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Abstract
Background & Objective: Deafness is a major cause of psychological and cognitive problems. Because deaf children develop without exposure
to external and environmental acoustic stimuli, some aspects of their psychomotor activities are, at times, less developed than children without
hearing impairments. Previous studies have shown that deaf and children hard of hearing achieve lower results on the visual–motor integration
test than children of typical development. It has also been shown that early deafness can be reflected in the slower development of visual–motor
skills. Computer games are thought to stimulate visual–motor integration. Through the use of the mouse and keyboard, a child tries to coordinate a movement with the visual perception that is being received, in this case, from the screen. Deaf children are initially uncertain when
using the mouse and keyboard. They, however, become more confident and more dexterous with repetition of these activities in the course of
time. Although numerous studies have investigated the effects of computers on the academic achievements of pupils, there are only a small
number of studies investigating the effects of specialized computer software designed to stimulate visual–motor skills in deaf children. This
study was carried out to investigate the effect of specialized computer games on the visual-motor skills of deaf students.
Methods: This is a two-group pretest-posttest quasi-experimental research. A total of 30 deaf children aged 7 to 10 years old were selected using
convenient sampling. The participants were selected from among the clients of a hospital and State Welfare Organization of Tehran-Iran.
Attempts were made to make sure that all the participants were the students of deaf schools, they have all received cochlear implants and they
did not have any other disability or incapability. The information related to their education level, physical health, possible disabilities and the
amount of hearing loss was obtained from the participants’ rehabilitation files in the relevant center. The participants were assigned to the
experimental and control group in equal numbers (7 girls and 8 boys). Test of Visual-Motor Skills-Revised was administered to the participants.
This test includes following subscales visual-spatial skills, visual analysis skills and visual-motor integration skills. The experimental group was
taught by specialized computer games in 20 individual sessions of 50 minutes twice a week. ANCOVA procedures were used to analyze the data
through SPSS-21.
Results: The findings showed that training by the use of specialized computer games has a significant effect on the improving the visual-motor
skills of deaf students (p<0.05) in the areas of visual-spatial skills, visual analysis skills and visual-motor integration skills (p<0.05).
Conclusion: The results confirm the positive effect of specialized computer games, when they are carefully selected and are applied in
appropriate doses, on the development of the visual–motor skills in deaf students. The eye-hand coordination computer games used in this study
certainly can enhance the development of visual-spatial skills, visual analysis skills and visual-motor integration as well. This training method
can be suggested to the scientific community of education and rehabilitation for deaf children as an effective and efficient method to improve
visual-motor skills.
Keywords: Computer games, Visual-motor skills, Visual-spatial skills, Deaf.
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چکیده

هدف :ناشنواییِ زودهنگام میتواند موجب کندی رشدوتحول مهارتهای دیداری-حرکتی شود .یکی از روشهای تحریک این مهارتها استفاده از بازیهای رایانهای است .از

آنجاکه درزمینٔه تأثیر نرمافزارهای رایانهای در بهبود مهارتهای دیداری-حرکتی کودکان مطالعات اندکی وجود دارد ،پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی بازیهای مداخلهای

رایانهای در مهارتهای دیداری-حرکتی دانشآموزان ناشنوا انجام گرفته است.

روشبررسی :در این پژوهشِ نیمهآزمایشی از طرح پیشآزمون و پس آزمون برای گروه آزمایش و کنترل استفاده شد .نمونههای این پژوهش شامل ۳۰دانشآموز ناشنوای -1۰
۷سال (1۴دختر و 1۶پسر) بود که بهروش نمونهگیریِ در دسترس انتخاب و با همتاسازی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند .هرگروه از ۷دختر و ۸پسر تشکیل میشد.

ابزار این پژوهش ،آزمون مهارتهای دیداری-حرکتی (نسخٔه بازبینیشده) و مجموعٔه بازیهای مداخلهای رایانهای (شامل 1۴بازی اینترنتی «هماهنگی چشم و دست»( بوده

است .گروه آزمایش ،بهمدت 1۰هفته در ۲۰جلسٔه ۵۰دقیقهای انفرادی بازیهای مداخلهای رایانهای(هفتهای دوبار) شرکت کردند .دادههای جمعآوریشده با استفاده از نرمافزار

 SPSSنسخٔه ۲1و بهروش تحلیل کوواریانس ( )ANCOVAتحلیل شدند.

یافتهها :در گروه آزمایش درمقایسه با گروه کنترل ،افزایش معناداری در نمرات مهارتهای دیداری-حرکتی ( )p<۰٫۰۰1و مؤلفههای آن شامل مهارتهای تجزیهوتحلیل دیداری
( ،)p<۰٫۰۰1مهارتهای دیداری-فضایی ( )p=۰٫۰۰۲و مهارتهای یکپارچگی دیداری-حرکتی مشاهده شد (.)p<۰٫۰۰1
نتیجهگیری :بازیهای مداخلهای رایانهای استفادهشده در این پژوهش که باعنوان «بازیهای هماهنگی چشم و دست» معرفی شده است ،میتواند موجب بهبود مهارتهای

دیداری-حرکتی دانشآموزان ناشنوا شود .کارآیی ،دسترسی آسان ،مفرحبودن و قابلیت انجام در خانه و محیطهای آموزشی ،این روش را راهبردی مؤثر برای کاهش مشکالت
دیداری-حرکتی کودکان ناشنوا معرفی میکند.

کلیدواژهها :بازیهای رایانهای ،مهارتهای دیداری-فضایی ،مهارتهای دیداری-حرکتی ،ناشنوایی.

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخٔه اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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اثربخشی بازیهای مداخلهای رایانهای در مهارتهای دیداری-حرکتی دانشآموزان

۱

مقدمه

حرکتی یکی از زیرمجموعههای مهم ادراک دیداری ا ست ( .)۹منظور
از مهارت های دیداری-حرکتی ،توانایی هماهنگی 5اطالعات دیداری

تقریباً از هر هزارکودک ،یککودک با کمشنننننوایی شنننندید تا عمی

و برونده حرکتی اسننننت .رشنننند مهارت های دیداری-حرکتی تاحد

حسننی-عصننبی بهدنیا میآید ( .)1صنندمه به سننیسننتم شنننوایی منجربه

زیادی وابسننته به رشنند مهارتهای دیداری-فضننایی ،تجزیهوتحلیل

عوارض متعددی میشنننود که بسنننتهبه زمان ،شننندت و محل آسنننیب،

بینایی و یکپارچگی دیداری-حرکتی است .مهارت دیداری-فضایی

عوارضننننی ازجملننه مشننننکالت زبننان و گفتننار ،مشننننکالت ادراکی،

به کودک اجازه میدهد که تقابل صننحیحی با محیط داشننته باشنند و

روانشننننناختی ،اجتماعی ،شننننیلی ،تحصننننیلی و یادگیری را برای فرد
کمشنننننوا بههمراه دارد .ازم یان م هارت های گوناگون در کودکان با

اشیا در فضای بینایی درمقایسه با سایر اشیا و بدن خود داشته باشد.

آسننننیب شنننننوایی شنننندید و عمی  ،مهارت های غیرکالمی شننننامل

مهارت دیداری-ف ضایی ازنظر ر شد هماهنگی حرکتی ،توازن و حس

مهارتهای ادراک دیداری و مؤلفههای آن بسیارمهم هستند ( .)۲در

جهتیابی هنگام خواندن و نوشنننتن بسنننیار اهمیت دارد .اجزای این

یکفرد عادی ،حواس شننننوایی و بینایی درعمل با یکدیگر هماهنگ

مهارت ،شننامل یکپارچگی دوطرفه ،سننوبرتری و جهتیابی اسننت.

هستند ،بنابراین بعضی عوامل مادرزادی و اکتسابی که منجربه آسیب

مهارت تجزیهوتحلیل بینایی شننامل توانایی فرد برای تجزیهوتحلیل و

شنننننوایی میشننننود ،میتوا ند این ه ماهنگی را تیییر د هد و منجر به

تشخیص دروندادهای بینایی ،تشخیص شکل از زمینه ،ثبات شکل،

نقایص دیگری در حی طه های مختلف رشنننند ازجمله ادراک دیداری

تشننننخیص یککل بدون دیدن جزئیات آن ،توجه به ویژگیهای بارز

شننننود .پژوهشننننگران هماهنگی بین حسهای شنننننوایی و بینایی در

یکمحرک و کنارگذاشتن جزئیات غیرضروری ،روابط فضایی ،تجسم

کودکان با آسننیب شنننوایی را دلیلی برای ناتوانی در ادراک دیداری و

و حافظٔه بینایی میشنننود .این مهارت در کودکان سنننبب آ گاهی از

مهارتهای دیداری-حرکتی 1دانستهاند ( .)۳پاراسنیس ( )۴دو نظریه

ویژگیهایی مانند شننکل ،رنگ و اندازه میشننود .مهارت یکپارچگی

را در این باره مطرح کرده اسننننت -1 :نظریٔه نقص ادراکی :کمبود یا

د یداری-حرکتی ،توا نایی یک پار چهکردن م هارت پردازش اطال عات

نقص در یکسننیسننتم حسننی ،در عملکرد سننیسننتمهای باقیمانده اثر

دیداری با حرکات ظریف دسننت اسننت؛ این مهارت عمدتاً با توانایی

میگذارد و -۲نظریٔه جبران ادراکی :آسیب در یک سیستم حسی سبب

تر سیم در کودک و هماهنگی چ شم و د ست او برر سی می شود (.)۸

مهارت جبران در دیگر سیستمهای حسی می شود .نتایج پژوهشهایی

ضننعف در مهارتهای دیداری-حرکتی میتواند سننبب کاهش مهارت

که در آن ها نظریٔه نقص ادراکی به آزمون گذاشته شده است ،حاکی از

د ستنوی سی ،بریدن و اجرای فعالیتهای حرکتی ظریف شود .ادراک

آن اسنننت که کودکان ناشننننوا بهدلیل اینکه نمیتوانند بهطور همزمان از

دیداری-حرکتی ،که ضننننروریترین توانش شننننروع خواندن اسننننت،

حس های بینایی و شنوایی ا ستفاده کنند ،م شکالتی در ادراک دیداری

اهم یت ویژهای دارد .بسنننن یاری از م با حد یادگیری دانشآموزان در

و مهننارتهننای دیننداری-حرکتی آنهننا بننهوجود خواهنند آمنند (.)۳

مدرسننه و در دوران تحصننیل ،که برجسننتهترین آنها خواندن و نوشننتن

بهعبارتدیگر ،فقدان حس شنننوایی در سننازماندهی و عملکرد حس

ا ست ،به توانمندیهای ادراک دیداری و مهارتهای دیداری-حرکتی

بینایی و مهارت های مرتبط با آن تأثیر سننننو میگذارد ( .)۵نقص

وابسننننته اسننننت .ادراک دیداری-حرکتی اهمیت فراوانی در تکالیف

شنننننوایی میتواند منجربه اختالالت ثانویه در حیطه هایی از ادراک

آموزشننننی دارد و در فعال یت هایی که مسننننتلزم کاربرد بینایی در تمیز

غیرکالمی ،بهخ صوص مهارتهای مرتبط با ارائه و سازماندهی توالی

حروف و اَ شکال و طرحهای هند سی ا ست و نیز در روابط ف ضایی و

الگوهای دیداری و مهارت های دیداری-حرکتی شننننود ( ،)۲نتایج

مکانی اشیا  ،تمیز دیداری ،بازشنا سی شی و تشخیص شکل از زمینه

مطالعات نیز مؤید این مطلب هسننتند مثالً اسننکلومبرگر و همکارانش

نقش مهمی ای فا میک ند .باتو جه به نقش ح یاتی این عوا مل در اب عاد

( )۶در پژوهش خود چنین نتی جهگیری کرد ند که کودکان ناشنننننوای

مختلف رشننند و یادگیری ،ضنننروری اسنننت که برنامههای آموزشنننی و

پیشزبانی بدون آسنننیب عصنننبشنننناختی ،در ارزیابیهای اسنننتدالل

توانبخشی کودکان ناشنوا این حیطهها را نیز شامل شود.

غیرکالمی ،۲برنامهریزی ۳و ادراک دیداری بهطور معنیداری ضعیفتر

بننازیهننای رایننانننهای ،یکی از ابزارهننای تمرین-محرک 6برای

از کودکان طبیعی همان گروه سننننی عمل میکنند .نتایج پژوهشهای

پیشرفت یادگیری درنظر گرفته میشود ( .)1۰افزایش هماهنگی چشم

دیگر نیز ن شان میدهد افراد با آ سیب شنوایی ،کمبودهایی در ادراک

و دسنننت ،سنننرعت باالتر در پردازش محرکهای دیداری ،پیشنننرفت

د یداری-فضنننننایی 4دار ند ( )۷و نمره های آزمون ادراک د یداری و

مهارتهای ذهنی ،بهبود ابعاد توجه و باالتر رفتن سننننرعت واکنش از

مهننارت دیننداری-حرکتی در گروه شنننننوا بننهطور معنیداری بیش از

نتایجی اسننت که طی بررس نی بازیهای رایانهای و تأثیرات آن بهدسننت

کودکان با آسیب شنوایی است و کودکان با آسیب شنوایی درمقایسه

آمده اسننننت .ویژگی های منحصننننر بهفرد هر بازی ،مسننننتقیماً به نوع

با کودکان شنننوا ،عملکرد ضننعیفتری در نتایج نشننان میدهند (.)۳

پردازشهایی که با انجام بازی اصالح میشود ،ارتباط دارد .بهطورمثال

نقص در م هارت های د یداری-حرکتی و مؤل فه های مرتبط با آن در

این ویژگیها میتواند شنننامل توانایی مهار عوامل گیجکننده ،سنننرعت

دانشآموزان دبسنننن تانی دارای ا فت شنننننواییِ عمی درم قایسنننننه با
دانشآموزان عادی نیز گزارش شده ا ست ( .)۸مهارتهای دیداری-

پردازش ،نظارت بر محیط ،ردیابی و پیگیری عناصنننر متحرک باشننند

1.

4.

2.

5.

Visual-Spatial Perception
Coordination
6. Training-induced

Visual –motor skills
Nonverbal inference
3. Planning

۲
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همچنین این امکان را به او میدهد که قضنناوت صننحیحی از جایگاه

بازی های مداخلهای رایانهای ،روشننننی نوین برای بهبود مهارت های
کودکان اسننت .این بازیها با اسننتفاده از فنآوریهای جدید ،کمکم به

والدین برای شرکت فرزند شان در پژوهش در نمونهگیری لحاظ شد و

روشهای مداخلهای سننودمند در آموزش و توانبخشننی تبدیل شنندهاند.

از آن ها خواسننننته شنننند در طول اجرای پژوهش ،آزمودنی ها از انجام

این بازیها با درهمآمیزی تفریح و آموزش ،تحصننننیل و علمآموزی را

هرگونه بازی رایانهای دیگر اجتناب کنند .این افراد پس از نمونهگیری و

برای دانشآموزان لذتبخش کردهاند ( .)1۲همچنین درمانگر میتواند

همتاسننننازی براسنننناس سننننن (بهطوری که میانگین سنننننی در دو گروه

زمانیکه فرد به انجام فعالیت درخواسننننتشننننده در بازی میپردازد ،با

آزمایش و کنترل برابر باشننند) و همچنین براسننناس جنس (بهطوری که

اسننننتفاده از رهنمودهایی ،پاسنننن ها و اَعمال او را تیییر دهد و از آن

تعداد دختران و پسنننران در دوگروه برابر باشننند) به دوگروه آزمایشنننی

برای درمننان بهتر اسننننتفنناده کننند ( .)1۳این نوع بننازیهننا ظرفیننت

(۷دختر و ۸پسننر) و کنترل (۷دختر و ۸پسننر) تقسننیم شنندند .آزمون

پدیدآوردن ویژگی هایی برای عملکرد را دارند که ایجاد آنها در دنیای

مهارت های دیداری-حرکتی (پیشآزمون) برای تمامی این افراد اجرا

واقعی دشننننوار و یا غیرممکن بهنظر میرسننننند .امکان ارائٔه همزمان

شنند؛ سننوس کودکان ناشنننوای گروه آزمون در ۲۰جلسننٔه ۵۰دقیقهای،

چندینمحرک ،سنننرعتهای تنظیمشنننده و ثابت برای ارائٔه محرکهای

بازیهای را یانهای هماهنگی چشننننم و دسننننت را به مدت 1۰هفته و

مختلف ،ایجاد موقعیتهای کامالً مشننننابه برای بازیکن ،امکان تکرار

هفتهای دوبار انجام دادند .پس از اجرای جلسات مداخله با استفاده از

یکف عال یت با حفظ ویژگی های آن و همچنین حفظ امن یت کودک،

بازیهای رایانهای ،پسآزمون ( )TVMS-Rمجدداً از هر دوگروه گرفته

به ویژه کودکانی که دچار ناتوانی هسننننتند ،ازجمله امتیازات این نوع

شننند؛ همچنین هی کدام از برنامههای روتین برای این دوگروه متوقف

مداخالت ا ست ( .)1۲٫1۳٫1۴٫1۵انجام بازیهای رایانهای ،عالوهبر

نشنننند و جهت اطمینان از حفظ اخالق پژوهشننننی ،گروه کنترل نیز در

تأثیرات انگیزشی ،دارای اثرات مثبتی در تواناییهای دیداری و حافظٔه

لیست نوبت بازیهای مداخلهای قرار گرفتند.

کاری کودکان ناشنوا است ( .)1۶تاکنون در ایران و حتی سایرکشورها

ابزارهای به کاررفته در این پژوهش عبارت بودند از:

پژوهشهای اندکی در رابطه با اثربخشننی بازیهای مداخلهای رایانهای

آزمون مهارتهای دیداری-حرکتی (نسننخٔه بازبینیشننده)  :این آزمون

برای جبران نقص های موجود درزمی نٔه توا نایی های د یداری-حرکتی

یکی از آزمونهای معتبر برای شنننناخت مهارتهای دیداری-حرکتی

در کودکان ناشنننوا انجام شننده اسننت .بررسننی پیشننینٔه پژوهش نشننان

اسنننت .آخرینبار گاردنر در ایاالتمتحدۀ آمریکا ،این آزمون را دوباره

میدهد که پژوهشهای انجامشده ،بیشتر به ارزیابی چگونگی تحول و

برر سی کرد و ن سخٔه بازبینی شدۀ آن را در سال  1۹۹۵منت شر ساخت.

رشننننند این م هارت ها در این کود کان پرداخ تها ند .در این پژوهش،

در این آزمون ،بر یکی از اجزای یک پارچگی دیداری-حرکتی ،یعنی

اثربخشنی بازیهای مداخلهای رایانهای ،که شنیوهای نوین در آموزش و

توانایی یکپارچهکردن مهارتهای درک شنننکل با سنننامانٔه حرکات

جبران ن قایص د یداری-حرکتی در دانشآموزان ناشنننننوا محسننننوب

ظریف ،برای بازآفرینی الگوهای پیچیدۀ دیداری ،تأکید شد.

می شود ،برر سی شده ا ست تا از بُعد شنا سایی مداخالت منا سب و

این آزمون ،شامل ۸طبقه است و معیارهایی نیز برای هریک از ۸طبقه

مفید ،میزان اثربخشننننی این شننننیوه برای کودکان ناشنننننوا بیشازپیش

وجود دارد .هریک از طبقهبندیهای هشننتگانه تعدادی خصننوصننیت

شناخته شود و بدینو سیله راه برای جبران این نقایص و ضعفها در

اشتباه قابلنمرهگذاری دارند که شامل این موارد است-1 :بستهبودن؛

این کودکان هموارتر گردد.

 -۲زوایا؛ -۳فاصلهداشتن یا روی هم آمدن خطوط منفرد (قطعکردن

2

1

یا تماس خطوط جدا از هم)؛  -۴اندازۀ کلّ شکل یا بخشی از شکل؛

روش بررسی

-۵چرخش یا وارونهشنننندن؛ -۶طول خط؛ -۷خروج بیشازحد از

پژوهش حاضر ،از نوع نیمهآزمایشی و با طرح پیشآزمون و پسآزمون

نقطٔه تماس با فاصنننلٔه بسنننیارزیاد (بیرونزدگی)؛ -۸اصنننالح شنننکل

با گروه آزمایش و کنترل بود .جامعٔه آماری شننننامل دانشآموزان -1۰

(تیییر طرح).

 ۷سالٔه دارای آسیب شنوایی حسی-عصبی عمی می شد که به بخش

مبنای نمرهگذاری آزمون برا ساس سی ستم صفرویک ا ست؛ یعنی اگر

کاشننت حلزون یکی از بیمارسننتانها و بهزیسننتی شننهر تهران مراجعه

کودک براسنناس مشننخصننههای مذکور تصننویر را درسننت رسننم کرده

کرده بودند .براساس آمار منتشرشده ،تعداد این دانشآموزان1۵۰ ،نفر

باشنننند ،نمرۀ یک و درغیر اینصننننورت نمرۀ صننننفر میگیرد .مهارت

بود .باتوجهبه اینکه در تحقی حا ضر شنا سایی و برر سی کودکانی که

دیداری-فضننایی که در جهتیابی و درک وضننعیت فضننایی مؤثر

بتوانند در جلسنات گروهی متعدد شنرکت کنند ،بهراحتی مقدور نبود و

اسننت ،یکی از مؤلفهها و مهارتهای ضننروری و موردنیاز در آزمون

بادرنظرگرفتن محدودیتهای موجود درزمینٔه همکاری مؤسننننسننننات

مهارتهای دیداری-حرکتی محسننوب میشننود .سننهطبقه از طبقات

مرتبط ،از کودکان با آسیب شنوایی عمی به صورت غیرتصادفی و در

هشتگانه ،یعنی طبقٔه  ،۲طبقٔه  ۵و طبقٔه  ،۷مهارت دیداری-فضایی

دسننترس ،نمونهگیری انجام شنند و تعداد ۳۰کودک از مراجعهکنندگان

را بهطور جداگانه ارزیابی میکنند .برای مقایسننننٔه این مهارت در

مذکور انت خاب شننننند ند .مع یار های ورود به پژوهش ع بارت بود ند:

کودکان شننوا و ناشننوا ،نمرۀ اسنتاندارد طبقات  ۵ ،۲و  ۷باهم جمع

دانشآموز مدرسننننٔه ناشنننننوایان ،نداشننننتن معلولیت یا ناتوانی دیگر و

میشنننوند .مؤلفٔه دیگر ،مهارت تجزیهوتحلیل دیداری شنننامل توانایی

کا شت حلزون .اطالعات مربوط به سطح تح صیلی ،سالمت ج سمی
)Visual-Motor Skills Test (revised version

فرد ج هت تجز یهوتحل یل د یداری ،تشننننخیص یککل بدون د یدن

1.
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و نننداشننننتن معلولینتهننای دیگر و میزان اُفننت شنننننوایی از پروننندۀ
توانبخشی آزمودنیها در مرکز مربوط استخراج شد .همچنین رضایت

جزئیات و توجهبه ویژگیهای بارز یکمحرک ،عمل افتراق دیداری،

مهارتهای حرکتی ظریف ،بهویژه مهارتهای دیداری-حرکتی ،در

شناسایی شکل ،اندازه و جهت ،تشخیص شکل از زمینه و تشخیص

کودکان  ۳تا  1۴سننال محسننوب میشننود .بررسننی دیگری در سننال

ثبات شنننکل و روابط فضنننایی آن اسنننت .پنجطبقٔه  ۶ ،۴ ،۳ ،1و ۸

 1۳۹1تحتعنوان «بررسننی مقایسننهای مهارتهای دیداری-حرکتی

مهارت تجزیهوتحلیل دیداری را بهطور جداگانه ارزیابی میکنند .برای

در دانشآموزان دبستانی دارای افت شنوایی عمی و عادی» با استفاده

نمرۀ اسننتاندارد طبقات  ۶ ،۴ ،۳ ،1و  ۸باهم جمع میشننوند .جداول
هن جاری بهاینترت یب ته یه شننننندها ند که نمرات باالتر در خ طا های

دارای اختالل هسننننتند ( .)۸ضننننریب همسننننانی درونی خردهآزمونها

طبقات هشننتگانه با نمرۀ اسننتاندارد کمتر متناظر اسننت .مهارتهای

(طبقهبندی ها) با اسننننتفاده از آلفای کرنباا حداقل ( ۰٫۸۵مربوط به

یک پارچگی د یداری-حرکتی ،توا نایی یک پار چهکردن م هارت های

طب قٔه  )۶و حداکثر ( ۰٫۹۶مربوط به طب قه های  ۲و  )۵و ضننننر یب

پردازش اطالعات بینایی با حرکات ظریف دسنننت یا بهعبارتدیگر

همسنننانی کل آزمون  ۰٫۹۹بهدسنننت آمد .ثبات زمانی خردهآزمونها با

هماهنگی چشننم و دسننت اسننت و در تمام طبقات این آزمون نقشننی

ا ستفاده از روش آزمون و پسآزمون ،حداقل ( ۰٫۶۵مربوطبه طبقٔه )۴

اسنننناسننننی دارد .کل طبقات  ۷ ،۶ ،۵ ،۴ ،۳ ،۲ ،1و  ،۸مهارت

و حداکثر ( ۰٫۹۴مربوط به طب قٔه  )۵و این ضننننر یب برای کل آزمون

یننکپننارچگی بینننایی-حرکتی را بننهطور جننداگننانننه ارزیننابی میکنننند.

 ۰٫۹۴محاسننننبه شنننند .روایی محتوایی برای طبقهها حداقل  ۰٫۷۰و

بهمنظور مقایسٔه این مهارت در کودکان شنوا و ناشنوا ،نمرۀ استاندارد

حداکثر  ۰٫۸۴بهدسنننت آمده و روایی سنننازه نیز برای کل آزمون ۰٫۹۹

همٔه طبقات باهم جمع میشننوند .این آزمون ،تنها آزمون مهارتهای

محاسبه شده است (.)1۷

دیداری-حرکتی (نسننننخٔه بازبینیشننننده) اسننننت که در کشننننور ما

برای انجام مداخله ،از بازی های مداخلهای رایانهای اسننننتفاده شنننند.

هنجاریابی شننننده اسننننت .فرهبد و مینایی ( )1۷سننننال  1۳۸1در

تعداد 1۴بازی طراحیشده که در سایت بازیهای یادگیری برای بچهها

پژوهشننکدۀ کودکان اسننتثنایی شننهر تهران ،انطباق و هنجاریابی این

( )1۸باعنوان «بازیهای هماهنگی چشم و دست» معرفی شده است،

آزمون را انجام دادهاند .این آزمون ،ابزاری برای مشخصکردن اختالل

برای بهبود هماهنگی دیداری-حرکتی اسننننتفاده شنننند .این بازیها در

در هماهنگی چشننم و دسننت ،شننناسننایی کودکان مبتال به اختالل در

جدول ذیل ،بهاختصار ،معرفی شدهاند.

مهارتهای دیداری –حرکتی و مستندکردن پیشرفت کودکان در زمینٔه
جدول  .1بازیهای مداخلهای رایانهای
Minigolf
Space Invaders
PacMan

در این بازی از موشواره برای جهتگیری و ایجاد فشار در انداختن توپ استفاده میشود.
در این بازی از کلیدهای نشانگر روی صفحهکلید (باال ،پایین ،چپ و راست) برای ازبینبردن موجودات فضایی
استفاده میشود.
در این بازی با استفاده از کلیدهای نشانگر روی صفحهکلید (باال ،پایین ،چپ و راست) حرکت در جهتی انجام میشود
که در ماز (داالن پی درپی ) با اجسام مزاحم برخورد نشود.

Tic Tac Toe

در این بازی تالش میشود در فضای ۹خانهای موجود ،عالمتها در یکراستا قرار گیرند.

Tomato Bounce

در این بازی تالش میشود تا با استفاده از موشواره ،جهش گوجهفرنگیها کنترل شود تا روی زمین نیافتند.

Labyrinth

در این بازی از موشواره برای ایجاد حرکات فضایی در البیرنت استفاده میشود ،بهطریقی که توپ از آن خارج شود.

Record Breaker
Rocket

در این بازی با استفاده از کلیدهای نشانگر (باال ،پایین ،چپ و راست) سفینٔه فضایی حرکت داده میشود ،بهطریقی که
به اشیای مزاحم برخورد پیدا نکند.

Tetris

این بازی نوعی خانه سازی با استفاده از قطعات ناهمگون است که با استفاده از کلیدهای نشانگر میتوان موقعیت آنها
را تیییر داد .این بازی محدودیت زمانی ندارد و در مراحل باالتر سرعت سقوط اشیا بیشتر میشود.

Snake
Asteroids
Arkanoid
Snowman Skiing
Jumping Arrows
Ball Separation

در این بازی از کلیدهای نشانگر روی صفحهکلید (باال ،پایین ،چپ و راست) برای جهتدهی مناسب به مار استفاده
میشود ،بهطریقی که به لبههای تصویر برخورد نکند .این بازی در سهسطح دشواری قابلاجراست.
در این بازی با استفاده از کلیدهای نشانگر در صفحهکلید به  Aحرکت داده میشود تا از برخورد با موانع جلوگیری
شود .این بازی محدودیت زمانی ندارد.
در این بازی از پدال برای تخریب آجرها استفاده میشود؛ سوس با حرکتدادن موشواره ،حرکت پدال کنترل میشود .این
بازی محدودیت زمانی ندارد.
در این بازی با استفاده از شاخه و هویج ،آدمبرفی ساخته میشود و با استفاده از کلیدهای نشانگر روی صفحهکلید
جهت حرکت آدم برفی مشخص میشود.
در این بازی باید کلیدهای نشانگر (جهتها) روی صفحهکلید متناظر با کمان مشاهدهشده فشرده شود.
در این بازی باید با استفاده از موشواره ،دروازه بهشکلی کنترل شود که در هرسوی توپ (باال ،پایین ،چپ و
راست)ها یی با رنگ مشابه وجود داشته باشند .در هرمرحله محدودیت زمانی وجود دارد و پس از انجام هربازی مرحلٔه

۴
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مقای سٔه این مهارت در کودکان نا شنوا و شنوا در دامنٔه سنی گوناگون،

از این ابزار صننننورت گر فت و دربردار ندۀ این ن تایج بود که کود کان
دارای ناشنوایی عمی در مهارتهای دیداری-حرکتی و مؤلفههای آن

بعدی دشوارتر میشود.
جدول  .۲خالصٔه جلسات مداخله
جلسات

هدف

محتوا

اول

برگزاری پیشآزمون

آزمون دیداری -حرکتی (نسخٔه بازبینیشده)

دوم

معرفی و آموزش بازیهای مداخلهای رایانهای

بازیهای رایانهای «هماهنگی چشم و دست»

سوم

مهارتهای دیداری -فضایی ،تجزیهوتحلیل دیداری و

مهارتهای دیداری -فضایی ،تجزیهوتحلیل دیداری و

Snake,Arkanoid,Snowman Skiing,Jumping
Arrows,Ball Separation,Tomato
Bounce,Asteroids

یکپارچگی دیداری-حرکتی
بهبود مهارتهای دیداری-حرکتی
چهارم

یکپارجگی دیداری -حرکتی

۳

برنامٔه مداخله برای جلسننات فرد همانند جلسننٔه سننوم و برای جلسننات

یافتهها

جداول ( ۳تا  )۶به تحلیل توصیفی و استنباطی یافتههای پژوهشی،

زوج همانند جلسنننٔه چهارم تکرار شننند و تا جلسنننٔه بیسنننتودوم ادامه

بهتفکیک فرضیههای پژوهش میپردازد .قبل از استفاده از آزمون تحلیل

یافت .بدینترتیب اطالعات الزم برای بررسننننی فرضننننیههای پژوهش

کوواریانس باید برخی از پیشفرضهای مهم این آزمون آماری بررسی

جمعآوری شد .برای توصیف دادهها از شاخصهای آماری میانگین و

شود .پیشفرضهای استفاده از تحلیل کوواریانس عبارتند از:

انحرافمعیار استفاده شد و برای بررسی فرضیههای پژوهش از آزمون

نُرمالبودن توزیع پراکندگی دادهها ،برابری واریانسهای خطا و

آماری تحلیل کوواریانس یکمتییره اسنننتفاده گردید .دلیل اسنننتفاده از

همگنبودن خطوط رگرسیون .این سهمفروضه قبل از تحلیل

این آزمون این ا ست که در طرح پژوهش حا ضر برای کنترل اثر مربوط

کوواریانس برای این پژوهش بررسی شد .خوشبختانه هرسه مفروضٔه

به آ مادگی قبلی و ت عد یل اثر این متییر از پیشآزمون بهعنوان متییر

آزمون تحلیل کوواریانس برقرار بود .یعنی استفاده از تحلیل کوواریانس

کنترل استفاده شد.

برای تحلیل دادههای این پژوهش مناسب بود.

جدول  .۳شاخصهای توصیفی مهارتهای دیداری-حرکتی دانشآموزان ۷-1۰سالٔه ناشنوا بهتفکیک دوگروه بههمراه نتایج تحلیل
کوواریانس
گروه
آزمایش

پیشآزمون

پسآزمون

مقایسٔه پسآزمونها

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

مقدار F

مقدار p

اتا

1۰۲٫۸۰

1۰٫۲1

111٫۶۰

۸٫۲۵

۲۵٫۴۴

>۰٫۰۰1

۰٫۴۸۵

نتایج حاصل از شاخصهای توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس برای

دیداری-حرکتی تأثیر معنیدار دارد؛ اما برای اینکه مشخص شود تأثیر

ارزیننابی اثربخشننننی مننداخلننه نشنننننان داد کننه بین گروه آزمننایش کننه

این مداخله چهقدر ا ست از شاخص اندازۀ اثر یا مربع اتا که در جدول

تحتمداخله رایانهای قرار گرفتهاند و گروه کنترل که تحتمداخله قرار

 ۳گزارش شده ا ست ،ا ستفاده گردید .باتوجهبه مقدار  ،۰٫۴۸۵حدود

نگرف تها ند در پسآزمون و پس از حذف اثر پیشآزمون ،ازنظر میزان

 ۴۹٪از مهارتهای دیداری-حرکتی دانشآموزان ۷-1۰سننالٔه ناشنننوا
مربوطبه متییر مستقل (بازیهای رایانهای) است.

مهننارتهننای دیننداری -حرک تی تفنناوت م ع نیداری و جود دارد
( .)p<۰٫۰۰1بنننابراین بننازیهننای رایننانننهای در بهبود مهننارتهننای

جدول  .۴شاخصهای توصیفی مهارتهای تجزیهوتحلیل دیداری دانشآموزان ۷-1۰سالٔه ناشنوا بهتفکیک دوگروه بههمراه نتایج تحلیل
کوواریانس
گروه

پیشآزمون

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

۴۳۳٫۳۳

۲۲٫۶۵

۴۹۸٫1۳

۳۷٫۸۴

کنترل

۴۳1٫۴۳

۲۴٫1۳

۴۳۰٫1۴

۳۰٫11

مقایسٔه پسآزمونها
مقدار F

مقدار p

اتا

۳۷٫۴۳

>۰٫۰۰1

۰٫۵۸۶

تحننتمنداخلننٔه بنازیهنای رایناننهای قرار گرفتننهانند و گروه کنترل کنه

نتایج حاصل از شاخصهای توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس برای

تحننتمننداخلننه قرار نگرفتننهاننند ،در پسآزمون و پس از حننذف اثر

ارزیننابی اثربخشننننی مننداخلننه نشنننننان داد کننه بین گروه آزمننایش کننه

۵
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بهبود مهارتهای دیداری-حرکتی

Minigolf, Space Invader , PacMan, Tic Tac
Toe, Labyrinth, Record Breaker Rocket,Tertis

پیشآزمون ،ازنظر میزان م هارت های تجز یهوتحل یل د یداری ت فاوت

اثر یا مربع اتا که در جدول  ۴گزارش شننننده اسننننت ،اسننننتفاده گردید.

معنیداری وجود دارد ()p<۰٫۰۰1؛ ب نابراین بازی های را یا نهای در

باتو جه به م قدار  ،۰٫۵۸۶حدود  ٪۵۸از م هارت های تجز یهوتحل یل

بهبود مهارت های تجزیهوتحلیل دیداری تأثیر معنیدار دارد ،اما برای

دیداری دانشآموزان ۷-1۰سننننالٔه ناشنننننوا مربوط به متییر مسننننتقل

اینکه مشننخص شننود تأثیر این مداخله چهقدر اسننت از شنناخص اندازۀ

(بازیهای رایانهای) است.

جدول  .۵شاخصهای توصیفی مهارتهای دیداری-فضایی دانشآموزان ۷-1۰سالٔه ناشنوا بهتفکیک دوگروه بههمراه نتایج تحلیل
کوواریانس
پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

۲۵۹٫۳۳

۲۸٫۰۲

۲۹۳٫۳۳

۳۲٫1۰

کنترل

۲۵۸٫۲1

۲۷٫۷1

۲۵۹٫۷۹

۲۵٫۳۹

مقدار F

مقدار p

اتا

1۲٫۲۷

۰٫۰۰۲

۰٫۳1۹

نتایج حا صل از شاخصهای تو صیفی و آزمون تحلیل کواریانس برای

بهبود مهارتهای دیداری-فضننایی تأثیر معنیدار دارد ،اما برای اینکه

ارزیننابی اثربخشننننی مننداخلننه نشنننننان داد کننه بین گروه آزمننایش کننه

مشننخص شننود تأثیر این مداخله چهقدر اسننت از شنناخص اندازۀ اثر یا

تحننتمنداخلننٔه بنازیهنای رایناننهای قرار گرفتننهانند و گروه کنترل کنه

مربع اتا که در جدول  ۵گزارش شننده اسننت ،اسننتفاده گردید .باتوجهبه
مقنندار  ۰٫۳1۹حنندود  ٪۳1از مهننارتهننای دیننداری-فضننننننایی

تحننتمننداخلننه قرار نگرفتننهاننند در پسآزمون و پس از حننذف اثر

دانشآموزان  ۷-1۰سننناله ناشننننوا مربوطبه متییر مسنننتقل (بازیهای

پیشآزمون ،ازنظر میزان مهننارتهننای دیننداری-فضننننننایی تفنناوت

رایانهای) است.

معنیداری وجود دارد ( ،)p=۰٫۰۰۲ب نابراین بازی های را یا نهای در

جدول  .۶شاخصهای توصیفی مهارتهای یکپارچگی دیداری-حرکتی دانشآموزان ۷-1۰سالٔه ناشنوا بهتفکیک دوگروه بههمراه نتایج
تحلیل کوواریانس
گروه

پیشآزمون

مقایسٔه پسآزمونها

پسآزمون

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

آزمایش

۶۷۵٫1۲

۳۹٫۴۰

۸۲۷٫۴1

۵۴٫۷1

کنترل

۶۷۹٫۰۳

۴۲٫1۴

۶۸۲٫۳1

۴۷٫۶۸

مقدار F

مقدار p

اتا

۲۴٫1۸

>۰٫۰۰1

۰٫۵1۳

بهبود مهننارتهننای شننننننناختی ،بننهعنوان یکی از روشهننای تحرینک

نتایج حاصل از شاخصهای توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس برای

یک پارچگی د یداری-حرکتی اسننننتفاده میشننننوند و در آن ها کودک

ارزیننابی اثربخشننننی مننداخلننه نشنننننان داد کننه بین گروه آزمننایش کننه

ازطری موشنننواره و صنننفحهنمایش تالش میکند بین حرکت و ادراک

تحننتمنداخلنٔه بنازیهنای رایناننهای قرار گرفتننهانند و گروه کنترل کنه
تحننتمننداخلننه قرار نگرفتننهاننند در پسآزمون و پس از حننذف اثر

دیداریِ دریافتشننده از صننفحهنمایش هماهنگی ایجاد کند .همچنین

پیشآزمون ،ازنظر میزان مهننارتهننای ینکپننارچگی دیننداری-حرکتی

میزان توجه ،شنننیوۀ پردازش محرکهای دیداری ،شنننکلدهی درسنننت

ت فاوت معنیداری وجود دارد؛ ب نابراین بازی های را یا نهای در بهبود

ی
م حرکهننا و ا ن تخنناب آنهننا در مهننارتهننای دیننداری -حرک ت ِ

مهارتهای یکپارچگی دیداری-حرکتی تأثیر معنیدار دارد ،اما برای

موفقیتآمیز ،مهم تلقی شننندهاند ( .)1۹این در حالی اسنننت که انجام
بازی های را یا نهای ،عالوهبر تأثیرات انگیزشننننی ،دارای اثرات مثبتی

اینکه مشننخص شننود تأثیر این مداخله چهقدر اسننت از شنناخص اندازۀ
اثر یا مربع اتا که در جدول  ۶گزارش شننننده اسننننت ،اسننننتفاده گردید.

روی تواناییهای دیداری و حافظٔه کاری کودکان ناشنننوا اسننت (.)1۶

باتو جه به م قدار  ،۰٫۵1۳حدود  ٪۵1از م هارت های یک پارچگی

محتوای بازیها با تعاریف ارائهشننده از مهارتهای دیداری-حرکتی،

دیداری-حرکتی دانشآموزان ۷-1۰سنننننا لٔه ناشنننننوا مربوط به متییر

شامل توانایی هماهنگی دیداری و بازدۀ حرکتی و همچنین با ابزارهای

مستقل (بازیهای رایانهای) است.

استفاده شده برای سنجش این مهارتها (که عمدتاً توانایی ترسیم در
کودک و هماهنگی چ شم و د ست او را دربرمیگیرد) ،هماهنگی دارد.

4

در تبیین اثربخشننننی جلسننننات مداخلهای بر مهارت های فوقالذکر،

بحث

میتوان اشنننناره کرد که بازی های مداخلهای را یانهای فرد را بهلحاظ

نتایج پژوهش حاضننر نشننان دادند که بازیهای مداخلهای رایانهای در

شناختی ،درگیر و م شیول به خود می سازند و کودک ازلحاظ دیداری

بهبود مهارتهای دیداری-حرکتی و مؤلفههای آن شننامل مهارتهای

تجربٔه پیچ یدهای خواهد داشننننت که ن یازمند تجز یهوتحل یل د یداری،

دیداری-فضننننایی ،تجزیهوتحلیل دیداری و مهارتهای یکپارچگی

پردازش دیداری-فضایی ،انعطافپذیری شناختی و افزایش توانمندی

دیداری-حرکتی دانشآموزان ناشنوا مؤثر است .نتایج پژوهش حاضر

اسنننتدالل دربارۀ سننناختارهای قوانین اسنننت .در خالل این که فرد در

با مطالعٔه رادووانووی ( ،)1۹گرین و باولیر ( )1۰و سلطانی کوهبنانی

سننطوح گوناگون بازی پیشننرفت میکند و سننطح بازی افزایش مییابد،

و همکاران ( )۲۰همسنو اسنت .بسنیاری از بازیهای رایانهای باهدف

۶
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گروه

پیشآزمون

مقایسٔه پسآزمونها

پردازش د یداری ارت قا می یا بد ( .)۲1یک پارچگی د یداری-حرکتی

ازجم له م حدود یت های پژوهش حاضننننر میتوان به شننننناخص های

نوعی توانایی عمومی اسننت که مهارتهای پردازش اطالعات دیداری

مربوطبننه ویژگیهننای نمونننه اشننننناره کرد .در اجرای آزمون آمنناری،

را با مهارتهای حرکتی هماهنگ میسننننازد .بازیهای رایانهای که با

پیشفرض های این روش درنظر گرف ته شننننند ند و ن تایج این تحل یل

بهبود هماهنگی چشننم و دسننت و یکپارچگی دیداری-حرکتی ارتباط

قابلاتکا اسننننت .همچنین تالش شنننند حجم نمونه نیز از مالک ها و

دارد ،فعننالی نت میزی مربوطبننه بننازی و همچنین انعطننافپننذیری در

مع یار های م تداول تبع یت ک ند ،بااین حال بهتر اسنننننت در تعمیمدهی

برخورد با رو یدادهای دن یای واقعی را افزایش میدهد .رو یارویی میز

نتایج پژوهش حاضر ویژگیهای اختصاصی نمونٔه حاضر لحاظ شود.

با یک محرک جدید و یا پردازش اطالعات جدید و متفاوت ،تأثیرهای

بهعلت محدود یت های مالی و زمانی ،ام کان پیگیری تداوم زمانی و

مختلفی بر آن دارد .در کود کان چنین تمرین هایی میتوا ند منجر به

انتقال درازمدت این روش آموزشننی برای بهبود مهارتهای دیداری-

یادگیری و تمرکز کودک بر حرکت دسننت خود شننود و با تکرار بازی،

حرکتی فراهم نشد.

میز به تدریج میتواند دقی تر شننننود و به تمرکز موردن یاز برای اِعمال

۵

کنترل بر بنندن آگنناه گردد .در تمننامی این بننازیهننا بنناالرفتن مراحننل،

نتیجهگیری

باتوجهبه نتایج بهدستآمده از پژوهش حاضر ،بازیهای مداخلهای

افزایش سننننرعت و پیچیدهترشنننندن تکالیف ،در کنار افزایش توانایی

رایانهای باهدف هماهنگی چشم و دست در بهبود مهارتهای

کنترل توجه و دستکاری محرکهای دیداری به بهبود توجه و افزایش

دیداری-حرکتی کودکان ناشنوا مؤثر است .ازاینرو میتوان از این

بازداری ،مهار پاسنننن های نامطلوب ،افزایش سننننرعت و بهطور ویژه

بازیها بهعنوان یک راهکار مؤثر در محیطهای آموزشی و توانبخشی

افزایش هماهنگی دیداری -حرکتی کمک میکند (.)1۹،۲1

استفاده کرد.

باتوجهبه نقش انگیزشی قوی این بازیها و سرگرمکننده و تفریحیبودن
ماهیت آنها ،و همچنین ارزانبودن و صنننرفٔه اقتصنننادی درمقایسنننه با
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سایر روشهای درمانی ،پیشنهاد میشود بازیهای مداخلهای رایانهای،

تشکر و قدردانی

در پایان الزم است از بهزیستی استان تهران ،بخش کاشت حلزون

بهعنوان یکی از ابزارهای آموزشنننی هم در مراکز درمانی و آموزشنننی و

بیمارستان لقمان تهران و مرکز توانبخشی شنیداری -کالمی «پژواک»

هم در خا نه برای بهبود م هارت های د یداری-حرکتی کود کان دارای

که در دسترسی به نمونٔه موردنظر همکاری کردند کمال تشکر را داشته

آسنیبهای شنننوایی اسننتفاده شننود .پیشنننهاد میشننود برای فراهمآمدن

باشیم .همچنین از سرکار خانم نویده جوادی ،کارشناس شنواییشناسی

تحل یل های دقی تر و باث باتتر از این رویکرد در داده هایی با حجم

و دانشجوی کارشناس ارشد کودکان استثنایی که در اجرای آزمونها با

نمونٔه بی شتر ا ستفاده شود .همچنین انجام پژوهشهای م شابه درمورد

احساسمسئولیت و دقت فراوان همکاری نمودند ،تشکر میشود.

کودکان دارای اختالالت گوناگون ،ازقبیل اختالالت یادگیری و آسیب
میزی و مقایسنننٔه نتایج حاصنننل با نتایج بهدسنننتآمده در افراد سنننالم
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