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   كارشناس سنجش سازمان  آموزش و پرورش استثنايي-2
  استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه اصفهان-3

  
  
  

 آموزان يل در دانش خواندن بر، سرعت و دقتغلطهابررسي انواع 

  هاي بينايي   آسيبدبستاني با
  

  3، دكتر ساالر فرامرزي2لقا عكافي ، فرخ1*صديقه رضايي دهنوي

  

 23/11/87: پذيرش نهايي              4/10/87: تجديد نظر               16/5/87: تاريخ دريافت

  

  چكيده
 تحصيلي، وضعيت بينايي، ة نقش پايتأثيررعت و دقت خواندن بريل و تعيين ، سغلطهابندي و بررسي انواع  طبقه تحقيق، هدف در اين :هدف

 آموزش نابينايان به ة بريل بود از مركز ويژآنها اصلي نوشتاري ةهاي بينايي كه وسيلآموز مبتال به آسيب  دانش41 :روش. جنسيت در عملكرد خواندن بود
ها از طريق آزمون س فيلماي استخراج شده براساه هداد.  ضبط شدآنهاساخته را خوانده و فيلم   متن خواندن محقق5اوتي انتخاب شدند، صورت قض

ي اعرابي، حذف حرف، حذف نقطه، حذف كلمه، غلطها طبقه از جمله 6 به غلطها :اه هيافت. كروسكال واليس، يومان ـ ويتني و تحليل مانوا تحليل شد
 ةميزان شيوع انواع غلط با پاي.  پايه بوده است5 در هر غلطهاترين   شايع،نتايج نشان داد كه حذف كلمه. ا و حدسي تقسيم شده هسازي نقط سمعكو

ختران نسبت به  د،افراد كم بينا نسبت به افراد نابينا. يابد  عملكرد خواندن بهبود مي، تحصيليةتحصيلي و عملكرد خواندن رابطه دارد و با باال رفتن پاي
 تحصيلي، وضعيت بينايي و جنسيت با ةترين غلط در خواندن بريل است و پاي  حذف كلمه شايع:گيري نتيجه. پسران دقت خواندن باالتري را نشان دادند

  .عملكرد خواندن رابطه دارد
  
  ي خواندنغلطهاهاي بينايي، آموزان مبتال به آسيب بريل، دانش :اي كليديه هواژ

  
  مقدمه

 اصــلي ة اشــخاص، هــستةتحـول ســواد بــراي همـ  
تعريف رايج سـواد، توانـايي      . دهد  آموزش را تشكيل مي   

براي خواندن و نوشتن در سطحي كه بتوانـد نيازهـاي           
بـه طـور اساسـي      .  زندگي را برآورده كند، اسـت      ةروزان

نيازها براي موفقيت     پيش ةآموختن مهارتهاي سواد هم   
مدرسه تا اشتغال را    اي زندگي از    ه  هدر بسياري از حيط   

  ).2000كوئينگ و هولبروك، (كند  فراهم مي
 بينايي نيز ة سواد براي افراد آسيب ديدمهارتهاي

آسيب بينايي از جمله . به همان اندازه اهميت دارد
نابينايي به معني نقص در بينايي است، به طوري كه 

ات نامطلوب بر عملكرد تأثيرحتي پس از اصالح، 
اين اصطالح هم شامل كم . دآموزشي كودك دار

بينا كسي است  كمفرد. شود  و هم نابينايي مي1بينايي
كه با وجود استفاده از عدسيهاي تجويزي براي اصالح 

ند، اما ا ديدشان، در انجام تكاليف ديداري دچار مشكل
 در اين تكاليف با خود راتوانند، عملكرد اين افراد مي

 و وسايل استفاده از راهبردهاي جبران بينايي
كرن و (بينايي و تغييرات محيطي بهبود بخشند  كمك

بينا  گرچه بعضي از دانش آموزان كم).2002، 2كوئينگ
 توانند از كتب چاپي استاندارد استفاده كنند و مي
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 مطالب ديداري در كالس را استفاده همةقسمتي يا 
مطالب  ،يگر با استفاده از وسايل ديداري بعضي د؛كنند

 توانند خوانندگان و يا بريل مي ده،چاپي بزرگ ش
  ).2002كرن و كوئينگ ،(نويسندگان كارآمدي شوند

 خواندن افرادي كه آسيب نشينيكي از روشهاي جا
 ترين نظام بريل موفق.  بريل استشديد بينايي دارند،

 بينايي بوده است ةانتقال اطالعات به افراد آسيب ديد
 ذهني بريل فرايند). 1992تي و برتلسون، سمو(

اي شامل كنترل حركات انگشتان، ادراك  پيچيده
 3نقطه، شناسايي الگو و پردازش معنايي و واژگاني

خواندن بريل ). 1992تي و برتلسون،سمو( است
 كند و نشان كورتكس ديداري نابينايان را فعال مي

 اوكادو،( كورتكس است چشمگير 4پذيري  شكلةدهند

 بينايي كه از ةديد سيبافراد آ). 2002، يانكورا و كوباتو
تر، سطوح كنند، ميزان كارايي بيش تفاده ميبريل اس

تري را نشان االتر تحصيلي و استقالل مالي بيشب
). 2000 هولبروك، به نقل از كوئينگ و(دهند  مي
رغم فوايد استفاده از بريل، تعداد خوانندگان بريل  علي

 .كاهش يافته است

رد بريل و ا در موههديدگا) 1996( اسپانگين 
وي به نظر .  را بررسي كردآنداليل كاهش استفاده از 

كاهش استفاده از بريل ممكن است ناشي از 
 تأكيد افراد نابينا و بريل، در مورداي منفي ههديدگا

 بينايي و ةروز افزون بر روي استفاده از باقيماند
يني نش جاسايل فناوري شنيداري به مثابةاستفاده از و

به نقل از ) (1996(ساليوان . ده است كربراي بريل ذكر
كند كه  بحث مي) 2006، 5مارتوس آرگيروپولوس و

 كمكي ممكن است براي افراد نابينا خوب باشد فناوري
، اما استفاده از )تر از بريل است وسايل شنيداري سريع(

داري  اين وسايل به جاي استفاده از بريل، به طور معني
با توجه به اين . دنانداز  ميخيرأ سواد را به تمهارتهاي

اتي كه بر روي استفاده از بريل در سالهاي تأكيد
مختلف بوده است، تحقيقات زيادي بر روي فرايندهاي 

  .خواندن و نوشتن بريل انجام گرفته است
  خواندن بريل تفاوتها و شباهتهايي با خواندن متون 

يك تفاوت برجسته بين خواندن بريل و . چاپي دارد
 مدت زمان وارد كردن اطالعات ، متون چاپيخواندن

حروف به صورت ) لمسي(در خواندن بريل . است
در حالي كه در خواندن متون . شود متوالي وارد مي

. شود اي از حروف به طور همزمان وارد مي چاپي، شبكه
 مطرح اين است كه آيا وارد كردن حرف  وال مهمؤس

فاوتي ز طريق لمس، پردازش متبه حرف اطالعات ا
طبيعي  هيچ تفاوتي بين خوانندگان با ديد دارد ياخير؟

هاي بينايي با توجه به و خوانندگان مبتال به آسيب
فرايندهاي زباني و شناختي در خواندن با معني وجود 

، 6اي دستوريه ه خوانندگان ماهر از نشانةهم. ندارد
كنند   در خواندن روان استفاده مي8 و بافتي7معنايي

رسد متون چاپي و بريل در  به نظر مي). 1997ميالر، (
سطح پردازش لغت، جمله و پاراگراف شبيه به هم 

  ).1999كريراس و الورز، (هستند 
تحول ) 2006 (9استينمن،ليجون وكيمبروق 

دكان بينا خواندن متون چاپي را با خواندن بريل در كو
 بررسي 10اي چال  مرحلهو نابينا با توجه به الگوي

چال، شش مرحله در تحول خواندن را  يوالگ. كردند
 اولين مرحله چون قبل از يادگيري :كند مطرح مي

 صفر است و از ةشود، مرحل رسمي خواندن شروع مي
بنيان سواد از . شود تولد تا ورود به مدرسه را شامل مي

وقتي است كه كودك زماني را به نگاه كردن به لغات 
 وسيعي ةنا با دامندر اين مرحله، كودكان بي. پردازد مي

ا، ه ها، روزنامه ههاي برانگيزنده و رنگي، مجلاز كتاب
بتال به  مواجه هستند كه كودكان متلويزيون و غيره

آرتر ). 1990مك گال، (ند ا آسيب بينايي از آن محروم
آموزان نابينا  كند كه بسياري از دانش نقل مي) 1999(

مات در  عواملي از جمله فقدان مواجهه با كلعلّتبه 
. سنين پايين، مشكالت خاصي در يادگيري امال دارند

 تصاويري را در حافظه ،كودكان بينا از بسياري لغات
كه وارد مدرسه  حتي قبل از اينآنهادارند و بسياري از 

كه  ه خواندن و نوشتن هستند، در حاليشوند، قادر ب
به علت همين . گونه نيستند كودكان نابينا معموالً اين

هنگام، كودكان بينا رفتن زودرض قرار گدر مع
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در .  در سواد برسندتوانند به سطوح باالتري از دقت يم
اين مرحله كودكان نابينا نياز دارند تا به يك 

 غني از تجربيات لمسي دست يابند تا اي همجموع
 ة بعدي، مرحلة مرحل؛بتوانند خوانندگان قوي باشند

. كودكان است خواندن در مهارتهايآغاز تربيت رسمي 
اين مرحله بر توانايي كودك براي رمزگشايي اشكال 

اري حروف به صداهاي مورد استفاده در زبان گفت
تر به وسيله است تا توجه كودكان بيش. متمركز است

بايد ياد بگيرند كه خوانندگان ابتدايي بريل . پيام
هاي لمسي حروف بريل، بين حروف و براساس ويژگي

ين كودكان در از آنجا كه ا. وند تمايز قائل ش،لغات
 كودكان بينا كمتر در معرض حروف قرار مقايسه با

اند، احتماالً نيازمند گامهاي بيشتري در  گرفته
نند و تك متمايز ك يادگيري هستند تا حروف را تك
 بازنمايي از مفاهيم تركيبي از حروف را به صورت

نندگان بريل  عالوه بر اين خوا؛خاص شناسايي كنند
كتاب خواندن . تري مسلط شوندبايد بر نمادهاي بيش

در اين مرحله براي كسب دانش نيست، بلكه براي 
مطالب خواندن .  خواندن استةكسب و تمرين تجرب

بايد آشنا باشد و كودكان بايد محتوا را بدانند تا 
ركز شوند و بتوانند بر روي ساختار لغت و جمله متم

 رسيدن به . دست يابندبه رمزگشايي خودكار
 تر است، زيرا  افراد نابينا طوالني درخودكاررمزگشايي 

هاي شناختي متفاوتي براي رمزگشايي وجود  جنبه
 ةدر مرحل). 2006استينمن،ليجون وكيمبروق،(دارد 

اي براي   وسيله مثابةسوم، خوانندگان از خواندن به
. كنند نيادين خود استفاده مياضافه كردن دانش ب

 وقتي خوانندگان نابينا به خواندن  كهاردي وجود ندعلّت
 خواندن پيدا ة كافي تجربةرسند و به انداز روان مي

اي  خواننده. ا افراد بينا عمل كنندبكنند، متفاوت  مي
تواند بازنماييهاي  رسد، مي  چهارم ميةكه به مرحل

كه  در حالي. شناختي از چند بعد به جهان داشته باشد
 قضايايي را ين ابتدايي از بعد سوم، خوانندگاةدر مرحل

روشن . گرفتند در مورد جهان از طريق متون ياد مي
است كه اين مرحله مستلزم اين است كه خواننده 

اي داشته باشد كه به وي اجازه  ساختار شناختي ويژه
دهد مفاهيم انتزاعي را به هم مربوط كند و به 
. اطالعات جديدي از طريق استدالل استنتاجي برسد

در اين مرحله، . ترين مرحله است  پنجم، رسيدهةحلمر
هم خوانندگان بريل و هم خوانندگان متون چاپي به 

توانند فرايند  رسند كه مي اي از مهارت مي درجه
  .قضاوت، تحليل و تركيب را انجام دهند

 در مقايسه باطور كلي، سرعت خواندن بريل  به
 ميانگين.  كندتر است،سرعت خواندن متون چاپي

 78ها، در هر دقيقه   ساله11سرعت خواندن بريل در 
در حالي كه .  لغت بوده است103ها،   ساله16و در 

 لغت در دقيقه ثبت 300براي خوانندگان بينا، حدود 
تر   سال عقبده بود و در فهم لغت به طور كلي يكش

 11تستوا). 1982فولك،(از آزمودنيهاي بينا بودند
ن سريع ژاپني، سرعت ، با بررسي خوانندگا)1998(

از نظر توانايي .  لغت در دقيقه برآورد كرد110 را آنها
درك مطلب، نتايج به دست آمده از تحقيق نشان 

آموزان بينا و نابينا در  دهد كه توانايي درك دانش مي
آموزان  استنباط از متن قابل مقايسه است و دانش

 شنيداري هم داشتند، در ةنابينايي كه همزمان ارائ
در . االت با پاسخهاي تحت اللفظي بهتر عمل كردندؤس

 مبتال به آسيب ة سال9بررسي كه بر روي خوانندگان 
 22د كه  ش مشخص،بينايي در سوئيس انجام شد

بينا در مقايسه با همساالن بيناي  درصد خوانندگان كم
 خواندن به سطح ميانگين يا باالتر آزمونهايخود، در

مانند، البته  ه پايين مي درصد در گرو18رسند،  مي
آموزان معلوليت اضافه هم  تعداد زيادي از اين دانش

) 1969(نوالن و كدريس ). 1999فلينوس، (داشتند
 بينايي را ةخير تحولي در خواندن افراد آسيب ديدأت

از آنجا كه براي آموزش . تقريباً دو سال گزارش كردند
ت، بريل، تجهيزات و خدمات آموزشي بيشتري نياز هس

به آن بسيار فهم فرايند خواندن بريل و مسائل مربوط 
 ،ها براي فهم فرايند خواندنيكي از روش. مهم است

تحليل غلط است كه البته اين روش براي ترتيب دادن 
به طور . فعاليتهاي جبراني و اصالحي نيز مفيد است

Archive of SID

www.SID.ir

www.sid.ir
www.sid.ir


  ..... دقت خواندن بريل دربررسي انواع غلطها، سرعت و: و همكارانصديقه رضايي دهنوي 

____________________________________________________________________________ 

16 

آموزان به ندرت در مسائل تحصيلي دچار  كلي دانش
قبلي نشان پژوهشهاي . شوند اشتباهات تصادفي مي

است و مند  د كه خطاها معموالً نظامنده مي
 را براي  خاصي راهبرد اشتباهآموزان به طور دائم، دانش

هاالهان، كافمن وليود، (برند  حل مسئله به كار مي
رسد قبل از تحليل خطا، ابتدا بايد  به نظر مي). 2005
توس مار آرگيروپولوس و.  خطا شناسايي شود12انواع

ي اماليي در بريل يوناني را به دو غلطها) 2006(
 تقسيم 14 و غير آوا شناختي13قسمت آوا شناختي

ي آوا شناختي شامل اضافه كردن حرفي، غلطها. كردند
حذف حرفي، جابجا كردن حرفي، جايگزين كردن 

جايي هجا و  هحرفي، اضافه كردن هجا، حذف هجا، جاب
  نيزآوا شناختيي غيرغلطها. جايگزين كردن هجا بود

در  .نداي و شكل شناختي بود ي تاريخچهغلطهاشامل 
غلطهاي غيرآواشناختي ظاهري شنيداري لغت تغيير 

 خطا ياكند، اما غلطها به خاطر تحول زماني زبان  نمي
براي پرهيز از غلطهاي  .دهد در قواعد رايج امال رخ مي

گونه كه در  آموزان بايد لغات را آن اي دانش تاريخچه
 اطر بسپارد،خ متن كتاب و در ارتباط با كلمات ديگر به

 شناختي،  كه براي اجتناب از غلطهاي شكل اليدر ح

مثل قواعد اضافه كردن (آموز بايد قواعد نوشتن  دانش
را به خاطر بسپارد وآنها )عالمت جمع و پسوند پيشوند،

ميزان شيوع انواع غلط در دوره . را در امال به كار گيرد
و نتايج  ، دبيرستان و انجمن ادبي بررسي شدابتدايي

 ةي آوا شناختي اندكي در همغلطهانشان داد كه 
آموزان  دانش. آموزان وجود داشت هاي دانش گروه

. ي آوا شناختي بيشتري مرتكب شدندغلطهاابتدايي 
 حرفي، جايگزين كردن حرفي و هي اضافغلطها

جايگزين كردن سيالب با افزايش سن كاهش نيافته 
ي اماليي غلطهاانواع ) 1385(نراقي  رضايي و سيف. بود

 اشكال در حروف هم ةدر بريل فارسي را به ده طبق
 حرف، نقطه كم يا زياد، ةصوت، حذف يا اضاف

جايي  هجايي نقطه، نقطه كم يا زياد به همراه جاب هجاب
يا منفصل كردن (ها، سرهم نويسي، جدانويسي  نقطه

نوشتن (، استثنائات )شد باكلمه جايي كه بايد متصل

، اشكال و )كنند  چنان كه آن را تلفظ ميكلمه
جايگزيني كسره يا ضمه و اشكال در تنوين يا تشديد 

نشان داد كه اشكال در حروف نتايج . بندي كردند طبقه
ترين غلط اماليي خط بريل در هر پنج   فراوان،صوت هم

ي خواندن غلطهاانواع ) 1379(دادستان . پايه است
ج (  مانندحروفي هاي ديداري بينرسي را به اشتباهفا

 كه از لحاظ شكلي نزديك به يكديگرند ،)چ ح خ
هاي شنيداري به خصوص بين صوتهاي مجاور،  اشتباه

حذف حروف صامت، حذف هجا، معكوس كردن و 
جا كردن حروف و هجا در يك كلمه، افزودن  هجاب

ه راست و چپ مانند زور بحروف صامت و عدم تمايز 
  .بندي كرد  تقسيمجاي روز

 از نظر نظام آوايي، درست است كه خط بريل
 به خط مورد  شباهتهاييمعناشناسي و دستور زبان

 افراد بينا دارد، ولي وجود تفاوتهايي از جمله ةاستفاد
شكل ظاهري حروف، نوع اطالعات ورودي و بعضي 

 اختصاصي بر روي هاي پژوهششناسي  هاي خط جنبه
ميالر و سوزان، (كند  شتاري را مطرح مياين نظام نو

بنابراين ). 1385نراقي،  ؛ به نقل از رضايي وسيف1994
ي خواندن غلطهابندي انواع  هدف از اين تحقيق طبقه

كننده از بريل در دوره ابتدايي،  آموزان استفاده دانش
هاي اول تا  بررسي ميزان شيوع انواع غلط در پايه

آموزان  نواع غلط در دانش ميزان شيوع اةپنجم، مقايس
لط در  ميزان شيوع انواع غةدختر و پسر، مقايس

 ميزان شيوع ةبينا، مقايس آموزان نابينا و نيمه دانش
آموزان در  انواع غلط با توجه به سطح عملكرد دانش

 ةات اصلي و تعاملي پايتأثيرخواندن و بررسي 
و ) نابينايي يا كم بينايي(تحصيلي، وضعيت بينايي 

  .بود)سرعت ودقت خواندن(يت در عملكردخواندنجنس
  

  روش
  گيري جامعه، نمونه و روش نمونه

 ة آماري در اين تحقيق شامل كليةجامع
 كه خط ندآموزان مبتال به آسيب بينايي بود دانش

 بود و در آنها اصلي نوشتاري وخواندن ةبريل، وسيل
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 نابينايان در اصفهان مشغول به تحصيل ة ويژةمدرس
از آنجا كه .  نفر بود106تعداد كل اين افراد . بودند
 محدود اي ه جامع مورد نظر در اين تحقيق،ةجامع

 كافي بزرگ ةشد و حجم جامعه به انداز محسوب مي
 رعايت اصول تصادفي ساختن ممكن نبود، از  ونبود،

تعداد ) 1376هومن، (گيري قضاوتي  طريق روش نمونه
 اين افراد دچار ةهم.  نفر براي نمونه انتخاب شدند41

آسيب بينايي اوليه، عدم داشتن معلوليت اضافه بودند، 
ميانگين و انحراف ( سال7 – 16 سني ةمحدود

هاي تحصيلي اول تا پنجم  وبا پايه) 3 و 14استاندارد 
  .ابتدايي بودند

  
  ابزار

 متن 5ابزار مورد استفاده در اين تحقيق شامل 
ن در هر ساخته براساس كتاب خواند خواندن محقق

 صد ي متن معموالً براي بررسي خواندن از.پايه بود
 ،1376كرك وجالفانت،(كنند  اي استفاده مي كلمه

 براي اين كار، ابتدا ،)وثوقي  رونقي،خانجاني وترجمه
 كلمات به كار برده شده در هر كتاب ةفراواني كلي
اس فراواني كلمات، كلماتي كه د و براسشاستخراج 

الزم به ذكر .  داشتند، انتخاب شدندترين تكرار رابيش
است كه اكثر كلمات فقط يك بار در متن كتاب آمده 

لذا از بين كلماتي كه يك بار تكرار شده بودند، . ندبود
) مثل اسامي اعالم(كلمات با توجه به طول، ساده بودن

در اين آزمونها فقط از لغت استفاده . انتخاب شدند
ا بسيار مال حدس زدن ر زيرا استفاده از متن، احت؛شد

 داناتييد اسمحتواي متنها و روايي آن به تأ. برد باال مي
آموزان به طور  دانش. متخصص و معلمان مجرب رسيد

 آنهاخواندند و در همان زمان از  جداگانه متنها را مي
بعد از . دش شد و زمان خواندن ثبت مي فيلم گرفته مي

هاي  فيلمآموزان، براساس  دانشةاتمام خواندن هم
آموز استخراج و  گرفته شده، خطاهاي مختلف هر دانش

 غلط به اين صورت بود كه بندي انواع طبقه. ثبت شد
هاي بريل فراهم بندي عيني در جهت ويژگي يك طبقه

آورد و در نهايت انواع غلط به شش نوع از جمله  
ي اعرابي، حذف حرف، حذف نقطه، حذف كلمه، غلطها

براي . بندي شد حدسي تقسيممعكوس خواني حرفي،و 
هاي تحقيق از آمار توصيفي فراواني،  توصيف يافته

درصد و ميانگين و انحراف استاندارد و براي بررسي 
اهداف تحقيق از آزمون كروسكال و اليس، يومان 

  .ويتبني و مانوا استفاده شد
  
  ها يافته

ي خواندن با توجه به غلطهافراواني و درصد انواع 
نابينا،كم ( عملكرد و عضويت گروهي پايه، جنسيت،

و نيز نتايج آزمون كروسكال و اليس و يومان ـ ) بينا
  . آمده است1ويتني در جداول 

  
  

  هاي اول تا پنجم ابتدايي ي خواندن در پايهغلطها توزيع فراواني و درصد انواع -1جدول 

-شاخص آماري كروسكال   پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول
  واليس

  تحصيلي ةپاي
  

  نوع غلط
مقدار   درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

  دو خي
 ةدرج

  آزادي
سطح 
  اطمينان

  312/0  4  76/4  53/3  4  20/13  7  91/8  9  01/10  17  31/6  6  اعرابي
  06/0  4  23/15  92/15  18  39/43  23  74/25  2  67/23  40  6/13  13  حذف حرف
  01/0  4  74/18  30/5  6  88/1  1  97/2  3  55/3  16  05/1  1  حذف نقطه

  03/0  4  59/10  3/3  2  0  0  0  0  96/2  5  0  0  خواني معكوس
  43/0  4  82/3  39/12  14  30/28  15  87/12  13  24/11  19  37/7  7  حدسي

  002/0  4  63/16  39/12  14  20/13  7  5/49  50  60/42  72  57/71  68  حذف كلمه
        100  113  100  53  100  101  100  169  100  95  كل
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، حذف كلمه در كالسهاي اول 1با توجه به جدول 
تا سوم و حذف حرف در كالسهاي چهارم و پنجم، 

خواني، كمترين شيوع  و معكوس. ترين غلطهاست شايع
غلط در هر پنج پايه را دارد و مجذور خي در غلطهاي 

دار  خواني و حذف كلمه معني حذف نقطه، معكوس
وع غلطهاي حذف يعني ميزان شي).α > 05/0(است 

خواني و حذف كلمه در پنج پايه  نقطه، معكوس
  .متفاوت است

  
  ي خواندن در دو گروه نابينا و كم بيناغلطهاتوزيع فراواني و درصد انواع -2جدول 

 ت بينايييوضع  شاخص آماري يومان و ويتني  كم بينا  نابينا
  نوع غلط

  درصد  فراواني  درصد  فراواني
مقدار 
  دو خي

 ةدرج
  آزادي

  سطح اطمينان

  213/0  1  46/1  28/14  19  8/6  24  اعرابي
  18/0  1  76/1  06/27  36  42/26  93  حذف حرف
  403/0  1  69/0  26/5  7  68/5  20  حذف نقطه

  07/0  1  192/3  05/21  0  98/1  7  معكوس خواني
  675/0  1  176/0    28  36/11  40  حدسي

  329/0  1  955/0  33/32  43  72/47  168  حذف كلمه
        100  133  100  352  كل

  
، حذف كلمه و حذف حرف در 2با توجه به جدول 

هر دو گروه باالترين ميزان شيوع را دارد و تفاوت دو 
  دار نيست گروه در ميزان شيوع انواع غلط معني

)05/0 > α(.  
  

  آموزان دختر و پسر ي خواندن در دو گروه دانشغلطها ـ توزيع فراواني و درصد انواع 3جدول 
 جنسيت  شاخص آماري يومان و ويتني  دختر  پسر

  
  درصد فراواني  درصد فراواني   غلطنوع

مقدار 
  دو خي

  سطح اطمينان   آزاديةدرج

  43/0  1  61/0 38/15  20  74/6  23  اعرابي
  06/0  1  73/3  69/27  36  19/26  93  حذف حرف
  43/0  1  64/0  92/6  9  07/5  18  حذف نقطه

  33/0  1  93/0  84/3  5  56/0  2  معكوس خواني
  40/0  1  68/0  69/17  23 39/12  44  حدسي

  277/0  1  18/1  46/28  37 29/49  175  حذف كلمه
        100  130  100  355  كل

  
، حذف كلمه و حذف حرف 3با توجه به جدول 

باالترين ميزان شيوع در هر دو گروه دختر و پسر را 
  دارد و بين ميزان شيوع انواع غلط در دختران و پسران 

  

به عبارتي ) α < 05/0(وجود ندارد دار  تفاوت معني
دار   معنيةديگر بين ميزان شيوع غلط و جنس رابط

  .وجود ندارد
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  آموزان ضعيف و قوي ي خواندن در دو گروه دانشغلطها توزيع فراواني و درصد انواع -4جدول 
 وضعيت عملكرد  شاخص آماري كروسكال و اليس  قوي  ضعيف

 
  صددر  فراواني  درصد  فراواني  نوع غلط

مقدار 
  دو خي

 ةدرج
  آزادي

سطح 
  اطمينان

  213/0  1  07/17  06/5  4  53/9  39  اعرابي
  026/0  1  93/4  69/55  44  9/20  85  حذف حرف
  60/0  1  26/0  65/12  10  18/4  17  حذف نقطه

  63/0  1  153/0  53/2  2  23/1  5  خواني معكوس
  92/0  1  009/0  92/13  11  03/14  57  حدسي

  054/0  1  244/8  12/10  8  50  203  حذف كلمه
        100  79  100  406  كل

  
، باالترين ميزان شيوع غلط در 4با توجه به جدول 

آموزان  آموزان ضعيف حذف كلمه و در دانش دانش
ي غلطهاقوي حذف حرف بود و ميزان شيوع غلط در 

دار  نوع حذف حرف و حذف كلمه در دو گروه معني

زان آمو دانشكه الزم به ذكر است ). α > 05/0(است 
آموزان   داراي عملكرد باالتر از متوسط و دانش،قوي

تر از متوسط در آزمون  ضعيف داراي عملكرد پايين
  .خواندن در اين پژوهش بودند

  
  ي خواندن به تفكيك پايه، وضعيت بينايي، جنسيت و عملكرد خواندنغلطها توزيع فراواني و درصد انواع -5جدول 

انحراف   ميانگين زمان  تعداد    
  تاندارداس

ميانگين تعداد 
  غلط

انحراف 
  استاندارد

  پايه

  اول
  دوم
  سوم
  چهارم
  پنجم

14  
8  
11  
11  
7  

551  
352  
421  
346  
247  

5/49  
40  

5/35  
48  
42  

22  
22  
10  
5  
8  

9  
4  
2  
1  
2  

  نابينا  وضعيت بينايي
  نيمه بينا

26  
15  

356  
395  

25  
45  

13  
9  

2  
5/1  

  پسر  جنسيت
  دختر

25  
16  

395  
331  

31  
3/30  

14  
9  

2  
5/1  

  قوي  عملكرد خواندن
  ضعيف

19  
22  

254  
472  

20  
23  

8  
15  

5/2  
5/2  

  
 تحصيلي، ة، با باال رفتن پاي 5با توجه به جدول 
افراد .  كاهش يافته استغلطهازمان خواندن و تعداد 

 افراد نابينا و دختران نسبت به در مقايسه بابينا  كم
  . عملكرد بهتري در خواندن نشان دادند،پسران

  ي، وضعيت بينايي و ـ تحصيلة پايتأثيرررسي براي ب
  

زمان خواندن و ( جنسيت بر روي عملكرد خواندن
؛ 1382هومن، (شرطها   بعد از كنترل پيش)تعداد غلط

آبادي وصمدي،  بريس كمپ وسنلگار ؛ به نقل از علي
تحليل مانوا انجام گرفت كه نتايج آن در ) 1384
  . آمده است6جدول 
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   تحصيلي، جنسيت و وضعيت بينايي بر روي عملكرد خواندنة پايتأثير بررسي برايليل مانوا  نتايج تح-6جدول 

مجموع   منبع پراش
 F  درجة آزادي  مجذورات

سطح 
توان   مجذور اتا  اطمينان

  آزمون

  زمان  پاية تحصيلي
  تعداد غلط

631/219417  
131/819  

4  
4  

93/2  
26/3  

04/0  
02/0  

32/0  
35/0  

70/0  
75/0  

  زمان  جنسيت
  عداد غلطت

83/26837  
285/452  

1  
1  

43/1  
21/7  

24/0  
013/0  

05/0  
23/0  

210/0  
731/0  

  زمان  وضعيت بينايي
  تعداد غلط

68/12452  
340/231  

1  
1  

667/0  
68/3  

42/0  
06/0  

02/0  
13/0  

123/0  
454/0  

  زمان  پايه و جنس
  تعداد غلط

73/51945  
91/747  

4  
4  

69/0  
98/2  

60/0  
039/0  

104/0  
332/0  

193/0  
707/0  

  زمان پايه و وضعيت بينايي
  تعداد غلط

64678  
75/655  

3  
3  

155/1  
485/3  

347/0  
031/0  

126/0  
303/0  

271/0  
705/0  

پايه، جنسيت و 
  وضعيت بينايي

  زمان
  تعداد غلط

509/13642  
75/2  

2  
2  

36/0  
02/0  

69/0  
97/0  

030/0  
002/0  

102/0  
05/0  

  
 تحصيلي بر ة اصلي پايتأثير، 6با توجه به جدول 
 اصلي جنسيت و وضعيت تأثيرزمان و تعداد غلط، 

 تحصيلي و ة تعاملي پايتأثيربينايي بر تعداد غلط و نيز 
  تحصيلي پايه تاثير تعامليو نيز جنسيت بر تعداد غلط

 05/0(دار است  و وضعيت بينايي بر تعداد غلط معني
< α.(  

  
  گيري بحث و نتيجه

ـ      هدف از تحقيق حاضر، طبقه     واع بندي و بررسـي ان
ــا ــدن در   يغلطهـ ــرد خوانـ ــز عملكـ ــدن، و نيـ خوانـ

هاي بينايي كه    ابتدايي مبتال به آسيب    آموزان دوره   دانش
. شـد، بـود      نوشتاري آنان محسوب مي    ةخط بريل وسيل  

ي اعرابـي، حـذف     غلطهـا  طبقـه از جملـه       6 بـه    غلطها
حرف، حذف نقطه، حذف كلمه، معكوس كردن نقاط و         

تـرين غلـط در      حذف كلمه شايع  . حدسي تقسيم شدند  
تـرين    در حين خواندن بريـل، كوچـك      . ها بود    پايه ةهم

شود كه خواننـده از خطـي بـه           حركت اشتباه باعث مي   
خط ديگر جهش كند و در نتيجه تعداد زيادي كلمه را           
حذف كند يا ممكن است با لمس مقدماتي نقـاط يـك          

يـا  (كلمه و شناسايي بعضي حـروف و عـدم شناسـايي            
ي حـروف ديگـر و نـاتواني در    بعـض ) شناسـايي اشـتباه  

 بامعني، ترجيح   ةتركيب درست حروف براي تلفظ كلم     

دهد آن كلمـه را نخوانـد و تحـت فـشار زمـان سـراغ                
آمــوزان  در بعــضي از ايــن دانــش. كلمــات بعــدي رود

نداشتن انگيزه براي خواندن، تـرس از غلـط خوانـدن،           
  .حوصلگي و عجله براي اتمام تكليف مشاهده شد بي

حروفي كه . دومين نوع غلط شايع بودحذف حرف، 
وقتي . شدند داراي نقاط كمتري بود، بيشتر حذف مي

تر خواندن هم برانگيخته  كننده براي سريع شركت 
 در نظر كمتريشود، اين حروف را با دقت  مي
چنان حذف آن حرف، كلمه همگيرد، به ويژه اگر با  مي

وهش دار باشد و چون آزمون مورد استفاده در پژ معني
از ديگر . داد صرفاً لغت بود، اين احتمال را افزايش مي

ي حدسي بود كه اين نوع غلط شايد با غلطها، غلطها
در اين نوع . ي ديگر نيز هم پوشي داشته باشدغلطها

آموز با لمس مقدماتي حروف يك كلمه، و  غلط دانش
شناسايي حرف ابتدايي و يكي از حروف وسط كه 

 ة مثل تشديد كه نقط،شود  ميمعموالً زودتر شناسايي
 است، به جاي اينكه كل كلمه را شناسايي كند، از 6

 ←مثل نجار . (خواند روي حدس آن كلمه را مي
گاهي صرف شناسايي حرف ابتدايي يا يك ). نقّاش

. كنند حرف در وسط كلمه از حدس زدن استفاده مي
در اينجاست كه استفاده از آزمون خواندن در قالب 

 كند؛ ن، عامل حدس زدن را آشكار ميجاي متلغت به 
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خواند، با  دار را مي آموز متن دنباله زيرا وقتي دانش
 بعدي، ةبيني كلم استفاده از حدس زدن و پيش

كه به  خواند، در حالي بسياري از لغات را صحيح مي
خواني در اين  معكوس.  آن را شناسايي نكرده استواقع

 ط است؛ مانند نقامعكوس كردنبه معناي پژوهش 
در اينجا تركيب كلي . . به ر يا برعكس تبديل حرف و

شود، كه تعداد اين  شكل حرف باعث ايجاد خطا مي
نوع غلط هم بسيار اندك بود، اما به علت وجود آن، به 

ي اعرابي، غلطها.  مجزا مطرح شدة يك طبقمثابة
، حذف كلمه در افرادي )حذف مصوت(حذف حرف 

كنند، مشاهده  استفاده ميهم كه از متون چاپي 
حذف هجا، معكوس ). 1379دادستان، (شود  مي

جا كردن حروف و هجا در يك كلمه و  هكردن، جاب
 در غلطهاعدم تمايز راست و چپ كه از ديگر انواع 

، در خواندن بريل )1379دادستان،(متون چاپي است 
اين مسئله شايد به تفاوت در نوع و . مشاهده نشد

 ورودي در نظام نوشتاري چاپي و چگونگي اطالعات
چون افراد نابينا، حروف را ). 1997ميالر، (بريل باشد 

كنند، در نتيجه احتمال  به صورت متوالي وارد مي
شود، گرچه  اينكه يك هجا را جا بيندازد كمتر مي

و چون كلمه را به . احتمال جا انداختن حرف هست
پ به كنند، احتمال اينكه از چ صورت كلي وارد نمي

بخوانند نيز وجود ندارد، مگر راست به صورت برعكس 
  .كه صرفاً به صورت حدسي بخواننداين

ي مختص به بريل خواني، حذف نقطه و غلطهااز 
 موارد، ةحذف نقطه در هم. معكوس كردن نقاط بود

گرچه در تحقيق . حذف نقاط بااليي سلول بريل بود
 ديده حذف نقاط پاييني نيز) 1969(نوالن و كدريس 

  .شده بود
نتايج اين پژوهش نشان داد بين ميزان شيوع 

ي نوع حذف حرف، حذف نقطه، معكوس خواني غلطها
دار  هاي مختلف تفاوت معني و حذف كلمه در پايه

 ةرسد با باال رفتن پاي به نظر مي). 1جدول (وجود دارد 
. يابد  كاهش ميغلطهاتحصيلي ميزان شيوع اين نوع 

واع غلط در افراد نابينا و نيمه بينا بين ميزان شيوع ان

تفاوت ) 3جدول (و نيز دختر و پسر ) 2جدول (
و در حالي كه ). α < 05/0(داري به دست نيامد  معني
ترين غلط در افراد ضعيف حذف كلمه بود، در  شايع

افراد قوي، حذف حرف، باالترين رقم شيوع را داشت 
ه نوع توان نتيجه گرفت ك به طور كلي مي).4جدول (

 تحصيلي و عملكرد خواندن رابطه دارد ولي ةغلط با پاي
  .با وضعيت بينايي و جنسيت رابطه ندارد

 عملكرد خواندن نشان داد كه ةنتايج در زمين
 ةآموزان پاي ترين و دانش  اول، پايينةآموزان پاي دانش

 خواندن نشان ةپنجم، باالترين عملكرد را در زمين
 ةرسد با باال رفتن پاي يبه نظر م). 5جدول (دادند 

 در واقع يابد؛  عملكرد خواندن هم بهبود ميتحصيلي،
دار   تحصيلي بر عملكرد خواندن معنية اصلي پايتأثير

نقش تمرين و تجربه در خواندن ).6جدول (است 
بسيار مهم است، هرچه فرد در معرض مطالب 
خواندني بيشتري قرار بگيرد، مهارت او در خواندن 

  ).2005هاالهان، كافمن و  ليود، (رود  باالتر مي
دار   اصلي جنسيت بر زمان خواندن معنيتأثير

آموزان دختر در مقايسه با  دانش). α = 01/0(است 
آموزان پسر، عملكرد بهتري در خواندن نشان  دانش
تحقيقات متعددي حاكي از آن است كه . دادند

عملكرد خواندن متون چاپي در دختران بهتر از پسران 
). 1379نراقي و نادري،  ، سيف1379دادستان، (است 
هاي قبلي ييدي بر نتايج پژوهش اين پژوهش تأةنتيج

گرچه در .  خواندن وجنسيت است رابطهةدر زمين
 نقش خواندن بريل فرايند متفاوتي وجود دارد، اما

 خواندن متون جنسيت در خواندن بريل هم مانند
 و پايه بر روي تعاملي جنسيت تأثير. چاپي مبرز است

 دست آمد دار به خواندن معني) زمان(سرعت 

) 03/0 = α .(بر روي " وضعيت بينايي" اصليتأثير 
 تأثير، اما )α < 05/0(دار نبود  عملكرد خواندن معني

تعاملي پايه و وضعيت بينايي بر روي دقت خواندن 
يعني با در نظر گرفتن ). α = 031/0(دار بود  معني

بينا  ن دقت خواندن افراد نابينا و كم تحصيلي، بيةپاي
بينا عملكرد بهتري در  افراد كم. تفاوت وجود دارد
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 ةيكي از داليل احتمالي، استفاد. خواندن نشان دادند
 بينايي در حين خواندن بريل ةماند بينا از باقي افراد كم

 از ل علميعلبنا به چه مسئولين آموزشي گر. است
 و.. ) ر سالهاي بعدواحتمال تحليل بينايي دجمله 

 كمبود امكانات متناسب و مانند غير علميعلتهاي 
كنند كه افراد كم بينا  توصيه ميروشهاي آموزشي، 

موقع خواندن بريل فقط به حس المسه متكي باشند 
 بينايي خود استفاده ةماند  از باقيآنهااما بسياري از 

  .كردند مي
 كه ميانگين)1982(با توجه به تحقيق  فولك 

 16 و در 78ها را   ساله11سرعت خواندن بريل در 
 لغت گزارش كرده بود و نيز پژوهش 106ها  ساله

كه سرعت خواندن ) 1998(تتسوا و كوركاوا 
 لغت در دقيقه گزارش 110خوانندگان سريع ژاپني را 

رسد عملكرد خواندن خوانندگان  كرده بود، به نظر مي
زيرا  ؛بريل فارسي در حد رضايت بخشي نيست

ن زمان خواندن در اين پژوهش، بدون در نظر كمتري
ترين خواننده  يعني سريع.  دقيقه بود2گرفتن خطاها، 

لغت در  20 لغت در دقيقه خواند و ميانگين كل، 50
رسد و هشداري  دقيقه بود كه بسيار پايين به نظر مي

 باال اندركاران آموزش ويژه كه جهت است براي دست
. هاي مختلفي بينديشندل به روشبردن سطح سواد بري

شود  اهميت دادن به اين مسئله وقتي دو چندان مي
كه در نظر بگيريم مهارت خواندن زيربناي پيشرفت 

 و ضعف در اين است دروس ديگر ةتحصيلي در كلي
هاي ديگر تحصيلي   ضعف در حيطهحيطه منجر به

 غيره، رياضيات، علوم و )شامل امال، انشا( نوشتن مانند
  ).1379نراقي و نادري، سيف(شود  مي

آموزان نابينا شايد ناشي  يكي از داليل ضعف دانش
تر اشد كه كتب درسي خواندن بريل بيشاز اين ب

براساس كتب درسي مورد استفاده براي عموم 
د تا نيازهاي خاص آنان در شو آموزان تنظيم مي دانش
ش آموزش خواندن و نوشتن بر هاي اخير در روسال

 زيادي شده است تا جايي كه تأكيدي ديداري هاويژگي
 بعد بخوانيم، جاي خود را به روش ،روش اول بنويسيم

ممكن است اين . اول بخوانيم بعد بنويسيم داده است
آموزان بينا كه از بدو تولد در معرض  روش براي دانش

گيرند،  محركات مختلف ديداري در خواندن قرار مي
آموزان نابينا  مورد دانشمفيد و كارآمد باشد، اما در 

 آنها ة دارد يا بايد مالحظات ويژكمترياحتماالً كاربرد 
  .در نظر گرفته شود

توان به انگيزش كم  ل احتمالي ديگر ميلعاز 
امروزه با . آموزان براي استفاده از بريل اشاره كرد دانش

 صوتي و ةگسترش وسايل مختلف و پيشرفت
ت آوردن اطالعات افزارهاي الكترونيكي و به دس نرم

 در كتب كمتر و از طرفي تنوع كمترزياد در زمان 
 بيشتر بر استفاده از لوازم صوتي و ةبريل، منجر به تكي

  ).1996اسپانگين، (الكترونيكي شده است 
تعداد كم توان به  ميهاي اين تحقيق، از محدوديت

كنندگان، فقدان آزمونهاي استاندارد خواندن و  شركت
آموزاني كه در   مطالعه به دانشةمحدود شدن حيط

  .د اشاره كرمراكز ويژه مشغول به تحصيل بودند
ويژه  شود براساس ديدگاههاي ديگر به يپيشنهاد م

 بريل هستند يا ةديدگاه كساني كه خود استفاده كنند
وزش بريل شركت داشتند، هاي متوالي در آم سال
ي غلطهاتري از انواع  تر و خاص هاي عينيبندي طبقه

ژوهش بر روي افراد مبتال به اين پ. بريل انجام گيرد
هاي بينايي در مناطق جغرافيايي ديگر، مقاطع آسيب

. آموزان تلفيقي انجام گيرد نشتحصيلي ديگر و دا
چنين درك خواندن بريل نيز مورد بررسي قرار هم

هاي  براي باال بردن سطح خواندن بريل، روش. گيرد
  .اربرد قرار گيردمختلف جبراني مورد بررسي و ك

  
  يادداشتها

1) low vision 
2) Corn & Koeing 
3) lexical & semantic process 
4) plasticity 
5) Argyropoulos & martos 
6) syntactic 
7) semantic 
8) contextual 
9) Steinman,lejenue,kimbrough 
10) Chall's Stage Model 
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11) Testuva 
12) phonological 
13) non phonological 
14) historical 
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