بررسی اثربخشی كتاب بريل شنيداری -لمسی
بر عواطف مثبت كودكان دارای نارسايی بينايی


دكتر احمد بهپژوه
سارا پرتو

دكتر هايدۀ صابري


چكيده
امروزه با ظهور فنآوريهاي رايانهاي موضوع بررسی آثار گوناگون آنها بر عواطف آدمی بهعنوان يكی از حوزههاي نوين پژوهش
در روانشناسی محسوب میشود .يكی از آثار اين فنآوري ها ايجاد عواطف مثبت در كودكان است كه به دليل تاثير آنها بر جنبههاي
گوناگون زندگی بشر ،به ويژه كودكان ،در اين پژوهش به بررسی اثربخشی كتاب بريل شنيداري -لمسی بر عواطف مثبتِ كودكان
داراي نارسايی بينايی پرداخته شده است .اين پژوهش به روش شبه آزمايشی انجام شد .جامعۀ آماري مورد نظر دانشآموزان پايۀ دوم
دبستان آموزشگاه نابينايان شهيد محبی در سال تحصيلی  9911-19بود .گروه نمونه سه كودك داراي نارسايی بينايی هشتساله بودند
كه پس از همتاسازي به صورت تصادفی در سه گروه تك آزمودنی قرار گرفتند .ابزار پژوهش سه نوع كتاب بريل ،كتاب بريل لمسی و
كتاب بريل شنيداري -لمسی بود .داده هاي مورد نظر با استفاده از مشاهدۀ مستقيم ،ضبط ويديويی و كورنومتر جهت ثبت زمان صرف
شده

بهدست

آمد

و

يافتهها

با

آزمونهاي

ناپارامتريك

مورد

تحليل

واقع

شد.

بر اساس يافتههاي بهدست آمده مشخص شد كه كتاب بريل شنيداري -لمسی میتواند در كودكان گروه نمونه در مقايسه با دو نوع
كتاب ديگر ،عواطف مثبت بيشتري ايجاد كند.
واژه-كليدها :عواطف مثبت ،كودكان داراي نارسايی بينايی ،كتاب بريل شنيداري -لمسی.
٭٭٭

مقدمه
امروزه با ظهور فنآوريهاي اطالعاتی و ارتباطاتی ،پرسشهاي متعددي از سوي روانشناسان مطرح میشود كه سبب گشايش باب
جديدي در روانشناسی تحت عنوان «رابطۀ عواطف و تكنولوژي» شده است .پاسخ به سؤاالتی از اين نوع كه اصوالً اين فناوريها چه
تأثيراتی بر روان و عواطف آدمی خواهند داشت؟ تأثيرات مثبت يا منفی بازيهاي رايانهاي ،چندرسانهاي و كتابهاي الكترونيكی و
بهطور كلی فضاهاي مجازي بر انسان چه خواهد بود؟ و چگونه میتوان از تمامی ظرفيتهاي موجود در اين پديدههاي نوين به منظور
رفع انواع نيازهاي بشر استفاده كرد؟ و نظاير آن موجب شده است كه روانشناسان عصر حاضر با انجام پژوهشهايی سعی كنند به آنها
پاسخ دهند.
 .استاد روانشناسی دانشگاه تهران
 .كارشناس ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه آزاد اسالمی
 .استاديار دانشگاه آزاد اسالمی
دريافت19/1/82 :

پذيرش نهايی18/8/91 :

از طرفی عواطف همواره در زندگی انسان حضور داشتهاند و براي ادامه زندگی ضروري میباشند .همانگونه كه ترس ،سبب فرار
بشر از موقعيت خطر و نجات جان او می شود ،عواطف مثبت ،مانند لذت كه تمايل به انجام عملی خاص و يا تكرار آن عمل را به وجود
میآورد و سبب تكامل روانی -اجتماعی فرد و خالقيت وي میشود.
موجود زنده همواره به عواطف مثبت تمايل نشان میدهد و از عواطف منفی فاصله میگيرد .وقتی افراد ،عواطف مثبتی را تجربه
میكنند ،اغلب دست به رفتاري میزنند كه دوباره سبب به وجود آمدن آن عواطف میشود .به همين ترتيب ،وقتی يك عاطفۀ منفی را
تجربه میكنند ،از رفتارهايی كه سبب به وجود آمدن آن میشود اجتناب میكنند (فرجی.)9931 ،
لذتگرايی و شادي نمونهاي از عواطف مثبت محسوب میشوند .بر اساس اصل لذتگرايی ،موجودات برانگيخته میشوند تا لذت
ببرند و از درد اجتناب كنند .لذتگرايی يا ناشی از تحريك دستگاههاي حسی مختلف (مانند بينايی ،شنوايی ،بويايی ،المسه و چشايی)
است يا ناشی از بمباران حسی (برانگيختگی) میباشد (فرانكن.)9119 ،
سيلويا ،) 8111( 9عالقه را به مجموعۀ پنج عاطفۀ اصلی تعجب ،خشم ،ترس ،اندوه و شادي افزوده و معتقد است كه عالقه ،يك
عاطفۀ مثبت است .از نظر وي حالتهاي مجزاي شليك عصبی ،اين گونه عواطف را بهوجود میآورد .از اين رو ،ضرورت دارد محيط
و ابزار آموزشی طوري طراحی شود كه متناسب با عالقههاي متفاوت افراد باشد( .پارك و ليم .)8113 ،8عالقه ،نشاندهندۀ ميل به
كاوش كردن ،جستجو كردن ،دستكاري كردن و بهدست آوردن اطالعات از امور دور و برمان است (ريو .)9121 ،هنگامی كه يك
موقعيت يا فعاليت به خودي خود تازگی دارد ،عالقۀ موقعيتی افزايش میيابد (شرو ،فلوردي و لهمن .)8119 ،9بررسیها نشان میدهند
كه عالقه میتواند به يادگيرندگان انرژي ببخشد و همچنين انگيزه و توجه آنان را افزايش دهد (پارك و ليم.)8111 ،
در ميان روان شناسان بر سر تعريف دقيق عواطف مثبت اختالف نظر وجود دارد .برخی از آنها عواطف مثبت را با واژگان احساس
لذت و نبود احساس درد تعريف میكنند و برخی ديگر عواطف مثبت را انگيزۀ پيشروي به سوي هدف تعبير میكنند (لوكاس ،دينر و
الرسن .)8111 ،4با وجود اين ،بيشتر آنها ايجاد عواطف مثبت در زندگی را حائز اهميت میدانند (سليگمن .)8118 ،1براي مثال ،نظريۀ
انگيزشی انتظار میتواند سطح عملكرد افراد را پيش بينی نمايد .در اين نظريه ،اگر انتظار پيامدهاي خوشايند برآورده شود ،افراد بهتر
عمل خواهند كرد .به بيان ديگر افراد دست به عملی میزنند كه براي آنها نتايج خوشايندي را به دنبال داشته باشد (ارز و آيسن،6
.)8118
حاالت عاطفی مثبت ،انعطاف پذيري ،حافظه ،حل مسئله ،تفكر ،ارزيابی موقعيتی و سطح عملكرد را افزايش داده و بر انگيزه،
دريافت و رضايتمندي افراد از عمل تأثير میگذارند؛ بهويژه زمانی كه آن فعاليتها جالب باشند (فردريكسون8119 ،3؛ پكران 2و
همكاران 8118؛ گريگوري ،وورال و سارج9116 ، 1؛ اشبی 91و همكاران8118 ،؛ ارز و آيسن.)8118 ،
فردريكسون ( )8119در مدل ساختاري عواطف مثبت به چهار مؤلفۀ لذت ،عالقه ،رضايت و عشق اشاره مینمايد .او ابراز میدارد
كه عواطف مثبت ،گسترۀ توجه و فراوانی رفتار را افزايش داده و همچنين موجب باال رفتن سطح خالقيت و بينش فرد میشود.
پژوهشهاي او نشان دادهاند كه آزمودنیهايی كه در جريان آزمايش از عواطف مثبت برخوردار بودهاند ،همواره بهتر از ديگرانی كه
حالت خنثی يا منفی داشتهاند ،عمل كردهاند .همچنين عواطف مثبت موجب تمايل به بازي و كاوشگري میشود ،منابع شخصی ،منابع
فيزيكی و اجتماعی را تقويت مینمايند و موجب میشوند كه فرد با محيط درگير شود (واتسون 99و همكاران.)9111 ،
توجه به تأثيرات عاطفی و شناختی رايانه ها بر كودكان ،از اوايل دهۀ هشتم قرن بيستم ميالدي آغاز شد و محققان بسياري چون
لوكاس و همكاران ( )8111و گودوين 98و همكاران ( )9126دربارۀ تأثيرات مثبت رايانهها بر كودكان و پايوا )8111( ،99در مورد امكان
تأثيرات منفی رايانهها بر افزايش ميزان تنيدگی كاربران دست به انجام پژوهشهاي متعددي زدهاند.

شايان ذكر است كه در دو دهۀ اخير اين پژوهش ها راه خود را به سوي بررسی اثرات مثبت و منفی بازيهاي رايانهاي بر عواطف
انسان و به خصوص كودكان پيمودهاند (نوواك و لوي .)8112 ،براي مثال ،بروز عواطف مثبت در كودكان در مورد تجربياتی كه با
مهار كردن و تأثيرگذاري بيشتري همراهند ،تأييد شده است (هايسن .)9121 ،94دربارۀ تأثيرات مثبت فنآوريهاي رايانهاي،
پژوهشگرانی چون پارك و ليم ( )8113طی يك بررسی تأثير محركهاي ديداري در استفاده از آموزش چندرسانهاي بر ايجاد عواطف
مثبت در يادگيرندگان را تأييد كردهاند .همچنين بازخوردهاي بهكار رفته در طراحیهاي رايانهاي میتوانند به عنوان ابزار مناسبی براي
نشانههاي اجتماعی در جهت ايجاد عواطف در كاربران به شمار آيند (تانگ.)8199 ،91
در پيشينۀ موجود ،بررسیهاي بسياري افزودن جزئيات شنيداري -تصويري را به منظور افزايش عالقه در يادگيرندگان تأييد
مینمايند .استفاده از چند رسانهايها ،در افزايش عالقه در خوانندگان متون از جمله در كودكان ،طی بررسیهايی مورد آزمايش و
تأييد قرار گرفته است .البته زمانی اثر اينگونه رسانهها بيشتر میشود كه عينی و محسوس بوده و همچنين تازگی داشته و همراه با
فعاليت و متناسب با شخصيت افراد باشند (پارك و ليم.)8111 ،
سنچز و گالز )8113( 96در پژوهشی كه به منظور بررسی اثربخشی نرمافزار قصهخوان بر كودكان نابينا در شيلی انجام دادند94 ،
كودك هشت تا  94ساله از نرمافزار طراحی شده توسط محقق استفاده كردند و نتايج نشان داد كه با اينكه كودكان به داستانهايی
گوش میدادند كه در آنها از نرمافزار تبديل متن به گفتار استفاده میشد ،اما تمام آزمودنیها با هم اتفاق نظر داشتند كه بهتر بود در
كنار نرمافزار تبديل متن به گفتار از اثرات صوتی 93و موسيقی نيز در داستان استفاده میشد تا آن را جالبتر سازد
انتخاب كتاب مناسب و جذاب ،همچنين درگير ساختن دانشآموزان با كتاب ،يكی از مهمترين عوامل ايجاد انگيزۀ مطالعه در
كودكان میباشد .روشهاي سنتی ايجاد انگيزه و عالقه به خواندن در كودكان از جمله خواندن با صداي بلند توسط آموزگار و
همچنين استفاده از كتابهاي گويا امروزه با بهرهگيري از فنآوريهاي روز در قالب رايانهها ،لوحهاي فشرده ،تبلتها( 92رايانههاي
كوچك) و ساير محصوالت دنياي ديجيتال به تحولی عظيم دست يافته است (پونيتز 91و همكاران .)8111 ،همچنين رايانهها میتوانند
چه از طريق تصوير و چه از طريق صدا بر ايجاد انگيزه در كودكان مؤثر واقع شوند و اين مسئله در پژوهش تانگ ( )8199مورد بررسی
قرار گرفته است.

سؤالهای پژوهش
با توجه به اينكه رايانهها میتوانند بر عواطف انسان تأثير بگذارند ،پژوهش حاضر گونهاي طراحی شد كه به پرسش زير پاسخ داده
شود:
آيا كتاب بريل شنيداري-لمسی (متشكل از نرمافزار ،سختافزار و با امكان ارائۀ همزمان محركهاي شنيداري ،خط بريل و تصاوير
برجسته) ،در مقايسه با كتاب بريل و كتاب بريل لمسی (با تصوير برجسته و بدون صوت) ،میتواند در كودكان داراي نارسايی بينايی

عواطف مثبت بيشتري ايجاد كند؟ بنابراين ،براي پاسخ به پرسش باال ،ضرورت داشت سه نوع كتاب بريل؛ الف -كتاب بريل ب -كتاب
بريل لمسی ج -كتاب بريل شنيداري -لمسی مورد مقايسه قرار گيرد و تالش شد به شش سؤال زير پاسخ داده شود:
.1

آيا كتاب «ج» میتواند در مقايسه با كتابهاي «الف و ب» موجب بروز تعداد لبخندهاي بيشتري در

كودك شود؟
.2
مطالعه كند؟

آيا كتاب «ج» میتواند در مقايسه با كتابهاي «الف و ب» موجب شود كودك مدت زمان بيشتري

.3

آيا كتاب «ج» میتواند در مقايسه با كتاب «الف» موجب بروز تعداد لبخندهاي بيشتري در آزمودنی اول

شود؟
.4

آيا كتاب «ج» میتواند در مقايسه با كتاب «الف» موجب شود آزمودنی اول مدت زمان بيشتري مطالعه

كند؟
.5

آيا كتاب «ج» میتواند در مقايسه با كتاب «ب» موجب بروز تعداد لبخندهاي بيشتري در آزمودنی دوم

شود؟
.6

آيا كتاب «ج» میتواند در مقايسه با كتاب «ب» موجب شود آزمودنی دوم مدت زمان بيشتري مطالعه

كند؟

روش
روش پژوهش ،جامعۀ آماری و افراد مورد مطالعه :پژوهش حاضر شبهآزمايشی بود و با گروههاي تك آزمودنی انجام گرفت .جامعۀ
مورد نظر دانشآموزان پسر پايۀ دوم دبستان مجتمع آموزشی نابينايان شهيد محبی تهران در سال تحصيلی  9911-19بودند كه بهمنظور
خواندن و نوشتن از خط بريل فارسی استفاده كرده و از نظر سازمان آموزش و پرورش استثنايی كشور نابيناي آموزشی محسوب
میشدند .با مراجعه به مجتمع آموزشی مذكور ،از ميان كليۀ دانشآموزان نابيناي پسر پايۀ دوم دبستان كه بريل خوان بوده و تنها
معلوليت بينايی داشتند ،سه كودك نابينا از نظر سن (هشتساله) ،جنس (پسر) ،وضعيت تحصيلی (دانشآموز متوسط) ،هوش (متوسط)،
وضعيت اقتصادي -اجتماعی خانواده (مادر ديپلمه و خانهدار ،پدر ديپلمه و كارمند با درآمد متوسط) ،ترتيب تولد (فرزند اول) ،تعداد
خواهر و برادرها (يك نفر) و ميزان بينايی (نابيناي آموزشی) همتا شدند و پس از كسب موافقت و اعالم همكاري والدين ،بهصورت
تصادفی در سه گروه تك آزمودنی قرار گرفتند.
آزمودنی اول (آريا) ،آزمودنی دوم (بهرام) و آزمودنی سوم (پويان) نامگذاري شدند* .اين آزمودنیها هر كدام بهطور جداگانه به
مطالعۀ

هر

يك

از

سه

نوع

كتاب

الف:

كتاب

بريل،

ب :كتاب بريل لمسی و ج :كتاب بريل شنيداري–لمسی پرداختند .هر سه نوع كتاب مورد آزمون بر اساس قصۀ «كدوي قلقله زن»
(سيدآبادي )9922 ،محتواي يكسان داشتند .كتاب مورد نظر ،جزو كتابهاي برگزيدۀ شوراي كتاب كودك و مورد تأييد كانون
پرورش فكري كودكان و نوجوانان بود و به گروه سنی الف و ب اختصاص داشت .گفتنی است كه آزمودنیها پيش از اين ،داستان
مورد نظر را به خط بريل نخوانده بودند و هيچگونه تجربۀ خواندن كتابهاي بريل لمسی و كتاب بريل شنيداري -لمسی را نيز نداشتند.
ابزار پژوهش :در اين پژوهش ،تعداد لبخندهاي آزمودنیها و مدت زمان مطالعۀ آنان بهعنوان مالكهاي عواطف مثبت ثبت شد.
براي اين منظور از روش مشاهدۀ مستقيم ،ضبط ويديويی و دستگاه كورنومتر 81استفاده شد .با توجه به اينكه آزمودنیهاي اين پژوهش
كودكان داراي نارسايی بينايی بودند و ضرورت داشت هنگام اجراي آزمون ،راحتی آنان در نظر گرفته شود و نيز با توجه به اينكه يكی
از هدفهاي پژوهش ،ارزيابی عواطف مثبت آنان هنگام خواندن به قصد فراغت و سرگرمی بود ،اين آزمونها در منزل كودك و با
حضور مادر كودك اجرا شد .شايان ذكر است كه هيچگونه اجباري بر ادامۀ جلسات از سوي آزمونگر يا مادر كودك صورت
نگرفت و مقدار و طول مدت مطالعه تابع تمايل و نظر كودك بود.

*

 .نامهاي آزمودنی همگی اسامی مستعار میباشند.

بهطور كلی تعميم نتايج پژوهشهاي تك موردي به افراد جامعه بايد با احتياط صورت پذيرد و قابليت اعتماد و درستی روش
مشاهده پايين است .با وجود اين ،به منظور افزايش ميزان درستی مشاهدات از دو مشاهدهگر و ضبط ويدئويی استفاده شد و در مواردي
كه بين دو مشاهدهگر در مورد تعداد لبخندها اختالف نظر وجود داشت ،براي آزمودنیها لبخندي منظور نشد .همچنين با استفاده از
روش بازآزمايی (آزمون مجدد) تالش شد ميزان قابليت اعتماد روش بهكار رفته افزايش يابد .گفتنی است كه در طراحی كتاب بريل
شنيداري -لمسی (كتاب ج) براي افزايش قابليت اعتماد ،يكی از صفحات كتاب (صفحۀ هفتم) داراي هيچگونه صدايی نبود و تنها متن
بريل و تصوير برجسته وجود داشت تا بتوان نقش تعاملی صدا و تصوير برجسته را در ايجاد عواطف مثبت شناسايی كرد.
داده هاي اين پژوهش با استفاده از آمار توصيفی و استنباطی ،مانند آزمونهاي ناپارامتريك مجذور خی ،كروسكال واليس،
ويلكاكسون و فريدمن مورد تحليل قرار گرفتند.
شيوۀ اجرا :اين پژوهش در سه مرحله به شرح زير اجرا شد و هر آزمودنی در مراحل دوم و سوم به خواندن يكی از سه نوع كتاب
پرداختند.
مرحلۀ اول :اين مرحله شامل يك جلسۀ معارفه و دو جلسه مشاهدۀ رفتار كودك هنگام مطالعه كتابهاي داستان بود .هدف از
جلسۀ معارفه ،آشنايی مادر كودك با آزمونگر و هدف و شيوۀ آزمون بود و هدف از دو جلسه مشاهدۀ مقدماتی ،برقراري رابطۀ
صميمانه با كودك و فراهم كردن فضاي دوستانه جهت ادامۀ كار و مشاهدۀ رفتار وي در حين مطالعه بود.
مرحلۀ دوم :در جلسۀ چهارم ،آزمونگر با ورود به منزل كودك به وي اطالع میداد كه يك كتاب داستان به همراه آورده است كه
او می تواند در صورت تمايل آن را مطالعه كند .همچنين به كودك گفته میشد كه هر زمان خسته شد ،مجاز است خواندن را متوقف
كند و نيم ساعت استراحت نمايد .سپس بعد از دورۀ استراحت به او گفته میشد كه میتواند به خواندن ادامه دهد و اگر هم تمايل به
ادامۀ خواندن نداشت می تواند بقيۀ داستان را در جلسۀ بعدي بخواند .در اين مرحله تعداد لبخندهاي آزمودنی و مدت زمان مطالعۀ او
مورد مشاهده و ضبط ويديويی قرار میگرفت .به هر كدام از آزمودنیها ،كتابهاي مورد نظر به شكل جداگانه ،در روزهاي متفاوت و
به شرح زير ارائه شد:
-

به آزمودنی اول (آريا) ،كتاب نوع الف داده شد.

-

به آزمودنی دوم (بهرام) ،كتاب نوع ب داده شد.

-

به آزمودنی سوم (پويان) ،كتاب نوع ج داده شد.

مرحلۀ سوم :در اين مرحله ،آزمودنیهاي اول و دوم (آريا و بهرام) به مطالعه كتاب نوع ج (كتاب بريل شنيداري -لمسی) پرداختند
و سپس تعداد لبخندها و مدت زمان مطالعۀ هر يك از آنان مورد مشاهده و ضبط ويديويی قرار گرفت.

دادهها و يافتهها
براي پاسخ گويی به سؤال اول ،نتايج آزمون مجذور خی نشان داد كه كتاب نوع ج میتواند در مقايسه با كتابهاي نوع الف و ب
در كودك لبخندهاي بيشتري ايجاد كند (.) 8 = 11/98، df=8 ،P>1/119
براي پاسخ به سؤال دوم ،از آزمون كروسكال واليس استفاده شد كه نتايج آن نشان داد مدت زمان مطالعه براي كتاب نوع ج در
مقايسه با كتابهاي نوع الف و ب در كودكان بيشتر است (.) 8 = 48/98، df=8 ،P>1/119

براي پاسخ به سؤالهاي سوم و چهارم از آزمون ويلكاكسون استفاده شد .با توجه به اين كه  Z = 6/81 ، P>1/119پس تعداد
لبخندها در كتاب نوع ج در مقايسه با كتاب نوع الف در آزمودنی اول (آريا) بيشتر است .همچنين نظر به اين كه

Z = 2/81 ، P>1/119

پس مدت زمان مطالعه كتاب نوع ج در مقايسه با كتاب نوع الف در آزمودنی اول (آريا) بيشتر است.
براي پاسخ به سؤالهاي پنجم و ششم نيز از آزمون ويلكاكسون استفاده شد .با توجه به اين كه  Z = 4/98 ، P>1/119پس تعداد
لبخند در كتاب نوع ج در مقايسه با كتاب نوع ب در آزمودنی دوم (بهرام) بيشتر است .همچنين نظر به اين كه Z = 1/13 ، P>1/119

پس مدت مطالعۀ كتاب نوع ج در مقايسه با كتاب نوع ب در آزمودنی دوم (بهرام) بيشتر است .فراوانی تعداد لبخندهاي آزمودنیها و
مدت زمان مطالعۀ هر كتاب در جدول شمارۀ ( )9گزارش شده است.
جدول  :1فراوانی تعداد لبخندهای آزمودنیها و مدت زمان مطالعۀ هر كتاب
مدت زمان مطالعه در يك جلسه

آزمودنی

نوع كتاب

تعداد لبخندها

آريا

الف

4

88

آريا

ج

43

31

بهرام

ب

94

81

بهرام

ج

48

63

پويان

ج

41

13

(بر حسب دقيقه)

مجموع تعداد لبخندهاي هر آزمودنی هنگام مطالعه سه نوع كتاب الف ،ب و ج كه در مرحلۀ دوم آزمونها ثبت شده بود ،در
نمودار شمارۀ ( )9ترسيم شده است.
تعداد كل لبخندها
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نمودار  :1مقايسۀ تعداد كل لبخندهای سه آزمودنی در مطالعۀ سه نوع كتاب

مدت زمان مطالعه در يك جلسه
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نمودار  :2مقايسۀ مدت زمان مطالعۀ سه نوع كتاب در سه آزمودنی

در مرحلۀ سوم ،آزمودنی اول (آريا) پس از مطالعۀ كتاب الف ،به مطالعۀ كتاب ج پرداخت كه نتايج آزمون در نمودارهاي شمارۀ
( 9و  )4قابل مشاهده است .در همين مرحله ،آزمودنی دوم (بهرام) پس از مطالعۀ كتاب ب ،به مطالعۀ كتاب ج پرداخت كه نتايج آزمون
در نمودارهاي شمارۀ ( 1و  )6گزارش شده است.
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نمودار  :3مقايسۀ تعداد كل لبخندهای آزمودنی اول (آريا) در دو نوع كتاب الف و ب

مدت زمان مطالعه در يك جلسه

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
كتاب ج (آريا)

كتاب الف (آريا)

نمودار  :4مقايسۀ مدت زمان مطالعه آزمودنی اول (آريا) در دو نوع كتاب الف و ج
تعداد كل لبخندها
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نمودار  :5تعداد كل لبخندهای آزمودنی دوم (بهرام) در دو نوع كتاب ب و ج

مدت زمان مطالعه در يك جلسه
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نمودار  :6مقايسۀ مدت زمان مطالعۀ آزمودنی دوم (بهرام) در دو نوع كتاب ب و ج

بحث و نتيجهگيری
با توجه به سؤال اصلی پژوهش مبنی بر اين كه «آيا كتاب بريل شنيداري -لمسی در مقايسه با كتاب بريل و كتاب بريل لمسی
میتواند در كودكان داراي نارسايی بينايی عواطف مثبت ايجاد كند؟» از تحليل يافتهها ،اين نتيجه به دست آمد كه كتاب بريل
شنيداري -لمسی با تصاوير برجسته و صدا در مقايسه با دو نوع كتاب ديگر توانست در آزمودنیهاي اين پژوهش عواطف مثبت بيشتري

ايجاد كند .تعداد لبخندهاي آزمودنیها هنگام مطالعۀ كتاب بريل شنيداري -لمسی (كتاب نوع ج) و همچنين مدت زمان مطالعه در
مقايسه با كتاب بريل و كتاب بريل لمسی تفاوت معنادار داشت.
پژوهشهاي متعددي اثربخشی رايانهها و ابزار چندرسانه اي را بر فرايند عواطف و شناخت كودكان داراي نارسايی بينايی ،ايجاد
جذابيت و عالقه و همچنين كسب لذت و ادراك بهتر محركها تأييد كردهاند .از اين رو ،میتوان گفت كه نتيجه اين پژوهش با
يافتههاي ديان 89و همكاران ( ،)8119پارك و ليم ( ،)8111مودي 88و همكاران ( )8191و كلمبو و لندونی )8199( 89همخوانی دارد.
كتابهاي داستان الكترونيك به دليل برخورداري از ظرفيت حضور شخصيتهاي مجازي در داستان امكان لذت بردن بيشتر را براي
كودكان فراهم میكنند كه اين يافته در پژوهش استروت )8191( 84مشهود است .او بيان میدارد كه كودكان حضور شخصيتهاي
مجازي در كتاب هاي داستان الكترونيك را مثبت ارزيابی كرده و حضور آنها را بر عدم حضور آنها ترجيح دادهاند.
شادي و لذت ،عواطف مثبتی هستند كه كودك در روند رشد سالم و عادي خود به آنها نياز دارد .كودكان اغلب به انجام امور
منطقی و جدي عالقهاي نشان نمیدهند و بيشتر تمايل د ارند تا هر فعاليتی را با بازي همراه سازند و از آن لذت ببرند .دنياي كودكان
دنياي شوخی و خنده است؛ آنها هر فعاليتی را كه با اين دو همراه باشد به فعاليتهاي ديگر ترجيح میدهند .افزون بر اين ،كودكان
بهدنبال سايق كنجكاوي خود ،دوست دارند دست به اكتشاف بزنند و پيچيدگی و تازگی محركها زمينۀ اين اكتشاف و ارضاي ميل به
كنجكاوي در آنها را فراهم میكند .كودكان نابينا ضمن كار با اينگونه نرمافزارها دست به اكتشاف میزنند كه اين اكتشاف
خودبهخود از عوامل انگيزشی محسوب میشود .تحريك حس كنجكاوي كودكان با استفاده از قدرت تعاملی رايانهها و همچنين وجود
محركهاي متعدد و نهفته (در كتابهاي شنيداري -لمسی) می تواند حالت برانگيختگی و عواطف مثبت را در كودكان پديد آورد.
براي مثال در پژوهش حاضر صفحه شماره هفت كتاب بريل صوتی -لمسی كه فاقد صدا بود و تنها متن بريل و تصوير برجسته داشت،
كمترين تعداد لبخند را در آزمودنیها ايجاد كرد كه بيانگر نقش تعاملی صدا و تصوير برجسته در ايجاد عواطف مثبت میباشد.
حس كنجكاوي ،كودك را به تعامل با محيط و محركها ترغيب میكند و سبب تداوم عمل تا زمان دستيابی به تعادل عاطفی
میشود (ليسا 81و همكاران .)8116 ،همچنين ايجاد عواطف مثبت در كودكان در مورد تجربياتی كه با مهار كردن و تأثيرگذاري
بيشتري همراهند توسط پژوهشگران تأييد شده است (هايسن« .)9121 ،مهار كردن» امكانی است كه رايانهها در اختيار كودكان قرار
میدهند و همين امر سبب افزايش لذت و عالقه در آنها میشود .كودكان همواره نسبت به كاوش و بررسی رايانهها از خود عالقه نشان
میدهند و امكان مهار كردن آنها سبب تقويت احساس خودكارآمدي و افزايش انگيزۀ عمل بر روي رايانهها میشود (مكاريك و لی،86
 .)8113در مجموع میتوان نتيجه گرفت كه يافته هاي اين پژوهش نشان داده است كه كتاب بريل شنيداري -لمسی میتواند در مقايسه
با كتاب بريل و كتاب بريل لمسی در كودكان عواطف مثبت بيشتري ايجاد كند.
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