
 آموزان با آسیب شنواییای حرکات موزون بر توجه پیوسته دانشبررسی اثربخشی برنامه مداخله

 2و زهرا خراسانی 1عاطفه محمدی فیض آبادی

 atefemohammadi@ut.ac.irتهران  دانشگاه استثنایی کودکان آموزش و روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی -1

 z.khorasani@ut.ac.irدانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی دانشگاه تهران  -2

 

 

 چکیده

. دپژهش حاضر، با هدف بررسی اثربخشی برنامه مداخله ای حرکات موزون بر توجه پیوسته دانش آموزان با آسیب شنوایی انجام ش

آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش از نوع نیمه

دانش آموز با   22بود. در این پژوهش از بین جامعه هدف  1931-1931آموزان با آسیب شنوایی شهر تهران درسال تحصیلی 

نفر( و کنترل 12عنوان نمونه انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش )ه گیری در دسترس بهآسیب شنوایی با استفاده از روش نمون

مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس گروه  وستهیآزمون عملکرد پشیوه تصادفی گمارش شدند. در ابتدا هردوگروه توسط نفر( به12)

مداخله ای حرکات موزون  دریافت کرددر صورتی که هفته برنامه  1ای در طول دقیقه 02جلسه 12صورت گروهی در آزمایش به

ها با ای دریافت نکرد. در خاتمه جلسات مداخله ای مجداا هردو گروه مورد ارزیابی قرار گرفتند. دادهگروه کنترل هیچ مداخله

مه مداخله ای حرکات های این پژوهش نشان داد که  برنااستفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته

 موزون  موجب بهبود توجه پیوسته دانش آموزان با آسیب شنوایی شده است.

 آسیب شنوایی، توجه پیوسته، حرکات موزون واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 اطلاعات دنیشن قیها از طراست. انسان ییرود، حس شنوا یم نیکه از ب یحس نیو آخر دیآ یکه در انسان به وجود م یحس نیاول

 ،1ییشنوا بیآس بیترت نیدارد. بد یمهم اریمهارت در تحول فرد نقش بس نیکنند و ا یباره جهان اطراف کسب م ررا د یادیز

 ی(. برا193۱خانزاده،  نیحس) کندیروبرو م یجد یرهایمختلف با تأخ یهافرد را در کنش لبسته به شدت و زمان بروز، تحو

 بی. آسییو سخت شنوا ییناشنوا ،ییشنوا بیعموما از سه اصطلاح استفاده شده است: آس ییشنوا بیبا آسکودکان  فیتوص

 ،ییکه ناشنوا یرود. در حال یبه کار م ییاز افت شنوا یپوشش دادن دامنه ا یاست که به طور معمول برا یکل یاصطلاح ییشنوا

. ستیقابل درک ن یداریکمک شن لهیبدون وس ایبا گوش  قیکند که گفتار تنها از طریم فیرا توص یدیشد اریبس ییاافت شنو

غیر  شانیبرا یمشکل دارند؛ ول یداریکمک شن لهیبدون وس ایکند که در درک گفتار با و  یم فیرا توص یافراد ییسخت شنوا

 زین دنیدر شن بیمانند آس یگریمدارس از اصطلاحات د ی(. بعض193۱خانزاده،  نی؛ به نقل از حس2221، 2)مورس نیستممکن 

 (.221۱، 9، پولوای، پاتون و دویتیکنند )اسم یاستفاده م ییشنوا بیافراد با آس فیتوص یبرا

و قاسم  یکنند )عاشور یرا تجربه م یشتریب یخود مشکلات شناخت ینسبت به همسالان عادبا آسیب شنوایی کودکان و نوجوانان 

حالت  هاکنند، که در آن یم دایشوند و رشد پ یمتولد م ییهادر خانه ییشنوا بیآسبا درصد از کودکان  32از  شیب .(1931زاده، 

هستند، تماس مداوم و  یاز زبان آموز شیپ ییشنوا مک یکه دارا یکودکان جهیاست، در نت یبه صورت کلام یارتباط هیاول

 یشناخت یهااز مهارت یاریبر بسموضوع  نیاست را از دست داده و ا یعیطب ییکه در دسترس کودکان با شنوا یزودهنگام با زبان

هستند که به  یمشکلات رفتار یدارا ییشنوا بیآسبا (. کودکان 2220، 0اردن، اتمان و تانایگذار است ) ریتاث هاآن از جمله توجه

، ۱)اسلادن، تارپ، اشمید، گرنتام و چان وابسته استتوجه پیوسته در  یو ناتوان یضعف در کنترل تکانه، حواس پرت

 یکمتر ییاز توانا یبا کودکان عاد سهی، در مقاتوجهاز لحاظ  ییشنوا بیآسبا دهد کودکان  ینشان مها نیز (.پژوهش222۱

( نشان داد که توجه پیوسته کودکان 2210) 1هاسرو یپژوهش دا یهاافته. در همین راستا ی(1331، 1میتچل و کودنردارند )برخور

 ژهیتوجه وی کودکان با آسیب شنوایی مروزه به عملکرد شناخت. از این رو اها استآن یلان عادتر از همسا فیضع ییشنوا بیبا آس

 (.2218 ،8ریافراد است )لاو نیا یعمده توانبخش هایهدف نیاز مهم تر یکو یشود  یم یا

برنامه کارگیری ها بهروش ها موجود است که یکی از ایندر پژوهششناختی از جمله توجه  هایمولفه های زیادی برای بهبودروش

دهند که های زیادی نیز نشان میو پژوهش (1931آبادی، طاهریان و عاشوری، )ارجمندنیا، فتح باشدمی مداخله ای حرکات موزون

                                                             
1 . Hearing impairment 

2 . Morse 

3 . Smith, Polloway,Patton & Dowdy 

4 . Erden , Otman  & Tunay 

5 . Sladen., Tharpe, Ashmead, Grantham & Chun 

6 . Mitchell  & Quittner 

7 . Dye & Hause 

8 . Lawrence 



کند )گلدستروم، کورمان و بهبود پیدا می پذیری مغزی با استفاده از برنامه مداخله ای حرکات موزونکارکردشناختی و انعطاف

ل کنندگان تمایگیرند، شرکتصورت گروهی انجام میهای شاد بهکه این حرکات اکثرا با موزیک با توجه به این (.2212، 3دیویدنب

 دهنددلیل همین ویژگی تمایل زیادی به انجام این نوع حرکات از خود نشان میبیشتری به حضور در آن دارند. کودکان نیز به

های  موزون، کودکان بسیاری از مضامین آموزشی علاوه به دلیل جنبه نشاط و ریتمیک حرکات و بازیبه (.12،2211پین و ایساک)

 (.1983گیرند )دادستان، ای تلویحی، ضمن انجام حرکات یاد میگونهو شناختی را به

تمیک تأثیر مثبتی بر ( در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تمرینات حرکتی ری1931در همین راستا ارجمندنیا و همکاران )

(  در پژوهش خود 1931) توان ذهنی دارد. خلوصی، عشایری و قدرتیآموزان کمکارکردهای اجرایی در مؤلفه بازداری رفتاری دانش

سال می 1تا  0فعال به این نتیجه رسیدند که آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و بازی موجب بهبود حافظه فعال کودکان بیش

ها و تمرینات ( در پژوهشی نشان دادند که  فعالیت2213، مع، رسالند و همکاران )کیبراننسن، اندرسون، مونداگردد. آدلند، 

( در پژوهشی به نتیجه رسیدند 2213گردد و بو، لی، تو، جی، لین و پینگ )ها میحرکتی سبب بهبود کارکردهای اجرایی آزمودنی

 شود. گروه آزمایش می که مداخلات حرکتی موجب ارتقای عملکرد شناختی

رود که برنامه مداخله ای حرکات موزون بر توجه پیوسته دانش آموزان با آسیب شنوایی تاثیر باتوجه به پیشنه پژوهشی احتمال می

توان پژوهشی را یافت که به بررسی  اثربخشی برنامه سازد این است که نمیداشته باشد. آنچه اهمیت پژوهش حاضر را برجسته می

دلیل رو انجام پژوهش حاضر بهآموزان با آسیب شنوایی پرداخته باشد. از ایناخله ای حرکات موزون بر توجه پیوسته دانشمد

دست آمده از آن در توانبخشی دانش آموزان با آسیب شنوایی ضرورت پرکردن خلا پژوهشی در این حوزه و کاربردی بودن نتایج به

اثربخشی برنامه مداخله ای حرکات موزون بر توجه پیوسته دانش آموزان با آسیب شنوایی دارد. و هدف از این پژوهش بررسی 

 است. و فرضیه برنامه مداخله ای حرکات موزون بر توجه پیوسته دانش آموزان با آسیب شنوایی موثر است قابل تدوین می باشد.

                                                                                         روش                                                             

آزمون با گروه کنترل بود. در این پژوهش برنامه مداخله ای حرکات پس-آزمونآزمایشی با طرح پیشروش پژوهش از نوع نیمه

وابسته در نظر گرفته شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه عنوان متغیر عنوان متغیر مستقل و توجه پیوسته بهموزون به

دانش آموز   22بود. در این پژوهش از بین جامعه هدف  1931-1931دانش آموزان با آسیب شنوایی شهر تهران درسال تحصیلی 

نفر( و کنترل 12و گروه آزمایش )عنوان نمونه انتخاب شدند و در دبا آسیب شنوایی با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس به

 های هفتم تا نهم،سال، تحصیل در پایه 1۱تا  19یورود به پژوهش دامنه سن های لاکمشیوه تصادفی گمارش شدند. نفر( به12)

ر جلسه دیک خروج از مطالعه نیز غیبت بیشتر از  هایلاکتمایل به شرکت در پژوهش و زندگی با پدر و مادر بود. مپسر بودن، 

بینایی،  لاتجلسات آموزشی، مصرف داروهای محرک یا غیرمحرک، شرکت همزمان در مداخله آموزشی مشابه، داشتن مشک

 :                    از ابزار زیر استفاده شد لاعاتآوری اط توانی ذهنی بود. برای جمع مانند کم هاییلالحرکتی یا اخت -جسمی

                                                             
9 . Goldshtrom,Korman, & Bendavid 

10. Payne & Isaacs 



 کی نیحفظ توجه، ح ازمندیو ن ردیگ یمورد استفاده قرار م یتوجه و تکانشگر یابیارز یآزمون برا نیا :11وستهیآزمون عملکرد پ

رینولدز، لاو و مور،  و،یجیشد )ر هیتوسط رازولد ته 13۱1آزمون در سال  نیاست. ا یتکانش یهاپاسخ یمداوم و بازدار فیتکل

 نیمحرک هدف، پاسخ دهد. ا دنیجلب کند و با د یداریتوجه خود را به مجموعه محرک نسبتا ساده د دیبا ی(. آزمودن2222

 22مختلف آزمون که با فاصله  یهااعتبار بخش بیارائه پاسخ، پاسخ حذف و زمان واکنش است. ضرا یخطا ریآزمون شامل سه متغ

 22/21طح محاسبه شده در س بیقرار داشت. ضرا 39/2تا ۱3/2 نیب یتجام شد، در دامنه ا یدانش آموز بر دبستان 09 یروز رو

جه توبیش فعالی  گروه به هنجار و گروه  سهیمقا قیاز طر یملاک یساز ییروا یوایآزمون با ش ییدارند. روا یمعنادار یهمبستگ

 .(1913، هنرمند زادهیشکر کن، مهراب ، نجاریان،انفردهیعملکرد در گروه نشان داد )هاد نیرا ب یانجام گرفت که تفاوت معنادار

شیوه اجرا پژوهش : قبل از اجرای برنامه مداخله ای حرکات موزون برای جلب همکاری والدین برای شرکت دانش آموزان با آسیب 

شنوایی در جلسات برنامه مداخله ای حرکات موزون، یک جلسه توجیهی در مرکز برگزار شد و مربیان به تشریح فواید برنامه 

ای حرکات موزون، توسط دو دانش آموزان با آسیب شنوایی پرداختند. سپس برنامه مداخله مداخله ای حرکات موزون برای والدین

هفته بر روی گروه آزمایش اجرا شد در صورتی  1ای در طول دقیقه 02جلسه 12صورت گروهی در کارشناس ارشد روانشناسی به

ریافت نکرد.  لازم به ذکر است  این جلسات خارج از ای در زمینه برنامه مداخله ای حرکات موزون دکه گروه کنترل هیچ مداخله

 نیو والد دانش آموزان با آسیب شنوایی  مراحل به یدر تمام زمان دریافت خدمات آموزشی دانش آموزان با آسیب شنوایی بود و 

در این پژوهش  .شودی فاده ماست یو فقط به منظور کاربرد پژوهش ماندی کاملاً محرمانه م هاداده شد که اطلاعات آن نانیاطم هاآن

 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 12متغیره ها با استفاده از آزمون تحلیل کواریانس چندداده

 نتایج

 توجه پیوسته در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترل : میانگین و انحراف استاندارد نمرات1جدول

 پس آزمون پیش آزمون متغیر گروه

انحراف  میانگین

 استاندارد

انحراف  میانگین

 استاندارد

خطای ارائه  کنترل

 پاسخ

19.10 0.8۱1 19.98 9.389 

 9.281 11.12 9.882 11.82 پاسخ حذف 

 ۱.3۱3 11.12 1.082 18.92 زمان واکنش 

خطای ارائه  آزمایش

 پاسخ

19.02 9.922 12.۱1 2.023 

                                                             
11 . Continuous Performance Test 

12 . MANCOVA 



 1.313 1۱.12 2.113 11.12 پاسخ حذف 

 0.111 11.10 0.009 13.88 زمان واکنش 

 

توجه پیوسته شامل خطای ارائه پاسخ، پاسخ حذف و زمان  آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات 1در جدول 

آموزان گروه آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده واکنش، به تفکیک برای دانش

گردد در گروه کنترل میانگین نمرات در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی را نشان است. همان طور که ملاحظه می

 دهد ولی در گروه آزمایش، شاهد کاهش بیشتر نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم. نمی

جه پیوسته دانش آموزان با آسیب شنوایی، از آزمون تحلیل ای حرکات موزون بر توبه منظور بررسی اثربخشی برنامه مداخله

های آماری نرمال بودن توزیع نمرات با ( استفاده شد. پیش از انجام این آزمون مفروضهMANCOVAکواریانس چند متغیره )

ها با همگنی واریانسها با استفاده از آزمون ام باکس و اسمیرنوف، همسانی ماتریس کوواریانس -کولموگروف استفاده از آزمون

های فوق الذکر استفاده از آزمون تحلیل استفاده از آزمون لوین مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به عدم تخطی از مفروضه

 کواریانس چند متغیره بلامانع می باشد.

 ها )باکس(. نتیجه آزمون همسانی ماتریس کواریانس2جدول 

Box's F df1 df2  سطح معناداری 

۱08/3 922/1 1 012/2901 2۱0/2 

باشد. از آنجایی که این مقدار، بزرگتر می 2۱0/2مشاهده می گردد، سطح معناداری آزمون باکس برابر با  2همانطور که در جدول 

ها مورد تایید ( مورد نیاز برای رد فرض صفرمی باشد، فرض صفر ما مبنی بر همسانی ماتریس کواریانس2۱/2از سطح معناداری )

 قرار می گیرد. 

 هاه آزمون لوین برای بررسی همگنی واریانس. نتیج9جدول 

درجه آزادی  سطح معنی داری

2 

درجه 

 1آزادی

 

 F 
 متغیر

 خطای ارائه پاسخ 201/2 1 18 892/2

 پاسخ حذف 312/2 1 18 902/2

 زمان واکنش 293/1 1 18 282/2

باشد. از این رو فرض صفر ما نشان داده شده است، نتایج آزمون لوین در هیچ یک از متغیرها معنا دار نمی 9همانطور که در جدول 

 مبنی برای همگنی واریانس متغیرها مورد تایید قرار می گیرد. 

 ه آزمایش و کنترلآموزان گرو. نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری برای مقایسه توجه پیوسته دانش0جدول 



 F مقادیر آزمونها اثر
درجه آزادی 

 اثر

درجه آزادی 

 خطا
 سطح معناداری

 گروه

 2.22۱ 19 9 1.811 2.111 اثر پیلایی

 2.22۱ 19 9 1.811 2.983 لامبدای ویلکز

 2.22۱ 19 9 1.811 1.۱12 اثر هتلینگ

بزرگترین ریشه 

 روی

1.۱12 1.811 9 19 2.22۱ 

 

گردد سطح معنی داری هر چهار آمارۀ چند متغیری مربوطه یعنی اثر پیلایی، لامبدای ویلکز، اثر هتلینگ و مشاهده میهمانطور که 

گردد که بین توجه (. بدین ترتیب فرض صفر آماری رد و مشخص می>21/2pاست ) 21/2بزرگترین ریشه روی، کوچکتر از  

ای حرکات توان گفت برنامه مداخلهوت معناداری وجود دارد. بر این اساس میآزمون تفاپیوسته دو گروه آزمایش و کنترل، در پس

آموزان با آسیب شنوایی موثر بوده است. به منظور بررسی تفاوت دو گروه آزمایش و کنترل در هر یک دانش موزون بر توجه پیوسته

 فت که نتایج حاصل در ادامه ارائه شده است. های توجه پیوسته، آزمون اثرات بین آزمودنی مورد استفاده قرار گراز مولفه

 های توجه پیوسته گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون: آزمون اثرات بین آزمودنی برای مقایسه مولفه۱جدول 

مجموع  منبع متغیر

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات

F  سطح معنا دار

 ی

 اندازه اثر

خطای ارائه 

 پاسخ

 2.019 2.22۱ 12.۱01 92.11۱ 1 92.11۱ بین گروهی

درون 

 گروهی

01.012 1۱ 9.231    

 پاسخ حذف

 2.920 2.222 1.۱01 18.012 1 18.012 بین گروهی

درون 

 گروهی

02.923 1۱ 2.822    

 زمان واکنش

 2.999 2.21۱ 1.081 91.18۱ 1 91.18۱ بین گروهی

درون 

 گروهی

1۱.119 1۱ ۱.208    

 



های آزمایش و کنترل در آموزان گروههای توجه پیوسته دانشاثرات بین آزمودنی برای مقایسه مولفه نتایج آزمون  ۱در جدول 

-معنی 2۱/2بدست آمده، برای هر سه مولفه در سطح  Fمرحله پس آزمون نشان داده شده است. با توجه به نتایج ارائه شده، مقدار 

 تر بودن میانگین نمراتگیرد. با توجه به پایینژوهش مورد تایید قرار می(. بنابراین فرض صفر رد و فرض پP<2۱/2دار می باشد )

ای حرکات موزون موثر بوده و موجب بهبود توجه گروه آزمایش در مرحله پس آزمون، چنین نتیجه می شود که برنامه مداخله

  پیوسته دانش آموزان با آسیب شنوایی شده است.

 بحث و نتیجه گیری

ف بررسی اثربخشی برنامه مداخله ای حرکات موزون بر توجه پیوسته دانش آموزان با آسیب شنوایی انجام شد. پژوهش حاضر، با هد

های این پژوهش نشان داد که  برنامه مداخله ای حرکات موزون  موجب بهبود توجه پیوسته دانش آموزان با آسیب شنوایی یافته

 شده است.

( که در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که تمرینات حرکتی ریتمیک تأثیر 1931همکاران ) های ارجمندنیا وها با پژوهشاین یافته

( که در 1931) توان ذهنی دارد، خلوصی، عشایری و قدرتیآموزان کممثبتی بر کارکردهای اجرایی در مؤلفه بازداری رفتاری دانش

تا  0فعال بازی موجب بهبود حافظه فعال کودکان بیشپژوهش خود به این نتیجه رسیدند که آموزش حرکات ریتمیک ملودیک و 

ها و ( که در پژوهشی نشان دادند که  فعالیت2213، مع، رسالند و همکاران )کیبراننسن، اندرسون، موندگرد،.آدلند، اسال می 1

( در پژوهشی به نتیجه 2213گردد و بو، لی، تو، جی، لین و پینگ )ها میتمرینات حرکتی سبب بهبود کارکردهای اجرایی آزمودنی

 شود، همسو است.رسیدند که مداخلات حرکتی موجب ارتقای عملکرد شناختی گروه آزمایش می

 ینا چرا که ،شد هداخوهای شناختیمولفه دبهبوبرنامه مداخله ای حرکات موزون موجب  توان گفتدر راستای تبیین این یافته می

می یفکر چالش بهرا  دککو هامداخلهین در ا که یفکر تتمریناو ید آمی ستدبه یگیردیا و زشموآ ،تجربه طریقاز  هارتمها

. ضمن اینکه برنامه دشوحافظه می و توجهی هاسمقیادر  صخصوبهدر کارکردهای شناختی  وی دعملکر دبهبو سبب کشاند

 ستا مغزدر  تکامل یندآفر به شبیه که ییندآفر طی مخ قشردر  نیرونو نمیا روابطو  ساخت موجبمداخله ای حرکات موزون 

 باالترهای بخش که دشوایجاد می  نیرونو نمیا عصبی نسارمپیای هاچرخه، موسیقیمراه با ه حرکتی محیطدر  تیرعبابه. دشومی

 یلگوهاا عایتر به ظفؤم دککو یتمیکر حرکتی هایتمریندر  همچنینکند. را تحریک می حافظه به طمربو که عصبی سیستم

 دشومی همافرهای شناختی از جمله توجه مهارت دبهبو ایبر فضا ،تمرین و ارتکر رتصودر  و ستاقبل تعیین شده در تمرین از 

 (.1931)دهقانی و همکاران، 

از برنامه مداخله ای حرکات موزون در جهت ارتقای توجه پیوسته دانش در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش بر اهمیت استفاده 

بود و همچنین  پسر یتبر روی جنس فقطهای پژوهش حاضر، انجام پژوهش از جمله محدودیت تاکید داردآموزان با آسیب شنوایی 

نتایج  پذیریتعمیمایسته است که در بنابراین ش به دلیل محدودیت زمانی و مکانی پژوهشگران برای آزمون پیگیری فرصت نیافتند.

دیگر محدودیت پژوهش این بود که فقط اثربخشی برنامه مداخله ای حرکات موزون  بر توجه پیوسته سنجیده شد در احتیاط شود. 

 های شناختی دانش آموزان با آسیب شنوایی سنجیده نشد.صورتی که اثر بخشی برنامه مداخله ای حرکات موزون بر سایر مؤلفه

ن شود و ایتوجه دانش آموزان با آسیب شنوایی  جنسیت بههای آتی از آزمون پیگیری استفاده شود، در پژوهش شودپیشنهاد می

 پژوهش بر روی دختران با آسیب شنوایی نیز اجرا گردد.
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Abstract 

The present study was conducted to evaluate the effectiveness of rhythmic intervention 

intervention program on students' continuous attention with hearing impairment. The research 

method was semi-experimental with pre-test-post-test design with control group. The 

statistical population of this study included all students with hearing impairment in Tehran in 

the academic year 1931-1931. In this study, 22 students with hearing impairments were selected 

from the target population using the available sampling method as the sample and were 

randomly assigned to two experimental groups (12 people) and control (12 people). Initially, 

both groups were evaluated by a continuous performance test. The experimental group then 

received rhythmic movements as a group in 12 02-minute sessions over a 1-week intervention 

program if the control group did not receive any intervention. At the end of the intervention 

sessions, both groups were evaluated separately. Data were analyzed using covariance analysis. 

The findings of this study showed that the program of intervention of rhythmic movements has 

improved the continuous attention of students with hearing impairment. 
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