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مطلب   سطح درك ءارتقا درروش آموزشی  عنوان  بههاي بصري  ثیر تقویت دادهاحاضر ت پژوهشدر 
آموز در مقطع  در ابتدا ده دانش .شودمیآموزان ناشنواي سال اول دبیرستان بررسی  انگلیسی بین دانش

به دلیل (طور غیر تصادفی  به -نمخصوص ناشنوایان و کم شنوایا -نظام مافی  هاول دبیرستان از مدرس
آموزان پس از اتمام  دانش  تحقیق گروه شاهد وجود ندارد و همهر این د. شوندمیانتخاب ) تعداد کم

براي انجام این تحقیق چهار متن از کتاب انگلیسی سال اول  .کنندآزمون دریافت می پس ،تدریس جلسات
سنجیده شده بود،  »متن گر تحلیل«نرم افزار  کمک  بلیت فهم آنها بهدبیرستان که میزان دشواري و قا

جدید موجود در  و کلمات ها غنی ی مربوط به مفهوم درسهاي رنگ دو درس با عکس. ه استانتخاب شد
رنگ کردن حروف،  فونت، پر  کردن، تغییر در اندازه بیل رنگیاز ق( متنوع  عالئم چاپی نیز به کمک متن

. ستتغییر داده شده ا) بیشتر بین خطوط متمایز کردن با رنگ دیگر، ایتالیک کردن حروف و ایجاد فاصله
تغییرات به  خود تکیه دارند، این  از آنجایی که ناشنوایان عمدتاً براي درك بهتر مطالب بر حس بینایی

پس از اتمام . شوددو درس دیگر بدون تغییر تدریس می .گیردآموزان صورت میمنظور جلب توجه دانش
-آموزان به عمل میغنی شده و غنی نشده از دانش آزمون جداگانه از دروس تدریس چهار متن، دو پس

بدین منظور از . شودیفی و استنباطی تحلیل و محاسبه میکمک آمار توص آوري شده بههاي جمعداده. آید
که نمرات  دهدهاي آماري نشان می تحلیل  نتیجهدر پایان، . شده استاستفاده  »ویل کاکسن«آزمون 

آموزان عملکرد  و دانشاست شده با ابزار بصري به مراتب باالتر  هاي تقویت آزمون مربوط به درس
اساس سطح معناداري، تفاوت کاربرد بر  تر، بیان دقیقبه  .دنسبت به دو درس تقویت نشده دارن بهتري

کارگیري متن ه این، ب بنابر .(p= 0.002<0.05) استکامالً معنادار نشده تقویت متن تقویت شده و 
  .آموزان ناشنوا داشته باشد سزایی در درك مطلب دانشتواند تاثیر ب میشده درکتب درسی  غنی
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مقدمه - 1  
شنوا که آموزان  براي دانش. کند خواندن و درك مطلب نقش مهمی در تدریس و یادگیري زبان ایفا می

هاي زبانی مکمل و  دارند، خواندنْ منبعی مؤثر از داده) زبان مادري(دانش آوایی خوبی از زبان اولشان 
ترجمه، -دستور  ده از شیوهبا استفاحتی مثال  به عنوان. آورد بان دوم فراهم میحتی اولیه در یادگیري ز

دست  هاي نوشتاري به خواندن زبان دوم را عمدتاً با تکیه بر داده توانند دانش آموزان بزرگسال می دانش
آموزان ناشنوا اغلب دانش). 2009 ،4و بوچنر 3، به نقل از بوچنر1983، 2استرن و 1984، 1هوات( آورند

وا و ناشنوا به آموزان شن تواند براي دانش دانش آوایی خوبی از زبان گفتاري ندارند، بنابراین خواندن نمی
هاي زبانی براي  طور که دادههمان). 2009 ،بوچنر و بوچنر(هاي زبانی باشد  ثر از دادهمیزان منبعی مو یک

به  2002 و همکاران، 5اركمارش(ت اکتساب معنی نیز متفاوت است آموزان ناشنوا و شنوا متفاوت اس دانش
براي افراد اکتساب تصاویر ادراکی از جهان اطرافمان ).  6،2000ماسلمن و 72-71: 2005نقل از واتر، 

افراد شنوا از ابتداي تولد به . هاي زبانی متفاوت استناشنوا متفاوت نیست بلکه ارتباط تصاویر با نشانه
زبان گفتاري دسترسی دارند و یادگیري زبان در آنها با تقلید از صداها و ایجاد رابطه بین اشیا و کلمات 

اري را توانند زبان گفت علت آن است که آنها نمیاین امر براي افراد ناشنوا ممکن نیست، . شود شروع می
گیرد، در ناشنوایان  آنگونه که در افراد شنوا صورت می ءبین زبان گفتاري و اشیا  بنابراین، رابطه. بشنوند

نتیجه، افراد ناشنوا از  در. رو اکتساب مفاهیم زبانی بیشتر، مشکل خواهد بود شکل نخواهد گرفت و از این
تحت این شرایط پیشرفت زبان انگلیسی و . تري دارند سطح پایینطور معمول   بهنظر درك مطلب 

ناشنوا  آموزان دانش. شود مشکل مواجه می آموزان ناشنوا به شدت با هاي سواد آموزي در دانش مهارت
راي این، ب بنابر. هاي چاپی تکیه دارند بینایی خود و داده حس براي یادگیري بسیار بیشتر از افراد عادي بر

معلمان بسیار حایز اهمیت است که از هر فرصتی براي تسهیل پردازش بصري اطالعات زبانی این 
ثر در هاي زبانی یکی از راهکارهاي مو دهمانند تقویت یا اصالح دا تاکید بر صورت،. استفاده کنندفراگیران 

هاي موجود در یادگیري بین  با توجه به تفاوت). 155-139 :1998 ،8و ویلیامز 7داوتی(این حوزه است 
آموزان هاي دانش د و از آنجایی که کتابشو تر ناشنوایان می به درك پایینافراد شنوا و ناشنوا که منجر 

شود، تدوین مواد آموزشی مکمل که گونه تغییر و یا اصالح براي ناشنوایان هم تدریس میشنوا بدون هیچ
و  مفید تواند ابزار و می رسدنظر می  شده باشد، ضروري بهبا تصاویر و امکانات چاپی متنوع تقویت 
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هاي این  یافته .ها در درك مطلب انگلیسی باشدآموزان ناشنوا و معلمان آن دانشکننده براي تسهیل
  . کنداد ناشنوا را آشکار میبر موفقیت در درك مطلب افرثیر تصاویر و امکانات چاپی تا پژوهش

  حضور در مدارس ویژه .1 :استایران به دو صورت  آموزان ناشنوا درامکان تحصیل براي دانش
آموزان شنوا، که در هر دو صورت دارس عادي و تحصیل به همراه دانشحضور در م .2 ناشنوایان

لب اشنوا براي اکتساب زبان و درك مطآموزان ن جایی که دانشاز آن. شود هاي یکسانی تدریس می بکتا
منابع مطلوبی براي دریافت  ،هاي موجود کتاب ،اندخود وابسته  ی به حس بیناییهتوج طور قابلبه متون 

ر و امکانات چاپی تقویت شده تصاوی  هاي مکمل که به وسیله وجود کتاباز این رو، . اطالعات نیستند
و دانش آموزان ناشنوا و معلمانشان است ابزار آموزشی مناسبی براي ایجاد ارتباط بین کلمه و معنی  است،

  .از آن بهره جویندتوانند می
هاي ادراکی در آموزش زبان انگلیسی  تفاوت  کننده اي که بیان مالحظه ن در ایران پژوهش قابلتاکنو

هاي مورد استفاده  کتاب گرفتن این مسئله کهنظر در در ناشنوایان باشد انجام نشده است، همچنین با 
به این موضوع  شود، لذا توجه وزان ناشنوا همان کتبی است که در مدارس عادي تدریس میآم براي دانش

  . استتدریس و کتب موجود، ضروري  یتوضع و تالش براي بهبود
هاي بصري به  که آیا تقویت داده داده شودپاسخ  در این پژوهش سعی بر آن است تا به این مسئله

- در بهبود درك مطلب انگلیسی دانش ن را جلب خواهد کرد؟ و آیاآموزا توجه دانش ،آموزشی  شیوه عنوان
  ثر خواهد بود؟وآموزان ناشنوا م

 
  ه مطالعاتپیشین - 2

مقصد زبان  هايآموزان به ساختار تقویت داده جهت افزایش جلب توجه زبان رثیامطالعات زیادي در مورد ت
، 4ویلیامز ؛1994، 3شوك ؛2010، 2وچ ؛1995 ،1آالنن( دربرداشته است متفاوتی انجام شده که نتایج

بررسی کرد که آیا تقویت متنی  )1994( شوك). غیره و 2009، بوچنر ؛2007 و همکارانش، 5برنت ؛1999
نتایج بیانگر . مفید باشد موصولیدر یادگیري زمان حال کامل و ضمایر  مکن استم )اصالح متن(متنی 

خواندند عملکرد بهتري نسبت به گروه را  که متون تقویت شده شوندهاین نکته بود که دو گروه آزمایش
 )275 :1995( الننآ در تحقیقی مشابه،. از خود نشان دادند که متون تقویت نشده را مطالعه کردند، شاهد

تغییري در یادگیري لغت ایجاد  مکن استمقصد م زبان در مورد ساختار آشکار تغییرات بررسی کرد که آیا
 هاي زبانی زبانساختار ند که در آن، بیشتر ساختاري را به کار بردآموزان دانشکه  نتایج نشان داد کند؟

وز را در معرض آم دانش 16 )1999( در تحقیق دیگري ویلیامز. شده بوداستفاده  ایتالیکمقصد به صورت 

                                                             
1- Alanen, R. 
2- Cho, M.Y. 
3- Shook, D. 
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5- Berent, G.P. 
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نتایج نشان  داده شد، یسپس به آنها تکالیف ،شده بود در آن مشخصضمایر ایتالیایی  متونی قرار داد که
در  )2010( چو  اخیراً .ندعملکرد بهتري داشت ،ندشده را خواند مشخصآموزانی که متون  داد دانش
بر  )خط کشیدن زیر حروف و پررنگ کردن حروف روشبا استفاده از (ت بصري داده ثیر تقویات پژوهشی

 ،تقویت متنکه دهد  نتایج نشان می. کرد زمان حال کامل را بررسی آموزان و یادگیريانشروي توجه د
ثیرگذاري و اهرچند ت. ثیر قرار داده استامقصد را تحت تزبان آموزان و یادگیري ساختار  توجه دانش

  .ثابت و دائمی نیستواره کارآمدي تقویت متن در یادگیري زبان دوم هم
آموزان به  دانشبسیاري از  )2009، 1زبه نقل از کامب(رابینسون و وایت هاي  یافته بر اساس

در . کنند بدون اینکه از ارتباط و اهمیت آن آگاهی داشته باشند شده توجه می مشخص هاي زبانی ساخت
هاي تقویت داده در  کارگیري شیوه هاز ب )2001(برنت ثرتر،وهاي تدریس انگلیسی م جستجوي شیوه

نگلیسی به ات داده در آموزش زبان تقوی  ثیر شیوهابراي ارزیابی ت .آموزش به ناشنوایان حمایت کرده است
هاي متنوعی در  در آن روشانجام دادند که ی پژوهشکالس یک  در )2007( ناشنوایان برنت و همکاران

کنندگان متشکل از سه گروه، دو گروه آزمایش و یک گروه  شرکت. ه شده بودکار گرفت هب تقویت متن
کدام از دو گروه آزمایش یک شیوه از تقویت داده را هر و  شده ساختار گرامري آزمایش بودند، نُ شاهد

ها نشان داد  تحلیل عملکرد گروه. طور سنتی درس داده شد  هب شاهدگروه به که   درحالی دریافت کردند
تقویت بصري  رثیامطالعه تاین نتایج  .ندداشت شاهددو گروه آزمایش پیشرفت قابل توجهی نسبت به گروه 

  .یید کرداوزان ناشنوا با قاطعیت تآم داده را بر روي دانش
اي در  کننده تقویت داده نقش تعیین )2004،زبه نقل از کامب( )1993(2 اسمیت شروود  طبق گفته

کانون بحث  .شوداعث پیشرفت در مهارت زبان دوم میدارد و ب ،کند آموز دریافت می اطالعاتی که دانش
 او در پی. کند آموز را تسهیل میدانش  وسیله  هداده ب شروود این است که ساختار، چگونه فرایند انتخاب

 مکن استاست که م هاي زبانی داده  هاي ویژه آموز به جنبه ثیرات احتمالی تمرکز توجه دانشاکشف ت
هنگامی که ساختار ویژه در  )1994( 3همچنین طبق نظر اشمیت .ي شودهترمنجر به پردازش شناختی ب

  .یابد آموز افزایش می انتخاب آن توسط دانش احتمال ،تر است نمایش برجسته
  
    تقویت بصري داده - 3

به عبارت دیگر ایجاد تغییراتی در . شودتقویت متنی یا نوشتاري شناخته میتقویت بصري داده به عنوان 
از این تغییرات . آموزان داشته باشد اي که متن قابلیت درك بیشتري براي دانش متن یا نوشته به گونه

کردن حروف،  ها مانند استفاده از عالیم چاپی همچون پررنگ هاي تقویت دادهکارگیري روش طریق به
هاي  کردن یا استفاده از اندازه و قلم ها مثل رنگی کردن حروف، ایتالیک کردن، یا دیگر روش بزرگ

                                                             
1- Combs, H.C. 
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3- Schmidt, R.W. 



  79/...مطلب انگلیسی دردرك  هاي بصري بر تاثیر تقویت داده
 

ساختار زبان مقصد تا شود،  ها استفاده می به این ترتیب، در متونی که از این روش. شودانجام میمختلف 
) 2001(اشمیت  1توجه  نظریه  بر پایه. کند زش آن را تسهیل میکه پردا استحدي از نظر ادراکی برجسته 

بهره بردن از . باید مورد توجه قرار گیرند شوند ابتدا  آموزان زبان دوم پردازش می هایی که توسط زبان داده
استفاده از عالیم چاپی و عکس، احتمال مورد توجه  روشز هاي زبانی نوشتاري با استفاده ا تقویت داده

ثیر خواهد تابلند مدت   اي در حافظه مالحظه طور قابل  این به ها را بیشتر خواهد کرد و بنابر قرارگرفتن داده
  . گذاشت

  درك مطلب - 4
شامل دو و است اي  نیازمند پردازش اکتسابی پیچیدهاسی است و اس ايمهارت زبانی پایهکه درك مطلب 

. شود رمزگشایی به شناخت و تشخیص کافی کلمه اطالق می. درك زبانی.2رمزگشایی . 1: جزء است
و  2هوور( سیر جمله و گفتمان استسطح کلمه و تف درك زبانی نیز توانایی گرفتن اطالعات معنایی در

معنی درك مطلب، دریافت   در تعاریف موجود در زمینه). 2005 ،و همکاران 4به نقل از واتر 1990، 3گاف
  .  دهد رخ می  وسیعی از مهارت و دانش  از متن با استفاده از حوزه

فهمد، استنباط کند و بین لغت را ب. براي ایجاد معنی، خواننده باید به آسانی کلمه را رمزگشایی کند
بر اساس سن، تجربه، ها این مهارت. پیشین خود رابطه ایجاد کند  موجود در متن و دانش و تجربه  عقیده

و ها و هم نتایج درك مطلب، ابعاد متعدد  این هم فرایند بنابر. و زمینه و انگیزه متفاوت است ساختار، متن
  .است يدشوار یف ساده و دقیقی از درك مطلب امرتعر  در نتیجه، ارائه. متغیري دارد

  
  درك مطلب در ناشنوایان - 1- 4

ناشنوایان انجام شده که همگی بر عملکرد ضعیف این افراد  مطالعات زیادي در خصوص درك مطلب در
توان  معتقد است مشکالت درك مطلب در ناشنوایان را می) 1997( 5پاول. در این زمینه اتفاق نظر دارند

که خود شامل دانش پیشین، عوامل   6عوامل مربوط به خواننده. 1: در سه مقوله مطالعه و بررسی کرد
   7عوامل مربوط به متن.2. هاي ارتباطی است مدت، رمزگذاري آوایی و مهارت وتاهک  فراشناختی، حافظه

  8عوامل مربوط به تکلیف. 3 .غات و زبان تمثیل و استعاره است، ترکیب لتشخیص واژه  که در بردارنده
گیري  مهارت خواندن اندازهاي که توسط آن  که شامل هدف خواندن، زمان و مکان آزمون و شیوه

  .شود آموزان ناشنوا عموماً در بیش از یکی از این موارد دیده می مشکالت دانش. دشو می
                                                             
1- Noticing 
2- Hoover, W.A. 
3- Gough, P.B. 
4- Wauters, L.N. 
5- Paul, P.V. 
6- Reader-based Factors 
7- Text-based Factors 
8- Task-based Factors 
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  پژوهش روش - 5
ثیر استفاده از ابزار تقویت بصري در بهبود سطح درك مطلب در بین صلی پژوهش حاضر بررسی تاهدف ا
هاي درسی ناشنوایان و نیز  کتاب تواند براي مولفان این، نتایج حاصل می بنابر. آموزان ناشنوا است دانش

 .معلمان این افراد مفید واقع شود
  ههاي آموزشی ویژ آموز ناشنواي دختر در یکی از مجتمعکنندگان در این پژوهش ده دانششرکت

ع اول دبیرستان که در مقط استشهر تهران  جنوبی مناطق ع نظام مافی در یکی ازناشنوایان به نام مجتم
کنندگان این پژوهش به صورت  آموزان، شرکت دلیل محدودیت تعداد دانش به . اندمشغول به تحصیل

 .غیرتصادفی انتخاب شدند
هاي بصري بر روي  ثیر تقویت دادهگیري تا براي اندازهآزمون  به منظور انجام این پژوهش دو پس

تاب کمک آموزشی و ها از دو ک این آزمون  در تهیه. کار گرفته شد اشنوا بهآموزان ن درك مطلب دانش
پس از مرور و بازنویسی مواد آزمون، جهت . هاي پایان ترم همان مقطع استفاده شد تعدادي از آزمون

سپس  .انجام شدبندرعباس شهر اي در  مدرسه آموزدانش 60 بر روين آزمون ،  ابتدا ای1بررسی پایایی
قابل قبول بودن آزمون )  0,06(پایایی  نتایج. محاسبه گردید  KR-21پایایی آزمون با استفاده از روش  

  .شد ییدساتید دانشگاه پیام نور و آزاد تاها نیز توسط سه نفر از ا این آزمون 2روایی. را نشان داد
. براي انجام این پژوهش چهار متن درك مطلب از کتاب درسی انگلیسی اول دبیرستان انتخاب شد

دروسی . سنجیده شد 3»متن گر تحلیل« نام افزاري به نرمفهم متون توسط سپس میزان دشواري و قابلیت 
  سیلهو  دو درس به. دروسی که انتخاب شدند از نظر میزان دشواري و قابلیت فهم در یک سطح بودند

متنوع،  4عالیم چاپی  وسیله  هاي رنگی مربوط به متن غنی شدند، لغات جدید موجود در متن به عکس
 قلم نگارش و همچنین افزایش اندازه آن، تغییر مشخص کردنرنگ کردن، ایتالیک کردن،  مانند پر
بین   فاصله .هر پاراگراف به جمالت مجزا تفکیک و به صورت بندهاي جداگانه آورده شد. تر شدند برجسته

تدریس دو پس آزمون، یکی مربوط به دروس   پس از دوره). 2  پیوست شماره(خطوط نیز افزایش یافت 
 .آموزان انجام شد شده از دانشن دیگري غنی شده و غنی

  
  هاتحلیل داده - 6

معیار از آمار   میانگین و انحراف  و براي محاسبه 5»اس اس پی اس« افزار  ها از نرم براي تحلیل آماري داده
ري شده از دو آو هاي جمع نتایج داده  همچنین به منظور مقایسه. اده شدتوصیفی و استنباطی استف

                                                             
1- reliability 
2- validity 
3- Text Analyzer 
4- typographical cues 
5- SPSS 
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 30ها کمتر از  که در این پژوهش، تعداد نمونه جااز آن. استفاده شد 1»کاکسن ویل« آزمون، از آزمون پس
  این شیوه. استفاده شد 2»غیرپارامتري«تحلیل   عمل آمد، از شیوه  نفر بود و از یک گروه دو بار آزمون به

  .است  3»آزمون تی« جایگزین مناسبی براي آزمون آماري
  
  پژوهش  هاي یافته - 7

آموزان  هاي بصري بر درك مطلب انگلیسی دانش تقویت داده(صفر این مقاله   آزمودن فرضیهبه منظور 
شد و بررسی  »ویل کاکسن« دست آمده از آزمون ، نتایج به)د ناشنواي سال اول دبیرستان تاثیر ندار

  .هاي زیر به دست آمد یافته
هاي  ت مربوط به نمرات آزموننشان داده شده است، میانگین نمرا 1 گونه که در جدول شمارههمان

 .استدروس غنی شده و غنی نشده متفاوت 
 Method Mean N Std. Deviation 
Enhanced 12.1000 10 4.28045 
Unenhanced 9.2000 10 3.52136 
Total 10.6500 20 4.09460 

  هاي درك مطلب آمار توصیفی آزمون: 1جدول 
  

از این جدول . نیز داللت بر معنادار بودن تفاوت بین این دو آزمون دارد 2  آمار موجود در جدول شماره
بر اساس سطح معناداري،  Wilcoxon Signed Rankتوان استنباط کرد که آمار براي آزمون   می

 4دهد که احتمال خطا  عبارت دیگر، این جدول نشان می به .(p= 0.002<0.05) استکامالً معنادار 
است که تفاوت موجود در   ن معنیشناسی کاربردي است و این بدی زبان  ل قبول در حوزهکمتر از سطح قاب

ترتیب فرضیه صفر   بدین. نه بر اساس احتمال استکار برده شده در تدریس  آمار کامالً بر اساس روش به
  ده بههاي تقویت ش دهدکه نتایج آزمون له نشان میدیگر، این مسئ  به بیان. شود پژوهش حاضر رد می

این تاثیر مثبت استفاده از  بنابر. متون تقویت نشده استهاي  اي باالتر از نتایج آزمون مالحظه طور قابل
  .شود یید میبود عملکرد دانش آموزان ناشنوا تادر به این روش

  
  
  
 

                                                             
1- Wilcoxon Signed Rank Test 
2- Non-parametric 
3- T-Test 
4- Point Probability 
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 unenhanced - 
enhanced 

Z -2.150a 
Asymp. Sig. (2-tailed) .032 
Exact Sig. (2-tailed) .029 
Exact Sig. (1-tailed) .015 
Point Probability .002 

a. Based on positive ranks. 
        b. Wilcoxon Signed Ranks Test 

  
Wilcoxon Signed Ranks   نتایج آزمون: 2  جدول شماره 

Test Statisticsb 
 

  گیري هنتیج - 8
  ثیر بسزایی در دركهاي نوشتاري زبان تا دادهیت بصري ها حاکی از آن است که استفاده از تقو یافته

رنگ کردن و  همچون پر ثیر مثبت استفاده از امکانات چاپیات .آموزان ناشنوا دارد مطلب دانش
تر شدن ساختار  تر که باعث برجسته متفاوت و بزرگ قلمکردن،  کردن، ایتالیک کردن حروف، رنگی بزرگ

... و) 2001(، برنت )2007( 2، لی) 2003(1اي است که محققانی چون ایزومی شود، نتیجه زبان مقصد می
  .اند نیز به آن دست یافته

هاي مورد نظر  اي از تقویت متن مالحظه حاضر بخش قابل  مطالعه  شده کاربرد تصویر در دو متن غنی
همسو و ) 2000( 3ي این پژوهش با مطالعاتی مانند کلینگرها یافتهحوزه نیز  در این. رود شمار می  به

و تصویر به عنوان ابزار استفاده از عکس است که   کلینگر در پژوهش خود نشان داده .جهت است هم
ویژه در میان   استفاده از عکس به .آوري بر حافظه و یادگیري دارد ثیر شگفتدر متون کتاب تابصري 

نی دارند؛ به دلیل جذابیت، نقش اي پایی شنوا دانش زمینه آموزان نوا که در مقایسه با دانشناش انآموز دانش
نیز ) 2008( 5و جرارد) 2004( 4محققانی چون فري. آموزان دارد ثري در ایجاد انگیزه و عالقه در دانشمو

ابزار بصري بر درك مطلب و  به عنوان» عکس«مثبت حاکی از تاثیر اند که  ابهی دست یافتهبه نتایج مش
  .به توانایی استنباط معنی است کمک

 کند که کید میات انجام شده توسط دیگر محققان تاهاي این پژوهش همانند نتایج تحقیق یافته
اي بر  مالحظه ثیر قابلانگلیسی تا  و مفید در آموزش زبان تکمیلی عنوان روش  هاي بصري به تقویت داده

                                                             
1- Izumi, S. 
2- Lee, S.K. 
3- Klinger, W. 
4- Free, W. P. 
5- Gerrard, E.E. 



  83/...مطلب انگلیسی دردرك  هاي بصري بر تاثیر تقویت داده
 

چاپی   شده هاي غنی زان ناشنوا که دادهآمو ویژه در مورد دانش  ثیر بهاین تا. آموزان دارد نشرك مطلب داد
 . شود، آشکار است دست آوردن و نیز پردازش اطالعات منبعی مهم محسوب می  و بصري براي به
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  متن غنی شده -2پیوست 

  
  

  
  


