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  چكيده

 ضعف و هستند مشكل دچار نوشتن در هاآن از يدرصد كه دهديم نشان مدرسه نيسن در كودكان مرتبط با يهاپژوهش
 و كرده اختالل دچار مدرسه در را هاآن تيفعال كه رديگيم نشأت دست فيظر يحركت يهامهارت كامل رشد عدم از هاآن

 يبراكه  است ضروري رو نيا از. كرد خواهد شانيا متوجه نفسعزت كاهش و يليتحص افت جمله از يريناپذجبران صدمات
 يالهيوس يطراح هدف با حاضر پژوهش كودكان اقدام شود. يآموزششرايط  بهبود و دست فيظر يحركت يهامهارت يريفراگ

 يبرا انجام شده است. سال ٧ تا ٣ كودكان دست فيظر حركات انجام بهبود و قلم حيصح كنترل و گرفتن دست در منظور به
 يابزارها زاي انجام شده و اكتابخانه و يدانيم قاتيتحق نيازسنجي در خصوص مشخصات طراحي، و حصول هدف مذكور

نتايج  .گرديد استفاده پژوهش ازيموردن يهاداده مناسب يآورجمع جهت درنفر)  100(با حجم نمونه  مصاحبه و پرسشنامه
 ضعف ،دست فيظر يحركت يهامهارت در ضعف علت به كودكان در قلمچنگش ييتوانا عدم دهد كهپژوهش نشان مي

 گردد؛تشديد مي يآموزش مناسب امكانات و زاتيتجه نبود با كه باشديمي و عدم يادگيري الگوي صحيح چنگش اچهيماه
 جمله از تيخالق و يپردازدهيا مختلف هايدر فرايند طراحي، از روش. گوي نياز مذكور باشدمحصول موردنظر بايد پاسخ لذا

گويي به نيازها، سازي شد تا ضمن پاسخبهينه برتر طرح استفاده گرديد و پس از ارزيابي، چارت مورفولوژيك بارش ذهني و
نفر كه به روش تصادفي انتخاب  30اي با حجم سازي شده توسط نمونهامكان توليد و عرضة آن نيز ميسر گردد. محصول نمونه

  ر گرفته و تاثير مثبت آن توسط كارشناسان و متخصصان مورد تاييد قرار گرفت.  شدند، مورد بررسي قرا
  

  واژگان كليدي: 

  ي.حركت يهامهارتاختالل  ،قلمچنگش كودكان،ظريف  حركات محصول، يطراح



 

  

  

  مقدمه 

 يارتباط يهامهارت ريسا با نوشتن تفاوت. است گرفته نام مهارت نيترملموس ،نوشتن ه،يپا يليتحص يهامهارت انيم در
نياز موفقيت هاي اساسي و پيشنوشتن عالوه بر اين كه از مهارت .گذارديم يجا به خود از يكتب يسند نوشتن كه است نيا

  .)22: 1378 ،يميسل(آيد هاي اساسي و مورد نياز به حساب ميتحصيلي و مدرسه است، در زندگي روزمره نيز از مهارت

 كودكان نيب در ،نوشتنضعف در . است شده خوانده يسينارسانو و يحركت يداريد مشكالت نام با ،دست با نوشتن يهايكاست
 يبرا 1يرافگسيد اصطالح. شوديم دهيد اًاكثر يريادگي ژهيو يهايينارسا و فيخف يمغز يهابيآس ،يمغز صدماتدچار 
 اريبس مهارت چند با واقع در نوشتن عمل. شوديم برده كار به سندينويم بدخط اريبس يعيطب هوش رغميعل كهي كودكان

 كلمه، و حرف هر شكل يكيگراف ميترس ها،هكلم صورت به موضوع ميتنظ ذهن، در موضوع ينگهدار ييتوانا جمله از مشخص،
 كه ستين يشگفت يجا بيترت نيبد. دارد سروكار ،يكاف يحركات و يداريد ةحافظ داشتن و نوشتن ابزار حيصح يريكارگهب

. زاننديگر آن از امكان حد تا و زاريب ينوشتار زبان يهاتيفعال از يريادگي خاص يهايناتوان به مبتال كودكان از ياريبس
  .)78: 1386 گر،كوزه(

 در. گذرندمي رشد مختلف مراحل از بلوغ، تا آغاز از كودكان كه دهدمي نشان كودك رشد به مربوط هايپژوهش و هانظريه
 جنبش و حس مدد به كودك مرحله، اين در. شودمي گذاشته سرپشت حركتيحسي مرحلة اول كودكي، و شيرخوارگي خالل

 كه معتقدند حركتيادراكي روش طرفداران نيهمچن. پردازدمي تجربه به خود اطراف محيط دربارة حركتي حيطة در و
 و ادراكي سيستم و حركتي سيستم مناسب رشد از پس ترعالي ذهني فرايندهاي و است يادگيري مبدأ ،حركتي يادگيري
 مشهورترين از يكي ،2كپارت نيول دكتر نظر به. آيندمي وجود به ادراكي و حركتي يادگيري ميان ارتباطي پيوندهاي همچنين
 تنظيم ايگونه به را خود نظرية وي. است مؤثر تحصيالت و هوش بر حركتي هاييادگيري حركتي،ادراكي روش پيشتازان

 هاينارسايي از يكي. شود مي نتيجه شده داده تشخيص هاينارسايي اصالح يا ترميم براي هايياقدام و هافعاليت آن از كه كرده
 و رشدي اختالل كه است4ديسپركسيا يا حركتي نارسايي و ٣رشدي يهماهنگ اختالل دبستان سنين دركودكان بارز

 در مشكالتي توضيح براي رشدي، هماهنگي اختالل. دهدمي قرار تأثيرتحت طبيعي و سالم كودكان در را حركتي هايتوانايي
 داشتن يا يادگيري زمينة در مشكلي صورت به كودكي ابتداي در مشكل اين. رودمي كار به حركتي هايمهارت رشد زمينة

 غيرماهرانه حركات خود از حركتي، نارسايي دچار كودكان. شودمي آشكار دارند حركتي هماهنگي به نياز كه هاييمهارت
 اساس بر دبستان اولية هايسال برنامة زيرا ،اهميت دارد ممكن زمان زودترين در حركتي نارسايي تشخيص. دهندمي نشان

 يرشد يروند اختالالت اين كه آنجا از ) 48: 1388 گران،يد و سلمان. (است شده ريزيپايه كودك در هامهارت توسعة
 38: 1396 ،يعابد نور، يقاض همامي، يصفو( يابندمي ادامه بزرگسالي تا و شوندمي شروع دبستان از پيش از يعني دارند؛

 به چشمگيري طوربه تا ندكمي كمككودكان مبتال با ابزار مناسب،  تعليمي و آموزشي حمايت و درمان ،فوري تشخيص، )
  .)48: 1388 گران،يد و سلمان( شوند چيره شانحركتي مشكالت
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2 Newell. Kephart 
3 Developmental Coordination Disorder(DCD) 
4 Dyspraxia 



 

  

  

  

 يوافر تياهم كودكان يمهارت و يشناخت ،يدانش يهاهيپا يرگيشكل در سال 7 تا 2 يسن ةدور ،5اژهيپ ژان يةنظر طبق بر
 گاالهو،( رديگيم صورت سال 7 تا 3 يسن ةدامن در يحركتيادراك رشد زانيم نيشتريب نيهمچن و) 292: 1383برك،( دارد

 لذا ست،يجهان و مهم ةمسئل كي) يحركت مهارت( يادگيري اختالالت كه موضوع اين به توجه با ).113: 1390آزمون،
مناسب  يطراح با و منسوخ يهاروش بدون سال 7 تا 3 يسن ةباز در مشكل اين بر غلبه براي هاييحلراه به دستيابي

 نظر به يضرور قلم حيصح كنترل و گرفتن دست در نيهمچن و فيظر حركات انجام بهبود و تيتقو خصوص در يالهيوس
 و يعيطب يزندگ توانندينم كودكان نيا كه بود ميخواه شاهد ما آن انجام در ريختأ اي پروژه نيا انجام عدم بازيرا  .رسديم
 مناسب و نرمال طيشرا به سن شيافزا با و مانده عقب آموزش و ليتحص مراحل از نيبنابرا رند،يبگ فرا را نوشتن درست وهيش
 يبرابر باعث مناسب، ابزار يطراح به همين علت. شونديم دور يزندگ ياصل ريمس از و شده سرخورده ده،ينرس شانسن با

 و هوش از بتوانند زين كودكان نيا تا دشويم نوشتن و چنگش ف،يظر حركات در يحركت يناتوان نيا خصوص در ياجتماع
  .كنند يزندگ نرمال افراد مانند ي خود استفاده نموده وهايتوانمند

  پيشينه تحقيق

ها انجام ها در اين مهارتو ميزان توانايي آن كودكان دري، اختالل نوشتن حركت هايمهارت يابيارز خصوص در تحقيقاتي
  شده است كه به شرح زير مي باشد: 

 از ،"ييابتدا ةدور در آموزاندانش يبدخط بر ثرؤم عوامل" عنوان با يامقاله در ،)1395ي (ندريفا ياريبخت و بخش دينو 
 و كردند ادي يبدخط بر مدرسه يتيترب يآموزش يهاوهيش و معلم ،آموزدانش خانواده، به مربوط يكل علل از مورد سه ريتاث

 يبرا نيتمر و روش يكسري تينها در ودانسته  آموزدانش خود به مربوطي و نارسانويسي را بدخط بر ثرؤم علت نيترمهم
 ص،يتشخ عالئم،( نوشتن در اختالل" عنوان تحت يامقاله در )1378ي (ميسل. دادند ارائه يمورد صورت به اختالل نيا بهبود
 انواع و برده نام ينوشتار زبان يبرا هياول يازهاينشيپ از و پرداخته نوشتن تياهم و لزوم به" )درمان و ميترم ها، كمك

 )1386( گركوزه .است پرداخته آن درمان روش و راهكار چند انيب به سپس كرده، يبندطبقه را نوشتن ينهيزم در مشكالت
 ييشناسا به ")يسينو نهيقر و يسينو وارونه ،يسينو نارسا( نوشتن مشكالت حل يبرا يآموزش يكردهايرو"عنوان با يامقاله در
 پرداخته) يريادگي اختالل( ژهيو يازهاين با آموزاندانش در) يسينونهيقر و يسينو وارونه ،يسينارسانو( نوشتن مشكالت حل و

 ميتنظ ذهن، در موضوع ينگهدار ييتوانا جمله از مشخص، اريبس مهارت چند با واقع در نوشتن عمل دارديم اذعان كه است
 يداريد ةحافظ داشتن و نوشتن ابزار حيصح يريكارگه ب كلمه، و حرف هر شكل يكيگراف ميترس ها،كلمه صورت به موضوع

 "عنوان تحت يامقاله در )1386( گرانيد و آزادباشد. و رفع آن نيازمند روشي علمي مي دارد سروكار ،يكاف يحركات و
 مهارتبه اين نتيجه رسيدند كه  "ساله 11-9 يعاد و نوشتن اختالل با كودكان دست حركتيحسي هايمهارت مقايسه
 ةرد در عادي كودكان از ترضعيف معناداري طورهب نوشتن اختالل با كودكان دست حركتيحسي هايمهارتو  نويسيدست
نسبت  نوشتن اختالل با كودكان دست حركتي مهارتو  لمسة آستان بين معناداري اختالف همچنين .باشدمي 9-11 سني

                                                           
5 Jean Piaget 



 

 از رتضعيف معناداري طور به نوشتن اختالل بانيز  كودكان دست ظريف و درشت گرفتن قدرت. وجود دارد عادي كودكانبه 
   كودكان

  

  

  

 و دقت ،ييخوانا زانيم بر قلم گرفتن يهاسبك ريتأث" عنوان تحت يامقاله در ،)1382( پوشنهي و كل يصمد .بود عادي
 آموزاندانش ينوشتار سرعت و دقت ،ييخوانا بر قلم گرفتن يهاسبك ريتأث يبررس به "ييابتدا آموزاندانش ينوشتار سرعت

 مختلف يهاسبك كهبه اين نتيجه رسيدند  مطالعه موردة جامع از ،يمقطع ةمطالع كي در كه پرداختند ييابتدا دوم هيپا
 يدارا آموزانِدانش عملكرد ةجينت در. است بوده مؤثر آموزاندانش دست گرفتن قدرت و ينوشتار دقت زانيم بر قلم، گرفتن
  باشد.مؤثر مي دست گرفتن قدرت و ينوشتار دقت در ا،يپو انگشت سه با قلم گرفتن سبك

اما  .هستند قائل ياساس نقش نوشتن يبرا متخصصانمتحققان و  اكثركه  شوديم مشخصموجود  هايپژوهش جينتابر طبق 
هاي صرفًا تئوري، منسوخ شده و ها تمركز و هدف بر روي ارزيابي وضع موجود، نيازسنجي و ارائة راهكاردر اكثر اين پژوهش

يم صورت سال 7 تا 3 يسن ةدامن در يحركتيادراك رشد زانيم نيشتريببا توجه به اينكه  باشد. لذاگاهي غيركاربردي مي
 پيشگيري جهت حركتي تردقيق راهكارهاي ازموقع از طراحي، مندي بهمي توان با بهره )113: 1390آزمون، گاالهو،( رديگ
  .نمود استفاده نوشتاري اختالل مشكالت با كودكان درمان و

  قيتحق روش

 كه شده است يطراح يمحصولبر اساس مطالعات و نيازسنجي انجام پذيرفته،  رايز است؛ يكاربرد هدف بنابر پژوهش نيا
 قابل استفاده خواهد بود. هستند فيظر يحركت يهامهارت در ضعف دچار كه يكودكان دست در قلم چنگش ليتسه يبرا

 .استفاده شده است مصاحبه و پرسشنامه يهاابزار از وشده  يآورجمع يدانيم اي وكتابخانه روش دو به ز نيزاين مورد اطالعات
هاي حركتي ظريف (بخصوص در چنگش قلم) هستند و به دليل سهولت توان در مهارتگروه هدف اين پژوهش، كودكان كم

ي درمان و يتوانبخش مراكز ازی نفر 100نمونه حجمبه  ،پژوهش پرسشنامهدسترسي، جامعه هدف، شهر تهران انتخاب گرديد. 
سازي شده نيز نمونه محصول آزمون يبرااي) انتخاب شدند. گيري خوشهشهر تهران ارائه گرديد كه به شيوه تصادفي (نمونه

 ليتحل روش بنابر بيترت به پرسشنامه ييايپا و ييروا. ندشد انتخاب مراكز نيا از يتصادف روش به نفر 30اي با حجم نمونه
 اختالل مشكالت آزمون، يبرا نمونه انتخاب اريمع .) 74/0=  كرونباخ يآلفا( قرارگرفت دييتا مورد كرونباخ يآلفا و محتوا

  است. سال 7 تا 3 نيسنكودكان با  در ينوشتار حركتي و

  نوشتن در اختالل و يحركت يها مهارت

 رشد ربناييز ه،يپا يحركت هايمهارت) 648: 1391 گران،يد و يمحمد. (است ياديبن حركات يالگو ظهور ةدور كودكي
 به هيپا يحركت هايمهارت در ديبا يورزش هايمهارت و روزمره يحركت هايمهارت رييادگي براي افراد و است يحركت
 و  هاستمهارت گريد و يورزش هايمهارت رييادگي اساس ه،يپا يحركت هايمهارت واقع در. باشند دهيرس كامل ايتجربه

 نيا محدود رشد رو نيا از. (دارد ارتباط بعدي ارادي حركات اكتساب با هيپا يحركت هايمهارت مناسب الگوي رييفراگ



 

 ينيوز). (است زندگي يبعد مراحل تخصصي حركات انجام در فرد ييتوانا بر ميرمستقيغ و ميمستق يامدهايپ يدارا ها،مهارت
  )1392 ر،يضم پاك ،ياتيح طاهر،

  

  

  

  

 يهامهارت. شونديم ميتقس ٧فيظر هاي حركتيمهارت و 6درشت ي حركتيهامهارت يكل ةدست دو به يحركت هايمهارت
 ديتول در كه پا عضالت مانند كند؛يم فايا را عمده نقش آن ديتول در بدن بزرگ عضالت كه است ىيهامهارت درشت يحركت

 عضالت از گروهى قيطر از شتريب فيظر حركات. است ريدرگ رفتن سكسكه و دنيدو رفتن، راه مثل حركات از ىيهامجموع
 باعث ساعد و دست انگشتان كوچك عضالت رايز رد؛يگيم انجام دست با كه حركات از ارىيبس مثل شود،يم كنترل كوچك

 جزو قىيموس نواختن اي كردن پيتا كردن، ياطيخ كردن، ينقاش مانند حركاتى ن،يبنابرا. شوديم انگشتان در حركت ديتول
  )53: 1393 ،يكرد. (ديآيم حساب به فيظر حركات

 اختالل كه يآموزاندانش آمار و است توجه قابل هستند يليتحص اي يرفتار مشكالت از يبرخ دچار كه يآموزاندانش شمار«
كردي نشان  قاتيتحق نيهمچن) 7: 1395 ،يزيتبر(» است شده گزارش درصد 12 تا 4 نيب دارند، خاص يمعن به يريادگي

 عملكرد فيظر هاىمهارت در درصد 56/77 و درشت هاىمهارت در ازكودكان درصد 06/56نيانگيم طوربه دهد كهمي
 اط،ياحت معرض در فيظر هاىمهارت در درصد 9/14 و درشت هاىمهارت در درصد 86/23 اما ،رنددا شرفتهيپ و عىيطب
  ) 53: 1393،يكرد( .هستند رشدى ريتأخ دچار فيظر يهامهارت در درصد 65/7 و درشت يهامهارت در درصد 83/12

 نيوالد و مدارس معلمان. باشديم نيا از شتريب مراتب به هستند يريادگي مشكالت يبرخ دچار كه يافراد شمار ديترد يب«
 وقت و يانرژ صرف بر عالوه كه رنديگيم كمك منسوخ گاه و يميقد يهاروش از آنان مشكالت حل يبرا غالباً  كودكان،
 زين و نيوالد تيعصب و يسرخوردگ ،يمردگدل أس،ي موجب است ممكن بلكه ندارد، دنبال به يچندان حاصل تنها نه فراوان،
   )7: 1395 ي،زيتبر(» .داشت خواهد دنبال به را يليتحص افت تاًينها و شده آموزاندانش عالقه رفتن دست از و يخستگ

 يخطا نوع ديبا بلكه كند،ينم حل را يمشكل است يسينارسانو كته،يد در آموزدانش مشكل علت كه مطلب نيا گفتن
 درمان و ميترم يبرا علل، آن به توجه با سرانجام و شناخت را خطاها آن علل اي علت سپس و كرد مشخص را يسينارسانو
 هايمهارت و حركتي هماهنگي بين ويژه ارتباط بر هاپژوهش اغلب كه آنجا از). 19: 1395 ،يزيتبر( نمود اقدام و يطراح

 اجرايي هايكنش با ظريف حركتي هايمهارت بين ارتباط بررسي به كارلسون اند،پرداخته اجرايي هايكنش با درشت حركتي
 همامي، يصفو. (است يكديگر به وابسته اجرايي هايكنش و ظريف حركتي هايمهارت رشد كه رسيد نتيجه اين به و پرداخت

  ) 42: 1396 ، يعابد نور، يقاض

  تشخيص مسئله و طراحي

                                                           
6 Gross motor skills 
7 Fine motor skills 



 

به واسطة مصاحبه  انكاردرمانگر اي يانمرب ن،يوالد ،يحركت ريخأت سال 7 تا 3 كودكان ،گروه نيا هدف كاربراننيازسنجي از  
   و ارائة پرسشنامه انجام شده است. در نتيجة نظرسنجي از متخصصان اين حوزه مشخص شد كه عالوه بر محدودة سني و

  

  

  

  

گروهي يا انفرادي بودن و مكان انجام وجود اختالل حركتي ظريف در دست، اهميت فرم و رنگ، ايجاد نشاط و هيجان، 
هاي دست كودكان داراي اين اختالل و انتخاب (ابعاد و اندازه 8تري به دليل وجود تفاوت آنتروپومتريهاي مهمدرمان، شاخصه

كه ابزار و وسايلي  كه داشت توجه ديبا ذا؛ لرنديگ قرار مدنظر يطراح در ديبا كهها وجود دارد قطر چنگش مناسب) در آن
. متاسفانه تا به امروز دنباش كودك يرشد و يذهن يهاييتوانا درخور و ينتروپومترآ ق،يعال سن، متناسب با شوند،طراحي مي

گونه از كودكان را برطرف كند در دسترس نبوده و به همين علت در اغلب هاي مهم، نياز ايناي كه با توجه به شاخصهوسيله
  سختي انجام شده يا با شكست مواجه شده است. موارد، بهبود وضعيت كودكان به

 فرايند طراحي محصول 

 صورت به هاطرح ،يطراح و معيارهاي دهايبا به يابيدست و يمطالعات فاز شرفتيپ با و آمدهدستبه اطالعات بررسي به توجه با
 تيتقو. 2 و  قلم ةكنند كنترل و هنگهدارند. 1: بخش 2 در هادهيا ،يجيتدر تكامل با و ردندك دايپ توسعه و ليتكم گامبه گام

 و 11اسكمپر ،10كيمورفولوژ چارت ،9فكريبارش  يهاروش از بخش نيا درهاي حركتي ظريف ارائه گرديد. ة مهارتكنند
 )، دو2و1طرح برگزيده (شكل 6از بين  تينها در و شده استفاده كاربر ازين با سوهم يهادهيا به يابيدست يبرا هاروش گريد

  گردد.ميها ارائه اند كه به اختصار توضيحاتي در خصوص آن، انتخاب شدهاندبوده پروژه يگوپاسخ كه )3نهايي (شكل  طرح

 

                                                           
8 Anthropometry 
9 Brainstorming 
10 Morphologic chart 
11 SCAMPER 

قلم ةكنند كنترل و نگهدارنده گروهي در پردازدهيا رگزيدةب طرح: سه 1شكل  قلم ةكنند كنترل و نگهدارنده گروهي در پردازدهيا رگزيدةب طرح: سه 1شكل    



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 ستيل كاربرد مردود، يهاطرح برتر يهايژگيو بنابر برتر طرح ارزيابي شده و اريمع -ارزش جدول براساس ها طرحسپس 
هاي كامل و گرديد تا در نهايت محصولي با ويژگي يسازنهيبهو ديگر موارد،  سبز يطراح اصول )،IFR ي (طراح يهاآلدهيا

  بر طبق نيازهاي موجود معرفي گردد.

 هاآن از استفاده روش و شده يطراح يابزارها يمعرف

هاي برتر در مرحله: دو طرح نهايي از بين طرح3شكل  پردازي در هر دو گروهي ايده  

 دست فيظر يحركت يهامهارت ةكنندتيتقو گروه در يپردازدهيا ةديبرگز طرح سه: 2شكل



 

  :قلم ةكنند كنترل و نگهدارنده محصول -1

  

  

  

  

 يانيم انگشت و گرفته را مداد نيطرف شست، و اشاره انگشت دو كه است 12داپيتر اي يانگشت سه قلم چنگش حيصح يالگو
 ابزار و لوازم از يمدت از پس كاربر نكهيا چنگش، حيصح يالگو آموزش فرايند در. دارد را گاههيتك و هيپا نقش مداد ريز در

 يمبنا بر رو شيپ يهادانهانگشت از كدام هر. باشديم تياهم حائز اريبس سديبنو بتواند هاآن از استفاده بدون و شود ازينيب
 به و زمان طول در تا دهديم كاربر به را امكان نيا كه اندشده يطراح نوشتن در استفاده مورد انگشتِ سه يهااندازه و ابعاد
   .بشود ازينيب لهيوس نيا از كامل طوربه تينها در و كند استفاده دانهانگشت يكمتر تعداد از جيتدر

  

 را هادانهانگشت از كدام هر توانيم ،گرفتن يالگو در مشكل نوع و نوشتن در ضعف زانيم به توجه با فرايند استفاده در
 توانيم ي)انگشت كالهك بر هاانگشت قيتطب( قلم يرو بر ها دانهانگشت نصب از پس .كرد نصب قلم يرو بر و نمود انتخاب
  )5(شكل  .كرد نوشتن به شروع و گرفتدر دست  را قلمسپس  داد، قرار يكونيليس يهاكالهك درون را هاانگشت

 حيصح يالگو بهتر يريادگي نوع يبرا آزادانه انتخاب و محصول از كاربر استقالل يبرا هادانهانگشت بودن مجزا علت: نكته
  .باشديم چنگش

                                                           
12 Trepod 

قلم ةكنند كنترل و نگهدارنده محصول:  4 شكل  

ي)انگشتنوك ينوشتن يهاكاله( قلم ةكنندكنترل و نگهدارنده محصولاستفاده از  نحوة: 5شكل   



 

  

  

  

  

 را او درمان مراحل در و آموزش يپروسه در كه يابزار از استفاده به كودك كه داشت خاطر به را نكته نيا ديبا نيهمچن
محصول يا  ،يدگيچيپ نيكمتر و هافرم نيترساده با ديبا اساس نيهم بر. دهدينم نشان يرغبت دهد نشان گرانيد از زيمتما

  .كرد يطراح شيبرا را وسيله

  هاي محصول:ويژگي

 خواهد مختلف يهاطيمح در آن از استفاده يبرا يشتريب رغبت كودك و نكرده زيتما جاديا كه درك قابل و ساده فرم -
  . داشت

  .هادانهانگشت هر عدد از كردن حدف با چنگش حيصح يالگو كامل يريفراگ تا گامبهگام صورت به محصول از كاربر استقالل -

  ي.ذارگيجا هنگام در يمرب و كاربر توسط كالهك در) اول بند( انگشت شدن دهيد يبرا شفاف اليمتر وجود -

  .تماس نيح بهتر چنگش و ها دانهانگشت در انگشت ماندن ثابت و بهتر يريگيجا يبرا محصول سطح در بافت وجود -

   .دست با آسان قيتطب و محصول از استفاده سهولت -

  .انگشت هر با متناسب قيدق يهااندازه و ابعاد از استفاده -

  .ها دانهانگشت از كدام هر از مجزا صورت به قطعات از استفاده -

  .)كپارچهي بدنه با( يطراح در كم يدگيچيپ و يكاربرد مواد تنوع كاهش -

  .محصول در اتصاالت و قطعات حداقل از استفاده -

  .ها دانهانگشت در دست قيتعر عدم -

  .دلخواه تعداد با مجزا صورت به ديخر امكان -

   .آسان نقل و حمل و نييپا وزن -

  .كم ةنيهز با ديتول امكان -

  

  

  



 

  

  

  :دست فيظر يحركت يهامهارت ةكنند تيتقومحصول  -2
  

  

  

  

  

  

  

ها و كش و نخ را خارج بندي محصول را نيز دارد باز كرده، مهرهدر اولين مرحله از استفاده، صفحه تاشو كه نقش بسته -
  )7و  6كنيم. ( شكل مي

  

  

  

  

  

  

  

). پس از خروج محتويات، صفحه را باز كرده 7ها در سه رنگ و سه مقاومت (شكلها (در دو سايز) و كشها، نخخروج مهره -
باشد. ها ميقرارگيري مهرهكنيم. (به صورتي كه سوراخ ها به سمت باال باشند). در مرحلة بعد، صفحة بازي آمادة و برعكس مي

هاي فشاري شود. مهرههاي ظريف، هماهنگي چشم و دست و افزايش دقت كنترل انجام ميتمرين اول به منظور تقويت مهارت
ها به صورت تواند نخ را از سوراخ  مهرهگيرند. حال كودك ميبا وجود يك رزوة تك عددي با يك فشار در جاي خود قرار مي

  ند.تصادفي رد بك

  

  

 محصول تةبس كردن باز، استفاده از شيپ: 6شكل

 يهاسوراخ در هانخ يريگيجاو  هامهره يريگرقرا ،يباز ةصفح يسازآمادهو ، الحاقاتهامهره خروج: 7شكل
  1 نيتمر - موجود



 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

اما با  1يك مهره همانند مهرة موجود در تمرين شماره شود: دو نوع مهرة جديد به بازي اضافه مي 2ة در تمرين شمار -
تر شود) و مهرة ديگر با شيار قرقره مانند در تر (براي افزايش دقت اين سوراخ ريزتر شده تا كار كمي سختسوراخ كوچك

يي كه كاردرمانگر، شود، تا جاقسمت بااليي آن، تا نخ بر گردن آن بپيچد. اين كار به صورت تصادفي بين هر سه مهره انجام مي
ها در مرحلة دوم هاي كودك به اندازة كافي تقويت شده است. الزم به ذكر است كه مهرهمربي يا والدين حس كنند مهارت

  )9و 8ها را براي جا زدن بپيچاند. (شكل داراي رزوه هستند و كودك بايد آن

  

  

  

  

  

  
  

  

به وسيلة سه نوع كش در سه درجة مقاومت  مرحله نيا دري قبل، هاي حركتي ظريف در دو مرحلهبعد از تقويت مهارت -
شود. ها پرداخته ميقرمز:  مقاومت زياد) به تقويت عضالت انگشتان و تحريك آن  |زرد: مقاومت متوسط |(سبز: مقاومت كم

  ركت ها، منع لرزش انگشتان، اعمال نيرو در راستاي مختلف و پيوستگي، مشابا اين تمرين مواردي اعم از افزايش قدرت ماهيچه

ي برابازي  بر روي صفحة ديجد يهامهره يريرگقرا: 8شكل
 2انجام تمرين

 يبرا مهره يباالدر  بافت وجود: 9شكل
دار ن آن، نحوه نصب مهرة رزوهچانديپ ترراحت

  2بر روي صفحة بازي در تمرين

نارنجي ر به رنگ دارزوه يهامهره يريقرارگ ةنحو:  10شكل 
  3بر روي صفحه در تمرين



 

  

  

  

هاي ظريف ي تمام اين مراحل، ضعف عضالت برطرف شده و مهارتشود تا در نتيجهو انسجام حركات انگشتان انجام مي
ها در اين مرحله مشابه با مرحله دوم داراي رزوه براي نصب بر روي صفحة بازي بوده ). همچنين مهره10تقويت گردد (شكل 

ها و اعمال نيرو (پيچاندن) داراي بافت در قسمت وردن در هنگام باز و بست مهرهو براي چنگش بهتر و جلوگيري از ليز خ
  )9بااليي است تا از دست كاربر ليز نخورد. (شكل 

هاي صفحه و دوم: قالب انداختن بين دو مهره با نكته: دو حالت كار با كش وجود دارد. اول: استفاده از شيار موجود در لبه
  هاي مختلف. فاصله

  

  

  

  

  

  

  

عدد) كه كش در آن جاي گرفته و در گردن  12هاي صفحة بازي وجود دارد (جمعاً شش عدد شيار در دو طرف كناري لبه -
  )13و12گيرد. (شكل قرار ميهاي داراي شياِر قرقره مانند مهره

 

  

  

  

  

  

  

 يهانيتمر و هامهره همراه به يباز ةصفح: 11شكل
  يامرحله سه

ر كنا اريش در كش يريقرارگ محل : 12شكل 
  بازي صفحة

 ها در شيار موجودديگر از نحوة قرارگيري كش يينما و يباز ةصفح پشت اتييجز : 13شكل 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  )15محيط (شكل  درو استفاده  نصب ةنحو -

  
  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طيمح در استفاده و نصب ةنحو: 15 شكل

بندي (صفحة اصلي بازي به ات در بستهقطع يريگيجا و محصولة استفاد از بعد : 14شكل 
  شود)بندي استفاده ميعنوان بسته



 

  

   

  ويژگي هاي محصول:

 باي مرب اي سنهم كاربر كي ةليوس به هاستفاد در مشاركت( محصول از استفاده به بيترغ و يمشاركت و يتعامل يباز امكان -
  .)صفحه شدن يقسمت دو

با در نظر گرفتن سه نوع تمرين مهارتي با عملكرد  فيظر يهامهارت تيتقو در متفاوت يعملكردها بيترك و تنوع تيقابل -
  هاي مختلف و كاربردي.

  .)محصول حجم كاهش و آسان شدن جمع تيقابل و مونتاژ( محصول خود از يجزئ عنوان به يبندبسته از استفاده -

  .انگشتان تا كتف از دست ضالتع كردن ريدرگ تيقابل -

  .)تيجنس دو هر و يسن محدوده در( يفرد ييتوانا به توجه با كاربر ةاستفاد امكان -

  .هامكان يتمام در ييجاجابه و استفاده سهولت يبرا محصول بودن جاكم-

  . ديتول ةنيهز كاهش و يكاربرد مواد تنوع كاهش-

  .ساده اشكال و هافرم از استفاده -

  .شده فيضع هايو ماهيچه اعصابتقويت و تحريك  -

 .استفاده ةپروس در كودك عملكرد يآزاد به توجه -

  .محصول قطعات آسان يشووشست تيقابل -

     .استفاده ةپروس در كودك عملكرد يآزاد به توجه -

  .)لوال( ساده يهازميمكان و آسان اتصاالت از استفاده -

  .)محفظه وجود(  هامهره ته پوشاندن با حفاظت و يمنيا به توجه -

  .چاندنيپ نيح در بهتر چنگش يبرا) عملكرد با هماهنگ افردنس( هامهره يرو بر مناسب بافت وجود -

  .)داريپا اليمتر و مواد با سبك بدنه -صفحات يداخل سطح در هاسكشن وجود( قطعات و اتصاالت در مناسب استحكام -

  )يمتق بودن صرفه به نيع در مناسب و مقاوم هياول مواد( صفحات و هامهره در لنيپروپيپل و لنياتيپل اليمتر از استفاده -

   ي.طراح يهايدگيچيپ كاهش و يسودمند نيع در ساده يطراح -

  .محصول بودن يچندكاربرد به توجه -



 

  

  

  نتيجه 

 كه است يافرادبيشتر مربوط به  واقع دردر خصوص ابتالي كودكان به مشكالت حركتي،  موجود ارقام و آمار شواهد، طبق
 يقيدق آمار اندنداشته يامراجعه كه يافراد از دسته آن از قاعدتاً و اندكرده مراجعه يريادگي اختالالت مراكز و هاكينيكل به
 در اختالل ضعف، نيا كه هستند فيظر يحركت يهامهارت در ضعف دچار ما كودكان از درصد 9/14. ستين ارياخت در
 به قلم حيصح چنگش عدم آن، ليدال عمده از يكي كه ديآيم وجود به يسينارسانو جهينت در و دارد دنبال به را يسينوكتهيد

  .است فيظر يحركت يهامهارت در ضعف علت

 رنديگينم قرار يباز مناسب يهاطيمح در گريد كودكان رايز ؛شوديم شتريب ساله هر آمار نيا متاسفانه به دليل سبك زندگي،
ارتباط صحيح  .رديپذينم صورت يحركت رشد و كندنمي يااستفاده خود يهامهارت و عضالت از كودك ،همين دليل به و

 ن،يوالد رشيپذ عدم وجود مواردي همچون با اما ؛ستا مشكل رفع ةالزم امكانات، و متخصص -معلم ن،يوالد مثلثاضالع 
 زين مثلت نيا ضلع سه اگر يحت كه داشت توجه ديبا. رفع نخواهد شد اين مشكل ،يريگيپ عدم و كينيكل به نكردن مراجعه

. مانديم يباق شيخو قوت به همچنان مسئله كه است فيضع و كم يقدر به درمان يبرا هايدسترس و امكانات ،باشد ليتكم
 متخصص، نيوالد كنار در مناسب وسايل ديبا طراح و شود يم احساس ازين نيا رفع يبرا يتخصص يطراح ورود لزوم نجايا
 و بشر آالم و رنج كاهش جهت در هاانسان تمام به توجههنر و طراحي،  انمتخصص فهيوظرا طراحي و فراهم سازد.  معلم اي

 .شوديم، باعث آغاز فرايند درمان مشكل رشيپذعالوه بر  ،مناسبو وسايل  ابزار . طراحياست يزندگ تيفيك شدن بهتر
 يريجلوگ باعث امر نيا كه دهند ادامه را شرفتيپ خود سن با زمان همند توانيمبنابراين كودكان داراي مشكل مهارت حركتي 

   .شد خواهد شانيزندگ ريمس درها آن يماندگعقب از

  فهرست منابع

 با كودكان دست يحركت -يحس يهامهارت سهيمقا« ،)1386( محمدرضا يهانيك شهال، يعيرف ناصر، يحوائ اكرم، آزاد - 
  .6-12 ،4 تهران، يپزشك علوم دانشگاه ،»ساله 9-11 يعاد و نوشتن اختالل

  .ارسباران انتشارات تهران، ،يدمحمديس ييحي ،رشد يشناسروان ،)1383( لورا، ،برك -

  .22 فراروان، انتشارات تهران، ،يسينو كتهيد اختالالت درمان ،)1395( ،يمصطف ي،زيتبر -

 – ادراكي هاي تمرين ريتاث« ،)1388( سيدمهدي آقاپور الهه، عامري عرب مريم، نراقي سيف محمود، شيخ زهرا، سلمان -
 يادگيري و رشد ،»تهران شهر ابتدايي دورة رشدي هماهنگي اختالل با آموزاندانش حركتي هايقابليت بهبود بر حركتي
  .47-63 ،2 ورزشي، _ حركتي

 كودكان تيترب و ميتعل ،»)درمان و ميترم ها، كمك ص،يتشخ عالئم،( نوشتن در اختالل« ،)1387( مسعود يميسل -
  .22-33 ،81 و 80 ،يياستثنا

  



 

  

  

  

 يهامهارت تأثير بر تأكيد با تمريني ةبرنام دوره يك تأثير« ،)1٣96( احمد يعابد ندا، نوريقاض ال،يش يهمام يصفو -
  .37-56 ،٣0 ،يحركت رفتار ،»ييادگير اختالل با كودكان اجرايي يهابركنش ظريف حركتي

 ينوشتار سرعت و دقت ،ييخوانا زانيم بر قلم گرفتن يهاسبك ريتأث« ،)1382( زيكامب پوشنه رضا، يكل يصمد -
  .57-63 ،20 ،يشناخت علوم يهاتازه ،»ييابتدا آموزاندانش

 ،»يسينونهيقر و يسينووارونه ،يسينارسانو( نوشتن مشكالت حل يبرا يآموزش يكردهايرو« ،)1386( فهيظر گركوزه -
  .78-89 ،69 و 68 ،ئياستثنا كودكان تيترب و ميتعل

 و يكرسنجيپ يهاشاخص يبرخ با آن ارتباط و درشت و فيظر يحركت يهامهارت يابيارز« ،)1393( حسن يكرد -
  .61-53 ،4) 15( ،يتوانبخش يةنشر ،»تهران شهر شمال سال 6 تا 3 كودكان در يطيمح عوامل

 جواد طلب، تيحما رسول ،يزندگ مختلف دوران در يحركت رشد درك ،)1390( ي سي،ج زمون،ا ال؛ يد گاالهو -
  .وحركت علم انتشارات تهران، ،يموحد احمدرضا و يفارس رضايعل ان،يفوالد

 يمبنا بر يرشد موزون حركات ريتاث« ،)1٣91( ديفرش يطهماسب محمود، خيش مهران، يمانيسل هيفق د،يمج يمحمد -
  .64٧_65٣ ،9 ورزش، يشناسروان و يحركت رفتار يمجله ،»يدستكار ياديبن يهامهارت رشد بر گاالهو مدل

 مطالعات ،»ييابتدا ةدور در آموزاندانش يبدخط بر موثر عوامل« ،)1395( منصوره يندريفا ياريبخت ما،يس دبخشينو -
  .119-126 ،1 ،يتيترب علوم و يشناسروان

 يهامهارت رشد با يجسمان يهاتيفعال سطح يرابطه« ،)1392( فراز ريضم پاك و ريام ياتيح ر،يام طاهر ينيوز -
  .163-178  ،14 ،يحركت رفتار مجله ،»ييابتدا مقطع كودكان در هيپا يحركت

  

  


