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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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مقدمه
خواندن یکی از مهمترری روواز هری رانرو و مهریوتی
ضروو رو جوامع امروز است ،بیای حریل نیوسریخوانی
تقریبیً  5تی  17روصرد از وورورین وا مریمی مریمرور و
بیعررا ایدرریر وای ر تررری مررکی اخرردرل رو یرریر ر
مررری رررررر  .)Norton et al,2014نیوسررریخوانی از
مییعتری اخدرل هی یریر ر رو بر رانروآمروزان
سن ربسدین بر مرریو مریوور ،بر اعدقریر پریو ا از
مدخصصین  00روصد ووروین مبدر ب اخدرل ییر ر
راوا نیوسیخوانی میبیمرند  .)Buchan,2009ازایر وو
رو تریم نیویمیهری تصصر ی رانروآمروزان مریتروان
ورپییی ضعف رو مهیوتهری خوانردن وا ماریهد وررر
.)Hallahan& Nercer,2005
نیوسیخوانی ب عنوان اخدرل ییر ر خیص و مناأ
عصررر ووانمررنیخدی  )Neuropsychologyراور و برری
ماکرتی رو بیزمنیسی روست و ووان واژ هی ،فقر هدری
وررررن و توانررییی ومی اررییی توصر فمررد اسررت .ایر
ماکرت ب نقصهییی رو اوتبیط بری سرییر توانریییهری
مررنیخدی مندررر مرری ررررر American psychiatric
 .)association,2013ای اخدرل زمرینی تارخ ص رار
میمور و بری وجرور آمروزش ،فرصرت و هروش وریفی،
ووان خوانی فرر ب طوو غ رمندظر ا ب رمرواو اندریم
رر .)Eicher& Gruen,2013; Morken et al,2017
افرار نیوسریخوان بر رل ری اخردرل رو خوانردن ،رو
اغ ر رووس بی ماکی مواج می مروند .عررو برر ایر ،
تررأر ر من رری ای ر اخرردرل ب ر امرروو تصصر ی مصرردور
نری مرور ب کر ارررات زیرینبریو نیمری از آن مندرر بر
عرریتن ررپ پرریی  ،اضررارا  ،افسرررر ی و رررایو ب ر
وفدیوهی ضداجدریعی و مخر مریمرور Hutzler et
.)al,2005
برخرف م وع و مدت نیوسریخوانی ،رالیری بن ریر
آن ب طوو ویمی مارخص نارد اسرت ولری بر صرووت
سدرر عق د بر ای است و نیوسیخوانی ب الیر هری
زیری عصر ووانمرنیخدی مررتبا اسرت Norton et

 .)al,2014عررررو برررر ایرر بو ررردانویپ و هرکررریوان
 )Bogdanowicz et al,2014ماررخصتررری نقررص
نیوسیخوانی وا ساح منیخدی رو نظر رفد اند ،رو وابا
بی میه ت اخدرالت منیخدی و ارواوی نیوسیخوانی ب ای
نکد امیو میونند و ای افرار رو رانرو آوامرنیخدی،
نیم ذاو خورویو سرریع ،حیفظر ووتری مردت مر یهی،
روک ریداو – فضییی و تایبق ریداو  -حرودی رچیو
&Ramus
نقرررص هسررردند .وامررروس و اهسررر یو
 )Ahissar,2012بر 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
نیوسیخوان سیلم و رستنخوور است و نقرص واجری بر
رل رری فراینررد رسدرسرری نیویوآمررد اسررت ورر توسررا
ومد هی عصبی س د و ب مناق برووری  )Brocaو
وون ک  )Wernickeاوتبیط بر.رراو مریونرد پارد بینی
میمور.
عرو بر آن یینر و منر )Yang& Meng,2016
رریاوش وررنررد ورر ووروررین نیوسرریخوان مرریتواننررد
بیزنرییی هی واجی وا ب انداز ویفی رو تکریل ف مربروط
ب حیفظ ووتی مدت ویو فعیل نرییند.
مررویدی و مررویدی )Shaywits& Shaywits,2006
معدقدند و ع وم اعصری مرنیخدی و آمروزش خوانردن
اوتبرریط بسرر یو نیریکرری برری یکرردیشر راونررد .مررواهد
عصر منیخدی ناین می رهد و خواندن رو مغری اندریم
میمور و ب س سدمهی مغی ا و رو زبرین دریو
اسد یر میمور ،وابسد است .مواهد .یبیتوجهی ،مناأ
عصر منیسی نیوسیخوانی وا تأی رد وررر انرد ،مایلعریت
تصویربرراو عصبی ب وراو فعیل رت غ رمعررول مربک
پررر سرر ویین فروندررو-ترپرروو-پیوت رریل وا رو افرررار
نیوسیخوان یاوش ورر است و اخدرالت منیخدی وا ب
اخدرالت زیسدی-عصبی مربوط رانسد اسرت Payrin
 .)et al,2012تررریونون بررررا بهبرررور نیوسررریخوانی از
ووشهرری رومرررینی ،آموزمرری و مداخ رر ا زیررریر
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اسد یر مد است .وویکررهری آموزمری عبریوت انرد از:
ووش حرررروف ان ررررار  ،ووش اسرررد ر  -نشهررریم
 ،)Gilligham- Stillmanووش ریپ فرنیلرد Grace
 ،)Fernaldووش هرریوم  ،)Harmanریررد ی ریررویپ
 ،)Davisووش ال بی واجمنیسی ،س سدم آوامرنیخدی،
اسد یر از مهیوتهی نظیوت بر خرور ،ووش اسرد یر از
مدروع حپهی ،ووش تدویپ روجینبر  ،ووش آمروزش
مسدق م ،آموزش خواندن بی اسد یر از ویمپ وتر و غ رر .
رو ترررش برررا یرریفد مرررررتری ووش رومررینشر
نیوسیخوانی ،تصق ق هی مدعدر بر بروسری ارربخاری
ووشهرری مخد ررف پرراخد ر انررد .رو ای ر م ررین ب ریز
م و ا است و ووانمنیسرین و پووهارشران مدعردر
طی چندی ره از آن برا رومین ط رف سردرر ا از
اخدرالت و ماکرت بهر جسرد انرد و ارربخاری آن وا
تأی د نرور اند .)Barton et al, 2005
ومررد مررنیخدی از طریررق برریز بهبررور مرریییبررد .ومررد
منیخدی رووا.ع بهبرور توانریییهری مغری میننرد ت کرر،
یررریر ر . ،ضررریوت و پرررررازش اطرعررریت اسرررت
 .)Snugs,2008برر ر درر ر ایینبررررر و جرنشررررو
 )Isenberg& Jalongo,2010مهرریوتهرری مررنیخدی
ووروین رو بیز برا موفق ت رو مدوس ضروو است.
تاخ ص ب مو.رع نیوسریخوانی اهر رت راور زیررا مغری
ووروین وم س ب وتر .یبی تغ ر است و ب طوو بریلقو
برا روبیو م سرسیز مداوهی عصبی انعاریفپرذیر
برر وتررر راور .عوامرری ب رونرری نررریتواننررد عیمرری
نیوسیخوانی بیمند امی مرایا مثبرت یری من ری مص اری
مینند خین و مص ا آموزمی ،می توانند بر وو رومین یی
تادید آن مررر بیمند .)Morken et al,2017
بیز ضر تصریک .ارر حسری-حرودری ،اوتبریطهری
بس یو ب مناقر ل رب رک  )Limbicو بخرو هری
ب نییی ،منوایی و دیو بر.راو میوند و تکراو و ترداوم
چن برانش خدشی هییی بی ایدیر یریر ر هری جدیرد،
ارر ذاو مدقیبری مغری و رسردشی عصربی برر ور رت و
و ت پیسخ رهی وفدیو و برعکپ بهبوربخای ب مغی

و رسدشی عصربی وا از وفدیوهری و تررری مدروالی آنهری
م سر میوند .)Reynolds& Feltcher,2013
افیایو حدم .یبی مرحظر ا از ییفدر هری حریوی از آن
است و بیز ن تنهی سیخدیو مغی و عر کررهری عصربی
یرریر ر وا تصررت تررأر ر .ررراو مرریرهررد ب کرر از وا
فراینرردهی زیسرردی ،رو ررر برری مصرررکهرری جدیررد و
ییر ر مهیوتهی ن ی ب مرووزمرین مغری وا تصرت ترأر ر
خور .راو میرهد  .)Reynolds,2009راناررندان چنرد
ره ر تصرروو مرریوررنررد پررپ از اوایرری ورروروی ،ریشررر
س ول هی مغی جدید تول د نریمور امی مصققین اخ راً
واف ورر اند و بعدازای رووان هم س ولهری مغری
جدید میتوانند سیخد مور .یکری از مایلعریت نارین
می رهد و ومد رندویت هری  )Dandritتری ه دیروچنرد
سیلشی ارام میییبد .)Santrock,2003
ب اعدقیر بیور  ،)Bakkerمغی ای .یب ت وا راور ور
از طریق تصریکیت حیص از مداخ هری ووانمرنیخدی
تغ ر ییبد .)Robertson& Bakker,2002
مایلعیت ب طوو مدنیو نارین رار انرد ور جوانرر
زیرریر رو مررنیخت میننررد حیفظ ر حرودرری – بصررر ،
منیخت فضییی و حیفظ ویو میتواند بری بریز بهبرور
ییبنرد  .)Castellar et al,2015عصررمنیسرین عنروان
میونند و بیز بیعرا سر مواری مدردر مغری ومرد
حرودی ،واورنو سرریع ،افریایو توانرنرد و افریایو
ظرف ت ییر ر میمور .)Agarwal et al,2014
ف س ر  )Flesch,2011عنرروان مرریونررد مررداخرت
بیز هی منیخدی ب و از فعیل ت هی ریشر بیعا ومرد
منیخت میمور .مایلعیت ناین میرهند و یک وابار
مثبت ب بیز و بهبور توج  ،مهیوتهی برنیم ویی و
نشرش هی ،رید ی ر  ،خر .ت و ت کر وا را ،ب رنو و
ومد زبین وجرور راور و بریز بررا ومرد مهریوتهری
منیخدی اسیسی ضروو است .)Klingberg,2010
American
اندررر ر ووانمررررنیخدی آمریکرر ری
 )psychiatric association,2013رو مررروور وورورررین
نیوسرریخوان عنرروان مرریونررد و ر برریز هرری مررنیخدی
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تغ راتی وا رو عر کرر مغری ایدریر مریونرد .هرچنر
نظری هی معیصر بیز وا ب عنوان یک فراینرد مرنیخدی
برا ووروین معرفی میونند و ویووررهییی وا بررا آن
رو نظر رفد اند و عبیوت انرد از :بهبرور وندررل خرور،
افیایو مغی و ومد حرودی ،رو نظر رفد ریرد ی هری
ریشران ،مهیوتهی مقیب ر بری مارکرت ،تررری ت کرر
انعایفپذیر و وا را ،ب ین افکیو و منیخت رن ری اطرراف
خور .)Mccoan et al,2007
ییفد هری حیصری از تصق قریت رو وابار بری مغری و
ییر ر ب ینشر اهر رت بریز رو رووان وروروی اسرت.
مغی فعریل پ ونردهی نووولروژیکی بسر یو مهرری بررا
ییر ر ایدیر می وند .روحیلی ور مغری غ رفعریل ایر
پ وندهی نووولوژیکی پییداو ضروو وا ایدیر نرریونرد.
ای تصق قیت ناین میرهد و بیز ابریاو مهرم بررا
ومد و سدرش سریخدیوهی عصربی و وسر ا بررا
ترررری مهرریوتهرری الزم رو زنررد ی آینررد اسررت
.)Isenberg& Quisenbery,2002
بررر اسرریس نظریرریت پ رریژ و ویشوتسررکی ،برریز ،
اص یتری عیمی ومد منیخدی ورورک و بهدرری مر وة
جهینی برا تصریک س ولهی مغی ووروین است .بریز
بیعررا پ ارررفت رو ها ر یو  ،حیفظ ر و مس ر ریً بیعررا
نرییین مدن مهریوتهری اوتبریط مری رررر Nair et
.)al,2014
امروز رو منیبع ع ری ازجر واهنری تاخ صری و
آمیو اخدرل هی ووان پیمکی ویرایو پندم )DSM5
روهی از اخدرالت وا تصت عنوان اخردرلهری عصرر
ومد طبق بند ورر اند ،اخدرلهییی هرچرون ط رف
اوت سم ،نیتوانی ذهنی و ومد و اخدرلهی یریر ر .
بی توج ب پووهوهی ع ری ب ین مرد وورورین بررا
تس ا بر خواندن بیید بر یرک سرر مهریوت هری تسر ا
رامد بیمند ،ای مهیوتهی جنبر عصرر ووانمرنیخدی
راوند و از طریق تدرب  ،آمروزش و یریر ر بر رسرت
میآیند .اوثر ووروین ای مهیوتهی وا ب صووت خوروریو
راوند ولری وورورین نیوسریخوان رو ایر مهریوتهری ،رو

هنشیم ییر ر بی ماکی مواج هسدند و بیید بر آنهری
آموزش رار .آنچ از مدروعر تصق قریت فروس اسردنبیط
میمرور ،ایر اسرت ور مرداخرت مرنیخدی و عصرر
ووانمررنیخدی از زمررر ووشهرری مررررر برررا بهبررور و
اوتقرری عر کرررر تصص ر ی و یرریر ر رو عرص ر هرری
مخد ف ،ب ویو ییر ر رو عرص خواندن اسرت .بری رو
نظر ررفد پ یمردهی ب ندمردت نیوسریخوانی و مر وع
بیال آن رو م ین رانرو آمروزان مرداوس برنیمر ویری
منیسر رو امر بیزتوانی و اصرح ماکرت ییر ر آن هی
ضرووت پ دا می وند .بی توج ب ویمی نبورن ووشهری
وای رو رومین نیوسی خوانی و بی رو نظر رفد ای نکدر
و ناینشرهی مرنیخدی نیوسریخوانی رو مراحری اول ر
ومد از طریق ضعف رو توانیییهی مخد رف مرنیخدی و
ف ییولوژ عصربی خرور وا نارین مریرهرد ،پووهارشر
ضرووت مداخ ر هی منیخدی و عصر ووانمنیخدی
وا رو .یلررر برریز از طریررق چرریوچو مرل رر هرری
نیوسیخوانی مارح نرور است.
ای پووهو بی بهر ر از مبینی ع ری و پووهاری
راخ ی و خیوجی جدول  )1رو جهت پ انهیر تردوی و
تول ررد بسررد آموزمرری برریز هرری مررنیخدی و عصررر
ووان منیخدی بی توج ب چیوچو م هرومی مرل ر هری
نیوسی خوانی بور است.
بنیبرای مهرم ترری سررال پرووهو ایر اسرت ور
چریوچو م هررومی ترردوی بسرد آموزمرری برریز هرری
منیخدی و عصر ووانمنیخدی برا ووروین نیوسریخوان
از طریررق منیسررییی مرل رر هرری مررنیخدی و عصررر
ووانمنیخدی نیوسیخوانی چشون است؟
روش پژوهش
بی توج ب هدف و ی پووهو و اسردخراج مرل ر هری
منیخدی و عصر ووان منیخدی نیوسیخوانی اسرت ،ووش
تصق ق مروور نظرر از نروع تص ری مضررون برر مبنری
وویکرر  .یسی مبدنی بر نظری ) است .برر اسریس نظرر
آترایررد-اسررد رل ن  )Attrid_Stirling,2001مضرررون
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فرا ر رو وینون مبک مضیم .راو می ررر و واسرا
مضیم فرا ر و پییر مربک مریبیمرد و مبر نکدر
مهری رو مد است و بی ترو ر آنهی مضررون سریزمین
رهند ایدیر می مور .تص ی مضرون یکی از ووش هری
ویوآمد تص ی و ی است .ای ووش رار هی پراوند و
مدنوع رو مد وا بر رار هری غنری و ت ضر ی تبردیی
میوند .رو ای واسدی ب منظوو تدوی چیوچو م هرومی
مدل مرنیخدی و عصرر ووان مرنیخدی نیوسریخوانی بر
مایلعرر پ ارر ن ع ررری جرردول  )1توسررا مصققررین
پرراخد مد و عنیصر و مرل هی مرتبا منیسییی مرد.
سپپ ب اسردخراج مرل ر هری و عوامری مرررر رو بهبرور
نیوسیخوانی پرراخد مد .برا تدیی وتص ری چریوچو
م هومی از تص ی مضرون  )Themeبر مبنری وویکررر
 .یسی  )Comparative approachاسد یر مد .ب ایر
منظوو بی اسد یر از ووش نرون ر رو رسردرس و ر
پووهوهی اندیم رفد رو ای وابا از سیل  2001تری
سیل  2017رو راخی و خیوج از واوو موور بروسی .رراو
رفررت .سررپپ بر منظرروو ربررت مرل ر هرری ،مرل ر هرری
ررآوو مد توسا پووهاشر رو .یلر وور مرتر مد و
واور نرررمافرریاو  Nvivoرریررد و برررا اندرریم تص رری
ود ذاو مد .رو صووت وجور بخوهرییی بری مضریم
مایب  ،از هرین ودهی .ب ی اسد یر مد.
ورردهی منیسرریییمررد بررر اسرریس م رریان تارریب
م هومی ،رسد بند و ترو رمرد ور رو نررمافریاو رو
.یلر ر آزار  )Free nodeمارخص مردند .رو پییرین
م یه م منیسییی مد بر اسیس مهور و روک پووهارشر
از موضوع مووربروسی و بی توج ب وج امدراک م یه م
رو .یلر مضیم پیی  ،مضیم سیزمینرهند و مضیم
فرا ر رسد بند مردند .مضریم پییر رو .یلرر رر
روخدی  )Tree nodeنرییو رار میموند ،ای فراینرد

تی زمینی ارام میییبد ور ترریمی م ریه م بر مضریم
مرتبا تخص ص ییبد .پپ از تخص ص و م ریه م بر
مضیم پیی  ،مضیم سیزمینرهند و مضیم فرا رر،
فرایند ییرمد چندی بریو مروور بریزنشر .رراو رفرت.
رووا.ع مضرونهی بیوهی پیالیومد و مواور جداسیز ،
ترو ر ،حذف یی اضیف مدند .فرایند ذور مد تری زمرین
وسم مبک مضیم مکی  )1ارام رامرت ور مربک
مضیم رو ای پووهو میمی  0مضرون سیزمینرهند
و  30مضرون پیی است.
رو ای پووهو برا منیسییی و اسدخراج مرل هی
مدل مرنیخدی و عصرر ووان مرنیخدی نیوسریخوانی برر
اسیس پ ا ن هی ع ری و مرتبا جدول  )1از تص ری
 .یسی و از ووش مبک مضیم اسد یر مد.
ب طووو ی فرایند تص ری مضررون رو ایر پرووهو
میمی  3مرح ب صووت زیر است:
 .1تدیی و توص ف مد  :الف .آمرنی مردن بری مرد
نومررد ایررد هرری اول رر )  .ایدرریر ورردهی اول رر ،
ود ذاو  .ج :جسرددو و مرنیخت مضریم اسردخراج
مضیم  ،تاب ق ودهی یی .یلر مضیم )
 .2تاریح و ت س ر :الف .ترس م مربک مضریم . .
تص ی مبک مضیم
 .3ترو ر و ارغیم :الرف .تردوی چریوچو م هرومی
اسدخراج مرل هری مرنیخدی و عصرر ووان مرنیخدی
نیوسیخوانی).
یافتههاي پژوهش
رو مرح نخسرت بری بروسری مایلعریت ع رری پ ار
مضیم منیسییی و اسدخراج ررید .مضیم منیسرییی
مد رو جدول  1آمد است.
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جدول  .8مضامین پایه و مضامین سازمان دهنده شناختي و عصب روانشناختي نارساخواني
مضامین سازماندهنده

مضامین پایه
شناسایی واج
کر )Kerr,2001
نامیدن واج
کر )Kerr,2001
تجزیه واج
کر )Kerr,2001
ترکیب واج
کر )Kerr,2001
حذف واج
کر )Kerr,2001
جانشینی واج
کر )Kerr,2001

مضامین
فراگیر

نقص در پردازش واجشناختی
کااو و و همکااون (  ،)Cao et al,2017یونااو و گ ااو
 ،)Yang& Meng,2016توگبوئر و همکاون ( Tamboer
 ،)et al,2016پیرخااوی و و همکااون ( Pirkhaefi et
 ،)al,2016نناال و و همکااون ( ،)Rendall et al,2015
نریمونو و همکون (  ،)Narimani et al,2015هوگاویی و
همکااون (  ،)Hamalinen et al,2015بوگاال نویو و
همکاااون (  ،)Bogdanowicz et al,2014یکسااایو و
همکون (  ،)Xu et al,2015نونتو( و همکون ( Norton
 ،)et al,2014گار ی و همکاون ( ،)Moradi et al,2014
یچاار و گاارئی  ،)Eicher& Gruen,2013نتروئاار و
همکاون (  ،)Nittrouer et al,2013پاون و مگبااونیی و
 ،)Park &Lambardino,2013کیتو و همکون ( Kita et
 ،)al,2013بااووییر و همکااون ( ،)Bavelier et al,2013
پیری و همکون (  ،)Peyrin et al,2012هیم و همکاون (
 ،)Heim et al,2010کاار و همکااون ( Kirk et
 ،)al,2006بر گبوتو و همکاون ( ،)Brambati et al,2006
کر )Kerr,2001

معکوس کردن واج
کر )Kerr,2001

نارساخوانی

ادراک دیداری
ز پیر ی و همکاون (  ،)Zapirain et al,2016هاوکون
همکون (  ،)Hakvoort et al,2016یکسیو و همکون ( Xu
& Kooti
 ،)et al,2015کااااوتو و شهسااااو ن نو
Ortiz et
ُ ،)Shahsavarani,2015نتیاااو و همکاااون (
 ،)al,2014بوگاال نویو و همکااون ( Bogdanowicz et
 ،)al,2014ییاو و همکاون (  ،)Liao et al,2013نیتروئار و
همکون (  ،)Nittrouer et al,2013نیل )Reid,2003
ادراک شنیداری
گونک و همکون (  ،)Morken et al,2017گوبو و هوی
 ،)Gabay & Holt,2015هوگااااویی و همکااااون (
 ،)Hamalainen et al,2015گاون و فکاوتو & Gori
 ،)Facoetti,2014نتیااو و همکااون ( )،Ortiz et al,2014
یوو و همکاون (  ،)Dole et al,2014باووییر و همکاون (
 ،)Bavelier et al,2013نیتروئر و همکون ( Nittrouer et
 ،)al,2013توجیک و همکون (  ،)Tajik et al,2012پتکو و
همکون (  ،)Petkov et al,2005نیل )Reid,2003
ادراک جهت
فکوتو و همکون (  ،)Facoetti et al,2003فکاوتو و
گویت و )Facoetti& Molten,2001
تشخیص شکل از زمینه
یرنر)Lerner,2003 ،
تشخیص ثبات شکل
و

نقص شناختی – ادراکی
گونک و همکاون (  ،)Morken et al,2017هاوکون و
همکاون (  ،)Hakvoort et al,2016یبساکو و همکاون (
 ،)Debska et al,2016توگبوئر و همکون ( Tamboer et
 ،)al,2016یونو وگ و  ،)Yang & Meng,2016ز پیر ی
و همکاون (  ،)Zapirain et al,2016آن وناو و همکاون (
 ،)Aravena et al,2016پیرخوی و و همکون ( Pirkhaefi
 ،)et al,2016بیوتاو و همکاون ( ،)Biotteau et al,2015
کاوتو و شهساو ن نو ،)Kooti & Shahsavarani,2015
گونل و همکون (  ،)Mannel et al,2015گوبو و هویا
 ،)Gabay & Holt,2015یکسایو و همکاون ( Xu et
Hamalainen et
 ،)al,2015هوگاااویی و همکاااون (
 ،)al,2015ژو و همکون (  ،)Zhou et al,2014گاون و
فکااوتو  ،)Gori & Facoetti,2014نتیااو و همکااون (
 ،)Ortiz et al,2014بوگاااال نویو و همکااااون (
 ،)Bogdanowicz et al,2014یون نل و جونج Durand
 ،)& George,2014یوو و همکون ( ،)Dole et al,2014
نونتاااو( و همکاااون (  ،)Norton et al,2014ناااون
Noureh darwishali et
ینویشا ا وو و همکاااون (
 ،)al,2014بااووییر و همکااون ( ،)Bavelier et al,2013
پون و مگباونیی و  ،)Park & Lambardino,2013ییاو و
همکااون (  ،)Liao et al,2013نیتروئاار و همکااون (
& Eicher
 ،)Nittrouer et al,2013یچاار و گاارئی
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مضامین پایه
نیتروئر و همکون ( )Nittrouer et al,2013
تشخیص روابط فضایی
پیرخوی و و همکون ( )Pirkhaefi et al,2016

حافظه فعال
گ ظماو و همکاون (  ،)Moazemi et al,2016آقوجاونو و
همکااون (  ،)Aghajani et al,2015نناال و و همکااون (
 ،)Rendal et al,2015گوناال و همکااون ( Mannel et
 ،)al,2015بوگاال نویو و همکااون ( Bogdanowicz et
 ،)al,2014شکوهو یکتو و همکون ( Shokoohi-yekta et
 ،)al,2014ست کو و همکاون ( ،)Stenneken et al,2011
گوسون )Masoura,2006
حافظه فعال کالمی
آنو نو و همکون (  ،)Aravena et al,2016گونل و همکون (
 ،)Mannel et al,2015هوگویی و همکون ( Hamalainen
 ،)et al,2015یکسیو و همکون (  ،)Xu et al,2015ترساو
و همکااون (  ،)Trecy et al,2013بر گبااوتو و همکااون (
)Brambati et all,2006
حافظه دیداری
گاار  ،)Gray,2015پیااری و همکااون ( Peyrin et
 ،)al,2012یو )Lezak et al,2009
حافظه شنیداری
یمونیو( و همکاون (  ،)Delavarian et al,2016ننال و و
همکون (  ،)Rendal et al,2015گونل و همکون ( Mannel
 ،،)et al,2015بوگل نویو و همکاون ( Bogdanowicz et
 ،)al,2014کیتااو و همکااون (  ،)Kita et al,2013یااو و
همکون ( )Lezak et al,2009
حافظه کوتاهمدت
هوگااااویی و همکااااون ( ،)Hamalainen et al,2015
بوگل نویو و همکون (  ،)Bogdanowicz et al,2014نیال
)Reid,2003
حافظه دیداری – فضایی
بااونوو و همکااون (  ،)Boros et al,2016فشااونیو( و
همکااون (  ،)Afsharian et al,2015نناال و و همکااون (
 ،)Rendal et al,2015بوگاااال نویو و همکااااون (

مضامین
فراگیر

مضامین سازماندهنده
 ،)Gruen,2013گویکیاااو( و عساااکر
 ،)Askari,2013پیری و همکاون ( ،)Peyrin et al,2012
ویوفسو( و همکون (  ،)Olofsson et al,2012توجیک و
همکااون (  ،)Tajik et al,2012ساات ک و همکااون (
 ،)Stenneken et al,2011فار و همکاون ( Frye et
& Isenberg
 ،)al,2010آیونباااارج و ج ن ااااو
 ،)Jalongo,2010بر گبااوتو و همکااون ( Brambato et
 ،)al,2006پتکو و همکاون (  ،)Petkov et al,2005نیال
Facoetti et
 ،)Reid,2003فکاااوتو و همکاااون (
 ،)al,2003یرنااار  ،)Lerner,2003فکاااوتو و گاااویت و
)Facoetti & Molten,2001
نقص در حافظه
آن وناو و همکاون (  ،)Aravena et al,2016یمونیاو( و
همکون (  ،)Delavarian et al,2016گ ظمو و همکاون (
 ،)Moazemi et al,2016فشااااونیو( و همکااااون (
 ،)Afsharian et al,2015آقوجااااونو و همکااااون (
 ،)Aghajani et al,2015گونال و همکاون ( Mannel et
 ،)al,2015نناال و و همکااون ( ،)Rendal et al,2015
هوگویی و همکون (  ،)Hamalainen et al,2015یکسایو
و همکون (  ،)Xu et al,2015گر  ،)Gray,2015ییو و و
Ulman
همکون (  ،)Liao et al,2015یویم و پاومگ
 ،)& Pullam,2015شااااکوهو یکتااااو و همکااااون (
 ،)Shokoohi-yekta et al,2014یوو و همکااااون (
) )Dole,2014بوگل نویو و همکون ( Bogdanowicz et
 ،)al,2014بااووییر و همکااون ( ،)Bavelier et al,2013
ترسو و همکون (  ،)Trecy et al,2013کیتاو و همکاون (
 ،)Kita et al,2013پیااری و همکااون ( Peyrin et
 ،)al,2012ست ک و همکون ( ،)Stenneken et al,2011
گوسااااون  ،)Masoura,2006بر گبااااوتو و همکااااون (
 ،)Brambati et al,2006یاو و همکاون ( Lezak et
 ،)al,2009نیل )Reid,2003
&Malekian
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مضامین پایه
)Bogdanowicz et al,2014
حافظه درازمدت
ییااو و و همکااون (  ،)Liao et al,2015بوگاال نویو و
همکون ( )Bogdanowicz et al,2014
توجه دیداری
گااون و فکااوتو  ،)Gori & Facoetti,2014پااون و
همکون (  ،)Park et al,2013بووییر و همکون ( Bavelier
 ،)et al,2013پیااری و همکااون ( ،)Peyrin et al,2012
ساات ک و همکااون (  ،)Stenneken et al,2011مییاار و
همکون ( )Lallier et al,2009
توجه شنیداری
جلنونوج و همکاون (  ،)Jednorog et al,2014پاون و
همکون (  ،)Park et al,2013مییر و همکون ( Lallier et
)al,2009
توجه انتخابی
ونکاو و حیالن  ،)Oraki & Heidari,2015iتاوگبوئر و
همکااون (  ،)Tomboer et al,2016ویاال یوسااوکونوپوگر
 ،)Vidyasagar & Pammer,2010بااوچ هااویو و ییااویو
 ،)Buchholz & Daves,2008ستر )Stett,2004
توجه پایدار
ییواو( و پیو گاویو  ،)Dillon & Pizzagalli,2007و یار و
سیلگ  ،)Valera & Seidman,2006ستر )Stett,2004
توجه تقسیمشده
و یااار و سااایلگ  ،)Valera & Seidman,2006ساااتر
)Stett,2004
توجه فضایی
بوچ هویو و ییویو )Buchholz & Daves,2008
استخراج معنا
هویو و آننویل )Howley & Arrnold,2005
انسجام جزئیات
هویو و آننویل )Howley & Arrnold,2005
سرعت نامیدن حروف
س ویی و و گونگون )Snowling & Margaret,2012
سرعت نامیدن اعداد
س ویی و و گونگون )Snowling & Margaret,2012
سرعت نامیدن رنگها
س ویی و و گونگون )Snowling & Margaret,2012

مضامین سازماندهنده

نقص در توجه
توگبوئر و همکون (  ،)Tomboer et al,2016یونو و گ و
& Oraki
 ،)Yang & Meng,2016ونکاو و حیالن
& Gori
 ،،)Heidari,2015iگااااون و فکااااوتو
 ،)Facoetti,2014پاون و همکاون ( ،)Park et al,2013
بااووییر و همکااون (  ،)Bavelier et al,2013پیااری و
همکااون (  ،)Peyrin et al,2012ساات ک و همکااون (
 ،)Stenneken et al,2011ویااال یوساااوگون و پاااوگر
 ،)Vidyasagar & Pammer,2010مییاار و همکااون (
 ،)Lallier et al,2009بوچ هویو و ییویو & Buchholz
& Dillon
 ،)Daves,2008ییوااااو( و پیو گااااویو
& Valera
 ،)Pizzagalli,2007و یاااار و ساااایلگ
 ،)Seidman,2006پتکو و همکون (  ،)Petkov,2005ستر
)Stett,2004

نقص در انسجام مرکزی
عوو پاون و نجامآباوی ،)Alipor & Najmabadi,2014
هویو و آننویل )Howley & Arrnold,2005

نقص در سرعت نامیدن و پردازش
یبسااکو و همکااون (  ،)Debska et al,2016تااوگبوئر و
همکااون (  ،)Tomboer et al,2016بیوتااو و همکااون (
 ،)Biotteau et al,2015ننال و و همکاون ( Rendal et
 ،)al,2015پونعباااوو وفاااو و همکاااون ( Pourabas-
 ،)vafa,2015ییاااو و و همکاااون ( ،)Liao et al,2015
هوگویی و همکون (  ،)Hamalainen et al,2015نونتاو(
و همکاااون (  ،)Norton et al,2014بوگااال نویو و
سرعت نامیدن اشیاء (تصاویر)
سا ویی و و گونگااون  ،)Snowling & Margaret,2012همکاون (  ،)Bogdanowicz et al,2014ژو و همکاون (
& Park
 ،)4102پااااااون و مگبااااااونیی و
بیوتیو و همکون ( )Biotteau et al,2015
 ،)Lambardino,2013ویوفسو( و همکون ( Olofsson

مضامین
فراگیر
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مضامین پایه

مضامین
فراگیر

مضامین سازماندهنده

 ،)et al,2012ساا ویی و و گونگااون
))Margaret,2012
نقص در کارکردهای اجرایی
مفهومسازی
گر  ،)Gray,2015آه ر قربونو و همکون ( Ahangar
یو و همکون ( )Lezak,2004
 ،)Ghorbani et al,2015, 2014گی یویو و گوسو نسا
قصد و اراده
 ،)Aminaee & Mousavi-nasab,2014نونتااااو( و
یو و همکون ( )Lezak,2004
همکااون (  ،)Norton et al,2014آقوبوبااویو و همکااون (
برنامهریزی
 ،)Aghababaei et al,2012سو نسااااو( و ژنگاا ا
یو و همکون ( )Lezak,2004
 ،)Swanson & Jerman,2007باوکر و آیو ال & Baker
 ،)Ireland,2007کار و همکااون ( ،)Kirk et al,2006
عملکرد مؤثر
یااااااو و همکااااااون (  ،)Lezak,2004ناااااالیی
یو و همکون ( )Lezak,2004
)Endlich,2001
نقص در مهارتهای حرکتی
مهارتهای حرکتی درشت
بیوتیاااو و همکاااون (  ،)Biotteau et al,2015نیااال بیوتیااو و همکااون (  ،)Biotteau et al,2015نناال و و
همکون (  ،)Rendal et al,2015بوگل نویو و همکاون (
)Reid,2003
 ،)Bogdanowicz et al,2014ییو و و همکون ( Liao et
 ،)al,2015بااووییر و همکااون ( ،)Bavelier et al,2013
مهارتهای حرکتی ظریف
بر گبااوتو و همکااون (  ،)Brambati et al,2006نیاال
نیل )Reid,2003
)Reid,2003
& Snowling

هرین طوو و رو جدول مایهد می مور ب طرووو ی
مضیم سیزمینرهند چیوچو مرل هری مرنیخدی و
عصر منیخدی نیوسریخوانی مریمی :نقرص واجمرنیخدی،
نقص منیخدی -ارواوی ،نقرص رو مهریوتهری حیفظر ،
نقررص رو توج ر  ،نقررص رو انسرردیم مرورری  ،نقررص رو
سرعت نیم دن و پررازش ،نقرص ویووررهری اجرایری و
نقص رو مهیوتهی حرودی است.
شرح مضامین سازماندهنده
بی توج ب مسئ اص ی پووهو و ب ین ورر چریوچو
م هرررومی تررردوی مرل ر ر هررری مرررنیخدی و عصرررر
ووان منیخدی نیوسیخوانی ودام است؟ ییفد هی  0مضرون
سیزمین رهند وا موور منیسییی .راو رار و رو ارام هر
مضرون ب صووت جدا ین موور بصا .راو رفد است.
 نقصصصصج وا شصصصصناختي ( :)Phonologicalروتصق قیت مخد ف آ یهی واجمنیخدی پ وب نری وننردة
خوبی برا ماکرت خواندن است .ووروینی و رو ومد

آ یهی هی واج منیخدی تأخ ر راوند بر احدرریلزیریر رو
معرض نیوسیخوانی هسدند .)Tomboer et al,2016
 -نقصصج شصصناختي – ادراکصصي ( _Cognitive

 :)Cognitionماکرت مربوط ب نیوسیخوانی بر الیر
زیررری مررنیخدی و عصرررمررنیخدی مرررتبا اسررت.
ویووررهی مغی غ رطب عی بر عنروان یکری از رالیری
اصرر ی نیوسرریخوانی فرررض مررد اسررت Norton et
 .)al,2014فرایند ارواک وند و سررعت پرررازش هسرد
نیوسیخوانی ب حسی میآید .)Stenneken et al,2011
نقص منیخدی پ و ب نیوننردة زورهنشریم .بری از پری
بررررن برر نقررص واجمررنیخدی اسررت Aravena et
.)al,2016
 -نقج در مهارتهاي حافظه (:)Memory Skills

حیفظ ر یکرری از فراینرردهی مررنیخدی مهررم اسررت و ر
زیربنی ت کر و ییر ر مریبیمرد و نقرو حسریس رو
یرریر ر خوانرردن راور .هرچن ر نقررو زیرریر وا رو
نیتوانیهی ییر ر ای ی میوند .)Masoura,2006
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 نقج در توجه ( :)Attentionرو خوانردن ،توجروورک بیید از یک تصویر ب تصویر ریشر و از یرک و رر
ب و ر ریشر ،از یک پیوا راف بر پریوا راف بعرد و از
یک ص ص ب ص ص ریشر جیب جری مرور .وورورینی ور
نیتوانی ییر ر راوند اغ ر رو جیب جییی از یک مصرک
ب مصرک ریشر رچیو ماکی هسدند .ای نوع ووروین ب
رل ی نیوسییی رو توج اندخیبی و ترروری حرواس ،راوا
رامن توج وری هسدند ،ازای وو رچیو خ ریلپررراز و
وؤیی مریمروند  .)Heim et al,2010نقرص رو توجر از
ع و اص ی و مهم رو افرار مبدر ب اخدرل خواندن بر
مریو میوور .)Vidayasagar,2010
 -نقصصصج در انسصصص ام مرکصصصزي ( Central

 :)coherenceای نقص امیو ب افرار راور ور .ریرو
ب ر اسرردخراج معنرری و م هرروم و رری از بیفررت مو.ع ررت
ن سدند .ای افرار .یرو ب رو نظرر ررفد تصرویر و ری
ن سدند و اغ ر بر اطرعریت نریمربوط و جی ری مدرروری
میموند .روحیلیو سرنخهی مهری وا نیرید می رند
و حیو معنی رو آن بیفت هسدند .)Howley,2005
 -نقصج در سصرع

نامیصدن (:)Rapid naming

یکی از نقییص نیم برر رو نیوسیخوانی سرعت نریم برررن
است .)Rendall et al,2015
سرعت نیم ذاو سرریع و ریشرر انرداز رر هری
مربوط ب سرعت پرررازش مریتواننرد بر عنروان یکری از
ماخصونند هی نیوسیخوانی ریشرر اخردرالت عصربی
منیخد موند .)Park& Lombardino,2013
 -نقصصصج در کصصصارکرد اجرایصصصي ( Executive

 :)Functionسیز ونوهی اجرایی یک اصارح چدرر
ون است و فرایندهی مرنیخدی مدعردر وا ور رو وا
خدمت ب وفدیوهری و اعرریل هدفرنرد هسردند ،پومرو
مریرهرد  .)Lezak& Howieson,2009وورورین هرر
رو هی راوا نیتوانی ییر ر رو ویووررهی اجرایری
ب خصوص برنیم ویی و سریزمینرهری ،حیفظر فعریل و
بررررریزراو راوا مارررررکرت اسیسررررری هسررررردند
.)Endlich,2001

 -نقج در مهارتهاي حرکتصي (:)Motor Skills

ازجر ماکرت ووروین نیوسریخوانی ،یکپیوچر نبرورن
فعیل ت هی حرودی اسرت .مارکرت حروریت بریو و
حرویت ظریف رو افرار نیوسریخوان ریاوش مرد اسرت
.)Biotteau et al,2016
مرربک مضرریم ترسرر ممررد مرریمی  0مضرررون
سیزمینرهند و  30مضرون پیی است مکی .)1
اعتباربخشي چارچوب مفهومي
برا اوزییبی تص ی مضرون رو ای پرووهو ووش زیرر
بکیو رفد مد:
اسد یر از ود ذاوان مسدقی :اسرد یر از ود رذاو
مسدقی ،فرایند وایدی بررا اوزیریبی و وندررل و رت
تص ی هی مضرون اسرت .رو وویکررر پوزیدویسردی بر
پووهو هی و ی ،ای امر مایب مصیسب آمیو .یب ت
اطر نین روونی است و رو تص ی هی مصدوا وری یی
مایهد سیخدیوییفد صووت می رر .هردف ود رذاو
مسدقی ،رو اوثر مرواور ،اربریت ووایری و پییرییی تص ری
مضرون ن ست ب ک ورک ب پووهاشر است تری بر طروو
اندقرریر روبرریو سرریخدیو مضرریم پ اررنهیر خررور و
تصر ریتی و روبیو ود ذاو رفد اسرت ،فکرر ونرد.
ای موضوع ،و.دی برجسد تر می مرور ور م روضریت و
اندظیوات تص ی ر بیعا مور ب بخو خیصی از رار هی،
توج و یی از بخو هی ریشر صرف نظر وند؛ بنریبرای ،
ود ذاو مسدقی تی حد زیریر بر عنروان واهری بررا
اجدنی از عدم ع ن ت ،تص شر ب ویو میوور &King
.)Horrocks,2010
برا سندو ووایری ایر تصق رق ،عررو برر اینکر
مضیم فرا ر ،سیزمینرهند و پییر  ،بیمایلعر مبرینی
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
توسا خور پووهاشر توسا نرمافیاو  Nvivoبی توج بر
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
ود ذاو  ،ضریر پییییی مصیسب مد است .بدی منظوو
از ووش هولسدی اسد یر مد است و فرمول آن چن
است.
PAO= 2M/(n1+n2)= 2×240/(240+277)=0/928 )1
و رو آن  PAOب معنی روصد توافق مایهد مرد
ضریر پییییی) M ،تعدار توافق رو مصی ود ذاو و n1

تعدار واحدهی ود ذاو مد رو مرح اول n2 ،تعدار
واحدهی ود ذاو مد رو مرح روم است .ایر و.رم
ب ص ر ه توافق) تی یک توافق ویمی) مدغ ر اسرت.
لذا پیسخ ند د مصیسب ناین میرهد و ندیی تصق رق
از .یب ت اعدریر بیالیی برخووراو است.
ترسیم شبکه مضامین

شکل  .8شبکه مضامین
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بحث و نتی هگیري
رو ای پووهو بی توج ب اهر ت موضروع نیوسریخوانی،
مرل هی رومین و مداخرت زورهنشریم ابدردا مایلعریت
پ ا صیحر نظران موور بروسی .راو رفت و مضیم
منیخدی و عصر ووان منیخدی منیسییی مرد .آنشری بری
اسد یر از نظررات خبر رین و صریحرنظرران چریوچو
م هومی اعدبیوسندی مد و مبک مضریم رو .یلرر 0
مضیم سیزمینرهند نقییص منیخدی ارواوری ،نقرص
رو مهیوتهی حیفظ  ،نقص رو توج  ،نقص رو پرررازش
واجمنیخدی ،نقص رو انسدیم مروی  ،نقص رو سرعت و
پررازش نیم دن ،نقص رو ویووررهی اجرایی و نقص رو
مهیوت هی حرودی) و  30مضیم پیی ترس م مرد .بری
توج ب ندیی پووهو هی مدعدر و ب آن هری امریو
مد میتوان ند در رفرت ور وورورین نیوسریخوان رو
انواع مهیوتهی منیخدی و عصرر ووانمرنیخدی رچریو
نقررص هسرردند ،ناررینشرهی مررنیخدی نیوسرریخوانی رو
مراحی اول ومد از طریق ضعف رو توانیییهی مخد ف
منیخدی و عصبی خور وا ناین میرهند ،نقص منیخدی
پ وب نیونندة زورهنشیم .بری از پری برررن بر نقرص
واجمررنیخدی اسررت بنرریبرای برری توجرر برر مسررئ
انعایفپذیر مغی و میایری مرنیخدی و عیط ر مثبرت
ییر ر رو بیز  ،آموزش مرل هی مرنیخدی و عصرر
ووان منیخدی ب ین مد رو .یلر بیز ب صووت آمروزش
ترم ری فارر ن تنهی رو رومین ،بیعا بهبور و بیال وفد
سرراح عر کرررر تصصرر ی مرریمررور ب کرر سرریخت و
جرع آوو بیز هی مرتبا بی چریوچو م هرومی ب رین
مد میتواند رو مداخرت زورهنشیم مرنیخدی و عصرر
ووانمنیخدی رو پ و از ربسدین ن ی مررر بیمد.
هرچن سیخت بسد بیز هی آموزمی مررتبا بری
چرریوچو م هررومی معرفرریمررد مرریتوانررد واهشارری
مع رررین ،مرب ررین ،ووانمنیسررین و رومررینشران حرروز
اخرردرلهرری یرریر ر  ،برریصخص ووروررین برری اخرردرل
خواندن بیمد .ازجر مصیس ایر چریوچو م هرومی،
جیمع ت آن بی توج ب پووهوهی مرتبا تیونون است

و روبر رندة اغ ر اووین مرل هی نیوسیخوانی اسرت.
از مصدوریتهی ای پووهو عردم اطر نرین بر اینکر
هر مضیم نقص منیخدی ،ذور مد است .ندیی ایر
پووهو میتواند ب عنوان نقا عا ری رو آمروزشهری
توانبخای مرنیخدی و عصرر ووانمرنیخدی اخردرالت
ییر ر ب ویو نیوسیخوانی مصسو مور.
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