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  چكيده

، رشد مهارت هاي حركتي درشت و ظريف است. تحقيقات اخير انجام شده در دغدغه هاي مهم در زمينه رشد كودكانيكي از 

لذا  سال در مهارتهاي حركتي درشت دارد؛ 6تا  3نشان از ضعف و تاخير درصد قابل توجهي ازكودكان در محدوده سني ايران 

. پژوهش ايد مورد توجه قرار گيردتالش براي آموزش و بهبود اين مهارتها در كودكان و جلوگيري از توسعه اين ضعف فيزيكي، ب

پرسشنامه جمع آوري  و از طريق مشاهده كتابخانه اي و ميداني، اطالعات مورد نياز به شيوه و حاضر به لحاظ هدف كاربردي است

بل نشان از ضعف تعداد قا نتايج مطالعه ميدانيشده و داده هاي آماري به شيوه توصيفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. 

همچنين نتايج ارائه پرسشنامه به والدين و متخصصين اين زمينه، ؛ ها داشتتوجهي از كودكان اين گروه سني در انجام مهارت

 36و در اختيار  سازي شدپس از نيازسنجي و ايده پردازي، محصول مورد نظر طراحي و نمونه .الزامات طراحي را مشخص نمود

 بررسي مجددگرفت تا تاثير آن بر بهبود مهارتهاي حركتي درشت مورد بررسي قرار گيرد. نتايج نفر از كودكان تاخير حركتي قرار 

 اين وسيله بازي سال دارد. 6تا 3هاي حركتي درشت كودكان نشان داد كه محصول طراحي شده نقش موثري در بهبود توانمندي

مورد استفاده توسط كودكان كليه فضاهاي داخلي و خارجي ها، مراكز آموزشي و تواند در منازل، مراكز توانبخشي، مهدكودكمي

  قرار گيرد.



 

  واژگان كليدي :

  . II، آزمون دِنوِركات درشت كودكان، مهارت هاي حركتيحرطراحي محصول، 

  

  مقدمه

تغييرات مداوم رفتار حركتي در طول عمر است كه از طريق تعامل مقتضيات فعاليت حركتي، شرايط بيولوژيكي  ،1يرشد حركت
شامل ، ديبنيا ي حركتيهارتمها ،شدحركتير عنصر اصلي. )18 :1390زمون،آآيد (گاالهو و فرد و شرايط محيطي به وجود مي

هاي هاي حركتي به دو دسته كلي مهارت. مهارت)135 :1388ايساكس، پاين و گريگوري باشند (مهارتهاي درشت و ظريف مي
مانند دست دراز كردن، چنگ زدن و  3هاي حركتي ظريفخيزرفتن و دويدن؛ و مهارترفتن، سينه مانند راه 2حركتي درشت

 )292 :1383برك ،(شوند. گرفتن اشياء كوچك تقسيم مي

ن اهميت وافري دارد گيري پايه هاي دانشي، شناختي و مهارتي كودكادرشكلسال  7تا  2، دوره سني  4بر طبق نظريه ژان پياژه
ورت ميگيرد (گاالهو ، آزمون سال ص 7تا  3حركتي در دامنه سني  -بيشترين ميزان رشد ادراكيو همچنين  )292 :1383،(برك

سال  6تا  3ينه مهارتهاي حركتي درشت، بيشتر در رده سني ). در ايران، مطالعات و تحقيقات صورت گرفته در زم113: 1390،
ص مهارتهاي حركتي دهد كه اين رده سني، مشكالت بيشتري در مهارتهاي حركتي و به خصوباشد، و نتايج مطالعات نشان ميمي

    )Shahshahani et al, 2010؛ 1390جهاديان سروستاني و شفيع نيا، ؛ 1387؛ پسند و همكاران 1393كردي( درشت دارند.

 & Ivanمنتشر شد (» كودكان با انحرافات رشد«و با انتشار كتابي با عنوان  1966مفهوم تأخير در رشد كودكان، ابتدا در سال 

, 3651983Holowinsky,  .( و به دست  مراحل رشد حركتياز كودكان در پيمودن  يگروهتاخير حركتي بدين معناست كه
شود و الزم عقب ماندگي و يا تاخيرقابل توجه در رشد حركتي، زود نمودار مي مانند.عقب مي ها در زمان معمول،آوردن مهارت

ها براساس نسبت به مرتفع ساختن آن به موقع اقدام شود. زيرا مهارت ،هاي عقب ماندگي و تاخيراست به محض بروز نشانه
ها عقب ماندگي در هماهنگي حركتي و عضالني باعث تاخير در رشد مهارت آيند وحركتي بوجود ميعضالني و  هايهماهنگي

در مهارتهاي درشت، بعد از گذشت مدت زماني به  5). بعضي از كودكان تاخير حركتي112، 1390(گاالهو و آزمون،  شودمي
شوند؛ و اين اختالل معموال در زمان پيش از دبستان شرايط نرمال دست مي يابند و بعضي ديگر دچار اختالل حركتي مداوم مي

 ,Noritz,Murphy(. گرددكند، به يك اختالل خاص عصبي عضالني مبدل ميوقتي تاخير در رشد پيشرفت مي شود.آشكار مي

2013, e2017(  

فضاي كافي براي بازي و فعاليت ها به سمت آپارتمان نشيني، سبب عدم وجود امروزه افزايش جمعيت و تغيير شيوه زندگي خانواده
هاي حركتي، قيمت باالي تقويت مهارت ، ضعف سيستم آموزشي در توجه بهكودكان شده است. همچنين شاغل بودن پدر و مادر

برخي از محصوالت كمك آموزشي و عدم جديت در رسيدگي به مشكالت كودكان تاخير حركتي، از ديگر عوامل موثر بر پيدايش 
مطالعات انجام شده و نتايج حاصل، نشان از وضع نامناسب كودكان تاخير حركتي در ايران  مورد نظر مي باشند.و توسعه معضل 

                                                           
1 Motor development 
2 Gross motor skills 
3 Fine motor skills 
4 Jean Piaget 
5 Developmental delay 



 

برداشتن گامي  هدف اصلي از اين پژوهش، دارد و نياز به ارائه راهكارهايي براي كمك به اين كودكان به شدت احساس ميشود.
د با در نظر گرفتن شرايط زندگي آپارتمان نشيني و شيوه زندگي امروز هرچند كوچك ولي ارزشمند به سوي بهبود وضعيت موجو

  مردم در كالن شهرها است.

  پيشينه تحقيق

  :هاي حركتي در كودكان و بررسي ميزان توانايي آنها صورت گرفته استهايي در خصوص ارزيابي مهارتپژوهش

پيكر  هايحركتي ظريف و درشت و ارتباط آن با برخي شاخصهاي ارزيابي مهارت ")، در پژوهشي با عنوان 1393كردي() 1 
 3هاي حركتي ظريف و درشت در كودكان به ارزيابي مهارت "سال شمال شهر تهران  6تا  3سنجي و عوامل محيطي دركودكان 

باط آن با برخي سال پرداخته است تا ميزان رشد و توانايي اين كودكان در مهارتهاي حركتي ظريف و درشت و همچنين ارت 6تا 
  .  شاخص هاي پيكر سنجي را  بررسي كند

تا  3)، به رواسازي و هنجاريابي حركات درشت و ظريف در كودكان 1389داوري و همكاران ( و )1387پسند و همكاران () 2
  ارند.ساله از رشد حركتي كمتري برخورد 6تا  3ساله شهر شيراز و اصفهان پرداختند، و نتيجه گرفتند كه كودكان  6

ساله تهراني را بررسي كرد و نشان داد كه اين  6تا  0) در پژوهشي عملكرد ظريف و درشت كودكان 2010هاني(ـشهش) 3 
  كودكان در حركات ظريف و درشت ضعف دارند. 

 طي پژوهشي در خصوص اعتباريابي ، رواسازي و هنجاريابي حركات درشت و ظريف در كودكان شهرستان اهواز نيز نتيجه) 4
  ). 1390:، شفيع نيا ديان سروستانيساله اهوازي از رشد حركتي كافي برخوردار نيستند (جها 6تا  3گيري شد كه كودكان 

سال هستند  6تا  3ضعف و تاخير در رشد مهارتهاي حركتي در گروه سني  هاي گذشته مبينهمانطور كه اشاره شد، نتايج پژوهش
 اما از آنجا كه هدف آنها اغلب ارزيابي وضع موجود درصد بيشتري مطرح شده است؛شت با و اين ضعف در مهارتهاي حركتي در

  بوده است، تا به حال راهكاري براي بهبود شرايط موجود ارائه نشده است. 

  روش تحقيق

و نتايج آوري شده است. هدف اي و ميداني جمعاين تحقيق به لحاظ هدف كاربردي است و اطالعات مورد نياز به شيوه كتابخانه
پژوهش لزوما محدود به جامعه مشخص نيست اما به منظور سهولت دسترسي و انجام تحقيق، جامعه هدف، شهر تهران تعيين 

و تست محصول، » اقدام براي كاربرد طرح«نفر و براي فاز  100حجم نمونه  و ارائه پرسشنامه،» تشخيص مسئله«براي فاز  شد.
توانبخشي و درماني شهر تهران انتخاب گرديد. از از مراكز صادفي (نمونه گيري خوشه اي) نفر به روش ت 36نمونه اي با حجم  

ها استفاده شد و روايي و پايايي پرسشنامه به ترتيب بنابر روش تحليل محتوا و آوري دادهمشاهده و پرسشنامه به منظور جمع
تا  3، داشتن سن براي آزمون محصول يار انتخاب نمونه مطالعه). مع73/0آلفاي كرونباخ مورد تاييد قرار گرفت (آلفاي كرونباخ = 

باشند (موارد حاد از جمله معلوليت فيزيكي، تاخير حركتي بود كه داراي سالمت جسماني كامل ميسال و فقط كودكان از نوع  6
كان از آزمون استاندارد اوتيسم و كم توان ذهني خارج از اين محدوده هستند). به منظور بررسي مهارتهاي حركتي درشت كود

گرفت تا طرح پيشنهادي منتج از مطالعات، به كاربران ارائه شد و مورد آزمون قرار  ،پژوهش ادامهدر استفاده شده است.  IIِدنوِر 
ويراست  SPSSبه شيوه توصيفي و با كمك نرم افزار داده هاي پژوهش پاسخگويي آن به نياز مطرح شده مورد بررسي قرار گيرد؛ 

  و نتايج به اختصار در قالب نمودارها ارائه شده است. همورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 23



 

  : تشخيص مسئله1

  : مشاهده و بررسي مهارتهاي حركتي درشت كودكان 1 -1

ن در نفري از كودكا 100و مقايسه نتايج با پژوهش هاي گذشته، نمونه  نمونه آماريبه منظور بررسي مهارت هاي حركتي درشت 
در انجام مهارتهاي پرش، پرتاب كردن، لي لي، قدم زدن با پاشنه و حفظ  سال به شيوه تصادفي انتخاب شده و 6تا  3سني  بازه

  )1نمودار ( با استفاده از آزمون غربالگري دِنوِر مورد بررسي قرار گرفتند. تعادل روي يك پا،

 

  نفر) 100: نمودار درصد انجام موفق حركات درشت به تفكيك حركات و سن (نمونه با حجم 1شكل 

كودكان اين گروه سني دچار ضعف در مهارتهاي حركتي درشت هستند و نتايج اين بررسي نشان داد كه درصد قابل توجهي از
همخواني دارد. الزم به ذكر است، بنابر نتايج آماري  هاي قبل پژوهش (با اختالف اندك و قابل اغماض) با يافته هاي پژوهش

سال) در  6تا  5و  5تا  4،  4تا  3پژوهش هاي پيشين و همچنين پژوهش حاضر، بين دو جنس دختر و پسر (رده هاي سني 
وستاني، شفيع ؛ جهاديان سر1387؛ پسند و همكاران، 1393كردي،مهارتهاي درشت تفاوت چشمگير و معناداري وجود ندارد (

  ).1390نيا،

  : مهمترين كاربران مرتبط با محصول ونيازهاي آنها2-1

كتابخانه اي و ميداني به منظور ر در اولويت قرار گرفته و مطالعات كودكان به عنوان مهمترين كاربران مرتبط با محصول مورد نظ
سني خاص، تفاوت در مشخصات آنتروپومتري و عملكرد، محدوده مواردي چون شناسايي نيازها و الزامات طراحي انجام پذيرفت. 

از شاخصه هاي اين گروه استفاده كننده  جه به ميزان هيجان و شادابي،تو و كاربرد رنگهاي شاد و متنوع به تنوع در فرم، نياز
 & Tilley(ميليمتر  24تا  20قطر چنگش هستند كه بايد در طراحي مد نظر قرار گيرند. همچنين رعايت مواردي چون 

Associates, 1993, 42و استفاده از توپي به 305 :1390، سانتي متر (گاالهو و آزمون 30راي پرش تا ) ، ارتفاع مانع ب (
  طراحي، مورد تاكيد قرار گرفته است. در )663 :1390، (گاالهو و آزمون اندازه توپ تنيس براي انجام مهارتهاي پرتاب كردن

نيازهاي كاربران و اطالعات مورد نياز طراحي، پرسشنامه تدوين شده و به صد نفر از افراد شامل والدين در ادامه به منظور شناسايي 
(ناشي از زندگي  نداشتن همبازيكه  دادكودكان و كاردرمانگران مراكز توانبخشي مرتبط در شهر تهران ارائه گرديد. نتايج نشان 

آنها، از داليل بي  و جذاب نبودن مهيجو  محصوالت رنگ، فرم و يكنواختي اغلب)، عدم تنوع و تعداد اندك فرزندان آپارتماني
   ها، و از مشكالت موجود در مسير بهبود مهارتهاي حركتي درشت هستند.رغبتي كودكان به بازي با اسباب بازي

  : طراحي محصول 2



 

، تحليل 6ا كاربرد ابزارهايي همچون بارش فكرينتايج تحقيقات و پيش بيني و معرفي معيارهاي طراحي، ب و تحليل پس از بررسي
پس از توسعه طرحها در تطبيق با معيارهاي طراحي، پنج پردازي اوليه انجام شد. ايده ،8چارت مورفولوژيك و7كليدواژه ها، اسكمپر

  )3( تصوير  .معرفي گرديد آنها، طرح برتر دقيق و بعد از ارزيابي طرح نسبتا كامل و موفق انتخاب شدند

 

  : پنج طرح برتر در ايده پردازي و انتخاب طرح نهايي2شكل 

هاي طراحي و ابزارهاي ديگر، محصول بهينه سازي  هاي برتر طرح هاي مردود، كاربرد ليست ايده آلسپس با بهره مندي از ويژگي
سودمندي طراحي و عه، گرديد و به مواردي همچون سهولت نصب، استفاده و حمل و نقل، ايجاد تركيب هاي متفاوت در مجمو

  و اصول ارگونومي توجه شد و در نهايت محصول نهايي با ويژگي هاي كامل معرفي گرديد. چند كاربردي بودن

  : طرح نهايي و فرآيند استفاده 1-2

به شكل يك كيف شخصي كودك است كه با نصب بر روي انواع درب يا ديوارها در فضاي داخلي و خارجي، امكان بازي  وسيلهاين 
ها را براي كودك فراهم مي سازد؛ همچنين از آنجا كه بدنه، بسته بندي قطعات و متعلقات محصول نيز تلقي مي و انجام مهارت

توپ (كه  دوميله،  سهحلقه پرتابه،  سهدك فراهم مي سازد. متعلقات كيف شامل شود، امكان حمل و جابجايي آسان آنرا براي كو
كه  عدد صفحه متفاوت استشش يكي از آنها پارچه اي با اتصال چسب ولكرو است)، يك قطعه نصبي براي كنترل بهتر توپ و 

  هر صفحه قابليت متفاوتي را فراهم مي سازد.

                                                           
6 Brainstorming 
7 SCAMPER 
8 Morphologic chart 
 

  

 



 

 

  طرح نهايي :3شكل 

  هاي محصول ويژگي

 پنجه. -هاي پرتاب كردن، پريدن، لي لي كردن، حفظ تعادل روي يك پا و قدم زدن با پاشنه تقويت مهارت 
 .وزن پايين و حمل و نقل آسان 
 دار بودن محصول به منظور سهولت حمل و نقل توسط كودك.چرخ 
 .(چسب ولكرو) استفاده از اتصاالت آسان مثل پين و چسب پارچه اي دو طرفه 
 بسته بندي ثانويه (بدنه محصول، بسته بندي آن تلقي مي شود). عدم نياز به 
 استفاده در فضاهاي داخلي و خارجي. امكان 
 .امكان بازي به صورت مشاركتي و گروهي 
 .(امكان نصب روي درب ها براي فضاي داخلي، و درب يا ديوار براي فضاي خاجي ) سهولت نصب و استفاده آسان 
 ساده و پيچيدگي كم در طراحي. استفاده از اشكال و فرم هاي 
 .(استفاده از پالستيك و مكانيزم چسب پارچه اي ) كاهش تنوع مواد كاربردي 
 .تنوع در بازي و تركيب هاي متفاوت در مجموعه 
 .اشغال كم فضا و قابليت استفاده در فضاهاي كوچك 
 .توجه به استقالل كودكان در استفاده از محصول 
 ابي مورد نياز در بازي كودكان.توجه به ميزان هيجان و شاد 
 با توجه به ادغام چند محصول در قالب يك محصول و چند كاربردي بودن، هزينه توليد مقرون  تناسب هزينه توليد با كارايي )

  به صرفه است).



 

 

  باز كردن كمربند كشي و نصب روي درب :4شكل 

باشد داراي گيره هايي براي چنگش و اتصال به درب ميكمربندهاي كشي در دو طرف كيف تعبيه شده كه سر اين كمربندها 
شود. پس ي درب، كيف به راحتي بر روي درب نصب ميها به لبه). با كشيدن مختصر اين كمربندها و قالب كردن گيره5(تصوير

از محصول  ه معين) نيز وجود دارد. كودك در فاصلسال 6تا  3از نصب، امكان تنظيم ارتفاع (براي تناسب با قد كودكان سنين 
)، به ديگر اجزاءها و ، حلقهكه در اختيار دارد ( صفحات پرتاب، توپ ها، ميله هاگيرد و با استفاده از متعلقاتي نصب شده قرار مي

  تواند هم به تنهايي و هم به صورت دو نفره يا گروهي از محصول استفاده كند.پردازد. كودك ميها ميانجام مهارت

 

 با جابجايي كودك و حركات مختلف بدن  ها ي متفاوت براي اتصال به بدنه كيف و انجام مهارتهاصفحه :5شكل 

A : (پرتاب مستقيم با امكان چسبيدن توپ به سيبل) بازي توپ و سيبلB(حركات متفاوت دست و بدن و امكان بازي گروهي) بازي حلقه و ميله :  

C : دريافت توسط كودك)            بازي توپ و تور (امكان بازگشت توپ وD(پرتاب متفاوت توپ و امكان بازي گروهي) بازي پرتاب توپ درون حلقه :  

E :     (بازگشت توپ در جهات مختلف و دريافت آن) بازي توپ و صفحهF(پرتاب قدرتي و جمع آوري در خاتمه بازي) بازي پرتاب توپ در سبد :  

  

  

  : نحوه نصب صفحات روي كيف6شكل 



 

اي شود. پشت تمام صفحات در سه قسمت مشخص، چسب پارچهنصب صفحات با تركيب پين و مكانيزم چسب پارچه اي انجام مي
اي اعمال شده است. به مركز اين نقاط، كار شده و به مختصات اين سه قسمت، بر روي بدنه كيف هم قسمت مكمل چسب پارچه

ر رفته، تا استحكام صفحات را در حين بازي حفظ كند. با قرار دادن صفحات هايي روي صفحات و پين هايي رو بدنه بكاسوراخ
گردند (سهولت در اين نوع اتصال، امكان استفاده توسط روي پين ها (نقاط تعيين شده) صفحات به راحتي به بدنه متصل و جدا مي

گرفته شده است كه مكانيزم عملكردي  ). شش عدد صفحه متفاوت براي اين محصول درنظر7كند) (تصويركودكان را فراهم مي
  كنند. ها كمك ميها، هركدام به نحوي به بهبود و تقويت اين مهارتآنها ساده است و با توجه به ضعف كودكان در مهارت

 

  ، قدم زدن با پاشنه و حفظ تعادل روي يك پا لي، ليپرشهاي در مهارت با كاربردپا سطوحي به شكل كف :7شكل 

شود. چهار اي انجام ميبا استفاده از سطوحي به شكل كف پا، و قابليت چسبندگي اين سطوح با كاربرد چسب پارچه مهارت پرش
عدد) از اين سطوح درون كيف قرار دارد كه دو طرف آنها از دو بخش مثبت و منفي چسب پارچه اي تشكيل شده  هشتجفت (

همچنين شود. ي با همين مكانيزم را دارد، به دور پاي كودك بسته مياست. در بخش مكمل، يك پابند ساده كه قابليت چسبندگ
اين بخش مي تواند در سطح زيرين دمپايي يا صندل كودكان قرار گرفته و از بند مربوطه به منظور اتصال به پاپوش كودك استفاده 

كند عمل گيرند و كودك سعي ميار ميسطوح به شكل دلخواه روي زمين قرشود تا فشار وارد بر پا در هنگام پرش كاسته شود. 
اي شكل پابند با اين سطوح به سبب كاربرد چسب پارچه اي، موجب اتصال پرش را روي سطوح انجام دهد. برخورد سطح دايره

توانند كند. سطوح مذكور ميگردد و كودك با هر پرش روي سطوح بعدي، سطوح قبلي را با خاصيت چسبندگي آنها، جمع ميمي
ت كمك به مهارت لي لي، به صورت منظم و با فاصله معين از يكديگر قرار بگيرند؛ و همچنين با قرارگيري در فواصل كمتر به جه

). براي انجام مهارت قدم 8هايي همچون جهيدن و يورتمه رفتن تاثيرگذار باشند (تصويرو يا بيشتر از يكديگر، در بهبود مهارت
مهارت قدم زدن روي پنجه را  شود تا كودك به پيروي از حالت قرارگيري پابند،پا بسته ميزدن با پنجه، پابند به قسمت پنجه 

  تمرين كند.

تواند بر روي انواع درب ها نصب گردد و به كمربندها امكان نصب محصول در فضاي خارجي را نيز فراهم مي سازند. محصول مي
  ) 9 ربندها بر روي ميخ و ديوار مورد نظر نصب مي شوند. ( تصويرهاي كمشيوه ديگر، با اتصال دو ميخ بر روي ديوار، گيره



 

 

  استفاده از محصول در فضاي داخلي وخارجي :8شكل 

  . آزمون محصول 3

توانبخشي و درماني شهر تهران  ، به شيوه تصادفي از چند مركزسال 6تا  3سني بازهتاخير حركتي در  كودك 36در اين مرحله 
الزم به ذكر است،  تعامل با محصول طراحي شده آزمون شوند و تاثير محصول مورد بررسي قرار گيرد.انتخاب شدند تا پس از 

سال (هر يك سال يك  ششتا پنج و پنج تا  چهار، چهارتا  سهگروه سني  سهبه بطور تقريبا برابر  سال 6تا  3محدوده سني 
مورد بررسي قرار گرفت و وضعيت كودكان  IIرنوِدِدر آغاز، مهارتهاي حركتي كودكان بر اساس آزمون  گروه) تقسيم بندي شدند.

در كودكان با همكاري والدين و كاردرمانگران  ارائه شده است. سپس 2ثبت گرديد كه نتايج در نمودار  در انجام حركات درشت
پرداختند تا تاثير اين محصول بر بهبود مهارتهاي حركتي  هبازي و تعامل با محصول طراحي شدده روز كاري به  زمان مدت

). الزم به ذكر است كه به منظور حصول اطمينان از استفاده از محصول و صحت انجام فعاليتها، يكي از 10( تصوير مشخص گردد
  محققين هر روز و چند ساعت كاري در مركز مورد مطالعه حضور داشته است.



 

  

  (انجام مهارتها و جابجايي صفحات): تست محصول 9شكل 

  نتيجه

 IIرنوِدِپس از ده روز كاري و انجام حركات با استفاده از محصول طراحي شده، مهارتهاي حركتي درشت كودكان مجدد با آزمون 
رتهاي حركتي اين محصول در بهبود مها دهد كه در مجموعمورد بررسي قرار گرفت تا تغيير احتمالي، ارزيابي گردد. نتايج نشان مي

 –در حركات پرتاب از باالي شانه، قدم زدن پاشنه  سني موثر بوده است ولي بيشترين تاثير و بهبود مهارتها را بازهدرشت اين 
  )3. (نمودار پنجه، لي لي و حفظ تعادل روي يك پا شاهد هستيم

 

  درصد انجام موفق حركات درشت به تفكيك حركات و سن ( قبل از تست محصول ) : نمودار 10شكل 



 

 

  : نمودار درصد انجام موفق حركات درشت به تفكيك حركات و سن ( بعد از تست محصول)11شكل 

عاملي حياتي براي دوران رشد كودكان است و تاثير بسزايي بر رشد جسمي، شخصيتي، عاطفي و هوشي  ،با توجه به اينكه بازي
مي افزايد، در اين پژوهش با افزايش رغبت و پذيرش كودكان دارد، و اينكه تركيب بازي و آموزش، اثرگذاري آموزش را بر كودكان 

كه ضمن مهيج، جذاب و چند كاربردي بودن، مهارت هاي حركتي سعي بر آن شد تا محصولي در قالب وسيله بازي طراحي شود 
نتايج نشان داد كه اين محصول در بهبود درشت كودكان را به چالش كشيده و تاثير بسزايي بر بهبود و تقويت آنها داشته باشد. 

بر نحوه انجام مهارتها تواند تاثيرگذار است و ضمن كاهش مشكالت موجود، مي سال 6تا  3مهارت هاي حركتي درشت كودكان 
ها، مراكز تواند در منازل، مراكز توانبخشي، مهدكودكدر كودكان تاثير گذارد و روند رشد آنها را بهبود بخشد. اين محصول مي

نتيجه ارزشمندتر اين پژوهش اين است كه با انجام  آموزشي و كليه فضاهاي داخلي و خارجي مورد استفاده كودكان قرار گيرد.
ت كاربردي و توسعه اي ميان رشته اي و بهره مندي از پژوهش هاي بنيادي انجام شده، مي توان گام هاي موثر در جهت تحقيقا

بهبود يا رفع مشكالت جسماني كودكان و بزرگساالن كشور برداشت و به بيان ديگر، پژوهش هاي كاربردي در هنر مي تواند نقشي 
  باشد.موثر بر ارتقاء سطح سالمت اجتماع داشته 
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