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 چکیده:
نش آموزان ابتدایی دارای کم توانی ذهنی شاغل به تحصیل هدف از اجرای این تحقیق مقایسه رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی دا

 ±786/1میانگین سنی کودک دارای کم توانی هنی با 08اعضاء گروه نمونه در مدارس عادی و مدارس استثنائی بود. در این تحقیق 

زش پذیر بودند و در ساله بودند، این دانش آموزان در دسته کودکان کم توان ذهنی آمو 11-0و در دامنه سنی سال  627/18

 نفر( مشغول به تحصیل بودند. 18نفر( و یا مدارس کودکان استثنائی ) 18مدارس عادی )

از  یرشد اجتماع زانیم یریبه منظور اندازه گ اوزرتسکی، برای سنجش رشد مهارت های حرکتی از آزمون تبحر حرکتی برونینکس

استفاده شد. نتایج ( 1991( بهارگاوا )EMSمقیاس بلوغ عاطفی )از  عاطفیسنجش بلوغ برای و مقیاس رشد اجتماعی وایلند 

تحقیق نشان داد رشد حرکتی، اجتماعی و عاطفی در دانش آموزان کم توان ذهنی شاغل به تحصیل در مدارس ابتدایی عادی به 

ر این نتایج نشان داد رشد تحلیل بیشت (.P<0.05شکل معناداری بهتر از همتایان این دانش آموزان در مدارس استثنائی بود )

حرکتی درشت نسبت به محیط استثنایی خیلی بیشتر از رشد ظریف تحت تاثیر این محیط آموزشی قرار داشته و تاثیر این محیط 

آموزشی بر خرده مقیاس های رشد حرکتی به ترتیب بر روی هماهنگی دوسویه، تعادل، هماهنگی اندام فوقانی، قدرت، سرعت 

و سرعت چاالکی اندام فوقانی بوده است. در رشد اجتماعی خرده مقیاس های خودیاری عمومی، اجتماعی بودن، دویدن و چابکی 

خودیاری در خوردن، ارتباط و جابجایی و حرکت به ترتیب بیشترین تاثیر را پذیرفته بودند و در رشد عاطفی نیز فروپاشی 

فی و عدم ثبات عاطفی بیشترین تغییر را داشتند. این نتایج به خوبی شخصیت، فقدان استقالل، ناسازگاری اجتماعی، بازگشت عاط

نشان داد چنانچه دانش آموزان دارای کم توانی ذهنی در مدارس عادی آموزش ببینند جنبه های مختلف رشد بهتری را تجربه 

 نموده و از این فواید بهره مند می شوند. 
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