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 روش این در کودکان که کنند می ادعا آنها. است معنی کشف نیز خواندن از هدف و است معنایی

 زبان شواهد .نمایند کشف خوداکتشافی فرایند طریق از توانند می بعدا را حروف آوایی های ارزش
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 ABSTRACT 

There are two main approaches to teaching writing skill to children: the sound-

based approach and word-based approach. In alphabetic or phonics approach 

which is one of the oldest and known methods, writing / reading teaching 

begins with the teaching of individual sounds to children.  In contrast, in the 

word-based approach, the teaching of the writing system begins by reading and 

writing the words. While introducing these two common approaches to writing 

spelling skills, this paper attempts to compare the advantages and disadvantages 

of each one by providing evidence from Persian and English languages. 

Proponents of the traditional, alphanumeric style believe that this method brings 

phonological awareness to learners, which helps them to read the meaningless 

and new words. The advocates of the rival method, the word-based method, 

believe that in the teaching of reading, the focus should be on the whole word, 

because the whole word is a semantic unit and the purpose of reading is also the 

discovery of meaning. They claim that children in this way can discover the 

phonological values of letters later in a process of self-discovery. Evidence of 

English and Persian indicates that skilled readers use a word-based approach. 



 12                        نوشتاری فارسی به کودکان ابتدایی مهارت آموزش رویکردهای

 مقدمه 

 بر د،بفهم را آن و کند تکلم زبانی به است قادر که فردی هر معنا، یک به. است مختلف وجوه و ابعاد دارای زبان یادگیری

 مستلزم زبان یک بر تسلط امروزه اما. است کافی آن شفاهی مهارتهای به تسلط زبان، یک دانستن برای یعنی. دارد تسلط زبان آن

 یعنی زبان شفاهی مهارت دو کودکان اگرچه. باشد می نیز – خواندن و نوشتن توانایی یعنی – زبان آن کتبی مهارتهای بر تسلط

 رسمی آموزش نیازمند نوشتن و خواندن مانند کتبی مهارتهای آموزند، می خانواده در و ناخودآگاه ورتص به را شنیدار و گفتار

 .است

 بر مقدم باید مهارت دو از کدامیک که شویم می مواجه پرسش این با نوشتاری و خوانداری سواد آموزش برای عمل در

 یک نوشتن مهارت مقابل در و است دریافتی و تشخیصی تمهار یک خواندن مهارت  نوشتن؟ یا خواندن مهارت: باشد دیگری

 باید طلبد می کمتری ذهنی فعالیت و دارد کمتری پیچیدگی که ها داده دریافت رسد می نظر به. است تولیدی و ابتکاری فعالیت

 طوری همان درست بخوانند یکاف اندازه به باید شوند نوشتن به وادار آنکه از قبل کودکان رو، این از و باشد آنها تولید بر مقدم

 مهارت آموزش در منطقی ترتیب این متاسفانه. کنند می دریافت گوش راه از را زبانی های داده مدتها زدن حرف از قبل که

 کاغذ صفحه روی آن حرکت و گیرند بدست قلم توانند نمی درستی به هنوز کودکان که حالی در و شود نمی رعایت نوشتن

 .شوند می نوشتن به مجبور کنند مدیریت

(  الخط رسم) نگارش نظام نوع دو  مجموع، در. گیرند می قرار استفاده مورد گفتاری زبان نمایش برای نوشتاری های نظام

 ممکن نماد یک صدا، بر مبتنی های سیستم در.  محور-معنا نوشتاری نظام و   محور -صدا نوشتاری نظام: دارند وجود جهان در

-Yule , 541::105)  دهد نشان( ژاپنی زبان مانند) را   بخش یک یا و( فارسی و انگلیسی زبان های مانند)  آوا/  صدا یک است

 دهد می نشان معنایی واحد یک عنوان به را کلمه یک یا مفهوم یک نماد هر معنی، بر مبتنی های سیستم در دیگر، سوی از(. 501

 صدا، بر مبتنی های سیستم حتی(. Falk , 11:8:120)شود می نامیده نیز ه نگارواژ سیستم همچنین سیستم این(. چینی زبان مانند)

 بین یک به یک رابطه لزوما اما دهند، نشان را صوتی نمادهای از ترکیبی یا کلمه یک کل توانند می نیز الفبایی، های زبان مانند

 را موضوع میخواهم اجازه نوشتاری های نظام این بین تمایز نمودن روشن برای. ندارد وجود کلمات نوشتاری و  گفتاری صورت

 الفبایی و  محور-صدا سیستم یک از که فارسی زبان در. بگیرید نظر در را فارسی در "زیبا" کلمه. دهم توضیح مثال یک ذکر با

 زبان در کلمه همین. شود می داده نمایش ا+  ب+  ی+ ز های واج از یک هر برای عالمت چهار با کلمه این کند، می استفاده

 می نشان را بخش/  هجا یک کدام هر که شود می داده نشان عالمت دو با است هجانگار اما محور-صدا زبان یک که ژاپنی

 یک با آن، تلفظ از صرفنظر "زیبا" مفهوم و کلمه کل است نگار واژه و محور-معنا زبان یک که چینی زبان در. با+  زی: دهند

 .شود می داده نشان عالمت

 یا آوانگار های زبان از تر طوالنی و تر سخت مراتب به( چینی مثل) واژه نگار های زبان در نوشتار و خط فراگیری فرآیند

 عالیم مجبورند نتیجه در و بیاموزند نوشتاری عالمت زبان، موجود های واژه تعداد به تقریبا باید آموزان زبان زیرا است هجانگار

 و  داد نمایش کامل طور به را کلمه یک آوایی، عالیم ترکیب با توان می نیز آوانگار زبانهای در البته .بسپارند خاطر به را بیشتری

 آموزش شود، می نامیده   محور-آوا روش که اول روش در. گیرد¬می شکل نوشتاری نظام آموزش برای شیوه دو نیز اینجا در

 نظام آموزش گویند می  محور-کلمه روش را آن که دوم روش رد. شود می آغاز انفرادی صورت به الفبا آموزش با نوشتار

 های یافته به استناد با را رویکرد دو این از یک هر معایب و مزایا ، ادامه در. شود می شروع کلمات آموزش با نوشتاری

 . می دهیم قرار بررسی مورد انگلیسی و فارسی از شواهدی ارائه و زبان روانشناسی
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 در(. Ehri , 1111) است کودکان به نوشتاری سواد آموزش شیوه ترین رایج و ترین قدیمی واقع، در ،محور - آوا شیوه  

 می کودکان واقع در. است واج همان یا تلفظی صورت یک معادل نوشتاری نماد هر که گیرند می یاد کودکان شیوه، این

 به یافتند تسلط الفبا حروف از یک هر تلفظی ارزش هب که زمانی و است خاص صدای یک دهنده نشان الفبا حرف هر که آموزند

 که گیرند می یاد ترتیب، همین به. دهند نشان را کلمه یک و نمایند ترکیب هم با را حروف این چگونه که آموزند می تدریج

 . نمایند تجزیه آن دهنده تشکیل صداهای به را کلمه یک

 ناگزیر، است، آور کسالت و کننده خسته فرآیندی کودکان برای االفب حروف تک تک آوایی ارزش آموختن که آنجایی از

 استفاده  آموزشی بازیهای و تدریس متنوع روشهای از و باشد نشاط با آموزش محیط و کوتاه درس جلسات باید  شیوه، این در

 رایج و سنتی روشهای از شرو این. است روند این تقویت برای جانبی فعالیتهای جمله از نیز کشیدن صدا و  کردن بخش. گردد

 فرآیند از شیوه این در  منطقی، لحاظ به. است بوده گذشته سالهای در فارسی زبان  خوانداری و نوشتاری مهارت آموزش در

 . گردد می استفاده( کل به جز)  استقرایی

 به آموزند می آموزان دانش و دارد تاکید کلمه آن کلیت به نگاه با کلمات معنی رمزگشایی بر محور -در مقابل، روش کلمه 

 دیدگاه بر نگرش نوع این. ببینند کلی معنایی واحد یک عنوان به را کلمه آن کلمه، یک سازنده حروف تک تک بر تمرکز جای

 ابزارهای از روش این در موثرتر یادگیری برای(. Zandi, 541::152)است استوار گشتالت روانشناختی دیدگاه و  قیاسی منطقی

 سابقه و قدمت از الفبایی، روش یعنی رقیب، روش به نسبت روش این. شود می استفاده نیز ها کارت فلش مانند کمکی آموزشی

 فارسی جمله از ، دنیا های زبان از بسیاری در خواندن و نوشتن مهارت آموزش برای اخیر سالهای در اما است برخوردار کمتری

 &  Steinberg)  است شدده ایجددداد محدددور کلمه روش به محدددور الفبا روش از معنددادار  تغییددر یک انگلیسی، و

Sciarini, 5442). نگرش تغییر این پس در شناختی زبان و شناختی روان استداللهای چه که است این اساسی پرسش حال 

 .  پردازیم می نظریه دو این منتقدان و طرفداران انتقادات و نظرات به بعد بخش در. دارد وجود

 

 های پژوهشپرسش
 :این پژوهش در صد پاسخگویی به این سوال اساسی است که

 ؟دارای ارجحیت می باشد  کدام یک از دو شیوه موجود برای آموزش مهارت نوشتاری 

 سوال جزئی تر می باشد: سهو برای این منظور به دنبال یافتن پاسخ برای 

محور برای -محور یا آوا-نشان دهنده برتری کدام یک از دو روش کلمه. پزوهش های انچام شده در مورد سایر زبان ها 1

 آموزش مهارت خواندن است؟

 یافته های روان شناسی و مطالعه ساختار ادراکی انسان به نفع کدام یک از دو شیوه آموزش مهارت خواندن است؟ -5

 ام یک از دو رویکرد می باشد؟کدارجحیت تایید کننده  از طرف گویشوران داده های زبان فارسیپردازش  -3

 

 پژوهش روش

وهش به توصیف دو شیوه رایج در آموزش خواندن و سپس مقایسه این دو روش می پردازد و بنابراین این پژوهش از این پژ

زیرا برای  است پیمایشی و مقایسه ای است. این پژوهش از نظر نوع کتابخانه ای و در عین حال توصیفی یتحقیق روشنظر 

های پیشین مراجعه شده است و در بخشی دیگر از  گویی به بخشی از پرسش های پژوهش به منابع کتابخانه ای و پژوهشپاسخ
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برای گردآوری داده ها استفاده شده اند. یکی از آنها حاوی  پرسشنامهداده ها استفاده شده است. دو  آوری جمع برایپرسشنامه 

وندگان با دریافت آنها در فضای مجازی و مطالعه آنها در پایان نظر خود را اعالم یک متن با غلط های امالیی بود که پرسش ش

طراحی شد. پرسشنامه دیگر حامل پرسشی  ،می کردند. این پرسشنامه با اقتباس از یک پرسشنامه انگلیسی و ترجمه آن به فارسی

 فضای مجازی توزیع شد. درباره روش مورد استفاده در آموزش مهارت نوشتاری بود که بین مدرسان در 

 

 های پژوهشیافته
 جدل و بحث دیدگاه دو طرفداران بین خوانداری/  نوشتاری مهارت آموزش روش دو این از یکی انتخاب سر بر همواره

 مدیران و اجرایی سیاستگذاران میان دیگر، طرف از و تربیتی علوم متخصصان بین طرف یک از مجادله این. است داشته وجود

 مجالس و مطبوعات سطح به حتی کشورها برخی در مباحثات و مناظرات این و  است جریان در مختلف سطوح در آموزشی

 که هستند مدعی الفبایی روش طرفداران(. National Reading Panel Report: 5444)است شده کشیده نیز قانونگذاری

 های آزمون در بیشتری موفقیت محور – کلمه شیوه به نسبت یالفبای شیوه آموزان سواد که اند داده نشان 1114 دهه های پژوهش

 موفقیت دلیل که کنند می استداالل محور -کلمه روش حامیان مقابل، در(. Reyhner , 5448)کنند می کسب خواندن مهارت

 گردد می بر ارسمد در آموزش کیفیت و آموزان دانش اجتماعی محرومیت  و مالی فقر مانند عواملی به آموزان زبان این کمتر

(ibid .) 

 بر بنا. گردد آغاز الفبا حروف انفرادی آموزش با باید خواندن آموزش که باورند این بر محور -آوا /  الفبایی شیوه طرفداران

 , Ehri , 1111; Adams)معناست سپس و زبان گفتاری صورت به نوشتاری صورت تبدیل فرآیند خواندن، آنان، عقیده

1110; Foreman  et. al, 1118 .)را الفبا حروف آوایی ارزش ابتدا کودکان روش، این در که کنند می استدالل چنین آنها 

 به موضوع این و( Perfetti & Rieben , 1111)گیرند می یاد را[ کلمه] حروف این ترکیب آوایی ارزش سپس و آموزند می

 هم را  نامفهوم/   معنی بی کلمات حتی عدب مرحله در توانند می که دهد می شناختی واج آگاهی نوعی آنان

 که گوید می( Sabbaghian, 5445:11) صباغیان(. Gowsami & Bryant , 111:4; Scarborough, 5445)بخوانند

 .بخواند دیگران کمک بدون و مستقال را جدید کلمات بتواند تا کند می کمک فرد به روش این

 عنوان به کلمه که آنجایی از و تلفظ، تا باشد معنا بر تمرکز باید خواندن در که دندمعتق محور - کلمه شیوه موافقان مقابل، در

 اهمیت و نقش منکر استدالل های شان در آنها .است محور - کلمه لزوما معنادار خواندن میگردد، تلقی معنایی واحد یک

 در مختلف آواهای با کودکان آشنایی از پس واندت می شناختی واج آگاهی این که معتقدند اما ؛نیستند زبان فراگیری در آگاهی

 Steinberg) سیارینی و استینبرگ. پذیرد صورت قیاسی شیوه به  آوایی رمزگشایی و  اکتشافی خود طریق از گوناگون کلمات

 & Sciarini, 5442 )بی تکلما خواندن حتی و نادرند بسیار محور - آوا شیوه برتری کننده تایید پژوهشهای که معتقدند 

 مهارت که است ذکر به الزم. است معنی کشف خواندن، از واقعی مقصود که چرا .نمی گردد تلقی مزیت یک زبان در معنی

. نیست پذیر امکان دیگری بدون یکی رشد و اند وابسته هم به اما متفاوتند، هم با ماهوی لحاظ به چند هر نوشتن، و خواندن

 اولویت رعایت. است  تولیدی مهارت یک که است نوشتن مهارت بر مقدم ست،ا دریافتی مهارت یک که خواندن مهارت

 شد. خواهد پرداخته بدان خود جای در که است مباحثی از خود سنتی های شیوه در مهارتها این آموزش

 تنهایی به ها صامت زیرا است پیچیده و دشوار فرآیند یک آن دهنده تشکیل آواهای از استفاده با کلمه رمزگشایی فرآیند

 واژه یک معنایی بخش( Steinberg  & Sciarini, 5442 )سیارینی و استینبرگ عقیده به که حالی در نیستند تلفظ قابل
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 صورت به راحتی به را....  و پ، ب، خ، چ، ج، مثل هایی صامت است معتقد نیز( :Zandi,541) زندی. هاست صامت به متکی

 این بر( :Zandi,541) زندی که دیگری اشکال. شود می تلفظ نیز " إ" مصوت آنها راههم به و نمود تلفظ توان نمی جداگانه

 هستند آن نماینده حروف آن که زبان آواهای با نوشتاری نظام یک حرفی های نشانه اسامی که است این داند می وارد روش

 تحلیلی روش بنابراین. باشد می( س) آوای ندهده نشان اما شود می خوانده سین الفبا در که س حرف مثال دارند؛ ضعیفی ارتباط

 جداگانه روش دو محور - آوا و محور – حرف روش اینجا در البته. نیست برخوردار مستحکمی علمی پشتوانه از محور - حرف

 .شوند می گرفته نظر در آواها نوشتاری نماد عنوان به حروف و شوند نمی تلقی

 انتقال در صامت حروف اهمیت خصوص در( Steinberg  & Sciarini, 5442)سیارینی و استینبرگ که دیگری نکته

 همخوان ساختار طریق از سادگی به را ناشناخته کلمه یک توانیم می اغلب ما واقع، در که است این کنند می مطرح کلمه معنای

 کلمات کنید سعی نمونه برای. زد حدس را کلمه آن توان می سختی به ، مصوت حروف تمام داشتن با اما بزنیم حدس آن های

 . کنید بازسازی را 5 و 1 جمله

1 :- -e   -i- - -   - a -   -u- - e -   o- -  a-   - e -   o- - o- - . 

5 :Th-   l-ght    w-s    t-rn-d     -ff      -t    t-n     -cl-ck. 

 و زد حدس توان می راحتی به را دوم جمله کلمات مقابل، در و است، غیرممکن تقریبا اول جمله در کلمات بازسازی مسلما

 ممکن انفرادی صورت به ها صامت تلفظ که آنجایی از و هاست صامت عهده بر معنا انتقال اصلی نقش که معناست بدان این

 یک خود این و شوند داده آموزش کلمه قالب در باید بنابراین دارند،( همخوان) مصوت یک به نیاز شدن خوانده برای و نیست

 برای مشخصی عالیم عمدتا که فارسی زبان الخط رسم در البته. است محور-کلمه شیوه مزیت برای دیگر روانشناختی توجیه

 برای. شود می آشکار بیشتر کلمه معنای انتقال در ها صامت نقش شوند، می نوشته ها صامت غالبا و ندارند وجود ها مصوت

 :کنید مقایسه مه با را 0 و 3 جمله مطلب، شدن روشن

 .مد -       ن – ر – ب        در      د مر   ن –( 3

 .  - - آ         - ا – ا -       - -    - - -    -آ( 0

 که چنان .است ممکن غیر تقریبا 0 شماره در ولی ساده تقریبا 3 شماره جمله در ها کلمه بینی پیش که کنید می اعتراف حتما

 ;Gates,1158; Goodman, 11:3)معناست رمزگشایی حوزه، این متخصصین نظر از خواندن، از نهایی هدف دانیم، می

Smith, 1185 )آنها راس در و روانشناسی نظران صاحب از گروهی. است تر مناسب محور-کلمه رویکرد منظور، این برای و 

 تدریج به سپس و کند می توجه آن کلیت به نخست ها پدیده با برخورد هنگام انسان که اند عقیده این بر گشتالت مکتب پیروان

 فراگیران به کلی صورتهای ابتدا باید نیز یادگیری - یاددهی های برنامه در افراد، این نظر به. برد می پی آن سازنده اجزای به

 سازیم ملکا را ها پدیده ماهیت از افراد شناخت آنها، سازنده اجزا به کلی صورتهای تجزیه با سپس و شوند داده آموزش

(Zandi, 541: .)ذهن عملکرد زمینه در شده انجام آزمایشات. است استوار روانشناختی دیدگاه همین بر محور - کلمه رویکرد 

( Adams:1110) آدامز و( Byren:1115)بایرن. است واقعیت همین موید نیز کلمات رمزگشایی و خواندن هنگام به انسان

 کاراکترهای با انگار که کنند می برخورد ای گونه به آنها با انگلیسی کلمات با برخورد هنگام به زبان انگلیسی افراد که معتقدند

 از بسیاری متوجه رو این از و کنند نمی ها واج و حروف یعنی آنها دهنده تشکیل اجزای به توجهی و اند شده روبرو چینی زبان

 از که کنند می گزارش( Steinberg  & Sciarini, 5442)یسیارین و استینبرگ نمونه، برای. شوند نمی امالیی های غلط

 با که افرادی وجود این با است، بوده متعددی امالیی اشتباهات دارای که اند کرده منتشر اینترنتی فضای در را متنی 5443 سال
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 را امالیی غلط حاوی ماتکل راحتی به واقع در و  اند نداشته متن آن و کلمات معنی درک در مشکلی هیچ اند کرده برخورد آن

 :است آمده پایین در متن آن از بخشی.  اند نموده بازسازی ذهنشان در

“Aoccdring to rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it deosn’t mttaer in what order the 

ltteers in a word are, the olny iprmoetnt thing is the frist and lsat ltteer be at the rghit pclae”  

 

. آنها دهنده تشکیل حروف نه و کنیم می تمرکز کلمات کلیت روی بر ما خواندن، هنگام به که دهد می نشان موضوع این

 های غلط حاوی که را فارسی متنی منظور این برای و گذاشت اجرا به فارسی زبان مورد در را مشابهی آزمایش نیز نگارنده

 :است نموده دریافت را خوانندگان بازخورد و نموده منتشر یمجاز فضای در بود امالیی

 که کند می مخشص که است شده اجنام مغز در کمالت شدن خوانده روش روی تقحیقی انگلتسان کبمریج داشنگاه در"

 هم به دوجو با که است دلیل هیمن به. خاوند می را کمله و کرده پرزادش را کمالت اتنهای و اتبدا حروف تهنا انسان مغز

  "بخاونید را آن تواسنتید شما نوتشه این ریتخگی

 ای عده حتی و نمایند بازسازی شان ذهن در را ها غلط و کنند درک را فوق متن بودند توانسته خوانندگان همة تقریبا

 زبانی با انسان گرا که دهد می نشان آزمایش این.  اند نشده امالیی اشکاالت از برخی وجود متوجه ابتدا در که کردند گزارش

 انتهای و ابتدا پردازش و متن خواندن با تواند می او مغز  بخواند، و بنویسد زبان آن به و کند صحبت روز طول در مشخص

 .بخواند صحیح بطور را آن -باشند هم غلط اگر- حروف

 

 گیریبحث و نتیجه

زش مهارت نوشتن باید از چه نقطه ای آغاز کرد: از آنجه که در این مقاله به واکاوی آن پرداختیم این است که برای آمو

 مهارتهای آن در که شود رعایت هم اینجا در کودکانحروف به کلمه یا برعکس؟ اگر توالی منطقی در زبان آموزی طبیعی 

 بخوانند یدبا ابتدا کودکان نیز خوانداری/نوشتاری مهارت آموزش در است،( گفتار)تولیدی مهارتهای بر مقدم( شنیدن) دریافتی

 زیرا شود شروع زبان در معنادار واحد کوچکترین عنوان به کلمات خواندن با تواند می خواندن که است طبیعی. بنویسند بعد و

 کلمات دهنده تشکیل اجزای کشف باعث خود به خود خواندن مهارت کسب اما. نیست معنا درک جز چیزی خواندن از هدف

 کلمات خواندن در توانند می بعدا شدند آموخته قیاسی و خوداکتشافی فرآیند یک طریق از که آواها این. شود می – آواها –

 . شوند گرفته کار به خاص اسامی مثل جدید کامال

 شد خواهد فراگیران در شناختی واج آگاهی نوعی ایجاد به منجر روش این که هستند مدعی محور - آوا رویکرد طرفداران

(Ehri, 1111; Adams, 1110; Foreman , et al, 1118 .)دانش این به یابی دست لزوم منکر نیز رقیب رویکرد طرفداران 

 رویکرد در. است شناختی واج دانش این به یابی دست چگونگی در آنها دیدگاه تفاوت اما نیستند آن اهمیت و شناختی واج

 کننده خسته کودکان برای که شود آغاز الفبا روفح نام به معنی بی عالیم برخی نگارش و تکرار با خواندن آموزش الفبایی،

 در و هستند مشخصی معنای دارای که کنند می کلماتی خواندن به شروع ابتدا کودکان محور-کلمه روش در که حالی در است

 به را خواندن خود این و باشند می کودک پیرامون محیط در عینی مصداق دارای که کنند می شروع کلماتی با عمدتا امر بدو

 .کند می تبدیل معنادار و هدفمند فعالیت یک
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 به الفبا حروف آن، در که "ترکیبی رویکرد" عنوان با بود قائل سومی رویکرد به توان می اینجا در  رویکرد، دو این کنار در

 با را محور - کلمه و محور - آوا رویکرد دو هر مزایای رویکرد این. شوند می آموخته کلمات خواندن طریق از قیاسی روش

 به مدتی از بعد کودکان طرفی از و گیرد می فاصله محور - آوا روش یکنواختی از خواندن طرف یک از. داشت خواهد خود

 التحصیالن فارغ از تعدادی از نظرسنجی یک در نگارنده. کنند می پیدا دست الفبایی شیوه نظرطرفدان مد شناختی واج آگاهی

 :دانند می تر مناسب نوشتن مهارت آموزش برای را روش کدام که پرسید ناسیش زبان یا فارسی زبان رشته

 است؟ تر مناسب کودکان به خواندن مهارت آموزش برای شیوه کدام شما نظر به

 ترکیبی شیوه. 3( محور کلمه) معنایی شیوه. 5( محور - آوا) الفبایی شیوه. 1

 آوا روش نیز درصد : و کردند انتخاب را محور – کلمه روش دگاندهن پاسخ از درصد 51 که داد نشان آمده بدست نتایج 

 .بودند موافق ترکیبی روش با( درصد 20) بقیه و را محور -
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