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 چکیده
توان ذهنی خفیف تا متوسط است. هدف پژوهش کمهای ژنتیکی با  ترین بیماریسندرم داون یکی از متداول

تاثیر یک دوره  پیشرفت  و   فضایی   -بینایی   هوش، ادراک  افزایش  بر  یوگا  سوپربرین  تمرین  حاضر بررسی 
 - آزمونپیشسندرم داون پسر بود. این پژوهش نیمه آزمایشی و به صورت    کودکان   ایستا  تعادل  و   تحصیلی 

آموزان پسر مبتال به سندرم داون انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشآزمون با گروه کنترل  پس
پسر سندرم داون آموزش پذیر مدرسه استثنایی    20شرکت کنندگان پژوهش  .  مقطع دبستان شهر تهران بودند

و به گیری در دسترس انتخاب شدند  که با روش نمونه ( سال بودند2/8 ±  89/0) شهید بهشتی با میانگین سنی 
هفته تمرینات    12نفری آزمایش و کنترل قرار داده شدند. گروه آزمایش    10صورت تصادفی در دو گروه  

آوری اطالعات آزمون هوش وکسلر برای کودکان ویرایش پنجم  سوپربرین یوگا را انجام دادند. ابزار جمع
مستقل   tشاپیروویلک، لوین و   های از آزمون و آزمون تعادل ایستای لک لک بود. برای تجزیه و تحلیل داده

(،  P  ،06/1=t= 30/0نمرات اکتسابی استفاده شد. تمرینات سوپربرین یوگا تاثیر معنادار بر افزایش هوش سیال )
( نداشت، ولی بر پیشرفت تحصیلی  P  ،45/0=t=65/0( و تعادل ایستا )P  ،29/1 =t=21/0ادراک بینایی فضایی )

(. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که بهتر است در کنار سایر  P،  46/2=t= 02/0کودکان تاثیر معنادار داشت )
های متداول تحصیلی از تمرینات سوپربرین یوگا در پیشرفت تحصیلی کودکان سندرم داون استفاده آموزش

 شود.  

 
تهران، ایران.  ،. استادیار رفتار حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسالمی1

 Drmousavisadati@gmail.com)نویسنده مسئول(  

واحد تهران شرق، دانشگاه   ،یو علوم ورزش  یبدن تیگروه ترب  ،یو حرکات اصالح ی شناس بیارشد آس یکارشناس. 2

 .رانیتهران، ا ،یآزاد اسالم

mailto:Drmousavisadati@gmail.com


 1398 زمستان، 36، شمارة نهمشناسی افراد استثنایی، سال  فصلنامة روان                                                 152

 . سوپربرین یوگا، هوش سیال، ادراک بینایی فضایی، تعادل ایستا، سندرم داون  واژگان کلیدی:

 مقدمه

داون متداول  1سندرم  از  بیماری یکی  با کم ترین  ژنتیکی  متوسط  توانیهای  تا  ذهنی خفیف 
ذهنی به آن مبتال هستند. این سندرم به طور بالینی  توان  درصد افراد کم  20تا    10است که  

شناسایی شد. چگالی عصبی در این افراد    1866در سال    2اولین بار توسط جان النگدان دان
نظمی سیناپتیک  های عصبی، بیپایین تر از افراد طبیعی است و به دلیل کاهش انتقال دهنده

  4زومی ترین علت آن تری(، و شایع2008،  3دارند )وو، الریخ، لوپر، تیرنان و آنگلو برانسون
دارند، که موجب ایجاد    21عدد کروموزوم    جای دو عدد کروموزوم سهاست یعنی به  21

افراد   این  در  قلبی  و  تنفسی  ذهنی،  مشکالت  مانند  پزشکی  و  سالمتی  به  مرتبط  عوارضی 
کاشان )شود  می  ؛ژنتیکی اختالل این .  (1391  ،انیدورود  و  ی،نراق  فی س  ی، نادر  ی،حداد 

 حرکتی مشکالت شامل که است بسیاری عصبی  های و اختالل هانارسایی  مشکالت، با همراه
 یادگیری، در  مشکل غیرارادی، و ارادی  حرکتی  الگوهای  ظهور در تأخیر مانند هیپوتونیا، 

  یهاشم ،  پزشک  ی، ل  ب ی )طاست   شناختی  های اختالل و  فضایی بینایی  های مهارت در  نارسایی
 .(1395 ی،جالل و آذر

ذهنی از دیرباز به طرق مختلف  توان  عملکرد حرکتی و مشکالت حرکتی کودکان کم 
اند کاهش بهره هوشی، رشد است. مطالعات نشان دادهتوجه پژوهشگران قرار گرفتهمورد  

تاخیر می به  بدن را  نشانگان داون که سبک  حرکتی و کنترل وضعیت  با  اندازد وکودکان 
گذرانند، بیشتر  تحرک دارند و زمان بیشتری را در خانه میزندگی کم تحرک و گاهی بی

ضعف جسمیدچار  هستن - های  پژوهشحرکتی  برخی  نتایج  دادهد.  نشان  از  ها  یکی  اند 
های مربوط به حافظه، به ویژه حافظه کوتاه مدت،  مشکالت اصلی این کودکان در فعالیت

مهارت  و  واژگان  سطح  زبان،  رشد  در  تاخیرهایی  عمومی  وجود  دانش  و  خواندن  های 
نیداری را با استفاده  مدت شای، حافظه کوتاه(. پژوهشگران در مطالعه2005،  5آنهاست )کار 
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به  از واژه مبتال  افراد  بود که عملکرد  بیانگر آن  نتایج  دادند؛  قرار  بررسی  اعداد مورد  ها و 
ذهنی که از لحاظ سن عقلی همتا بودند   توانهای کمنشانگان داون در مقایسه با دیگر گروه 

،  1و دماسودو گامدت ضعیف تر از حافظه بلندمدت است )دورت، کاور، برادر حافظه کوتاه
2011 .) 

های رایانه ای، ورزش،  های غیر دارویی از قبیل بازی هاست پژوهشگران به دنبال راهسال
یوگا و غیره هستند تا بتوانند به درمان و کاهش مشکالت حرکتی، تعادلی و شناختی کودکان  

ای آموزشی بر سطوح  رایانههای  توان ذهنی کمک کنند. فعالت فیزیکی همراه با بازیکم
توان ذهنی تاثیر مثبت دارد و بویژه، کودکان از نظر جسمانی  انگیزشی و شناختی کودکان کم

اند که  (. پژوهشگران دریافته2015و همکاران،  2شوند )دنداشیتر میدر کالس درس فعال
از   دانش های  افزارنرمبرخی  غیرکالمی(  و  )کالمی  کاری  حافظه  بر  با  آمشناختی  وزان 

افزار کاپیتان الگ این مزیت را دارد  نرم، به طور مثال  های یادگیری تأثیر مثبت داردناتوانی
  جهینت  در  و  یری ادگ ی  یهایناتوان   یآموزان داراتوان در بهبود حافظه کاری دانش که از آن می

شناختی  ی  هایباز(.  1397 اثوند،ی غ  وندتی)رو  گرفت  بهره  هاآن  یل ی تحص  مشکالت  حل  در
تواند یادآوری بینایی و سرعت اجرا را بهبود بخشد هر چند این دو مولفه نماینده تمام می

(. تعدادی از پژوهشگران  2018،  3و کیم  های عملکرد شناختی نیست )کیم، هیو، شین جنبه 
مهارت بر  جسمانی  فعالیت  دادهاثر  قرار  بررسی  مورد  را  شناختی  برخی های  نظر  به  اند، 

توان جهت افزایش  پژوهشگران، از سوپربرین یوگا که یک نوع فعالیت جسمانی است می
سالمت ذهن، بهبود عملکردهای ذهنی و تنظیم احساسات از طریق انرژی دادن به مغز برای  

مغز آلفای  امواج  تولید  )سویی   4تحریک  کرد  حامیان  2005،  5استفاده  دیدگاه  مطابق   .)
آموزان  د؛ حافظه، اعتماد به نفس، عملکرد تحصیلی و رفتار دانش سوپربرین یوگا، این راهبر

(. 2014،  6گردد )ساریکا های یادگیری میدهد و موجب درمان ناتوانیاستثنایی را ارتقا می
با قرار گیری دست در وضعیت    7در پژوهشی که به بررسی اثر تمرینی موسوم به اسکات یوگا 
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اخته شد، این نتیجه بدست آمد که این نوع تمرینات  )شکلی از تمرینات یوگا( پرد  1خاص 
 تواند توجه انتخابی و حالت ذهنی و روانی افراد را بهبود بخشد )چاندرا سکران، راجشمی

(. ولی در یک پژوهش دیگر با بررسی اثر بالقوه تمرینات سوپربرین 2014،  2و سرینی واسان 
با استفاده از آزمون تسه بر عملکرد تحصیلی  نتیجه رسیدند تمرینات  یوگا  به این  یل اعداد 

تواند تفاوت معناداری در عملکرد تحصیلی، بین گروه کنترل و گروه سوپربرین یوگا نمی
های بسیار اندکی در  که پژوهش (. با وجود این 2015،  3مداخله ایجاد کند )جنووس و لیتل 

اثیرات سوپربرین یوگا  خصوص تاثیرات سوپر برین یوگا انجام گرفته و مستندات قطعی از ت
ای حداقل در بسیاری از  باشد، ولی تمرینات سوپربرین یوگا به طور گستردهدر دسترس نمی

( و مدارس راهنمایی واقع در نوریستون پنسیلوانیا در  2017آمریکا )  4مدارس بخش تورنتو 
 .(2005، 5ایاالت متحده مورد توجه قرار گرفته است )سی ار 

عوامل  پیشرفت   بلکه  نیست،  عامل  یک  تاثیر  تحت  وابسته،  متغیر  عنوان  به  تحصیلی، 
اند که تعیین نقش هر یک  متعددی بر روی آن تاثیر دارند. این عوامل چنان باهم تنیده شده

دهند که در بین این عوامل،  ها نشان میبا دشواری امکان پذیر است. با وجود این پژوهش
)سیف نراقی و   تی بیشترین تاثیر را بر پیشرفت تحصیلی دارندعوامل آموزشی با ماهیت شناخ

 (.  1393نادری، 

( نشان داده است که  2013و همکاران، )6ها از جمله پژوهش اسمیت تعدادی از پژوهش 
 7یابد. همچنین عبدالکریم عملکرد شناختی بعد از انجام تمرینات هوازی داوطلبانه، بهبود می

آموزان پیش  های حرکتی و شناختی دانش ارتباط بین توانایی  ( با بررسی2017و همکارن )
  های توانایی  تواندمی  پیش دبستانی  کودکان  جسمانی   آمادگی  دبستانی دریافتند که پرورش

و همکارن   8دنللی .  دهد  افزایش   را  تحصیلی  موفقیت  با  شناختی مرتبط  حرکتی و  یادگیری
فعالیت    اثرات   مورد   در   محدودی  کردند شواهد ( با انجام یک پژوهش مروری عنوان  2016)
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نتایج   دسترس  در  یادگیری  بر  جسمانی مزایای   کنترل  هایآزمایش   از   حاصل   است.   شده، 
 دیگر  مطالعات  و  اندبه صورت متفاوت ارزیابی کرده  تحصیلی را  عملکرد  بر  فعالیت جسمانی 

طرح خوببا  پژوهشی  شاخص  نیاز  مورد  های  سیالاست.  هوش  سیال   1های  استدالل   2یا 
حرفهکنندهبینیپیش  عملکرد  آموزش،  یادگیری،  قوی  موقعیتهای  و  اجتماعی  ای  های 

هستند به خصوص زمانی که چنین عملکردی به دنبال کسب دانش جدید به جای پافشاری  
( عنوان کردند که  2010) و همکارن 4رید. (2015و همکاران،  3)ای  های قبلی باشد بر دانسته

تواند هوش سیال را تحت تاثیر قرار دهد و باید در رشد شناختی کودکان پیش  حرکت می
( با بررسی تاثیر تمرینات جسمانی و  2018و همکاران )  5دورتی.  دبستانی در نظر گرفته شود

تواند باعث افزایش  شناختی بر هوش سیال عنوان کردند که تمرینات جسمانی به تنهایی نمی
توان ذهنی به  دهند که نمره تعادل ایستای کودکان کمها نشان میژوهشپ.  هوش سیال شود

توان ذهنی به آشفتگی قامت  تر از افراد عادی است و پاسخ افراد کمداری پایین طور معنی
است  همراه  بیشتری  تاخیر  با  عادی  افراد  به  (.  1396ی،  صادق  و  ی،قاسم  ،انی تق ) نسبت 

بهاری و  درحالی بر عنوان کرده  (2015) خزائیکه گایینی،  ثبات مرکزی  تمرینات  اند که 
کم کودکان  میتعادل  تاثیرگذار  ذهنی  ولزتوان  هابرو  ولی  کردند 2008)  6باشد،  عنوان   )

 شواهد کمی از تاثیر تمرین در اصالح تعادل، برای اکثریت جمعیت بیماران وجود دارد. 
سهیل اعداد، پیشرفت تحصیلی، اعتماد  ها نشان می دهد اثرات سوپربرین یوگا بر تبررسی

قرار گرفته  بنفس، تمرکز وتوجه دانش  به صورت محدود مورد توجه  است  آموزان عادی 
های قوی یادگیری  کنندهبینیفضایی و هوش سیال که پیش   -ولی تاثیر آن بر ادراک بینایی 

است. وجود  و آموزش است در دانش عادی و کودکان استثنایی مورد بررسی قرار نگرفته  
پژوهش  نتایج  بهبود  هاتناقض در  بر  یوگا  برین  مثبت تمرینات سوپر  تاثیرات  در خصوص 

فرض پیش  وجود  و  نوجوانان،  رفتاری  و  تحصیلی  زمینه  عملکردهای  در  متناقض  های 
توان ذهنی از  تاثیرگذاری تمرینات فیزیکی بر عملکردهای شناختی و هوشی کودکان کم

  تمرین   ندرم داون، هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر یک دورهجمله کودکان مبتال به س

 
1. Fluid Intelligence 

2. Fluid Reasoning 

3. Au 
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5. Daugherty 

6. Haber & Volz 
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ادراک  افزایش   بر  یوگا  سوپربرین  سیال،  پیشرفت  هوش  فضایی،    تعادل  و  تحصیلی  بینایی 
 پذیر است.   سندرم داون آموزش به  مبتال  پسر کودکان ایستای

  روش
پژوهش   این  در  استفاده  مورد  طرح  و  آزمایشی  نیمه  حاضر  پژوهش    - آزمونپیش روش 

کلیه دانش پس  پژوهش  این  بود. جامعه آماری  با گروه کنترل  به  آزمون  مبتال  پسر  آموزان 
نفر از پسران سندرم داون    20شرکت کنندگان  .  سندرم داون مقطع دبستان شهر تهران بودند

با دامنه سنی   انحراف   9تا    7آموزش پذیر مدرسه استثنایی شهید بهشتی  سال و میانگین و 
سال بودند که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند و  (  2/8  ±  89/0) اندارد سنی است 

(. 1388نفری آزمایش و کنترل قرار داده شدند )میرزائی،    10به صورت تصادفی در دو گروه  
(، تمایل  70-50) معیارهای ورود به مطالعه شامل سندرم داون آموزش پذیر با بهره هوشی 

والدین به مداخله، همکاری کودک در هنگام مداخله، نداشتن سابقه صرع، تشنج و سابقه  
 اختالالت روانپزشکی به جز سندرم داون بود. 

به منظور رعایت اخالق در پژوهش، ابتدا با مطالعه پرونده پزشکی کودکان مدرسه و با  
های ورود تعدادی از کودکان  وجه به مالکنظر کاردرمان جسمانی و روانشناس مدرسه و با ت

ها جلسه توجیهی  توان ذهنی به عنوان آزمودنی پژوهش انتخاب شدند، و برای والدین آنکم
گذاشته شد و از والدینی که تمایل داشتند فرزندانشان در مداخله شرکت کنند رضایت نامه  

نهایت   در  و  شد  اخذ  تص  20کتبی  صورت  به  منتخب  کودکان  از  گروه نفر  دو  در  ادفی 
آزمایشی و کنترل گنجانده شدند. در جلسات مداخله کلیه موازین و اصول علمی و اخالقی  

 در برخورد با معلوالن رعایت شد. 
 ( پنجم  ویرایش  کودکان  وکسلر  هوش  ترین  V-WISC )1مقیاس  کامل  از  یکی   :

مقیاس آزمون برای سنجش  براها  بالینی جامعی  ابزار  و  متنوع هوشی  ارزیابی هوش  های  ی 
ارایه شده است. کرمی    2014ماه است. نسخه پنجم آن در سال  11سال و    16تا    6کودکان  

( مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش پنجم را به فارسی ترجمه کرده است. کانوز،  1396)
ویسکی دامبرو  و  کودکان  2017)  2واتکینز  وکسلر  هوش  مقیاس  سازه  روایی  بررسی  با   )

 
1. Wechsler Intelligence Scale For Children – 5th Ed 

2. Canivez, Watkins, & Dombrowski 

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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خرده آزمون اصلی و هوشبهر کلی را باال و   10 1پنجم، ضریب سلسه مراتبی امگای ویرایش 
هوش وکسلر آزمون  اعتبار    (1394)( برآورد کردند. صادقی، ربیعی و عابدی  817/0کافی )

را   فارسی  روشچهار  بازآزماییبـا  و  سازی  دونیمه  ومحاسبه    های  اعتبار    کردند  ضرایب 
در حد کافی تا عالی    را به غیر از زیرمقیاس مفاهیم تصویری  ها  بازآزمایی کلیة زیرمقیاس

بر    گزارش کردند. پنجم مشتمل  خرده آزمون    10مقیاس هوش وکسلر کودکان ویرایش 
های اصلی  آزموناست. خرده    مکمل  آزمون  خردهو پنج    های ثانویآزمون  خردهاصلی شش  
. معماهای  5،  5. خزانه لغات 4،  4نویسی. رمز  3،  3ها . شباهت 2،  2. طرح مکعب 1عبارتند از:  

.  10، و  10. فراخنای ارقام9،  9. فراخنای تصویر8،  8. نماد یابی7،  7ها . تشخیص وزن6،  6بینایی 
، عالوه بر ثبت نمره کل هوشبهر،  5خرده آزمون وکسلر    21از ترکیب  .  11استدالل ماتریس

، 12شاخص اصلی )استدالل سیال  پنج  :شود که عبارتند ازسیزده نمره شاخص نیز حاصل می
کالمی 13فضایی   -بینایی   درک  پردازش14،  سرعت  حافظه15،  و  شاخص   پنج،  (16کاری  ، 

جانبی )استدالل کمی، حافظه فعال شنیداری، توانایی کلی، غیرکالمی، مهارت شناختی( و  
یادآوری سه یادسپاری  و  نماد  ترجمه  نامگذاری،  )سرعت  مکمل  و  شاخص  )فالناگان   )

از  .  (2017،  17لفونسو آ استاندارد حاصل  تراز و  نمرات  به  نمرات خام  تبدیل  و  نتایج  تفسیر 
نرم توسط  وکسلر،  هوشی  نسخه  میاجرای  صورت  با  افزار  همسو  تصمیم  این  پذیرد، 

رساند باشد که احتمال خطای کاربر را به حداقل میجدیدترین شیوه ارائه آزمون در دنیا می

 
1. Omega-hierarchical coefficient 

2. Block Design 

3. Similarities 

4. Coding 

5. Vocabulary 

6. Visual Puzzles 

7. Figure Weights 

8. Symbol Search 

9. Picture Span 

10. Digit Span 

11. Matrix Reasoning 

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 
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مند گردد. ترین هنجارها و اطالعات آماری بهرهدهد که از جدیدرا می  و به کاربر این امکان 
است که از روی الگوی پاسخدهی به    وکسلر آنهوش    هایآزمونخرده  یکی از محاسن  

فرعی  آزمون نقاط قوت و ضعف شناختیمی  آن،های  کرد.  را مشخص  ها  آزمودنی  توان 
های فرعی طراحی با مکعب و الحاق قطعات آزمودنی  آزمونهای  برای نمونه زمانی که نمره

برخوردار  می،  باال است ادراکی قوی  از قدرت سازماندهی  نمود که وی  توان چین تفسیر 
های فرعی محاسبه و فراخنای  آزمونباالیی در  باشد و یا زمانی که آزمودنی نمرات نسبتاًمی

می بدست  میارقام  احتمآورد  به  که  گفت  از حافظهتوان  وی  زیاد  کوتاهال  قوی  ی  مدت 
به سادگی دچار حواس پرتی نمی انجام تکالیف مختلف  شود. یکی  برخوردار است و در 

به سنجش    هاهای هوشی وکسلر آن است که اجرای این مقیاسدیگر از محاسن اجرای مقیاس 
آزمودنی  برای نمونه در مورد  .  کنندکمک میها  برخی از خصوصیات شخصیتی آزمودنی

توان  گیرند مینمرات پائینی می،  نای ارقام، محاسبه و نماد ارقامخ های فرعی فراآزمونکه در  
بینی نمود که وی حالت اضطراب زیاد داشته باشد و از توانایی تمرکز کمتری برخوردار  پیش 

ی ی باالیباشد. همچینن در مورد آزمودنی که در آزمون درک و فهم و تنظیم تصاویر نمره 
توان گفت وی امکان دارد هوش اجتماعی زیادی داشته باشد و از سطح قضاوت  گیرد میمی

(. در پژوهش حاضر برای سنجش  2016،  1)مارنات و رایت   نسبتا خوبی نیز برخوردار باشد
سیالمتغیر استدالل  یعنی  پژوهش  وابسته  استدالل   های  آزمون  دو خرده  از  سیال  یا هوش 

تشخیص   و  و    -بینایی  ؛ شاخص2ها وزنماتریس  مکعب  طرح  آزمون  خرده  دو  از  فضایی 
ها و خزانه لغات استفاده  و پیشرفت تحصیلی از دو خرده آزمون تشخیص وزن  3معمای بینایی 

 .(2017، 4شد )لویس
آزمون لک لک اصالح شده: جهت ارزیابی تعادل ایستا از آزمون لک لک اصالح شده  

لک لک  آزمون  در  شد.  صاف    استفاده  سطح  روی  کفش  بدون  آزمودنی  شده،  اصالح 
ها را روی مفصل ران گذاشته، سپس پای برتر را در کنار زانوی پای غیربرتر ایستاده، دست

آزمونگر حداکثر زمانی که  کند در این حالت باقی بماند.  میدهد و آزمودنی سعی  میقرار  
که آزمودنی پای آزادش را    میهنگا  گیرد ومیاندازه    را  ایستدمیآزمودنی روی پای خود  

 
1. Marnat, & Wright 

2. Matrix Reasoning And Figure Weights 

3. Block Design And Visual Puzzles 

4. Lewis 
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گیرد  کند. این آزمون دو بار در هر دو پا انجام میمیروی زمین قرار دهد، زمان را متوقف  
(. 1398  ؛اریگاوو    یططر  ، دامن پاکی،  سبز)  شود میعنوان رکورد ثبت    و بهترین زمان به 

طراحی شد و بعدها پژوهشگران (  1979)  1آزمون لک لک اولین بار توسط جانسون و نلسون
توان ذهنی استفاده  دیگر شکل اصالح شده آن را برای ارزیابی تعادل ایستای کودکان کم

گزارش کرده اند  99/0و عینیت آن را  87/0کردند. روایی آزمون لک لک اصالح شده را 
 (. 2015، 2)گایینی، بهاری و خزائی 
ین صورت بود که قبل از شروع مداخله،  روش اعمال مداخله به ا:  روش اجرای مداخله

ها در هر دو گروه  آزمون از آزمودنیپیش آزمون هوش وکسلر و تست تعادل ایستا به عنوان  
جلسه )سه روز در هفته و هر جلسه    12گرفته شد. گروه آزمایشی در حیاط مدرسه به مدت  

سوپربرین یوگا را در    دقیقه( بعد از گرم کردن که شامل دویدن نرم بود، تمرینان  30حدود  
حد توان خود تا واماندگی زیر نظر پژوهشگر و کاردرمان مدرسه انجام دادند و گروه کنترل 

فعالیت دادند.به  ادامه  خود  روزمره  توسط    های  بار  اولین  برای  یوگا  برین  سوپر  تمرینات 
ها و بعد  داده شدبه طور مبسوط شرح    4پی  ( در مجله ای ای آر 2008)  3ردفورد و کینوزیان 

های خود از آن استفاده کردند. پروتکل تمرینات سوپر برین یوگا  پژوهشگران در پژوهش 
( همکاران  و  ساکران  چاندرا  از  برگرفته شده  است.2014پژوهش حاضر  گروه    (  جلسات 

جلسه مجدداً آزمون هوش    12شد. پس از گذشت آزمایش بین هشت تا نه صبح تشکیل می
آزمون از هر دو گروه گرفته شد. تمرینات سوپربرین پس ادل ایستا به عنوان  وکسلر و تست تع

. پاها را به  2ایستد.  . نمونه به سمت شرق می1یوگا در این پژوهش به صورت زیر اجرا شد:  
. الله  4. زبان خود را رل کرده و سقف دهان را لمس کنید.  3کند.  اندازه عرض شانه باز می
. الله گوش چپ با 5شود.  شصت و اشاره دست چپ فشار داده میگوش راست با انگشتان  

های شصت در حین فشار  شود. انگشت انگشتان شصت و اشاره دست راست فشار داده می
گیرند. در فرآیند نگاه داشتن  دادن در جلوی الله گوش و انگشتان اشاره در پشت آن قرار می

گیرد. آزمودنی هنگامی  قرار میگوش جلو بازوی سمت راست روی جلو بازوی سمت چپ  

 
1. Johnson, & Nelson 

2. Ghaeeni, Bahari, & Khazaei  

3. Redford and Kinosian 

4. AARP 
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انجام می را  پایین  اسکوات  فرو میکه  داخل  به  را  نفس  باال  دهد  به  در هنگامی که  و  برد 
 (.  1دهد )عکس کند نفس را به بیرون میحرکت می

 
 (  2019، 1هاونحوه اجرای تکنیک سوپربرین یوگا )ویکی .1 شکل

سنجی   آزمون نرمال  برای  بررسی    آزمونها،  دادهشاپیروویلک  برای  همگونی  لوین 
مستقل نمرات    tها و آمون  آزمون گروهپس آزمون و  پیش های  های خطا بین دادهواریانس 

 اکتسابی استفاده شد. 

 نتایج

 1ها شامل سن، قد، وزن در جدول  میانگین و انحراف استاندارد مشخصات فردی آزمودنی
 آورده شده است  

 آزمایش و کنترل  های های دموگرافیک شرکت کنندگان در هر یک از گروه. ویژگی1جدول 

 ها گروه 
 وزن قد  سن

 انحراف معیار  ±میانگین انحراف معیار  ±میانگین انحراف معیار  ±میانگین

 27/ 9±1/4 10/133±0/0 0/8±84/4 گروه آزمایش

 25/ 7±4/3 11/130±0/0 0/8±94/0 گروه کنترل

 
1. wikiHow 



 161  ... ییفضا یینای ادراک ب ال،ی بر هوش س   وگای ن یسوپربر ن یتمر ریتاث

لوین حاکی    و نتایج آزمون(،  P>05/0ها نرمال هستند )شاپیروویلک نشان داد داده زمونآ
واریانس از   دادههمگونی  بین  خطا  و  پیش های  های  گروهپس آزمون  بود  آزمون  ها 

(05/0<P  ،)آزمون و متغیر مستقل  پیش های  ولی مفروضه همگونی شیب رگرسیون بین داده
ها برقرار  نشان داد که مفروضه همگنی کوواریانس   1برقرار نبود، همچنین آزمون ام باکس

مستقل نمرات اکتسابی استفاده    tبه همین دلیل به جای تحلیل مانکووا و آنکووا از    ونیست  
 هر  در  نآزموپس   و  آزمونپیش   نمرات  اختالف  ابتدا  که  است  صورت  بدین  روش  شد. این 

  آزمون پس   نمرات  از  آزمونپیش   نمرات)  شودمی  محاسبه  کنترل  و  آزمایش   هایگروه  از  یک
  از  استفاده  با  سپس   و(  2شودشوند و نمرات اکتسابی هر شرکت کننده محاسبه میمی  کسر

 شوند.می مقایسه  کنترل و آزمایش  گروه دو در  نمرات این  مستقل  t آزمون

 آزمایش و کنترل  مستقل برای مقایسه میانگین نمرات اکتسابی گروه    t. نتایج 2جدول  

 گروه متغیر
- اختالف پیش

 آزمونپس
 ها اختالف میانگین

مقدار 
t 

درجه 
 آزادی

مقدار 
P 

 هوش سیال
 50/1 آزمایشگروه 

20/1 06/1 18 30/0 
 30/0 گروه کنترل

پیشرفت 
 تحصیلی 

 30/2 آزمایشگروه 
60/2 46/2 18 02/0 

 - 30/0 گروه کنترل

  ادراک
بینایی  
 فضایی

 80/1 آزمایشگروه 
60/1 29/1 18 21/0 

 20/0 گروه کنترل

 تعادل
 90/0 آزمایشگروه 

40/0 45/0 18 65/0 
 50/0 گروه کنترل

یوگا تاثیر معنادار بر افزایش  دهد که تمرینات سوپربرین  نشان می  2نتایج جدول شماره  
( نداشت، P=11/0( و تعادل ایستا )P=16/0(، ادراک بینایی فضایی )P=81/0هوش سیال )

 (. P=04/0ولی بر پیشرفت تحصیلی کودکان تاثیر معنادار داشت )

 
1. Box’s 

2. Gain Score 
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 گیریبحث و نتیجه 
که   داد  نشان  پژوهش حاضر  تاث   12نتایج  نتوانست  اگرچه  یوگا  تمرین سوپربرین  یر  جلسه 
فضایی و تعادل ایستای کودکان سندرم داون در گروه    -معنادار بر هوش سیال، ادراک بینایی

توان گفت  آزمایش بگذارد ولی پیشرفت تحصیلی آنها را بهبود بخشید. در تبیین این یافته می
تمرینات سوپر برین یوگا نوعی تمرین ورزشی است و تمرینات ورزشی نه تنها بدن را تقویت  

نیز میکنمی مغز  بهبود عملکرد  باعث  بلکه  پژوهش،  ند  از  این بخش  یافته  با  شوند، همسو 
( عنوان کردند که عملکرد شناختی بعد از انجام تمرینات هوازی  2013و همکاران ) اسمیت

می بهبود  عبدالکریمداوطلبانه،  همچنین  ) یابد،  همکارن  بین  2017و  ارتباط  بررسی  با   )
و  توانایی حرکتی  دانش های  پرورششناختی  که  دریافتند  دبستانی  پیش   آمادگی   آموزان 

  با  شناختی مرتبط  حرکتی و  یادگیری  هایتوانایی  تواندمی  پیش دبستانی  کودکان  جسمانی
( نیز در پژوهشی که به  2014همین طور چاندرا سکران ).  دهد  افزایش   را  تحصیلی  موفقیت

پرداخت   1ر گیری دست در وضعیت خاص بررسی اثر تمرینی موسوم به اسکات یوگا با قرا
تواند توجه انتخابی و حالت ذهنی و روانی افراد  به این نتیجه رسید که این نوع تمرینات می

( که اثر بالقوه تمرینات سوپربرین یوگا 2015های جنووس و لیتل )را بهبود بخشد. ولی یافته
و به این نتیجه رسیدند   ررسی کردندبر عملکرد تحصیلی با استفاده از آزمون تسهیل اعداد را ب

نمی یوگا  سوپربرین  تمرینات  گروه  که  بین  تحصیلی،  عملکرد  در  معناداری  تفاوت  تواند 
با کند؛  ایجاد  مداخله  گروه  و  همکارن   کنترل  و  دنللی  بود.  ناهمسو  پژوهش حاضر  نتایج 

فعالیت    اثرات   مورد   در   محدودی  ( با انجام یک پژوهش مروری عنوان کردند شواهد 2016)
نتایج   دسترس  در  یادگیری  بر  جسمانی مزایای  کنترل  هایآزمایش   از   حاصل  است،    شده، 

با   دیگر  مطالعات  و  اندبه صورت متفاوت ارزیابی کرده  تحصیلی  عملکرد  بر  فعالیت جسمانی
 است.   نیاز مورد های پژوهشی خوبطرح

 ی مغز  ی هاشبکه  ی،زندگاوایل  در    فعالیت جسمانی   2کینوروژن   رهی ذخ   ه ی فرض  بر اساس
کند  می  جادیا  3ساز ش ی پ  یها از سلول  یا  رهی ذخ   ن یکند و همچن می  نهی در حافظه را به   ری درگ

توانا بر  زندگ  یری ادگی  یهاییکه  طول  در  (.  2008  ،4)کمپرمان  گذاردمی  ری تأث  یافراد 

 
1. Thoppukaranam 

2. neurogenic-reserve hypothesis 

3. precursor cells 

4. Kempermann 
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های مغز را تحریک  تواند سلولسوپربرین یوگا هم یک نوع فعالیت جسمانی است که می
کرده پیدا  حافظه  ضعف  یا  آلزایمر  که  افرادی  برای  و  در  کرده  و  باشد  موثر  بسیار  اند 

توان از آن؛ جهت  آموزان مدارس موجب تقویت هوش و حافظه شود، همچنین میدانش 
افزایش سالمت ذهن، بهبود عملکردهای ذهنی و تنظیم احساسات از طریق انرژی دادن به  

(. این تکنیک با تاثیر  2005استفاده کرد )سویی،    1یک تولید امواج آلفای مغزمغز برای تحر
می  مغز  آمیگدال  پاسخبر  در  بهبود  و  یادگیری  )استدالل(،  منطق  بهبود  موجب  های  تواند 
( با بررسی  2005(. سی آر )2018،  2آموزان شود )جویس، دسوزا و مولیا احساسی منفی دانش 

یوگا   برین  سوپر  دریافت  تاثیر  نوجوانان  رفتاری  و  تحصیلی  عملکردهای  بهبود  بر 
کنند از دقت و توجه بیشتری نسبت به بقیه  آمورانی که از سوپربرین یوگا استفاده میدانش 

دسوزا  و  جویس  بهبود  2018)  3برخوردارند.  بر  یوگا  سوپربرین  تاثیرات  ای  مطالعه  در   )
سی کردند، و دریافتند که انجام تمرینات  آموز را برردانش   1945عملکرد تحصیلی و رفتاری  

می  ماه  سه  مدت  به  یوگا  برین  نفس  سوپر  به  اعتماد  توجه  قابل  افزایش  باعث  تواند 
آندانش  تمرکز  و  امتحانات، حافظه  با  مواجه  در  )ها شود آموزان  آر  نظر سی  به   .2005 ،)

ختی هستند، در مغز  های پیشانی که مسئول پردازش شناسوپربرین یوگا با تاثیر بر روی لوب
شود و در نهایت موجب کارآمدی مغز نوجوانان سبب افزایش توانایی تجزیه و تحلیل می

البته در این پژوهش، ساز و کار اثر تمرینات سوپر برین یوگا بر مغز مورد بررسی    شود.می
بنابراین  نداشت،  تاثیری  سیال  استدالل  بر  یوگا  برین  سوپر  تمرینات  چون  و  نگرفت    قرار 

توان گفت که تمرینات مذکور باعث بهبود منطق و افزایش توانایی تجزیه و تحلیل مغز مین
شده است، احتماالً تمرینات سوپربرین یوگا با بهبود روحیه، افزایش انگیزه، افزایش اعتماد  

 ها شده است. آموزان باعث پیشرفت تحصیلی آنبه نفس و توجه دانش 

مرین سوپربرین یوگا نتوانست تاثیر معنادار بر هوش سیال  نتایج پژوهش حاضر نشان داد ت
های این بخش  آزمایش بگذارد. یافته و ادراک بینایی فضایی کودکان سندرم داون در گروه  

تواند هوش سیال  ( که عنوان کردند حرکت می2010های رید و همکارن )از پژوهش با یافته
کودکان پیش دبستانی در نظر گرفته شود؛    را تحت تاثیر قرار دهد و باید در رشد شناختی

( که با بررسی تاثیر تمرینات جسمانی  2018های دورتی و همکاران )ناهمسو است ولی با یافته 
 

1. Alpha Waves Of Brain 

2. Jois, D’souza & Moulya 

3. Jois & D’souza 



 1398 زمستان ، 36، شمارة نهم شناسی افراد استثنایی، سال فصلنامة روان                                                 164

تواند باعث افزایش  و شناختی بر هوش سیال عنوان کردند تمرینات جسمانی به تنهایی نمی
م یک مطالعه مروری عنوان  ( با انجا2016هوش سیال شود، همسو است. دانللی و همکارن )

 عملکرد  فعالیت جسمانی بر  که  کنندمی  تأیید  را   دیدگاه  ها، این پژوهش  کردند که اکثریت 
ولی شواهدمی  کمک  کودکان  شناختی   بر  فعالیت جسمانی  اثرات  مورد  در  محدود  کند، 

  نواحی  با  ارتباطی  فعالیت جسمانی  که  دهدمی  نشان  شواهد  است، البته  دسترس  در  یادگیری
 .  کنندمی پشتیبانی آزمایشگاهی  کارهای طول در را پیچیده  شناختی  فرایندهای  که دارد مغز

یافته دیگر پژوهش بیانگر این است تمرین سوپربرین یوگا نتوانست تاثیر معنادار بر تعادل  
توجیه  آزمایش بگذارد. این یافته را شاید بتوان به این صورت  کودکان سندرم داون در گروه  

شود، و بنابراین  کرد که سوپر برین یوگا تمرین اختصاصی برای بهبود تعادل محسوب نمی
تواند باعث افزایش تعادل در کودکان  گیری از سایر تمرینات تعادلی نمیبه تنهایی بدون بهره

توان ذهنی شود. درحالیکه بسیاری از مداخالت درمانی در فیزیوتراپی تاکید دارند که  کم
باشد، ولی شواهد کمی از تاثیر تمرین در اصالح تعادل، برای نات تعادلی تاثیرگذار میتمری

و همکاران    انی تق البته نتایج پژوهش  .  (2008اکثریت جمعیت بیماران وجود دارد )هابرو ولز،  
می 1396) نشان  می(  تعادلی  تخصصی  تمرینات  که  پویای  دهد  تعادل  و  ایستا  تعادل  تواند 

همچنین نتایج پژوهش حاضر نشان داد که فعالیت  .  ذهنی را بهبود بخشد  توانکودکان کم
تواند بر پیشرفت تحصیلی کودکان سندرم داون به طور مثبت  بدنی از نوع سوپربرین یوگا می

های متداول تحصیلی از  توان توصیه کرد در کنار سایر آموزشتاثیرگذار باشد، بنابراین می
پیش   برای  هم  تمرینات  شود. این  استفاده  تحصیلی  اهداف  محدودیت از برد   های جمله 

 محدود و هاآزمودنی اندک تعداد  عدم کنترل متغیر جنسیت، پژوهش  انجام حاضر، پژوهش 

همچنین  جلسات تعداد  بودن بود،  توجه تمرین   برای  پژوهشگر زمانی،  محدودیت به با 

 احتیاط نتایج  تعمیم پذیری در است که  الزم بنابراین  فرصتی نیافت؛ پیگیری آزمون  اجرای

بعدی   هایپژوهش  و توجه شود؛ جنسیت به آتی هایدر پژوهش که شودمی  پیشنهاد شود.
در این پژوهش هوش سیال و ادراک    .گیرد  انجام بیشتری جلسات تعداد و نمونه حجم با

مولفه  نوعی  به  که  فضایی  و  از  بینایی  یکی  ولی  بررسی شد  هستند  تحصیلی  پیشرفت  های 
های اصلی و مکمل هوش وکسلر های پژوهش حاضر این بود که تمامی شاخص محدودیت

به علت عدم همکاری و ناتوانی    های پیشرفت تحصیلی هستندکه به نوعی جزء عوامل و مولفه 
جنبه  از  بسیاری  بنابراین  نشد،  بررسی  داون،  سندرم  شخصیتی  کودکان  و  شناختی  های 
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باقی  آزمودنی ناشناخته  تمرینات  ها  تاثیر  نتوانست  پژوهش  این  نتایج  آنجایی که  از  و  ماند 
های تاثیر گذار بر  سوپربرین یوگا بر هوش سیال و ادراک بینایی فضایی که از جمله مولفه 

آزمایش دیگری با سایر  های  شود پژوهشپیشرفت تحصیلی هستند را نشان دهد، توصیه می
نظر گرفتن دیگر مولطرح پژوهشی و در  تا  فههای  اجرا در آید  به  پیشرفت تحصیلی،  های 
های گوناگون و دالیل تاثیر گذاری تمرینات سوپر برین یوگا بر پیشرفت تحصیلی بیشتر  جنبه 

 روشن شود.  
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