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  چکیده
 )اکشن(هاي ویدیویی کنشی  ثیر بازيأتپژوهش حاضر با هدف بررسی  :هدف

در این پژوهش  :روش .م گرفتکودکان نارساخوان انجا بر توجه انتخابی بینایی
از  ،آزمون با گروه کنترل بودپس ـ آزمونکه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش

کننده به مرکز ویژه ساله مراجعه 11تا  9آموزان پسر نارساخوان میان دانش
کودك به  30، 93-92در سال تحصیلی  تهرانهاي یادگیري شهرستان  ناتوانی

گیري تصادفی ساده انتخاب و سپس از نمونه یوه نمونهعنوان نمونه آماري به ش
. در گروه کنترل بکار گمارده شدند نفر 15نفر در گروه آزمایش و  15 ،انتخابی

دقیقه به انجام یک بازي  80 ،جلسه و در هر جلسه 9گروه آزمایش به مدت 
آزمون به از هر دو گروه پس بعد از مداخله، .پرداخت) اکشن(ویدیویی کنشی

 هاي ماتریسآزمون افزار آزمون استروپ،ها از نرم آوري دادهبراي جمع. مل آمدع
اقتباس شده  )ADHD( کمبود توجه/بیش فعالیآزمون و رنگی ریون  رونده پیش

هاي پژوهش داده. استفاده شد (CSI-4) از پرسشنامه عالئم مرضی کودکان
مورد تجزیه و  واریانستحلیل کو با استفاده از آزمون  )SPSS(افزار توسط نرم

در آزمون هاي پژوهش حاضر، با توجه به یافته :ها یافته .تحلیل قرار گرفت
بین گروه آزمایش و گواه به لحاظ زمان  ،)>05/0p(استروپ در سطح معناداري 

و زمان  پاسخ صحیح همخوان و ناهمخوانآزمایش همخوان و ناهمخوان، 
نتایج  :گیرينتیجه. ري وجود داشتتفاوت معنادا واکنش همخوان و ناهمخوان

باعث افزایش توجه انتخابی ) اکشن( پژوهش نشان داد که بازي ویدیویی کنشی
نتایج حاکی از پایداري  ثانیاً، .بینایی کودکان نارساخوان گروه آزمایش شده است

  .ماه در گروه آزمایش بود 2اثرات بعد از گذشت 
  

  .نارساخوان ،توجه انتخابی بینایی ،)ناکش( بازي ویدیویی کنشی :واژگان کلیدي

  

Abstract   

Aim: The present study was designed to evaluate the 

effect of action video games on the visual selective 

attention of children with dyslexia. Method: The 

research was a semi-experimental design with pretest-

posttest and control group. A total number of 30 male 

students aged 9 to 11 years with dyslexia in the city of 

khorramdareh were selected by simple random 

sampling method and were randomly assigned to 

control and experimental groups. The experimental 

group took part in 9 sessions (each session for 80 

minutes) in an action video game. Data collection was 

done by using Stroop test, Raven test of intelligence, 

and CSI-4’s sub-scale including ADHD Test. Data 

were analyzed using Ancova. Results: The Results 

showed that there was a significant difference 

between the two groups in the rate of correct 

responses, congruent and incongruent Stroop test, the 

amount of reaction time, and the amount of test time. 

Conclusion: Results showed that playing action video 

game increased subjects’ visual selective attention in 

the experimental group. Furthermore, the results of 

delayed post-test indicated the stability of the results 

in the experimental group after 2 months. 

Keywords: Action Video Game, Visual Selective 

Attention, Dyslexia.   
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  مقدمه
که بارزترین گروه کودکان نیازمند به  دهد میآمارها نشان 

ویژه را مبتالیان به اختالل یادگیري تشکیل  هاي آموزش
 هاي ناتوانیمشخصه  ).1389 ،فردعلیزاده( دهند می

عدم پیشرفت تحصیلی در  ،یادگیري در کودك یا نوجوان
در مقایسه با توانایی نوشتن یا ریاضیات  ،زمینه خواندن

  .هوش کلی کودك است
ویژه  هاي ناتوانیتعداد دقیق کودکانی که دچار 

 ،1سلیکوویتز( نشده است یادگیري هستند مشخص
یادگیري نارسایی با این وجود میزان شیوع انواع  ).1383

   درصد تخمین زده شده است 10 تا 2 در حدود
میزان  ي ایران،آموزدر جمعیت دانش ).1389 ،فردعلیزاده(

 ،)1384( یادگیري در فرا تحلیل بهراد هاي ناتوانیشیوع 
تحقیق دیگري توسط  .درصد گزارش شده است 58/4

 5 فراوانی نارساخوانی در) 1389( صداقتی و همکاران
 دهد میدرصد نشان  10 پایه تحصیلی ابتدایی اصفهان را

عنوان  درصد به 80 ،در یادگیري ها ناتوانیاز میان تمامی  و
  ).2،1390لرنر( شوند میناتوانی در خواندن تشخیص داده 

یک مهارت یادگیري منحصر به فرد است خواندن، 
که به یک ضرورت براي زندگی در جامعه امروزي تبدیل 

به دلیل اهمیت خواندن در ). 2013 ،3کیگوتو(شده است 
نارساخوانی با پیامدهاي منفی  ،جامعه مدرن امروزي

به  توان میندگی همراه است که از آن جمله بسیاري در ز
و شرایط  درآمد پایین ،ناکامی در تحصیالت دانشگاهی

اضطراب و اعتماد به نفس پایین  ،نامطلوبی مانند افسردگی
و  5به نقل از باولیر ؛2011 ،4گوبل و اسنولینگ( اشاره کرد
  ).2013 ،همکاران

                                                             
1. Selikowitz 
2. Lerner 
3. Kigotho 
4. Gobel & Snowling 
5. Bavelier 

 ترینبا توجه به اینکه مشکل خواندن شناخته شده
مطالعات  ،کنونتا ؛ویژه یادگیري است هاي ناتوانیاز  ،نوع

 بسیاري در مورد این مشکل انجام گرفته است
خاصی   جنبههر کدام از مطالعات بر  ).1383 سلیکوویتز،(

 6کاسکو(هاي از جمله یافته .اند کردهکید أاز این اختالل ت
کارآمدي خواندن و  دهد میکه نشان  )1998 ،و همکاران

  .با یکدیگر مرتبط هستند ،کودکان در بیناییه انتخابی توج
خاصی  هاي بخش ،توجه انتخابی بینایی در خالل

براي  ،شوند میاز اطالعات که مربوط به بیننده پنداشته 
اطالعات  که حالیدر  .شوند میپردازش بیشتر انتخاب 

تصور  گونه این ،عموماً .شوند میدیگر نادیده گرفته 
جلوگیري از اضافه  ،این مکانیسم فراگیرکه هدف  شود می

ثر در مواجه با خیل ؤبار حسی و ارتقاي عملکرد م
است که پیوسته از جهان خارج  هایی محركعظیمی از 

با یادآوري ). 2001 ،7کاراسکو و مکلري( کنیم میدریافت 
این نکته که نقص در توجه از عیوب اصلی و مهم در 

 رود میبه شمار  8افراد مبتال به اختالل خواندن
آور نیست که تعجب ،)9،2010ویدیاساگار و پامر(

اصالح و تقویت  هاي روشبه  هاست مدتدانشمندان 
 اند شده مند عالقهجوانب مختلف توجه دیداري 

 هايیافته ،در این زمینه ).2010 ،و همکاران 10واالندر(
از  توانمیکه  دهدمینشان  )2003(و باولیر  11گرین
براي اصالح و  12)اکشن( کنشیدیویی وی هايبازي

گرین فیلد و  البته .افزایش توجه انتخابی بینایی استفاده کرد
) 2010،به نقل از واالندر و همکاران؛ 1994( همکارانش

                                                             
6. Casco 
7. Carrasco & Mcelree 
8. Dyslexia 
9. Vidyasagar & Pammer 
10. Wallander 
11. Green 
12. Action Video Game 
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آموزشی  ـبار از یک مطالعه پژوهشیبودند که براي اولین
 کنشیویدیویی  هاي بازيی بین براي بیان ارتباط علّ

توجه دیداري استفاده  هايبررسیدر و پیشرفت  )اکشن(
  .کردند

 ،به پیامدهاي نامطلوب اختالل خواندن توجه با
اي برخوردار است و در عین حال درمان از اهمیت ویژه

هاي درمانی سنتی این نقص در توجه، موفقیت شیوه
با  ،چرا که توانایی یادگیري ،دهد میاختالل را کاهش 

قرار  الشعاع حتت ،ناکارآمدي موقت در توجه فرد
درمان نقایص و عیوب مرتبط با توجه  ،رو ایناز . گیرد می
 در بهبود نارساخوانی امري مهم و حیاتی باشد تواند می

  ).2013 ،و همکاران 1فرانسسچینی(
 گونه هیچبا توجه به این که در ایران در این زمینه 

مطالعاتی بر روي جمعیت نارساخوان صورت نگرفته 
ویدیویی  هاي بازيثیر أضر سعی دارد تپژوهش حا ،است
را بر میزان توجه انتخابی دیداري کودکان  )اکشن( کنشی

ال اساسی ؤنارساخوان مورد بررسی قرار دهد و به این س
بر  )اکشن( کنشیویدیویی  هاي بازيکه آیا  ،پاسخ دهد

 ثر است؟ؤتوجه انتخابی دیداري کودکان نارساخوان م
  

  روش
         نیمه آزمایشی با طرح از نوع  ،پژوهش حاضر

جامعه آماري  .آزمون با گروه کنترل بودپسـ  آزمونپیش
ساله  11تا  9پسر نارساخوان  آموزاندانش اپژوهش ر

 تهران یادگیري شهر هاي ناتوانیکننده به مرکز ویژه مراجعه
جامعه از این  .دادند میتشکیل  ،93- 92در سال تحصیلی 

کودك انتخاب و سپس  30گیري تصادفی، به شیوه نمونه
 در نفر 15نفر در گروه آزمایش و  15 ،از نمونه انتخابی

سنجش  يبرا ،آنپس از  .گروه کنترل بکار گمارده شدند

                                                             
1. Franceschini 

افزار فارسی استروپ ز از نرمتوانایی توجه انتخابی بینایی نی
به  ،مون کارتی استروپ طراحی کرده استاز روي آز که

  .ن استفاده شدآزموعنوان پیش
گروه آزمایش به مدت  آزمون،پس از اجراي پیش

دقیقه به انجام یک بازي  80 ،جلسه و در هر جلسه 9
اما گروه کنترل در این  ؛پرداخت )اکشن( کنشیویدیویی 

درمانی دریافت نکردند و اجازه انجام  گونه هیچمدت 
و از هر د ،بعد از اتمام دوره .ویدیویی را نداشتند هاي بازي
همچنین  .گرفته شد) آزمون استروپ(آزمون پس ،گروه

 مجدداًگروه آزمایش  ،ماهه 2بعد از یک دوره پیگیري 
  .مورد آزمون قرار گرفت

    :شرایط ورود به نمونه
: سن .2 ،)95- 105(در سطح طبیعی  هوشی بهره .1

. 4 ،بینایی وهاي شنوایی  فقدان آسیب .3 ،سال11تا  9
 هاي مالكوان بودن بر اساس نارساخ .5 پسر،: جنسیت

تشخیصی و آماري اختالالت روانی،  راهنماي تشخیصی
حداقل فاصله زمانی از  .DSM-IV(، 6( ویرایش چهارم

  .ماه باشد 3مراجعه کودك به مرکز تا شروع کار پژوهش 
  :شرایط خروج

جنسیت  .2 مانند بیش فعالی، همبودي با اختالالتی .1
  .یی یا شنواییداشتن مشکالت بینا .3 دختر،

  

  :از ابزارهاي زیر استفاده شد هادادهآوري براي جمع
آزمون استروپ را ریدلی  :افزار آزمون استروپنرم

گیري توجه انتخابی و براي اندازه 1935استروپ در سال 
که  ،از این آزمون .پذیري شناختی تهیه کرده استانعطاف

ی قابل در مطالعات نوروسایکولوژي از پایایی و روای
براي سنجش توانایی توجه  ،قبولی برخوردار است

افزار فارسی نرم .شودیمانتخابی به روش بینایی استفاده 
مون از روي آز) روان تجهیز(سسه سینا ؤاستروپ را م
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 ،زارع و همکاران( کارتی استروپ طراحی کرده است
ضریب  ،افزاربراي بررسی پایایی این نرم ).1391

آزمون با گروه کنترل محاسبه پس ـ  ونآزمهمبستگی پیش
و در پاسخ  768/0، خوانکه در پاسخ صحیح هم ،شده

، ناظر(به دست آمده است  904/0، خوان ناهمصحیح 
1391.(  

در پژوهش حاضر  :)اکشن(کنشیبازي ویدیویی 
بر  )اکشن( کنشیبراي بررسی اثربخشی بازي ویدیویی 

که  "دیوانه يهاخرگوشریمن و " میزان توجه، از بازي
و براي رده  ،است )اکشن( کنشییک بازي ویدیویی 

  .استفاده شد ،باشد میسال  3سنی باالي 
به  :رنگی ریون روندهپیش هايماتریسآزمون 

آموزان نارساخوان از گیري بهره هوشی دانشمنظور اندازه
اکثر . دشتصویري آزمون هوش ریون استفاده  36فرم 

 1947و اولین بار در سال  ستتصاویر این فرم رنگی ا
اعتباریابی در کشور  هايپژوهش. تهیه شده است

داده که اعتبار این آزمون در تشخیص عامل انگلستان نشان
ضریب ). 1391 ،کرمی( باال است هوش عمومی،

استنفورد بینه و  هاي آزمونهمبستگی این آزمون با 
نین در س آن اعتبارو قابلیت  72/0تا  40/0بین  ،وکسلر
تا حدي کمتر  تر پایینو در سنین  90/0تا  70/0باالتر 

به نقل از قمري  ؛1376 ،شریفی( گزارش شده است
غالمرضا این آزمون توسط  ).1391 ،گیوي و همکاران

به عنوان یک آزمون هوش عمومی در ) 1387( رجبی
اهواز هنجاریابی  سال شهر 11تا  7هاي آموزان گروهدانش

   هاي درصدي ورتبه(هنجاري  ايهیافته. شده است
همه حاکی از این است که از آزمون ) هاي استانداردنمره

به  توانمیریون رنگی کودکان  روندهپیش هاي ماتریس
آموزان ابتدایی عنوان یک ابزار هوش عمومی در بین دانش

انحرافی  بهر هوشایرانی براي مقاصد پژوهشی و تخمین 
  .استفاده کرد

 )ADHD( توجه کمبود / عالیفبیشآزمون 
   شده از پرسشنامه عالئم مرضی کودکاناقتباس

(CSI-4): در پژوهش حاضر به منظور  فوق آزمون از
آموزان آموزان نارساخوان از دانشتشخیص افتراقی دانش

 استفاده شده کمبود توجه / فعالیبیش اختاللمبتال به 
که با نام  مرضی کودکان عالئم پرسشنامهفرم اولیه . است

SLUG  توسط اسپیرافکین و  1984معروف شد در سال
تشخیصی و آماري  راهنماي بندي طبقهگادو و بر اساس 

 تهیه گردید )DSM-III( سوماختالالت روانی، ویرایش 
 عالئم پرسشنامهروایی و اعتبار ). 1375زاده، توکلی(

در ایران ) 1375(زاده مرضی کودکان توسط توکلی
هاي والدین و  ضریب اعتبار فرم. استمحاسبه شده 

از ) پرسشنامه نارسایی توجه همراه با بیش فعالی(معلمان 
  .برآورد شد% 93و % 90طریق آزمون مجدد به ترتیب 

  

  هایافته
. توصیفی استفاده شد آمار از ابتدا براي توصیف اطالعات،

هاي حاصل از پژوهش در جداول مربوطه بر این مبنا داده
افزار نرم وسیله به ها تحلیل. شده است نشان داده

)1SPSS(  ماهیت فرضیه  اساس برانجام گرفته است و
پژوهش از آزمون مناسب آماري تحلیل کواریانس 

)ANCOVA( هاي ، شاخص1 جدول .استفاده شد
هاي آزمون استروپ را به مربوط به خرده مقیاس آماري

.دهدگروه و مرحله آزمایش نشان میتفکیک 

                                                             
1. Statistical Pakage for Social Science 
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  .هاي آزمون استروپ در دو گروه آزمایش و گواه هاي آماري خرده مقیاس شاخص .1جدول 

    

 بیشینه کمینه دامنه دتعدا
انحراف 
 استاندارد

  میانگین
  شاخص

  منبع تغییرات

15 

24 

7 

440 

23 

14 

394 

50 

41 

1056 

52 

34 

1103 

74 

48 

1496 

75 

48 

1497 

44/7 

935/1 

176/138 

363/7 

615/3 

497/127 

07/61  
20/46  
73/1262  

73/61  
93/43  
40/1260  

 زمان آزمایش همخوان

 پاسخ صحیح همخوان

  همخوان زمان واکنش
 

 آزمونپیش

ش
زمای

وه آ
گر

  

25 

5 

466 

26 

7 

485 

44 

43 

930 

43 

41 

904 

69 

48 

1396 

69 

48 

1389 

85/6  
424/1  
272/132  

909/7  
957/1  
357/145  

07/53 

80/46 

40/1104 

53/54 

40/46 

07/1127 

 زمان آزمایش همخوان

 پاسخ صحیح همخوان

 زمان واکنش همخوان
 

 آزمونپس

20 

5 

367 

25 

6 

440 

49  
43  

1029  
47  
42  
989  

69  
48  

1396  
72  
48  

1429  

625/6  
633/1  
405/127  

269/7  
727/1  
149/131  

20/55  
33/46  
47/1136  

13/56  
87/45  
60/1152  

  زمان آزمایش همخوان
  پاسخ صحیح همخوان
  زمان واکنش همخوان

  

  پیگیري

15 

28 

4 

542 

28 

9 

527 

44 

44 

928 

49 

38 

985 

72 

48 

1470 

77 

47 

1512 

576/7 

580/1 

874/147 

052/8 

823/2 

743/148 

40/59  
73/45  
87/1217  

87/61  
60/43  
53/1244  

 زمان آزمایش همخوان

 پاسخ صحیح همخوان

  زمان واکنش همخوان
 آزمونیشپ

واه
ه گ

گرو
 

28 

4 

542 

26 

14 

512 

44 

44 

928 

49 

34 

985 

72 

48 

1470 

75 

48 

1497 

618/7 

642/1 

829/150 

799/7 

291/4 

648/147 

20/59  
53/45  
60/1210  

40/61  
47/43  
47/1240  

 زمان آزمایش همخوان

 پاسخ صحیح همخوان

  زمان واکنش همخوان
 آزمونپس
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با توجه به اینکه در گروه گواه، آزمون 
آزمون و جهت مقایسه پیش .پیگیري وجود ندارد

آزمون بین دو گروه آزمایش و گواه به لحاظ پس

آزمون استروپ از تحلیل  هاي مقیاسخرده 
که نتایج در جدول زیر  ؛کواریانس استفاده شد

  .ذکر شده است

  

  .آزمون استروپ هاي مقیاستوصیف نتایج آزمون تحلیل کواریانس، براي خرده  .2 جدول

  خرده مقیاس
  شاخص

  منبع تغییرات
مجموع 

  ها مجذور
درجه 
  آزادي

میانگین 
  ها مجذور

نسبت 
  فیشر

سطح 
  معناداري

  زمان آزمایش همخوان
واریانس بین 

  گروهی
790/437  1  790/437  079/129  0001/0  

  پاسخ صحیح همخوان
واریانس بین 

  گروهی
535/6  1  535/6  383/7  011/0  

  زمان واکنش همخوان
واریانس بین 

  گروهی
869/162515  1  869/162515  043/114  0001/0 

  زمان آزمایش ناهمخوان
واریانس بین 

  گروهی
298/341  1  298/341  259/25  0001/0  

  پاسخ صحیح ناهمخوان
واریانس بین 

  گروهی
977/52  1  977/52  390/12  002/0  

  زمان واکنش ناهمخوان
واریانس بین 

  گروهی
569/436 1  569/436  708/26  0001/0  

 

شان ن ،2 دست آمده از جدولهنتایج ب
که سطح معناداري بدست آمده در  دهد می

ري امعناد سطح از، ها مقیاستمامی خرده 
بنابراین  ،است تر کوچک، )05/0(مفروض 

تفاوت معناداري بین گروه آزمایش و گواه به 
، ظ زمان آزمایش همخوان و ناهمخوانلحا

پاسخ صحیح همخوان و ناهمخوان و زمان 
به  .ردواکنش همخوان و ناهمخوان وجود دا

 کنشیویدیویی  هاي بازيعبارت دیگر انجام 

 زمان آزمایش و زمان واکنش ،)اکشن(
را در کودکان ) ناهمخوانهمخوان و (

 ،حال یندر عو  دهد مینارساخوان کاهش 
باعث افزایش پاسخ صحیح همخوان و 

  .شود یمناهمخوان در این کودکان 
جهت مقایسه درون گروهی، در گروه 

آزمون آزمون، پسرحله پیشآزمایش در سه م
از نمودارهاي مربوطه استفاده  و پیگیري نیز

  .شد
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48

50

52

54

56

58

60

62

64

پیش آزمون پس آزمون پیگیري

زمان آزمایش همخوان
زمان آزمایش ناهمخوان

  
  .آزمون و پیگیريآزمون، پسگروه آزمایش در سه مرحله پیش) همخوان و ناهمخوان(مقایسه میانگین زمان آزمایش . 1نمودار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .آزمون و پیگیريآزمون، پسگروه آزمایش در سه مرحله پیش) همخوان و ناهمخوان(ح مقایسه میانگین پاسخ صحی. 2نمودار 
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  .آزمون و پیگیريآزمون، پسگروه آزمایش در سه مرحله پیش) همخوان و ناهمخوان( زمان واکنشمقایسه میانگین . 3نمودار 

گفت که تأثیر مداخله  توان میبا توجه به نمودارها 
زمان واکنش و پاسخ صحیح در  ن آزمایش،بر زما

 دوره ازبعد  هر دو نوع همخوان و ناهمخوان،
را تا حدود زیادي  خود اثرنیز ) ماه 2( پیگیري

  .حفظ کرده است
  

  بحث گیري و نتیجه

در نتایج حاصل از این پژوهش مشاهده گردید که 
سبب افزایش  ،)اکشن( کنشیویدیویی  هاي بازي

یی در کودکان نارساخوان توجه انتخابی بینا
انجام بازي  به عبارت دیگر،. گردیده است

موجب شده است که  )اکشن( کنشیویدیویی 
گروه آزمایش نسبت به  توجه انتخابی بیناییمیزان 

این . گروه گواه به طور معناداري افزایش یابد
ها با نتایج تحقیقات قبلی از جمله  یافته

به ؛ 1994( گرین فیلد و همکارانش هاي، پژوهش
  باولیر گرین و ،)2010، و همکاران از واالندر نقل

 ،)2011( و همکارانش 1میشرا ،)2003(
رضائیان و و ) 2013( فرانسسچینی و همکارانش

زیرا این . دارد خوانی هم ،)1391(همکاران 
محققان نیز در تحقیقات خود به این نتیجه دست 

 کنشی ویدیویی هاي بازيیافته بودند که با انجام 
مربوط به توجه را  هاي مهارت توان می )اکشن(

میان این  هایی تفاوتبا این وجود،  .بهبود بخشید
 ،جمله از تحقیقات و پژوهش حاضر وجود دارد،

 مدت زمان انجام بازي در برخی از این تحقیقات،
در  .گیريهاي اندازهو ابزار ها آزمودنی، نوع سن

طی پژوهشی  )1391(رضائیان و همکاران  ،ایران
بر میزان  اي رایانه هاي بازيبه ارزیابی اثر بخشی 

بر . اند پرداختهذهنی  ي ماندهتوجه افراد عقب 
به  اي رایانه هاي بازي اساس نتایج این مطالعه،

نمره توجه افراد عقب  تواند میجلسه  35مدت 
  .مانده ذهنی را افزایش دهد

                                                             
1. Mishra 
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با فراهم  )اکشن( کنشیبازي ویدیویی 
 و مکان تمرکز بهتر روي فعالیت مورد نظرآوردن ا

 ،کنندهگرفتن منابع اطالعات گمراهبا نادیده 
 کند میمربوط به توجه را تقویت  هاي مهارت

در واقع، توجه کردن به  ).2012 گرین و باولیر،(
تمامی فرآیندهاي  یک شی یا موقعیت هدف،

توجه کردن به  .دهد میثیر قرار أعصبی را تحت ت
طول بازي ادراك فرد را از آن شی یک شی در 

با  ).2002 و همکاران، 1رودریگز( دهد میافزایش 
 توجه به اینکه توجه و ادراك با هم رابطه متقابل

 توانند میرا که  هایی مهارت ،ادراك دارند بنابراین
 دهد می ء ملکرد توجه را بهبود بخشند ارتقاع
 ها بازيدر واقع این  ).1996 و همکاران، 2سلتزر(

آوردن این امکان که بازیکنان به طور با فراهم
منابع توجه خود را تخصیص  پذیرتري انعطاف

 دهند میابعاد رو به پایین توجه را ارتقا  دهند،
انجام بازي ویدیویی  ).2012 گرین و باولیر،(

با مجبور کردن بازیکنان به انجام  )اکشن(کنشی
یتم همزمان چند فعالیت و واکنش سریع به چند آ

 هاي فعالیتبصري به اثرات قابل شناسایی روي 
 انجامد میخارج از آموزش  هاي موقعیتجدید و 

  ).2003 گرین و باولیر،(
داراي  )اکشن( کنشیویدیویی  هاي بازي

      ارزش  نظیر سرعت بازي، هایی ویژگی
حرکتی باال و ارائه چندین محرك ثانویه  -حسی

بازیکنان این  .)2012 گرین و باولیر،( باشند می
بازخوردهاي داخلی و خارجی  دائماً ،ها بازينوع 

که فرآیند  کنند میعملکرد خود را دریافت 

                                                             
1. Rodriguez 
2. Seltzer 

 رالفسما و همکاران،( شود مییادگیري را موجب 
 به نقل از فرانسسچینی و همکاران، ؛2010
ویدیویی  هاي بازيدر واقع تأثیر واقعی  ).2013
یی یادگیري تقویت توانا تواند می )اکشن( کنشی

چنین مکانیسمی به عنوان  .کارهاي جدید باشد
است که انتقال یادگیري را  هایی شیوهتأییدي بر 

  ).2012 گرین و باولیر،( کنند میایجاد 
در نتایج حاصل از این پژوهش مشاهده 

 )اکشن( کنشیویدیویی  هاي بازيگردید که انجام 
باعث افزایش توجه انتخابی بینایی در کودکان 

 ،و در عین حال درمانی جدید شود میرساخوان نا
 کند میارائه کننده نیز سریع و مفرح و سرگرم

یادآوري این  ).2013 ،فرانسسچینی و همکاران(
که تنها  برخوردار است اي نکته از اهمیت ویژه

 ،ویدیویی هاي بازيمحدود از   مجموعهاین زیر 
اثرات مفیدي بر  ،طی تحقیقات به عمل آمده قبلی

 هاي بازيمیدان دید دارند و این قضیه شامل تمام 
به  2007   ،کوهن و همکاران( گردد نمیویدیویی 

  ).2010 ،نقل از گرین و همکاران 
در پژوهش در انتها الزم به ذکر است که 

ویدیویی  هاي بازيده از شیوه انجام احاضر، استف
آموزان نارساخوان  فقط به دانش )اکشن( کنشی

سوم، چهارم و پنجم  هاي یی پایهمقاطع ابتدا
لذا، قابلیت تعمیم نتایج بدست  ؛اختصاص دارد

آمده در مورد سایر افراد نیاز به انجام تحقیقات 
همچنین با توجه به این که پژوهش  ؛دیگر دارد

فقط به پسران نارساخوان اختصاص دارد، لذا، 
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قابلیت تعمیم نتایج بدست آمده در مورد دختران 
  .باشد می ها محدودیت نیز از دیگر

  :در تحقیقات بعدي شود میپیشنهاد 
بر  )اکشن( کنشیویدیویی  هاي بازياثر انجام  .1

نارساخوان در  آموزان بینایی دانش توانایی انتخابی
پیش  سایر مقاطع تحصیلی از جمله مقطع

اول و دوم و حتی  هاي دبستانی، مقطع ابتدایی پایه
  .قرار گیرد مورد بررسی ساالنبزرگدر مورد 

بر  )اکشن( کنشیویدیویی  هاي بازياثر انجام  .2
مورد  ،انتخابی بینایی دختران نارساخوانتوانایی 

  .بررسی قرار گیرد
  با توجه به این که نقص در توجه در مورد 

کمبود توجه نیز مطرح /کودکان مبتال به بیش فعالی
که اثر بخشی شیوه مزبور  شود میپیشنهاد  است،

  .کودکان نیز مورد بررسی قرار گیردروي این 
با توجه به اینکه نقص در توجه از عیوب  .4

اصلی و مهم در افراد مبتال به اختالل خواندن به 
و این  ،)2010 ،ویدیاساگار و پامر( رود میشمار 
درمانی سنتی این اختالل  هاي موفقیت شیوه ،نقص

 ،فرانسسچینی و همکاران( دهد میرا کاهش 
یادگیري  هاي اختاللیان مراکز مرب ،)2013

از شیوه ذکر شده در پژوهش حاضر،  توانند می
هاي آموزشی جهت بهبود توجه در کنار شیوه

 .سنتی استفاده کنند

  منابع

را تحلیل شیوع ـف« ).1384( .ب راد،هـب ـ
ابتدایی  آموزان دانشیادگیري در  هاي ناتوانی

 شماره ،پژوهش در حیطه کودکان استثنایی .»ایران
  .417ـ436، 4

 شناسیگیرهمه بررسی« .)1375( .ج زاده،توکلی ـ
 توجه کمبود و ایذایی رفتار اختالالت

 نامهپایان .»گناباد شهر دبستانی آموزان دانش
 و پزشکی علوم دانشگاه: تهران .ارشد کارشناسی

  .ایران درمانی بهداشتی خدمات
یابی آزمون هنجار« ).1387( .ر.غ رجبی، ـ
ریون رنگی کودکان در   رونده پیش هاي تریسما

   3 ،شناسی معاصرروان .»آموزان شهر اهوازدانش
)1:( 32-23.  

و  .پ آزاد فالح، ؛.ي.ع محمدي، ؛.ا رضائیان، ـ
ارزیابی اثر بخشی « ).1391( .ك نژاد،شریعتی

بر میزان توجه مبتالیان به  اي رایانه هاي بازي
 :2 ،شت روانیاصول بهدا .»ذهنی ماندگی عقب
109-98.  

 .م و ناظر، .ا پور،علی ؛.ا.فرزاد، و ؛.زارع، ح ـ
دهی توجه بر آموزش شکل تأثیر«). 1391(

علوم  هاي تازه. »دیدهتقویت توجه رانندگان حادثه
  .87-97:2شناختی،

سایر  و نارساخوانی« ).1383( .م سلیکوویتز، ـ
 .فاضلی عصمت ترجمه .»مشکالت یادگیري

  .ر یسطروننش :تهران
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 و مراثی، .ب شفیعی، ؛.فروغی،ر ؛.ل صداقتی، ـ
ی میزان شیوع نارساخوانی بررس« ).1389( .ر.م

طبیعی پایه اول تا پنجم  آموزان دانشدر 
 ،19دوره  ،شنوایی شناسی .»اصفهان هاي دبستان
  .1-8: 1شماره

 هاينارسایی  اي برمقدمه« ).1389( .س فرد،علیزاده ـ
 .»پیشگیري شناسی وسبب تشخیص، :یادگیري

  .نشر مثلث :تهران

    ).1391( .ا کرمی،و  .م ،نریمانی ؛.ح ،گیويقمري ـ
   .»آزمون ریون رنگی :گیري هوش کودكاندازه«

  

  .نشر روان سنجی :تهران چاپ دوازدهم،

 ،ها نظریه :یادگیري هاي ناتوانی ).1390( .ژ لرنر، ـ
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