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55مسلسل / 92بهار/ 1شماره / دهم پانزدوره / یافته 

9/12/91:، پذیرش مقاله13/9/91: دریافت مقاله
 تر از کودکان عادي هستند بنابراین هدف از پژوهش حاضر،         ه داراي عملکرد حرکتی پایین    نقص توج /کودکان بیش فعال  :مقدمه

توجه پایـه اول تـا       نقص/فعالآموزان پسر مبتال به اختالل بیش     جایی دانش هاي جابه هاي دبستانی بر رشد مهارت    بررسی تاثیر بازي  
.آباد استسوم ابتدایی شهرستان خرم

   دانـش آمـوز پـسر انتخـاب شـده و             20آموز مبتال به اختالل بیش فعالی تعـداد         دانش 40نظور از بین  بدین م : هامواد و روش
ي آزمون رشد حرکتی اولریخ انجام شد به دو گروه      که به وسیله  ) P=85/0جایی، جابه P=64/0سن  (براساس سن و نتایج پیش آزمون     

هاي دبـستانی قـرار     دقیقه تحت تاثیر بازي    45ه و هر جلسه     جلس 18سپس گروه آزمایش به مدت      . کنترل و آزمایش تقسیم شدند    
کلمـوگراف  هـا از آزمـون  که براي بررسی نرمـال بـودن داده  . جایی توسط ابزار اولریخ ارزیابی شدهاي جابهدر پایان مهارت. گرفت

استفاده مستقلTآزمون از آزمون آزمون و پسها در پیشدادهو براي مقایسههمبستهTها از آزموناسمیرنوف و براي تحلیل داده
.می باشد>P 05/0گردید، سطح معناداري در این تحقیق 

 آمـوزان  جـایی دانـش  هـاي جابـه  هاي دبستانی باعث بهبـود مهـارت  ها نرمال بوده و بازيها حاکی از آن است که دادهیافته:هایافته
.باشدجایی داراي برتري میهاي جابهایش نسبت به گروه کنترل در مهارتتوجه گروه آزمایش شده است همچنین گروه آزمنقص/فعالبیش
  هـاي  هاي دبستانی منجـر بـه بهبـود مهـارت         هاي این پژوهش مبنی بر اینکه بازي      لذا با توجه به یافته    :گیريبحث و نتیجه

.تربیت بدنی مدارس ابتدایی گنجانده شوندها در برنامه ي شود این بازيفعال شده است پیشنهاد میآموزان بیشجایی دانشجابه
توجهنقص/فعالآموزان پسر بیشجایی، دانشهاي دبستانی، مهارت جابهبازي: هاي کلیديواژه.

چکیده
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مقدمه
. مسائل و مشکالت کودکان از دیرباز مورد توجه بوده است

رشد جسمی و شناختی یک کودك بهنجار از یک مرحله به 
صورت متوالی تحت تاثیر دو عامل تجربه و ي دیگر به رحلهم

وانایی حرکات کودکان در پایان دو سالگی بر ت. بالیدگی است
یابند طفولیت توسعه داده بودند تسلط میي ابتدایی که در دوره

در این مرحله کودکان به کسب و کنترل فزاینده بر روي 
سیستم عضالنی به منظور مقابله با نیروي جاذبه و افزایش 

نترل شده با اشیا پیرامون خود وانایی و ایجاد ارتباط دقیق و کت
ل یا کودکانی که مبتال به حال آنکه کودکان معلو. پردازندمی

هاي مزمن هستند بیشتر از کودکان سالم مشکالت بیماري
رفتاري و هیجانی دارند و کمک به این کودکان مستلزم 

توانند چون کودکان نمیشناخت مشکالت آنان است اما 
مشکلشان را بیان کنند و جدا کردن مشکالت رشدي از 

ها، امري دشوار است، بنابراین کمک به مشکالت روانی آن
تر از هاي مزمن مشکلن مبتال به بیماريکودکان خصوصاً کودکا

). 1(کمک به بزرگساالن است
ي کودکان بیش فعال همراه با نقص توجه، در دسته

گیرند که کودکانی با ب قرار میکودکان داراي رفتار مخر
فعالیت بدنی زیاد و نقص در توجه هستند که اغلب در یادگیري 

تري ي هوشی و مهارت حرکتی پایینمشکل داشته و بهره
این کودکان به ).2،3(افراد هم سن و سال خود دارندنسبت به

چرا که بازي ). 4،5(کنند ها توجه میبازي بیش از سایر فعالیت
ی است غریزي و نشاط آور که براساس مراحل رشد انسان فعالیت

ي درونی است به این معنی و داراي انگیزه) 6(شودتعیین می
ایت حاصل که هم کودك و هم افراد بزرگسال تنها به خاطر رض

.پردازنداز انجام آن به بازي می
رشد و بالیدگی کودك امر مهم و غیر قابل اجتنابی است؛ 

ی هر کودك نیازمند رشد حرکتی اوست؛ رشد حال آنکه بالیدگ

حرکتی از پیش از تولد آغاز شده و در طول جوانی نیز باقی خواهد 
این . شودماند و شامل رشد مهارت هاي حرکتی بنیادي نیز می

ها اي هستند که پایه و اساس مهارتها الگوهاي بنیادي ویژهمهارت
هاي مهارتدو دستهو به ) 7(تر ورزشی هستند و اجراهاي پیچیده

شوند و ها عضالت بزرگ بدن استفاده میحرکتی درشت که در آن
آن از عضالت ظریف بدن هاي حرکتی ظریف که در مهارت

جایی، به هاي جابهشوند؛ مهارتشود تقسیم میاستفاده می
محلتغییرباکهخارجفضايدربدننمایششاملکهحرکاتی

.شوداست گفته میمرتبطسطحرويثابتنقاطبهواستآن
عنوانبهتواندمی... ورفتن، دویدن، پریدنراهچونهاییفعالیت
١. )8(شوندواقعتوجهموردجاییجابهحرکات

به دلیل وجود مشکالت یادگیري و دشوار 1960ياز دهه
بودن کنترل این کودکان در محیط، تحقیقات منظمی در جهت 

این تحقیقات ). 1(کودکان انجام شدشناخت و حل مشکالت این 
به دو دسته تقسیم می شوند دسته ي اول به مقایسه ي این 
کودکان با کودکان عادي و کودکانی با سایر اختالالت پرداخته و 
دسته ي دوم به بررسی تاثیر برنامه و یا داروي خاصی بر روي 
کودکان می پردازند بر اساس نتایج حاصل از تحقیقات مقایسه اي

ي حرکتی داراي در اجراي مهارت هاADHD1کودکان مبتال به 
). 9-11(ضعف هستند 

هاي چشم بسته، هماهنگی حرکتی این کودکان در مهارت
ها عملکرد رفه، دقت حرکتی و سرعت حرکتی دستدوط

اند اما در تعادل با تري نسبت به کودکان عادي داشتهپایین
اوتی با کودکان عادي فحرکتی ت- چشم باز و یکپارچگی بینایی

ضربان قلبشان در زمان استراحت بیشتر از ). 12(اندنداشته
سرعت واکنش و عملکرد حرکتی در کودکان عادي است اما 

همچنین زمان تعادل ). 13(تر از کودکان عادي استها پایینآن

1. Attention Deficit Hyperactivity Disorder
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اما .)14(در کودکان مبتال، کمتر از کودکان عادي گزارش شده
روه وجود داري بین دو گیا تفاوت معنیدر تعادل ایستا و پو

نقص توجه /فعالهاي توپی گروه بیشنداشته است؛ و در مهارت
به و). 15(تر از گروه عادي از خود نشان دادندعملکردي ضعیف

هاي هاي بنیادي و مهارتکلی این کودکان در مهارتطور
تر از کودکان عادي حرکتی ظریف و درشت در سطحی پایین

).  16، 17(اشتندقرار د
اي، براساس نتایج گزارش شده از تحقیقات غیر مقایسه

،)18-20(هاي بدنی منتخبهاي حرکتی از جمله فعالیتبرنامه
ي منتخب ژیمناستیک ، برنامه)21(حرکتی-هاي ادراکیفعالیت

، بر بهبود )23(هاي گرم کردن در بخش پرتاب کردنو فعالیت) 22(
از آنجا که نرسیدن فرد .ان موثر بوده استعملکرد حرکتی این کودک

هاي بنیادي نه فقط به رشد ي پیشرفته در اجراي مهارتبه مرحله
کند بلکه داراي پیامدهاي مستقیم و هاي ثانویه لطمه وارد میمهارت

ي تکلیف در هاي ویژهغیرمستقیم بر توانایی فرد در انجام مهارت
و همچنین پیشروي ) 24،25(دي حرکات اختصاصی خواهد بومرحله

ي موفقیت آمیز یک تکلیف خاص به مراحل انتقال، کاربرد و استفاده
ي رشد حرکتی بستگی دائمی به عملکرد سطوح بالیده در زمینه

و چون بازي با عنوان یکی از ابتدایی ترین رفتارهاي ) 26(دارد
ها و اي براي رسیدن به مهارتت و جرقهحرکتی کودك مطرح اس

جه، باعث شود و در نتیي ورزشی پیچیده محسوب میهااجرا
). 27(شودپیشرفت در رشد حرکتی می

و با توجه به نتایج تحقیقات انجام شده مبنی بر اینکه 
نقص توجه داراي تاخیر در / فعالیکودکان مبتال به اختالل بیش

هاي حرکتی هستند و نیز با توجه به اینکه رشد مهارت
هاي حرکتی این کودکان رشد مهارتهاي منتخب بر برنامه

است و تاکید بر اینکه این کودکان به بازي تاثیر گذار بوده
دهند بنابراین ها نشان میتوجه بیشتري نسبت به سایر موقعیت

جایی هاي جابههاي دبستانی بر رشد مهارتاحتمال دارد بازي

در با توجه به مطالب گفته شده . این کودکان تاثیر داشته باشد
ودکان بیش فوق و اهمیت رشد حرکتی و بررسی مشکالت ک

هاي توان از بازيشود که آیا میفعال این پرسش مطرح می
جایی کودکان به هاي جابهدبستانی جهت بهبود رشد مهارت

اضر به بررسی تاثیر یک طور مطلوب بهره برد؟ در پژوهش ح
ورزش "يهاي دبستانی منتخب بر گرفته از برنامهدوره بازي
هاي ي هیومن کنتیک امریکا، بر مهارتموسسه"براي همه

...) عل رفتن، لی لی کردن و دویدن، چهارن(جاییجابه
آباد اول تا سوم ابتدایی شهرستان خرميآموزان پسر پایهدانش

.پرداخته شده است91-90

هامواد و روش
ي این روش پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی است؛ جامعه

نقص توجه /فعالیآموز مبتال به اختالل بیشنفر دانش40تحقیق
گیري در آموزان به شکل نمونهنفر از این دانش20است که تعداد 

آموزان شرکت با کسب رضایت نامه کتبی از والدین دانش(دسترس
و از طریق مراجعه به مرکز مشاوره ) کننده در پژوهش حاضر

در . آباد انتخاب شدندمروانشناختی آموزش و پرورش شهرستان خر
ها و در نظر گرفتن فضاي مورد این تحقیق پس از انتخاب آزمودنی

و ) فضایی محافظت شده با وسایل ایمنی خاص(نیاز با شرایط خاص
نفري 10وزان به دو گروه دانش آم) ابزار اولریخ(انجام تست اولیه 

و مهارت =629/0Pمیانگین سنی مشابه (آزمایشکنترل و
18تقسیم شدند سپس به مدت ) =858/0Pایی مشابه ججابه

دقیقه گروه آزمایش تحت تاثیر عامل 45، هر جلسه جلسه
.قرار گرفت) هاي دبستانیبازي(گرمداخله

در پایان هر دو گروه مورد بررسی مجدد قرار گرفتند این 
زمان و فضاي (بررسی همانند بررسی اول در شرایط یکسان

ي گیري اولریخ و به روش مشاهدهاندازهتوسط ابزار ) یکسان
همچنین براي کنترل کودکان از مربیان .مستقیم انجام شد

آموزش و پرورش و عادي نیز استفاده شد اما براي جلوگیري از 
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هاي کودکان ارزیابی فقط دخالت نظر شخصی در ارزیابی مهارت
توسط یک نفر انجام شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از

در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی 16نسخهspssافزار نرم
در این پژوهش به منظور سازماندهی، . استفاده شده است

هاي بندي نمرات خام و توصیف اندازهکردن و طبقهخالصه
ها، انحراف استاندارد و ها، میانگینفراوانی(نمونه از آمار توصیفی

راف ن از آزمون کلموگهمچنی. شوداستفاده می) رسم جداول
ها از ها و براي تحلیل دادهاسمیرنو جهت نرمال بودن داده

ي گروه آزمایش و کنترل در همبسته و جهت مقایسهT آزمون
گردید، استفاده مستقلT آزمون از آزمونآزمون و پسپیش

.باشدمی>P 05/0سطح معناداري در این تحقیق 

هایافته
جایی معیار مربوط به متغیر جابهفمیانگین و انحرا1در جدول

.آموزان بیش فعال آورده شده استدانش
جایی در پیش میانگین و انحراف معیار مربوط به متغیر جابه.1جدول

آزمون و پس آزمون
پارامتر ها

متغیر
انحراف معیارمیانگین

48/2جایی گروه کنترل در پیش آزمونجابه
6/457/1آزمونجایی گروه آزمایش در پیش جابه

9/398/2جابه جایی گروه کنترل در پس آزمون
3/1441/1جایی گروه آزمایش در پس آزمونجابه

شده است نشان داده1همانطور که در جدول شماره
و 4میانگین در گروه کنترل و آزمایش در پیش آزمون برابر 

و در گروه 4و در پس آزمون میانگین در گروه کنترل 6/4
ي پیشرفت گروه آزمایش است؛ که نشان دهنده6/13آزمایش 

همچنین نتایج آزمون . هاي جابه جایی استدر مهارت
کلموگراف اسمیرنوف، نرمال بودن توزیع را در خرده 

. آزمون نشان دادآزمون و پسهاي جابه جایی در پیشمقیاس

باشند یعنی هر دو گروه کنترل و آزمایش داراي توزیع نرمال می
)75/0P=.(

جایی در هاي جابهمستقل جهت مقایسه  مهارتtآزمون.2جدول 
گروه آزمایش و کنترل در پیش آزمون

بررسی میانگین ها شاخص آماري
متغیر

گروه
tdfp

-84/0کنترل دویدن
-84/0آزمایش

1840/0

-81/0کنترل چهارنعل رفتن
-81/0آزمایش

1842/0

-66/0کنترل لی لی
-66/0آزمایش

1851/0

3/0کنترل گام کشیده
3/0آزمایش

1876/0

-53/0کنترل پرش افقی
-53/0آزمایش

1860/0

-1کنترل سر خوردن
-1آزمایش

1832/0

-18/0کنترل جابه جایی
-18/0آزمایش

1885/0

مهارت هاي چون در تمام 2با توجه به جدول شماره 
بنابراین دو گروه کنترل و آزمایش، در <P 05/0جابه جایی، 

گروه و چون در مقایسه. جایی یکسان هستندهاي جابهمهارت
، بنابراین در گروه =34/0Pآزمون آزمون و پسکنترل در پیش
.آزمون تفاوتی مشاهده نشده استکنترل در پس

راین در بناب>P 05/0چون 3با توجه به جدول شماره
آزمون تفاوت وجود دارد و آزمون و پسگروه آزمایش در پیش

شود که گروه هاي دو گروه، مشخص میمیانگینبا مقایسه
ها بر گروه آزمایش به طور معناداري در تمامی خرده مقیاس

هاي دبستانی بر تمام بنابراین بازي. کنترل برتري دارد
.اثیر مثبت داشته استجایی گروه آزمایش تهاي جابهمهارت
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جایی در هاي جابهمهارتوابسته جهت مقایسهtآزمون.3جدول 
آزمونگروه آزمایش و کنترل در پس

بررسی میانگین ها شاخص آماري
متغیر

گروه

ین
یانگ

م

tdfp

-2/579/4کنترل دویدن
-6/879/4آزمایش

18001/0

-465/3کنترل چهارنعل رفتن
-5/765/3آزمایش

18004/0

-5/461/8کنترل لی لی
-6/961/8آزمایش

180001/0

-258/5کنترل گام کشیده
-2/558/5آزمایش

180001/0

-7/362/6کنترل پرش افقی
-5/796/7آزمایش

180001/0

-5/425/4کنترل سر خوردن
-6/709/5آزمایش

18001/0

-9/397/7کنترل اییجابه ج
-3/1497/7آزمایش

180001/0

گیريو نتیجهبحث
هاي دبستانی بر رشد هدف این پژوهش بررسی تاثیر بازي

جفت، سرخوردن، پرشدویدن،لی،لی(جاییهاي جابهمهارت
فعال همراه با نقص توجه آموزان پسر بیشدانش...) رفتن ویورتمه 

هاي دبستانی منتخب، ج بدست آمده بازيکه براساس نتای. بود
لی، پرش دویدن، چهارنعل، لی(جاییهاي جابهباعث بهبود مهارت

هاي این که یافته. این کودکان شده است) لی و سرخوردنافقی، لی
، )20(، تبریزي)19(، کوثري)28(تحقیق با نتایج خلجی 

) 21(و دهقان) 29(، گاپین)23(، هاج )18(، مکنزي )22(هاشمی
بدنی و یا بازي در بخش عملکرد حرکتی؛ که همگی بر تاثیر فعالیت

بنابراین . کنند، همخوانی داردهاي حرکتی تاکید میبر رشد مهارت
) 32(، آقایی)31(، یوسفی)30(ر که تحقیقات رضوانی اصلهمانطو

هاي دبستانی بر رشد حرکتی نشان دادند که بازي) 33(و زنگنه 
دهد کهست، نتایج این تحقیق نیز نشان میاعادي مؤثرکودکان

جایی کودکان هاي جابههاي دبستانی بر رشد مهارتبازي
که این نتیجه . توجه نیز تاثیر مثبت داشته استنقص/فعالبیش

کند فرایند رشد از ي بالیدگی است که بیان میمخالف نظریه
١). 34(شود و نه عوامل محیطیطریق عوامل ژنتیکی کنترل می

و 3، منتسوري2، روسو1اما تاکیدي است بر نظرات بازدو
). 6(شودکه معتقدند بازي منجر به رشد کودك می4دیوییجان

هاي دبستانی توان بیان کرد که بازيبراساس نتایج بدست آمده می
در نظر گرفتن سه عامل که در نتیجههاي تمرینیبا ایجاد فرصت

آید توانسته باعث ی زمان، امکانات و تجهیزات به وجود میاساس
جایی این کودکان شود؛ اغلب کودکان به هاي جابهبهبود مهارت

ورزشی و هاي زیاد کالسعلت نبود فضاي کافی و مناسب و هزینه
و نیز به علت نداشتن زمان ) و تجهیزاتعامل امکانات(وسایل بازي

ها با پرشدن ساعات آننتیجهبدنی که درکافی براي فعالیت
عامل (هاي آموزشی و تکالیفهاي کامپیوتري، مدرسه و کالسبازي
هاي بدنی پیدا است فرصت الزم را جهت پرداختن به فعالیت) زمان
کنند، که این مسئله خود منجر به ایجاد مشکالت حرکتی در نمی

.این کودکان خواهد شد
تواند نهایی نمیهاي تمرینی به تاز طرف دیگر فرصت

ي هاي حرکتی شود و نیاز به یک برنامهمنجر به بهبود مهارت
هاي دبستانی به علت آموزشی و درمانی است و از آنجا که بازي

صمیمانه با مربی و ایجاد داشتن تنوع و ایجاد انگیزه، رابطه
روانی حیطه(و تاکید برحرکات بنیادي) ي عاطفیحیطه(شادابی
و به طور کلی ایجاد محیطی ... دویدن، پریدن و: مانند) حرکتی

غنی و محرك که در اثر وجود تمرینهاي تحرکی زیاد و رقابت 
آید و نیاز به حداقل با سایر کودکان هم سن و سال به وجود می

ي آموزشی مناسبی براي ساعات تربیتتواند برنامهامکانات می
دیدگاه لذا مطابق. بدنی مقاطع ابتدایی در مدارس باشد

معطوف کردن توجه متخصصان رشد به کودکان که برتوصیفی

1. Bazedow

2. Rousseau

3. Montessori

4. John Dewey
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تواند به عنوان هاي دبستانی میکند؛ بازيمدارس، تاکید می
درسی مدارس ابتدایی و در ي آموزشی در برنامهیک برنامه

ي جلسات درمانی این کودکان به منظور تاکید بر برنامه
.فرایندهاي رشدي آنان، قرار گرفته شود

و قدردانیتشکر
کننده در این پژوهش که وجود با تشکر از کودکان شرکت

.ي ما براي انجام هر چه بهتر این پژوهش بودسبزشان انگیزه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                               6 / 9

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-1192-en.html


همکارانعموزاده و آموزان پسرجایی دانشهاي دبستانی بر رشد مهارت جابهتاثیر بازي

92بهارهم، دپانزیافته، دوره / 89

References
1. Amouzadeh F. Effect of the school

games upon the manipulation skills of
male students suffering from attention
deficit hyperactivity disorder (ADHD)
International Journal of Sport Studies
(IJSS). 2012:103-109

2. Barkley R. Attention-deficit
hyperactivity disorder In E .D Mash & L.
Terdal. Behavioral assessment of child
hood disorders. New York: Guilford
press.1988. 69-104.

3. Anastopoulos , Barkley. Attention-deficit
hyperactivity disorder. In C. E Walker &
M.C. Robert, Handbook of clinical child
psychology .NY: John Wiley.1992.

4. Losier B, McGrath P, Klein R. Error
patterns on the continuous performance
test in non-medicated and medicated
samples of children with and without
ADHD: A meta-analytic review. Journal
of Child Psychology and Psychiatry.
1996: 37, 971-987.

5. Taylor E, Dysfunctions of attention. In D
Cicchetti, & D Cohen, Developmental
psychopathology. New York: John
Wiley. 1995.

6. Azarbani A. Principle's & Foundations of
Physical education & sport. Secend
Edition, Aeeizh. 2008. 98-113. (In
Persian)

7. Ramezany nezhad R. Physical growth
and motor development. Gilan, Gilan
University.1998. (In Persian)

8. Gallahue D, Ozman J.Understandhng
motor development. : Infants, children,

adolescents, adults. 5th Ed. New York,
NY: McGraw-Hill. 2002:195-210.

9. Emck J. Psychiatric Symptoms in
Children with Gross Motor Problems.
Adapted Physical Activity Quarterly.
2012: 29, 161-178.

10. Qrbani Ruchy M. Preliminary study of
motor problems in children with attention
disorder failure/ consequence of kinetic
(AD/HD). Journal of Psychology and
Educational Sciences. 2005: No 42 & 43.
41-49. (In Persian)

11. Harvey W, Reid G, Bloom G, Staples K,
Grizenko N, Mbekou V, Ter-Stepanian
M, Joober R. Physical activity
experiences of boys with and without
ADHD. Adapt Physic Active Q. 2009
Apr; 26 (2):131-1350

12. Pashazadeh azari Z. Motor and
neuromuscular skills survey and
comparison in children’s with attention
deficit hyperactivity disorders and
normal children’s (7 to 10 years). The
university of Welfare and Rehabilitation.
Tehran University. 2001; 17-34. (In
Persian)

13. Borger N, van der Meere J. Motor control
and state regulation in children with
ADHD: a cardiac response study.
Biological Psychology 51. 2000; 247-
267.

14. Wade M. Effects of methylphenidate on
motor skill acquisition of hyperactive
children. Journal of Learning Disabilities.
1976; 9. 443-447.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                               7 / 9

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-1192-en.html


عموزاده و همکارانآموزان پسرجایی دانشهاي دبستانی بر رشد مهارت جابهتاثیر بازي

92بهارهم، دپانزیافته، دوره / 90

15. Piek, Pitcher, A Hay. Motor coordination
and kin aesthesis in boys with attention
deficit–hyperactivity disorder.
Developmental Medicine & Child
Neurology. 2003; Issue 3, pages 159-165.

16. Harvey W, Reid G, Grizenko N,
Mbekou V, Ter-Stepanian M, Joober R.
Fundamental movement skills and
children with ADHD: Peer comparisons
and stimulant effects. Journal of
Abnormal Child Psychology. 2007; 35.
871-882.

17. Bonab Sepehri H. Comparison of fine
and gross motor skills among students
with attention deficit disorder/
hyperactivity disorder (ADHD) and
normal. MA. Tehran University. School
of Sport of Science and Physical
Education. 2004. (In Persian)

18. McKenzie T, Alcaraz J, Sallis J, Faucette
F. Effects of a physical education
program on children's manipulative
skills. Journal of Teaching in Physical
Education. 1998; 17. 327-341.

19. Kosari S. The effect of selected physical
exercises on the development of gross
motor skills in Attention Deficit /
Hyperactivity Disorder (ADHD) children
&autism Journal of Motor Learning and
Movement. 2012; No 10. pp 45-60.(In
Persian)

20. Tabrizi GH. The effect of selected
physical exercises on the development of
gross motor skills in Attention Deficit /
Hyperactivity Disorder (ADHD)
children. The Master's thesis of the

Ferdowsi University of Mashhad. 2010;
part5. (In Persian)

21. Dehghan F. Effects of conceptual
training-motor on behavioral disorders in
children five to eight years, attention
deficit hyperactivity disorder. Journal of
cognitive science. 2010; 82-96. (In
Persian)

22. Hashemi M. The effect of selected
gymnastics training on coordination in
children 3 to 6 years with attention
deficit disorder and hyperactivity. Journal
of Sixth National Conference on Physical
Education and Sport Sciences Iranian
students. 2011; 37. (In Persian)

23. Hodge S, Murata N, Porretta D.
Enhancing motor performance through
various preparatory activities involving
children with learning disabilities.
Clinical Kinesiology, 1999; 53(4), 76-82.

24. Ahmadvand MA. Play Psychology. 2 ed.
Payame nor Publisher. 1993. (In Persian)

25. Seyedzadeh Noshabadi A. Comparison of
relationship between motor and social
development of athlete and Non-athlete
female guidance school student (grad 3)
in Tehran. Master of Art dissertation.
Tehran University. 2001. (In Persian)

26. Ciflet. The effectiveness of Using
Perceptual-Motor Practices on
Behavioral Disorder among Five to Eight
Year Old Children with Attention Deficit
Hyper Activity Disorder. Research
quarterly- Human movement sience.
2005; Vol: 40-pp: 164-169.

27. Bakhtiyari S. The effect of Selected a
physical activity on Motor Development

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

                               8 / 9

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-1192-en.html


عموزاده و همکارانآموزان پسرجایی دانشهاي دبستانی بر رشد مهارت جابهتاثیر بازي

92بهارهم، دپانزیافته، دوره / 91

& Social development female student's
third grade of primary schools in Ahvaz.
MA. Shahid Chamran University. School
of sport Science and Physical Education.
2009. (In Persian)

28. Khalaji H. Effects on cognitive
performance program of selected
activities – mobility in children four to
six years. Journal of Movement and
Exercise Science, 2002; (1). 30-42. (In
Persian)

29. Gapin, Etnier. the relationship between
Physical Activity and Executive Function
Performance in Children with Attention-
Deficit Hyperactivity Disorder. Journal
of Sport & Exercise Psychology. 2010;
32, 753-763.

30. Rezvani asle R. The effect of 10 weeks of
school games on some cognitive abilities-
primary motor the third grade female
students in City Mahshahr. Journal of
Physical Education. Olympics. 2005; No
29. 55-66. (In Persian)

31. Yousefi S. Games of school choice
movement on the growth of the third year
of elementary school students in Tehran
5. Journal of Physical Education,
Olympics. 2003;No 23.pp 77-88. (In
Persian)

32. Aghaee B M. The effect of Selected a
physical activity on cognitive abilities -
movement first grade elementary school
students in District 6 of Tehran. MA.
Tehran University. School of Sport of
Science and Physical Education.1997;
99-100 .(In Persian)

33. Zanganeh M. Games of school choice on
the growth of 8-7 year old boys
manipulation skills Fardis Karaj Region.
Master's thesis Tehran University. School
of Sport Science and Physical Education.
Foundations of biological sciences. -
Motor ehavior. 2009; 94-97. (In Persian)

34. Haywood K. Life span motor
development. Translated by
Namazizadeh PHD & Aslankhani
PHD.Samt. 1993; Part3-5.128-286.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 y

af
te

.lu
m

s.
ac

.ir
 o

n 
20

23
-0

5-
26

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               9 / 9

https://yafte.lums.ac.ir/article-1-1192-en.html
http://www.tcpdf.org

