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Abstract 
The aim of this study was to determine the effective combination of movement and storytelling 

on motor skills and anxiety of children with developmental coordination disorders during 

quarantine. The research method was experimental and the pre-test-posttest design was with a 

control group. A total of 36 pre-school children with a mean age of 6.3 ± 1.5 with 

developmental coordination disorder in Dezful in the fifth stage of quarantine (summer 1400), 

were selected through a purposeful sampling method. After administering a pre-test, the 

participants were randomly divided into three groups: storytelling, movement, and movement 

and storytelling. The groups practiced for 12 weeks, twice per week and each session lasted 35 

minutes according to the training method. After treatment, 12 post-tests were administered. 

The research instruments were Developmental Coordination Disorder Questionnaire (2007), 

Gross Motor Development Test (Alrich, 2000), and Spence Anxiety Scale (2001,2nd Ed.). The 

results were analyzed using factor analysis of variance with repeated measures at a significance 

level of P ≤0.05. The results showed that the method of movement and storytelling in 

improving the basic skills of large movement (P = 0.001, F = 84.60) and object control (P = 

0.001, F = 1062/862) and anxiety in children with developmental coordination disorders (P = 

0.001, F = 7/8339). In the group of combined movement and storytelling, the improvement of 

motor skills was more than the other groups.  In addition, the level of anxiety decreased to the 

same amount in all three groups. Therefore, it is suggested that movement and storytelling be 

used as a non-pharmacological, modern, easy, accessible and appropriate method to improve 

movement problems and anxiety in children with developmental coordination disorders. 
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Extended Abstract  

Background and Purpose 
One billion people in the world are children under 6 years old, and about 5 to 6% 

of children have developmental coordination disorder (DCD) (1). In a study 

conducted by Baghernia (2012) in six provinces of the country, the prevalence of 

this disorder in children aged 3 to 11 years was reported as 2.7 (2).  Despite the 

primary focus and global developmental potential, a large number of children fail 

to master these skills, which is seen as a barrier, which may be more pronounced 

for certain groups such as children with DCD (3). According to Newell's 

restriction theory (1986), the poor development of motor skills may be affected 

by restrictions (person, environment, task) that quarantine, as an important factor 

of environmental restriction, can have a double effect on delaying the motor 

development of DCD children (4). According to studies, this disorder also affects 

the psychological dimension such as anxiety (5). Moreover, one of the effective 

factors in reducing anxiety is the use of storytelling, which has been pointed out 

in most researches as having a positive effect on children (6). There is evidence 

that shows that direct movement intervention in object control and displacement 

skills has been much more effective (7), on the other hand, the combination of 

movement and storytelling compared to movement or storytelling alone causes 

more motor development children (8). Few studies have addressed the 

combination of movement and storytelling effect on motor skills and 

psychological dimensions (anxiety), and it seems that a similar study in this field 

has not been conducted in Iran. Therefore, the current study seeks to answer the 

question whether the combination of movement and storytelling, can be effective 

in increasing the motor skills and anxiety of DCD children during quarantine. 
 

Materials and Methods 
The participants of the study included all 6-year-old children from kindergartens 

in Dezful city. 36 children (6 girls and 6 boys in each group) of DCD children and 

overweight were selected as the research sample. Developmental Coordination 

Disorder Questionnaire (2007) and Second Edition Gross Motor Development 

Test (Alrich, 2000, 2nd Ed.) were used to screen children with developmental 

coordination disorder, and evaluate children's performance, respectively (10). 

Furthermore, Spence's Children's Anxiety Questionnaire (2001) was applied to 

identify children's anxiety disorder (11). First, the pre-test of the Alrich test was 

conducted. Then, the children were randomly divided into three groups of 

movement and storytelling (experimental), movement group (control), and 

storytelling group (control). The participants trained in 16 sessions (2 sessions per 

week and each session 35 minutes), then the post-test was adminstered (8). The 
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training goals in the movement group were based solely on the components of the 

Alrich test, and in the storytelling group, they were based on the popular children's 

book Gruffalo (12). The interventions were designed and practiced in such a way 

as to increase motor development.In this regard, emphasis was placed on 

communication activities such as facial expressions, body language, and emotion, 

which are among the main aspects of increasing communication. The content of 

the exercises and movements of the other two groups (movement and storytelling) 

was completely similar to the intervention group except that the movement group 

only practiced basic skills in each session (without movement aspects of the basic 

skills) (8). 

 

Findings 
The results of the Shapiro-Wilks and Levene’s tests, respectively, showed that the 

distribution of data in all stages of the test is normal and the precondition of 

homogeneity of variances is also established (P ≤ 0.05). The results were analyzed 

using factor analysis of variance with repeated measures at a significance level of 

P ≤0.05. The results showed that the method of movement and storytelling helped 

to improve the basic skills of large movement (P = 0.001, F = 84.60) and object 

control (P = 0.001, F = 1062/862) and anxiety in children with developmental 

coordination disorders. (P = 0.001, F = 7/8339). In the group of combined 

movement and storytelling, the improvement of motor skills was more than the 

other groups. Besides, the level of anxiety decreased to the same amount in all 

three groups. 

 

Conclusion 
The present study’s findings showed that the two movement groups and the 

combined group improved in movement skills (moving and object control), but 

the storytelling group did not make significant progress. As a result, the exercise 

is very relevant and proportional to the motor development. Therefore, the basic 

motor skills can be increased with interventions based on the environments of 

preschool children. It seems that the movement intervention sessions have 

strengthened the connection between the nervous systems and led to the 

strengthening of the motor dimension of DCD children (1); however, in the 

storytelling group, despite the connection between feelings and thoughts, it was 

effective on their movement dimension. As the comparison of the average score 

shows, the group combining movement and storytelling is higher than the other 

groups. In this context, there can be potential mechanisms, such as the fact that 

intense motor activities cause transient changes in the cognitive function of the 

brain (13). Moreover, the integration of the Gruffalo's story with movement 



Rezaei: Effectiveness of Movement and Storytelling...                                             86 

 

  Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public Licen 

aspects, when the children "acted" and moved like the different characters in the 

book, may be more attractive for children compared to the group that only moves 

or tells stories, because the movement is combined with imagination and makes 

the skill more enjoyable.As a result, the children may be more involved in the 

combined intervention and lead to strengthening their movement skills (14). The 

findings of the present study indicated that all three groups had a significant 

decrease in anxiety scores and the amount of anxiety in all three groups decreased 

similarly. Hence, it is suggested that movement and storytelling be used as a non-

pharmacological, modern, easy, accessible and appropriate method to improve 

movement problems and decrease anxiety in DCD children. 
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 مقالة پژوهشی

و اضطراب کودکان  با    ی بر مهارت حرکت ییگوقصهحرکت و  ب یترک  یاثربخش

 1نه یدر دوران قرنط  یرشد  یاختالل هماهنگ
 

 3، زهرا ژولی2جواد موتاب، مبینا 1فاطمه رضائی

 

 )نویسنده مسئول(   دانشگاه سمنان  یعلم  اتیهدکتری تخصصی،    .1

  دانشگاه سمنان   ،یو کنترل حرکت  یریادگیارشد    یکارشناس  یدانشجو  .2

  دانشگاه شاهرود   ،یورزش  یولوژیزیارشد ف  یکارشناس  یدانشجو  .3
 

28/10/1400تاريخ پذيرش:                                 1400/ 11/08تاريخ دريافت:    
 

 ده یچک

اختالل    باو اضطراب کودکان    یبر مهارت حرکت  يیگو قصهحرکت و    بیترک  یاثربخش  نییتع  با هدف  پژوهشاين  

با    آزمونپس-آزمونشیپ  طرحنوع    ازو    یتجربمهین  ،. روش پژوهشانجام شد  نهیدر دوران قرنط  ی رشد  یهماهنگ

 دزفول شهر یرشد یهماهنگ اختالل با 3/6±1/ 5 یسن نیانگی با م یدبستانش یپ کودک 36 تعدادگروه کنترل بود. 

 یروش تصادفبه  ،آزمونشیپ  یپس از اجرا  شدند وروش هدفمند انتخاب  به(  1400)تابستان    نه یپنجم قرنط  مرحله  در 

 جلسه دو هفته، 12 مدتبه هاگروهشدند.  میتقس يیگو قصهحرکت و  بیترک ،یحرکت ،يیگو قصه ساده در سه گروه 

انجام شد. ابزار   آزمونپس 12هفته  انيکردند و در پا نيتمر یآموزش  وشربا  مطابق قهیدق 35 هرجلسه وهفته  در

هماهنگ اختالل  پرسشنامه   و(  2000  خ،ي)الر  دوم  شيرايو  درشت  یحرکت  رشد  آزمون  (،2007)  یرشد  یپژوهش 

مکرر در سطح   یریگاندازه  با  یعامل  انسيوار  لیتحل  آزمون  از  استفاده  با  هاداده.  بود(  2001)  اسپنس  اضطراب  اسیمق

  يی جاجابه  درشت  یادیبن  مهارت  بهبود  در  يیگو قصه  و  حرکت  روش،  نشان داد  جيشد. نتا  لیتحل   P≤0.05  یدارامعن

(P=0.001،F=84.060  )،  ءیش  کنترل  (P=0.001،F=107.862 )  ی رشد  یاختالل هماهنگ  بااضطراب کودکان    و  

(P=0.001،F=83.739 )  هیبق  از  شتریب  ی بهبود مهارت حرکت  يیگو قصه  و حرکت    بیدر گروه ترک  وبود    رگذاریتأث  

که   شودیم  شنهادیپ   جهی درنت  ؛افتيدر هر سه گروه کاهش    یاضطراب به مقدار مشابه  زانیم  نیهمچن  .بود  هاگروه

 و   یحرکت  مشکالت  بهبود  یبرا  مناسب  و  دسترس  در  آسان،  ن،ينو   ،يیرداروی غ  یروش  عنوانبه  يیگو قصهو    حرکت

 شود. استفاده یرشد یهماهنگ اختالل  با  کودکان اضطراب

 . یمجاز درشت، یحرکت مهارت  اضطراب، ،يیگو قصه :ید یکل گانواژ
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 مقدمه 
پنج تا  که حدود    دهند یم  لیتشک را  جهان تیجمع  از  نفر  اردیلیم  ککمتر از شش سال ی  کودکان

 وعیش ۀنیزم  در  زین رانیا  در .  (1هستند )   1( DCD)   یرشد  ی هماهنگ  اختالل  با   کودکاناز    درصد شش  

 که یامطالعه  در مثال، یبرا ؛است شده گزارش یمتفاوت  یآمارها مختلف، یشهرها  در اختالل  نیا

 شده گزارش  7/2  سال،   11  تا   3  درکودکان اختالل نیا وعیش ،داد انجام  کشور استان شش   در    ا یباقرن

 کسب  را  یحرکت  ی هماهنگ  مانند   یحرکت  رشد   نقاط  از  یبعض سن ش یافزا  با همراه کودکان  (.2)  است

 یحرکت یهامهارت  در خود همساالن با سهیمقا در یعیطب ظاهر وجود با هاآن  از یبرخ ماا ،کنندیم

رشد    .کنندیم عمل فی ضع روزانه یهاتیفعال  و  دوران  در  نیادیبن  یحرکت  یهامهارتازآنجاکه 

  یکنترل وزن و آمادگ   ،یتخصص یورزش  ی هامهارتعمر،   طول  در  ی حرکت  ی هامهارتاساس    ، یکودک

ش  نیادیبن  یحرکت  ی هامهارت.  دارد  تیاهم  اریبس  شود، یممحسوب    یجسمان کنترل    ، یشامل 

استوار  ییجاجابه از    یو  ا  ییتوانا   یسالگششاست که کودکان  را دارند؛    هامهارت  نیماهرشدن در 

تمرکز    رغم به(.  3ست )هامهارت  ن یتمرکز بر ا  ی کودک  هیاول  یهاسالدر    ی برنامه رشد حرکت  نیبنابرا

 خورند یمشکست    هامهارت  نیدر تسلط بر ابسیاری  کودکان    ،یرشد در سطح جهان  لیو پتانس  یاصل

   DCDمانند کودکان    یخاص  یهاگروه  یموانع ممکن است برا  نی ا  .شودیم  دهیمانع د  عنوانبهکه  

متخصصان   یبرا  یدیکل  یگام   یموانع  نیغلبه بر چن  یبرا  مؤثر یها روش درک    بنابراین  ؛باشد  بارزتر

و    یآموزش  یهاط یمححرکت در    و  یبدن  تیفعال شیدنبال افزاکه به  شودیممحسوب    یرشد حرکت

  بر   را  یبدن تمرینات  تأثیر  همکاران  و  شجاع  ،نهیزم  نیا  در(.  4)  هستندجامعه    یبهداشت  یهامراقبت

پ   ندکرد  یبررس  یرشد یهماهنگ  اختالل  با کودکان  یحرکت  رشد   و  ی هماهنگ   ناتیتمر  بردند،  ی و 

ا  فیظر   یهامهارتبر    یدارامعن  ریتأث درشت  دارد  نیو  مدل  (5)  کودکان  براساس   ی رشد  ریمس. 

اثر    ی و حفظ سالمت بدن  یبدن   تیبر سطح فعال  ن یادیبن  یهامهارت  نیافتنرشد  ،و همکاران  2استودن 

  ی حرکت مهارت بر یاهفتهدوازدهکه مداخله   بردند  ی پ   3برونتا  و  یگودو  ،راستا ن یا در.  ( 6) دارد  یمنف

داشته است و مداخالت    یدارامعن  اثر یحرکت  رشد  ریتأخ  یدارا  ی دبستانشیپ   کودکان  یجسمان  و

  در.  (7)  هفته انجام شده استهشت  در طول    میآموزش مستق  صورتبهبوده که    زتریآمتیموفق  ی زمان

ورزش  یبخشتوان  ،یآموزش  مراکز  مدارس،  ی لیعطت  ،مهم  لهئمس  ،حاضر  حال قرنط  یو    یخانگ  نهیو 

 
1. Developmental Coordination Disorder 
2. Sttoden  

3. Goodway & Branta 
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 ،یسالمت  دکنندهیتهد نیتربزرگ عنوانبه   2019  سال  در اشگسترده  وعیش  با  19-کوید یماریب.  است

ب  ی طوالن  ینیکجانشیو    یتحرککم  ،یزندگ سبک  رییتغ موجب استفاده  تلفن   ی هایگوشاز    شتریو 

  شتر یب  DCDکودکان    ژهیوبه  ،را در کودکان  یبدن   تیو کاهش فعال  ی ابتال به چاق  خطر شده و  همراه

ممکن   یحرکت  یهامهارت  فی(، رشد ضع1986)  1وئل ین  تیمحدود هینظر  به  توجه  با (.2)  است  کرده

  تیعامل مهم محدود  عنوانبه   نهی که قرنط  ردی( قرار گفیتکل  ط،ی)فرد، مح  ها تیمحدود   ریتأثاست تحت 

 (. 8نقل از به )بگذارد   DCDکودکان  یرشد حرکت ریتأخ بر  یاثر مضاعف تواندیم ،یطیمح

  (.9،  10) گذاردیم  ریتأث  زین اضطراب  مانند یشناختروانبر بعد    DCDبه مطالعات، اختالل    اتوجهب

نشان   مشکالت  از  درصد    5/14تا    5/9حدود    ، دن دهیم مطالعات   یشناختروان  و یعاطفکودکان 

کودکان    توانیممشکالت    نیا  نیترمهم  از  .کنندی م تجربه  را یمتعدد که  کرد  اشاره  اضطراب  به 

DCD ، شودیم ده ید   زین بعد  ی هاسال  دراضطراب    ن یا  و  (8،  11) دارند یشتر یب یوافسردگ اضطراب 

بر   19 - دیکو گیریهمهاز  ی ناش  ی خانگ نهیقرنط  ی روان ریمطالعات، تأث ج یبراساس نتا نی(. همچن12)

  تیحما  یآموزش  ی هابرنامهتوجه به  لزوم    امر  نیو ا  گذاردمی  یمخرب  ریکودکان تأث  یاضطراب و افسردگ

  شیعوامل افزا(. از 13، 14) کندیم تری ضروراختالل را  باکودکان   ژهیوبه ،و کودکان نیاز والد یروان

 دیمف  و   مؤثر متقابل ارتباط برقرارکردن یبرا ازیموردن یهامهارت فراگرفتن از کودک یناتوان اضطراب،

است؛ وساهمسن  با و شدن، گرفته دهیناد  صورتبه  جه یدرنت  النش   ان ینما  رشدنیتحق  تمسخرشدن 

 (.  15)  شودیم ده ید  وضوحبهDCD موارد در کودکان  نیشود که امی

 بیشتر است که در    ییگوقصهاضطراب استفاده از    کاهش  رب  مؤثراز عوامل    ی کی  ،توجه به مطالعات   با

اثربخش  ها پژوهش در   ی به  آن    ییگوقصه  هنر  از   استفاده (.  16،  17)  اند کردهاشاره    کودکان   مثبت 

  خالق   ییگوقصه   را یز  ؛است  رییادگی  ندیفرا  در  رندگانیادگی  کردنفعال  منظوربه   ابزاری  عنوانبه

 ک یتحر  با   و  ییگوقصه  فنون  از  یریگبهره  با  گوقصه  که  است  و شنونده  گوقصه  نیب  دوجانبه  یارتباط

  معتقد2فارست(.  18)کند یم منتقل شنوندگان  به  دترییجد شکلبه خودرا ام یپ   مخاطبان، لیتخ قوه

 ی اوهیش  به  را  احساسات  و  افکار  ن یب  رابطه  یبرقرار  ییتوانا  ،یریادگی  ابزار  عنوانبه  ییگوقصه  ،است

 یتلقین  را  قصه  زین  3کسون یار.  است  معنادار  و  شدنیفهم  کودکان  برای  و  دهد یم  شیافزا  شدنی فهم

و بهداشت روان   اضطراب  بر  ییگوقصه  یاثربخش  هاپژوهش  یبرخ  (. 19به نقل از  )   داندیم  شفابخش

به   ییردارویغ  یاوهیش عنوانبه یی گوقصه به این صورت که  ؛ دندهیمنشان  را ی دبستان شیپ   کودکان

 
1. Newell 

2. Forrest 

3. Ericsson 
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 گر ید  عامل  (. 20،  21)  کندیمکمک    هاخانواده  و   کودکان  یو عاطف   یاضطراب و سالمت روان   کاهش

  یمحمد  ،راستا  نی(. در ا22است )  ورزشو    ی بدن  تیفعالانجام  به    قیاضطراب کودکان، تشو  کاهش  در

و اضطراب کودکان   یبر تبحر حرکت  یقیموس  با  کی تمیر  ناتیتمر  مثبت  اثر  به  یو همکاران در پژوهش

DCD   بهبود  یبرا  مداخالت  نیترجیرا  از  .(23)بردند    ی پ  DCD  یحرکت-ی ادراک  درمان  ،تاکنون،  

  (،24،  25)  حرکت  زمان  و  واکنش  زمان  دسترسی،  بر  مبتنی  حرکتی  ناتیتمر  و  یحس  یسازیکپارچگی

  این  بهبودبر    توجهی  درخور  و  مثبت  اثر  که   است(  10)  یفرد  و  گروهی   تمرینات  منظم،   بدنی  تمرینات

ت  بلندمد  ریتأث  و  اختالل  این  مزمن  تیماه  ، زیاد   وعیش  ، دندهیم  نشان  ها پژوهش.  است  داشته  اختالل

  ریتأث  که   یافراد  آگاهی   باید   و  شود  ارائه  پایدارتر  اثربخشی  با   مداخالت  و  خدمات  که  کند ایجاب می  ،آن

  و  یحرکت  مداخله  ، انیم  نیا  در(.  9،  10)یابد    افزایش   ، دارند  کودک  با   روزانه  طیمح  رب  میمستق

 حل   توان  ش یافزا  و   یحرکت  لیپتانس   رشد  برای  یرتهاجمیغ   ابزاری  عنوانبه  یی گوقصه  ی هاک یتکن

  میمداخله مستق  ،دهد یموجود دارد که نشان    یشواهد.  کند   کودکان  به   یان ی شا  کمک  تواند یم  مسائل

ش  مهارت   برحرکت   )   مؤثرتر  ار یبس  یی جاجابهو    ء یکنترل  طرف.  (26است  و    بیترک  ی از  حرکت 

  یی ایدر کودکان آس  شتریب  یحرکت  شرفتیباعث پ   ، ییتنهابه  ییگوقصه   ا یبا حرکت    سهیمقا   در  ییگوقصه

 (. 27، 28بودند ) فیضع یسیزبان انگل از طریق ارتباط یبرقرار که درشده است  انگلستان میمق

  . (27)  اندانجام شده  یمیخودتنظو    ییعملکرد اجرا  درباره  عمدتاً  DCDکودکان    نهیدر زم  مطالعات

(.  23،  26)  است  مؤثرکودکان    نی ا  یحرکت  یهامهارتبر بهبود    یبدن  نیتمر  ،اند دادهنشان    هاپژوهش

  کرد   ینیبازب  مقاله را  DCD»  31  کودکان  یبرا  مداخله»  عنوان  با   مندینظامی  مرور  پژوهش  در  1ریلیه

  ییاز سو  .(29)  است  مداخله  نبودکودکان بهتر از    نیا  در  مداخله  کم   مقدار  یحت  شواهد  براساس  که

  ، اثربخشیاز آن  ترمهمو    یرشد  ی اختالل هماهنگ   با بر کودکان    ییگوقصهبه اثرات    یامطالعهکمتر  

ابعاد    یبر تبحر حرکت  ییگوقصهحرکت و    بیترک   نظر  به   است.)اضطراب( پرداخته    یشناختروانو 

مشابه  ،رسدیم ا  ی مطالعه  است  در  نهیزم  نیدر  نشده  انجام  حاضر    ،درواقع  .کشور    نیاولپژوهش 

کودکان    یارائه کرده است که برا  یامداخلهرا در    یی گوقصهادغام حرکت و    یی است که توانا  یامطالعه

دارد؛   DCD  ی دبستانشیپ  درپ   بنابراین  کاربرد  حاضر  ا  یپژوهش  به  آ  سؤال  نیپاسخ  که    ایاست 

و اضطراب کودکان   یتبحر حرکت  ش یبر افزا  تواند یم  ییگوقصهحرکت و    بیازجمله ترک  نینو  یهاروش

 باشد؟ مؤثر نهیدر دوران قرنط یرشد ی اختالل هماهنگ با
 

 
1. Hillier 
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 پژوهش روش
 گروه   سه  از  که  بود  کنترل  گروه  باهمراه    آزمونپس  و  آزمونشیپ  طرح  با  یتجربمهین،  پژوهشاین  

  کنندگانشرکت.  شد  انجام(  1400تابستان)  نهیقرنط  پنجم  مرحله  در  و شده    لیتشک  کنندهشرکت

مطالعات در    ریسا  نهیشیبا پ   مطابق.  ندشهر دزفول بود  ی هاکودکد  مه   سالهشش  کودکان  تمام   مطالعه

  با   یرشد  یهماهنگ   اختالل  با  کودکان  از(  پسرشش  و    دختر  ششگروه    هر  نفر )در  36  نه،یزم  نیا

 . شدند انتخابنمونه پژوهش  عنوانبه ،وزناضافه
 

 ی شيدر سه گروه آزما  کنندگانشرکت یشناخت تیجمع  یهایژگ يو -1 جدول
Table 1- Demographic characteristics of participants in the three experimental 

groups 

BMI Weight Height 
Number based 

on gender 

 گروه

Group 

24.38 31.58 114.08 
 دختر 16

 پسر 6

 حرکت 

Movement 

26.20 33.08 113.67 
 دختر 16

 پسر 6

 یی گوقصه

Storytelling 

26.90 32.92 111.60 
 دختر 16

 پسر 6

 یبیترک گروه

 ( ییگو )حرکت و قصه

combining 

movement and 

storytelling 

 

  یفرد  یهایژگیو پرسشنامه    از  کودکان  ی فرد  اطالعات   یآور جمع  منظوربه  ش:پژوه  ابزار

بدن   کنندگانشرکت توده  و شاخص  وزن  قد،  استفاده شد. ی)سن، جنس،    با  کودکان   غربال   یبرا  ( 

  1والدین  مخصوص  یرشد  یهماهنگ  اختالل  پرسشنامه  یفارس  نسخه  از  یرشد  یهماهنگ  اختالل

 ظریف   و  درشت  یحرکت  یهامهارت   حرکت،  نی ح  در  کنترل  درمورد  سؤال  16  حاوی  که  شد  استفاده

سه تا    و  سالپنج تا یازده    ایرانی  پسراناین پرسشنامه در    زمانهم  یروای.  است  یعموم  یهماهنگ  و

  و  65/0)  یجایهجاب  بیترتهبدو،  -درشت یحرکت  رشد آزمون اسیمقخرده  دو  با ارتباط  در  شش سال

 یهاپرسشنامه  یبرا یدرون یهمسان یپایای. است شده گزارش ( 80/0 و 60/0) ءیش کنترل و( 88/0

 اختالل با کودکان یشناسای یبرا  هاآن   از معمول  طوربه  و است  94/0  و  85/0  بیترت به  مذکور

 
1. Developmental Coordination Disorder Questionnaire DCD-Q, 07 & LittleL-DCDQ 
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ا30)  شودیم  هداستفا  یرشد ی هماهنگ در  نمره    ی کودکان  ،ی ابیارز  نی(.  بود،    46تا    15  هاآنکه 

  از  کودکان  عملکرد  یارزیاب  یبرا  (.23انتخاب شدند )  ی رشد  یاختالل هماهنگ  با کودکان    عنوانبه

شد.    1درشت  یحرکت  رشد  آزمون   درشت  یهامهارت  که   است  آیتم  12حاوی    آزمون  این استفاده 

 ییجاجابه یهامهارت  یبرا مؤلفهشش  شامل آزمون این کند.یازده سال را ارزیابی میکودکان سه تا 

  یهامهارت  یبراو شش مؤلفه    (خوردنسر  و   یعمود  پرش  دن،یجه  کردن،   یل یل  رفتن،یورتمه   دویدن، )

 ثابت   توپ  به  زدنضربه  توپ،  دریافت  درجا،  کردندریبل  دست،  با  ثابت  توپ  به  زدنضربه )  ءایاش  کنترل

  نمره .دارد ی اصل خام نمره  دو آزمون این. است ( شانه زیر از توپ غلتاندن و  شانه یباال از پرتاب   پا،  با

  سپس  .دآی  دست  به  مهارت  هر  خام  نمره تا  شودیم  زده  جمع  هامهارت   از  هریک  یعملکرد  یهامالک

  ی(. روای28)  دیآیمبه دست    مرتبط  آزمونخرده  خام  نمره  ،مرتبط  ی هامهارت   خام  نمرات  زدنجمع  با

  اسیمقخرده  دو   در  مشابه  یحرکت  یهاآزمون  با   ارتباط  در دو  -درشت  ی حرکت  رشد  آزمون  زمانهم

 درون  ییا یپا  و  97/0  آزمون  نیا  ییبازآزما  یی ایپا  نیهمچن  .است  41/0  ،یشکنترل    و  63/0  ،یجایهجاب

 آزمون  نیا  یی ایپا  و   یی روا  کشور  داخل  در   یفرخ  و  زادهزارع  (. 31)  است  شده   گزارش98/0  آن  گذارنمره

 یدستکار  و ییجاجابه ۀنمر یبرا یدرون  یهمسان   یی ای پا  بیضر  شان،ی ا  مطالعات  یۀپا  برکردند.    دییتأ را  

  از  آزمون  این .(32)  است شده گزارش درصد    13و    11،  10  بیترت به کل مرکب  ۀنمر نیهمچن  و

 از  نانیاطم   با توانیمو    است ی رشد یهماهنگ اختالل با کودکان یشناسای   یهاآزمون   نیبهتر

 این  هنجار طبق .کرد استفاده یایران  جامعه  در  یحرکت  رشد سنجش ی برا آزمون  این یهنجارها

 است  فیضع حد درباشد،   79تا  70 نیب آن درشت یحرکت بهره استاندارد نمره که یکودک آزمون،

  اضطراب   اختالل  ییشناسا  ی(. برا32) ردیگیم  قرار فیضع یلیخ فیط  در،  باشد   70  از  کمتر  اگر  و

 سؤال  45  شامل پرسشنامه نیا . شد استفاده  (2001)  2اسپنس کودکان اضطراب پرسشنامه  از  کودکان

هفت   است شده یگذارنمره آن سؤال  38  کهاست    اند،  مثبت جمالت  انگریب چون  گر ید  سؤالو 

  از  ترس ،ییجدا اضطراب باز، یفضا   از ترس  و هراس  ابعاد  شامل پرسشنامه  نیا .شوندینم محاسبه

 براساس یگذارنمره .است یعموم اضطراب  و یعمل  و یفکر وسواس  ،ی اجتماع  ترس ،یبدن بیآس

  .است  شده  میتنظ  (شهیهم اغلب،  ،ت اوقا ی گاه  هرگز، )  لیکرت از یک تا چهار  یادرجه چهار  اسیمق

 پرسشنامه  از  کودککه    یانمره  هرچه  .است  38  نمره  کمترین  و  152  پرسشنامه  نیا  نمرهبیشترین  

 
1. Test of Gross Motor Development-2 (TGMD-2)  
2. Spence 
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  توسط  92/0  با  برابر  پرسشنامه  نی ا  ییایپا  .است  کودک  شتریب  اضطراب  شدت  انگریب،  باشد  شتریب  ردیبگ

 (.33) است شده گزارش 89/0 همکاران و یموسو توسط زین رانیا در و اسپنس
 یریتصاو  یسر  از  آزمون  ن یا  شد.  استفاده  هوشبهر  زانیم  نییتع  یبرا  آزمون  نیا  از:  1ون یر  هوش  آزمون

 60 اول فرم :دو فرم دارد آزمون نیا. است شده لیتشک ،آوردیم وجود ابه ر یمنطق یتوال که یانتزاع 

  ها آن  اکثر  که  دارد  ریتصو  36  دوم  فرم  و  است  شده  میتقس  یی تادوازده  یسرپنج    به  داردکه  ریتصو

  ی درون  ثبات  بی. ضراشودمی  اجرا  ی و گروه  یفرد  صورتبهدو فرم    هر  .( A-B-C-D-E)  است  یرنگ

 (.34) دارد  61/0 یی روا و  0 /89 ییا یپا واست  97/0و  89/0 نیب ونی ر آزمون

بعد    .ارائه شد  یمجاز  صورتبه  یفراخوان   ابتدا،  مدنظر  نمونه  یآورجمع  یبرا  و  انجام  برای  :اجرا  روش

تکم   کودکان   پژوهش،   اهداف   ان یب  و   خود  ی معرف  ضمنپژوهشگر    ، کنندگانشرکت  شدنلیاز 

 کودکان   یبرا  را  سؤاالت  تکتک  یفردو    یمجاز  صورتبهو    کرد  ییشناسا  راساله  شش  ی دبستانشیپ 

  ل یتکم  از  پس .  دهند  پاسخ   پژوهشگر  سؤاالت  به  که  کردیم  درخواست  ها آن  از  و خواندمی  مادران  و

 ی ریگاندازه  افراد  وزن  و  قد  ابتدا  ،پژوهش  نیا  ورود به  طیشرادارای    کودکان  ییشناسا  و  پرسشنامه

توده    که  یافراد  ،یبدن   ۀتود   شاخص  ۀمحاسب  از  پس.  شد  بود،   3/28-5/23  نیب  شانیبدنشاخص 

 . (5)  داشتند  حضور  پسر  شش  و  دختر  شش  گروه   هر  درشدند که    ییشناساچاق    کودکان  عنوانبه

 نکردن اضطراب، مصرف  یسابقه مصرف دارو  نداشتن  معیارهای ورود کودکان به پژوهش عبارت بود از:

 ی دارا  ،( شد  گرفته  هامهدکودک  ا ی  نیوالد  قیسالمت کودکان از طر  گزارش   قیدق  طوربهخاص )  ییدارو

 پرسشنامه   براساسکه    ی کودکان  ، (28)  شد  انجام  ونیر  آزمون  قیطر   از  که  70  یشترب  هوش  بیضر

 ،خیاز آزمون الر  استفاده  با  سپس ند.  داشت  یعموم  اضطراب  اسپنس  اضطراب  و  یرشد  ی هماهنگ  اختالل

دنظر  م  کودکان  و   شد  انجام  (یپروتکل بهداشت  ت یو با رعا  یو انفراد  یحضور  صورتبه)  آزمونشیپ 

گروه حرکت )کنترل( و گروه    ،( یشی)آزما  ییگوقصهدر سه گروه حرکت و    ساده   یتصادف   صورتبه

 35جلسه    در هفته، هر  جلسهدو  جلسه )  16در    کنندگانشرکتشدند.    می( تقسکنترل)  ییگوقصه

(  یپروتکل بهداشت  تیو با رعا  یو انفراد   یحضور  صورتبه )  آزمونپسسپس    . کردند  نی( تمرقهیدق

شد مرب  یتمام.  اجرا  دو  توسط  پژوهش  با  یمراحل  و  مجرب  و    کودک  متخصص    مشاورهکمک 

 خ یآزمون الر یهامؤلفه ی برمبنا صرفاًدر گروه حرکت  نیتمر  اهداف .(27، 28) انجام شد  پزشکروان 

مربوط به حرکت در    مؤلفه(.  35)   بود   2گرافالو   براساس کتاب محبوب کودکان   ییگوقصهو در گروه  

 
1. Raven 

2 . The Gruffalo  
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 ی اگونهبه. مداخالت  شدمی  یتمرکز، بحث و بررس  یی گوقصه  یهامؤلفه  یو روشده    نیکودکان تمر

مانند    ی ارتباط  یهاتیفعالراستا بر    ن یدر ا  شود.   یرشد حرکت  شیکه باعث افزا  شد یم   نیو تمر  یطراح

 ن ی ارتباط است. همچن شیافزا یاصل  یهاکه از جنبه  شدمی د یتأک احساس  وحاالت چهره، زبان بدن 

پرتاب  نیادیبن  ی هاکودکان مهارتجلسه،    در هر را  )پرش، جهش، سرخوردن،  و...(  کردن و گرفتن 

م  نقش شخص  دادند یانجام  بر  تمرکز    یهاتیو  رو کرده  کتاب  آن   یحرکت  ی الگوها  یو  با  مرتبط 

از کتاب به کودکان نشان داده   یری)مثالً موش، جغد(. در هر جلسه تصو  کردند یکار م  هات یشخص

سؤاالت    شدیم اجرا و  به  پرس  یحرکت  یهامهارت  یمربوط  کودک  چگونه(  شدیم  دهیاز    ؛)چرا، 

ا»  ، (چرخدیم   لغزد،یم   : )پاسخ کودکان  « ؟کندیمار چگونه حرکت م »  ،مثالعنوان به به    نیچرا مار 

نحوه   بارهطور خاص درخاص و به  وانی آن ح  یکودکان درمورد محل زندگ  «کند؟ی سمت حرکت م

را که آن هفته   وانی از صفحه/ح  یخاص   ر یتصاو  ه، پژوهشگر هر جلس  ان یپا  در   .کردندیحرکتش فکر م 

 ف یتوص  ،نندیبیم  ریدر تصو  راآنچه    تا کودکان هر  داد یکودکان نشان م  به،  ندکردیآن کار م  یرو

  تا   کرد یم   بیکودکان را ترغ   پژوهشگر قیطر  نیکنند. از ا انیب  را  مدنظر  وانیاحساس حنحوۀ  کنند و  

آن »بپرسند   م  طورنیا  هاچرا  را شوت    یوقت»  مانند  ییهاتیفعال  نیهمچن  «؟کنندیفکر  توپ  پا  با 

شد.  انجام می  « ؟یده  انجام  را  پرش  نیشتریب  ی توانیچگونه م   شود؟یتمام م   کجا   ت یپا  حرکت   ،ی کنیم

 هر   درطول  (.شدمی  گنجانده  مختلف  یهاهر جلسه با جنبه   در  ییجاهجاب  حرکات  یبرا  ندیفرا  نی)ا

 به   جلسه  هر در  کودکان  همه  که  شود  حاصل  نانیاطم  تا  شدیم  یبررس   برنامه  یحرکت  یازهاین  جلسه

مطالعات  طرح   نیا(.  36)  کنند یم  شرکت  ی بدن  تیفعال  در   یمناسب  زانیم  همکاران   و   یگودو  در 

 ی محتوا.  بودند  یحرکت  فقر   دچارکه    شد  ی کودکان  ی حرکت  یهامهارت  رب  یاثربخش  باعث   (2019)

  نیا  با؛  (37)  بودمشابه    مداخله  گروه  با  کامالً(  ییگوقصه  و  حرکت)  گری د  گروه  دو  حرکات  و  ناتیتمر

  در،  نیادیبن  یهامهارت  یحرکت  یهاجنبه  بدون  را  نیاد یبن  یهامهارت  صرفاً  حرکت   گروه  که  تفاوت

 (. 27، 28) است شده داده شرح دو شماره  جدول  در که کردند یم نیتمر جلسه هر

 

 

 

 

 
 انتشارات کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان  مترجم: پیرهادی،
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 يی گوحرکت و قصه  ، يیگوسه گروه حرکت، قصه ینيتمر بسته -2  جدول
Table 2- Training package for three groups: movement, storytelling, movement and 

storytelling 

 یهاهفته

 ن يتمر
 يی گوحرکت و قصه گروه يی گوقصه گروه حرکت  گروه

  اول هایهفته

 پنجم  و

کردن  گرم  قهیدق5 :اول جلسه

  هیپا یهامهارت قهیدق 15بدن، 

  و رفتنورتمهی دن، یدو

 توپ کردنپرتاب 

 

کردن  گرم قهیدق 5: دوم جلسه

  هیپا یهامهارت قهیدق 15بدن، 

توپ،   افتیکردن، در یلیل

 کردن با پا به توپ ثابت شوت

 قهیدق 15اول:  جلسه

  درباره صحبت و ییگوقصه

 مار  حرکت

  پاسخ و  پرسش  قهیدق 20

 کودک  از مار حرکت درباره

  قهیدق 15دوم:  جلسه

  درباره صحبت و ییگوقصه

 جغد  حرکت

  پاسخ و  پرسش  قهیدق 20

 کودک از جغد حرکت درباره

کردن گرم قهیدق 5 :اول جلسه

 هیپا یهامهارت  قهیدق15بدن، 

  و رفتنورتمهی دن، یدو

 توپ کردنپرتاب 

و صحبت   ییگوقصه قهیدق 10

 قهیدق 5 ،درباره حرکت مار

 سردکردن بدن 

کردن  گرم قهیدق 5: دوم جلسه

  هیپا یهامهارت قهیدق 15بدن، 

توپ،   افتیکردن، در یلیل

 کردن با پا به توپ ثابت شوت

  صحبتو  ییگوقصه قهیدق 10

  قهیدق  5 جغد، حرکت درباره

 سردکردن بدن 

  دوم هایهفته

 ششم و

کردن  گرم قهیدق 5: اول  جلسه

  هی پا ی هامهارت قهیدق 15بدن، 

  پرش و درجا لیدرب  سرخوردن،

 طول

کردن  گرم قهیدق 5: دوم جلسه

  هی پا ی هامهارت قهیدق 15بدن، 

  و رفتنورتمهی دن، یدو

 توپ  کردنافتیدر
 

  قهیدق 15اول:   جلسه

  درباره صحبت و یی گوقصه

 موش  حرکت 

  پاسخ و پرسش  قهیدق 20

  از  موش حرکت  درباره

 کودک

  قه یدق 15دوم:  جلسه

  درباره صحبت و یی گوقصه

 گروفالو  حرکت 

  پاسخ و  پرسش قهیدق20

  از  گروفالو حرکت  درباره

 کودک

کردن  گرم قهیدق 5: اول  جلسه

  ی هامهارت قهیدق 15بدن، 

  و درجا  لیدرب  سرخوردن، ه یپا

 طول  پرش

  انیب   و ییگو قصه قهیدق 10

  قهیدق 5 موش، حرکت 

 سردکردن بدن 

کردن  گرم قهیدق 5: دوم جلسه

  ی هامهارت قهیدق 15بدن، 

  و رفتن ورتمهی  دن،یدو ه یپا

 توپ  کردنافتیدر

  ان یب   و ییگو قصه قهیدق10

سرد   قهیدق5  گروفالو،  حرکت 

 کردن بدن 
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 يیگوحرکت و قصه  ، يیگوسه گروه حرکت، قصه ینيتمر بسته -2 جدولادامة 
Table 2- Training package for three groups: movement, storytelling, movement 

and storytelling 

 یهاهفته

 ن يتمر
 يی گوحرکت و قصه گروه يی گوقصه گروه حرکت  گروه

  سوم هایهفته

 هفتم  و

کردن گرم قهیدق 5: اول جلسه

  یلیل یهامهارت قهیدق 15بدن، 

 کردنپرتاب  و  درجا ل یدرب کردن،

 توپ 

کردن  گرم قهیدق 5: دوم جلسه

  هیپا یهامهارت قهیدق 15بدن، 

 و سرخوردن طول، پرش

 توپ  کردنافتیدر

 قهیدق 15اول:  جلسه

و صحبت درباره   ییگوقصه

 جغد حرکت 

پرسش و پاسخ   قهیدق 20

 کودک از جغددرباره حرکت 

  قهیدق 15دوم:  جلسه

و صحبت درباره   ییگوقصه

 مار حرکت 

پرسش و پاسخ   قهیدق 20

 کودک  از ماردرباره حرکت 

کردن گرم قهیدق 5: اول جلسه

 یهامهارت قهیدق 15بدن، 

  و  درجا لی درب کردن، یلیل

 توپ کردنپرتاب 

  انیب و ییگوقصه قهیدق 10

سردکردن   قهیدق  5 جغد، حرکت

 بدن 

کردن  گرم قهیدق 5: دوم جلسه

  هیپا یهامهارت قهیدق 15بدن، 

 و سرخوردن طول، پرش

 توپ  کردنافتیدر

  انیب و ییگوقصه قهیدق10

سردکردن  قهیدق5 مار، حرکت

 بدن 

  هایهفته

 و چهارم

 هشتم

کردن گرم قهیدق 5: اول جلسه

  هیپا یهامهارت قهیدق 15بدن، 

  دن،یجه دهیکش گام دن، یدو

 ثابت  توپ به پا با کردنشوت

کردن  گرم قهیدق 5: دوم جلسه

  هیپا یهامهارت قهیدق 15بدن، 

  یلیرفتن و لورتمهیدرجا،   لیدرب

 کردن

 قهیدق 15اول:  جلسه

  درباره صحبت و ییگوقصه

 موش  حرکت

  پاسخ و  پرسش  قهیدق 20

  از موش حرکت درباره

 کودک 

  قهیدق 15دوم:  جلسه

  درباره صحبت و ییگوقصه

 گروفالو  حرکت

  پاسخ و  پرسش  قهیدق 20

  از گروفالو حرکت درباره

 کودک 

کردن گرم قهیدق 5: اول جلسه

  هیپا یهامهارت قهیدق 15بدن، 

  دن،یجه دهیکش گام دن، یدو

 ثابت  توپ به پا با کردنشوت

  انیب و ییگوقصه قهیدق 10

 قهیدق 5 موش، حرکت

 سردکردن بدن 

کردن  گرم قهیدق 5: دوم جلسه

  هیپا یهامهارت قهیدق 15بدن، 

  یلیرفتن و لورتمهیدرجا،   لیدرب

 کردن

  انیب و ییگوقصه قهیدق 10

 قهیدق 5 گروفالو، حرکت

 سردکردن بدن 
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 لیو از تحل  2ن از آزمون لو  هاانسیوار  یو برابر  1لکیو-رویشاپ   ها از آزموننرمال بودن داده  یبررس  یراب

 P≤0.05  یدارادر سطح معن  22  ۀنسخ  اساسپیافزار اسمبا نر  3مکرر  یریگبا اندازه  ی عامل  انسیوار

 . شد  استفادهآزمون( پس و آزمونشی)پ  یشیآزما ۀدو مرحل سهیمقا یبرا
 

 ج یتان
  ها در تمام مراحل آزمون، نرمال داده  عیتوز  ، نشان دادند  بیترتبه   نو لو  لک یو-رویشاپ   هایآزمون  جینتا

مربوط به آزمون   ی هاداده  نیهمچن(.  P≥0.05)است  برقرار    زین  ها انسیوار  ی همگن  شرطشیو پ   است

 ،ییجاجابه آزمون در سه مؤلفهو پس آزمونشیحل پ ادر مر یگروهنیب-گروهی درون انس یوار لیتحل

؛ است  دارااثر آزمون معن  ، دهدینشان م  شماره سهجدول    جی. نتاشد  تحلیلو اضطراب    یکنترل ش

پ   پژوهش   یهاگروه  یعنی پس  آزمونشیاز  جابهتا  نمره  در  اند  داشته   دارامعن  شیافزا  یی جاآزمون 

(0.05≥Pن اثر گروه  یعنی(P≤0.05)  است  دارامعن  زی(.  در    یدارامعن  تفاوت  پژوهش  یهاگروه  نیب  ؛ 

از آزمون تعقگروه  یهاتفاوت  قیدق  یبررس  برایوجود دارد.    ییجاجابه   مؤلفه استفاده    یتوک  یبیها 

 شد. 
 

 يی جاجابه ةمؤلفمکرر در  یریگ با اندازه یگروهنیب-یگروهدرون انسيوار لی آزمون تحل جينتا -3 جدول

Table 3- Results of intra-group analysis of variance test with repeated measures in 

the displacement component 

 یآمار یهاشاخص

Statistical indicators 
 راتییتغ منبع

Source of changes 

Total 

squares df F P Effect size 

 آزمون 
Test 

56.889 1 84.060 0.001 * 0.718 

 گروه

Group 
41.444 2 10.602 0.001 * 0.391 

 خطا 

Error 
22.333 33    

 

 
1. Shapiro-Wilk Test 

2. Levene Test 

3. Factor Analysis of variance with Repeated Measures 
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 يی جاجابه ةکنندگان در مؤلفشرکت ازاتیامت نیانگیم -1 شکل

Figure 1- Average points earned by participants in the displacement component 
 

از    یی جاجابهۀ  در مؤلف  ی بیدو گروه حرکت و گروه ترک  ، شودیمالحظه م  شماره یکتوجه به شکل    با 

پ تا پس  آزمونشیپ  پ   ،اند کرده  شرفتیآزمون    سه یمقانداشته است.    یدارامعن  شرفتیاما گروه قصه 

م  ازاتیامت  نیانگیم با  P=0.001)  ییگوبا قصه  یبیترک  یهاگروه  نیب  ،دهدینشان  و گروه حرکت   )

معن(  P=0.004)  ییگوقصه مؤلفه  یداراتفاوت  دارد    ییجاجابه  در  قصه  ووجود  عملکرد    ییگوگروه 

با    یترف یضع مقایسه  معن  اما   ،دارد  گر ید  گروه   دو در  ترک  نیب  یداراتفاوت  در    یبیگروه  و حرکت 

 ( P=0.690) شودیمشاهده نم ییجاهجاب ازیامت نیانگیم

 آزمون شیاز پ   پژوهش  یهاگروه  ؛ یعنیاست  دارااثر آزمون معن  ،دهدیمنشان  شماره چهار  جدول  جینتا

پس ش تا  کنترل  نمره  در  )داشته  دارامعن  شیافزا  یآزمون  ن  (.P≤0.05اند  گروه   است   دارامعن  زیاثر 

(0.05≥P)  یعنی معن   پژوهش  یهاگروه  ن یب؛  ش  یداراتفاوت  کنترل  مؤلفه  ب  ءیدر  دارد.   رای وجود 

 استفاده شد.  یتوک یبیها از آزمون تعقگروه یهاتفاوت قیدق یبررس
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 ء یکنترل ش ةمکرر در مؤلف یریگ با اندازه یگروهنیب-گروهیدرون انسيوار لی آزمون تحل جينتا -4 جدول

Table 4- Results of intragroup-intergroup analysis of variance test with repeated 

measurements in the object control component 
 یآمار یهاشاخص

Statistical indicators 
 راتییتغ منبع

Source of changes 

total 

squares df F P ا Effect size 

 آزمون 

Test 
48.347 1 107.862 0.001 * 0.766 

 گروه

Group 
44.361 2 11.595 0.001 * 0.413 

 خطا 

Error 
14.792 33    

 

 
 ء یکنترل ش ةکنندگان در مؤلفشرکت ازاتیامت نیانگیم -2 شکل

Figure 2- Average scores of participants in the object control component 
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از   ءیدر مؤلفه کنترل ش  یبیدو گروه حرکت و گروه ترک  ، شودیمالحظه م  شماره دو به شکل    باتوجه

 سه یمقانداشته است.    یدارامعن  شرفتیپ   ییگواما گروه قصه  ،اندکرده  شرفتیآزمون پ تا پس  آزمونشیپ 

م  ازاتیامت  نیانگیم با  P=0.002)  ییگوبا قصه  یبیترک  یهاگروه  نیب  ،دهدینشان  و گروه حرکت   )

معنP=0.001)  ییگوقصه تفاوت  مؤلفه  یدارا(  دارد    ییجاجابه   در  قصه  ووجود  عملکرد    ،ییگوگروه 

با   یترف یضع مقایسه  معن  اما   ،دارد  گر ید  گروه   دو   در  ترک  نیب  یداراتفاوت  در    یبیگروه  و حرکت 

 (.P=0.747) شودیمشاهده نم ییجاهجاب ازیامت نیانگیم

تا    آزمونشیهر سه گروه از پ ؛ یعنی  است  دارااثر آزمون معن   ، دهدیم  نشان  شماره پنج جدول    جینتا

معنپس کاهش  اضطراب  نمره  در  )داشته  داراآزمون  گروه  اما  ،(P≤0.05اند    دارامعن  پژوهش  یهااثر 

  گروه   سه  هر در  ی مشابه  مقدار  به  اضطراب  زانیم  ،آزمونتا پس  آزمونشیاز پ ؛ یعنی  (P≥0.05)  ستین

 .است افتهی  کاهش
 

 اضطراب  ةمکرر در مؤلف یریگ با اندازه یگروهبین-گروهیدرون انسيوار لی آزمون تحل جينتا -5 جدول
Table 5- Results of intragroup-intergroup analysis of variance test with repeated 

measures in the anxiety component 

 یآمار یهاشاخص

Statistical indicators 
 راتییتغ منبع

Source of changes 

total 

squares df F P 
Effect 

size 

 آزمون 

Test 
867.056 1 83.739 0.001 * 0.717 

 گروه

Group 
46.861 2 1.864 0.171 0.101 

 خطا 

Error 
342.083 33    

 

 یریگجه یو نت بحث
و قصه   بیترک  اثر  نییتع  ،پژوهش حاضر  هدف مهارت حرکت  ییگوحرکت  اضطراب کودکان   یبر  و 

. این بود نهیقرنط دوران در یرشد  ی هماهنگ اختالل سال با 3/6±1/ 5 یسن ن یانگیم  با ی دبستانشیپ 

روش هدفمند  کودکان بهها  نفر از آن   36  که    شد  یآزمون بررسو پس  آزمونشیدر دو مرحله پ مطالعه  

اجراشدند  انتخاب   از  پس  تصادفبه   آزمونشیپ   یو  قصه  بهساده    ی روش  گروه    ،ی حرکت  ،ییگوسه 
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دو جلسه در هفته مطابق با روش   هفته،   12مدت  ها بهشدند. گروه  میتقس  یی گوحرکت و قصه  بیترک

 آزمون انجام شد. پس  دوازدهم،هفته   انیکردند و در پا نیتمر یآموزش

و کنترل   یی جا)جابه  یحرکت  مهارت  در  یبیترک  گروه   و   حرکت  گروه  دو،  داد  نشان  حاضر  پژوهش   جینتا

پ ءیش از  پ تا پس  آزمونشی(  ؛  نداشت  یدارامعن  شرفتیپ   ییگواما گروه قصه  ، کردند  شرفتیآزمون 

آن    بر  یحرکت  ت یمرتبط و متناسب بوده و مداخله با حضور فعال  اریبس   ی با رشد حرکت  نیتمر  جهیدرنت

  یامطالعه  نیشد و اول  به کار گرفتهمطالعه    نیکه در ا  یدیجد  کردیبه رو  توجه  با  مؤثر بوده است.

  میمستق  سهیپرداخته است، مقا  DCDدر کودکان    ییگوحرکت و قصه  بیترک  ریتأث  یاست که به بررس

  حال،نیباا؛ است دشوار  یتاحدود یمهارت حرکت نهیمطالعات مشابه در زم جیو نتا   پژوهش  جینتا نیب

م  دارد  یهمخوان  مشابه  یها پژوهش  با   حاضر  پژوهش   جینتا نشان  مهارت  دهدیو    یحرکت  یهاکه 

  یهاداد و با پژوهش  شیافزا  یدبستانشی کودکان پ   یهاطیبر مح  یبا مداخالت مبتن  توانیرا م  نیادیبن

  و   (24)  همکاران  و  1اوو   (، 25)    همکاران  و   سلمان(،  23)  همکاران  و  یمحمد(،  5)  و همکاران  شجاع

(  39)  همکاران  و  3آدامو  ی ادعاها  از  حاضر  مطالعهنتایج    .راستاستهم(  10)  همکاران  و  2سونایم

مبتن  کندیم  یبانیپشت مختصر  مداخالت  مح  یکه  پ   طیبر  که    یزمان   ژه یوبه  ، ی دبستانشیکودکان 

آزمون در  در پس  یاثربخش  جینتا  اما ،  مؤثر باشد  تواندیم ،  دهدیرا هدف قرار م  ی حرکت  یهامهارت

  نیتمر  هینظر  یبه آشکار  جینتا  نیا  .است  نبوده  اثربخش  مداخله  که  داد  نشان  ییگوگروه فقط قصه

ا  یمبن  ؛شودیممنجر  (  40)  کسون یار  یحرکت  تیفعال  میمستق   ق ی از طر  یریادگی  نیشتریب  نکهیبر 

 5کاپل ( و وان7)  4برونتا   و  یگودو  هایپژوهش  جهیبا نت  و  ردیگیباال صورت م  یدهسازمان  با  یهاتیفعال

 م یصورت آموزش مستقکه به  است  زیآمتیموفق  ی دارد که مداخالت زمان  ی( همخوان26و همکاران )

  و  کرده  تیراتقو  ی عصب  یهاستمی س  نیب  ارتباط   ،یحرکت  مداخله  جلسات  ،رسدیم   نظر  بهانجام شود.  

  نیب  ارتباط  رغم به  ییگوقصه  گروه  در   اما  ،(1)  است  شده   DCD  کودکان  یحرکت  بعد  تیتقو  موجب

  ،بر کودکان  آموزش  یاثربخش  نحوه  به   توجه  بدون  . باشد  مؤثر  حرکتشان  بعد   بر  نتوانست  افکار  و  احساس

  ،دهد یم نشان  ها ازیامت  نیانگیم  سهیمقا   که  طورهمان  است؛   نبوده  کسانی همه  یبرا  یریادگی  احتماالً

 که   است  دشوار  .است  امتیاز بیشتری کسب کرده  هاگروه  هیبق  از  ییگوقصه  و  حرکت  بیترک  گروه

 
1. Au 

2. Missiuna 

3. Adamo 

4. Goodway  & Branta 

5. Van Capelle 
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  یبررس  را  یی گوقصه  فقط   ا ی   حرکت  صرفاً   که  کرد   سهیمقا  ی مطالعات  ریسا  با   را   حاضر  مطالعه  جهینت

  در   یتوجه  درخور  راتییتغ  یبیترک  گروه  چرا  شود  داده  شرح  که   است  مهم  نیهمچن  .اندکرده

 ی ابالقوه  یسازوکارها  نهیزم  نیا  در.  است  کرده  کسب  یحرکت  گروه  در مقایسه با  نیادیبن  یهامهارت

  عملکرد   در  گذرا  راتییتغ  جادیا  باعث  یحرکت  د یشد  یهاتیفعال  نکهی ا  مانند  ؛باشد  داشته  وجود  تواندیم

  که  یوقت   ، یحرکت  ی هاجنبه   در   گرافالو  داستان  ادغام   نیهمچن  (.40)  شودیم   شناخت  ییاکار  و   مغز

  گروه  با  سهیمقا  در  است  ممکن  ،کردندیم  حرکت  و  «عمل»  کتاب  مختلف  یهاتیشخص  مانند  کودکان

  و   شده   همراه  لیتخ  با   حرکت  رایز  است؛   بوده   ترجذاب  اریبس  کودکان  یبرا  یی گوقصه  ا ی   حرکت  فقط

  ریدرگ  یبیترک  مداخله  در  شتریب   کودکان،   است  ممکن  جهیدرنت  است؛  کرده   تربخشلذت  را  مهارت

  اندازه  همان  به  حاصل  راتییتغ  ،عالوههب  .(41)  است  شدهمنجر    شانیحرکت  مهارت  تیتقو  به  و   اندشده

 شکل به  را  خود  امیپ   مخاطب،  لیتخ   قوه  کیتحر  با  گوقصه  رایز  ؛باشد  یذهن  تجسم  لیدلبه   است  ممکن

 ی اوهیش  به  را  احساسات  و  افکار  نیب  رابطه  یبرقرار  یی توانا  و  دهدیم  انتقال   شنونده  به  دترییجد

-یحس  اتیتجرب  که؛ مبنی بر ایندارد   وجود  یاستدالل  نهیزم  نیا  در(.  18)  دهد یم  ش یافزا  شدنی فهم

  یهاییتوانا   تا  سازدیم  قادر  را  کودکان  و  است  یضرور  یریادگی   یبرا  یکودک  دوران  در  یرکتح

-یحس  اتیتجرب  جهیدرنت  ؛(27)  دهند   شیافزا  طیمح  با   تعامل  جهینت  در  را  خود  ی جسمان  و  یشناخت

  نیا  تیتقو  به  یبیترک  گروه   در  شدهارائه  تمرکز  با   همراه  ، یحرکت  مداخله  از  یبخش  عنوانبه  یرکتح

  حالنیباا  ؛است  داشته  یحرکت  در رشد  یشتر یب  راتییتغ  گرید  گروه  دو   در مقایسه با  و  کرده  کمک  امر

  نشده   ی ابیارز  کنندگانشرکت  یآمادگ   ای   زهیانگ  مغز،  عملکرد  رایز  است؛  یاحتمال  ل، یدال  نیا  یتمام

 امر   نیا  لیدال  به  یشتر یب  تیقطع  با  توانیم  یصورت  در  و  است  زیبرانگچالش  لهئمس  نیا  و  است

 جینتا  . شود  بررسی  ی شگاهیآزما  طی مح  در  کودکان  یحرکت  ی سازوکارها  نده یآ  مطالعات   در  که  پرداخت

اشاره    ییگوقصه  و  حرکت  بیترک  بودن  تراثربخش  به  که  یمطالعات   جینتا  با  پژوهش  از  بخش  نیا

   (.27، 28) راستاستهماند، کرده

  اضطراب   زانیمداشتند و    دارانمره اضطراب کاهش معن  در گروه  سه  هر،  داد  نشان  حاضر  پژوهش  جینتا

موجب شد که  یآموزش یهااستفاده از روش جهیدرنت ؛افتهیکاهش   یدر هر سه گروه به مقدار مشابه

مطالعات در   یبرخ  هاییافتهبا   جی نتا نیکه ا  ابدی جلسات کاهش    طولدر   یپژوهش یهااضطراب گروه

  یکاهش مشکالت )حرکت  یهااز راه  ی کی  ،براساس مطالعات مشابه  (.21،  23دارد )  یهمخوان  نهیزم  نیا

  همراه با  ی حرکت  تیشرکت منظم در فعال  رایاست؛ ز  یمداخالت حرکت  ، DCD( کودکان  یشناخت  و

حس خوب و   شیاست که به افزا  یحرکت، حس لذت و آرامش ذهن  ی عملکرد کل  ،یهماهنگ   شیافزا

  شودمی  نیباعث ترشح هورمون آندروف  یحرکت  تیفعال  نی. همچنشودمیمنجر    ها نفس در آناعتمادبه
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  بهترین  از  ییک   ی طرف  از  (. 23)  شودیم  DCDو باعث کاهش اضطراب در کودکان    استآور  که نشاط

 استفاده   و  است  قصه  و  حرکت  کودک،  و  یمرب   بین  سازنده  تعامل  و  نزدیک  ارتباط  یهاراه  نیترمهم  و

  از  استفاده (.  27)  شودیم  ییادگیر  کیفیت  یارتقا  و   بهتر  ی ماندگار  موجب  آموزش  در  شیوه  این  از

  فطرت  رایز  ؛است  معنادار  و  شدنی فهم  کودکان  برای  ییگوقصه  مانند  آموزش  غیرمستقیم  هایروش

 انیجر مانند ییگوقصهو  دهند گوش هاقصه  به بسیار شوق  و شور با که شودیم موجب کودکان پاک

  شفابخش  ینیتلق  را  قصه  زین  کسونیار  . دهدیم  آرامش  ها آن   روح  پود   و   تار  به  زیتم  و   صاف  یهوا

  است  کودکان  با  یرفتار-یشناخت  یهاوهیش  نیبهتر  از  یک ی  ییگوقصه   ،عالوه هب  (.42به نقل از  )  داند یم

 طور به  آن  بارهدر  توانندینم  هنوز  که  کنند  مقابله  ییرفتارها  و  احساسات  با   توانندیم  آن  کمک  با   که

  ؛ کنندیم  دایپ   یشتریب  یآگاه  خود  افکار  و  احساسات  درباره  کودکان  جهیدرنت  ؛کنند  صحبت  میمستق

  .یابد می  افزایش  مشابه  هایموقعیت  به  کودک  توسط  ها آن  تعمیم   و  کارگیریهب  احتمال  دلیل،  همین  به

 رفتاری،   اختالالت  درمان  برای  توجه  درخور  درمانی  روش  یک  را  گوییقصه   پژوهشگران  از  بسیاری

  رفتار،  اصالح  برای  مؤثر  و   مفید   ابزاری  گوییقصه  . کنندمی  مطرح  کودکان  هیجانی   مشکالت  و  اضطراب

 را   آن  باید   که  شودمی  محسوب  کودکان در  اجتماعی  های مهارت  افزایش  و  ها هیجان  کنترل  سازگاری،

  هاآن   در  را  تغییر  و  انرژی  امید،  جذاب،  و  غیرمستقیم  روشی  از  استفاده  با  که  داد  ترویج  کم  سنین  از

  شود می  موجب  زین  ییگوقصه  و  حرکت  بیترک  ای  ییگومشخص است که روش قصه .  ( 43)  کندمی  ایجاد

در مداخله   کودکان  ممکن است  جهیتر کند؛ درنتبخشمهارت را لذت  و  ودش  همراه  لیکه حرکت با تخ

 نحوه   نهیزم  در  ژهیوبه  ؛ کنند  دایپ   یشتریب  یآگاه  خود  افکار  و  احساسات  دربارهو    وندش  ریدرگ  یبیترک

  برعالوه کهکند می کمک هاآن  به و شودمی شتریب یآگاه نیا مسائل، حل و مشکالت با شدن روروبه

  یهاحلراه   کودکان  به  نیهمچن  .کنند  ییشناسا  را  ناپذیراجتناب  عیوقا  زه،یانگ  جادیا  و  توجه

 (. 18، 21) راستاستهم نهیزم نیا در ییهاپژوهش  جیکه با نتا دهد یم آموزش را زیانگشگفت

و کاهش اضطراب   یبر بهبود مهارت حرکت  ییگوحرکت و قصه   بیترک ،  مطالعه حاضر نشان داد  جینتا

 ی عنوان روشاست که به   یضرور  اریبس  نهیقرنط  کنونی  وضعیتتوجه به آن در    روازاین  ؛مؤثر بوده است

 DCD کودکان  اضطراب  و   یحرکت  مشکالت بهبود  یبرا  مناسب و  دردسترس  آسان،   ن، ینو  ،ییردارویغ 

  یدبستان شیپ   کودکان  کم  تعداد   لیقب  از  یموارد  به  توانیم  مطالعه   ن یا  یهاتیمحدود  از  .شوداستفاده  

DCD  الزم است عوامل    البته  اشاره کرد؛  نهیقرنط  کنونی   وضعیتها در خانواده  نکردنیهمکار لیدلهب

ا در  برا  شده   ییشناسا  شتریب  نهیزم  نیمؤثر  راهکارها  یو    شود؛  یزیربرنامه  یترمناسب  یآموزش 

  فی)مانند مهارت ظر  یحرکت  گری د  یهاو در جنبه   شتریدر نمونه ب  ی مطالعات   شودیم  شنهادیپ   بنابراین
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انجام    (یرکالمیغ   استدالل  ای  ییفضا  ییتوانا   ،یکالم   درک)مانند    یلیتحص  و(  سالمت  یهاو شاخص

 .شود
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