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Objec ve Cerebral palsy is one of the most common causes of physical disability in childhood that lead 
to various difficul es for children. These children may have abnormali es in visual percep on. Visual 
percep on plays an important role in learning of basic childhood’s skills. This research was designed to 
study the rela on between each of subtests of visual percep on with accuracy and speed components 
of reading skills in school-aged cerebral palsy children. 
Materials & Methods In this cross-sec onal study, 24 spas c cerebral palsy students in second grade (10 
girls and 14 boy) were selected be available as from Tehran’s rehabilita on clinics. Visual percep on and 
Reading skills were evaluated with the Test of Visual Perceptual Skill-revised (TVPS-R) and Diagnos c 
Reading Test.
Results The results showed that between standard score of visual percep on with accuracy and speed 
components of reading skills of cerebral palsy student were significantly correlated. Visual Discrimina on 
with accuracy (p<0.001) and with speed (p<0.001) , Visual Memory with accuracy  (p=0.002) and with 
speed (p=0.004), Visual-Spa al with accuracy (p<0.001) and with speed (p<0.001), Form Constancy with 
accuracy (p=0.003) and with speed (p<0.001), Visual Sequen al Memory with accuracy (p=0.023) and 
with speed (p<0.028) , Figure Ground Discrimina on with accuracy (p=0.010) and with speed (p<0.011), 
Visual Closure with accuracy (p=0.009) and with speed (p<0.009)
Conclusion In general we can say that the rela onship between visual percep on skills with reading skills 
in first and second grade students with cerebral palsy is evident.
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هدف هدف از تحقیق حاضر، بررسى و تعیین ارتباط زیرمجموعه هاى ادراك بینایى با مؤلفه هاى دقت و سرعت مهارت خواندن دانش آموزان  هدف از تحقیق حاضر، بررسى و تعیین ارتباط زیرمجموعه هاى ادراك بینایى با مؤلفه هاى دقت و سرعت مهارت خواندن دانش آموزان 
فلج مغزى پایۀ دوم دبستان است.فلج مغزى پایۀ دوم دبستان است.

روش بررسى  در این مطالعه مقطعى و تحلیلى، تعداد  در این مطالعه مقطعى و تحلیلى، تعداد 2424 نفر از دانش آموز فلج مغزى پایۀ دوم دبستان ( نفر از دانش آموز فلج مغزى پایۀ دوم دبستان (1010 دختر و  دختر و 1414 پسر)  پسر) 
به صورت دردسترس از کلینیک ها و مراکز توان بخشى شهر تهران براساس مناطق جغرافیایى انتخاب شدند. مهارت هاى ادراك بینایى، با به صورت دردسترس از کلینیک ها و مراکز توان بخشى شهر تهران براساس مناطق جغرافیایى انتخاب شدند. مهارت هاى ادراك بینایى، با 
آزمون مهارت هاى ادراك بینایى غیروابسته به حرکت (آزمون مهارت هاى ادراك بینایى غیروابسته به حرکت (TVPS-R) و مهارت خواندن نیز به وسیلۀ آزمون تشخیصى خواندن مورد سنجش ) و مهارت خواندن نیز به وسیلۀ آزمون تشخیصى خواندن مورد سنجش 
قرار گرفت. نتایج به دست آمده پس از بررسى نوع توزیع متغیرها براساس آزمون کولوموگروف-اسمیرونوف و با استفاده از آزمون هاى قرار گرفت. نتایج به دست آمده پس از بررسى نوع توزیع متغیرها براساس آزمون کولوموگروف-اسمیرونوف و با استفاده از آزمون هاى 

غیرپارامتریک اسپیرمن با نسخۀ غیرپارامتریک اسپیرمن با نسخۀ 1818 نرم افزار آمارى  نرم افزار آمارى SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها یافته هاى این مطالعه در آزمون همبستگى اسپیرمن نشان داد که بین نمرات استاندارد هفت حوزة ادراك بینایى با دو مؤلفۀ مهارت  یافته هاى این مطالعه در آزمون همبستگى اسپیرمن نشان داد که بین نمرات استاندارد هفت حوزة ادراك بینایى با دو مؤلفۀ مهارت 
خواندن در دانش آموزان فلج مغزى رابطۀ معنادارى وجود دارد. مؤلفه هاى تمییز بینایى، حافظۀ بینایى، روابط فضایى-بینایى، ثبات شکل خواندن در دانش آموزان فلج مغزى رابطۀ معنادارى وجود دارد. مؤلفه هاى تمییز بینایى، حافظۀ بینایى، روابط فضایى-بینایى، ثبات شکل 

.(.(P<0/0505) بینایى، حافظه توالى بینایى، شناخت شکل از زمینه و اکمال بینایى با دقت و سرعت در ارتباط است) بینایى، حافظه توالى بینایى، شناخت شکل از زمینه و اکمال بینایى با دقت و سرعت در ارتباط است
نتیجه گیرى  ارتباط هر یک از مهارت هاى ادراك بینایى با دقت و سرعت مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزى کالس دوم دبستان  ارتباط هر یک از مهارت هاى ادراك بینایى با دقت و سرعت مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزى کالس دوم دبستان 
مشهود و معنادار است و مى توان چنین نتیجه گرفت که به منظور بهبود مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزى در زمینه هاى دقت و مشهود و معنادار است و مى توان چنین نتیجه گرفت که به منظور بهبود مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزى در زمینه هاى دقت و 

سرعت، مى توان از این تمرینات ادراك بینایى استفاده نمود.سرعت، مى توان از این تمرینات ادراك بینایى استفاده نمود.

کلیدواژه ها: کلیدواژه ها: 
فلج مغزى، ادراك فلج مغزى، ادراك 

بینایى، خواندنبینایى، خواندن
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مقدمهمقدمه
فلج مغزى، گروهى از اختالالت دائمى رشد مربوط به حرکت فلج مغزى، گروهى از اختالالت دائمى رشد مربوط به حرکت 
فعالیت  در  محدودیت  سبب  که  مى کند  توصیف  را  وضعیت  فعالیت و  در  محدودیت  سبب  که  مى کند  توصیف  را  وضعیت  و 
مى شود. این اختالل غیرپیشرونده است و براى مغز در حال رشد مى شود. این اختالل غیرپیشرونده است و براى مغز در حال رشد 
در دوران جنینى و نوزادى اتفاق مى افتد. اختالالت حرکتى فلج در دوران جنینى و نوزادى اتفاق مى افتد. اختالالت حرکتى فلج 
مغزى بیشتر با اختالل در حسمغزى بیشتر با اختالل در حس1، دریافت، دریافت2، شناخت، شناخت3، ارتباط، ارتباط4، ، 
اسکلتى-عضالنى  ثانویۀ  مشکالت  و  اسکلتى-عضالنى   ثانویۀ  مشکالت  و  صرع6  همچنین  و  صرع  همچنین  و  رفتاررفتار5 

Sensa onSensa on .1
Percep onPercep on .2

Cogni onCogni on .3
Communica onCommunica on .4

BehaviorBehavior .5
EpilepsyEpilepsy .6

همراه است[همراه است[2و21و1]. فلج مغزى شایع ترین معلولیت عصبى-حرکتى ]. فلج مغزى شایع ترین معلولیت عصبى-حرکتى 
در کودکان است . این اختالل یک ناتوانى رشدى- تکاملى است در کودکان است . این اختالل یک ناتوانى رشدى- تکاملى است 
که در تمام طول زندگى کودك با وى همراه خواهد بود [که در تمام طول زندگى کودك با وى همراه خواهد بود [3] و ] و 
میزان شیوع آن در ایران میزان شیوع آن در ایران 2 تا  تا 3 در هر  در هر 10001000 تولد زنده است  تولد زنده است 
[4]. اگرچه نقایص حرکتى و وضعیت بدن یکى از مشخصه هاى ]. اگرچه نقایص حرکتى و وضعیت بدن یکى از مشخصه هاى 
اصلى فلج مغزى است، اما اختالالت همراه بسیارى نیز در این اصلى فلج مغزى است، اما اختالالت همراه بسیارى نیز در این 
زمینه وجود دارد. یکى از این اختالالت، اختالالت ادراك بینایى زمینه وجود دارد. یکى از این اختالالت، اختالالت ادراك بینایى 
مبتال  مغزى  فلج  کودکان  از  درصد  مبتال   مغزى  فلج  از کودکان  درصد  تا 4040  تا   است که حدود است که حدود 2525 
به نوعى از این اختالالت ادراك بینایى هستند [به نوعى از این اختالالت ادراك بینایى هستند [1111-5]. ادراك ]. ادراك 
بینایى شامل مهارت هاى بینایى-حرکتىبینایى شامل مهارت هاى بینایى-حرکتى7، تمییز بینایى، تمییز بینایى8، ثبات ، ثبات 

Visual-motorVisual-motor .7
 Visual discrimina onVisual discrimina on .8

وحیدرضا خدابندهوحیدرضا خدابنده1، ، *مژگان فرهبدمژگان فرهبد2، ابراهیم پیشیاره، ابراهیم پیشیاره1، مهدى رهگذر، مهدى رهگذر3 

1- گروه آموزشى کاردرمانى، دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى، گروه آموزشى کاردرمانى، تهران، ایران.- گروه آموزشى کاردرمانى، دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى، گروه آموزشى کاردرمانى، تهران، ایران.
2- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، پژوهشکدة کودکان استثنایی، تهران، ایران.- پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، پژوهشکدة کودکان استثنایی، تهران، ایران.

3- گروه آموزشى آمار، دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى، تهران، ایران.- گروه آموزشى آمار، دانشگاه علوم بهزیستى و توانبخشى، تهران، ایران.
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شکلشکل9، روابط بینایى-فضایى، روابط بینایى-فضایى1010، اکمال بینایى، اکمال بینایى1111، تشخیص شکل از ، تشخیص شکل از 
زمینهزمینه1212، حافظه، حافظه1313 و حافظه توالى بینایى و حافظه توالى بینایى1414 است. با این توانایى ها  است. با این توانایى ها 
و  سر  حرکت  بدون  را  خود  موردنیاز  اطالعات  مى تواند  و کودك  سر  حرکت  بدون  را  خود  موردنیاز  اطالعات  مى تواند  کودك 
چشم ها دریافت و تفسیر نماید و به دنبال آن پاسخ دهد. بینایى-چشم ها دریافت و تفسیر نماید و به دنبال آن پاسخ دهد. بینایى-

حرکتى (توانایى ثبات، تعقیب و حرکات پرشى در چشم)، تمییز حرکتى (توانایى ثبات، تعقیب و حرکات پرشى در چشم)، تمییز 
بینایى (توانایى شناسایى شباهت ها و اختالف هاى محرك ها)، بینایى (توانایى شناسایى شباهت ها و اختالف هاى محرك ها)، 
ثبات شکل (توانایى تشخیص یک شکل در حاالت گوناگون آن ثبات شکل (توانایى تشخیص یک شکل در حاالت گوناگون آن 
شکل)، روابط بینایى-فضایى (توانایى شناسایى جهات نسبت به شکل)، روابط بینایى-فضایى (توانایى شناسایى جهات نسبت به 
خود و نسبت دو چیز با یکدیگر)، اکمال بینایى (توانایى شناخت خود و نسبت دو چیز با یکدیگر)، اکمال بینایى (توانایى شناخت 
تحریکات بینایى با استفاده از اطالعات بینایى ناقص)، درك شکل تحریکات بینایى با استفاده از اطالعات بینایى ناقص)، درك شکل 
از زمینه (توانایى تشخیص محرك ها و تمایز آنها از زمینه)، حافظۀ از زمینه (توانایى تشخیص محرك ها و تمایز آنها از زمینه)، حافظۀ 
بینایى (توانایى ذخیره کردن و بازیافتن اطالعات بینایى)، حافظۀ بینایى (توانایى ذخیره کردن و بازیافتن اطالعات بینایى)، حافظۀ 
توالى بینایى (توانایى حفظ پشت سرهم تصاویر) است [توالى بینایى (توانایى حفظ پشت سرهم تصاویر) است [12-1412-14]. ]. 

تکامل رشد ادراك بینایى تا حدود تکامل رشد ادراك بینایى تا حدود 9 تا  تا 1010 سالگى ادامه دارد. سالگى ادامه دارد.
 البته با توجه به نقش محیط و محرك هاى بینایى و توانایى  البته با توجه به نقش محیط و محرك هاى بینایى و توانایى 
کودك این سن متغیر است[کودك این سن متغیر است[16و1615و15]. ادراك بینایى در کسب ]. ادراك بینایى در کسب 
مهارت هاى  حرکتى،  رشد  مثل  کودك  اساسى  مهارت هاى مهارت هاى  حرکتى،  رشد  مثل  کودك  اساسى  مهارت هاى 
اصلى تحصیلى مانند نوشتن و خواندن تأثیر فراوانى دارد، اما اصلى تحصیلى مانند نوشتن و خواندن تأثیر فراوانى دارد، اما 
در کودکان فلج مغزى معموالً این موارد با مشکل رو به رو است در کودکان فلج مغزى معموالً این موارد با مشکل رو به رو است 
[1717و و 9، ، 8، ، 6]. در پژوهش حاضر هر یک از مهارت هاى هفتگانۀ ]. در پژوهش حاضر هر یک از مهارت هاى هفتگانۀ 
ادراك بینایى غیروابسته به حرکت در کودکان فلج مغزى مورد ادراك بینایى غیروابسته به حرکت در کودکان فلج مغزى مورد 
بررسى قرار گرفت و مهارت بینایى-حرکتى به دلیل احتمال وجود بررسى قرار گرفت و مهارت بینایى-حرکتى به دلیل احتمال وجود 
ضعف در الگوهاى حرکت چشمى مورد بررسى قرار نگرفته است. ضعف در الگوهاى حرکت چشمى مورد بررسى قرار نگرفته است. 
ازآنجایى که در کلینیک هاى کاردرمانى جسمى کودکان، مراجعان ازآنجایى که در کلینیک هاى کاردرمانى جسمى کودکان، مراجعان 
فلج مغزى زیاد است [فلج مغزى زیاد است [19و1918و18] و هدف اصلى رشتۀ کاردرمانى، ] و هدف اصلى رشتۀ کاردرمانى، 
مهارت  بررسى  است،  درمانجویان  استقالل  مهارت به حداکثررساندن  بررسى  است،  درمانجویان  استقالل  به حداکثررساندن 
خواندن، به عنوان یکى از اصلى ترین ابزارهاى یادگیرى اجتماعى و خواندن، به عنوان یکى از اصلى ترین ابزارهاى یادگیرى اجتماعى و 
مهم ترین راه کسب آگاهى و دانش موردنیاز براى استقالل فردى مهم ترین راه کسب آگاهى و دانش موردنیاز براى استقالل فردى 
در فعالیت هاى روزمرة زندگى از قبیل آموزش، خرید، کار و... در فعالیت هاى روزمرة زندگى از قبیل آموزش، خرید، کار و... 
مى تواند به تحقق اهداف گروه توان بخشى، به ویژه کاردرمانگران، مى تواند به تحقق اهداف گروه توان بخشى، به ویژه کاردرمانگران، 
در این امر کمک نماید. دو مؤلفۀ دقت و سرعت خواندن به عنوان در این امر کمک نماید. دو مؤلفۀ دقت و سرعت خواندن به عنوان 
مؤلفه هاى اصلى و تأثیرگذار در کسب مهارت خواندن در این مؤلفه هاى اصلى و تأثیرگذار در کسب مهارت خواندن در این 

پژوهش در نظر گرفته شده است.پژوهش در نظر گرفته شده است.
در مطالعات پیشین، بررسى اختالالت ادراك بینایى کودکان در مطالعات پیشین، بررسى اختالالت ادراك بینایى کودکان 
عادى و فلج مغزى با اهداف مختلفى انجام پذیرفته است. براى عادى و فلج مغزى با اهداف مختلفى انجام پذیرفته است. براى 
مثال تأثیر رشد و افزایش سن در تکامل و بهبود مهارت هاي مثال تأثیر رشد و افزایش سن در تکامل و بهبود مهارت هاي 
ادراك بینایی و عوامل مؤثر بر آن، بروز تفاوت هاي جنسیتی و... ادراك بینایی و عوامل مؤثر بر آن، بروز تفاوت هاي جنسیتی و... 

9.9. Visual form constancy Visual form constancy
10.10. Visual-spa al rela onships Visual-spa al rela onships
11.11. Visual closure Visual closure
12.12. Visual figure ground Visual figure ground
13.13. Visual memory Visual memory
14.14. Visual sequen al memory Visual sequen al memory

از آن جمله است. لِویناز آن جمله است. لِوین1515 و همکاران ( و همکاران (19871987) با توجه به نتایج ) با توجه به نتایج 
تمامى  نمرات  که  داشتند  بیان  خود،  تحقیق  در  تمامى به دست آمده  نمرات  که  داشتند  بیان  خود،  تحقیق  در  به دست آمده 
افزایش  معناداري  به طور  آموزش  با  بینایی  ادراك  افزایش مهارت هاي  معناداري  به طور  آموزش  با  بینایی  ادراك  مهارت هاي 
می یابد [می یابد [2020]. فِِدریتزى]. فِِدریتزى1616 و همکاران ( و همکاران (19981998) روى ) روى 1515 کودك  کودك 
فلج مغزى دایپلژى اسپاستیک و فلج مغزى دایپلژى اسپاستیک و 5050 کودك عادى پژوهشى انجام  کودك عادى پژوهشى انجام 
دادند و نتیجه گرفتند که کودکان سالم با افزایش سن، نمرة دادند و نتیجه گرفتند که کودکان سالم با افزایش سن، نمرة 
بهترى در مهارت هاى ادراك بینایى به دست آورده اند؛ درحالى که بهترى در مهارت هاى ادراك بینایى به دست آورده اند؛ درحالى که 
کودکان دایپلژى اسپاستیک خطاى قابل توجه بیشترى نسبت به کودکان دایپلژى اسپاستیک خطاى قابل توجه بیشترى نسبت به 

گروه هنجار پیدا کردند [گروه هنجار پیدا کردند [1010].].
کوهنکوهن1717 ( (19691969) در مطالعه اى روى کودکان مناطق محروم ) در مطالعه اى روى کودکان مناطق محروم 
شهرى به این نتیجه دست یافت که سطح اقتصادى و فرهنگى شهرى به این نتیجه دست یافت که سطح اقتصادى و فرهنگى 
نیز در ادراك بینایى تأثیر دارد [نیز در ادراك بینایى تأثیر دارد [2121]. کاواله]. کاواله1818 ( (20062006) با استفاده ) با استفاده 
از فراتحلیلى روى از فراتحلیلى روى 161161 کودك، ارتباط بین مهارت هاى ادراك  کودك، ارتباط بین مهارت هاى ادراك 
بینایى و موفقیت خواندن را مورد بررسى قرار داد و ادراك بینایى بینایى و موفقیت خواندن را مورد بررسى قرار داد و ادراك بینایى 
را جزو عوامل پیش بینى کنندة موفقیت خواندن دانست [را جزو عوامل پیش بینى کنندة موفقیت خواندن دانست [2222]. ]. 
گاتِزگاتِز1919 نیز با بررسى ارتباط ادراك بینایى و هوش با خواندن بیان  نیز با بررسى ارتباط ادراك بینایى و هوش با خواندن بیان 
داشت که درك کلمهداشت که درك کلمه2020 بیشترین ارتباط را با موفقیت خواندن  بیشترین ارتباط را با موفقیت خواندن 
دارد و هوش در وهلۀ دوم از نظر همبستگى با درك تصاویر، دارد و هوش در وهلۀ دوم از نظر همبستگى با درك تصاویر، 
اشکال و حروف ایفاى نقش مى کند [اشکال و حروف ایفاى نقش مى کند [2323]. از طرف دیگر واگ]. از طرف دیگر واگ2121 
و همکارانش در تحقیقى روى دانش آموزان با ضعف خواندن به و همکارانش در تحقیقى روى دانش آموزان با ضعف خواندن به 
این نتیجه رسیدند که نمرة ادراك بینایى در پیش بینى وضعیت این نتیجه رسیدند که نمرة ادراك بینایى در پیش بینى وضعیت 
خواندن دانش آموزان، بیشتر در پایه هاى اولیۀ دورة ابتدایى حائز خواندن دانش آموزان، بیشتر در پایه هاى اولیۀ دورة ابتدایى حائز 
اهمیت است، اما در پایه هاى باالتر نمى تواند وضعیت خواندن را اهمیت است، اما در پایه هاى باالتر نمى تواند وضعیت خواندن را 
پیش بینى کند و هر چقدر عملکرد ادراك بینایى آنها با آموزش پیش بینى کند و هر چقدر عملکرد ادراك بینایى آنها با آموزش 
بهبود یابد تغییر چندانى در بهبود وضعیت خواندن وجود ندارد بهبود یابد تغییر چندانى در بهبود وضعیت خواندن وجود ندارد 

.[.[2424]
در ایران نیز بیشتر تحقیقات روى مشکالت بینایى-حرکتى در ایران نیز بیشتر تحقیقات روى مشکالت بینایى-حرکتى 
گردیده  انجام  عادى  کودکان  بینایى  ادراك  نمرة  محاسبۀ  گردیده و  انجام  عادى  کودکان  بینایى  ادراك  نمرة  محاسبۀ  و 
است [است [3131-2525]. به نظر مى رسد با توجه به تفاوت انواع مختلف ]. به نظر مى رسد با توجه به تفاوت انواع مختلف 
بینایى  ادراك  مهارت  رابطۀ  بررسى  فارسى،  زبان  بینایى دست نویسى  ادراك  مهارت  رابطۀ  بررسى  فارسى،  زبان  دست نویسى 
و مهارت خواندن نیز در زبان فارسى ضرورى است. همچنین و مهارت خواندن نیز در زبان فارسى ضرورى است. همچنین 
با وجود اینکه در دسته اى از کودکان فلج مغزى تفاوتى از نظر با وجود اینکه در دسته اى از کودکان فلج مغزى تفاوتى از نظر 
هوش بهر با همساالن سالم خود وجود ندارد، اختالالت ادراك هوش بهر با همساالن سالم خود وجود ندارد، اختالالت ادراك 
بینایى مى تواند منجر به تأخیر در زمینه هاى درسى (از جمله بینایى مى تواند منجر به تأخیر در زمینه هاى درسى (از جمله 
مهارت خواندن) و رشدى نسبت به همساالن سالم خود شود. مهارت خواندن) و رشدى نسبت به همساالن سالم خود شود. 
کارایى  و  اعتمادبه نفس  کاهش  به  منجر  مى تواند  موضوع  کارایى این  و  اعتمادبه نفس  کاهش  به  منجر  مى تواند  موضوع  این 
و  درمانگران  و  نماید  ُکند  را  درمان  روند  و  گردد  کودکان  و این  درمانگران  و  نماید  ُکند  را  درمان  روند  و  گردد  کودکان  این 

15.15. Levine  Levine 
16.16. Fedrizzi  Fedrizzi 
17.17. Cohen  Cohen 
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19.19. Gates  Gates 
20.20. Word Percep on Word Percep on
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خانواده هاى شان را از پیشرفت آموزشى کودك دلسرد کند [خانواده هاى شان را از پیشرفت آموزشى کودك دلسرد کند [-32-32
3434]. عالوه براین، اختالالت ادراك بینایى مى تواند بر حوزه هاى ]. عالوه براین، اختالالت ادراك بینایى مى تواند بر حوزه هاى 
ارتباطى این کودکان تأثیر گذارد و باعث ایجاد عدم مشارکت ارتباطى این کودکان تأثیر گذارد و باعث ایجاد عدم مشارکت 
اجتماعى گردد. کاردرمانگران به عنوان یکى از اعضاى فعال در اجتماعى گردد. کاردرمانگران به عنوان یکى از اعضاى فعال در 
گروه توان بخشى و آموزش در حیطۀ کودکان، مى توانند با بررسى گروه توان بخشى و آموزش در حیطۀ کودکان، مى توانند با بررسى 
مهارت هاى ادراك بینایى و مهارت هاى وابسته به آن از جمله مهارت هاى ادراك بینایى و مهارت هاى وابسته به آن از جمله 

مهارت خواندن به بهبود مشارکت اجتماعى کمک نمایند. مهارت خواندن به بهبود مشارکت اجتماعى کمک نمایند. 
با توجه به نکات مطرح شده، پژوهش حاضر با هدف تعیین با توجه به نکات مطرح شده، پژوهش حاضر با هدف تعیین 
ارتباط زیرمجموعه هاى ادراك بینایى با مؤلفه هاى دقت و سرعت ارتباط زیرمجموعه هاى ادراك بینایى با مؤلفه هاى دقت و سرعت 
مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزى پایۀ دوم دبستان انجام مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزى پایۀ دوم دبستان انجام 
راستاى  در  توان بخشى  مداخالت  هدایت  به منظور  تا  راستاى پذیرفت  در  توان بخشى  مداخالت  هدایت  به منظور  تا  پذیرفت 
اولویت گذارى مشکالت ادراك بینایى بر یادگیرى کودکان فلج اولویت گذارى مشکالت ادراك بینایى بر یادگیرى کودکان فلج 

مغزى، بسترى را براى تحقیقات دامنه دار فراهم نماید.مغزى، بسترى را براى تحقیقات دامنه دار فراهم نماید.

روش بررسىروش بررسى
در  که  است  مقطعى-تحلیلى  مطالعۀ  یک  حاضر  در پژوهش  که  است  مقطعى-تحلیلى  مطالعۀ  یک  حاضر  پژوهش 
روى  روى    13921392-9393 تحصیلى  سال  آذرماه  تا  مهرماه  زمانى  تحصیلى بازة  سال  آذرماه  تا  مهرماه  زمانى  بازة 
انجام  اسپاستیک  مغزى  فلج  دبستان  دوم  کالس  انجام دانش آموزان  اسپاستیک  مغزى  فلج  دبستان  دوم  کالس  دانش آموزان 
اسپاستیک  مغزى  فلج  کودکان  تمامى  پژوهش  جامعۀ  اسپاستیک گرفت.  مغزى  فلج  کودکان  تمامى  پژوهش  جامعۀ  گرفت. 
روش  از  استفاده  با  نمونه ها  است.  تهران  شهر  سال  روش   از  استفاده  با  نمونه ها  است.  تهران  شهر  سال   9 تا  تا    7
فلج  دوم  کالس  دانش آموز  مراجعان  از  دردسترس  فلج نمونه گیرى  دوم  کالس  دانش آموز  مراجعان  از  دردسترس  نمونه گیرى 
مغزى اسپاستیک کلینیک هاى کاردرمانى در نقاط مختلف شهر مغزى اسپاستیک کلینیک هاى کاردرمانى در نقاط مختلف شهر 
تهران انتخاب شده اند. با استفاده از فرمول حجم نمونه براساس تهران انتخاب شده اند. با استفاده از فرمول حجم نمونه براساس 
ضریب همبستگى، تعداد مشارکت کنندگان ضریب همبستگى، تعداد مشارکت کنندگان 1919 نفر تعیین گردید  نفر تعیین گردید 
که البته با توجه به احتمال حذف در ادامۀ تحقیق، تعداد که البته با توجه به احتمال حذف در ادامۀ تحقیق، تعداد 2424 
دختر  دختر   و 1010  پسر  و   پسر  شامل 1414  مغزى  فلج  دوم  کالس  شامل دانش آموز  مغزى  فلج  دوم  کالس  دانش آموز 
انتخاب شدند. دانش آموز فلج مغزى با تشخیص اختالل توسط انتخاب شدند. دانش آموز فلج مغزى با تشخیص اختالل توسط 
پزشک مغز و اعصاب کودکان و درصورتى که وضعیت حرکتى وى پزشک مغز و اعصاب کودکان و درصورتى که وضعیت حرکتى وى 
در سطوح در سطوح 1 تا  تا 3 در بازة سنى  در بازة سنى 7 تا  تا 9 سالۀ  سالۀ GFMCS بود، وارد  بود، وارد 
این تحقیق مى شد. عالوه براین، وجود هرگونه بیمارى نورولوژیک این تحقیق مى شد. عالوه براین، وجود هرگونه بیمارى نورولوژیک 
نقص  یا  اختالل  هرگونه  و  روان پزشکى  تشخیص هاى  یا  نقص دیگر  یا  اختالل  هرگونه  و  روان پزشکى  تشخیص هاى  یا  دیگر 
بینایى و شنوایى شدید، سبب خروج از تحقیق مى گردید. در این بینایى و شنوایى شدید، سبب خروج از تحقیق مى گردید. در این 
تحقیق از آزمون ادراك مهارت هاى بینایى (تحقیق از آزمون ادراك مهارت هاى بینایى (TVPS-R) و آزمون ) و آزمون 
تشخیصى خواندن (نسخۀ شیرازى و نیلى پور) استفاده شده است. تشخیصى خواندن (نسخۀ شیرازى و نیلى پور) استفاده شده است. 
آزمون هوش ریون عمدتاً هوش سیال را اندازه گیرى مى کند و آزمون هوش ریون عمدتاً هوش سیال را اندازه گیرى مى کند و 
براى سنجش هوش کودکان براى سنجش هوش کودکان 5 تا  تا 9 ساله به کار مى رود که در  ساله به کار مى رود که در 

ایران روایى و پایایى این آزمون ضریب همبستگى ایران روایى و پایایى این آزمون ضریب همبستگى 0/864864 به دست  به دست 
آمده است [آمده است [1414]. ]. 

در این مطالعه آزمون مهارت هاى ادراك بینایى تجدیدنظرشده در این مطالعه آزمون مهارت هاى ادراك بینایى تجدیدنظرشده 
که  گرفت  قرار  استفاده  مورد  حرکت  به  غیروابسته  که )  گرفت  قرار  استفاده  مورد  حرکت  به  غیروابسته   (TVPSR)
شامل هفت خرده آزمون و هر خرده آزمون شامل شانزده مورد شامل هفت خرده آزمون و هر خرده آزمون شامل شانزده مورد 
است. هر مورد تصویرى است که به کودك نشان داده شده است است. هر مورد تصویرى است که به کودك نشان داده شده است 
و کودك باید با مشاهدة تصویر ، گزینۀ صحیح را انتخاب نماید. و کودك باید با مشاهدة تصویر ، گزینۀ صحیح را انتخاب نماید. 
این آزمون میزان دید فرد را اندازه گیرى نمى کند و فقط مربوط این آزمون میزان دید فرد را اندازه گیرى نمى کند و فقط مربوط 
به ادراك بینایى فرد است و به آسانى مى توان از آن در کودکان با به ادراك بینایى فرد است و به آسانى مى توان از آن در کودکان با 

مشکالت شدید حرکتى استفاده کرد.مشکالت شدید حرکتى استفاده کرد.
مدت آزمون مدت آزمون 2020 تا  تا 2525 دقیقه است و براى کودکان  دقیقه است و براى کودکان 4 سال  سال 
کامل تا کامل تا 1212 سال کاربرد دارد. اعتبار این آزمون از لحاظ محتوا،  سال کاربرد دارد. اعتبار این آزمون از لحاظ محتوا، 
ساختار، تشخیص و سازگارى توسط طراحان آزمون مورد بررسى ساختار، تشخیص و سازگارى توسط طراحان آزمون مورد بررسى 
قرار گرفته است. از نظر محتوا، در هیچ موردى سوگیرى جنسیتى قرار گرفته است. از نظر محتوا، در هیچ موردى سوگیرى جنسیتى 
نمرة  خرده آزمون ها  همبستگى،  ساختار  نظر  از  و  ندارد  نمرة وجود  خرده آزمون ها  همبستگى،  ساختار  نظر  از  و  ندارد  وجود 
پایینى دارند که نشان دهندة این است که هر خرده آزمون جنبۀ پایینى دارند که نشان دهندة این است که هر خرده آزمون جنبۀ 
متفاوتى از ادراك بینایى را مى سنجد. براى تعیین روایى آزمون متفاوتى از ادراك بینایى را مى سنجد. براى تعیین روایى آزمون 
TVPS-R در ایران، خیاط زاده و همکارانش روى  در ایران، خیاط زاده و همکارانش روى 2020 دانش آموز با  دانش آموز با 
فاصلۀ فاصلۀ 3 هفته از تاریخ آزمون اولیه، آزمایش مجدد گرفتند. تعیین  هفته از تاریخ آزمون اولیه، آزمایش مجدد گرفتند. تعیین 
روایى با آزمون مجدد و با استفاده از ضریب آلفاى کرونباخ نشان روایى با آزمون مجدد و با استفاده از ضریب آلفاى کرونباخ نشان 
داد که آزمون در کل داراى روایى قابل قبولى است. روایى تمییز داد که آزمون در کل داراى روایى قابل قبولى است. روایى تمییز 
بینایى بینایى 0/7575، حافظۀ بینایى ، حافظۀ بینایى 0/7474، ارتباط بینایى-فضایى ، ارتباط بینایى-فضایى 0/7878، ، 
ثبات شکل ثبات شکل 0/7878، حافظۀ توالى بینایى ، حافظۀ توالى بینایى 0/7777، تشخیص شکل از ، تشخیص شکل از 

زمینه زمینه 0/7474 و اکمال بینایى  و اکمال بینایى 0/8080 بود [ بود [35و3534و34]. ]. 
یک  نیلى پور  و  شیرازى  تألیف  خواندن  تشخیصى  یک آزمون  نیلى پور  و  شیرازى  تألیف  خواندن  تشخیصى  آزمون 
آزمون انفرادى و مرکب از آزمون متن هاى خواندن و آزمون هاى آزمون انفرادى و مرکب از آزمون متن هاى خواندن و آزمون هاى 
تکمیلى است که در دفترچۀ متن ها و کارت هاى کلمات بى قاعده تکمیلى است که در دفترچۀ متن ها و کارت هاى کلمات بى قاعده 
و ناکلمه ها ارائه مى شود و بدنۀ این آزمون را تشکیل مى دهد. و ناکلمه ها ارائه مى شود و بدنۀ این آزمون را تشکیل مى دهد. 
براى بررسى اعتبار این آزمون از روش فرم هاى همتا استفاده براى بررسى اعتبار این آزمون از روش فرم هاى همتا استفاده 
شده است. نتایج به دست آمده حاکى از همبستگى باالى دقت شده است. نتایج به دست آمده حاکى از همبستگى باالى دقت 
خواندن  سرعت  باالى  همبستگى  همچنین  و  خواندن )  سرعت  باالى  همبستگى  همچنین  و   (8787٪) (خواندن  خواندن 
(٪9494) است. روایى این آزمون نیز روى ) است. روایى این آزمون نیز روى 605605 دانش آموز در  دانش آموز در 2020 
مدرسه از مدرسه از 1010 منطقۀ آموزشى سطح شهر تهران و معلمین آنها  منطقۀ آموزشى سطح شهر تهران و معلمین آنها 
صورت گرفت. پاسخ معلمین و نمرات دانش آموزان در خواندن صورت گرفت. پاسخ معلمین و نمرات دانش آموزان در خواندن 
متن ها نشان دهندة روایى قابل قبول آزمون بوده است [متن ها نشان دهندة روایى قابل قبول آزمون بوده است [37و3736و36].].

جدول جدول 1. . ویژگى هاى جمعیت شناختى نمونه ها.ویژگى هاى جمعیت شناختى نمونه ها.

جنسجنستعدادتعداد گروه گروه
میانگین سنمیانگین سن

(برحسب سال)(برحسب سال)
میانگین هوش بهرمیانگین هوش بهر

(برحسب آزمون ریون)(برحسب آزمون ریون)

دانش آموزان مبتال به فلج مغزى دانش آموزان مبتال به فلج مغزى 
6/355355±0/76768888/9696±14148/5656پسر-پسر-1010دختردختر2424اسپاستیکاسپاستیک

ارتباط مهارت هاي ادراك بینایی غیروابسته به حرکت با مهارت خواندن در دانش آموزان فلج مغزى اسپاستیک ارتباط مهارت هاي ادراك بینایی غیروابسته به حرکت با مهارت خواندن در دانش آموزان فلج مغزى اسپاستیک 
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آزمون متن هاى خواندن: این بخش مرکب از سه متن داستانى آزمون متن هاى خواندن: این بخش مرکب از سه متن داستانى 
است که اولى متن راهنما و دو متن دیگر متن هاى همتا هستند. است که اولى متن راهنما و دو متن دیگر متن هاى همتا هستند. 
سه  هر  معنایى  و  نحوى  صرفى،  ساختار  و  کلمات  انتخاب  سه در  هر  معنایى  و  نحوى  صرفى،  ساختار  و  کلمات  انتخاب  در 
متن، کتاب فارسى کالس اول مالك کار است؛ بنابراین، کودك متن، کتاب فارسى کالس اول مالك کار است؛ بنابراین، کودك 
عادى در انتهاى کالس اول و ابتداى کالس دوم قادر به خواندن عادى در انتهاى کالس اول و ابتداى کالس دوم قادر به خواندن 
این متن ها و درك معناى آن خواهد بود. هدف از این آزمون این متن ها و درك معناى آن خواهد بود. هدف از این آزمون 
است.  سرعت  و  دقت  لحاظ  از  آزمودنى  خواندن  سطح  است. بررسى  سرعت  و  دقت  لحاظ  از  آزمودنى  خواندن  سطح  بررسى 
اجراى آزمون تشخیصى خواندن ساده است و حدود اجراى آزمون تشخیصى خواندن ساده است و حدود 1010 تا  تا 1515 
دقیقه به طول مى انجامد. با توجه به نمرات دقت و سرعت خواندن دقیقه به طول مى انجامد. با توجه به نمرات دقت و سرعت خواندن 
کودك از مطالب خوانده شده، مى توان سطح خواندن کودك را کودك از مطالب خوانده شده، مى توان سطح خواندن کودك را 
بررسى کرد. این آزمون مرکب از سه متن خواندن است. در این بررسى کرد. این آزمون مرکب از سه متن خواندن است. در این 
تحقیق فقط از یک آزمون خواندن یعنى متن «جوجه» به منظور تحقیق فقط از یک آزمون خواندن یعنى متن «جوجه» به منظور 

بررسى دقت و سرعت روخوانى استفاده گردید.بررسى دقت و سرعت روخوانى استفاده گردید.
مشارکت کنندگان به طور انفرادى در اتاقى آرام و بدون وجود مشارکت کنندگان به طور انفرادى در اتاقى آرام و بدون وجود 
پرسشنامۀ  تکمیل  از  پس  و  شدند  دعوت  محیطى  پرسشنامۀ تحریکات  تکمیل  از  پس  و  شدند  دعوت  محیطى  تحریکات 
اطالعات مشخصات و ارائۀ توضیحات کامل و شفاف و نکات کلى اطالعات مشخصات و ارائۀ توضیحات کامل و شفاف و نکات کلى 
دربارة نحوة پاسخ به پرسشنامه ها، در ابتدا آزمون ریون توسط دربارة نحوة پاسخ به پرسشنامه ها، در ابتدا آزمون ریون توسط 
یک روان سنج باسابقه، براى تشخیص سطح هوش دانش آموز اجرا یک روان سنج باسابقه، براى تشخیص سطح هوش دانش آموز اجرا 
گردید که در صورت کسب نمرة باالتر از گردید که در صورت کسب نمرة باالتر از 8080 یا خود آن، پس از پنج  یا خود آن، پس از پنج 
دقیقه از کودك آزمون دقیقه از کودك آزمون TVPS-R گرفته مى شد. آزمون  گرفته مى شد. آزمون TVPS-R از  از 
اولین خرده آزمون به نام تمییز بینایى شروع مى گردد. هر خرده اولین خرده آزمون به نام تمییز بینایى شروع مى گردد. هر خرده 
آزمون شانزده سؤال تصویرى دارد و دانش آموز باید با دقت به آزمون شانزده سؤال تصویرى دارد و دانش آموز باید با دقت به 
تصاویر نگاه و پاسخ صحیح را پیدا نماید. تعداد پاسخ هاى صحیح تصاویر نگاه و پاسخ صحیح را پیدا نماید. تعداد پاسخ هاى صحیح 
دانش آموز در هر خرده آزمون محاسبه گردید و به عنوان نمرة خام دانش آموز در هر خرده آزمون محاسبه گردید و به عنوان نمرة خام 
آن خرده آزمون محسوب گردید. سپس، آزمون تشخیصى خواندن آن خرده آزمون محسوب گردید. سپس، آزمون تشخیصى خواندن 
بعد از چند دقیقه استراحت و پذیرایى، از دانش آموز گرفته شد. بعد از چند دقیقه استراحت و پذیرایى، از دانش آموز گرفته شد. 

قبل از دادن متن «جوجه» به آزمودنى دلیل اجرا و ماهیت قبل از دادن متن «جوجه» به آزمودنى دلیل اجرا و ماهیت 
آزمون توضیح داده شد و در انتها از مشارکت کنندگان و والدین آزمون توضیح داده شد و در انتها از مشارکت کنندگان و والدین 
آنها با ارائۀ پاداش به نوعى تقدیر و تشکر به عمل آمد. الزم به ذکر آنها با ارائۀ پاداش به نوعى تقدیر و تشکر به عمل آمد. الزم به ذکر 
والدین  کلیۀ  از  تحقیق،  به  ورود  از  پیش  و  ابتدا  در  که  والدین است  کلیۀ  از  تحقیق،  به  ورود  از  پیش  و  ابتدا  در  که  است 
کودکان شرکت کننده در پژوهش رضایتنامۀ کتبى اخذ گردید. کودکان شرکت کننده در پژوهش رضایتنامۀ کتبى اخذ گردید. 

کلیۀ اطالعات شخصى افراد در این پژوهش به صورت محرمانه کلیۀ اطالعات شخصى افراد در این پژوهش به صورت محرمانه 
حفظ شد. کلیۀ آزمون هاى این تحقیق هیچ گونه ضرر احتمالى حفظ شد. کلیۀ آزمون هاى این تحقیق هیچ گونه ضرر احتمالى 
تمایل  صورت  در  آزمودنى ها  نداشت.  پى  در  آزمودنى ها  تمایل براى  صورت  در  آزمودنى ها  نداشت.  پى  در  آزمودنى ها  براى 
از  بودند  مایل  که  آزمون ها  اجراى  از  زمان  هر  در  از مى توانستند  بودند  مایل  که  آزمون ها  اجراى  از  زمان  هر  در  مى توانستند 
ادامۀ آن انصراف دهند. محقق متعهد مى شد که مشارکت در ادامۀ آن انصراف دهند. محقق متعهد مى شد که مشارکت در 
این تحقیق هیچ گونه هزینۀ اضافى و جانبى براى شرکت کنندگان این تحقیق هیچ گونه هزینۀ اضافى و جانبى براى شرکت کنندگان 

دربرنخواهد داشت. دربرنخواهد داشت. 

یافته هایافته ها
تعداد و جنسیت و میانگین هاى سن و هوش بهر نمونه ها در تعداد و جنسیت و میانگین هاى سن و هوش بهر نمونه ها در 

جدول جدول 1 آورده شده است. آورده شده است.
نتایج به دست آمده پس از بررسى نوع توزیع متغیرها براساس نتایج به دست آمده پس از بررسى نوع توزیع متغیرها براساس 
آزمون هاى  از  استفاده  با  کولوموگروف-اسمیرونوف،  آزمون هاى آزمون  از  استفاده  با  کولوموگروف-اسمیرونوف،  آزمون 
غیرپارامتریک اسپیرمن با نسخۀ غیرپارامتریک اسپیرمن با نسخۀ 1818 نرم افزار آمارى  نرم افزار آمارى SPSS مورد  مورد 
تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که نتایج آن در جدول تجزیه و تحلیل قرار گرفتند که نتایج آن در جدول 2 و  و 3 ارائه  ارائه 

شده است.شده است.
و 3، ،  و    2 جدول  در  گزارش شده  احتمالى  مقادیر  به  توجه  جدول با  در  گزارش شده  احتمالى  مقادیر  به  توجه  با 
توزیع مقادیر متغیرهاى مستقل طبیعى نیست، اما توزیع مقادیر توزیع مقادیر متغیرهاى مستقل طبیعى نیست، اما توزیع مقادیر 
متغیرهاى وابسته طبیعى است. بر همین اساس مى بایست بنابر متغیرهاى وابسته طبیعى است. بر همین اساس مى بایست بنابر 
یک اصل آمارى از آزمون هاى غیر پارامتریک براى تحلیل داده ها یک اصل آمارى از آزمون هاى غیر پارامتریک براى تحلیل داده ها 
استفاده نمود. این اصل بیان مى دارد که اگر دو گروه که با یکدیگر استفاده نمود. این اصل بیان مى دارد که اگر دو گروه که با یکدیگر 
مورد سنجش همبستگى قرار گیرند، یک یا هر دو گروه توزیع مورد سنجش همبستگى قرار گیرند، یک یا هر دو گروه توزیع 
غیر پارامتریک  آزمون هاى  از  مى بایست  باشند،  نداشته  غیر پارامتریک طبیعى  آزمون هاى  از  مى بایست  باشند،  نداشته  طبیعى 
براى سنجش همبستگى استفاده گردد. نمرات استاندارد آزمون براى سنجش همبستگى استفاده گردد. نمرات استاندارد آزمون 
آزمون  با  خواندن  آزمون  نمرات  و  بینایى  ادراك  آزمون مهارت هاى  با  خواندن  آزمون  نمرات  و  بینایى  ادراك  مهارت هاى 
غیرپارامتریک اسپیرمن، مورد سنجش همبستگى قرار گرفته و غیرپارامتریک اسپیرمن، مورد سنجش همبستگى قرار گرفته و 
نتایج آن در جدول نتایج آن در جدول 4 ارائه شده است. همان طورکه مشاهده مى شود  ارائه شده است. همان طورکه مشاهده مى شود 
تمام اجزاى ادراك بینایى با مؤلفه هاى خواندن به صورت معنادارى تمام اجزاى ادراك بینایى با مؤلفه هاى خواندن به صورت معنادارى 
ارتباط دارد. همۀ نتایج به دست آمده، نشان دهندة همبستگى باالى ارتباط دارد. همۀ نتایج به دست آمده، نشان دهندة همبستگى باالى 
مهارت هاى ادراك بینایى با مؤلفه هاى دقت و سرعت خواندن زبان مهارت هاى ادراك بینایى با مؤلفه هاى دقت و سرعت خواندن زبان 

فارسى در دانش آموزان پایۀ دوم ابتدایى فلج مغزى است.فارسى در دانش آموزان پایۀ دوم ابتدایى فلج مغزى است.

جدول جدول 2. بررسى طبیعى بودن متغیرهاى مستقل. بررسى طبیعى بودن متغیرهاى مستقل.

مقدار احتمالمقدار احتمال k-s آمارهآماره متغیرهاى مستقلمتغیرهاى مستقل
 0/007 0/007 1/6741/674 تمییز بینایىتمییز بینایى
0/0490/049 1/3601/360 حافظۀ بینایىحافظۀ بینایى
0/0040/004 1/7781/778 روابط بینایى- فضایىروابط بینایى- فضایى
0/0200/020 1/5181/518 ثبات شکلثبات شکل
0/0200/020 1/5171/517 حافظۀ توالى بینایىحافظۀ توالى بینایى
0/0230/023 1/492492 شناخت شکل از زمینهشناخت شکل از زمینه
0/0070/007 1/6811/681 اکمال بینایىاکمال بینایى
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بحثبحث
نمرة  باالى  همبستگى  از  نشان  داده ها،  تحلیل  و  نمرة تجزیه  باالى  همبستگى  از  نشان  داده ها،  تحلیل  و  تجزیه 
استاندارد تمییز بینایى با مهارت خواندن دارد. بارِتاستاندارد تمییز بینایى با مهارت خواندن دارد. بارِت2222 ( (19651965) ) 
نیز در مطالعۀ خود از طریق مرور منابع، به بررسى این رابطه نیز در مطالعۀ خود از طریق مرور منابع، به بررسى این رابطه 
پرداخته است و بیان مى دارد که با دانستن نمرة تمییز بینایى پرداخته است و بیان مى دارد که با دانستن نمرة تمییز بینایى 
مى توان میزان موفقیت خواندن دانش آموز را تخمین زد [مى توان میزان موفقیت خواندن دانش آموز را تخمین زد [3838]. ]. 
این در حالى است که گوپتااین در حالى است که گوپتا2323 و همکاران ( و همکاران (20122012) در تحقیقى ) در تحقیقى 
بیان داشتند که مهارت تمییز بینایى جز عوامل تأثیرگذار در بیان داشتند که مهارت تمییز بینایى جز عوامل تأثیرگذار در 
ضعف خواندن نیست [ضعف خواندن نیست [3939]. با توجه به مطالعۀ تحقیقات مشابه ]. با توجه به مطالعۀ تحقیقات مشابه 
گذشته، چنین به نظر مى رسد که فرآیند خواندن به پیش نیازهاى گذشته، چنین به نظر مى رسد که فرآیند خواندن به پیش نیازهاى 
زیادى از جمله استراتژى هاى شناختىزیادى از جمله استراتژى هاى شناختى–زبانى، هوش و... احتیاج زبانى، هوش و... احتیاج 
دارد که مى توان «تمییز بینایى» ادراك بینایى را از اجزاى اصلى دارد که مى توان «تمییز بینایى» ادراك بینایى را از اجزاى اصلى 
آنها دانست. همچنین مى توان نتیجه گرفت که در زبان فارسى آنها دانست. همچنین مى توان نتیجه گرفت که در زبان فارسى 
تعداد  در  متفاوت  و  ساختار  در  متشابه  حروف  وجود  تعداد به دلیل  در  متفاوت  و  ساختار  در  متشابه  حروف  وجود  به دلیل 
نقطه ها همانند «ب و پ» و همچنین بودن یا نبودن نقطه در نقطه ها همانند «ب و پ» و همچنین بودن یا نبودن نقطه در 
ساختار مشابه مانند «ع و غ»، این زیرمجموعه ادراك بینایى در ساختار مشابه مانند «ع و غ»، این زیرمجموعه ادراك بینایى در 

روخوانى زبان فارسى حائز اهمیت است.روخوانى زبان فارسى حائز اهمیت است.
تجزیه و تحلیل داده ها همچنین نشان از همبستگى باالى تجزیه و تحلیل داده ها همچنین نشان از همبستگى باالى 
نمره استاندارد حافظۀ بینایى با مهارت خواندن دارد. بَِردىنمره استاندارد حافظۀ بینایى با مهارت خواندن دارد. بَِردى2424 و  و 
همکارانش (همکارانش (19831983) در تحقیقى روى افرادى با روخوانى خوب ) در تحقیقى روى افرادى با روخوانى خوب 
و ضعیف، به این نتیجه رسیدند که نقص حافظه بینایى جزء و ضعیف، به این نتیجه رسیدند که نقص حافظه بینایى جزء 
ویژگى هاى افراد با روخوانى ضعیف است [ویژگى هاى افراد با روخوانى ضعیف است [4040]. گوالندریس و ]. گوالندریس و 
اسنولینگااسنولینگا2525 ( (19911991) در یک مطالعۀ موردي) در یک مطالعۀ موردي2626 با بررسى موارد  با بررسى موارد 
با  کودك  یک  در  که  نمودند  گزارش  نارساخوان  کودك  با خاص  کودك  یک  در  که  نمودند  گزارش  نارساخوان  کودك  خاص 
ضعف روخوانى اما با پروسه هاى آوایى خوب، به دلیل ضعف حافظۀ ضعف روخوانى اما با پروسه هاى آوایى خوب، به دلیل ضعف حافظۀ 
بینایى ممکن است کودك نارساخوان شود [بینایى ممکن است کودك نارساخوان شود [4141]. همچنین بِرَدلى ]. همچنین بِرَدلى 
و بریانتو بریانت2727 ( (19811981) در مقاله اى به ضرورت حافظۀ بینایى خوب در ) در مقاله اى به ضرورت حافظۀ بینایى خوب در 
خواندن اشاره مى کنند و بیان مى دارند که دانش آموزان با ضعف خواندن اشاره مى کنند و بیان مى دارند که دانش آموزان با ضعف 
حافظۀ بینایى در انجام روخوانى با مشکل رو به رو هستند [حافظۀ بینایى در انجام روخوانى با مشکل رو به رو هستند [4242]. ]. 
همچنین مى توان گفت به منظور انجام فرآیندهاى شناختى و همچنین مى توان گفت به منظور انجام فرآیندهاى شناختى و 
آوایى در روخوانى، نیاز است که تصویر کلمات براى مدت کوتاهى آوایى در روخوانى، نیاز است که تصویر کلمات براى مدت کوتاهى 
به دلیل  نیز  فارسى  زبان  در  شود.  نگهدارى  و  حفظ  حافظه  به دلیل در  نیز  فارسى  زبان  در  شود.  نگهدارى  و  حفظ  حافظه  در 
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وجود اشکال مختلف نوشتارى براى یک نوع واج مانند «ز» با «ذ» وجود اشکال مختلف نوشتارى براى یک نوع واج مانند «ز» با «ذ» 
یا «ت» با «ط» مهارت حافظۀ بینایى بسیار حائز اهمیت است. یا «ت» با «ط» مهارت حافظۀ بینایى بسیار حائز اهمیت است. 
صحت و سرعت فرآیندهاى این مهارت ادراك بینایى، در دقت صحت و سرعت فرآیندهاى این مهارت ادراك بینایى، در دقت 
خواندن و به طور ویژه اى در سرعت روخوانى امرى ضرورى است.خواندن و به طور ویژه اى در سرعت روخوانى امرى ضرورى است.

تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که همبستگى باالیى بین تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که همبستگى باالیى بین 
نمرة استاندارد روابط بینایى-فضایى با مهارت خواندن وجود دارد. نمرة استاندارد روابط بینایى-فضایى با مهارت خواندن وجود دارد. 
ادنادن2828 و همکاران ( و همکاران (19951995) نیز این رابطه را بررسى کردند و چنین ) نیز این رابطه را بررسى کردند و چنین 
اظهار نمودند که روابط بینایى- فضایى در مهارت خواندن تأثیر اظهار نمودند که روابط بینایى- فضایى در مهارت خواندن تأثیر 
دارد [دارد [4343]. چو]. چو2929 و همکارانش ( و همکارانش (20052005) در تحقیقى در زبان چینى ) در تحقیقى در زبان چینى 
بیان مى دارند که به دلیل نحوة دست نویسى زبان چینى، مهارت بیان مى دارند که به دلیل نحوة دست نویسى زبان چینى، مهارت 
بینایى- فضایى در یادگیرى و روخوانى زبان چینى اهمین دارد بینایى- فضایى در یادگیرى و روخوانى زبان چینى اهمین دارد 
و از روى نمرة مهارت بینایى- فضایى مى توان میزان بازشناسى و از روى نمرة مهارت بینایى- فضایى مى توان میزان بازشناسى 
بریانت3030  و  سوك هان  بریانت].  و  سوك هان   .[4444] نمود  پیش بینى  را  [حروف چینى  نمود  پیش بینى  را  حروف چینى 
که  مى کنند  بیان  انگلیسى  زبان  در  خود  تحقیق  در  که )  مى کنند  بیان  انگلیسى  زبان  در  خود  تحقیق  در   (19991999)
در زبان انگلیسى به دلیل داشتن حروف هم شکل اما با جهات در زبان انگلیسى به دلیل داشتن حروف هم شکل اما با جهات 
زبان  خواندن  موفقیت  پیش بینى کنندة  مهارت  این  زبان متفاوت،  خواندن  موفقیت  پیش بینى کنندة  مهارت  این  متفاوت، 
انگلیسى است [انگلیسى است [4545]. به نظر مى رسد با توجه به دست نویسى زبان ]. به نظر مى رسد با توجه به دست نویسى زبان 
فارسى و تفاوت حروف با قرارگیرى نقطه ها در باال یا پایین ساختار فارسى و تفاوت حروف با قرارگیرى نقطه ها در باال یا پایین ساختار 
حروف و همچنین تفاوت جهت نوشتار اعداد و حروف، مى توان حروف و همچنین تفاوت جهت نوشتار اعداد و حروف، مى توان 
گفت که شاید این مهارت ادراك بینایى در زبان فارسى نیز حائز گفت که شاید این مهارت ادراك بینایى در زبان فارسى نیز حائز 

اهمیت بیشترى باشد.اهمیت بیشترى باشد.
تجزیه و تحلیل داده ها نشان از همبستگى باالى نمرة استاندارد تجزیه و تحلیل داده ها نشان از همبستگى باالى نمرة استاندارد 
ثبات شکل با مهارت خواندن دارد. این مورد روى کودکان فلج ثبات شکل با مهارت خواندن دارد. این مورد روى کودکان فلج 
مغزى به طور اختصاصى مورد بررسى قرار نگرفته است. مونِى و مغزى به طور اختصاصى مورد بررسى قرار نگرفته است. مونِى و 
الکساندرالکساندر3131 (  ( 19651965) روى کودکان سندرم ترنر به منظور بررسى ) روى کودکان سندرم ترنر به منظور بررسى 
تأثیر این مورد در روخوانى و توانایى شناسایى حروف در آنها تأثیر این مورد در روخوانى و توانایى شناسایى حروف در آنها 
تحقیقى انجام دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نیز بیان از ارتباط تحقیقى انجام دادند. نتایج حاصل از این تحقیق نیز بیان از ارتباط 
باالى این مهارت ادراك بینایى با روخوانى دارد [باالى این مهارت ادراك بینایى با روخوانى دارد [4646].سوك هان ].سوك هان 
و بریانت (و بریانت (19991999) در تحقیق خود در زبان چینى و انگلیسى بیان ) در تحقیق خود در زبان چینى و انگلیسى بیان 
مى دارد که ثبات شکل در موفقیت خواندن زبان چینى از اهمیت مى دارد که ثبات شکل در موفقیت خواندن زبان چینى از اهمیت 
باالیى برخوردار است؛ این در حالى است که این میزان ارتباط باالیى برخوردار است؛ این در حالى است که این میزان ارتباط 
در خواندن زبان انگلیسى وجود ندارد [در خواندن زبان انگلیسى وجود ندارد [4545]. به نظر مى رسد این ]. به نظر مى رسد این 
مهارت ادراك بینایى نیز در درك سریع تر اشکال مختلف حروف، مهارت ادراك بینایى نیز در درك سریع تر اشکال مختلف حروف، 
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جدول جدول 3. بررسى طبیعى بودن متغیرهاى وابسته. بررسى طبیعى بودن متغیرهاى وابسته.

مقدار احتمالمقدار احتمال k-s آمارهآماره متغیرهاى وابستهمتغیرهاى وابسته
0/817817 0/634634 دقت مهارت خواندندقت مهارت خواندن
0/150150 1/137137 سرعت مهارت خواندنسرعت مهارت خواندن

ارتباط مهارت هاي ادراك بینایی غیروابسته به حرکت با مهارت خواندن در دانش آموزان فلج مغزى اسپاستیک ارتباط مهارت هاي ادراك بینایی غیروابسته به حرکت با مهارت خواندن در دانش آموزان فلج مغزى اسپاستیک 
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مانند اشکال مختلف حرف «ع»، بنا به موقعیت قرارگیرى در مانند اشکال مختلف حرف «ع»، بنا به موقعیت قرارگیرى در 
کلمه و همچنین انواع مختلف نوشتار زبان فارسى مانند کتابى، کلمه و همچنین انواع مختلف نوشتار زبان فارسى مانند کتابى، 

شکسته و... تأثیر داشته باشد. شکسته و... تأثیر داشته باشد. 
نمرة  همبستگى  از  نشان  همچنین  داده ها  تحلیل  و  نمرة تجزیه  همبستگى  از  نشان  همچنین  داده ها  تحلیل  و  تجزیه 
استاندارد حافظۀ توالى بینایى با مهارت خواندن دارد. گوتى یراستاندارد حافظۀ توالى بینایى با مهارت خواندن دارد. گوتى یر3232    
(19661966) از ارتباط اندك بین این نوع حافظه با خواندن گزارش ) از ارتباط اندك بین این نوع حافظه با خواندن گزارش 
مى دهد [مى دهد [4747]. حافظۀ توالى بینایى براى درست خواندن کلمات با ]. حافظۀ توالى بینایى براى درست خواندن کلمات با 
حروف یکسان ولى متفاوت در توالى نوشتار مانند «خاك و کاخ» حروف یکسان ولى متفاوت در توالى نوشتار مانند «خاك و کاخ» 
یا «روز و زور» ضرورى است، اما شاید بتوان گفت ازآنجایى که در یا «روز و زور» ضرورى است، اما شاید بتوان گفت ازآنجایى که در 
متن «جوجه» چنین کلماتى وجود نداشته است، میزان عددى متن «جوجه» چنین کلماتى وجود نداشته است، میزان عددى 
ارتباط حافظۀ توالى بینایى با خواندن، کمتر از دیگر خرده آزمون ها ارتباط حافظۀ توالى بینایى با خواندن، کمتر از دیگر خرده آزمون ها 
گردید. الزم به ذکر است که مهارت هاى ادراك بینایى در مجموع گردید. الزم به ذکر است که مهارت هاى ادراك بینایى در مجموع 
با یکدیگر عمل مى کنند و به همین دلیل است که در تحقیقات با یکدیگر عمل مى کنند و به همین دلیل است که در تحقیقات 
از میانگین سن ادراك بینایى کودکان استفاده مى شود. همچنین از میانگین سن ادراك بینایى کودکان استفاده مى شود. همچنین 
در مدل خواندن آوایى که در آن کودك حرف به حرف کلمات در مدل خواندن آوایى که در آن کودك حرف به حرف کلمات 
را مى بیند، درك مى کند و کلمات را مى خواند، به نظر مى رسد را مى بیند، درك مى کند و کلمات را مى خواند، به نظر مى رسد 
حافظۀ توالى بینایى در این مدل خواندن بیشتر به فرد کمک حافظۀ توالى بینایى در این مدل خواندن بیشتر به فرد کمک 

مى کند.مى کند.
نمرة  بین  همبستگى  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  نمرة عالوه براین،  بین  همبستگى  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  عالوه براین، 
نشان  را  خواندن  مهارت  و  زمینه  از  شکل  شناخت  نشان استاندارد  را  خواندن  مهارت  و  زمینه  از  شکل  شناخت  استاندارد 
مى دهد. بروکس و ِکلیرمى دهد. بروکس و ِکلیر3333 ( (19711971) در تحقیقى روى دو گروه از ) در تحقیقى روى دو گروه از 
کودکان معلول با ضریب هوش بهر پایین که یک گروه در مقایسه کودکان معلول با ضریب هوش بهر پایین که یک گروه در مقایسه 
با گروه دیگر توانایى بازشناسى کلمه داشتند، بدین نتیجه رسیدند با گروه دیگر توانایى بازشناسى کلمه داشتند، بدین نتیجه رسیدند 
که شناخت شکل از زمینه با خواندن در مقاطع اولیۀ تحصیلى که شناخت شکل از زمینه با خواندن در مقاطع اولیۀ تحصیلى 
ارتباط دارد، اما در کودکان مقاطع باالتر تفاوتى در دو گروه دیده ارتباط دارد، اما در کودکان مقاطع باالتر تفاوتى در دو گروه دیده 
از  شکل  شناخت  نمرة  بین  چندانى  ارتباط  درحقیقت،  و  از نشد  شکل  شناخت  نمرة  بین  چندانى  ارتباط  درحقیقت،  و  نشد 
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زمینه و خواندن وجود ندارد [زمینه و خواندن وجود ندارد [4848].].
چو و همکارانش (چو و همکارانش (20052005) نیز در تحقیقى در زبان چینى از ) نیز در تحقیقى در زبان چینى از 
ارتباط شناخت شکل از زمینه و خواندن زبان چینى صحبت ارتباط شناخت شکل از زمینه و خواندن زبان چینى صحبت 
مى کنند[مى کنند[4444]. سوك هان و بریانت (]. سوك هان و بریانت (19991999) در تحقیق خود در زبان ) در تحقیق خود در زبان 
انگلیسى به این نتیجه رسیدند که این مهارت، پیش بینى کنندة انگلیسى به این نتیجه رسیدند که این مهارت، پیش بینى کنندة 
موفقیت خواندن در این زبان است [موفقیت خواندن در این زبان است [4545]. به نظر مى رسد شناخت ]. به نظر مى رسد شناخت 
شکل از زمینه، این کمک را کند که در یک کلمه، حرفى و در شکل از زمینه، این کمک را کند که در یک کلمه، حرفى و در 
یک جمله، کلمه اى حذف نشود و انسجام ساختار کلمه و جمله از یک جمله، کلمه اى حذف نشود و انسجام ساختار کلمه و جمله از 
بین نرود. عالوه براین مى توان گفت مهارت شناخت شکل از زمینه بین نرود. عالوه براین مى توان گفت مهارت شناخت شکل از زمینه 
بیشتر در روخوانى کلمات جدید و ناآشنا در متن ضرورى تر است بیشتر در روخوانى کلمات جدید و ناآشنا در متن ضرورى تر است 
و دانش آموزان در خواندن کلمات آشنا و همچنین «مدل خواندن و دانش آموزان در خواندن کلمات آشنا و همچنین «مدل خواندن 
کل خوانى» از این مهارت ادراك بینایى کمتر استفاده مى کنند. کل خوانى» از این مهارت ادراك بینایى کمتر استفاده مى کنند. 
البته در بین دانش آموزان فلج مغزى شرکت کننده در این تحقیق، البته در بین دانش آموزان فلج مغزى شرکت کننده در این تحقیق، 
روخوانى از طریق شناسایى حروف و ترکیب آنها براى ساخت روخوانى از طریق شناسایى حروف و ترکیب آنها براى ساخت 

کلمات، یعنى «مدل خواندن آوایى»، شایع تر بوده است.کلمات، یعنى «مدل خواندن آوایى»، شایع تر بوده است.
همبستگى نمرة استاندارد اکمال بینایى با مهارت خواندن نیز همبستگى نمرة استاندارد اکمال بینایى با مهارت خواندن نیز 
ارتباط بین این دو شاخصه را نشان مى دهد. ماسیونهارتباط بین این دو شاخصه را نشان مى دهد. ماسیونه3434 ( (19701970) ) 
در تحقیق خود روى افراد ناتوان و کم توان در روخوانى، از تفاوت در تحقیق خود روى افراد ناتوان و کم توان در روخوانى، از تفاوت 
معنادار نمرة اکمال بینایى این افراد گزارش مى دهد، اما در مقابل معنادار نمرة اکمال بینایى این افراد گزارش مى دهد، اما در مقابل 
در  چشمگیرى  تفاوت  در )  چشمگیرى  تفاوت  سیرز3636 ( (19701970)  و  سیرز)  و  گلِدن3535 ( (19691969)  گلِدنآن  آن 
نمرة اکمال بینایى افراد با روخوانى خوب و افراد با روخوانى ضعیف نمرة اکمال بینایى افراد با روخوانى خوب و افراد با روخوانى ضعیف 
بیان نمى کنند [بیان نمى کنند [4949]. بررسى اکمال بینایى در تکمیل جمالت با ]. بررسى اکمال بینایى در تکمیل جمالت با 
فرایندهاى مختلفى همپوشانى دارد. براى مثال، تکمیل انتهاى فرایندهاى مختلفى همپوشانى دارد. براى مثال، تکمیل انتهاى 
جمله با فعل متناسب و همچنین حالت مثبت یا منفى فعل و جمله با فعل متناسب و همچنین حالت مثبت یا منفى فعل و 
حتى زمان آن، از مجموع چند فرایند شناختى و ادراکى و آوایى حتى زمان آن، از مجموع چند فرایند شناختى و ادراکى و آوایى 
به وجود مى آید و به همین دلیل تأثیر اکمال بینایى در روخوانى و به وجود مى آید و به همین دلیل تأثیر اکمال بینایى در روخوانى و 

34.34. Macione  Macione 
35.35. Golden  Golden 
36.36. Sears  Sears 

جدول جدول 4. . همبستگى مهارت هاى ادراك بینایى با مهارت خواندن.همبستگى مهارت هاى ادراك بینایى با مهارت خواندن.

مهارت هاى ادراك بینایىمهارت هاى ادراك بینایى
مهارت  خواندنمهارت  خواندن

سرعتسرعتدقت                                   دقت                                   
مقدار احتمالمقدار احتمالضریب همبستگى          ضریب همبستگى          مقدار احتمال             مقدار احتمال             ضریب همبستگى           ضریب همبستگى           

0/0010/001>0/0010/0010/849849>0/695695تمییز بینایىتمییز بینایى
0/5445440/0230230/3533530/028028حافظه بینایىحافظه بینایى

0/0010/001>0/0010/0010/843843> 0/657657روابط بینایى- فضایىروابط بینایى- فضایى
0/5705700/0030030/5575570/001001ثبات شکلثبات شکل

 0/5445440/0230230/3533530/028028حافظه توالى بینایىحافظه توالى بینایى
0/5445440/0230230/3533530/028028تشخیص شکل از زمینهتشخیص شکل از زمینه

0/6636630/0900900/7247240/009009اکمال بینایىاکمال بینایى
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درك مطلب جمله نیاز به بررسى بیشترى دارد. اکمال بینایى با درك مطلب جمله نیاز به بررسى بیشترى دارد. اکمال بینایى با 
کمک فرایند شناختى و با توجه به مفهوم کلمه و جمله مى تواند کمک فرایند شناختى و با توجه به مفهوم کلمه و جمله مى تواند 
به پیش بینى حروف احتمالى بعدى یک کلمه یا کلمات بعدى به پیش بینى حروف احتمالى بعدى یک کلمه یا کلمات بعدى 
در جمله کمک کند و مدت زمان الزم براى شناسایى حروف و در جمله کمک کند و مدت زمان الزم براى شناسایى حروف و 
کلمات بعدى را کاهش دهد و درمجموع، سرعت خواندن را باال کلمات بعدى را کاهش دهد و درمجموع، سرعت خواندن را باال 
ببرد. البته ممکن است با افزایش سرعت خواندن از این طریق ببرد. البته ممکن است با افزایش سرعت خواندن از این طریق 
روى دقت خواندن تأثیر منفى دیده شود که در این مورد نیاز به روى دقت خواندن تأثیر منفى دیده شود که در این مورد نیاز به 

بررسى احساس مى شود.بررسى احساس مى شود.

نتیجه گیرىنتیجه گیرى
با توجه به نتایج به دست آمده و ارتباط ادراك بینایى غیروابسته با توجه به نتایج به دست آمده و ارتباط ادراك بینایى غیروابسته 
به حرکت با خواندن، مى توان با تمرین این مهارت ها خواندن به حرکت با خواندن، مى توان با تمرین این مهارت ها خواندن 
دانش آموزان را بهبود بخشید. البته با توجه به تحقیقات گذشته دانش آموزان را بهبود بخشید. البته با توجه به تحقیقات گذشته 
دانش آموز مى باید در سنین پایین و قبل از رسیدن به پایه هاى دانش آموز مى باید در سنین پایین و قبل از رسیدن به پایه هاى 
باالتر، دورة ابتدایى این تمرینات را انجام دهد؛ با این توضیح که باالتر، دورة ابتدایى این تمرینات را انجام دهد؛ با این توضیح که 
قبل از دورة ابتدایى از تصاویر و اشکال و بعد از ورود به دبستان از قبل از دورة ابتدایى از تصاویر و اشکال و بعد از ورود به دبستان از 
حروف نیز استفاده کند. الزم به ذکر است که در تحقیقات گذشته حروف نیز استفاده کند. الزم به ذکر است که در تحقیقات گذشته 
مغزى  فلج  دانش آموزان  بینایى  ادراك  مهارت هاى  کلى  مغزى نمرة  فلج  دانش آموزان  بینایى  ادراك  مهارت هاى  کلى  نمرة 
محاسبه مى شد و مورد بررسى آمارى قرار مى گرفت، اما تأثیر محاسبه مى شد و مورد بررسى آمارى قرار مى گرفت، اما تأثیر 
و ارتباط هر جزء آن به طور جداگانه مورد بررسى قرار نگرفته و ارتباط هر جزء آن به طور جداگانه مورد بررسى قرار نگرفته 
بود. عالوه براین، با توجه به تفاوت دست نویسى زبان فارسى با بود. عالوه براین، با توجه به تفاوت دست نویسى زبان فارسى با 
زبان انگلیسى و درمجموع با زبان هاى دیگر، الزم است تا بررسى زبان انگلیسى و درمجموع با زبان هاى دیگر، الزم است تا بررسى 
مهارت هاى  اجزاى  همبستگى  میزان  با  ارتباط  در  مهارت هاى بیشترى  اجزاى  همبستگى  میزان  با  ارتباط  در  بیشترى 
ادراك بینایى غیروابسته به حرکت با روخوانى زبان فارسى در ادراك بینایى غیروابسته به حرکت با روخوانى زبان فارسى در 

دانش آموزان فلج مغزى انجام گیرد.دانش آموزان فلج مغزى انجام گیرد.
پیشنهاد مى شود که به دلیل ارتباط باالى اجزاى ادراك بینایى پیشنهاد مى شود که به دلیل ارتباط باالى اجزاى ادراك بینایى 
غیروابسته به حرکت با مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزى، غیروابسته به حرکت با مهارت خواندن دانش آموزان فلج مغزى، 
برنامه هاى بهبود ادراك بینایى در برنامۀ آموزشى آنها قرار گیرد و برنامه هاى بهبود ادراك بینایى در برنامۀ آموزشى آنها قرار گیرد و 
براى بهبود و تأثیر بیشتر، این برنامه ها قبل از شروع دورة ابتدایى براى بهبود و تأثیر بیشتر، این برنامه ها قبل از شروع دورة ابتدایى 

به جلسات آموزشى اضافه گردد.به جلسات آموزشى اضافه گردد.
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