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 چکیده

هدف از این پژوهش تعیین برنامه  مداخله ای  واقعیت افزوده بر مهارت های اجتماعی کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش 

جامعه آماری پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. ای نیمهپژوهش حاضر مطالعهفعالی بود. 

 20کنندگان شاملشرکت بود. 1398حاضر شامل کلیه کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی شهر اندیمشک در سال 

در گروه آزمایش و کنترل به صورت و  انتخاببا اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی بود که با روش نمونه گیری در دسترس  کودک

تصادفی انتخاب شدند. و با استفاده از نیمرخ اجتماعی بلینی مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از آن برنامه مداخله ای واقعیت 

. دقیقه ای دقیقه ای  بر روی گروه آزمایش اجرا  گردیددر حالی که برروی گروه کنترل اجرا نگردید 60جلسه  10افزوده در 

یافته با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تحلیل قرار گرفت و نشان داد که برنامه  مداخله ای  واقعیت افزوده بر مهارت های 

اجتماعی کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی موثر بوده است. با توجه به این نتایج می توان برنامه  مداخله ای  واقعیت 

 .زشی و درمانی کودکان کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی قرار دادافزوده جز الویت آمو

 اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی، مهارت های اجتماعی، واقعیت افزودهکلید واژه ها: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مقدمه

است که باعث  بیش فعالی، مجموعه ای از فراگیر از رفتارهای بی توجهی و یا بیش فعالی، تکانشگری اختالل نارسایی توجه/

عالمت از معیارهای نارسایی توجه/  6مختل شدن عملکرد اجتماعی، تحصیلی یا شغلی می شوند و خصوصیت اصلی آن دارا بودن

 12ماه که شدت و درجه آن با مرحله رشدی فرد مطابقت ندارد و این عالیم باید قبل از  6تکانشگری، به مدت -یا بیش فعالی

(. 2013)راهنمای تشخیصی و آماری اختالالت روانی،  حداقل در دو موقعیت محیطی مشاهده شوند سالگی وجود داشته باشند و

های اجتماعی دارند و این  کارگیری مهارت ، کمبودهای اساسی در کسب و بهبیش فعالی اختالل نارسایی توجه/کودکان با 

ها بدون درنظرگرفتن جنسیت ممکن است  آن التمشک تری است ها در آنان درمقایسه با کودکان عادی در سطح ضعیف مهارت

1)میکامی و اسمیتدشان تأثیر منفی بگذار تا دوران بزرگسالی ادامه یابد و بر نتایج تحصیلی و کیفیت زندگی و شغلی  ،2017.) 

رفی یکی از روش های ارتقای مهارت های اجتماعی کودکان بهره گیری از برنامه  مداخله ای  واقعیت افزوده است از ط

اند و کیفیت و  تر و دلپذیر تر شده تر، عملی انگیز فناورانه، یادگیری و آموزش واقعی های شگفت امروزه به سبب حضور پدیده

گیری  ها ارتقا یافته است. توسعه سریع این ابزارهای مبتنی بر فناوری و تطبیق آن با نیازهای انسان موجب شکل کارایی آن

2)گراب و گرابعال و خالق گردیده است. های یادگیری تعاملی، ف محیط  هاست که به از این فناوری(.  و واقعیت افزوده 2007، 

دهد ترکیبی از دنیای واقعی و مجازی را در یک دستگاه تلفن همراه یا تبلت داشته باشند و به یادگیری در یک  اجازه می افراد

 وپرورش مورد های فناورانه است که در زمینه آموزش ین پتانسیلمحیط یادگیری دلخواه برسند. واقعیت افزوده یکی از جدیدتر

–استفاده قرارگرفته است؛ و مطالعات مختلفی در چند سال اخیربا توجه به توانایی این ابزار در ایجاد فضای قدرتمند آموزشی 

3)رونهورن و جانسنو در سنین متفاوت انجام پذیرفته است علمی مختلف حوزه های در یادگیری  ،2018.) 

های  فرصت ، یعنی ارائه"علم برای همه"آورد و به چالش  های یادگیری متعددی را به ارمغان می واقعیت افزوده فرصت

، کاربران طور کامل های مجازی که به محیط الف کند. برخ های متنوع و ناهمگن، کمک می آموزشی علمی متناسب با جمعیت

 صنوعی ترکیب میم کامپیوتریهای تولیدشده   یت افزوده، دنیای واقعی را با مؤلفهکنند واقع را در یک دنیای مجازی غرق می

نگیزش ذاتی و شده، تأثیرمثبت در ا عنوان یک نوع جدید از تجربه کاربری انجام واقعی و مجازی، به العاتکند. ترکیب اط

 (.1396)میرمعینی، شان داده استمهارت های شناختی و اجتماعی نهمچنین یادگیری 

های موجود در  سازد تا دانش خود را با دانش آموزان از طریق تصاویری که روی واقعیت را قادر می ربیواقعیت افزوده م

تواند به  می ربیبعدی، م قرار دارند، به اشتراک بگذارد. از طریق مدل بدن انسان دیجیتال نشان داده شده در فضای سه السک

طور جداگانه برای نشان دادن جزئیات دسترسی پیدا کند، حتی  اه و هر یک از قطعات بهاتی در مورد عناصر دلخوالعهر نوع اط

4)ایبانز، دیسریو، ویالران و کلوستوانند برای توسعه هر نوع فعالیت با مدل تعامل برقرار نمایند؛  میافراد   ،2014). 

5در همین راستا توبیاس در کودکان مهارت های تعاملی ای در بهبود  انهیااستفاده از نرم افزار های ر ریتاث یبه بررس(2014)

سه کودک با اختالل ط نیپرداخت. در ا سمیات فیبا اختالل ط پژوهش  نیا جیمورد مداخله قرار گرفتند. نتا سمیات فیپژوهش 

6و به عالوه  واینر و اینگروسلموثر است. مهارت های تعاملی  بهبودای در  انهینشان داد که نرم افزار های را  یبه بررس( 2010)

 جیپرداختند. نتا ستتتمیات فیدر کودکان با اختالل ط  یمهارت های ارتباط شیای متنوع در افزا انهیاستتتتفاده از برنامه های را

در افراد با اختالل  یهای ارتباطمهارت  شیاستودمندی در افز ریای تاث انهیپژوهش آنها نشتان داد که استتفاده از برنامه های را

 .  اردد سمیات فیط

ی اجتماعی کودکان هدف از این پژوهش تعیین برنامه  مداخله ای  واقعیت افزوده بر مهارت ها با توجه به مطالب گفته شده 

 با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی است.

                                                             
1 . mikami& Smit 
2 . Grabe& Grabe 
3 .Revenhorn & Jansén 

4  .Ibáñez, Di Serio, Villarán& Kloos 
5 . Tobias 
6 . Wainer & Ingersoll 



 روش تحقیق

ضر شامل پژوهش حاجامعه آماری ای نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود.پژوهش حاضر مطالعه

 بود. 1398کلیه کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی شهر اندیمشک در سال 

انتخاب و به با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی بود که با روش نمونه گیری در دسترس  کودک 20کنندگان شاملشرکت 

 شامل پژوهش به ورود . معیارهایقرارداده شدند دفی)نفر( به صورت تصاو کنترل نفر(10)صورت تصادفی در دو گروه آزمایش

اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی)براساس مصاحبه بالینی نشانه های اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی و  مقیاس  قطعی تشخیص

 هایمهارت آموزش هدف با غیرمستقیم یا مستقیم به صورت چه همزمان مداخله دریافت ، عدمدرجه بندی کانرز والدین( بود

 شامل عدم پژوهش از خروج بود. معیارهای پژوهش این در او خانواده و کودکان همکاری به تمایل آگاهانه و رضایت اجتماعی،

 . ابزار پژوهش شامل موراد زیر است:بود جلسه دو از بیشتر جلسه های غیبت تعداد و درمان جریان در خانواده همکاری

 ابزار

برای اطمینان مجدد از وجود اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی : ای اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی.مصاحبه بالینی نشانه ه1

( استفاده 2013در کودکان از مصاحبه بالینی براساس مالک های  پنجمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختالل های)

 شد.  

بیش فعالی توجه/ ییاختالل نارسا ینشانه ها یابیارز یبرا اسیمق.مقیاس درجه بندی کانرز والدین)تجدید نظر شده(: این 2

 کرتیل اسیآن براساس مق یسؤال دارد که نمره  گذار 4 یو  درجه ا دیگرد لیتکم نیپرسشنامه توسط والد نیاستفاده شد. ا

یی آن برای نمره کل بازآزما ییایپا بیشده که ضر یابیهنجار رانیکانرز در ا یدرجه بند اسیاوقات( است. مق شتری)از هرگز تا ب

 به دست آمده است. 73/0و ضریب آلفای کرونباخ برای نمره کل   85/0

. نیمرخ اجتماعی بلینی : در این پژوهش برای سنجش مهارت های اجتماعی از نیمرخ اجتماعی بلینی استفاده خواهد شد. 3

سوال و درجه 20ه مقیاس، رفتاراجتماعی متقابل)سوال چهار درجه ای با سه خرد 48( دارای2007نیمرخ اجتماعی بلینی)

( 86/0سوال و با درجه اعتبار 17( و رفتاراجتماعی پخته و شایسته)89/0سوال و درجه اعتبار11(،مشارکت اجتماعی)90/0اعتبار

کرده است و گزارش  %89( با روش آلفای کرونباخ برابر1392(. میزان اعتبار آزمون را رضایی)1396می باشد)به نقل از رضایی،

از نظر روایی نیز، روایی محتوایی این آزمون باتوجه به پشتوانه نظریه مطرح شده توسط متخصصان در سطح عالی مورد تایید 

 (.1396گزارش شده است)رضایی،  %89قرار گرفته است.همبستگی کل مقیاس با خرده مقیاس ها 

 روش اجرا

فزوده نیمرخ اجتماعی بلینی اجرا شد و پس از آن برای جلب همکاری والدین قبل از اجرای پژوهش برنامه مداخله ای واقعیت ا

کودکان اختالل نارسایی توجه/ بیش فعالی دیدگی شنوایی، یک جلسه توجیهی در مرکز برگزار شد و پژوهشگران به تشریح 

ش فعالی  پرداختند. و برنامه مداخله فواید پژوهش برنامه مداخله ای واقعیت افزوده  برای کودکان با اختالل نارسایی توجه/ بی

دقیقه ای دقیقه ای  بر روی گروه آزمایش اجرا  گردید. در صورتی که گروه کنترل چنین  60جلسه  10ای واقعیت افزوده در 

 ند. برنامه مداخله ای را دریافت  کرد. در پایان مجددا هر دو گروه توسط توسط نیمرخ اجتماعی بلینی مورد ارزیابی قرار گرفت

خواهد مورد مطالعه قرار  ی توسط پژوهشگرعلم نهیشیابتدا پبرای تعیین روایی محتوایی برنامه مداخله ای واقعیت افزوده، 

 چند نفر از متخصصانبرنامه مداخله ای واقعیت افزوده  توسط  و شد یی مرتبط شناسا یاصل یها گرفت و عناصر و مؤلفه

 و شد و اشکاالت گرفته دیگردخواهد متخصصان اعمال  یشنهادهایقرار گرفت، پ ینیحوزه مورد بازب نیا تکنولوژی آموزشی

. روایی محتوایی با استفاده از روش شدبا ویژگی های کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی انجام  آن یساز متناسب

 د تحلیل قرار گرفت.یافته با استفاده از تحلیل کوواریانس مور بود.88/0شاخص روایی محتوایی الوشه 

 یافته ها



 در دو مرحله اندازه گیری به تفکیک گروه آزمایش و کنترلمهارت اجتماعی : میانگین و انحراف معیار نمرات 1جدول

 انحراف معیار میانگین مرحله گروه متغیر

 مهارت اجتماعی

 کنترل
آزمون شیپ  36.26 6.931 

آزمون پس  36.88 6.978 

 آزمایش
 7.764 36.56 پیش آزمون

آزمون پس  39.35 5.057 

گروه کودکان به تفکیک برای های اجتماعی مهارت آمار توصیفی مربوط به میانگین و انحراف معیار نمرات  1در جدول 

گردد در آزمایش و کنترل در دو مرحله سنجش )پیش آزمون و پس آزمون( نشان داده شده است. همان طور که مالحظه می

دهد ولی در گروه آزمایش، شاهد میانگین نمرات در مراحل پیش آزمون و پس آزمون تغییر چندانی را نشان نمی گروه کنترل،

  افزایش بیشتر نمرات در پس آزمون نسبت به پیش آزمون هستیم.

توجه/بیش  ای واقعیت افزوده بر مهارت های اجتماعی کودکان با اختالل نارساییبررسی، اثربخشی برنامه مداخله منظور به

های آماری نرمال بودن توزیع  مفروضه آزمون این انجام از پیش. شد استفاده( ANCOVA)آزمون تحلیل کواریانس  از فعالی

 آزمون از استفاده ها باواریانس و همگنی رگرسیونی خط شیب بودن یکسان اسمیرنوف، -نمرات با استفاده از آزمون کولموگروف

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

 .می باشد

 کنترل گروه های اجتماعی در گروه آزمایش ومهارت مقایسه جهت کواریانس تحلیل نتایج: 2جدول 

 اندازه اثر داری سطح معنا Fمقدار  میانگین مجذورات  درجه آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات

 0.955 0.001 193.698 354.749 1 354.747 پیش آزمون

 0.437 0.028 6.963 12.731 1 12.739 مهارت اجتماعی

    1.838 9 16.486 خطا

     11 377.687 کل

ل، در مرحله های آزمایش و کنترهای اجتماعی در گروهنتایج آزمون تحلیل کواریانس برای مقایسه نمرات مهارت 2در جدول 

(. p<05/0باشد )دار میمعنی 05/0است و در سطح آلفای  963/6بدست آمده برابر با  Fپس آزمون، نشان داده شده است. مقدار 

در پس  شیآزماگیرد. با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه از این رو فرض صفر رد و فرض پژوهش مورد تایید قرار می

جه گرفت که  برنامه  مداخله ای  واقعیتافزوده موجب بهبود مهارت های اجتماعی کودکان با اختالل نارسایی توان نتیآزمون، می

 توجه/بیش فعالی شده است.

 اجتماعی مهارت : نمرات میانگین تعدیل شده پس آزمون3جدول 

 خطای استاندارد میانگین گروه

 0.556 37.578 کنترل

 0.554 39.634 آزمایش

( پس از تعدیل نمرات پیش 623/39اجتماعی گروه آزمایش ) هایشود میانگین مهارتمالحظه می 3ه در جدول همانطور ک

( بوده است که این خود نشان دهنده تاثیر برنامه  مداخله ای  واقعیت افزوده بر مهارت 589/37آزمون، بیشتر از گروه کنترل )

 .فعالی استهای اجتماعی کودکان با اختالل نارسایی توجه/بیش 

 بحث و نتیجه گیری



ارسایی توجه/بیش هدف از این پژوهش تعیین برنامه  مداخله ای  واقعیت افزوده بر مهارت های اجتماعی کودکان با اختالل ن 

ماعی کودکان با فعالی بود. یافته های پژوهش نشان داد که برنامه  مداخله ای  واقعیت افزوده موجب بهبود مهارت های اجت

 ل نارسایی توجه/بیش فعالی شده است.اختال

ی تعاملی کودکان مهارت ها بهبودای در  انهینشان داد که نرم افزار های را(که 2014توبیاس )این یافته ها با پژوهش های 

ی در سودمند ریی تاثا انهینشان داد که استفاده از برنامه های را( که 2010و واینر و اینگروسل )موثر است. با اختالل اتیسم 

 همسو است.  دارد سمیات فیدر افراد با اختالل ط یهای ارتباطمهارت  شیاافز

را در  ییها تا مهارت آوردی فراهم مفرد  امکان را برای  نیافناوری استتتفاده از در راستتتای تبیین این یافته ها باید گفت: 

 تا با توجه به دهدی اجازه را به افراد م نیمان اهمز نیهمچن د ورشد ده ،ینیب شیکنترل شده، استاندارد شده و قابل پ طیمح

7کوهن-)گالن، بارونو ستترعت خود کار کند ییستتطوح توانا (. با توجه به اینکه کودکان با اختالل نارستتایی توجه/بیش 2007، 

فراد ا نیبرای ا تواندی مفناوری   یژگیو نی. اکنندی نشتتتده تجربه م ینیب شیپ یاجتماع های طیدر مح یمشتتتکالتفعالی 

شد.  شویق می کند تا در سودمند با ستق انیجرفناوری افراد را ت شته و م ستکاری  مایآموزش، نقش فعال دا برنامه مداخله را د

 .کنند

فزوده موجب بهبود مهارت های اجتماعی ابرنامه  مداخله ای  واقعیت که  های پژوهش حاضر نشان دادیافتهصورت کلی به 

 یتهای پژوهش حاضر، انجام پژوهش تنها بر روی جنساز جمله محدودیتشده است. جه/بیش فعالیکودکان با اختالل نارسایی تو

سته است که در بنابراین شای برنامه  مداخله ای  واقعیت افزوده بود.محدود بودن تعداد جلسات ها، و تعداد اندک آزمودنی، پسر

 تعمیم پذیری نتایج احتیاط شود.
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Abstract 

The aim of this study was to determine the augmented reality intervention program on children's social 
skills with attention deficit / hyperactivity disorder. The present study was a quasi-experimental study 

with a post-test pre-test design with a control group. The statistical population of the present study 

included all children with attention deficit / hyperactivity disorder in Andimeshk in 1398. Participants 

included 20 children with attention deficit / hyperactivity disorder who were selected by available 
sampling method and randomly selected in the experimental and control groups. They were assessed 

using the Bellini social profile, and then the augmented reality intervention program was performed on 

the experimental group in 10 60-minute sessions, while not on the control group. The findings were 
analyzed using covariance analysis and showed that the augmented reality intervention program was 

effective on children's social skills with attention deficit / hyperactivity disorder. Based on these results, 

augmented reality intervention program can be considered as one of the educational and therapeutic 
priorities of pediatric children with attention deficit / hyperactivity disorder. 
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