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 مقدمه

ایی  افیراد بیاع بد تیدر      گ ذهنی به علت نارسایی در رشد هوش به طور طبیعیی توانیایی گ جنییایا ییادجیرا ندارنید       توانافراد کم

در جذشته، فرد بیا گجیاهی کامیل دربیاره     هاا جدید دچار مشکل شوند. شود در یادجیرا مهار باعث می گ یادجیرا محدگدترا داشته

ی از هگجیا . در یادجیرا پنهان فیرد بیدگن   (1،2)که اشاره به یادجیرا گشکار دارد کردی  مهار  میشرگع به تمراصول زیربنایی حرکت 

دهند، در اجراا مهیار   بدگن گجاهی از چیزا که انیام می افراد( گ 3جیرد گ از گنچه گموخته است گجاه نیست )، مهار  را یاد میتواعد

خ ا اشاره به شرایط یادجیرا دارد که شامل خ ا است. یادجیرا کمش هاا یادجیرا پنهان، یادجیرا کمیکی از رگ .(4)شوندخبره می

هیاا  یادجیرا مهیار  خ ا در به بررسی یادجیرا کمکاپیو گ همکاران  2112در سال  .(5)شود ا در طول فرایند یادجیرا میحذف خ

 .(6)خ ا داشته اسیت ت باالترا نسبت به جرگه پرفخ ا پیشرنتایج نشان داد که جرگه کمپرداختند. حرکتی بنیادا افراد کم توان ذهنی 

گ اینکیه ییادجیرا   شیود  هیچ دستوراععملی به فیرد داده نمیی  خ ا به دعیل اینکه خ ا گ پرراد کم توان ذهنی رگش یادجیرا کمگیا در اف

 تواند تاثیر متفاگتی بر یادجیرا شو  فوتسال داشته باشد؟میز بهره هوشی است، پنهان مستقل ا

 

 روش شناسی

کوششیی   11یی  بلیو    ، پیا گزمیون  .بودندیزد  دانا گموز کم توان ذهنی  از مرکز توانبخشی نگی 21گزمودنی هاا تحقیق حدگد 

متر در هر  6، 5/5، 5خ ا در فاصله هاا  جرگه کمبه دگ جرگه تقسیم شدند. تفاده از نمرا انیام دادند گ با اس مترا 6فاصله را در شو  

سیه بلیو     متر در هر جلسه اکتساب در 5/6،6، 7. جرگه پرخ ا در فاصله هاا  ندکوششی تمری  نمود 11سه بلو  در جلسه اکتساب 

متیر انییام شید.     6تساب هر دگ جرگه در فاصیله  . گزمون اکندجلسه به تمری  پرداخت 9. هر دگ جرگه به مد  کردند کوششی تمری  11

. گزمون انتقال همیراه  متر برجزار شد 6ساعت بعد از برجزارا گخری  جلسه اکتساب، گزمون یاددارا گ گزمون انتقال در فاصله  72حدگد 

جییرا  بیا انیدازه   ANOVA(2*4)براا تحلیل دتت شیو  بیا رگا پیا از   با تکلیف ثانویه که تشخیص صداا بلند گ گرام بود، انیام شد. 

مت درگازه بیه  سمستقل استفاده شده است. رگش امتیاز دهی براا شو  به  tتکرارا استفاده شد گ براا بررسی تکلیف ثانویه از رگش 

 صور  شکل زیر می باشد.
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 یافته ها

 اکتساب، یاددارا گ انتقال خ ا در گزمون هاا پیا گزمون،مقایسه دگ جرگه پرخ ا گ کم 1-1جدگل 

 

 

 

 

 گیریبحث و نتیجه

خ ا داشیته انید امیا    عملکرد باالترا نسبت به جرگه پر خ ا در همه ا مراحل گزمونهر دگ جرگه نشان داد که جرگه کم مقایسه میانگی 

بی  دگ جرگه در اجراا تکلیف ثانویه تفاگ  معنی دارا گجود نداشت گ با گ جود اینکه همزمان با گزمون انتقال بود عملکرد جرگه پرخ ا 

(، عبیدعی گ  2112ای  تحقیق با نتییه تحقیق کیاپیو گ همکیاران)  خ ا بوده است. جرگه کمبا تداخل بیشترا نسبت به در تکلیف شو  

داراا یادجیرا به رگش کیم کیردن خ اهیا     ،عذا در افراد کم توان ذهنی به دعیل اختالالتی در حافظه ( همسو میباشد.2112همکاران)

شود مربییان گ معلمیان   هاا بدست گمده توصیه میاز یافتهبا استفاده  باشد.تاثیرا  پایدارترا گ مفیدترا نسبت به یادجیرا پرخ ا می

 خ ا )پنهان( نسبت به ییادجیرا پرخ یا )گشیکار( بیراا ییادجیرا مناسی  تیر       کم توان ذهنی از رگش یادجیرا کم براا گموزش افراد

 .هاا حرکتی استفاده نمایندمهار 

 علمی پژوهشی -پیام اجرایی
ا رگش ه گییا همیه  هاا دیگر یادجیرا پنهان استفاده شود تا نشان دهد کی شود که از رگشبا استفاده از نتایج بدست گمده پیشنهاد می

 جذارد یا خیر؟توان ذهنی تاثیر میهاا یادجیرا پنهان بر افراد کم
 یادجیرا پرخ ا -خ اکمدجیرا یا -توان ذهنیکم: های کلیدیواژه
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 Df F مجموع مجذورات معنی داری 

 1314 1313 5331 1 جرگه

 1377 13116 4357 3 مراحل

 .517 1321 1331 3 جرگه*مراحل
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