان بدنی از نوع فرایوگای مغز می
توان توصیه بنابراین می؛ ثیرگذار باشدأطور مثبت تبه آهسته گام

از این  ،های متداول تحصیلیدر کنار سایر آموزش که کرد
 تمرینات هم برای پیشبرد اهداف تحصیلی استفاده شود.

 منابع

(. 1396) .م، یرعاشو و .،م، انیطاهر .،ا .ر ،یآبادفتح ،.ا .ع ،ایارجمندن
 ییاجرا یبر کارکردها کیتمیر یحرکت یهانیتمر یاثربخش
کودکان  یتوانمندسازنشریه . یتوان ذهنآموزان کمدانش

 .68-74 ،(1)8 .استثنائی

هفته  (. تأثیر هشت1396) .م ی،صادق . ع.، وغ ی،قاسم .،ح ،انیتق
( و ایو پو ستای( بر تعادل )ایو تعادل ی)قدرت یبیترک ناتیتمر

. ریپذآموزش یتوان ذهنساله کم 14تا  7کودکان پسر  یپرخاشگر
 .174-181 ،(3)6 ی.بخشطب توان یپژوهش -یفصلنامه علم

افزار رمن ی(. اثربخش1397) .م ،مجد یریامو  .،ن ،اثوندیغ وندتیرو
 یآموزان دارافعال دانش هالگ بر حافظ تانیکاپ یناختش

 .ئیکودکان استثنا یتوانمندسازنشریه . یریادگی یهایناتوان
9(3)، 15-5. 

اثربخشی آموزش (. 1393پور، م. )و ملک .،فنژاد، زیدآبادی
رد فضایی و عملک -حرکتی بر پردازش بینایی -های روانیمهارت
 دبستانی دارای اختالالت یادگیریحرکتی کودکان پیش -حسی

 نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی. غیرکالمی
 . افراد با نیازهای ویژه

(. اثر 1398) .م ،اریگاو.، و ح ی،ططر.، و س ،پاکدامن .،ح. ا ی،سبز
 دکانکو یبر عملکرد تعادل یزیدهل کیتحر ناتیدوازده جلسه تمر

ب ط یپژوهش -یفصلنامه علم. یرشد یمبتال به اختالل هماهنگ
 .1-8 ،(3)8ی. بخشتوان

آموزش  و شناسیروان(. 1393ع. ا. ) نادری، و م.، نراقی، سیف
 .تهران: ارسباراناستثنائی.  کودکان

مواد  یابی(. ارز1395) .س، زادهحسنو  .،ا .ع، ایارجمندن .،گ ی،فیشر
ششم  هیپا آهسته گامآموزان دانش اتیاضیر یبرنامه درس یآموزش

 .41-54 ،(2)7 .کودکان استثنائی یزتوانمندسانشریه دبستان. 

مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش پنجم (. 1396کرمی، ا. )
(WISC-V.) سنجی.تهران: روان 

اده از استف(. تأثیر 1395) .س ،افروز .، وس ،زادهقاسم .،ن ی،نقد
رس داز ورود به کالس  شیبدون ساختار پ یهایو باز هاتیفعال

 یدسازتوانمننشریه . آهسته گامآموزان دانش یبر توجه و سازگار
 .1-8 ،(2)7 .کودکان استثنائی

 نامه نویسی.پژوهش، پژوهشگری و پژوهش(. 1388میرزائی، خ. )
 شناسان.تهران: جامعه
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Effectiveness of SuperBrain Yoga exercise on fluid intelligence, visual spatial perception, 

academic achievement and balance in slow paced children  
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Abdolrasoul Daneshjoo22 

Marjan Jirsaraei Bazargard33 

Abstract 
The present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of Superbrain Yoga exercise on fluid 

intelligence, visual spatial perception, academic achievement and balance in slow paced children. This quasi-

experimental study was conducted as a pretest-posttest with control group design. The statistical population of this 

study consisted of students with intellectual disabilities of Shahid Beheshti Exceptional School in Tehran. The 

study participants were 20 boys with mean and standard deviation (76/0±3/8) years old who were selected by 

convenience sampling and randomly assigned into experiment (n=10) and control (n=10) groups. The experiment 

group performed 12 sessions of Experimental Yoga exercises. The data collection tool was Wechsler Intelligence 

Scale for Children - Fifth Ed (Karami, 2017) and Modified Stroke Test (Sabzi, Damanpak & Tatari Hasan Gavyar; 

2019). The data were analyzed using independent t test. Based on the findings of this study, Superbrain Yoga 

exercises did not have a significant effect on improving fluid intelligence (P = 0.81), visual spatial perception 

(P=0.16) and static equilibrium (P=0.19), but there was a significant effect on academic achievement of children 

(p=0.04). The results of this study showed that it would be advisable to use Superbrain Yoga exercises for 

improving educational achievement for Slow Paced Children, along with other commonly used educational 

programs.  

Keywords: Superbrain Yoga, fluid intelligence, spatial vision perception, academic achievement, balance, slow 

paced 
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