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مبتننی بنر ( سنب  ینادگیری واک) هنای دحن لیپنژوهش حاضنر ا ربخشنی درمنان هدفهدف: 
ی مبننت  بننه سنناله 1دننا  1ی سنننی رویرننرد پننردازش او عننات شننناختی بننر بهبنن د ک دکننان رده

شنی از یآزما ن پنژوهشین: اروشی نارسناخ انی شنناختی در اسنتان البنرز اسن .  هويژاخت   
 30ی آماری این پژوهش شامل باشد. جامعهآزمون با گروه کنتر  میپو - آزموننوب ایش

ی گیرند. ایش از ارااهنفر در گروه کنتر  قرار می 60نفر در گروه آزمایش و  60نفر ب ده که 
ه شننی بننا اسننتفاده از آزمننون وکسننلر دهننارم، میننوان ع اننم و ی درمننانی، بهننره مننداخ ت
ک ننل نشننانه کننارو ،  -هننورن  –هننای نارسنناخ انی بننا اسننتفاده از رویرردهننای درمننان دحنن لی 

آموز، والندین، درمنانگر و آموزگنار ایشینر و پردازش او عات شناختی و سب  یادگیری دانش
فنن . سننفو افننراد بننر اسننا  جنسننی ، ابی قننرار گریننی واک مننورد سنننجش و ار بننا پرسشنننامه
گنروه دینداری،  6بنا د جنه بنه اهنداف پنژوهش، بنه  ی دحصیلی، سب  یادگیری وسن، پایه

مناه بنرای سنه  6آموزشی ونی  حرک ی دقسیم شدند. پو از آن جلسات -شنیداری و جنبشی
آمنوزان اراانه داننش ای گروهنی بنهدقیقنه 10ی جلسنه 95ن صنورت کنه یگروه اجرا شد. به ا

 ی دکتری.ی مستخرن از رسالهمقاله.  1
گر ه شناس ر اندانشجوی دکتری .  2 .ایراندانشگاه آزاد اسالمی، ساری،  علوم انسانی،ی ی، دانشکدهشناس ر انی عمومی، 

Lida_kaveh95@yahoo.com 

دانشمگاه  ی علموم انسمانی،ی، دانشمکدهشناسم ر انی عممومی، اسمتاد،گر ه شناسم ر اندکتمری تخررمی (، ی مسمئولنویسنده.  )3
 Rhassanzadehd@yahoo.com.ایرانآزاد اسالمی، ساری، 

ی علموم انسمانی، دانشمگاه آزاد اسمالمی، سماری، ی، دانشمکدهشناسم ر انی عممومی، اسمتادیار،گر ه شناس ر اندکتری تخرری .  4
Bahrammirzaian@gmail.comایران.
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کنتنر  شد و در کلیه گنروه  ی جلسات آموزشی اولیا در کنار فرزندان خ د حضور داشتند و به 
 متغیننری هننا بننا اسننتفاده از دحلیننل واریننانو دننند دادههددا: یافتددههننیآ آموزشننی داده نشنند. 

(MANOVA )کنه بنین هنر سنه روش درمنانی بنا دحلیل گردید که اینن بررسنی هنا نشنان داد 
منؤ ر هسنتند.  فاوت معناداری وج د دارد و هر سه روش درمنانی% د٥گروه کنتر  در سط  

بنا رویرنرد پنردازش او عنات شنناختی ( سب  یادگیری واک) های دح لیدرمان ایری:نتیجه
 در درمان نارساخ انی شناختی مؤ ر اس .

کلیدددیواژه کننارو ، ایشننینر،  -هننورن  -ی یادگیری،ک ننل نارسنناخ ان، اخننت الت ویننژه :هددای 
 او عات شناختی، سب  یادگیری.پردازش 

 مقدمه
کمبمود مهمارتهای عظیغ دانشوه بسیارند سرمایه کمه بمه دلیم  عمدم   یما  هما   آموزانی 

کممه عمممدتا  از مممی 1راهبردهمای یممادگیری مبممتال بممه اخممتالل یممادگیری کممه ایممن مشممکالت  شمموند 
همممای تحرمممیلی منجمممر شمممده   بمممه تبمممع آن شممموند، بمممه شکسمممدمسمممائ  عرمممبی ناشمممی ممممی

  در برابمر ( 2632، 2ممک برایمر) آیمدا طراب، انسردگی   یا اخمتالل در عمزت نفمآ پمیش ممی
کمممه پمممآ از مشمممکالت رنتممماری، امتمممماعی   هیجمممانی آسمممیب پمممذیر بممموده   انتظمممار ممممی ر د 

ی شکسد   احساس ناشایستگی در وند سال متوالی تحریلی، عالئمی از یبیم  تجربه
را بممروز داده   حتممی ممکممن اسممد سممبک اسممنادی پریشممانی   بیگممانگی از دنیممای مدرسممه 

 ناسمممازگار، درمانمممدگی آموختمممه شمممده   مشمممکالت ممممدی عممماطفی را از خمممود نشمممان دهنمممد
ها در انراد مبتال بمه اخمتالل یمادگیری در پایه   اساس ناهنجاری (.2631، 3و دکوک   یانگ)

کممارکرد( 2631، 4انجمممن ر انپزشممکی آمریکمما ) سممطح شممناختی اسممد بممد مغممز،    بممه دلیمم  
کودکممان عممادی یممادگیری، اطالعممات را بممه شممیوه کودکممان مبممتال بممه اخممتالل هممای متفمما ت از 
یاند   پردازش می کودکمان االبما (. 3123بشرپور، عیسی زادگان   احمدیان، ) کننددر ایمن 

                          

ی یمادگیری، اخمتالل مقرود از عبمارات نماتوانی، مشمکالت یمادگیری، مشمکالت یمادگیری ویمژه، اخمتالل یمادگیری، اخمتالل ویمژه.  1
 ی یادگیری اسد.یادگیری خاص   اختالل یادگیری ویژه در طول متن این مقاله بیانگر اختالل ویژه

2. McBrayer, K. F. 
3. Woodcock, S., & Jiang, H. 
4. American Psychiatric Association. 
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پممردازش بینممایی، پممردازش شممنوایی، سممرعد پممردازش   ) مشممکالتی در پممردازش اطالعممات
ی مممؤآر از در پممردازش اطالعممات، نقمم  در توانممایی نممرد در اسممتفاده دارنممد. اخممتالل( ایممره

کممه نتیجممه از دسممد دادن شممنوایی، آوری شممده بوسممیلهاطالعممات ممممع ی حممواس اسممد 
لرنمر ) بینایی، اختالل نق  تومه یا هر نوعی از نق  شمناختی یما نکمری نیسمد اختالل در
کممی   سمماختار عرممبی بهینممه آممموزان معممموال  دارای یممک مسممیر دانممش (.2661، 1  مممونز ادرا
کمه برخمی از دانمشمی کمردن ممؤآر یماد ممیباشند. بمدین معنمی  گموش  مسمیر ) گیرنمدآمموزان بما 

کممی از دانمش( مسمیر بینمایی) هایشمانبرخی دیگر از راه وشغ (،شنوایی آمموزان بمه   تعمداد 
در  ایممع یکممی از  (.3122رحیمممی، ) گیرنممدیمماد مممی( مسممیر لمسممی) رسممد از راه لمممآنظممر مممی

کمه یمک رنتمار عمادی   متممایز های  عوام  مهمغ در مریمان یمادگیری، سمبک یمادگیری اسمد 
کسب دانش، مهارت باشمد   یما بمه عنموان ها از طریق مطالعه یما تجربمه ممیها یا نگرشبرای 

گیممران در یممادگیری مطالممب درسممی خممود بممه سممایر شممیوهشممیوه کممه نرا همما تممرمیح ای اسممد 
گفممد سممبک  یمما مممی( 2665، 2داسمممی) دهنممدمممی کممه هممای یممادگیری نشممان مممیتمموان  دهنممد 
کمه از طریمق آن تمرمیح ممیی انراد دارای یک سبک خماص یما شمیوههمه دهنمد ای هسمتند 

کننممد   در صممورت ارائممه یمما درن اطالعممات در آن شممیوه ی ترمیحممی، اطالعممات را پممردازش 
 (.2661،   همکاران 3پاشلر) یابدیادگیری به نحوی انزایش می

عممدم  یلیُانممد تحرمم ی  عمممدهیمماز دال یکممیه کممانممد نشممان داده یقممات نرا انممیتحق   
 یمحتموا یارائه یهاآ   ر شیتدر یهاوهیرندگان با شیادگی یرکحات تفیترم یخوانهغ

نممژاد، ینممژاد   رسممولیرسممول) باشممدیممم یزان آموزشممیممراددهنممدگان   برنامممهیتوسمم   یآموزشمم
هممممای متعمممدد پممممردازش در  ایممممع حممموزه (.2662، 4چ ممممنی  بممممر کیآ، ساد سمممیش همممر3115

که برخی دارای هغ توانند مونقید تحریلی را تحمد تمیآیر یمرار پوشی هستند میاطالعات 
کممک  دهند   االب به تو یح اینکه ورا یک نمرد مشمکالتی در یمادگیری   عملکمرد دارد، 
                          
1. Lerner, J. W., & Johns, B. 
2. Smith, P. L. 
3. Pashler, H., et al.  
4. Harris, L. V. A., Sadowski, M. S., & Birchman, J. A. 
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نمممد منجمممر بمممه مشمممکالت تواکننمممد. عمممدم توانمممایی در پمممردازش صمممحیح اطالعمممات ممممیممممی
کممغ، عقممب هممای امتممماعی نشممینی   سممرخوردگی در مویعیممدتحرممیلی، اعتممماد بممه نفممآ 

همممای بنمممابراین بررسمممی نممماتوانی حممموزه (.2661 - 3222، 1مرکمممز ملمممی اخمممتالل یمممادگیری) شمممود
کودکان با اختالل یادگیری دارای اهمید اساسی می  باشد.پردازش اطالعات در 

کمه در یمک  2(SLD) اختالل یادگیری خاص کودکان داللد دارد  گر ه از  بر اختالالت آن 
مربمور بمه درک ( دید، توممه، تمرکمز، ادراک، تفکمر   زبمان) ی پایهشناخت ر انیا وند نرآیند 

کمردن یما انجمام  گفتاری یما نوشمتاری، اخمتالل خوانمدن یما نوشمتن، هجمی  کارکرد آن،  زبان یا 
یا ممی ملمموه کممی، عار ممه گممر شممود. ایممن اصممطال محاسممبات ر هممایی وممون معلولیممد ادرا

کمممارکرد مغمممز، نارسممماخوانی   زبمممان پریشمممی رشمممدی را شمممام  آسمممیب مغمممزی، اخمممتالل مزئمممی 
های دیمداری، شمنیداری یما حرکتمی، ی معلولیدشود. اصطال  ذکر شده اساسا  نتیجهمی

ماندگی ذهنی، اختالل هیجانی یا   ع نامساعد محمی  نرهنگمی یما ایترمادی را در عقب
کلمممی   ممممامع،اخمممتالالت ویمممژه یمممادگیری (.3122رحیممممی، ) گیمممردرنممممیب    اسمممد اختاللی 

که تخمین زده می .گیرد برمی گسترده تحولی   تحریلی را در کودکمان  37تما  1شود  درصمد 
 (.3221، 4شمایویتز  ش2630، 3ابمو همامر   الهمومز) کننمدمدرسه با ناتوانی در یادگیری مبارزه می

  انمدامی سمالغ دارنمد.  316تما  26ی یادگیری، هوشی سرشار بین کودکان دارای اختالل ویژه
ی بهینممه از ایممن نعممد خممدادادی نیسممتند   یما عممواملی وممون محممی   لمی یممادر بممه اسمتفاده
ی بمروز   شمکونایی ایمن اسمتعداد را همای یمادگیری نماهمخوان، اممازهپیرامونی مانند سمبک

کودکاندهندنمی تر اسمد  شمان عقمب سن خواندنشان د  سال یا بیشتر از سمن تقویمی این 
   (.2633، 5  نادیو ) امو هئین

ی یممادگیری اسممد، تمممایز بسممیار مهمممی بممین اخممتالل یممادگیری ویممژه   اخممتالالت ویممژه

                          
1. National Center for Learning Disabilities. 
2. Specific Learning Disorder. 
3. Abu-Hamour, B., & Al Hmouz. 
4. Shaywitz, S. E. 
5. Wajuihian, S. O., & Nadioo, K. S. 
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عنمموانی خمماص، دییممق، مزئممی   یابمم  سممنجش اسممد   محممد د بممه  اخممتالل یممادگیری ویممژه
الل در شمش سمطح تحرمیلی: خوانمدن، درک، هجابنمدی، ی درسی اسد. این اخمتبرنامه

کمه هوشمبهر طبیعمی   بماالتر از  گر همی  یا می اسمد   آن همغ در  بیان نوشتاری، حسماب   ر
ی یمادگیری طبیعی، بد ن نق  حسی، ذهنی   رنتاری باشد. در حالیکه اخمتالالت ویمژه

ی تحرممیلی، هممای مممواد یممادگیری را در سممه سممطح مهممارتای عمممومی اسممد   همممهگسممتره
گمر هرا در برممی های تحولی شناختی   مشکالت یادگیریمهارت همای گیمرد   شمام  تممام 

سمممنی، منسمممیتی، تحرمممیلی، مهمممارتی   تحمممولی اسمممد. ایمممن اخمممتالل شمممام  خردسمممال   
کغ کودک هیجانی   عاطفی، بمیش نعمال   بزرگسال،  توان   عادی، مرزی، تیزهوش، نابغه، 

کلمممی   ممممامع اسمممد. در نتیجمممه همممر د   ممممی ..کمممغ تمرکمممز، اتیسمممغ   آسمممپرگر. باشمممد   بسمممیار 
گیممری، مطالعممه، پممایش   ی یممادگیری   اخممتالالت یممادگیری ویممژه یابمم  انممدازهاخممتالالت ویممژه

توانمد شمام  اخمتالل یمادگیری ویمژه ی یمادگیری ممیپیمایش علمی هستند. هر اختالل ویژه
ی یممادگیری را شممام  شممود. الت ویممژهتوانممد اخممتالباشممد  لممی هممر اخممتالل یممادگیری ویممژه نمممی

ی یممادگیری اسممد، سممپآ منشممعب شممده بممه اخممتالل خوانممدن ابتممدا مممزء اخممتالالت ویممژه
ی خوانمدن بماز بمه گیمرد   ایمن اخمتالل ویمژهشک  اختالل یادگیری ویژه مورد بررسی یمرار ممی

 ی خواندن از نو  شناختی، تحمد عنموانی تخرری منفک شده   به اختالل ویژهشعبه
کمممه در حیطمممهی خوانمممدن شمممناختی تقسمممیغ ممممیاخمممتالل ویمممژه ی تحمممولی   پمممردازش شمممود 

گر هی از دانش کمه دومار آموزان مبتال به اخمتالالت ویمژهاطالعات شناختی در  ی یمادگیری 
شود. نارساخوانی شناختی یا اخمتالل ی خواندن شناختی هستند، بررسی میاختالل ویژه

 احمممد از شناسمممایی، بازشناسمممی   بمممازآنرینی معنمممادار ی خوانمممدن شمممناختی، نرآینمممد ویمممژه
کالمی شفاهی   ایرکالمی مکتموب   مرمور  محرکات محی  پیرامونی با نمادهای بیانی   

   (.3121رحیمی، ) که برای نرد   دیگران یاب  درک   نهغ باشد
 ترین انوا  اخمتالالت یمادگیری، اخمتالالت خوانمدن یما نارسماخوانی اسمدیکی از شایع   
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کممالهون ) کننممددرصممد از انممراد بمما آن دسممد   پنجممه نممرم مممی 16کممه حممد د   (.2660، 1مممایز   
که از دیسلکسمیانارساخوانی یک  اژه گرنتمه شمده اسمد   دیمآ بمه معنمی  2ی یونانی اسد 

گفممد از ایممن ر  مممی (.3225، 3 الممر   )پولممک مشممک    لکسممیا بممه معنممی  اژگممان اسممد تمموان 
که هر دانش دیسلکسیا یعنی مشک  داشتن کمودک با  اژگان. بنابراین بدیهی اسد  آمموز یما 

کمه ماننمد نلم  مغمزی  یادی موامه خواهمد بمود  مبتال به نارساخوانی در مدرسه با مشکالت ز
ی پنهمان تموان تشمخی  داد، در نتیجمه نارسماخوانی یمک سمازهیا نابینمایی  ... سمریعا  نممی

کرک2662، 4کراستنوپول ) اسد گنجی، تر  همکاران ش  کمودک بمه ( 3111، 5ممه    مشمک  
 کنقمم  در ادرا ین علمم  نارسمماخوانیتممرعمممده (.3122رحیمممی، ) شممودز دی آشممکار نمممی

در  یلممممات، نممماتوانک کدر در یف، نممماتوانی مممع یداری  شمممن یداریممم، پمممردازش دیداریشمممن
گراف   نماتوانیملممات، مملمه کمهمغ  یهماتومه به منبه  یگفتمار ی احمدها کدر در یا پمارا

هما در حقیقمد نارسماخوان (.3117، یدریمح) ی حر ف ارائمه شمده انمدلهیه به  سکاسد 
  بممه  نقمم  دارنممد یلیمختلممف تحرمم یهمماطممهیی سممطو  پممردازش اطالعممات   حدر همممه

مغمز انمراد نارسماخوان اطالعمات را  (.2662 ،6 کالر)کم شموندکرات دوار برداشمد اشمتباه ممی
که شام  سرعد پمردازش دیمداری   کندتر از انراد بد ن مشکالت خواندن پردازش می کند 

لممات که کم یژه زمانیبه و یشناخت ان یارهاکشنیداری اسد. این انراد دراستفاده از راه
ویف )   هستندک اژگان دوار مش ین بازشناسیارائه شوند   همچن یداریبه صورت شن

درصمد تخممین  16تما  16 یشیو  اختالل پردازش شنوایی در ناتوانی یادگیر (.2667، 7  را ه
کممه در انمموا  اخممتالل ( 2662  همکمماران،  9بممه نقمم  از ایلیمماد  ش2661، 8راممموس) شممودزده مممی

                          
1. Mayes, S. D., & Calhoun, S. L. 
2. Dyslexia 
3. Pollock, J. & Waller, E. 
4. Crastnopol, M. 
5. Kirk, S. A., et al. 
6. Clark, D.B. 
7. Schiff, R., & Raveh, M. 
8. Ramus, F. 
9. Iliadou, V., et al. 
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گزارش شده اسد. پا هش ییادگیر های مختلفی ارتبار بین پمردازش به ویژه نارساخوانی 
کمرده انمدشنوایی   نا در حقیقمد  (.2660  همکماران،  1بمه نقم  از شمارما) رساخوانی را بیمان 

همما در آ اشناسممی یعنممی در تمممایز صممداها   در بممه خمماطر سممپردن ترکیبممات   تمموالی آ اهممای آن
کلمه مشک  دارنددهندهتشکی    (.2661، 2رید) ی یک 

االممب تحممد عنمموان بپممردازش اطالعمماتب  3( CIP) تئمموری پممردازش اطالعممات شممناختی
ی  احممد نیسممد. ایممن یممک نممام عمممومی شممود. پممردازش اطالعممات نممام یممک نظریممهنامیممده مممی

ی پمردازش اطالعمات شمناختی برای پردازش اطالعات مختلف اسد   در حقیقد نظریمه
کیمد ایمن نظریمات بمر  ترکیبی از رویکردهای شناختی   رویکمرد پمردازش اطالعمات اسمد. تی

کمارایی پمردازش اطالعمات اسمد   ایمن بمه تفما تعهتوس کسمب  همای ی شناختی از طریمق 
همممای ی توانمممایی شمممناختی   نمممابرابر بمممودن رشمممد   تحمممول در حممموزهنمممردی موممممود در زمینمممه

کمک می ایمن رویکمرد یمک سیسمتغ سمه  (.2666، 4الریوی، نورماند    پرینمد) کندمختلف 
که تمام سمطو  نقشمه  گمذارداز توانمایی انمراد را بمه نممایش ممی همای شمناختیسطحی اسد 

باشممد. شممناخد اصممطال  سممطح ا ل ایممن رویکممرد در بعممد شممناخد مممی (.3121رحیممی، )
که عمدتا  در ارما  به نعالیمدگسترده همای ذهنمی مام  تفکمر، ادراک   اسمتدالل ای اسد 

ار مهممغ دادهممای حسممی بسممیدر ایممن سممطح در ن (.3211، 5ربممر) گیممردمممورد اسممتفاده یممرار مممی
کممه ایممن اطالعممات  ارد هسممتند. اطالعممات بممه صممورت صممدا   ترممویر اسممتفاده مممی گردنممد 

کوتاه مدت شده   بما تکنیمکحانظه ی ی مناسمب  ارد حانظمهدهمی شمدههمای سمازمانی 
گممر در ایممن سممطح اطالعممات بممه عقیممده (.3122رحیمممی، ) گردنممدبلنمد مممدت مممی ی محقممق ا

کوتممماه ممممدت انجمممام نشمممود در  ایمممع حانظمممه پمممردازش دیمممداری   شمممنیداری درسمممتی در ی 
شممود. گردنممد   سیسممتغ در ایممن سممطح بسممته مممیی بلنممد مممدت نمممیاطالعممات  ارد حانظممه

                          
1. Sharma, M., et al.  
2. Reid, G. 
3. Cognitive Information Process. 
4. Larivée, S., Normandeau, S., & Parent, S. 
5. Reber, A. S. 
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کمه شمام  توانمایی گسمتردهسطح د م ایمن رویکمرد سمطح عمیقمی اسمد   1ی شمناختیهمای 
ی بلنممد مممدت، همچممون سممرعد پممردازش، پممردازش دیممداری، پممردازش شممنیداری، حانظممه

کیفمی، توانمایی کوتاه مدت، ترممیغی حانظه می، دانمش  کمه کمنش سمریع، دانمش  گیمری    ا
کشمممف  مممی حرکتمممی   توانمممایی  مممی، خوانمممدن   نوشمممتن، توانمممایی حسه حرکتمممی، توانمممایی حسه

کمه  2همای باریمکی سموم بمه توانماییدهد   الیهدار را تشکی  میاطالعات معنی اشماره دارد 
کدام از آیتغ بمه نقم  از ) دهندتری را تشکی  میهای باریک های سطح د م خود نیزعامهر 

کمه از سطح د م، این مدل درمان مناسب  ارد عمم  ممی(. 2632، 3نالنگان   هریسون گمردد 
کودکممان نارسمماخوان، شممناخد بممر اسمماس سممبک یممادگیری بمما  4درمممانی تحممولیبممرای درمممان 

نی مسممئله رویکممرد پممردازش اطالعممات شممناختی درمممانی مناسممب اسممد. ایممن درمممان، درممما
کمه همغ بمه درممان مشمکالت نعلمی شمناختی   همغ الگوهمای  کماربردی   ممامع اسمد  مدار، 

هممای درمممانی تحممولی، تکنیممکپممردازد. رویکردهممای شممناخدرسممان دیرپمما مممیخودآسممیب
کنمممد. درممممانی را بممما راهبردهمممای سمممنجش   درممممان تحمممولی تلفیمممق ممممیاسمممتاندارد شمممناخد

کودکی برممیها  رساخوانی این مشکالت تحولی شناختی ناریشه ایمن نمو   گمردد  به دوران 
 ترمممم ، 5زارب ) اخممتالل نممار  از سممن اسممد    ابسممته بممه محممی  پیرامممونی   بیر نممی اسممد

ای از بممد  تولممد، مراحمم  تحممولی شممناختی خاصممی را پشممد سممر هممر دوره (  1961حمیممدپور، 
 گذارد. می

کمه هممهنشمان ممی 6همای یمادگیریسبک   انمراد دارای سمبک یمادگیری یکسمان ی دهنمد 
نیستند. برخی انراد به صورت دیداری، برخی شنیداری   برخمی لمسمی هسمتند. از ایمن ر  

که در این پا هش انتخاب میدرمان کمه بمر اسماس تحمول شوند، درمانهایی  هایی هستند 
کمه   سبک  درصمد ممردم مهمان عممدتا   01های یادگیری اند   ذکر این نکته  روری اسمد 

                          
1. Broad Abilities. 
2. Narrow Abilities. 
3. Flanagan, D. P., & Harrison, P. L. 
4. Cognitive Developmental Therapy. 
5. Zarb, J. M. 
6. Learning Styles. 
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 دهنمممدحرکتممی را تمممرمیح ممممی -درصمممد منبشمممی 1درصمممد ممممردم شممنیداری    16دیممداری، 
یاند اطالعات در مدرسمه از طریمق ور دی( 3122رحیمی، ) همای بینمایی   بیشترین راه در

  شنوایی اسد. درمان تحمولی شمناختی در ایمن پما هش بمه صمورت دیمداری، شمنیداری   
مان تما سمطح سموم ایمن رویکمرد اداممه دارد   حرکتی انتخاب شده اسد   این در -منبشی 

کممه رحمدر ایممن سممطح بممه اتمممام مممی انجممام داد در  ایممع بممر ( 3127) یتممرسممد. در پا هشممی 
همای نراشمناختی بمه عنموان یمک ر ش ممؤآر، مفیمد   ز دبمازده در توانمایی شمناختی   مهمارت
کمممرد. انشممماری   ر ممماییهمممای یمممادگیری دانمممشسمممبک کیمممد  ( 3121) آمممموزان نارسممماخوان تی

آمموزان مبمتال  برکارکردهای امرایی دانش1انزار ساند اسمارت پا هشی با عنوان اآربخشی نرم
کمه نتیجمه کمارکرد به نارساخوانی انجام دادند  کمه ایمن ر ش بمر ر ی  ی تحقیقمات نشمان داد 

  مؤآر اسد.ها  امرایی نارساخوان
گمام تشمکی  شمده اسمد. همر سمطح  2مدل ایشینر از وهار سطح، وهار مرحله   د ازده 

کمه در انتهمای  می ختغ( ی) حرف در انتهایش از نظر لغوی به گمام  ممود دارد  گمردد   د ازده 
گام از نظر لغوی به حرف گذار این نظمام دکتمر گردد   ابتدای نامیلی بنیان می ختغ( ش) هر 
تحمد  ،دد   مجمو  این مراح  بمه صمورت مخفمفگر می ختغ( ر) محمد رحیمی به حرف
 شود.  می عنوان بایشینرب شناخته

گیمری    رویکرد این نظام عقیده دارد انسان از دوران یب  از تولد تما پایمان زنمدگی بمرای نرا
گمام کاربردی نمودن آن، سطو    مراحم     همای ذیم  را بما توممه اخذ تجربه   تولید دانش   

کنممد. ایممن هممای در ن نممردی   بممر ن نممردی طممی مممیعممدی   تفمما تهممای ونممد ببممه توانمنممدی
نظام شام  وهار سطح: حسی، عربی، حرکتی، شناختی   نراشمناختی   وهمار مرحلمه: 

گاهی، نمادپردازی   نماد گاهی، خودآ گامتن آ نگمرش، آمموزش، دانمش،  :ها شام آنرینی   
کما ش، ر ش، مهمش   کوشمش،  کنش،  گرایش،  باشمد    ممی پمایش ارزش، پذیرش، بینش، 

 (.3121رحیمی، ) باشد می دارای   هشد مرحله امرایی راهبرد یادگیری
                          
1. Sound Smart. 
2. ISHINR. 
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 پا هشی با عنموان بررسمی علم    راهکارهمای درممان اخمتالل خوانمدن( 3127) احمدی
یکمممرد عممممده انجمممام داد.( نارسممماخوانی) کمممه رو ی درممممان ایمممن پممما هش وندحسمممی اسمممد 

گل1همممای درممممانی نرنالمممدر ش همممایی بممما   ر ش 3، ر ش اورتمممون2لمنیاسمممت –نگهمممام ی، ر ش 
انمه یرا کممکن: آمموزش بمه    یرویکردهای الف: بهبود خواندن، ب: برنامه خواندن اصالح

کممه بممه پیشممرند دانممش کمممک نمممود.انجممام شممد  در پمما هش شممهرکی    آممموزان نارسمماخوان 
 4دیمویآ ی   ر ششمناخت ر اناآربخش بودن ر ش ممداخالت عرمب( 3127) همکارانش

گردیممدآممموزان نارسمماخوان پایممه ر عملکممرد خوانممدن دانشبمم  .هممای ا ل   د م ابتممدایی اآبممات 

کیر لو   همکمممممممارانش(،2632) 5لیپوسمممممممکا  همکمممممممارانش نممممممموپ  نکممممممممپن    (،2632) 6کممممممما
کودکممممان پمممما هش( 2631) 8  بر دهممممد   همکممممارانش( 2631) 7همکممممارانش هممممایی بممممر ر ی 

که بر لز م استفاده همای دیمداری، درممان) های وندحسیی درماننارساخوان انجام دادند 
کیممد داشممتند. همچنممین  ن دورن ( حرکتممی -شممنیداری   منبشممی  ابوحمممور    (،2631) 9تی

کتم  هایی در خرموص نظریمهپا هش( 2631) 10  همکارانش زابوسکی(، 2631) الهوموز ی 
کودکمممانمبتنمممی بمممر توانمممایی 11کمممار ل –همممورن  –  همممای شمممناختی   پیشمممرند خوانمممدن در 

کلممی رابطممه کممه توانممایی  کممه نتممای  نشممان داد  ی مسممتقیغ یمموی بمما نارسمماخوان انجممام دادنممد 
خموانی بما سمن های اساسی خواندن دارد   اآر سرعد پردازش شناختی بمر ر ی ر انمهارت

خموانی در ابتمدا تمیآیر مسمتقیغ بمر ر ی درک مطلمب دارد، امما یابد. همچنمین ر انانزایش می
کاهش میاین اآر با انزایش س یابد. برعکآ، تیآیر مسمتقیغ هموش سمیال یما دانمش بمر ر ی ن 

                          
1. Fernald. 
2. Gillingham Stilman.  
3. Orton. 
4. Davis. 
5. Lipowska, M., et al. 
6. Çakiroğlu, Ü., et al. 
7. Knoop‐van Campen, C. A., et al. 
8. Broadhead, M., et al. 
9. Van Doren, C. M. 
10. Zaboski II, B. A., et al. 
11. Cattel-Horn-Carroll 
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کمممورمیردرک خوانمممدن بممما سمممن انمممزایش ممممی پا هشمممی در ممممورد ( 2630)   همکممماران 1یابمممد. 
کت  های شناختی نظریهتوانایی بینی دسمتاوردهای نوشمتاری کار ل در پیش –هورن  –ی 

کمه توانماییهای مدرسه انجام دادند. نتای  ایمن در طول سال کتم  پما هش نشمان داد  همای 
تممرین کممار ل در درک، دانممش، سممرعد پممردازش   اسممتدالل سممیال از مملممه مهممغ –هممورن  –

هممای مدرسممه هممای نوشممتن   توصممیفات نوشممتاری در طممول سممالبینممی توانمماییعواممم  پممیش
کمه آیما با تومه به پا هش هستند. گرنته سؤال اصلی پما هش حا مر ایمن اسمد  های انجام 

بما رویکمرد پمردازش اطالعمات ( حرکتمی -دیداری، شنیداری   منبشمی) های تحولیرماند
ی نممممادخوانی، ترمممویرخوانی، بیمممان شمممناختی در بهبمممود نارسممماخوانی در ابعممماد وهارگانمممه

 هستند؟ تیآیرگذارکالمی   درک مطلب 

 روش
آزممون بما پمآ -آزممونی آزمایشمی اسمد. طمر  تحقیمق پمیشپا هش حا ر یک مطالعه

گمر ه، د  بمار ممورد سمنجش گ گمر ه آزممودنی تشمکی  شمده   همر د   کمه از د   کنترل اسد  ر ه 
گیمری د م پمآ از اعممال آزممون   انمدازهگیمری ا ل بما اممرای یمک پمیشگیرنمد. انمدازهیرار ممی

گممر ه آزمایشممی انجممام مممی کنتممرل بمما متغیممر مسممتق  بممرای  گممر ه آزمممایش    شممود. بممرای تشممکی  
گممر ه ا ل   نیمممی از آنگیممری ترممادنی، نیمممی از آزمممودنینممهاسممتفاده از ر ش نمو همما در همما در 
ننمده بمه کآمموزان مرامعمهی ممورد مطالعمه شمام  دانمشمامعمه شوند.گر ه د م مایگزین می

کممه مبممتال بممه یگانممه یبخشمم  تمموان یز آموزشممکمممر ی شهرسممتان سمما مبال  در اسممتان البممرز 
یا ممی امممال، خوانممدن) ی یممادگیریمشممکالت ویممژه ی مممورد باشممد. مامعممههسممتند، مممی(   ر

ه از طمرف مدرسمه کم یی ا ل، انمرادشام  د  مرحله اسد: مرحله یریگمطالعه از نظر نمونه
رد کممآنممان عمل یلیی تحرممارنامممهک   ممعف خوانممدن ارممما  داده شممده بودنممد   کبمما مشمم
از مملممه  یرممیتشخ یهمماآزمممون یی د م، پممآ از امممراداد. در مرحلممهرا نشممان مممی یفی ممع

                          
1. Cormier, D. C., et al. 
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همای تسمد ی آیمتغه نمرهکانتخاب شدند  یآموزانسلر   آزمون خواندن، تنها دانشکآزمون  
گویمای هموش طبیعمی آن در ممتن خوانمداری در نممادخوانی، ترمویرخوانی،  هما بموده   کسلر 
کالمی   درک مطلب،  ی ممورد بر همین اساس مامعه درصد دارای مشک  بودند. 71بیان 

ا ل،  یها هیممی شهرسممتان سمما مبال  در پاسمماله 2تمما  7آممموزان نارسمماخوان  مطالعممه را دانش
ی بهمممره یآمممموزان نارسممماخوان منتخمممب دارا دهنمممد. دانش ی  مکیتشممم یید م   سممموم ابتمممدا

کممالس ا ل،  26) نفممر 06ن انممراد یممن ایبودنممد. سممپآ از بمم( 26-306ی )عممیطب یهوشمم نفممر  26نفممر 
 ساده انتخاب شدند. یترادنبه صورت ( نفرکالس سوم 26کالس د م  

 ابزار پژوهش 
 :1 (WISC-IV) ان ویرایش چهارمکودکسلرک. آزمون و1
آممموزان مبممتال بممه اخممتالالت یممادگیری ویممژه از  دانش یی هوشممبهممره یریگ بممه منظممور انممدازه 
گردکمودک یسملر بمراکی هموش  د نظر شدهیاس تجدیمق  11د. در حقیقمد در یمان اسمتفاده 

کلینیممک ایممن تسممد یممک ابممزار  (.3122رحیمممی، ) شممودایممن آزمممون اسممتفاده مممی همما ازدرصممد 
کودکممان بممالینی بممرای سممنجش توانممایی ممماه  33سممال    30ممماه تمما  6   سممال 0هممای شممناختی 

کممه بممه طممور نممردی امممرا مممی ی سممومین مقیمماس شممود. ایممن مقیمماس، نممرم اصممال  شممدهاسممد 
کودکممان همما   کممه دارای خممرده آزمممون اسممد( 3223 کسمملر، ( )WISC-III) هوشممی  کسمملر بممرای 

کودکمان در یلمر هممای خمماص  کممنش هوشممی  کمه عممال ه بممر نشمان دادن  نممرات ترکیبممی اسممد 
کلممی آنمان ارائممه ممیشمناختی، نممره دهمد. مقیمماس هموش  کسمملر ی مرکممب از توانمایی هوشمی 
کممنشامکممان انممدازه کودکممان وهممارم کلممی همموش   وهممار شمماخ  درکگیممری  مطلممب، وری 
کی، کالممیکنمد. درکی نعال   سرعد پردازش را نراهغ میحانظه استدالل ادرا ، 2مطلمب 

کمممیسمممازی را ممممیاسمممتدالل، درک   نهمممغ   مفهممموم ، 3سمممنجد. در شممماخ  اسمممتدالل ادرا

                          
1. Wechsler, D. 
2. Verbal Comprehension Index. 
3. Perceptual Reasoning Index. 



 9611 دابستان، 14شماره ، 91جلد ، پژوهشهای مشاوره .............................................................................. 914

بمرای سمنجش  1ی نعمالشود. شاخ  حانظهسازماندهی   استدالل ادراکی سنجیده می
، سمرعد ذهنمی 2دازشی نعال اسد   در نهاید شاخ  سرعد پمرتومه، تمرکز   حانظه

بممرای بررسممی  ممریب اعتبممار ( b 2661) دهممد.  کسمملردسممد مممی  پممردازش اطالعممات را بممه
هممممای سممممازی   در مممممورد زیرمقیمممماسهممممای هوشممممی از ر ش د  نیمممممههمممما   بهممممرهزیرمقیمممماس

کمه آزممون سمرعد هسمتند از ر ش بازآزممایی  رمزنویسی، نمادیمابی   خم  زدن بمه دلیم  ایمن 
کممرده اسممد.  کمم  برابممر بمما  ممریب اعتبممار بهممرهاسممتفاده  گممزارش شممده  27ی هوشممی  درصممد 

ی های هوشمی دیگمر، بیشمترین  مریب اعتبمار مربمور بمه بهمرهونین در مورد بهرهاسد. هغ
کمغ 25هوشی درک مطلب با  ی هوشمی سمرعد پمردازش بما تمرین آن مربمور بمه بهمرهدرصد   

کغ 11 هما  ریب اعتبار به ترتیب به  اژهترین درصد اسد. در مورد زیر مقادیر، بیشترین   
 درصد تعلق دارد. 13درصد   درک مطلب با  22با 

 . آزمون اختالل خواندن: 2
آممموزان نارسمماخوان، از   دانممشیخوانممدن   تشممخ ییسممطح توانمما یریگ بممه منظممور انممدازه 

که محقق بما توممه بمه سمبک  -همای یمادگیری دیمداری، شمنیداری، منبشمی آزمون خواندن 
نمممادخوانی، ) ی نارسمماخوانیکممه شممام  ابعمماد وهارگانممه CHC، مممدل CIPرویکممرد حرکتممی، 

کالمی، ترویرخوانی   درک مطلب کمرده اسمد، اسمتفاده    ممدل اسد( بیان  ایشمینر تهیمه 
کتممب پایممهگردیممد. همچنممین مبنممای آزمممون خوانممداری محقممق هممای ا ل، د م   سمموم سمماخته 

که تمام در همای یمادگیری  س هر پایه بررسی شده   سمبکابتدایی اسد. الزم به ذکر اسد 
کلممات خوانمداری بمه صمورت  گردیده اسد. برهمین اسماس  ک  آن بررسی  هر پایه   تعداد 

کلمممات دیممداری،  01 حرکتممی طراحممی  -درصممد منبشممی  1درصممد شممنیداری    16درصممد 
درصممد سممبک یممادگیری را  36ی خوانممداری هممر پایممه تحرممیلی،   ازطرنممی بممرای نمونممه شممده

کتب تهیه ممی کرده   متن را با تومه به  وهمار مقولمه طبمق  ین آزممون دارایمکنمیغ. امحاسبه 
                          
1. Work Memory Index. 
2. Processing Speed Index. 
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   اسد:ی  به شر  ذ CHCمدل 
ترممویر از هممر پایممه   بممه تفکیممک هممر پایممه در سممه سممبک دیممداری،  الننف: ت ننویر خننوانی: 

کلمه توسم  دانمش -شنیداری   منبشی  که پآ از بیان هر  آمموز در حرکتی مشخ  شده 
بمه صمورت  ب: نمادخوانی:گردد. آموز مشخ  میی دانشطراحی شده، سبک عمده نرم

که پآ از خواندن از دانش 1انتخاب  کمه بیمان آموز خواسمته ممیممله مشخ  شده  شمود 
کلمه در ذهنش بایی مانده اسد.  کالمنی:نماید وند  ی یرائمد ممتن بررسمی نحموه ج: بیان 

کممه دانممشمممی کلممماتی  کممه  کممدامیک از همما دوممار خطمما مممیان آنآممموز در بیممگممردد  شممود در 
کمه نتمای  در نمرم مخرموص  -های دیداری، شمنیداری   یما منبشمی سبک حرکتمی اسمد 

 1ی ا ل، د م   سموم، از همرمتن خوانمداری پایمه د: درک م لنب: گردنمد.تهیه شده آبمد ممی
ده طمر  از متن یرائد ش یآزمودن کزان دریمتن به منظور سنجش م یسؤال رامع به محتوا

گرنتمممه شمممد. بمممرا 1ه مجموعممما یمممهمممر پا ید   بمممرایمممگرد ممممتن  یسمممنجش ر ائممم یسممموال در نظمممر 
ی   متخررمان اخمتالل شناسم ر انها در رشته  د دانشگاهیاسات یاز نظر اصالح خوانداری

د ییمسمؤاالت بمه تی ی  صمور ییمحتموا یگر ر ائییادگیری خاص استفاده شده، به عبارت د
 ده اسد.ید محترم رسیاسات

 :واحد اختالالت یادگیشن 2بیمارستان عمومی ماساچوست 1نمورد نصچهیتار . فرم3

 ی  خمانوادگ ینمرد یخچمهیتار از اطمال  منظمور بمه ناممهپرسمش نیمممادر ا بما مرماحبه
 .اسد رنته ارکبه  نارساخوان آموزاندانش

  3VAK:هان یادگیشن واکنامه سبک. پرسش4

تمرین الگوهمای سمبک یمادگیری تمرین   محبموبیکی از ساده  اک مدل سبک یادگیری
اسممد. براسمماس ایممن مممدل بممرای تشممخی  وگممونگی درک اطالعممات از سممه حالممد حسممی 
                          
1. Case History Form. 
2. Massachusetts. 
3. Visual Auditory Kinesthetic. 
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نامه شمام  د  بخمش شود: ترویری، شنیداری   حرکتی یا لمسی. این پرسشاستفاده می
کمه بمر ویژگمی یسمد ا ل: اسد: شمناختی همای ممعیمداین بخش شام  پن  آیتغ اسمد 
کالس تمرکمز ممیدانش ی سمبک ناممهکنمد. یسممد د م: پرسمشآموزان مانند سن، منآ   

یممابی شممام   کلممی شممام  سممه  .ی وندگانممه اسممدگزینممه 16یممادگیری  اک، خودارز سممؤاالت 
گزینهمی A،B   Cی گزینه که  گزینمهدهنمدهنشان Aی باشد  ی ی سمبک یمادگیری برمری، 

B گزینشممان دهنمممده ی سمممبک یمممادگیری نشمممان دهنمممده Cنممه ی سمممبک یمممادگیری شمممنوایی   
ناممه از طریمق اسمتفاده از تسمد بمازخوانی رویکمرد پایمایی پرسمش حرکتمی اسمد. -منبشی 

سبک  (،10/6) محاسبه شد. اعتبار سبک یادگیری دیداری 1 ریب همبستگی پیرسون
ابمممراهیغ   ) بمممود( 71/6) حرکتمممی -  سمممبک یمممادگیری منبشمممی ( 16/6) یمممادگیری شمممنوایی

 (.2630، 2حسین

 ی اجراشیوه
کسممب مجوزهممای الزم از دانشممگاه، بممه آممموزش   پممرورش اسممتان البممرز، شهرسممتان  پممآ از 
کودکان مبتال بمه اخمتالل  کارکردن بر ر ی  سا مبال  مرامعه شد   درخواسد مجوز مهد 
کمه بمدین  گردید. شهرستان سما مبال  دارای د  مرکمز نماتوانی یمادگیری اسمد  یادگیری اخذ 

که مرامعان برای درمان به آن 7منظور از  نماینمد. کننمد اسمتفاده ممیها مرامعه ممیدرمانگر 
در این مرحله درخواسمد همکماری    مرورت انجمام ایمن پما هش بمرای درممانگران تشمریح 

کسممب مجمموز از مسممئولین، ملسممه آممموزان ی معارنممه بمما حضممور  الممدین   دانممششممد. پممآ از 
گردید   در مورد هدف پا کز برگزار  هما در پما هش، تو میحات  هش   اهمید شمرکد آنمرا

گر ه نمونمه بما توممه بمه ممالک  06همای ور دی، ابتمدا الزم داده شد. پآ از انتخاب ترادنی 
کمممالس ا ل، دانمممش 26) آمممموز نارسممماخوان بمممه طمممور ترمممادنی انتخممماب شمممدنددانمممش  26آمممموز 
کمالس د م   دانش کمالس سمومدانمش 26آمموز  کتبمی مبنمی بمر  یناممهسمپآ ر ماید(، آمموز 

                          
1. Pearson Correlation Coefficient. 
2. Ibrahim, R. H., & Hussein, D. A. 
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گردیممد. نیمممی از دانممششممرکد دانممش آممموزان بممه آممموزان در ملسممات درمممانی از  الممدین اخممذ 
گرنتمه  کنتمرل در نظمر  گمر ه  گمر ه آزممایش   نیممی دیگمر بمه عنموان  صورت ترمادنی بمه عنموان 

گممر ه ) شممدند پممآ از آن، ابتممدا  (.همما انتخمماب شممدندنفممر   از طریممق همتاسممازی نمونممه 16هممر 
گرنتممممهبممممالینی از مممممادران مرامعممممان یمرمممماحبه ی نامممممهشممممد   بعممممد از آن پرسممممش کننممممده 
که در حوزهسبک حرکتمی طراحمی  -های دیداری، شنیداری   منبشی های یادگیری  اک 

ی سممبک آممموزان،  الممدین، معلممغ مربوطممه   خممود درمممانگر در حمموزهشممده اسممد توسمم  دانممش
گردید. سمپآ خمرده آیمتغ همای آمموز بمر اسماس سمبکر همر دانمشهمای  کسملیادگیری تکمی  

گردید. پمآ از آن ممتن خوانمداری در ابعماد  -دیداری، شنیداری   منبشی  حرکتی طراحی 
کالممی) ی نارساخوانیوهارگانه بمر اسماس ( ترویرخوانی، درک مطلب، نممادخوانی   بیمان 
گردیممد   ممماتریآ مشممکالت  -هممای دیممداری، شممنیداری، منبشممی سممبک حرکتممی طراحممی 

کودکممان نارسمماخوان طراحممی شممد. سممپآ طبممق پر تکمم  هممای درمممانی، شممناختی خوانممداری 
کممه در ملسممه در هفتممه   هممر ملسممه بممه  2) ی آموزشممیملسممه 31 تشممخی  بممر ایممن داده شممد 

گمر ه آزممایش انجمام شمد ( دییقه 06مدت  درمان انجام شود. در این پما هش درممان بمر ر ی 
کنترل نق  برنامه ی ارائه شمده در مرکمز را بمه طمور عمادی توسم  مربیمان هی عادی روزان گر ه 

کردند   در نهاید نتای  مربور به  یاند  آمموز دختمر   پسمر نارسماخوان ممورد دانمش 06مرکز در
گرنممممد. در پایممممان ملسممممه هفتممممه پممممآ از مداخلممممه، مجممممددا  1ی پممممانزدهغ   تحلیمممم  یممممرار 

گممر هدانممش یممابی در حمموزه آممموزان  گرنتممه   دادهی نارسمماآزمممایش، مممورد ارز بمما همما  خوانی یممرار 
یانآ وند متغیری کر سمکال  المیآ2، آزمون یوممان ویتنمی1استفاده از ر ش تحلی   ار  ،3 ،

گردیدند. 5های تعقیبی بونفر نی  آزمون 4خی د   تحلی  

:ISHINRوVAK،CHC،CIPهان ن جلسات درمانی بر اساس روشخالصه 

                          
1. Multivariable Analyze of Variance. 
2. U Mann–Whitney. 
3. Kruskal–Wallis. 
4. X2. 

5. Bonferroni. 
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هممممای تحممممولی بممما تومممممه بممممه در ایممممن ملسممممه درممممان (:آشنننننایى و مفارفنننه) ن اولجلسنننه
گردیمد، سمپآ بمه بیمان  مرورت ایمن درممان پرداختمه سبک های تحمولی بمه  المدین معرنمی 

گردید.  شد. در پایان سبک یادگیری  الدین   سبک درمانی درمانگر مشخ  
یننابى اولیننه، پننیش) ن دومجلسننه آزمممون تسممد  کسمملر، پممیش در ایممن ملسممه (:آزمننونارز
یممابی نارسمماخوانی در ابعمماد دگیری  اک، سممبکسممبک یمما هممای یممادگیری تسممد  کسمملر، ارز

کالمی، درک مطلب   مشکالت شمناختی خوانمداری انجمام  ترویرخوانی، نمادیابی، بیان 
 شد.

یننت حننواس چندگانننهم شناسننایى سننبک برتننر و جننیاب) ن سننومجلسننه  (:نگننرشم محور
کانمال عرمبی یابی بیشمترین محمرک   تعیمین  همدف ) اطالعمات بمرای آبمد تشخی    ارز

ی سمموم صممورت در ملسممه( حرکتممی -دسممتیابی بممه نگممرش دیممداری، شممنیداری   منبشممی 
 گرند.

آمنوزشم محورینت آمنوزش سنه سن حی و سنه سنبکیم آمنوزش عیننی بنر ) ن چهارمجلسه
گردیمد در این ملسه (:اساس سبک    پاسمخ ممرامعین در خرموص سمؤاالت دیمداری اخمذ 

که کی یا مکانیکی هستند. کانال پاسخ، مشخ  شد   ادرا
یانممد ایمن ملسممه (:سننازن عملیناتی سننبکفرصنت) ن پنننجمجلسنه  انتخمماب) شمام  در

کانونی) گزینش( تومه   1بودکه بما نشمان دادن ترمویری بمه ایمر از ترمویر آشمنا، بما راهبمرد (   
کممه دیممدهآانیممه آامماز شممد. سممپآ ترممویر مخفممی شممده   دانممش  انممد را بیممانآممموزان مممواردی را 

کممه پاسممخ دانممش کننممد. همممین مممی گرنممد  آممموزان در نعالیممد در یالممب مملممه نیممز انجممام 
گزینش مشخ مرحله  آموز بود.ی سبک یادگیری دانشکنندهی 

در  (:سنازن فنردن سنبکدانشم محوریت شناخت و فراشنناختمتجشبه) ن ششمجلسه
گممزینش در  ایممع تمرکممز بممر ر ی تفمما تدر مرحلممه ایممن ملسممه    (،مکممانیکی یممادگیری) هممای 
کممی) تشممابهات بممود. بمما اهممداف ذکممر ( بمماالترین سممطح خودپاالیشممی)   تعمممیغ( یممادگیری ادرا

کودکممان بمما تجممارب شخرممی آن گردیممد. پاسممخ  کممه شمده نعالیممد طراحممی  همما عجممین اسممد 
 سازی اسد.گویا نق  در مفهوم
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خنود ترجیحنی برتنرم هان  ارزشم محوریت خودباورن و اعتمناد بنه سنبک) ن هفتمجلسه
گننناهی سننن حی سنننبک گسمممترش  در ایمممن ملسمممه (:انسنننجام تجنننارب سنننبکی و خودآ بمممرای 

آموز سؤاالت مفهومی پرسیده شد. ابتدا ترماویر را بمه سازی در راستای تراویر پیشمفهوم
بمه سمواالت مما پاسمخ  هما خواسمتیغآانیمه نممایش دادیمغ   بعمد از آن 1آموزان بمه ممدت دانش
 دهند.

ترمماویری نمممایش داده شممد،  در ایممن ملسممه (:سننبک اجننران عملینناتی) ن هشننتمجلسننه
کننممد. سممپآ بعممد از ونممد آانیممه از دانممش آممموزان خواسممته شممد آنچممه را دیدنممد، یادداشممد 

کممه  کلممماتی  سممؤاالت مفهممومی در راسممتای ترمماویر پرسممیده شممد، همچنممین خواسممته شممد 
کنند   پاسخنوشته کار کادر مربعی نوشته شدند. م 1ها در اند رابه ترتیب بیان  بنای شر   
کمتر بود) آیتغ بود. 1از  کلمات در  س  بیشتر   در ابتدا   انتها   (.ریزش در یادآوری 

ینننت برتنننشن سنننبک) ن نهنننمجلسنننه و انتظننناراتم هنننا  بنننر مبننننان توانایىها  پنننییرشم محور
درمان ناز دیداری با استفاده از هر د  وشغ، درمان نماز شمنیداری/  (:ب یرت عمقی سبک

، 26، 31، 36درمان ناز شنیداری با محورید تمرکمز بما تمرینمات تمرکمزی ابتمدا سازی، مفهوم
 دیممداری/ شممنیداری، درمممان نمماز شممنیداری/ حرکتممی،-آانیممه، درمممان نمماز حرکتممی 16  21

هما در ایمن ملسمه انجمام درمان ناز دیداری/ حرکتی به ترتیب با هدف درگیری تمام سمبک
 شد.

کمه مطلمب بمرای یادگیرنمده بما ارزش  (:پیگینشن اخت اصنی سنبک) ن دهنمجلسه زممانی 
گرنتنش برایش مورد یبول اسد   با تومه بمه توانمایی ی یمادگیری را همای خمود شمیوهباشد نرا

 کند.طراحی می
کننیم جلسننه گنناهی بننه سننمت ب ننیرت ادرا یننت حرکننت از خودآ ن یننازدهم )بینننشم محور

سازی مجددا انجمام ک   مفهومدر این ملسه تمریناتی موازی با سه سب یادگیشن رفتارن سبک(:
 شد.

یننت تمننشین و ممارسننت بیشونننی بننه انجننام تکننالیفم جلسننه ن دوازدهننم )گننرایشم محور
کسب بینشی در خرموص انجمام تکمالیف حاصم  شمده   تمایم  بمه  جستجون خودکار سبک(:

 رد.تکرار   استمرار مابد انجام آن دا
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کوشننش )محوجلسننه یننت نمننادپردازن(،  یننت عملینناتی شنندن ن سننیزدهم )کنننش )محور ر
یننت نمنناد آفشینننی( م  تکننالیف(، یننت تفمننیم و تفنندیل تکننالیف(، روش )محور کنناوش )محور

دار بننودن سننبک و پننردازش تنندوین سننبک خننالط، تولینند مفنننادار بننودن سننبک، تفمننیم جهننت
که در نهاید عمق مفهوم شناختی سبک(: سازی را نمایش انجام تمرینات در راستای سه سبک 

 دهد.
در  (:جهشم محوریت تبلور دانشم مندیشیت شنناختی و فراشنناختی) چهاردهمن جلسه

کمممرده    11تکمممالیف محمممول شمممده،  کسمممب  گممماهی   خالییمممد  درصمممد تسمممل  در دانمممش، آ
 ی آموزش دیگری اسد.آماده

ینابى پاینانی، ) ن پانزدهمجلسه کنتشل ففاالنه سامانه حافظه ففالم ارز پایشم محوریت 
ی ناممهی تسد  کسملر، پرسمشآموزان در زمینهآزمون از دانشآپ در این ملسه (:آزمونپس

یممابی نارسمماخوانی در ابعمماد سممبک یممادگیری  اک، سممبک هممای یممادگیری تسممد  کسمملر، ارز
کالمی، درک مطلب   مشکالت شمناختی خوانمداری انجمام  ترویرخوانی، نمادیابی، بیان 

 شد.

 ها یافته
که  2تا  7پا هش  آموزان نارساخوان اینی سنی دانشدامنه   نفر 16سال بوده به طوری 

 7/50) نفمر آنمان 35 گمر ه همر در داشمتند. حضمور کنتمرل گمر ه در نفمر 16   آزممایش گمر ه در
میمانگین   انحمراف اسمتاندارد بمرای . دختر بودنمد( درصد 1/11) نفر آنان 30پسر   ( درصد

کنتممرل  60/1±35/3گممر ه آزمممایش  گممر ه  از لحممات تعممداد نفممرات بممود.  00/7±20/3  بممرای 
کنتمممرل،  گمممر ه آزممممایش     1/11) نفمممر 36ی ا ل، در پایمممه( درصمممد 1/11) نفمممر 36موممممود در 

ی سمموم حضممور داشممتند   از لحممات در پایممه( درصممد 1/11) نفممر 36ی د م   در پایممه( درصممد
کنتمممرل،  گمممر ه آزممممایش     نفمممر 36سمممبک دیمممداری، ( درصمممد 1/11) نفمممر 36سمممبک یمممادگیری 

حرکتمممی  -سمممبک منبشمممی ( درصمممد 1/11) نفمممر 36سمممبک شمممنیداری    (درصمممد 1/11)
 االب داشتند.
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کنتشل در متغیرهان مورد بشرسی: میانگین و انحرا  استاندارد نمره1جدول  گشوه آزمایش و   هان 

 مرحله متغیر گر ه

 سبک شنیداری سبک دیداری
سبک 

 منبشی/حرکتی

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 میانگین
انحراف 
 استاندارد

 آزمایش

 نمادخوانی
 31/2 36/31 71/3 06/31 70/3 16/31 آزمون پیش

 31/3 16/37 11/6 06/37 20/6 06/37 آزمون پآ

 ترویرخوانی
 12/2 26/31 26/1 26/31 36/2 31 آزمون پیش

 12/3 26/37 51/3 26/31 01/3 16/37 آزمون پآ

 درک مطلب
 62/2 26/32 77/2 26/32 35/3 26/33 آزمون پیش

 77/3 06/37 2 06/37 05/3 56/37 آزمون پآ

 بیان کالمی
 11/2 16/32 07/3 36/31 23/2 31 آزمون پیش

 70/3 16/37 22/3 76/37 17/3 06/37 آزمون پآ

 نمره ک 
 03/5 16/16 61/5 36/12 16/1 16/16 آزمون پیش

 01/1 06/76 76/1 16/76 51/2 56/76 آزمون پآ

 کنتشل

 نمادخوانی
 12/2 16/33 12/2 06/32 62/2 26/33 آزمون پیش

 52/3 56/36 77/3 06/33 12/3 56/33 آزمون پآ

 ترویرخوانی
 10/2 56/32 27/2 56/32 01/3 32 آزمون پیش

 72/3 26/36 11/3 16/33 25/3 33 آزمون پآ

 درک مطلب
 21/2 36/33 71/3 26/33 25/3 16/33 آزمون پیش

 77/3 56/36 20/3 06/36 16/3 06/36 آزمون پآ

 بیان کالمی
 62/2 26/32 16/3 06/32 37/3 06/32 آزمون پیش

 77/3 16/33 61/3 16/36 01/3 76/33 آزمون پآ

 نمره ک 
 22/5 26/57 15/1 16/51 22/1 16/57 آزمون پیش

 21/1 26/51 51/1 16/55 23/2 76/55 آزمون پآ

بممرای بررسممی نرمممال بممودن نمممرات متغیرهممای نمممادخوانی، ترممویرخوانی، درک مطلممب   
کولموگر ف گر ه از آزمون  کالمی به تفکیک  استفاده شد. بر این اسماس،  1اسمیرنوف-بیان 

                          
1. Kolmogorov–Smirnov. 



 9611 دابستان، 14شماره ، 91جلد ، پژوهشهای مشاوره .............................................................................. 606

کولممموگر ف زممانی داده کممه سممطح معنمماداری آزممون  اسمممیرنوف بیشممتر از -همما نرمممال هسمتند 
کولمموگر ف ازآنجایی (.P> 61/6) باشد 61/6 اسممیرنوف بمرای -که سطح معنماداری آزممون 

کنتممرل معنممادار اسممد گممر ه آزمممایش    لممذا  (،P> 61/6) تمممامی متغیرهمما در تمممامی مراحمم  
یمع نممرات در ایمن متغیرهما نرممال نیسمد. از ایمن می که توز گرند  نمری  ر  پیش توان نتیجه 

یانآنری هم ا ل تییید نشد. برای بررسی پیش گردیمد.  1هما از آزممون لمون گنمی  ار اسمتفاده 
یانآ  یاب  که سطح معنماداری آزممون بیشمتر از  ذکر اسد، زمانی  ار  61/6ها همگن هستند 
بمممرای تممممامی متغیرهممما   در تممممامی  Fی مقمممدار سمممطح معنممماداری آمممماره (.P> 61/6) باشمممد

یانآنمری د م مبنمی  ر  پیش  از ایمن (،P> 61/6) مراح  معنادار نیسمد هما در  بمر برابمری  ار
کنتممرل تیییممد می گممر ه   Fی آمده مقممدار آممماره دسممد شممود. بممر اسمماس نتممای  به گممر ه آزمممایش   

بنمممابراین  (شP <61/6) همممای همپمممراش   متغیمممر مسمممتق  معنمممادار اسمممد تعامممم  بمممین متغیر
بممر اسمماس نتممای   شممود. نممری همگممونی شممیب رگرسممیون بممرای تمممامی متغیرهمما رد می پیش
آزمممون در برخممی شممرای  ماننممد اآممر پممیش Fی آمده، مقممدار سممطح معنمماداری آممماره دسممد به

آزمممون ترممویرخوانی بممر ترممویرخوانی    نمممادخوانی بممر نمممادخوانی   درک مطلممب، اآممر پیش
آزمممون  آزمممون ترممویرخوانی بممر ترممویرخوانی   درک مطلممب   اآممر پیش درک مطلممب، اآممر پیش

کالمممی معنمم کالمممی بممر بیممان  نممری خطممی بممودن  ر  پیش  از ایممن (.P< 61/6) ادار اسممدبیممان 
شمود. بما    متغیر مستق  بمرای برخمی متغیرهما تیییمد می( کنترل) همبستگی متغیر همپراش

نری نرممال بمودن   همگمونی شمیب  تییید پیش آمده، مبنی بر عدم  دسد  تومه به نتای  به
یمانآ  رگرسیون نمی کو ار کمرد، بنمابراین از توان برای این نر یه از آزمون  یمانآ اسمتفاده     ار
آمده میمانگین  دسمد برای بررسمی آن اسمتفاده شمد. براسماس نتمای  بمه  ویتنی-آزمون یومان

گر ه آزمایش حد د رتبه کالممی اسمد    17/51برای سه متغیر ا ل    16/51ی  بمرای بیمان 
کنترل  گر ه  کمه  بمرای بیمان 01/31برای سه متغیر ا ل    16/31میانگین رتبه  کالممی اسمد 

گممر ه  نشممان می کالمممی در بممین  دهممد مقممدار نمممادخوانی، ترممویرخوانی، درک مطلممب   بیممان 
                          
1. Leven. 
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کنتممرل اسممد. نهمیممدن معنممادار بممودن ایممن تفمما ت، نیازمنممد بررسممی  گممر ه  آزمممایش بیشممتر از 
که نتای  آن به شر  زیر اسد:-آزمون یومان  ویتنی اسد 

کنتشل در پسویتنی بران م-: نتایج آزمون یومان3جدول    گشوه آزمایش و   آزمون متغیرهان پژوهش قایسه تفاوت 
یتنی_  یومان متغیر یلکاکسون دبیلیو و 1و

 Z سطح معناداری 

 663/6 -731/0 501/6 663/6 نمادخوانی

 663/6 -736/0 501/6 663/6 ترویرخوانی

 663/6 -021/0 501/6 663/6 درک مطلب

 663/6 -052/0 502/6 663/6 بیان کالمی

  
یتنممی بممرای نمممادخوانی، ترممویرخوانی، -آمده مقممدار یومممان دسممد به براسمماس نتممای   و

کالمممی  کووممک  اسممد. بمما تومممه بممه سممطح معنمماداری آن 663/6درک مطلممب   بیممان  تر از  کممه 
ر  ایممن نر ممیه تیییممد   آمده معنممادار اسممد. از ایممن دسممد مقممدار به( P< 61/6) اسممد 61/6
گرنتممه می می بممر  یمبتنمم(  اک یریادگیممسممبک ی )هممای تحممول کممه درمانشممود  شممود   نتیجممه 
در  یی نارسمممماخوانژهیممممبممممر بهبممممود اخممممتالل و(CIP)ی کممممرد پممممردازش اطالعممممات شممممناختیرو

 اآر دارد. یریادگیی ژهیآموزان مبتال به اختالالت ودانش

 گیری نتیجهبحث و 
بمما ( سممبک یممادگیری  اک) هممای تحممولیهممدف پمما هش حا ممر بررسممی اآربخشممی درمممان

کودکممان نارسمماخوان شممناختی بممود. نتممای  تجزیممه  رویکممرد پممردازش اطالعممات شممناختی در 
کممه تحلیم  داده کمه شمام  درمممان  هما نشمان داد  بمین درمممان براسماس سمبک یممادگیری  اک 

حرکتی با رویکرد پردازش اطالعات شناختی بر ر ی ابعماد  -دیداری، شنیداری   منبشی 
کالم ترویرخوانی، نمادخوانی، کودکمان نارسماخوان رابطمه معنماداری بیان  ی   درک مطلب 

ی ی سمه الیمههای تحولی با رویکرد پردازش اطالعات شمناختی بما نظریمه مود دارد. درمان
                          
1. Wilcoxon – W. 
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کممامال منطبممق اسممد   همچنممین اسمماس درمممان کممار ل   نظریممه -هممورن  –کتمم   ی ایشممینر 
تی ممؤآر اسمد. ایمن آمموزان نارسماخوان شمناخمتناسب با سبک یادگیری  اک بر ر ی دانش

 کمممامیریر   همکمممارانش (،2631)   همکمممارانش همممای زابوسمممکیهممما بممما نتمممای  پممما هشیانتمممه
کودکممان ( 2637) 1مونیکمما  ( 2631)  ن دورن (،2631) ابوحمممور   الهوممموز (،2631) بممر ر ی 

کت  که طبق مدل  ترمویرخوانی  –کار ل انجام دادند در بعمد دیمداری  -هورن -نارساخوان 
کالممممی همسمممو   دیمممداری  –نممممادخوانی همسمممو، دیمممداری  –همسممو، دیمممداری  درک  –بیمممان 
 –ترمویرخوانی همسمو، شمنیداری  – باشمد. همچنمین در بعمد شمنیداری ممی مطلب همسو

کالمی همسو   شنیداری  –نمادخوانی همسو، شنیداری   درک مطلب همسمو بموده –بیان 

 –ترممممممویرخوانی همسممممممو، منبشممممممی/حرکتی  –  همچنممممممین در بعممممممد منبشممممممی/حرکتی 
کالممممی همسمممو   منبشمممی/حرکتی  –نممممادخوانی همسمممو، منبشمممی/حرکتی  درک  –بیمممان 

کمه رویکمرد توان اینهای نوق را میباشد. نتای  پا هشمطلب نیز همسو می کمرد  گونه بیمان 
که نظریمه کتم  پردازش اطالعات شناختی، رویکرد بسیار  سیع اسد  کمار ل  –هممورن  –ی 

کمممه همممغ توانمنمممدگیرد. ایمن نظریمه یممک نظریممهرا در بر می CHCما ی  یهمممایی ممممامع اسمممد 
گیرد   یمادر بمه تممایز میمان ایمن د  مفهموم تحریلی را در بر می یهاشممناختی   هممغ توانایی

یتمز، الفونسمو   ماسممکلو) اسمد گیمری دییممق   همچنمین امکمان انمدازه (.2660، 2نالنگمان، اور
کودکمان را نمراهغ ممی کنمد. ایمن نظریمه شمام  سمه کانی   عمیق ازمشکالت یادگیری خماص 

کممه الیممه ا ل شممام  gتوانممایی عمممومی یمما عاممم   الیممه از سممطو  مختلمممف اسمممد 
، الیممه د م 3

گسترده کمه از بمین ایمن توانمایی 30با  4شام  توانایی شناختی  گسمترده  هما توانایی شمناختی 
 8یپمردازش شممنیدار ،  (Gv) 7یپمردازش دیمدار،  (Gf) 6موش سمممیالهمم،  (Gc) 5همموش متبلمور

                          
1. Monica, O. 
2. Flanagan, D. P., Ortiz, S. O., Alfonso, V. C., & Mascolo, J. T. 
3. General Ability.  
4. Broad Ability. 
5. Crystallized Intelligence. 
6. Fluid Reasoning. 
7. Visual Processing. 
8. Auditory Processing. 
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(Ga) ،1سممممرعد پممممردازش (Gs)  ،یممابی از حانظممه کوتممماه حانظمممه،  (Glr) 2ی بلنممد ممممدتباز ی 
توانمایی  76باشمند   الیمه سموم نیمز شمام   ممی کمه عوامم  ممؤآر در نارسماخوانی  (Gsm) 3مممدت

یممر شماخهاختراصممی یهمایکمه توانمنمد 4شناختی باریک گسمترده  یهماهمای توانماییتممر ز
گر     ندلینگ ی توانمایی پیشمرند تحرمیلی را بما ممدل نوزده مطالعمه( 2636) 5اسد. مک 

کمه  -هورن  –کت   یانتند  کردند   در کننمدهپمیش Gcکار ل مرور  همای ی یموی مهمارتبینمی 
6خوانممدن اساسممی

(BRS)  بلنممد مممدتی دانممش عمممومی  اژگممان   حانظممه اسممد (Glr) نیممز
کننمممدهپممیش کمممه ی توسمممعهبینمممی  ی ز دهنگمممام خوانممدن اسمممد. همچنمممین مشمممخ  شمممد 
کوتمماه مممدتحانظممه یممک ،Gaآر اسممد. توانمماییؤممم BRSبممرای توسممعه (Gsm) ی   توانممایی بار

(Ga-PC) گاهی  امی بمه طمور ممدا م بما  ارتبمار دارد   بمه عنموان یمک مهمارت مهمغ، BRS  آ
 های مربور بمه سمرعد پمردازشهای خواندن اسد   مهارتمهارتپیش نیاز در پیشرند 

(Gs)گمممذاری سمممریع اتوماتیمممک، سمممرعد دسترسمممی معنمممایی   خودکمممار بمممودن در ماننمممد نمممام
یتز) ای مممؤآر اسممدخوانممدن ا لیممه بممه طممور یابمم  تومممه یتز، ممموریآ   شمماو ایممن  (.2661، 7شمماو

کمه تسمل  خوانمدن بمر درک مطلمب نیمز تمییانته کمرد  ومارد،  گمن   ) گمذاردآیر ممیها مشخ  
کلممه   درک مطلمبخواندن ر ان در حقیقد  اسطه(. 2662، 8تیلر  ی ارتبمار بمین خوانمدن 
کمه همای  با تومه بمه نتمای  پا هش (.2661، 9بنسون) باشد می گردیمد  انجمام شمده مشمخ  

کتمم   متناسممب بمما سممبک هممای  درمان طراحممی کممار ل مممدلی مناسممب بممرای-هممورن –رویکممرد 
کیر لو   تواند باشد. همچنین نتای  پما هش می شناختیهای  نارساخوانیادگیری  کما همای 

 (،2632) لیپوسممممکا   همکممممارانش (،2632)   همکممممارانش 10تونممممالینی (،2632) همکممممارانش
                          
1. Processing Speed. 
2. Long-Term Storage and Retrieval. 
3. Short-Term Memory. 
4. Narrow Ability. 
5. McGrew & Wendling. 
6. Basic Reading Skills. 
7. Shaywitz, S. E., Morris, R., & Shaywitz, B. A. 
8. Chard, D. J., Vaughn, S., & Tyler, B. J. 
9. Benson, N. 
10. Toffalini E, et al. 
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باک ( 0932) و ساکارش  و فکنرار  ( 0932) نفشارا  و ااار   (،8102) برودهد و همکارانش 
د. دا بهباا د شراسااری نش  واار هایککدهاار  دردارشااه داراارش  وااه  ااسا بوااک ر اا  و  هم اا  ب دشاا

ارا ششده نست، نس ررد ر   و ، هم ا   ح و ت د ن پژوه  رطکح شده دا جر   عورر 
آرااس نن شراسااری نن نشاا نت رشااکان ح اا  ررشراااد ت نشااد ورشااد. دنشااا باا دن یاانوی شماا 

دهراااد. ن  ن ااا  هو رشاااکان دیااادنا ، شااارودنا  و پاااکدن ز فوااار   ان ن  یااا د ششااارن رااا 
اااهشراسااری نش  یاائ ر اا  ه هاار  آرااس  شراسااری نن ا  ااا هااک دنشاا    دردح اا  نساات 

اه رشکان رشاروه ان ن   شم  ررنصک وه فکد ی د ان دناد و هوچ دو شراسری نش  ان ت نن یرفت 
اذش ه واه  اسا عماده دا  واو شار ن   ر مکاا  شاده نشاد، واه ی د ششرن دهرد. تن و رن 

اره  ونج شرری   بکن  اورار و همکاراننب ) هارشراسری نن ا  ه دا رساد براس  ناتبرط آ ، 1شر
اراا ن (.8106، 2و همکاارانن اااسا  ؛8102 اسااد وااه عراا نن رهم اار   عرراا  وااه ش ااک شماا  نراار ن

ااکد. وار  -داش کاکف ه ش د و ورید وه نوعرد دیگک  د ن دیادنا  و جربشا   حکاتا  شوا  ت جاه 
اه داررن ر  ت جه وه ش ریج ودست آرده اکفت  ( سابئ یارداوک ) تنا ی هار   ت نن ش وجه 

ت نشااد  تأثوکاااذنا راا واار هایکااکد پااکدن ز ن اعاارن شاارری   دا داراارن و نیاااح شراسااری نش  
 ورشد.

ا دااارن شراسااری نن ن  هوزپیشاارهرد راا  اااه دا داراارن  هاار  داراارش  هاار و بکشررااهشاا د 
  عررا   همچ ن دیدنا ، شرودنا ، جربش  و حکات  و نح رس  نس فرده ش د. رهم ر

  ورشاد. رزا  هاک فاکد دنان  ر   وشاکفت تنصایوار پ  هر  ذهرا  آرس ، رطرو ت ت نشر دنش 
ه هااک شاا   ااار واام  آن نساات    هم اار    ب اانساات، ن  ررنصااک وااه فااکد  هاار  ااا ا
   هار دا فکهرام رار شررسار  تفارون ا  آراس ز ر فارون نسات، هاک دراد نر ررد تجرواهوش

شاارهرد یشااد، پکوا قااکنا راا   اا   آرس شااوس یاائآرااس نن دا دهون  شاا شد و نب اان دنش   شم
شاااده و    آرااس  شررساااریااارداوک  هااک دنشااا  و سااابئ هااار، نساا عدندهر  ه ت نشاارااااشاا د   ر

اررد.  کدهر  ح یکرع مرن داهرگرم تدهیس ن  ها  ر فرون نس فرده 
                          
1. Bonacina, S., et al. 
2. Gori, S., et al. 
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