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 چکیده
 يآموزش طیمح در يگروه و یفرد یباز اثر يبررس هدف :هدف
 يسازش رفتار و يحركت عملكرد يابيارز بر محوركودک و محورمعلم

 حاضر پژوهش :روش بود. ريپذآموزش يذهن توانكم كودكان
 آزمونپس و ونآزمشیپ روش به آن طرح و يدانیم و يتجربمهین

 كودک 40تعداد پژوهش نيا در كنندگانشركت .است هشد انجام
 تا ۷ يسن دامنه با پسر( 1۹ و دختر 21) ريپذآموزش يذهن توانمك

 كه داشتند شركت گنبد شهر ۷0 تا 50يهوش بيضر با سال 10
 45 نمره كه یافراد (،رانيا )نورم راتر يسازش رفتار پرسشنامه اساسبر
 شدند. پژوهش نيا در شركت طيشرا دارای ،آوردند دست به كمتر و

 گروه دو - نفره 10 گروه چهار در يتصادف صورت به كنندگانشركت
 يجمع گروه دو و محوركودک و محورمعلم يآموزش طیمح در یانفراد

 رشد .شدند میتقس محوركودک و محورمعلم يآموزش طیمح در
 يابيارز M-ABC-2 آزمون از دهاستفا با يذهن توانكم كودكان يحركت
 دو در يدبستان يحركت یهایباز از هفته شش مدت به یامداخله .شد
 در و هفته در روز دو مدت به محوركودک و محورمعلم يآموزش طیمح

 لیتحل از پژوهش هیفرض آزمون یبرا .شد انجام جلسه دوازده طول
 لیتحل و هيزتج است. شده استفاده راههکي انسكوواري– انسيوار
 :هاافتهی شد. انجام 22 نسخه SPSS افزارنرم از استفاده با هاهداد
 دو در يگروه و یانفراد يحركت یباز ریتأث داد نشان پژوهش جينتا
 یرفتار و يحركت عملكرد بر محورمعلم و محوركودک يآموزش طیمح
 دعملكر و است بوده معنادار ريپذآموزش يذهن توانكم كودكان در

 آزمونپس مرحله در محورمعلم و محوركودک یهاگروه در يحركت
 يگروه صورت به يحركت یباز :گیریهجینت .بود آزمونشیپ از بهتر
 به يحركت یباز به نسبت بهتر عملكرد سبب محوريمرب طيشرا در

 در يسازش رفتار .شوديم محوركودک طيشرا در و یانفراد صورت
 كه بود یافراد از بهتر ،بودند كرده نيتمر يروهگ صورت به كه یافراد
 كردند. نيتمر یانفراد صورت به
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was to 
investigate the effect of individual and group play 
teacher-centered and child-centered educational 
environment on the assessment of motor 
performance and adaptive behavior of mentally 
retarded children. Method: participants were 
children with intellectual disabilities (21 girls and 
19 boys) aged7-10 years Gonbad City who were 
ratedad having a score of 45 and less basedon 
Rutter’s behavioral questionare (Norm of Iran and 
IQ range of 50-70. The were randomly divided into 
four groups of 10(two groups as teacher-centered 
and child-centered playing by group, and two 
groups as as teacher-centered and child-centered 
playing individually). Were engaged in the school 
motor play program (in group or individually and in 
child-centered enviornments or teacher-centered) in 
six weeks, two days a week, and in 12 sessions. 
Data were analyzed using SPSS software. One –
way analysis of ANACOVA was used to test the 
research hypothesis. Result: The result showed that 
the effect of individual or group motor play in two 
child-centered or teacher- centered educational 
environments motor performance of children with 
mental retardation was significant motor 
performance were better in post-test compare to 
pre- test. Also, all groups showed less disturbed 
adaptive behavior in the post- test stage. 
Conclusion: It was also found that the group 
playing as a team with coach-centered pedagogue 
performed functionaly better than the group playing 
individually with child- centererd pedagogue. 
Adaptive behavior was better in the group who 
practiced by team compared with the groups who 
practiced individually.  
 

Keyword: Play, Mental retardation, Adaptive 

behavior, Motor function, Nonlinear 

pedagogy. 
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 مقدمه

 یهاناتواني ترينشايع از يكي (MR) ذهني توانكم

 هوش ناتواني انجمن گزارش اساسبر كه است رشدی
 هوشي هبهر ذهني، توانيكم كودكان ،(1۹۹2) آمريكا

 چند يا دو در همزمان هایمحدوديت و متوسط زير

 .دارند  كاربردی سازشي مهارت مانند حوزه،

 كودكي زمان از را شرايط اين وجود پژوهشگران

 درک برای (.2006 جوهانسن، و )والكر دانندمي

 توانايي به كه هوش مفهوم دو به توجه ذهني، توانيكم

 كه سازشي رفتار و شودمي اطالق عمومي ذهني

 عملي و اجتماعي مفهومي، هایمهارت از ایمجموعه

 اندآموخته روزمره زندگي در كردنعمل برای افراد كه

 كودكان آموزش است. ضروری (200۸ ،)هیوارد

 عادی افراد با روابطشان گسترش برای ذهني توانكم

 توانكم افراد نخست .است اهمیت زيحا جهت دو از

 شركت اجتماعي هایموقعیت در كه دارند نیاز ذهني

 كشف را مناسب هایراه بتوانند مسیر آن از تا كنند

 عادی دافرا با ذهني توانكم افراد تعامل ،دوم .كنند

 كاهش را ذهني توانيكم به مربوط هایبرچسب

 (.2000 كاراسوف، و جي )سیلر، دهدمي

 اجتماعي و سازشي رفتارهای بهبود منظور به

 به توانمي ازجمله دارد، وجود مختلفي هایشیوه

 اصالح و تغییر هایروش زندگي، هایمهارت آموزش

 نوعي بازی .دكر اشاره بازی و بدني فعالیت رفتار،

 و نیست اجباری كه است بخشلذت بدني فعالیت

 به كودكان از بعضي شود.مي كودک خشنودی موجب

 ممكن شناختي و حسي فیزيكي، هایناتواني دلیل

 باشند. كمک نیازمند هابازی در شركت برای است

 يافتنتطبیق منظور به بازی مواد يا بازی تكالیف تطابق

 برای را كودک عالیتف سطح كودک، هایتوانايي با

 (.2001 ،)كايلوس دهدمي افزايش بازی در شركت

 برای معمولي ایزمینه كودک پرتحرک و آزادانه بازی

 در تخیل و مشترک فعالیت و است همساالن تعامل

 رشد همچنین و شناختي رشد تقويت باعث بازی

 ساجانمي، و پیالجا )سرجاماكي، شودمي اجتماعي

 هایفعالیت به نسبت تانيدبس هایبازی (.201۹

 هایمهارت رشد برای مناسبي برنامه تواندمي معمول

 هایمهارت ارتقای ولي باشد كودک حركتي  -ادراكي

 گروهي هایفعالیت نیازمند كودكان اجتماعي

 زاده،نمازی )عمارتي، اندشده ساختارمند و ريزیبرنامه

 یهایباز حالنيا با (.13۹0 محمديان، و مختاری

 توانديم آن با مرتبط یهاتیفعال و خانه از خارج

 يذهن و يكيزیف یهاتیفعال دو هر در كودكان ييتوانا

 سن، اساسبر هاتیفعال و باشد یمؤثر كنندهكمک

 شود نییتع كودكان عالقه و ازهاین ،یرشد سطوح

 شدن ياجتماع در یباز نقش بارهدر (.2015 ،)تاول

 اين بر پژوهشگران بیشتر دارد. وجود يمتفاوت هاینظر

 بهبود باعث انگیزشي فضای و شرايط كه باورند

 جسماني هایفعالیت و پايه حركتي هایمهارت

 از زيادی تنوع كودكان و پاياننو .شودمي كودكان

 هامهارت كه دهندمي انجام مستقل و دارامعن تكالیف

 هاجاز آنها به تكالیف كند.مي هماهنگ را آنها توانايي و

 و توانايي اساسبر را خودهایانتخاب كه دهدمي

 در كودكان به معلمان كنند. انتخاب فردی هایقهعال

 توجه يادگیری در آنها درگیری و تالش به پاسخ

 يادگیری كودكان تشويق و بازخورد با آنها و كنندمي

 تجربه با نوپايان بیشتر كنند.مي تسريع را مهارت يک

 زمان كنند. بازی كوچک هایگروه در دهندمي ترجیح

 بیشتر كودكان، به پايه حركتي هایمهارت آموزش

 تغییرات برای كه كنندمي تالش هندگاندآموزش

 معنا اين به ،كنند استفاده محورمعلم روش از محیط

 را رشدی مناسب هایفعالیت دهندهآموزش كه

 عملكرد مشاهده با آن از پس و كند اجرا و طراحي

 به اين و كند تعیین را پیشرفت میزان انآموزانشد

 آموزش درروش ایمداخله روش يک عنوان

 (.200۷ روديسیل، و )پاريش است حركتي هایمهارت

 حركتي مهارت رشد باعث محور،كودک بدني فعالیت

 بر مبتني زمان مداخله شود.مي پا نو كودک در

 ایفض– بینايي پردازش بر حركتي – ادراكي هایبازی

 بنابراين .است مؤثر رشد هماهنگي اختالل با افراد
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 رشد هماهنگي اختالل با كودكان هنگام به تشخیص

 -ادراكي هایبازی مانند مناسب هایمداخله انجام و

 كودكان اين پیشرفت و درمان در تواندمي حركتي

 محیط با متقابل اثر (.2013 پیگو، )سوزان باشد مؤثر

 كردنبازی هایمكان و انكودك رشد در كه است

 گذاردمي جا به را باالی اهمیت خانه از خارج

 و محورمربي هایمداخله .(1۹۹۹ ،)ريوكین

 اختالل با كودكان حركتي رشد بهبود به محوروالدين

 محورمربي مداخله .كنندمي كمک رشدی هماهنگي

 فوايد حركتي هایمهارت رشد عوامل برخي در

 تالش كه است اين بر فرض اين اساس دارد. بیشتری

 فراگیر محیط و هستند مرتبط هم به نتیجه و

 هایمهارت رشد و است پرانگیزه و مداراستعداد

 .(2013) پیگو سوزان كندمي تسهیل را حركتي

 ذهني توانكم كودكان حركتي عملكرد مجموعه

 به نسبت بهتری تأثیر والدين با تمرين با پذيرآموش

 با هابازی كه زماني داشت. بيمر با تمرين روش

 كودكان جمله از كودكان یهاتوانمندی و هاويژگي

 كودک شود، داده مطابقت پذيرآموزش ذهني توانكم

 با متناسب كه خود یهاتوانمندی از بود خواهد قادر

 پنهاني مهارت اگر ترتیبيناهب .كند استفاده بازی نوع

 نداشته مهارت اگر و دهد بروز را هاآن ،باشد داشته

 میوه)شاه دشو مهارت اين رشد و ايجاد موجب باشد،

   .(2003 ز،چامبر و ندسا ؛13۹3 همكاران، و اصفهاني

 ذهني توانكم كودكان نفس عزت بر درمانيبازی

 و شناختي عملكرد پیشرفت باعث و است مؤثر

 و میرزايي ساجدی، بنان،) شودمي آنها حركتي

 و قاسمي موسوی، اعظو بااليي، ؛13۹5 سلطاني

 كودكان عمل و ذهن كه هاييبازی .(201۷ ،پورپروين

 اجرای بر مثبتي هایاثر ،كشدمي چالش به را

 تأثیر بررسي با .دارد كودكان حركتي هایمهارت

 دوره آموزدانش 20 سازگاری میزان بر درمانيبازی

 اين به ذهني توانكم دبستاني پیش و ابتدايي اول

 سطح بهبود باعث درمانيبازی كه دندرسی نتیجه

 و يمیني) شودمي ذهني توانكم كودكان در سازگاری

 مانند مفهومي هایمهارت .(2015 ،همكاران

 و هدايتيخود و نوشتن خواندن، ،نبیا زبان، یهامهارت

 هایفعالیت فردی، بهداشت نظافت، عملي، هایمهارت

 در گیرد.مي بر در را شغلي هایمهارت و روزانه زندگي

 به كه دارد قرار اجتماعي هایمهارت ديگر سويي

 از پیروی و پذيریمسئولیت فردی، بین روابط عنوان

 -رواني هایهمداخل همچنین .شودمي مطرح قوانین

 وضعیت بهبود در پراهمیتي نقش تواندمي حركتي

 كارگیریبه لحاظ از ذهني توانكم كودكان زندگي

 عبدالرحمان باشد. داشته ركتيح -رواني هایمهارت

 تمرين داشتند اظهار (201۷) همكاران و هیكل علي

 رشد در روزمره فعالیت همراه به ظريف هایمهارت

 و زندگي روزمره هایمهارت شدن،اجتماعي

 است. كرده حاصل بهبود حركتي هایمهارت

 يذهن توانكم كودكان یرو یمتعدد هایپژوهش

 كه مطرح الؤس نيا كه است شده انجام ريپذآموزش

 يآموزش طیمح در يجمع و یفرد یباز نیب تفاوت

 عملكرد يابيارز یبرا محورمعلم اي محورآموزدانش

 وجودريپذ آموزش يذهن توانكم كودكان يحركت

   دارد؟

  روش

 به آن طرح و يدانیم و يتجربمهین حاضر پژوهش

 .است شده انجام آزمونپس و آزمونشیپ روش

 نيا یآمار جامعه: یآمار نمونه یآمار جامعه

 رده با ريپذآموزش يذهن توانكم كودكان را پژوهش

 اداره از (4 شماره وستیپ) مجوز با سال 10 تا ۷ يسن

 دهديم لیتشك بهار مركز كاووس،گنبد شهر يستيبهز

 تمام شامل ريپذآموزش يذهن توانكم كودكان كه

 يذهن و يحركت اختالل مشكل با كه است یافراد

 يهماهنگ اختالل داون، سندرم سم،یاوت فیط) شامل

 توجه با .هستند ...(و يذهن هایاختالل ،DCD یرشد

 بهار آموزش مركز با شدهانجام یهايهماهنگ به

 يذهن توانكم آموزدانش 40 تعداد ،كاووسگنبد

 در يتصادف صورت به مربوطه مركز از ريپذآموزش

  .شدند يابيارز فرن 10 يآموزش گروه چهار
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 ابزار

 استفاده با آغاز در مطالعه نيا یبرا ازینمورد ابزار

 )نورم نظرديتجد با راتر كودكان یرفتار پرسشنامه

 يافتگيناسازش یرفتارها زانیم یریگاندازه به (رانيا

 یغربالگر و صیتشخ یبرا انآموزدانش نيا ياجتماع

 دارد. دوجو شدنآزمون جهت كودكان سازش زانیم

 نيا در ،است كمتر و 45 نمره آن اساسبر كه یافراد

 هدف با پژوهش، نيا در .اندشده يابيارز پژوهش

 آموزش يذهن توانكم كودكان يحركت رشد يابيارز

 (،200۷ ،سادن و اندرسون) M-ABC-2 آزمون از ريپذ

 را يطراح حركتي تاختالال و يحركت ييتوانا كه

 سه یبرا آزمون نيا كه دهد مي قراد سنجش مورد

 سال 16 تا 11 ،سال 10 تا ۷ ،سال 6 تا 3 يسن گروه

 فیتكال مجموعه کي یاجرا شامل كه دارد كاربرد

 سه در آن فیتكال كه است درشت و فيظر يحركت

 شامل يدست يچاالك هارتم بخش سه در يسن رده

 رسم و يكشنخ ،هاخیم دادنقرار مانند ييهاتیفعال

 یهاتیفعال شامل پرتاب و یریگفهد مهارت ،ماز

 ایلوب سهیك پرتاپ و سیتن توپ پرتاپ و گرفتن مانند

 کي یستايا تعادل مانند یهاتیفعال تعادل مهارت و

 خط یرو جهپن و پاشنه صورت به رفتنراه ،یپا

 .نداهدش یبندگروه يمتوال يليل و میمستق

 مجدد، آزمون -آزمون ييايپا مختلف یدركشورها

 شده يبررس يدرون يهمسان و آزمونگرها نیب ييايپا

 ييايپا ،(2011 ( همكاران و نودزیليا مثال برای ،است

M-ABC 2 پژوهش نيا در .كردند يبررس وناني در را 

 يابيارز برای .داشتند حضور سال 5 تا 3 كودک 1۸3

 هفته کي فاصله به كودک 60 مجدد آزمون -آزمون

 بيضر كه دندش يابيارز آزمونگر کي وسیلهبه

 يدرون يهمسان یبرا و شد گزارش خوب يهمبستگ

 شد استفاده كرونباخ یآلفبا از آزمون ياصل بخش سه

 ،درصد 51 يدست يچاالك مهارت یبرا آلفا ريمقاد كه

 تعادل مهارت و درصد ۷0 پرتاپ و یریگهدف مهارت

 در ،(2013) همكاران و هلم .آمد دست به درصد 66

 و نیب ييايپا یهاروش به را M-ABC-2  ييايپا نروژ

 نیب ييايپا يابيارز یبرا .كردند يابيارز گذارنمره درون

 دو وسیلهبه كه داشتند شركت كودک 2۹ گذارنمره

 يهمبستگ بيضرا و شدند يابيارز همزمان آزمونگر

 یبرا .آمد دست به درصد ۷6 تا 23 از خام نمرات

 کي سیلهوبه كودک 30 گذارنمره درون ييايپا يبررس

 بيضرا كه شدند پژوهش هفته دو فاصله به آزمونگر

 دست به درصد 6۷ تا 35 نیب خام نمرات يهمبستگ

 آزمون ييايپا نیچ در (2013( همكاران و یهو .آمد

 مجدد آزمون – آزمون و گذارنمره نیب صورت به را

 بیشتر یبرا يهمبستگ بيضر كه كردند يبررس

 از نشان كه آمد دست به درصد ۹0 یباال هانهيگز

 در شدهانجام هایپژوهش .دارد آزمون يعال ييايپا

 .دهديم نشان M-ABC-2  آزمون ييايپا خصوص
 یهايهماهنگ به توجه با: یریگاندازه روش

 آغاز در كاووس،گنبد بهار آموزش مركز با شدهانجام

 مركز انیمرب به راتر كودكان یرفتار پرسشنامه كار

 يذهن توانكم آموزدانش 40 دادتع .شد ارائه بهار

 ،راتر یرفتار اختالل پرسشنامه از يقبول نمره براساس

 گروه چهار در يتصادف صورت به مربوط مركز از

 در یانفراد یهایباز نفر 10 گرفتند؛ قرار يآموزش

 طیمح در یانفراد یباز نفر10 محور،معلم طیمح

 حورممعلم طیمح در يجمع یباز نفر 10 محور،كودک

 و انتخاب محوركودک طیمح در يجمع یباز نفر 10 و

 گروه هر .شدند گرفته كار به آزمون یاجرا یبرا

 و قرارداد براساس هایباز یاجرا به جداگانه

 .پرداختند بود، شده هیته قبل از كه اینامههشیو

 هایهجلس در فقط شوندگانآزمون از کيهر هایهنمر

 شده هیتعب هایولجد در آزمونپس و آزمونشیپ

 دو در يگروه و یفرد يحركت یباز مداخله .شد ثبت

 مدت به محوركودک و محورمعلم يآموزش طیمح

 كه شد انجام ينيتمر جلسه دوازده در هفته شش

 از پر را سبد دلخواه، هایشكل دنیكشينقاش شامل

 شده گرفته كار به سبد به توپ انداختن و دارنگه توپ

 قهیدق 40 تا 20 حدود آزمون یاجرا يكل زمان .است

 در يگروه و یفرد يحركت یباز مداخله .است بوده
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 مدت به محوركودک و محورمعلم يآموزش طیمح دو

 كه شد انجام ينيتمر جلسه دوازده در هفته شش

 آزمونپس و آزمونشیپ هایهجلس از حاصل هایهنمر

 در آن یمعنادار زانیم و شده سهيمقا گريكدي با

 نظرمورد یآمار یهاروش كمک با هاتفاوت نییتع

 از استفاده با آزمونپس -آزمونشیپ در .شد مشخص

 عملكرد يابيارز جهت در هاهنمر M-ABC-2 آزمون

 .شدند يابيارز يحركت

 و میانگین توصیفي آمار از: آماری هایروش

 هایويژگي ترسیم برای استاندارد انحراف

 و )قد پیكرسنجي یهاشاخص شامل شناختيجمعیت

 ثبت كنندگانشركت از هريک تقويمي سن و وزن(

 یهاداده توزيع بودنطبیعي فرضپیش شد. استفاده

 شاپیرو آزمون كمک با پژوهش هایفرضیه از يکهر

 .شدند محاسبه (Ρ > 05/0) اطمینان با و ويلک

 از استفاده با حركتي ارزيابي از حاصل نتايج بررسي

 مرحله در راههيک واريانس تحلیل یآمار روش

 رفتاری اختالل و حركتي آزمونپس و آزمونپیش

 روش با پژوهش هایفرضیه از هريک .شد انجام

 با واريانس تحلیل آزمون از .شد بررسي تستتي

 و آزمونپیش مراحل 2×2 تكراری هایاندازه

 تعقیبي آزمون و آزمايشي هایگروه در آزمونپس

 هایداده .شد استفاده هاداده تحلیل برای بونفروني

 22 نسخه SPSS افزارنرم از استفاده با آمدهدستبه

 شدند. تحلیل تجزيه

 هایافته

 استاندارد انحراف و میانگین توصیفي نتايج 1 جدول

 محورمربي و محوركودک آزمايشي هایگروه هایهنمر

 عملكرد ارزيابي جمعي و انفرادی هایگروه در را

 .دهدمي نشان حركتي

 حرکتی عملکرد جمعی و انفرادی هایگروه در محورمربی و محورکودک آزمایشی هایگروه هایهنمر معیار انحراف و میانگین  1 جدول

 هاگروه
 حركتي ارزيابي جمعي و انفرادی هایگروه در محورمربي و محوركودک آزمايشي هایگروه (Mean±SD) یهاشاخص

 جمعي انفرادی

 ۹0/15۸±32/21 ۷0/156±13/33  محورکكود

 62/205±42/23 40/1۷3±2۷/44  محورمربي

 1 جدول در شدهارائه هایمیانگین مقايسه با

 جمعي هایگروه در هاهنمر میانگین شد مشخص

 بود. انفرادی گروه از بیشتر محورمربي و محوركودک

 بیشتری هایهنمر میانگین محورمربي گروه همچنین

 اين كه داشتند محوركودک گروه به نسبت

 هاگروه اين در حركتي ارزيابي افزايش دهندهنشان

 .است

 انحراف و میانگین توصیفي نتايج 2 جدول

 و محوركودک آزمايشي هایگروه هایهنمر استاندارد

 رفتار جمعي و انفرادی هایگروه در را محورمربي

 .دهدمي نشان سازشي
 سازشی رفتار جمعی و انفرادی هایگروه در محورمربی و محورکودک آزمایشی هایگروه هایهنمر معیار حرافان و میانگین  2 جدول

 هاگروه

 و انفرادی هایگروه در محورمربي و محوركودک آزمايشي هایگروه (Mean±SD) هاشاخص

 سازشي رفتار جمعي

 جمعي انفرادی

 00/33±۸۸/1 00/45±12/5  محورکودک

 20/30±42/3 30/36±۷۹/2  محوریمرب

-4 هایجدول در شدهارائه هایمیانگین مقايسه با

 هایگروه در هاهنمر میانگین كه شد مشخص ۷

 انفرادی گروه از كمتر محورمربي و محوركودک جمعي

 هایهنمر میانگین محورمربي گروه همچنین بود.

 ناي كه داشتند محوركودک گروه به نسبت تریپايین

 .است هاگروه اين در سازشي رفتار كاهش دهندهنشان

 مرحله در پژوهش هایيافته تحلیل برای

 شد. استفاده راههيک واريانس تحلیل از آزمونپیش

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

14
00

.2
1.

1.
1.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             5 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1400.21.1.1.9
https://joec.ir/article-1-1239-en.html


 ... های حرکتی گروهی و انفرادی در محیط کودک محور ومقایسه اثر بازی همکاران:آتابای و آق ناهید

_________________________________________________________________________________________ 

20 

 بین كه داد نشان راههيک واريانس تحلیل نتايج

 آزمونپیش مرحله در حركتي عملكرد میانگین

(000/0 = p ،45۹/10= (36، 3) f) است. نادارمع تفاوت 

 استفاده كوواريانس -واريانس تحلیل از اساس اين بر

 .(3 )جدول شد

 محورمربی و محورکودک آزمایشی هایگروه در هاهنمر میانگین اختالف مقایسه برای تکراری هایاندازه با واریانس تحلیل نتایج  3 جدول

 حرکتی عملکرد جمعی و انفرادی هایگروه در

 معناداری سطح اتا مجذور شدهمحاسبه F مجذورات میانگین آزادی هدرج تمجذورا مجموع منبع

 هاگروه
 محور(مربي-محوركودک)

222/435 1 222/435 52۸/0 016/0 4۷3/0/ 

 630/0 00۷/0 236/0 551/1۹4 1 551/1۹4 جمعي – انفرادی

 ۸06/0 002/0 062/0 ۷31/50 1 ۷31/50 هاگروه * جمعي - انفرادی

 نشان كوواريانس - واريانس تحلیل از لحاص نتايج

 محور(مربي و محوركودک) گروه اصلي اثر كه داد

 .(F(1 و 33) = 52۸/0 و =   4۷3/0P) نیست معنادار

 داد: نشان هاگروه مقايسه در بونفروني تعقیبي آزمون

 محوركودک گروه در نمره میانگین

(۸61/1۷5Mean=) نمره میانگین با معناداری تفاوت 

 اما ندارد، (=113/1۸3Mean) محورمربي گروه رد

 گروه به بتنس بهتری عملكرد محورمربي گروه

 )انفرادی، ارزيابي اصلي اثر .است داشته محوركودک

 و 33) = 623/0 و P  = 630/0) نبود معنادار جمعي(

1)F.) گروه در جمعي( )انفرادی، ارزيابي تعاملي اثر 

 P   =۸06/0) نبود دارمعنا محور(مربي و محوركودک)

 .(1 نمودار) (F(1 و 33) = 260/0 و
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                    میانگین ارزيابي حركتي گروه های آزمايشي انفرادی و گروهي 

                   

                                                                
 

 محورمربی و محورکودک گروهی و انفرادی آزمایشی هایگروه حرکتی عملکرد میانگین  1 نمودار

 مرحله در راههيک واريانس تحلیل نتايج بررسي

 فتارر عملكرد میانگین بین كه داد نشان آزمونپیش

 =p ،45۹/10 = 000/0) آزمونپیش مرحله در سازشي

(36، 3) f) تحلیل از اساس اين بر است. معنادار تفاوت 

 (.4 )جدول شد استفاده كوواريانس -واريانس
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 آزمایشی هایگروه در هاهنمر میانگین اختالف مقایسه برای تکراری هایاندازه با واریانس تحلیل نتایج  4 جدول

 معناداری سطح  اتا مجذور  شدهمحاسبه F مجذورات میانگین آزادی درجات مجذورات موعمج منبع

 هاگروه

 -محور )كودک

 محور( مربي

30/4 1 30/4 6۹5/0 01۹/0 410/0 

 164/0 055/0 01۹/2 4۸6/12 1 4۸6/12 جمعي – انفرادی

 * جمعي - انفرادی

 هاگروه

62۷/1 1 62۷/1 263/0 00۷/0 611/0 

 نشان كوواريانس - واريانس تحلیل از حاصل نتايج

 محور(مربي محوركودک) گروه اصلي اثر كه داد

 .(F(1 و 33) = 52۸/0 و =   410/0P) نیست معنادار

 (=5۹/36Mean) محوركودک گروه در نمره میانگین

 رمحو مربي گروه در نمره میانگین با معناداری تفاوت

(65/35Mean=) ،رفتار محورمربي گروه اما ندارد 

  .دارد محوركودک گروه به نسبت كمتری سازشي

 نبود معنادار جمعي( )انفرادی، ارزيابي اصلي اثر

(641/0 =  P (1 و 33) = 01۹/2 وF.) نمره میانگین 

 تفاوت (=12۷/35Mean) جمعي گروه در ارزيابي

 انفرادی گروه در ارزيابي نمره میانگین با معناداری

(123/3۷Mean=) ،افرادی در سازشي رفتار اما ندارد 

 از كمتر بودند كرده تمرين گروهي صورت به كه

  كردند. تمرين انفرادی صورت به كه بود افرادی

 گروه در جمعي( )انفرادی، ارزيابي تعاملي اثر

 =611/0) باشدنمي معنادار محور(مربي و محوركودک)

  P (1 و 33) = 362/0 وF.) در هاهنمر میانگین 

 سازشي رفتار گروه آزمونپس و آزمونپیش

 366/35Mean؛=۸1۷/3۷Mean pre) محوركودک

post=) نمرات میانگین در معناداری تفاوت 

 مربي سازشي رفتار گروه آزمونپس و آزمونپیش

 (=Mean post ۸۸۸/34؛=42۹/36Mean pre) محور

 تقريبا   شرايط گروه دو هر در سازشي رفتار و ندارد

 .(2 )نمودار داشتند مشابهي
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 رمحومربی و محورکودک گروهی و انفرادی آزمایشی هایگروه سازشی رفتار میانگین  2 نمودار

 گیرینتیجه و بحث

 سهيمقا با كه دهديم نشان حاضر پژوهش جينتا

 كودكان يحركت عملكرد شدهارائه یهانیانگیم

 و محوركودک یهاگروه ريپذآموزش يذهن توانكم

 مرحله از شتریب آزمونپس مرحله در محوريمرب

 هر شرفتیپ دهندهنشان نكته نيا كه بود آزمونشیپ

 با جينتا نيا .است آزمونپس مرحله در گروه دو

 يمحك و يجندان يفيشر (،13۹0) مهرداد پژوهش
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 و كراو ،یگودو (،2004) پاس تیپت و آلبرت (،13۹4)

 نيوكار (2003) چامبرز و ساجدن (،2003 ) وارد

  است. همسو (2014) همكاران و تیاسم

 يدرمانیباز ریتأث يپژوهش در (13۹0) مهرداد

 انآموزدانش يلیتحص شرفتیپ بر را يگروه و یفرد

 یو نیهمچن داد، نشان آبادخرم شهر يذهن توانكم

 یهایباز از شتریب يگروه یهایباز ریتأث داشت اظهار

 نشان (،13۹4) يمحك و يجندان يفيشر .دبو یفرد

 يزندگ یهامهارت بهبود بر يدرمانیباز دادند

 ،یريپذتیمسئول ،یریگمیتصم در یهای)توانمند

 گران،يد با مثبت ارتباط مثبت، نفسعزت جاديا

 توانكم كودكان در (يدهنظمخود و يستگيشاخود

 به جينتا اساسبر .داشت خواهد مثبت اثر يذهن

 و يحركت یهایباز كه كرد انیب توانيم آمدهدست

 جهیدرنت كه ينيتمر یهافرصت جاديا با يدبستان

 زاتیتجه و امكانات زمان، ياساس عوامل گرفتننظردر

 باعث توانسته يياستثنا و يستيبهز مراكز و مدارس

 اغلب شود؛ يذهن توانكم كودكان یهامهارت بهبود

 ،يكاف یفضا نبود تعل به يذهن توانكم كودكان

 و يدرمان ،يورزش یهاكالس اديز نهيهز و مناسب

 تیفعال یبرا يكاف زمان نداشتن علت به زین و ينيتمر

 بدون یباكارها آنها هایتساع شدنپر جهینت كه يبدن

 پرداختن جهت را الزم فرصت است؛ حركت و تیفعال

 خود مسئله نيا كه كنندينم دایپ يبدن تیفعال به

 و یریگگوشه شتر،یب يحركت مشكالت جاديا به منجر

 گريد ييسو از .شوديم كودكان نيا شدنیمنزو

 تواندينم ييتنهابه ينيتمر و يحركت یهافرصت

 کي به ازین و شود يحركت یهامهارت بهبود به منجر

 كه ييجاآن از است، جامع يدرمان و يآموزش برنامه

 زه،یانگ جاديا و تنوع داشتن علت به يگروه یهایباز

 طهی)ح يشاداب جاديا و يمرب با مانهیصم رابطه

 يروان طهی)ح یادیبن هایتحرك بر دیتأك و (يعاطف

 يكل طوربه .است ... و دنيدو دن،يپر مانند (يحركت

 وجود اثر در كه محرک و يغن طیمح جاديا

 ريسا با رقابت و اديز يتحرك و يحركت یهانيتمر

 به ازین و ديآيم وجود به سال و سنهم كودكان

 یبرا يمناسب يآموزش برنامه توانديم امكانات حداقل

 پژوهش در .باشد كودكان نيا يورزش هایتساع

 ينيتمر برنامه (،13۹۸) همكاران و يعبدالشاه

 و يحركت تبحر در يمحل يبوم یهایباز و اسپارک

 يهماهنگ اختالل یدارا كودكان ياجتماع رشد

 و يمیرح پژوهش است. شتهدا مثبت ریثأت یرشد

 درمان ریثأت يبررس هدف با (،13۹۷) همكاران

 بر يمبتن ياجتماع مهارت بر يگروه هایهمداخل

 هیروح و همكاری ،ارتباط بهبود بر روزير دی برنامه

 كه گرفت انجام اتیسم كودكان وجود ابراز و يهمدل

 و تمرين فرصت جادايو گروهي مداخله كه داد نشان

 را اجتماعي هایمهارت رشد تواندمي ازخوردب دريافت

 .كند تسهیل اتیسم به مبتال دركودكان

 (،2004) پاس پتیت و آلبرت هایپژوهش اساسبر

 و كودكان برای زندگي هایمهارت رشد برنامه و ورزش

 موجب بدني هایفعالیت عنوان با ورزشكار نوجوانان

 و ارتباطي هایمهارت افزايش خودكارامدی، احساس

 صورتبه ورزشي فعالیت و شودمي آنها اجتماعي

 كندمي فراهم فرصتي ذهني توانكم افراد برای گروهي

 كارنوبت رعايت همچون اجتماعي هایمهارت كه

 مشاركت و داریخويشتن مقررات، از پیروی گروهي،

 اين در اينكه به توجه با بیاموزند را وجود ابراز در

 و گروهي صورت به شيورز فعالیت برنامه پژوهش

 كودک رفتار اگر گفت توانمي گرفت، انجام انفرادی

 و همكاری حس با توأم ورزشي هایفعالیت ضمن

 همچون هاييمهارت ايجاد سبب باشد، مشاركت

 نحوه يادگیری ديگران، با سازش يابي، دوست

 درمجموع و نوبت رعايت همكاری، رقابت، مشاركت،

 و هامهارت بهبود ،ماعياجت تعادل ،بیشتر توفیق

 ) واردهاكراو گودوی، .شودمي سازشي رفتارهای

 حركتي یهامهارت بر محورمربي اخلهدم ثیرأت (2003

 اين در كردند. بررسي را رشدی خیرأت كودكان

 هایمهارت بر كیدأت با و محورمربي مداخله شهپژو

 با كودكان بر كاریدست هایمهارت و جاييجابه
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 بیشتر پیشرفت بیانگر نتايج گرفت. انجام رشدی تأخیر

 چامبرز و ندسا ديگر یهامطالعه در بود. مداخله گروه

 اختالل با كودكان در مداخله بررسي به (2003)

 مربي و والدين نقش بر كیدأت با رشدی هماهنگي

 مربي با تمرين به نسبت والدين با تمرين .پرداختند

 هابازی كه مانيز است. داده نشان را بیشتری پیشرفت

 كودكان جمله از كودكان یهاتوانمندی و هاويژگي با

 كودک شود، داده مطابقت پذيرآموزش ذهني توانكم

 با متناسب كه خود یهاتوانمندی از بود خواهد قادر

 اگر ترتیب ينا هب و كند استفاده است، بازی نوع

 اگر و دهد بروز را هاآن ،باشد داشته پنهاني مهارت

 مهارت اين رشد و ايجاد موجب باشد، نداشته تمهار

 مطالعاتي .(13۹3 همكاران، و اصفهاني میوه)شاه شود

 چند يا دو در كه حركتي مهارت ارزيابي زمینه در

  كه است شده انجام مقايسه را آموزشي محیط

 نشان را محورآموزدانش محیط در را متفاوتي تاثیرات

 و تیموری نسرين ي،ياعل رسول پژوهش در .ندا هداد

 و محور(معلم( خطي آموزش روش (13۹۸) باقری سارا

 انگیزۀ میزان بر معناداری تأثیر محور()كودک غیرخطي

 شد مشخص همچنین .دارد انآموزدانش مشاركت

 خطي، آموزش گروه به نسبت غیرخطي آموزش گروه

 با جينتا نيا .است داشته بهتری مشاركت انگیزش

 و (2015) همكاران و ينیمي یهاپژوهش جينتا

 (همسو13۹2) يميكر و یفرامرز نژاد،یآقا بابا،جان

 منظم تیفعال دادند نشان خود پژوهش در هاآن است.

 يذهن توانكم كودكان يسازش رفتار يورزش

 ،دنیپوش و خوردن در یاريخود و يعموم یاري)خود

 بهبود را ( يحركت و ييجاهجاب ،ياجتماع ارتباط

 كاهش در را يگروه يدرمانیباز ریتأث آنها .بخشديم

 یسازگار ،يسازش رفتار شيافزا ،یرفتار مشكالت

 يخودكنترل شيافزا و خود مفهوم بهبود ،يعاطف

 لحاظ از یمعنادار رییتغ پژوهش نيا .ندكرد يبررس

 رفتار در يمثبت هایليتما يول نداد، نشان یآمار

 گروه نكودكا در خود مفهوم و يخودكنترل كودكان،

 .(2000 ،ريگو مک 2000) دش مشاهده شيآزما

 مؤثر كرديرو کي يدرمانیباز كه ندداد نشان هاهمطالع

 مشكالت از يعیوس پهنه در كودكان درمان یبرا

 نیشیپ یهاپژوهش است. یرفتار و يجانیه ،ياجتماع

 خودپنداره ،يدرمانیباز عملكرد كه اندداده نشان

 بخشديم بهبود را زبان رشد و يرونیب رفتار كودک

 دنجر ؛2002 ولچ، و يناولسك فال، ؛2004، ي)باگرل

 ریتأث (2000) يرن پژوهش در (.2005 والندرز،

 یدارا كودكان بر یانفراد محوركودک يدرمانیباز

 پژوهش نيا جينتا .شد يبررس یسازگار مشكالت

 و یرفتار مشكالت مجموع در را یدارامعن كاهش

 يتجرب گروه كودكان در شدهيونریب یرفتار مشكالت

 میزان به ذهني، توانيكم كودكان مشكالت .داد نشان

 در شركت دارد. ارتباط هاآن تنهايي با چشمگیری

 عنوان به ورزشي حركتي یهامهارت قالب در هابازی

 تنهايي و بدني هماهنگي توانايي با بالقوه سازوكار

 اين دادنشركت مفید، مداخله بنابراين دارد. ارتباط

 جلسما فرگوسن،) است گروهي یهابازی در كودكان

  (.2013 ،انگلسمن و

 اين به خود پژوهش در (2010 ) ملیلو و لیزمن

 ورزش و حركت مداوم آموزش كه رسیدند نتیجه

 و توجه نقص با ودكانك توجه بهبود بر تواندمي

 نتايج كه باشد داشته مثبت ثیراتأت فعاليبیش

 .كندمي يیدأت را حاضر پژوهش

 طاهری و سهرابي مقدم،قاسمیان پژوهش در

 بر مثبتي ثیرأت منتخب حركتي هایبازی (،13۹۷)

 اختالل به مبتال كودكان پويای و ايستا تعادل

 پزوهش نتايج با همسو كه است داشته خاص يادگیری

 همكاران و قاسمیان كه يوهشژپ در است. حاضر

 تمرين هفته ۸ هك ندداد نشان دادند، انجام (13۹۷)

 رشد بر هفته در جلسه 3 مدت به تونیک برای

 در .است كنندهكمک ذهني توانكم كودكان حركتي

 هفته 12 ،(13۹۸) همكاران و سبزواری مطالعه

 و حركتي تبحر بر معناداری ثیرأت ريتمیک تمرين

 در نفسعزت افزايش عالوههب وتحصیلي پیشرفت

 است. داشته یرشد هماهنگي اختالل با كودكان
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 و زادهدهقاني كه ديگری مشابه پژوهش در همچنین

 يک كه دادند نشان دادند، انجام (13۹6) همكاران

 حركتي رشد بر تونیک برای تمريني برنامه دوره

 داشته تأثیر پذيرآموزش هوشي توان كم كودكان

 است.

 یهافرصت ايجاد با دبستاني و حركتي یهابازی

 امكانات زمان، اساسي عواملي تنگرفنظردر و تمريني

 استثنايي و بهزيستي مراكز و مدارس تجهیزات و

 توانكم كودكان یهامهارت بهبود باعث است توانسته

 نبود علت به ذهني توان كمكودكان اغلب .شود ذهني

 ورزشي، یهاكالس زياد هزينه و مناسب ،كافي فضای

 افيك زمان نداشتن علت به نیز و تمريني و درماني

 با هاآن هایتساع شدنپر نتیجه كه بدني فعالیت برای

 برای الزم فرصت است؛ حركت و فعالیت بدون كارهای

 مسئله اين كه كنندنمي پیدا بدني فعالیت به پرداختن

 گیریگوشه بیشتر، حركتي مشكالت ايجاد باعث خود

 از شود.مي ذهني توانكم كودكان اين شدنمنزوی و

 تنهاييبه تمريني و حركتي یهافرصت ،ديگر طرف

 به و شود حركتي یهامهارت بهبود به منجر تواندنمي

 به توجه با است نیاز درماني و آموزشي برنامه يک

 ايجاد و تنوع داشتن علت به گروهي یهابازی اينكه،

 حس باعث و شده مربي با صمیمانه رابطه انگیزه،

 در هك شود مي ذهني توان كم كودكان در  شادابي

 بنیادی حركات  رشد بر  معناداری تاثیر آن نتیجه

 مي نشان واين است داشته ... و دويدن پريدن، )مانند

 كه   محرک از پر و غني محیط يک ايجاد با كه دهد

 هم كودكان ساير با رقابت و حركتي یهاتمرين اثر در

  امكانات كمبود باوجود و است  شده ايجاد سال و سن

 برای مناسبي آموزشي برنامه دتوانمي آموزش

 مهیا ذهني توانكم كودكان اين ورزشي هایتساع

 كه زماني كرد اظهار توانمي اينجا در همچنین كرد.

 جمله از كودكان یهاتوانمندی و هاويژگي با هابازی

 شود، داده مطابقت پذيرآموزش ذهني توانكم كودكان

 خود یهاتوانمندی از بود خواهد قادر كودک گاهآن

 ينا هب .كند استفاده ،است بازی نوع با متناسب كه

 بروز را هاآن كه باشد داشته اینهفته مهارت اگر ترتیب

 رشد و ايجاد موجب باشد، نداشته مهارت اگر و دهد

 یهابازی كهييجاآن از بنابراين .دشو مهارت اين

 امر اين دارد، گروهي جنبه مربي كمک به گروهي

 و جمع به ورود در كودک يقتشو موجب خود

 رشد سبب سازیهمانند و تقلید اين نتیجهدر

 خواهد او در سازشي رفتار و اجتماعي یهاتوانمندی

 برای خوشايند فعالیت يک بازی كه دلیل اين به و شد

 لذت كردنبازی از نیز كودكان و است كودكان تمام

 یهامهارت رشد و بهبود موجب موضوع اين ،برندمي

 یهاگروه جينتا شود.مي سازشي رفتار و تيحرك

 برنامه در منظم شركت هفته شش از پس يشيآزما

 اثر كه داد نشان یانفراد و يگروه يحركت یهایباز

 آموزش محیط دو در گروهي و انفرادی بازی

 سازشي رفتار اختالل بر محورمعلم و محوركودک

 مرحله در پذيرآموزش ذهني توانكم كودكان

 اين كه بود آزمونپیش مرحله از كمتر مونآزپس

 مرحله در گروه دو هر پیشرفت دهندهنشان موضوع

  است. آزمونپس
 جهت در هاييهمطالع شودمي پیشنهاد اينجا در

 هایدوره با سازشي رفتار و حركتي عملكرد ارزيابي

 شود. انجام تربزرگ جوامع در ترطوالني تمريني

 فاكتورهای ر،تمتنوع حركتي هایبازی همچنین

 هایحیطه و متفاوت سني هایگروه با ورزشي مختلف

 ابزارهای از استفاده با شناختي و رشدی مختلف

 از .شوند بررسي آينده هایپژوهش در مختلف سنجش

 و فردی صورت به چه حركتي بازی كهجاييآن

 محور،كودک و محورمعلم صورت به چه و گروهي

 توانكم كودكان در حركتي عملكرد در درمجموع

 كه شودمي پیشنهاد اينجا در ،دارد مثبت اثر ذهني

 جهت در آينده هایپژوهش و استثنايي مراكز

 توانكم كودكان رفتاری و حركتي عملكرد پیشرفت

 و حركتي هایبازی مختلف انواع از استفاده با ذهني

  .شود مطالعه شناختي
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 یهامهارت بهبود بر ياجتماع یرفتارها آموزش يبخش
. دوره چهاردهم. يذهن توان كم نوجوانان ياجتماع

 شماره سوم.

 (13۹۷). می، دریح ؛مي، آرانيرحمت؛ ج، زادهيدهقان

رشد  بر تونیک برای تمرينات دوره يک تأثیر»
هوشي آموزش توانكم كودكان حركتي هایمهارت
 .۹6-۸5 :1يي، فصلنامه كودكان استثنا،  «پذير

 .سی، فرامرز ،؛ای، عابد ؛ا، انيمحمداري ي، ا؛میرح
 هایمهارت گروهي مداخله اثربخشي» (13۹۷)

 بهبود در 1 روزير دی برنامة بر مبتني اجتماعي
 كودكان در همدلي و وجود ابراز همكاری، ارتباط،

 كودكان فصلنامه، «اتیسم طیف اختالل به مبتال
 .۷2-5۹(: 1)1۸، يياستثنا

 (13۹۸).ش، پورنيپرو ،س، ارشم؛  حی، سبزوار

 حركتي، تبحر بر ريتمیک حركتي هایبازی تأثیر»

 دارای كودكان نفسعزت و تحصیلي پیشرفت

 يمجله علوم پزشك ،«هماهنگي رشدی اختالل
 .۷۷-66: 26، یراز

 پ،ي، نانيد یحجاز م، ی؛مشهد انیمیرح ؛ک، پوریعل

 يبرنامه حركت ریثأت» (13۹۸). مي، عبدالشاه
 و يحركت تبحربر  يمحل يبوم یهایباز اسپارک و

 يهماهنگ اختالل یدارا كودكان ياجتماع رشد
 (:2)1۹يي، استثنا كودكان فصلنامه، «یرشد

101-110. 

 (13۹۷). رحی، طاهر؛ م، يسهراب؛ ه، مقدمانیقاسم
 ايو پو ستايمنتخب بر تعادل ا يبرنامه حركت ریثأت»

مجله رشد ، «خاص یریادگيدر كودكان با اختالل 
-103.ص1.شماره 11دوره ي.حركت یریادگيو 

121. 
 ریثأت» (13۹۸). سی، باقر ؛نی، موریت؛ ري، اعلي

 زهیانگ بر( يخطریو غ يروش آموزش )خط
، «يبدن تیترب درس انآموزدانش مشاركت

 .220-205(: ۸)30،يورزش يشناسمطالعات روان
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M, Hekal, ALI. -Halim Osman.Z (2017). Effect 

of Selected Play Activition on Adaptive Skills, 
among Children With Down Syndrome. Impact 
Journals. Natural and Social Sciences. ISSN 
(P): 2347-4580; ISSN (E): 2321-8851. Vol. 5, 
Issue 11, 77-86. 

Albert, J. & Petitpas, F. (2004). "A life skills 
development for high school students, 
Athietes". British Journal of Education 
Psychology. pp: 61-66.58,6,695,712. 

American Association on Intellectual & 
Developmental Disabilities. AAIDD.(1992). 
Mental retardation: Definition classification and 
support. Washington DC. 32-6.  

Baggerly, J. (2004). The effects of child-centered 
group play therapy on self-concept, depression, 
and anxiety of children who are homeless. 
International Journal of Play Therapy, 12(2), 
31-31.  

Balali. M, Ghasemi, A. Parvinpour, SH. 
VaezMousavi, M. (2017). Effects of challenging 
games on manipulative motor skills of 4–6 years 
old children: An Application of Challenge Point 
Framework. Journal homepage: 
http://www.tandfonline.com/loi/gecd20. 

Bouwien CM, Anuschka S, Hild V.W. (2011). Is 
the Movement Assessment Battery for Children-
2nd edition a reliable instrument to measure 
motor performance in 3year old children? 
Research in Developmental Disabilities 
32:1370-1377. 

Caillois, R. (2001). Man, play, and games. Urbana 
and Chicago, University of Illinois Press 
(originally published in 1958; translated from 
the French by Meyer Barash). 

Chow J,Y, Davids and Hristovski R (2011). 
Nonliner pedagogy: Learning design for self-
organizing neurobiological systems. New Ideas 
in Psychology, 29, 189-200. 

Colman, A. M. (2001). The Dictionary of 
Psychology. [Review of R. J. Corsini, The 
Dictionary of Psychology. Applied Cognitive 
Psychology, 15, 349–351. doi:10.1002/acp/737. 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

14
00

.2
1.

1.
1.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1400.21.1.1.9
https://joec.ir/article-1-1239-en.html


 ... های حرکتی گروهی و انفرادی در محیط کودک محور ومقایسه اثر بازی همکاران:آتابای و آق ناهید

_________________________________________________________________________________________ 

26 

Danger, S. & Landreth, G. (2005). Child-centered 

group play therapy with children with speech 

difficulties. International Journal of Play 

Therapy, 14(1), 81-102. 

Deborah Susan Pigou (2013). Child –Centred 

Physicala Activity: Effect on Motor Skill 

Development in Toddlers. Master of Science 

thesis in Sport and Exercise at Massey 

University, Albany, NewZealand. 

Ellinoudis T, Evaggelinou C, Kourtessis T, 

Konstantinidou Z, Venetsanou F, Kambas A. 

(2011). Reliability and validity of age band 1 of 

the movement assessment battery for children-

second edition. Journal of Research in 

Developmental Disabilities.32:1046–1051. 
Fall, M., Navelski, L.F. & Welch, K.K. (2002). 

Outcomes of a play intervention for children 

identified for special education services. 

International Journal of Play Therapy, 11 (2), 

91-106. 
Ferguson GD, Jelsma D, Jelsma J, Smits-

Engelsman BC. (2013). The efficacy of two 

task-orientated interventions for children with 

Developmental Coordination Disorder: 

Neuromotor Task Trainingand Nintendo Wii Fit 

training. Research in Developmental 

Disabilities, 34(9): 2449-2461 

Goodway JD, Crowe H, Ward P. (2003). Effects of 

motor skill instruction on fundamental motor 

skill development. Adapted Physical Activity 

Quarterly, Jul; 20(3):298-314. 

Haywood K. (1993). Life span motor development. 

Translated by Namazizadeh PHD & Aslankhani 

PHD. Samt; Part3-5.128-286. 

Henderson SE, Sugden DA, Barnett A. (2007). 

Movement assessment battery for children: 

Second edition (Movement ABC-2). London: 

The Psychological Corporation. 

Holm I, Tveter TA, Aulie SV, Stuge B. (2013) 

High intra-and inter-rater chance variation of 

the movement assessment battery for children 2, 

age band 2. Research in Developmental 

Disabilities.34:795-800. 

Hua J, Gu G, Meng W, Wu Z. (2013). Age band 1 

of the movement assessment battery for 

children-second edition: exploring its usefulness 

in mainland China. Journal of Research in 

Developmental Disabilities.34: 801–808. 

Karin Smit and Cornelis J. de Brabander & Rob L. 

Martens. (2014). Student-centred and teacher-

centred learning environment in pre-vocational 

secondary education: Psychological needs, and 

motivation. Scandinavian Journal of 

Educational Research, Vol. 58, No. 6, 695–712. 
Leisman G, Melillo R. Effects of motor sequence 

training on attentional performance in ADHD 

children. International Journal Disability 

Human Development. 2010; 9(4): 11-13. 

Mc Guire, D.E. (2000). Child–centered group play 

therapy with children experiencing adjustment 

difficulties. Dissertation Abstract international, 

61, 3908. 

Parish, L. E., Rudisill, M. E., & Onge, P. M. S. 

(2007). Mastery motivational climate: Influence 

on physical play and heart rate in African 

American toddlers. Research Quarterly for 

Exercise and Sport, 78(3), 171-178. 

Pica, T. (1996). Second Language Learning through 

Interaction: Multiple Perspectives. Working 

Papers in Educational Linguistics, 12(1), 1-22. 

Rennie, R. (2000). A Comparisson study of the 

effectiveness of individual and group play 

therapy in treating kindergarden children with 

adjustment problems. Dissertation Abstract 

International, 63, 3117.Saddle River, NJ: 

Merrill. 

Rutter, M. (1967). A Children’s Behaviour 

Questionnaire for Completion by Children: 

Preliminary Findings. Journal of Child 

Psychology and Psychiatry, 8, 1-11. 
Sailor, W., Gee. K. & Karasoff, P. (2000). Inclusion 

and school restructuring. In: M.E. Snell and F. 

Brown (Eds.), Instruction of students with 

severe disabilities (5th ed., pp.1-29), 

Sugden DA, Chambers ME. (2003). Intervention in 

children with developmental coordination 

disorder: the role of parents and teachers. 

British Journal of Educational Psychology. Dec 

1;73(4):545-61. 
Syrjämäki, M., Pihlaja, P., & Sajaniemi, N. K. 

(2019). Enhancing Peer Interaction in Early 

Childhood Special Education: Chains of 

Children’s Initiatives, Adults’ Responses and 

Their Consequences in Play. Early Childhood 

Education Journal, 47(5), 559-570. 
Walker Jr, W. O., & Johnson, C. P. (2006). Mental 

retardation: overview and diagnosis. Pediatrics 

in Review, 27(6), 204. 

Yamini, M., Ramezani, V., Jalilvand, H., & Nia, H. 

B. (2015). The Effect of Play Therapy on 

Adaptability Level of Mentally Retarded 

Female and Male Children at Esfarayen. J. 

Appl. Environ. Biol. Sci., 5(9S), 552-559. 

 

 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

68
26

61
2.

14
00

.2
1.

1.
1.

9 
] 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jo

ec
.ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            12 / 12

https://dorl.net/dor/20.1001.1.16826612.1400.21.1.1.9
https://joec.ir/article-1-1239-en.html
http://www.tcpdf.org

