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 چکیده

آموزشگی   ةبررسی چارچوب مفهومی سگاخت بتگت   ،هدف کلی پژوهش
بگرای کودکگان نارسگاخوان از     شناختی روانشناختی و عصب  های یباز

بگا   .نارساخوانی اسگت  شناختی روانشناختی و عصب  یها مؤلفهطریق 

انجام گرفته  یها پژوهش همةدر دسترس  گیری نمونهاستفاده از روش 
مگورد بررسگی    در داخل و خگار  از کشگور   2012تا سال  2001از سال 

 افگاار  نگرم تحلیل مضمون و بگا اسگتفاده از    به روش ها داده قرار گرفت.
Nvivo .شگامل    دهنگده  مضمون سازمان 8، ها تحلیل داده بررسی شدند

، نقص در توجگه ، های حافظه نقص در مهارت، ادراکی -نقایص شناختی
نقگص در  ، نقگص در انتگجام مرکگای   ، شگناختی  نقص در پردازش وا 

هگای حرکتگی و نقگص در     نقص در مهگارت ، سرعت نامیدن و پردازش
مضگمون پایگه نیگا     38همچنگی   ، کارکردهای اجرایی را آشکار ساخت

 شگناختی  روانهای شگناختی و عصگب    آموزشی بازی ةبرای ساخت بتت
روایی و مناسب  منظور به است.برای کودکان نارساخوان معرفی گردیده 

طراحگی و بگی  خگرگگانی     یا پرسشنامه، بودن مضامی  مدل پیشنهادی
اختالالت یادگیری داشگتند توزیگگ گردیگد و     ةکه دانش و تگحر در حوز

 .قرار گرفت ییدتأپایایی کدگذاری با استفاده از روش هولتتی مورد 
عصگب  ، شگناختی های  بازی، کودکان نارساخوان کلیدی: های هواژ
 .آموزشی ةبتت، شناختی روان
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Abstract 
the general purpose of the research is analyzing a 
conceptual framework for building a educational 
package of cognitive and neuropsychological 
plays in children with dyslexia, through using 
cognitive and neuropsychological factors of 
dyslexia. Through using available sampling 
method, all researches performed up from2001 
to 2017 have been analyzed. Data were analyzed 
using content analysis method and Nvivo 
software. Data analysis showed 8 organizing 
contents: Cognitive-perceptual deficits, deficit in 
memory skills, deficit in attention, and deficit in 
phonological processing, deficit in central 
cohesion, deficit in the naming and processing 
rate, deficit in motor skills and deficit in 
executive functions. Also 38 basic contents were 
appeared for building an educational package of 
cognitive and neuropsychological plays in 
children with dyslexia.In order to assess the 
validity and appropriateness of the proposed 
model a questionnaire was desined and 
distributed among the experts who had 
knowledge and expertise in the field of learning 
disorders and coding reliability was confirmed 
using the Holstee method. 
Keywords: Children with Dyslexia, Cognitive 
plays, Neuropsychology, Educational package. 
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 همقدم

هری  رانرو و مهریوتی     ترری  روواز   خواندن یکی از مهم

حریل نیوسریخوانی    بیای  ،ضروو  رو جوامع امروز  است

مرور و   روصرد از وورورین وا مریمی مری     17تی  5تقریبیً 

  مررکی اخرردرل رو یرریر  ر  تررری بیعررا ایدرریر وایرر 

نیوسررریخوانی از  (.Norton et al,2014 رررررر   مررری

آمروزان   هی  یریر  ر  رو بر   رانرو    اخدرلتری   مییع

ا  از  بر  اعدقریر پریو     ،وور سن   ربسدین بر  مرریو مری   

روصد ووروین مبدر ب  اخدرل ییر  ر   00مدخصصین 

وو  ازایر   (.Buchan,2009بیمرند    راوا  نیوسیخوانی می

تروان   آمروزان مری   هری  تصصر  ی رانرو    رو تریم نیویمی

 انردن وا ماریهد  وررر   هری  خو  یوتورپییی ضعف رو مه

 Hallahan& Nercer,2005.) 

أ و  منا عنوان اخدرل ییر  ر  خیص انی ب یخونیوس

و برری  راور (Neuropsychology  مررنیخدی عصررر ووان

فقر هدری  ، هی ماکرتی رو بیزمنیسی روست و ووان واژ 

مررد  اسررت. ایرر   وررررن و توانررییی ومی اررییی توصرر ف

هری    توانرییی هییی رو اوتبیط بری سرییر    ماکرت ب  نقص

 American psychiatric   ررررر مررنیخدی مندررر مرری

association,2013.)  تارخ ص رار    زمرینی ای  اخدرل

، فرصرت و هروش وریفی   ، مور و  بری وجرور آمروزش    می

ا  ب  رمرواو  اندریم    مندظر طوو غ ر خوانی فرر ب  ووان

 (.Eicher& Gruen,2013; Morken et al,2017    رر

رو ، افرار نیوسریخوان بر  رل ری اخردرل رو خوانردن     

، مروند. عررو  برر ایر      اغ ر رووس بی ماکی مواج  می

تررأر ر من رری ایرر  اخرردرل برر  امرروو تصصرر  ی مصرردور 

بریو نیمری از آن مندرر بر       مرور ب کر  ارررات زیرین     نری

افسرررر ی و  رررایو برر  ، اضررارا ، ن ررپ پرریی   عرریت

 Hutzler et  مرور  فدیوهی  ضداجدریعی و مخر  مری و

al,2005.) 

رالیری بن ریر    ، برخرف م وع و مدت نیوسریخوانی 

صرووت   طوو ویمی مارخص نارد  اسرت ولری بر       آن ب 

هری     سدرر  عق د  بر ای  است و  نیوسیخوانی ب  الیر  

 Norton et مرنیخدی مررتبا اسرت     زیری  عصر ووان

al,2014.)  و هرکررریوان برررر ایررر  بو ررردانویپ عررررو 

 Bogdanowicz et al,2014تررری  نقررص   ( ماررخص

رو وابا   ،اند نظر  رفد  نیوسیخوانی وا ساح منیخدی رو

بی میه ت اخدرالت منیخدی و ارواوی نیوسیخوانی ب  ای  

، ونند و  ای  افرار رو رانرو آوامرنیخدی   نکد  امیو  می

، مردت مر یهی   حیفظر  ووتری   ،  ذاو  خورویو سرریع  نیم

حرودی رچیو  -فضییی و تایبق ریداو   –روک ریداو  

 &Ramusوامررروس و اهسررر یو    نقرررص هسررردند. 

Ahissar,2012      بر ایر  بیوونرد ور  نقرص رو پرررازش )

واجی رو ووروین نیوسیخوان مرک  است ب  رل ی منریبع  

 منیخدی نیویفی بیمد ن  ب  رل ی بیزنرییی واجری نری.ص.  

هرچن   اعرم وررند ور  بیزنررییی واجری رو امرخیص     

نخوور  است و نقرص واجری بر      نیوسیخوان سیلم و رست

یوآمررد اسررت ورر  توسررا  رل رری فراینررد رسدرسرری نیو 

و  (Brocaبرووری   هی  عصبی س  د و  ب   مناق   ومد 

ونرد پارد بینی    اوتبیط بر.رراو مری   (Wernicke   ک وون

 مور. می

 (Yang& Meng,2016  یینر  و منر   عرو  بر آن 

تواننررد   رریاوش وررنررد ورر  ووروررین نیوسرریخوان مرری  

هی  واجی وا ب  انداز  ویفی رو تکریل ف مربروط    بیزنرییی

 .دنمدت ویو  فعیل نریی حیفظ  ووتی ب  

( Shaywits& Shaywits,2006مررویدی و مررویدی   

معدقدند و  ع وم اعصری  مرنیخدی و آمروزش خوانردن     

هد اوتبرریط بسرر یو نیریکرری برری یکرردیشر راونررد. مرروا    

رهد و  خواندن رو مغری اندریم    منیخدی ناین می عصر

و  رو زبرین   دریو      ا هی  مغی  مور و ب  س سدم می

 مناأ، یتوجه .یبیمواهد  وابسد  است.، مور اسد یر  می

مایلعریت  ، انرد  وررر   ی رد تأنیوسیخوانی وا  یمنیس عصر

تصویربرراو  عصبی ب  وراو فعیل رت غ رمعررول مربک     

پیوت رریل وا رو افرررار  -ترپرروو-فروندرروپررر  سرر  ویین  

نیوسیخوان  یاوش ورر  است و اخدرالت منیخدی وا ب  

 Payrin  عصبی مربوط رانسد  اسرت -اخدرالت زیسدی

et al,2012 .) تررریونون بررررا  بهبرررور نیوسررریخوانی از

ا  زیررریر   آموزمرری و مداخ ررر  ، هرری  رومرررینی  ووش
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از:  انرد  مد  است. وویکررهری  آموزمری عبریوت    اسد یر 

  نشهررریم   -ووش اسرررد  ر ، ووش حرررروف ان ررررار 

 Gilligham- Stillman) ، فرنیلرد   ووش  ریپGrace 

Fernald) ، هرریوم   ووشHarman) ،یررویپر  ریررد ی 

 Davis) ،س سدم آوامرنیخدی ، منیسی ووش ال بی  واج ،

ووش اسرد یر  از  ، هی  نظیوت بر خرور  اسد یر  از مهیوت

ووش آمروزش  ، روجینبر  ووش تدویپ ، هی مدروع  حپ

 آموزش خواندن بی اسد یر  از ویمپ وتر و غ رر . ، مسدق م

رو ترررش برررا  یرریفد  مرررررتری  ووش رومررینشر      

هی  مدعدر  بر  بروسری ارربخاری     تصق ق، نیوسیخوانی

یز  انررد. رو ایرر  م ررین برر هرری  مخد ررف پرراخدرر  ووش

منیسرین و پووهارشران مدعردر      و  ووان ا  است م و 

ا  از  ره  از آن برا  رومین ط رف  سردرر    طی چندی 

انرد و ارربخاری آن وا    سرد  اخدرالت و ماکرت بهر  ج

 .(Barton et al, 2005  اند نرور  ی دتأ

ییبررد. ومررد  ومررد مررنیخدی از طریررق برریز  بهبررور مرری

، هری  مغری میننرد ت کرر     بهبرور توانرییی   رووا.عمنیخدی 

 .ضررریوت و پرررررازش اطرعررریت اسرررت   ،  ر یررریر 

 Snugs,2008).   برررر    درررر  ایینبررررر  و جرنشررررو

 Isenberg& Jalongo,2010هرری  مررنیخدی  ( مهرریوت

ووروین رو بیز  برا  موفق ت رو مدوس  ضروو  است. 

تاخ ص ب  مو.رع نیوسریخوانی اهر رت راور زیررا مغری      

بریلقو    طوو ب .یبی تغ  ر است و  تر  وبووروین وم س  

 یر پرذ  انعاریف  برا  روبیو  م سرسیز  مداوهی  عصبی

عیمرری  تواننررد ینرررعوامرری ب رونرری   راور. تررر   وبرر

نیوسیخوانی بیمند امی مرایا مثبرت یری من ری مص اری     

بر وو  رومین یی  توانند یم، مینند خین  و مص ا آموزمی

 (.Morken et al,2017بیمند   مرررتادید آن 

  هری  اوتبریط ، حرودری -بیز  ضر  تصریک .ارر حسری  

  هری  بخرو و  (Limbic   رب رک لبس یو  ب   مناقر   

و تکراو و ترداوم   وند یممنوایی و   دیو  بر.راو ، ب نییی

، جدیرد  هری   یریر  ر  بی ایدیر  هییی  خدشیبرانشچن   

ارر ذاو  مدقیبری مغری و رسردشی  عصربی برر ور رت و       

وفدیو  و برعکپ بهبوربخای ب  مغی  یره پیسخو   ت 

 هری  آنو رسدشی  عصربی وا از وفدیوهری و تررری  مدروالی     

 .(Reynolds& Feltcher,2013وند   یمم سر 

هری حریوی از آن    ا  از ییفدر   مرحظر   افیایو حدم .یبی

تنهی سیخدیو مغی و عر کررهری  عصربی    است و  بیز  ن 

رهررد ب کرر  از وا   یرریر  ر  وا تصررت تررأر ر .ررراو مرری  

هرری  جدیررد و  مصرررکرو  ررر برری ، فراینرردهی  زیسرردی

غری وا تصرت ترأر ر    مرووزمرین م  هی ن ی ب  ییر  ر  مهیوت

راناررندان چنرد    .(Reynolds,2009  رهد خور .راو می

ریشررر ، وررنررد پررپ از اوایرری ورروروی رهرر  تصرروو مرری

مور امی مصققین اخ راً  هی  مغی  جدید تول د نری س ول

هری  مغری     اند و  بعدازای  رووان هم س ول واف ورر 

توانند سیخد  مور. یکری از مایلعریت نارین     ید  میجد

 ه دیروچنرد تری   (Dandrit  هری  رهد و  ومد رندویت می

 .(Santrock,2003  ییبد سیلشی ارام  می

مغی ای  .یب  ت وا راور ور   ، (Bakkerبیور  ب  اعدقیر 

مرنیخدی   هری  ووان  اخ  از طریق تصریکیت حیص   از مد

 .(Robertson& Bakker,2002  تغ  ر ییبد

انرد ور  جوانرر     طوو مدنیو  نارین رار   مایلعیت ب 

، بصررر  –زیرریر  رو مررنیخت میننررد حیفظرر  حرودرری 

تواند بری بریز  بهبرور     منیخت فضییی و حیفظ  ویو  می

منیسرین عنروان    عصرر  .(Castellar et al,2015  ییبنرد 

واری مدردر مغری ومرد      ونند و  بیز  بیعرا سر م   می

  و افریایو  افریایو توانرنرد  ، واورنو سرریع  ، حرودی

 .(Agarwal et al,2014  مور ظرف ت ییر  ر  می

ونررد مررداخرت  عنرروان مرری (Flesch,2011 ف سرر  

هی  ریشر بیعا ومرد   هی  منیخدی ب و از فعیل ت بیز 

رهند و  یک وابار    مایلعیت ناین می مور. منیخت می

ویی  و  هی  برنیم  مهیوت، مثبت ب   بیز  و بهبور توج 

ب رنو و  ، خر. ت و ت کر وا را، رید ی    ر ، هی شرشن

هری    هریوت ومد زبین وجرور راور و بریز  بررا  ومرد م    

 .(Klingberg,2010  منیخدی اسیسی ضروو  است

 American  یمررررنیخدی آمریکرررر اندررررر  ووان

psychiatric association,2013 رو مررروور وورورررین )

هرری  مررنیخدی  ونررد ورر  برریز  نیوسرریخوان عنرروان مرری
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هرچنر     ونرد.  تغ  راتی وا رو عر کرر مغری ایدریر مری   

عنوان یک فراینرد مرنیخدی    هی  معیصر بیز  وا ب  نظری 

ونند و ویووررهییی وا بررا  آن   برا  ووروین معرفی می

 ،انرد از: بهبرور وندررل خرور     اند و  عبیوت رو نظر  رفد 

هری    رو نظر  رفد  ریرد ی  ، افیایو مغی و ومد حرودی

تررری  ت کرر   ، هی  مقیب ر  بری مارکرت    مهیوت، ریشران

ن افکیو و منیخت رن ری  اطرراف   ب ی، پذیر و وا را انعایف

 .(Mccoan et al,2007  خور

هری  حیصری از تصق قریت رو وابار  بری مغری و        ییفد 

. اسرت ییر  ر  ب ینشر اهر رت بریز  رو رووان وروروی    

مغی فعریل پ ونردهی  نووولروژیکی بسر یو مهرری بررا        

ور  مغری غ رفعریل ایر       وند. روحیلی ییر  ر  ایدیر می

ونرد.   پ وندهی  نووولوژیکی پییداو ضروو  وا ایدیر نرری 

بررا    مهرم  د و  بیز  ابریاو  ره ای  تصق قیت ناین می

ا  بررا    وسر    و ومد و  سدرش سریخدیوهی  عصربی   

هرری  الزم رو زنررد ی آینررد  اسررت     وتترررری  مهرری 

 Isenberg& Quisenbery,2002). 

، برریز  ،بررر اسرریس نظریرریت پ رریژ  و ویشوتسررکی   

 ةبهدرری  مر و     عیمی ومد منیخدی ورورک و تری اص ی

  بریز  .استهی  مغی ووروین  جهینی برا  تصریک س ول

حیفظرر  و مسرر ریً بیعررا ، بیعررا پ ارررفت رو هارر یو 

 Nair et   رررر  هری  اوتبریط مری    ین مدن مهریوت نریی

al,2014). 

واهنری  تاخ صری و   ازجر  امروز  رو منیبع ع ری 

 (DSM5پندم  ویرایو  یپیمک ووان  هی اخدرلآمیو  

عصرر    هری  اخردرل  روهی از اخدرالت وا تصت عنوان 

هرچرون ط رف    ییهی اخدرل، اند ورر   بند طبق ومد  

 یریر  ر .   هی اخدرلنیتوانی ذهنی و ومد  و ، اوت سم

ع ری ب ین مرد  وورورین بررا       هی پووهوبی توج  ب  

تسر ا   هری  مهریوت سرر    تس ا بر خواندن بیید بر یرک 

 یمرنیخد  ووانجنبر  عصرر    هی مهیوتای  ، رامد  بیمند

آمروزش و یریر  ر  بر  رسرت     ، راوند و از طریق تدرب 

خوروریو   صووت ب وا  هی مهیوت. اوثر ووروین ای  آیند یم

رو ، هری  مهریوت رو ایر    راوند ولری وورورین نیوسریخوان   

 هری  آنهنشیم ییر  ر  بی ماکی مواج  هسدند و بیید بر   

آنچ  از مدروعر  تصق قریت فروس اسردنبیط      آموزش رار.

مرنیخدی و عصرر   ایر  اسرت ور  مرداخرت     ، مرور  یم

برررا  بهبررور و  مررررر  هرری ووشاز زمررر   یمررنیخد ووان

  هرری عرصرر اوتقرری  عر کرررر تصصرر  ی و یرریر  ر  رو 

بری رو   ییر  ر  رو عرص  خواندن اسرت.  یو و ب ، مخد ف

ع نظر  ررفد  پ یمردهی  ب ندمردت نیوسریخوانی و مر و     

ویری    برنیمر   بیال  آن رو م ین رانرو آمروزان مرداوس   

هی  منیسر رو امر بیزتوانی و اصرح ماکرت ییر  ر  آن

هری    وند. بی توج  ب  ویمی نبورن ووش ضرووت پ دا می

ای  نکدر    وای  رو رومین نیوسی خوانی و بی رو نظر  رفد 

و  ناینشرهی  مرنیخدی نیوسریخوانی رو مراحری اول ر      

و مرنیخدی   مخد رف  هی  ییتوانیومد از طریق ضعف رو 

 ووهارشر پ ،رهرد  یمر ف ییولوژ  عصربی خرور وا نارین    

 یمنیخد هی  منیخدی و عصر ووان  ر  ضرووت مداخ  

هرری   رل رر وا رو .یلررر برریز  از طریررق چرریوچو  م   

 .نیوسیخوانی مارح نرور  است

 ی  ر  از مبینی ع ری و پووهار  پووهو بی بهر  ای 

رو جهت پ انهیر تردوی  و   (1 جدول  یخیوجراخ ی و 

هرری  مررنیخدی و عصررر  تول ررد بسررد  آموزمرری برریز  

هری    می مرل ر  منیخدی بی توج  ب  چیوچو  م هرو  ووان

 .نیوسی خوانی بور  است

پرووهو ایر  اسرت ور       سررال  ی ترر  مهرم بنیبرای  

 هرری   برریزبسرد  آموزمرری   ترردوی چریوچو  م هررومی  

برا  ووروین نیوسریخوان   منیخدی ووانمنیخدی و عصر 

مررنیخدی و عصررر    هرری مرل رر از طریررق منیسررییی  

 نیوسیخوانی چشون  است؟ منیخدی ووان

 

 روش پژوهش

هری    بی توج  ب  هدف و ی پووهو و  اسردخراج مرل ر   

ووش  ،نیوسیخوانی اسرت  منیخدی ووانمنیخدی و عصر 

برر مبنری    از نروع تص  ری مضررون    مروور نظرر   تصق ق 

 ر. برر اسریس نظر   است( وویکرر . یسی  مبدنی بر نظری 

 ( مضرررونAttrid_Stirling,2001  اسررد رل ن -آترایررد
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و واسرا      ررر  یمفرا  ر رو وینون مبک  مضیم   .راو 

و مبر   نکدر     بیمرد  یمر مضیم   فرا  ر و پییر  مربک    

مضررون سریزمین    هی آنمهری رو مد  است و بی ترو ر 

  هری  ووشمضرون یکی از   یتص  .مور یمرهند  ایدیر 

پراوند  و   هی رار ویوآمد تص  ی و  ی است. ای  ووش 

غنری و ت ضر  ی تبردیی      هری  رار مدنوع رو مد  وا بر   

منظوو تدوی  چیوچو  م هرومی   رو ای  واسدی ب  .وند یم

مرنیخدی نیوسریخوانی بر      مدل مرنیخدی و عصرر ووان  

توسررا مصققررین  (1 جرردول  یع رررمایلعرر  پ ارر ن  

هی  مرتبا منیسییی مرد.   پرراخد  مد و عنیصر و مرل  

هری و عوامری مرررر رو بهبرور      سپپ ب  اسردخراج مرل ر   

تص  ری چریوچو    و نیوسیخوانی پرراخد  مد. برا  تدیی 

بر مبنری  وویکررر    (Theme  م هومی از تص  ی مضرون

ب  ایر    اسد یر  مد.( Comparative approach  . یسی

رو رسردرس و  ر       ر  نرون منظوو بی اسد یر  از ووش 

تری   2001از سیل رو ای  وابا  اندیم  رفد    هی پووهو

موور بروسی .رراو   رو راخی و خیوج از واوو 2017سیل 

هرری   مرل رر ، هرری منظرروو ربررت مرل رر  برر  رفررت. سررپپ 

مد  و  رو .یلر وور مرترتوسا پووهاشر  مد   ررآوو 

 رریررد و برررا  اندرریم تص  رری    Nvivoافرریاو  واور نرررم

هرییی بری مضریم       ود ذاو  مد. رو صووت وجور بخو

 از هرین ودهی  .ب ی اسد یر  مد.، مایب 

اسرریس م رریان تارریب  مررد  بررر  ورردهی  منیسررییی

افریاو رو   مرد  ور  رو نررم    بند  و ترو ر رسد ، م هومی

ند. رو پییرین  مرد مارخص  ( Free node  .یلر  ر  آزار

مد  بر اسیس مهور و روک پووهارشر   م یه م منیسییی

از موضوع مووربروسی و بی توج  ب  وج  امدراک م یه م 

و مضیم    رهند  مضیم   سیزمین، رو .یلر مضیم   پیی 

بند  مردند. مضریم   پییر  رو .یلرر  رر        فرا  ر رسد 

ای  فراینرد   ،موند نرییو رار  می( Tree node  روخدی

ییبد ور  ترریمی م ریه م بر  مضریم         تی زمینی ارام  می

مرتبا تخص ص ییبد. پپ از تخص ص و    م ریه م بر    

، و مضیم   فرا  رر  رهند  مضیم   سیزمین، مضیم   پیی 

بریزنشر  .رراو  رفرت.     ییرمد  چندی  بریو مروور   فرایند

، مد  و مواور  جداسیز  هی بیوهی پیالیو مضرون رووا.ع

حذف یی اضیف  مدند. فرایند ذور مد  تری زمرین   ، ترو ر

ارام  رامرت ور  مربک      (1 مکی    مضیموسم مبک  

 رهند  مضرون سیزمین 0مضیم   رو ای  پووهو میمی 

 .استمضرون پیی   30و 

هی   ای  پووهو برا  منیسییی و اسدخراج مرل  رو 

مرنیخدی نیوسریخوانی برر     مدل مرنیخدی و عصرر ووان  

از تص  ری   (1جدول   هی  ع ری و مرتبا اسیس پ ا ن 

 . یسی و از ووش مبک  مضیم   اسد یر  مد.

فرایند تص  ری مضررون رو ایر  پرووهو      یطووو  ب 

 :استصووت زیر  مرح   ب  3میمی 

تدیی  و توص ف مد : الف. آمرنی مردن بری مرد       .1

، هرری  اول رر (  . ایدرریر ورردهی  اول رر    نومررد  ایررد 

ود ذاو . ج: جسرددو و مرنیخت مضریم    اسردخراج     

 تاب ق ودهی یی .یلر مضیم  (، مضیم  

تاریح و ت س ر: الف. ترس م مربک  مضریم  .  .    .2

 تص  ی مبک  مضیم  

یوچو  م هرومی  . ترو ر و ارغیم: الرف. تردوی  چر   3

مرنیخدی   هری  مرنیخدی و عصرر ووان     اسدخراج مرل  

 .(نیوسیخوانی

 

 هاي پژوهش یافته

 وسری مایلعریت ع رری پ ار      رو مرح   نخسرت بری بر  

مضیم   منیسرییی   .مضیم   منیسییی و اسدخراج  ررید

 آمد  است. 1رو جدول  مد 
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 نارساخواني شناختي روان عصب و شناختي دهنده سازمان مضامین و پایه مضامین .8جدول 
ن یمضام
 ریفراگ

 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان

وان
اخ

رس
نا

 ی

 شناختی نقص در پردازش واج
یونااو و گ ااو  ، (Cao et al,2017همکااون )  کااو و و 

 Yang& Meng,2016) ،   ( توگبوئر و همکاونTamboer 

et al,2016) ،   ( پیرخااوی و و همکااونPirkhaefi et 

al,2016) ،  ( نناال و و همکااونRendall et al,2015) ،
هوگاویی   و  ، (Narimani et al,2015همکون )  نریمونو و 
بوگاال نویو و ، (Hamalinen et al,2015همکااون )  
کسااایو و ی ، (Bogdanowicz et al,2014همکاااون )  
 Nortonکون )  نونتو) و هم، (Xu et al,2015همکون )  

et al,2014) ،    ( گار ی  و همکاونMoradi et al,2014) ،
نتروئاار و  ، (Eicher& Gruen,2013 یچاار و گاارئی     

پاون  و مگبااونیی و  ، (Nittrouer et al,2013همکاون )   
 Park &Lambardino,2013) ،و و همکون )  تکیKita et 

al,2013) ،  ( بااووییر و همکااونBavelier et al,2013) ،
هیم و همکاون )  ، (Peyrin et al,2012پیری  و همکون )  

 Heim et al,2010) ،   ( کاار  و همکااونKirk et 

al,2006) ،   ( بر گبوتو و همکاونBrambati et al,2006) ،
 (Kerr,2001کر  

 شناسایی واج
 (Kerr,2001کر  

 نامیدن واج
 (Kerr,2001کر  

 تجزیه واج
 (Kerr,2001کر  

 جواترکیب 
 (Kerr,2001کر  

 حذف واج
 (Kerr,2001کر  

 جانشینی واج
 (Kerr,2001کر  

 معکوس کردن واج
 (Kerr,2001کر  

 ادراکی –نقص شناختی 
هاوکون  و  ، (Morken et al,2017همکاون )   گونک  و 
یبساکو و همکاون )   ، (Hakvoort et al,2016همکاون )   

 Debska et al,2016) ، همکون )  توگبوئر وTamboer et 

al,2016) ،  یونو وگ وYang & Meng,2016) ،  ز پیر ی
آن وناو و همکاون )   ، (Zapirain et al,2016و همکاون )   

 Aravena et al,2016) ، همکون )  پیرخوی و وPirkhaefi 

et al,2016) ،    ( بیوتاو و همکاونBiotteau et al,2015) ،
، (Kooti & Shahsavarani,2015  وشهساو ن ن کاوتو و  

گوبو  و هویا   ، (Mannel et al,2015گونل و همکون )  
 Gabay & Holt,2015) ، کسایو و همکاون )    یXu et 

al,2015) ،  و همکاااون )   هوگاااوییHamalainen et 

al,2015) ،ژ  ( و و همکونZhou et al,2014) ،  گاون  و
 نتیااو و همکااون ) ، (Gori & Facoetti,2014فکااوتو  

 Ortiz et al,2014) ،  ( بوگاااال نویو و همکااااون
 Bogdanowicz et al,2014) ،  یون نل و جونجDurand 

& George,2014) ، یوو و  ( همکونDole et al,2014) ،
ناااون  ، (Norton et al,2014نونتاااو) و همکاااون )  

 Noureh darwishali etهمکاااون )  ینویشااا وو و 

al,2014) ،  ( بااووییر و همکااونBavelier et al,2013) ،
ییاو و  ، (Park & Lambardino,2013پون  و مگباونیی و   

نیتروئاار و همکااون )  ، (Liao et al,2013همکااون )  
 Nittrouer et al,2013) ،   یچاار و گاارئی Eicher & 

 ادراک دیداری
هاوکون  و  ، (Zapirain et al,2016ز پیر ی  و همکاون )   

 Xuکسیو و همکون )  ی ، (Hakvoort et al,2016همکون )  

et al,2015) ، وشهسااااو ن نکااااوتو و  Kooti & 

Shahsavarani,2015) ،  ( ُنتیاااو و همکاااون Ortiz et 

al,2014) ،  ( بوگاال نویو و همکااونBogdanowicz et 

al,2014) ،    ( ییاو و همکاونLiao et al,2013) ،  نیتروئار و
 (Reid,2003نیل  ، (Nittrouer et al,2013همکون )  

 ادراک شنیداری
گوبو  و هوی  ، (Morken et al,2017همکون )  گونک  و 

 Gabay & Holt,2015) ،  ( هوگااااویی   و همکااااون
 Hamalainen et al,2015) ،    گاون  و فکاوتوGori & 

Facoetti,2014) ، نتیااو و   ( همکااونOrtiz et al,2014) ،
باووییر و همکاون )   ، (Dole et al,2014همکاون )   یوو و 

 Bavelier et al,2013) ، همکون )  نیتروئر وNittrouer et 

al,2013) ، توجیک و  ( همکونTajik et al,2012) ،و پتکو 
 (Reid,2003  نیل، (Petkov et al,2005همکون )  

 ادراک جهت
فکاوتو و  ، (Facoetti et al,2003فکوتو و همکون )  

 (Facoetti& Molten,2001گویت و  
 تشخیص شکل از زمینه

 (Lerner,2003 ، یرنر
 تشخیص ثبات شکل
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ن یمضام
 ریفراگ

 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان

Gruen,2013) ، عساااکرگویکیاااو) و   Malekian& 

Askari,2013) ،   ( پیری  و همکاونPeyrin et al,2012) ،
توجیک و ، (Olofsson et al,2012و همکون )   ویوفسو) 
 ساات  ک  و همکااون )  ، (Tajik et al,2012همکااون )  

 Stenneken et al,2011) ،    ( فار  و همکاونFrye et 

al,2010) ،   آیونباااارج و ج ن ااااوIsenberg & 

Jalongo,2010) ،  ( بر گبااوتو و همکااونBrambato et 

al,2006) ،   ( پتکو و همکاونPetkov et al,2005) ،  نیال
 Reid,2003) ،   ( فکاااوتو و همکاااونFacoetti et 

al,2003) ،  یرنااارLerner,2003) ،  فکاااوتو و گاااویت و
 Facoetti & Molten,2001) 

 (Nittrouer et al,2013همکون )  نیتروئر و 
 تشخیص روابط فضایی
 (Pirkhaefi et al,2016  پیرخوی و و همکون )

 نقص در حافظه

یمونیاو) و   ،(Aravena et al,2016آن وناو و همکاون )    
همکاون )  گ ظمو و ، (Delavarian et al,2016همکون )  

 Moazemi et al,2016) ، همکااااون )  فشااااونیو) و
 Afsharian et al,2015) ، همکااااون ) آقوجااااونو و
 Aghajani et al,2015) ،    ( گونال و همکاونMannel et 

al,2015) ،   ( نناال و و همکااونRendal et al,2015) ،
کسایو  ی ، (Hamalainen et al,2015هوگویی   و همکون )  

ییو و و ، (Gray,2015گر   ، (Xu et al,2015و همکون )  
 Ulmanپاومگ    یویم  و ، (Liao et al,2015همکون )  

& Pullam,2015) ،همکااااون ) یکتااااو و  شااااکوهو
 Shokoohi-yekta et al,2014) ، همکااااون ) یوو و

Dole,2014))   ( بوگل نویو و همکونBogdanowicz et 

al,2014) ،  ( بااووییر و همکااونBavelier et al,2013) ،
کیتاو و همکاون )   ، (Trecy et al,2013ترسو و همکون )  

 Kita et al,2013) ،   ( پیااری  و همکااونPeyrin et 

al,2012) ،  ( ست  ک  و همکون Stenneken et al,2011) ،
وتو و همکااااون ) باااابر گ، (Masoura,2006گوسااااون   

 Brambati et al,2006) ،   و همکاون )  یاو  Lezak et 

al,2009) ،  نیلReid,2003) 

 حافظه فعال
آقوجاونو و  ، (Moazemi et al,2016گ ظماو و همکاون )    

نناال و و همکااون )  ، (Aghajani et al,2015همکااون )  
 Rendal et al,2015) ،  ( گوناال و همکااونMannel et 

al,2015) ،  ( بوگاال نویو و همکااونBogdanowicz et 

al,2014) ، همکون )  شکوهو یکتو وShokoohi-yekta et 

al,2014) ،  ست کو    ( و همکاونStenneken et al,2011) ،
 (Masoura,2006گوسون   

 حافظه فعال کالمی
گونل و همکون ) ، (Aravena et al,2016آنو نو و همکون )  

 Mannel et al,2015) ،  ( هوگویی   و همکونHamalainen 

et al,2015) ، ی  ( کسیو و همکونXu et al,2015) ،  ترساو
بر گبااوتو و همکااون ) ، (Trecy et al,2013و همکااون )  

 Brambati et all,2006) 
 حافظه دیداری

 Peyrin etپیااری  و همکااون )   ، (Gray,2015گاار   

al,2012) ،    یوLezak et al,2009) 
 حافظه شنیداری

ننال و و  ، (Delavarian et al,2016یمونیو) و همکاون )   
 Mannelهمکون )  گونل و ، (Rendal et al,2015همکون )  

et al,2015)، ،همکاون )    بوگل نویو وBogdanowicz et 

al,2014) ،  ( کیتااو و همکااونKita et al,2013) ،  و  یااو
 (Lezak et al,2009همکون )  

 مدت حافظه کوتاه
، (Hamalainen et al,2015هوگااااویی   و همکااااون )  
 نیال ، (Bogdanowicz et al,2014بوگل نویو و همکون )  

 Reid,2003) 
 فضایی –حافظه دیداری 
 فشااونیو) و ، (Boros et al,2016همکااون )  بااونوو و 
نناال و و همکااون ) ، (Afsharian et al,2015همکااون )  

 Rendal et al,2015) ،  ( بوگاااال نویو و همکااااون
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ن یمضام
 ریفراگ

 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان

 Bogdanowicz et al,2014) 
 حافظه درازمدت

بوگاال نویو و ، (Liao et al,2015و همکااون )    وییااو
 (Bogdanowicz et al,2014همکون )  

 نقص در توجه
یونو و گ و ، (Tomboer et al,2016توگبوئر و همکون )  

 Yang & Meng,2016) ،  یالن  ح ونکاو و  Oraki & 

Heidari,2015i)، ،   گااااون  و فکااااوتوGori & 

Facoetti,2014) ،    ( پاون  و همکاونPark et al,2013) ،
پیااری  و ، (Bavelier et al,2013همکااون )  بااووییر و 
  و همکااون ) ک ساات  ، (Peyrin et al,2012همکااون )  

 Stenneken et al,2011) ،  ویااال یوساااوگون و پاااوگر
 Vidyasagar & Pammer,2010) ،  ( مییاار و همکااون
 Lallier et al,2009) ،  بوچ هویو و ییویوBuchholz & 

Daves,2008) ،  ییوااااو) و پیو گااااویوDillon & 

Pizzagalli,2007) ،   و یاااار و ساااایلگValera & 

Seidman,2006) ،  ( پتکو و همکونPetkov,2005) ، ستر 
 Stett,2004) 

 توجه دیداری
پااون  و ، (Gori & Facoetti,2014فکااوتو  و گااون  
 Bavelierبووییر و همکون )  ، (Park et al,2013همکون )  

et al,2013) ،  ( پیااری  و همکااونPeyrin et al,2012) ،
مییاار و ، (Stenneken et al,2011  و همکااون )  ک ساات  

 (Lallier et al,2009همکون )  
 توجه شنیداری
و  پاون  ، (Jednorog et al,2014همکاون )   جلنونوج و 
 Lallier etمییر و همکون )  ، (Park et al,2013همکون )  

al,2009) 
 توجه انتخابی

تاوگبوئر و  ، (Oraki & Heidari,2015i   ونکاو و حیالن   
ویاال یوسااوکونوپوگر  ، (Tomboer et al,2016همکااون )  

 Vidyasagar & Pammer,2010) ، بااوچ هااویو و ییااویو
 Buchholz & Daves,2008) ،  ستر Stett,2004) 

 توجه پایدار
و یار و  ، (Dillon & Pizzagalli,2007ییواو) و پیو گاویو    

 (Stett,2004 ستر  ، (Valera & Seidman,2006سیلگ   
 شده توجه تقسیم

 ساااتر ، (Valera & Seidman,2006سااایلگ    و و یااار
 Stett,2004) 

 توجه فضایی
 (Buchholz & Daves,2008بوچ هویو و ییویو  

 نقص در انسجام مرکزی
، (Alipor & Najmabadi,2014   آباوی  نجام و  عوو پاون 

 (Howley & Arrnold,2005هویو و آننویل  

 استخراج معنا
 (Howley & Arrnold,2005هویو و آننویل  
 انسجام جزئیات
 (Howley & Arrnold,2005هویو و آننویل  

 نقص در سرعت نامیدن و پردازش
تااوگبوئر و ، (Debska et al,2016یبسااکو و همکااون )  

بیوتااو و همکااون ) ، (Tomboer et al,2016همکااون )  
 Biotteau et al,2015) ،    ( ننال و و همکاونRendal et 

al,2015) ،همکاااون )  وفاااو و  پونعباااووPourabas-

vafa,2015) ،  ( ییاااو و و همکاااونLiao et al,2015) ،
نونتاو)  ، (Hamalainen et al,2015هوگویی   و همکون )  

بوگااال نویو و ، (Norton et al,2014و همکاااون )  
و همکاون )   وژ، (Bogdanowicz et al,2014همکاون )   

 & Parkپااااااون  و مگبااااااونیی و  ، (4102 

Lambardino,2013) ،  ( ویوفسو) و همکون Olofsson 

 سرعت نامیدن حروف
 (Snowling & Margaret,2012  گونگون  س ویی و و 

 سرعت نامیدن اعداد
 (Snowling & Margaret,2012  گونگون  س ویی و و 

 ها سرعت نامیدن رنگ
 (Snowling & Margaret,2012  گونگون  س ویی و و 

 سرعت نامیدن اشیاء )تصاویر(
، (Snowling & Margaret,2012گونگااون    سا ویی و و  

 (Biotteau et al,2015و همکون )   تیوبیو
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ن یمضام
 ریفراگ

 مضامین پایه دهنده مضامین سازمان

et al,2012) ، گونگااون   ساا ویی و وSnowling & 

Margaret,2012)) 
 نقص در کارکردهای اجرایی

 Ahangarآه  ر قربونو و همکون )  ، (Gray,2015گر   

Ghorbani et al,2015, 2014) ،   گی یویو و گوسو  نسا 
 Aminaee & Mousavi-nasab,2014) ، نونتااااو) و

همکااون ) آقوبوبااویو و ، (Norton et al,2014همکااون )  
 Aghababaei et al,2012) ،  سو نسااااو) و ژنگاااا
 Swanson & Jerman,2007) ، و آیو ال    باوکرBaker & 

Ireland,2007) ،   ( کار  و همکااونKirk et al,2006) ،
 ناااااالیی  ، (Lezak,2004یااااااو   و همکااااااون )  

 Endlich,2001) 

 سازی مفهوم
 (Lezak,2004یو   و همکون )  

 قصد و اراده
 (Lezak,2004یو   و همکون )  

 ریزی برنامه
 (Lezak,2004یو   و همکون )  

 عملکرد مؤثر
 (Lezak,2004 یو   و همکون ) 

 های حرکتی نقص در مهارت
نناال و و ، (Biotteau et al,2015بیوتیااو و همکااون )  

بوگل نویو و همکاون )  ، (Rendal et al,2015همکون )  
 Bogdanowicz et al,2014) ،و همکون )    وییوLiao et 

al,2015) ،  ( بااووییر و همکااونBavelier et al,2013) ،
نیاال ، (Brambati et al,2006بر گبااوتو و همکااون )   

 Reid,2003) 

 های حرکتی درشت مهارت
نیااال ، (Biotteau et al,2015بیوتیاااو و همکاااون )   

 Reid,2003) 

 های حرکتی ظریف مهارت
 (Reid,2003نیل  

 

 یطرووو   ب مور  طوو و  رو جدول مایهد  می هرین

هری  مرنیخدی و    چیوچو  مرل   رهند  مضیم   سیزمین

، مرنیخدی  منیخدی نیوسریخوانی مریمی: نقرص واج    عصر

، هری  حیفظر    نقرص رو مهریوت  ، ارواوی -نقص منیخدی

نقررص رو ، نقررص رو انسرردیم مرورری ، نقررص رو توجرر 

نقرص ویووررهری  اجرایری و    ، سرعت نیم دن و پررازش

 .استهی  حرودی  نقص رو مهیوت

 

 دهنده شرح مضامین سازمان

اص ی پووهو و  ب ین ورر چریوچو    مسئ  بی توج  ب  

مرررنیخدی و عصرررر   هررری مرل ررر  تررردوی م هرررومی 

مضرون  0 هی ییفد نیوسیخوانی ودام است؟  منیخدی ووان

وا موور منیسییی .راو رار و  رو ارام  هر  سیزمین رهند 

 جدا ین  موور بصا .راو  رفد  است. صووت ب مضرون 

رو : (Phonological) يشصصصصناخت نقصصصصج وا  -

 ةوننرد ب نری   منیخدی پ و  یهی واجآتصق قیت مخد ف 

خوبی برا  ماکرت خواندن است. ووروینی و  رو ومد 

زیریر رو   احدرریل  منیخدی تأخ ر راوند بر   هی  واج آ یهی

 .(Tomboer et al,2016معرض نیوسیخوانی هسدند  

 _Cognitive) يادراکصص –نقصصج شصصناختي   -

Cognition):     ماکرت مربوط ب  نیوسیخوانی بر  الیر

مررنیخدی مرررتبا اسررت.    زیررری  مررنیخدی و عصررر  

عنروان یکری از رالیری     ویووررهی  مغی  غ رطب عی بر  

 Norton etاصرر ی نیوسرریخوانی فرررض مررد  اسررت   

al,2014.)      فرایند ارواک وند و سررعت پرررازش هسرد

 .(Stenneken et al,2011آید   نیوسیخوانی ب  حسی  می

.بری از پری    زورهنشریم  ةوننرد  ب نی منیخدی پ و نقص

 Aravena etمررنیخدی اسررت    بررررن برر  نقررص واج 

al,2016). 

 :(Memory Skillsحافظه )هاي  نقج در مهارت -

حیفظرر  یکرری از فراینرردهی  مررنیخدی مهررم اسررت ورر   

بیمرد و نقرو حسریس رو     زیربنی  ت کر و ییر  ر  مری 

یرریر  ر  خوانرردن راور. هرچنرر   نقررو زیرریر  وا رو  

 .(Masoura,2006  وند هی  ییر  ر  ای ی می نیتوانی
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توجر   ، رو خوانردن  :(Attention) نقج در توجه -

و از یرک و رر     وورک بیید از یک تصویر ب  تصویر ریشر

از یک پیوا راف بر  پریوا راف بعرد  و از    ، ب  و ر  ریشر

جری مرور. وورورینی ور       یک ص ص  ب  ص ص  ریشر جیب 

جییی از یک مصرک  نیتوانی ییر  ر  راوند اغ ر رو جیب 

ب  مصرک ریشر رچیو ماکی هسدند. ای  نوع ووروین ب  

  راوا، رل ی نیوسییی رو توج  اندخیبی و ترروری حرواس  

پررراز  و   وو رچیو خ ریل  ازای ، رامن  توج  وری هسدند

(. نقرص رو توجر  از   Heim et al,2010مروند    وؤیی مری 

ب  اخدرل خواندن بر   ع و  اص ی و مهم رو افرار مبدر 

 (.Vidayasagar,2010  وور مریو می

 Central) يمرکصصصزنقصصصج در انسصصص ام   -

coherence):    ای  نقص امیو  ب  افرار  راور ور  .ریرو

مو.ع ررت برر  اسرردخراج معنرری و م هرروم و رری از بیفررت 

افرار .یرو ب  رو نظرر  ررفد  تصرویر و ری      ی ا ن سدند.

ن سدند و اغ ر بر اطرعریت نریمربوط و جی ری مدرروری     

  رند  هی  مهری وا نیرید  می و  سرنخ موند. روحیلی می

 (.Howley,2005ند  و  حیو  معنی رو آن بیفت هسد

 :(Rapid naming) یصدن نامنقصج در سصرع     -

یوسیخوانی سرعت نریم برررن   برر  رو ن یکی از نقییص نیم

 .(Rendall et al,2015  است

هری      رر    ذاو  سرریع و ریشرر انرداز     سرعت نیم

عنروان یکری از    تواننرد بر    سرعت پرررازش مری   مربوط ب 

ریشرر اخردرالت عصربی     هی  نیوسیخوانی ونند  ماخص

 .(Park& Lombardino,2013موند  منیخد  

 Executive) یصصصياجرانقصصصج در کصصصارکرد  -

Function): هی  اجرایی یک اصارح چدرر   سیز  ونو

 ون  است و  فرایندهی  مرنیخدی مدعردر وا ور  رو وا     

پومرو  ، خدمت ب  وفدیوهری و اعرریل هدفرنرد هسردند    

(. وورورین هرر    Lezak& Howieson,2009رهرد    مری 

هی  راوا  نیتوانی ییر  ر  رو ویووررهی  اجرایری    رو 

حیفظر  فعریل و   ، رهری  ویی  و سریزمین  خصوص برنیم  ب 

هسررررردند زراو  راوا  مارررررکرت اسیسررررری بررررری

 Endlich,2001). 

 :(Motor Skills) يحرکتص هاي  نقج در مهارت -

یکپیوچر  نبرورن   ، ازجر   ماکرت ووروین نیوسریخوانی 

هی  حرودی اسرت. مارکرت حروریت بریو  و      فعیل ت

اسرت  مرد    و افرار نیوسریخوان  ریاوش  حرویت ظریف ر

 Biotteau et al,2016). 

مضرررون  0مررد  مرریمی  مرربک  مضرریم   ترسرر م 

 .(1ی ک م استمضرون پیی   30و  رهند  سیزمین

 

 اعتباربخشي چارچوب مفهومي

زیرر  برا  اوزییبی تص  ی مضرون رو ای  پرووهو ووش  

 بکیو  رفد  مد:

اسد یر  از ود ذاوان مسدقی: اسرد یر  از ود رذاو    

مسدقی، فرایند وایدی بررا  اوزیریبی و وندررل و   رت     

هی  مضرون اسرت. رو وویکررر پوزیدویسردی بر       تص  ی

هی  و  ی، ای  امر مایب  مصیسب  آمیو  .یب  ت  پووهو

هی  مصدوا  وری یی  اطر نین روونی است و  رو تص  ی

  رر. هردف ود رذاو     مایهد  سیخدیوییفد  صووت می

تص  ری   ییمسدقی، رو اوثر مرواور، اربریت ووایری و پییری    

 طروو  بر  مضرون ن ست ب ک  ورک ب  پووهاشر است تری  

اندقرریر  روبرریو  سرریخدیو مضرریم   پ اررنهیر  خررور و  

تصر ریتی و  روبیو  ود ذاو   رفد  اسرت، فکرر ونرد.    

مرور ور  م روضریت و     میتر  ای  موضوع، و.دی برجسد 

هی،   ر بیعا مور ب  بخو خیصی از رار  اندظیوات تص  ی

بنریبرای ،  ؛ نظر وند هی  ریشر  صرف توج  و یی از بخو

عنروان واهری بررا      ود ذاو  مسدقی تی حد زیریر  بر   

 &King  وور اجدنی  از عدم ع ن ت، تص   شر ب  ویو می

Horrocks,2010.) 

ق، عررو  برر اینکر     برا  سندو ووایری ایر  تصق ر   

و پییر ، بیمایلعر  مبرینی     رهند  مضیم   فرا  ر، سیزمین

نظر ، پ ا ن  تصق ق، اهداف تصق ق و منبع، اندخی  و 

تأی د مدند، نظرات و وهنرورهری   روهری از خبر رین    

ن ی لصیظ مد. ب  ای  صووت و  مضیم   رو مرح ر  اول  

بی توج  بر    Nvivo افیاو نرمتوسا  توسا خور پووهاشر

منیبع ع ری اسدخراج  ررید و رو مرح   روم بی مراجعر   
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ب  مدخصصین، مضریم   منیسرییی و اسردخراج مرد. بری      

مقییس  ای  رو مرح   و بر مبنی  م یان توافق رو مرح   

مد  است. بدی  منظوو  ود ذاو ، ضریر پییییی مصیسب 

و  فرمول آن چن    مد  است از ووش هولسدی اسد یر 

 است.

 1) PAO= 2M/(n1+n2)= 2×240/(240+277)=0/928 

مرد    ب  معنی  روصد توافق مایهد  PAOو  رو آن 

 n1تعدار توافق رو مصی ود ذاو  و  M ضریر پییییی(، 

تعدار  n2تعدار واحدهی  ود ذاو  مد  رو مرح   اول، 

واحدهی  ود ذاو  مد  رو مرح   روم است. ایر  و.رم   

ب   ص ر  ه   توافق( تی یک  توافق ویمی( مدغ ر اسرت.  

رهد و  ندیی  تصق رق   لذا پیسخ ند د  مصیسب  ناین می

 از .یب  ت اعدریر بیالیی برخووراو است.

 

 ترسیم شبکه مضامین

 
 نیه مضامک. شب8ل کش
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 گیري بحث و نتی ه

 ،توج  ب  اهر ت موضروع نیوسریخوانی   بی پووهوای   رو

ابدردا مایلعریت    هی  رومین و مداخرت زورهنشریم  مرل  

نظران موور بروسی .راو  رفت و مضیم    پ ا   صیحر

منیسییی مرد. آنشری  بری     یمنیخد ووانمنیخدی و عصر 

نظرران چریوچو     اسد یر  از نظررات خبر رین و صریحر   

 0م هومی اعدبیوسندی مد و مبک  مضریم   رو .یلرر   

نقرص  ،  نقییص منیخدی ارواوری  رهند  مضیم   سیزمین

نقص رو پرررازش  ، نقص رو توج ، هی  حیفظ  رو مهیوت

نقص رو سرعت و ، نقص رو انسدیم مروی ، منیخدی واج

نقص رو ویووررهی  اجرایی و نقص رو ، ش نیم دنپرراز

بری  مضیم   پیی  ترس م مرد.   30هی  حرودی( و  مهیوت

امریو    هری  آنمدعدر  و  ب    هی پووهوتوج  ب  ندیی  

ور  وورورین نیوسریخوان رو    ند در   رفرت    توان یممد 

رچریو   مرنیخدی  ووانمنیخدی و عصرر    هی مهیوتانواع 

ناررینشرهی  مررنیخدی نیوسرریخوانی رو   ،نقررص هسرردند

مخد ف   هی ییتوانیمراحی اول   ومد از طریق ضعف رو 

منیخدی  نقص ،رهند یممنیخدی و عصبی خور وا ناین 

زورهنشیم .بری از پری برررن بر  نقرص       ةونند ین ب و پ

 مسررئ  برری توجرر  برر     مررنیخدی اسررت بنرریبرای    واج

مغی و میایری  مرنیخدی و عیط ر  مثبرت       ریپذ انعایف

مرنیخدی و عصرر     هی مرل  آموزش ، ییر  ر  رو بیز 

آمروزش   صووت ب ب ین مد  رو .یلر بیز   منیخدی ووان

بیعا بهبور و بیال وفد  ، رو رومین تنهی ن ترم ری فارر  

ب کرر  سرریخت و   مررور یمررسرراح عر کرررر تصصرر  ی  

مرتبا بی چریوچو  م هرومی ب رین      هی  بیز  آوو جرع

رو مداخرت زورهنشیم مرنیخدی و عصرر    تواند یممد  

 بیمد. مررررو پ و از ربسدین ن ی  منیخدی ووان

هی  آموزمی مررتبا بری    سیخت بسد  بیز  هرچن  

توانررد واهشارری   مررد  مرری چرریوچو  م هررومی معرفرری

منیسررین و رومررینشران حرروز     ووان، مرب ررین، مع رررین

ووروررین برری اخرردرل  برریصخص، هرری  یرریر  ر  اخرردرل

، خواندن بیمد. ازجر   مصیس  ایر  چریوچو  م هرومی   

 استهی  مرتبا تیونون  آن بی توج  ب  پووهو جیمع ت

 هی  نیوسیخوانی اسرت.  اغ ر اووین مرل   ةرند روبر و  

ای  پووهو عردم اطر نرین بر  اینکر        هی تیمصدوراز 

ندیی  ایر    ذور مد  است.، هر  مضیم   نقص منیخدی

  هری  آمروزش رو  نقا  عا ری  عنوان ب تواند  پووهو می

اخردرالت   مرنیخدی  ووانمرنیخدی و عصرر    یبخا توان

 نیوسیخوانی مصسو  مور. و یو ب ییر  ر  
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