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 چکیده

آمتاری   ی جامعته  ان صورت گرفتت  آموز دانشورزی بر کاهش اختالل خواندن  جرئتآموزش  تأثیربررسی  منظور بهاین پژوهش 

بته   کننتده  مراجعته سوم، چهارم و پنجم ابتدایی دارای اختتالل خوانتدن و    های پایهان پسر آموز دانش ی کلیهاین پژوهش شامل 

 گیری نمونهو روش  باشد می، اند بودهمشغول به تحصیل  99-94مرکز اختالالت یادگیری شهرستان رودسر که در سال تحصیلی 

انتخاب گردیدنتد و بته    موردمطالعه از میان جامعه است که آموز دانش 40، متشکل از ها نمونهع در دسترس بوده است  هم از نو

گتروه آزمایشتی تحتت آمتوزش متغیتر مستتلل شتامل         ( در دو گروه آزمایشی و گواه جایگزین شدند کشی قرعه) تصادفیروش 

 گونته  هتی  دقیله( قرار گرفتند ولی گروه گواه تحتت  00) ای جلسه 8آموزشی  ی بستهمندی در قالب  جرئت های مهارتآموزش 

کودکتان و   ی ویتژه  4مورد استفاده شامل آزمون خواندن و نارساخوانی )نما(، آزمون هوشتی وکستلر    ابزار آموزشی قرار نگرفتند 

بتا   آمده دست به های دادهست و با گروه گواه ا آزمون پس – آزمون پیشاست  طرح پژوهش، از نوع  LDبالینی مراکز  ی پرسشنامه

نتتای    قترار گرفتت    وتحلیتل  تجزیته متورد   SPSS19 افتزار  نرمبا استفاده از  (mancovaچند متغیره ) کوواریانسروش تحلیل 

آزمتون خوانتدن و    در منتدی،  جرئتت  هتای  مهتارت چند متغیره نشان داد که گروه آزمایشی پس از آمتوزش   کوواریانستحلیل 

 گروه کنترل تغییتر چنتدانی نکردنتد     که درحالینسبت به گروه کنترل نشان دادند   داری معنینهایی، عملکرد نارساخوانی )نما( 
ان دارای نتاتوانی خوانتدن )نارستاخوان(    آمتوز  دانتش مندی باعث کاهش اختتالل خوانتدن    جرئت های مهارتاستفاده از آموزش 

  شود می

 ان دارای ناتوانی خواندن آموز دانش، اختالل خواندن ،مندی جرئت کلیدواژه:
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 مقدمه-1

مختلف حیاتی است توانایی خواندن استت    های مهارتبشر که پایه و اساس دانش و  های توانایی ترین ضروریو  ترین پیچیدهیکی از 

پترورش آن  بنابراین توجه به ابعتاد مختلتف خوانتدن و     شود؛ میشناختی انسان محسوب  های تواناییخواندن جزو  که اینبا توجه به 

 ویتژه  بته متخصصتان و   متدنظر است که باید  ناپذیر اجتنابآغازین یادگیری و دبستان، از ضروریات  های سالدر سنین رشد و  ویژه به

مربوط بته آمتوزش زبتان     مسائل ترین زیربناییو  ترین ملدماتییادگیری خواندن کلمات فارسی از  درواقعمراکز آموزشی قرار بگیرد، 

نتوعی از ناهنجتاری یتادگیری زبتان استت کته باعتث ایجتاد          یا دیسلکسی 1(  اختالل خواندن1939جی پاکدامن،ساو) استفارسی 

  شود میمشکالتی در خواندن، دیکته و در برخی موارد هم در نوشتن 

د متوست  یتا   ذهنتی در حت   های تواناییانی که دچار ناتوانی یادگیری در خواندن هستند با وجود مشکالت خواندن از نظر آموز دانش

(  این افراد که در کشور ما نارساخوان هم نامیده می شوند، به دلیل داشتتن مشتکالتی در خوانتدن،    1998، 2باالتر می باشند )آکلند

اغلب در برخی دروس دیگر که بیشتر با خواندن مرتب  است با مشکل مواجه می شوند  با اینکه هوش این افراد طبیعی استت ولتی   

بنابراین یا به سختی ادامه تحصیل می دهند و یا ترک تحصیل متی کننتد کته     ؛فت تحصیلی مطلوبی داشته باشندنمی توانند پیشر

این مسئله باعث ایجاد آسیب های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و عاطفی و روانی بسیاری در درجه ی اول برای خود فترد و ست س   

بر اساس آمار هتای جهتانی نارستاخوانی از متتداول تترین نتوع اختتالالت        (  1934برای جامعه در پی دارد )حسینی گوران آبادی، 

درصد( جهتان   0تا  9و براساس آمار های رسمی در ملایسه با سایر اختالالت درصد باالتری ) باشد مییادگیری در کودکان دبستانی 

نی جمعیت کشور و جوان بتودن جمعیتت   درصد( در کشور ما به خود اختصاص می دهد که با توجه به روند افزایش کنو 12تا  4و )

 ( 1999تبریزی ) گردندافراد درگیر این معضل یادگیری  کشور انتظار می رود که تعداد زیادی از

ان، بارزترین و ساده ترین نشانه ای استت کته بته    آموز دانشاختالالت در خواندن  وجود (،1990و مک الفلین ) 9به علیده ی واالس

از آنجا که یادگیری و فهم دروس مدرسه  و ؛ان را در حوزه های دیگر تحصیلی پیش بینی کردآموز نشداکمک آن می توان شکست 

بر خواندن صحیح و درک مطالب خوانده شده، مبتنی است  مشکالت خواندن را مهم ترین عامل شکستت در متدارس دانستته انتد     

 80فتته هتای کتاپالن و ستادوک گفتته انتد کته حتدود         ( در تاییتد یا 1985) 0( و لیتون 1935) 5(  کترک 1999 سادوک 4)کاپالن،

یادگیری، دارای اختالالتی در خواندن یا نارسا خوانی هستند  بتدون تردیدخوانتدن مهتم تترین و      های تواناییدرصدکودکان دارای نا

در نوشتتن  ان در ستال اول دبستتان   آمتوز  دانتش فعالیت آموزشی کودکان در ستالهای آغتازین مدرسته استت و اغلتب       ترین پیچیده

)رونویسی کردن( و حساب کردن با مشکالت قابل توجهی مواجه نمی شوند، اما زمانی که آموزش خوانتدن بته طتور جتدی شتروع      

کته تعتداد زیتادی از     شتود  متی زمانی که جمالت و عبارات با تصاویر و نلاشی های گوناگون همراه نباشد، مشتاهده   ویژه به، شود می

از آنجا که از نظر  و ؛دن با مشکل مواجه شده و نیازمند به کمک و راهنمایی های قابل توجهی هستندان در حوزه ی خوانآموز دانش

یادگیری همواره درصد باالتری را به خود اختصاص می دهد، بنتابراین در   های تواناییدر ملایسه با سایر نا شیوع، اختالل در خواندن

شی مربوطه، همواره این پرسش های مهم مطرح بوده است که؛ علتت اصتلی بته    کلینیک های اختالالت یادگیری و سایر مراکز آموز
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وجودآمدن این اختالل چه بوده است؟ و یا با چه روش هایی می توان در جهت آموزش، اصالح، بهبتود و کتاهش میتزان مشتکالت     

مهم زنتدگی بتا ایتن اختتالل پیتدا       های مهارتان اقدام نمود؟ و اینکه آیا می توان ارتباطی بین کمبود برخی آموز دانشخواندن این 

 کرد؟

ان دارای اختالالت یادگیری متوجه این موضوع شده است کته بیشتتر ایتن کودکتان خجتالتی و      آموز دانشمحلق در جریان کار با  

ی طیتف  ورز جرئتت کمرو هستند و در ارتباطات اجتماعی ناشیانه عمل میکنند، پژوهشها نیز نشان داده اند که منفعل بودن و عدم 

 زیادی از مشکالت را ایجاد می کند که برخی از آنها عبارتند از:

 افسردگی، عصبانیت از خود، احساسات درماندگی، ناامیدی و نداشتن کنترل در زندگی -

 رنجش و عصبانیت از دیگران -

 ناکامی در بسیاری از موقعیت هایی که فرد نمی تواند به خواسته ی خود برسد  -

 و در مواردی م به شیوه ی مناسبی ابراز نشود، روی هم انباشته شدهانفجار خشم )وقتی خش -

  شود میبه شکل نامناسب و پرخاشگرانه ابراز 

  شود میهای زیادی  اضطراب و در پی آن اجتناب از افراد و موقعیت هایی که سبب ناراحتی و از میان رفتن فرصت -

از احساستات و خواستته    فرد ملابل شود میت و منفی که باعث ضعف در رواب  بین فردی و ناتوانی در بیان احساسات مثب -

 های فرد، اطالعی نداشته باشدو نتوانداقدامی درجهت حصول آنها انجام دهد 

 فرد نتواند در برابر دیگران قاطعانه عمل کند  شود میرفتار فرد که باعث  -

دست آوردن خواستته هتای ختود، اصترار بیشتتری      توقع آنان بیشتر شود و برای به  شود میتلویت رفتار دیگران که باعث  -

 داشته باشند 

در نتیجه باعث از دست  ابراز و درخواست از معلم را نخواهند داشت و جرئتدر صورت درخواست نمره ی اضافی و پاداش،  -

  شود میرفتن این فرصت ها 

 پژوهش ادبیات-2

 مندی جرئت-

 ( 1938بدون اینکه بته حتق و علیتده ی دیگتران تجتاوز شتود )جاللتی        ورزی یعنی حمایت نمودن از حق و علیده ی خود  جرئت

مندی عبارت است از؛ گرفتن حق خود و ابراز احساسات، افکتار، اعتلتادات ختویش، بته نحتوی مناستب، مستتلیم و         جرئت درواقع

 ( 1939نژاد ) (، به نلل از هرمزی1930لنگ و جاکوبسگی ))صادقانه، به نحوی که باعث ضایع شدن حلوق دیگران نگردد 

مربوط به آن عبارت است از استفاده از کلمه ی من در صحبت ها، توانایی ابتراز   های مهارتمندی و  جرئتدر این تحلیق منظور از 

از معلمان و همکالستی هتا، توانتایی     ویژه بهپرسشگری  جرئت تعریف و تمجید از دوستان، تلاضا از یک دوست، توانایی عذر خواهی،

ز معلم، توانایی ابراز علیده ی شخصی و توانایی ابراز علیده ی مخالف نسبت به یک نظر، توانایی انجام کار داوطلبانته  پرسش مجدد ا

  شود میمندانه هستند و قابل سنجش نیز می باشند، اطالق  جرئتو عضو شدن در گروه و     که همگی جزء رفتار های 



 تربیتی علوم و روانشناسی مطالعات

 894-910، صفحات 1401 بهار ،1 شماره ،8 دوره

498 
 

 اختالالت خواندن-

اطتالق   اندن کلمات و به طور وسیع تر، اشکال در هجی کردن، نوشتن و دیگر جنبه های زبتانی نیتز  این مسئله هم به مشکل در خو

 جهانی نورولوژی، نارسا خوانی یا اختالل خواندن را این گونه تعریف کرده است: فدراسیون  شود می

فرد در خواندن مشتکل دارد )تبریتزی   اختاللی است که با وجود آموزش متعارف، هوش کافی و وجود امکانات اجتماعی، اقتصادی،  

(  اختالل خواندن، به طور جامع به معنی اختالل در خواندن کلمات، خواندن و درک متون، هجی و زنجیره سازی کلمتات در  1989

  شود مینظر گرفته 

کته توست     باشد یممشکالت خواندن کلمات، زنجیره کلمات، درک متن، درک کلمات و حذف آوا ها و حرف ها شامل نارسا خوانی 

 سنجیده می شوند  (نما)آزمون خواندن و نارساخوانی 

 مشکل خواندن کلمات-

  شود میناتوانی در خواندن کلمه یا بازشناسی کلمه را شامل 

 : منظور خرده آزمون خواندن کلمات در آزمون نما است تعریف عملیاتی

که آزمودنی باید این کلمات را به ترتیتب   باشد میکلمه ای  40ار کم( متوس  وتکر تکرار فهرست )با تکرار زیاد، 9این آزمون شامل 

ماننتد خوانتدن کلمتاتی نظیتر      ؛از باال به پایین و از ستون راست به چپ تا حد ممکن با تلفظ درست و سریع در زمان معین بخواند

 چرخ خیاطی 

 کلمات یساز رهیمشکل زنج -

  شود مییگر را شامل ناتوانی در جدا کردی کلمات معنی دار از یکد

کلمه با معنی وجود دارد  تکلیف آزمودنی این استت   4تا  9این آزمون از تعدادی زنجیره کلمات تشکیل شده است که درهر زنجیره 

که به هر زنجیره کلمه با دقت توجه کند و بدون اینکه نیاز به خواندن آنها با صدای بلند باشد با کشیدن خ  توس  متداد، کلمتات   

  (ی با معنی را از هم جدا کند مثال جدا کردن کلمات )آویکا، گاو، دستفارس

 مشکل درک متن -

خواننتده اشتاره دارد کته مستتلزم بته       نیشیاطالعات موجود در متن با دانش پ قیتلف قیمتن از طر افتنیدر یدرک مطلب به معنا

کنتد    یمت  دایت آن تعامتل پ  یآن ها با متتن و معنتا   سطهاست که خواننده به وا دهیچیپ یشناخت یمهارت ها و راهبرد ها یریکارگ

)یتک متتن مشتترک     باشد میاین آزمون شامل دو خرده آزمون   باشد میدر درک کلمه و متن  یدر درک مطلب شامل ناتوان یناتوان

و او باید گوش کرده و  دشو میخوانده  آموز دانشبرای تمام پایه ها و دو متن اختصاصی برای هر پایه( که در هر کدام داستانی برای 

 به سواالت آزمونگر در مورد داستان پاسخ دهد 

 مشکل درک کلمات-

ناتوانی فرد از درک صحیح معنای کلمات است یعنی ممکن است به دلیل شباهت بعضی از حروف، فرد نتواند معنی کلمات مشاهده 

 شده را دریابد 
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گزینه ای مطترح   4وم، تعریف و یا کاربرد هر کلمه یک سوال همراه با پاسخ که در آن برای مفه باشد میکلمه  90این آزمون شامل 

در ملابل آزمودنی قرار گرفتته   سواالت انتخاب می گردد  آموز دانششده است و تنها یکی از گزینه ها به عنوان پاسخ درست توس  

را همراه با پاسخ های مربوطه با صدای بلند برای او می آزمودنی نیز می تواند آن را بخواند، آزمونگر به ترتیب هر سوال  که درحالیو 

که بهترین گزینه را برای هر سوال انتخاب کند  مثال: برای هر یک از کلمات بهترین کلمته   شود میان خواسته آموز دانشو از  خواند

 د  روشنایی ج روز ب گرم الف  نور خورشید را انتخاب کن: آفتاب یعنی:

( در پتژوهش ختویش بتا موضتوع اثربخشتی آمتوزش دقتت بتر توانتایی خوانتدن           1990قزه و کمرزرین ) اهرمی، شوشتری، گلشنی

دادند که آموزش دقت بر توانایی خواندن کودکان نارستا ختوان    نشان ان نارساخوان دختر پایه سوم ابتدایی شهر اصفهان،آموز دانش

وانایی خواندن، می تواند رویکردی متوثر در اصتالح نارستا ختوانی     زیربنایی ت های مهارتموثر است و توجه به آموزش دقت، به مثابه 

منتدی، عتزت نفتس و پیشترفت تحصتیلی در       جرئتت ( در پژوهشی با ملایسه ی متغیتر هتای   1985باشد  غباری بناب و حجازی )

 تغیر ها برخوردارند ان تیزهوش به میزان بیشتری از این مآموز دانشان تیز هوش و عادی به این نتیجه رسیده اند که آموز دانش

ابراز وجتود در افتزایش    های مهارتآموزش  تأثیر( در پژوهشی تحت عنوان 1988رضاپور، میر صالح، کاشانی و دکتر ابراهیمی قوام )

پایه سوم تا پنجم ابتدایی شهر تهران، به این نتیجته رستیدند کته آمتوزش      جرئتان دختر کم آموز دانشورزی و عزت نفس  جرئت

 شود  جرئتان کم آموز دانشورزی و عزت نفس  جرئتوجود می تواند باعث ارتلاء میزان  ابراز های مهارت

ان بتا بهتره هوشتی    آمتوز  دانتش رویکرد چند حسی بر پردازش زبتان و خوانتدن    تأثیر( در پژوهش خویش به بررسی 2004لوردی )

الوه بر کاهش مشکالت خوانتدن، اعتمتاد بته نفتس     متوس  که در خواندن و پردازش زبان مشکل داشتند پرداخت و نشان داد که ع

ان با ابراز وجتود  آموز دانش( نشان دادند که آموزش ابراز وجود در 2004و همکاران در سال ) 3آزمودنی ها هم بهبود یافت  سیسیلی

ی مناسب تری در برابر و آنها را قادر می سازد که واکنش های رفتار شود میضعیف، باعث خودآگاهی بیشتر آنها در مورد رفتارشان 

قاطعیت و ابراز وجود آموزش دیتده بودنتد،    برنامه های رشد فردی در زمینه انی که در زمینهآموز دانشاطرافیان خود داشته باشند  

را به  زیرا از طریق آموزش ابراز وجود، فرایند رویارویی با مسائل، مسئله گشایی و حل مسئله رفتار موثرتری را از خود نشان داده اند

 خوبی فرا گرفته بودند 

 فرضیه های پژوهش-3

 فرضیه های اصلی:

 ان دارای ناتوانی خواندن موثر است آموز دانشمندی بر کاهش اختالل خواندن  جرئتآموزش 

 فرضیه های فرعی:

 ان دارای ناتوانی خواندن موثر است آموز دانشآموزش جراتمندی برکاهش مشکل خواندن کلمات  -1

 ان دارای ناتوانی خواندن موثر است آموز دانشی برکاهش مشکل زنجیره کلمات آموزش جراتمند -2

 ان دارای ناتوانی خواندن موثر است آموز دانش درک متن آموزش جراتمندی بر کاهش مشکل -9

 ان دارای ناتوانی خواندن موثر است آموز دانشآموزش جراتمندی بر کاهش مشکل درک کلمات  -4

                                                           
2-Cecily 
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 ان دارای ناتوانی خواندن موثر است آموز دانشل حذف آواها آموزش جراتمندی بر کاهش مشک -5

 روش پژوهش-4

(، 1938به طور کلی تحلیق و پژوهش بر کشف اصول و کلیت ها و بررسی رابطه و عمل موضتوعات تاکیتدمی کنتد  از نظتر دالور )    

توجته بته اهتداف و فرضتیات موضتوع       تحلیق و جست و جو و کنکاش ماهرانه، منظم و دقیق در پدیدها انواع متفاوتی دارد کته بتا  

 مشخص می گردد 

بتا دو گتروه    آزمتون  پسو  آزمون پیشاین تحلیق با توجه به موضوع و سواالت آن، از نوع طرح های شبه آزمایشی است که از طرح 

درایتن   شتده استت   قبل از اجرای متغیر مستلل انتدازه گیتری    و متغیر وابسته در هر دو گروه )گواه و آزمایشی( استفاده شده است

مورد ارزیابی قرار گیرنتد   پژوهش تالش شده است تا حد امکان محدودیت ها و عوامل عدم کنترل، شناسایی و در نظرگرفته شوند و

 تا نتای  کسب شده عینی تر و قابل اتکا باشند 

براعتماد به نفس و بترون   تأثیران پیوست الف( که از نظر محلق امک) مندی جرئت های مهارتآموزشی  ی بستهدر این پژوهش ابتدا 

ان دارای آمتوز  دانتش از دو گروه  س س شده است  تهیه بگذارد، تأثیران دارند و ممکن است بر اختالل خواندن آنها آموز دانشگرایی 

بته   ،آموزشی جراتمندی که توست  محلتق تهیته گردیتده     ی بسته گرفته شده و آزمون پیشناتوانی خواندن )گروه آزمودنی و گواه( 

گرفته شد و تفتاوت تتاثیرات ایتن مداخلته      آزمون پسان گروه آزمودنی آنها آموزش داده شد  س س مجددا از هر دوگروه آموز دانش

 و محاسبات آماری و پژوهشی بررسی گردیده است  spss افزار نرمتوس  

 یافته های پژوهش-5

مورد ارزیابی آمار توصیفی و استباطی قترار   spss 19 افزار نرمیله ی بوس آزمون پسو  آزمون پیشاز  آمده دست بهداده ها و اطالعات 

چنتد متغیتره    کوواریتانس استتاندارد و در بختش آمتار استتنباطی از تحلیتل       انحتراف  ،میتانگین  آمار توصیفی از نمودار، در گرفت 

(mancova استفاده شده است ) یش فتر  هتای آن یعنتی همگنتی     چند متغیره ابتدا پ کوواریانسذکر است قبل از تحلیل  قابل

 بودن توزیع و تصادفی بودن داده ها مورد بررسی قرار گرفت  نرمال رگرسیون، داشتن رابطه خطی، فاصله ای بودن داده ها،

مورد ارزیابی آمار توصیفی و استباطی قترار   spss 19 افزار نرمبوسیله ی  آزمون پسو  آزمون پیشاز  آمده دست بهداده ها و اطالعات 

 متانکوا( ) متغیتره چند  کوواریانساستاندارد و در بخش آمار استنباطی از تحلیل  انحراف ،میانگین آمار توصیفی از نمودار، در گرفت 

است و در مواردی کاربرد دارد که بیش ازیک متغیر مستلل وجود داشتته    روش بس  داده شده ی آنکوا 8استفاده شده است  مانکوا

دی که متغیرهای وابسته به آسانی نتوانند ترکیب شوند به کار می رود، مانکوا همان مانواست با این تفاوت و همچنین در موار  باشد

متغیرهای مستلل را کنترل کنید  اگر چندین کوواریانس وجود داشتته باشتد     که به شما امکان می دهد اثرات اضافی و پیوسته ی

  شود میمانکوا به جای مانوا استفاده 

 یج آماری فرضیه اصلیتحلیل نتا

 خواندن ارایه شده است  یادگیری مولفه های اختالالت برای متغیرهای کوواریانسنتای   1در جدول 

 

                                                           
1- Mancova 
2- Ancova 
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 خواندن یادگیری مولفه های اختالالت برای متغیرهای کوواریانس: تحلیل نتایج 1جدول 

 Ss Df Ms F Sig ƞ2 متغیر 

  044/0  0005/0  584/59 202/1853 1 202/1853  بین گروه خواندن کلمات

  130/91 99 000/1028  خواندن کلمات() گروهدرون 
 

 

 

 
 

  305/0  000/0 5  259/103 000/190 1 000/190  بین گروه زنجیره کلمات

زنجیتتتتره ) گتتتتروهدرون 

 کلمات(
 041/58 99 333/1     

  508/0  0005/0  908/49 499/994 1 499/994  بین گروه درک متن

  324/3 99 885/254  درک متن() گروهدرون 
 

 

 

 
 

  098/0  000/0 5  294/58 892/252 1 892/252  بین گروه درک کلمات

     949/4 99 910/149  درک کلمات() گروهدرون 

  440/0  0005/0  540/20 400/210 1 400/210  بین گروه حذف آواها

  154/8 99 089/209  حذف آواها() گروهدرون 
 

 

 

 
 

استت کته از ستطح     0/ 000 5یادگیری خوانتدن کلمتات    مشکلمتغیر  داری معنیسطح  شود میمشاهده  1 همانطور که در جدول

بیتان متی   99/0وبتا احتمتال   محاسبه شده از لحاظ آماری معناداراست Fبنابراین میزان آزمون کوچکتر است 002/0 بونفرونیآلفای 

 .است موثر انآموز دانش کلمات خواندن یادگیری مشکل شبرکاه مندی جرئتهای  مهارت آموزشکه  کنیم

F1,33=  584/59 P < 11/1 ؛  = Partial ƞ2 ؛  444/1  

است که از سطح آلفتای   0/ 000 5 یادگیری زنجیره کلمات مشکل متغیر داری معنیسطح  همچنین نتای  جدول نشان می دهدکه

کته   بیان می کنیم99/0وبا احتمال شده از لحاظ آماری معناداراست محاسبه Fبنابراین میزان آزمون کوچکتر است 002/0 بونفرونی

 .است موثر انآموز دانش زنجیره کلمات یادگیری مشکل برکاهش مندی جرئتهای  مهارت آموزش
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F(1,33)=  259/103 P < 11/1 ؛  = Partial ƞ2 ؛  545/1  

استت کته از ستطح آلفتای      0/ 000 5 ک متتن یادگیری در مشکلمتغیر  داری معنیسطح  همچنین نتای  جدول نشان می دهدکه

کته   بیان می کنیم99/0وبا احتمال محاسبه شده از لحاظ آماری معناداراست Fبنابراین میزان آزمون کوچکتر است 002/0 بونفرونی

 .است موثر انآموز دانش درک متن یادگیری مشکل برکاهش مندی جرئتهای  مهارت آموزش

F(1,33)= 908/49 P < 11/1 ؛  = Partial ƞ2 ؛  545/1  

است کته از ستطح آلفتای     0/ 000 5 درک کلمات یادگیری مشکل متغیر داری معنیسطح  همچنین نتای  جدول نشان می دهدکه

کته   بیان می کنیم99/0وبا احتمال محاسبه شده از لحاظ آماری معناداراست Fبنابراین میزان آزمون کوچکتر است 002/0 بونفرونی

 .است موثر انآموز دانش درک کلمات یادگیری مشکل برکاهش دیمن جرئتهای  مهارت آموزش

F(1,33)= 294/58 P < 11/1 ؛  = Partial ƞ2 ؛  435/1  

استت کته از ستطح آلفتای      0/ 000 5 یادگیری حذف آواها مشکلمتغیر  داری معنیسطح  همچنین نتای  جدول نشان می دهدکه

کته   بیان می کنیم99/0وبا احتمال سبه شده از لحاظ آماری معناداراست محاF بنابراین میزان آزمونکوچکتر است 002/0 بونفرونی

 .است موثر انآموز دانش حذف آواها یادگیری مشکل برکاهش مندی جرئتهای  مهارت آموزش

F(1,33)= 544/24 P < 11/1 ؛  = Partial ƞ2 ؛  555/1  

 آمیوزش فرضیه پژوهش مبنیی بیر اینکیه     کهشود میبیان  احتمال99/1به معنادار شدن تفاوت میانگین ها با  توجهبا 

 .شود میاست، تایید  موثر انآموز دانش خواندن یادگیری اختالالت کاهش بر مندی جرئت های مهارت

 بررسی نتایج آماری فرضیه های فرعی 

 فرضیه فرعی اول:

 .است موثر انآموز دانش کلمات خواندن یادگیری مشکل برکاهش مندی جرئتهای  مهارت آموزش

 کلمات خواندن یادگیری مشکل برای متغیر کوواریانس: تحلیل نتایج 2 جدول

 ss df ms f sig ƞ2 متغیر

 یتادگیری  بین گروهی )مشتکل 

 (کلمات خواندن
 212/1555 1 212/1555 554/59  5 111/1  444/1  

 یتادگیری  مشکل) گروهیدرون 

 کلمات( خواندن
  411/1125 33 151/31  
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است کته از ستطح    0/ 000 5کلمات  خواندن یادگیری مشکلمتغیر  داری معنیسطح  شود میفوق مشاهده  ولهمانطور که در جد

بیان متی کنتیم کته     99/0وبا احتمال محاسبه شده از لحاظ آماری معناداراست  Fبنابراین میزان آزمون کوچکتر است  01/0آلفای 

 .است موثر انآموز دانش کلمات خواندن یادگیری مشکل برکاهش مندی جرئتهای  مهارت آموزش

F(1,33)= 584/59؛  P < 11/1 = Partial ƞ2 ؛  444/1  

هتای   مهتارت  آمتوزش که فرضیه پژوهش مبنی بر اینکته  شود میاطمینان بیان  99/0عنایت به معنادار شدن تفاوت میانگین ها با با

  شود می تایید است، موثر انآموز دانش کلمات خواندن یادگیری مشکل برکاهش مندی جرئت

 فرضیه فرعی دوم:

 .است موثر انآموز دانش زنجیره کلمات یادگیری مشکل برکاهش مندی جرئتهای  مهارت آموزش

 کلمات زنجیره یادگیری مشکل برای متغیر کوواریانس: تحلیل نتایج 3جدول 

 ss df ms f sig ƞ2 متغیر

 یتادگیری  بین گروهی )مشتکل 

 (کلمات زنجیره
 411/191 1 411/191 259/115  5 111/1  545/1  

 یتادگیری  مشکل) گروهیدرون 

 کلمات( زنجیره
  441/55 33 555/1  

 

 

 

 
 

 

استت کته از ستطح     0/ 000 5زنجیره کلمات  یادگیری مشکلمتغیر  داری معنیسطح  شود میفوق مشاهده  همانطور که در جدول

بیان متی کنتیم کته     99/0وبا احتمال حاظ آماری معناداراست محاسبه شده از ل Fبنابراین میزان آزمون کوچکتر است  01/0آلفای 

 .است موثر انآموز دانش زنجیره کلمات یادگیری مشکل برکاهش مندی جرئتهای  مهارت آموزش

F(1,33)= 259/103؛  P < 11/1 = Partial ƞ2 ؛  545/1  

هتای   مهتارت  آمتوزش پژوهش مبنی بر اینکته   که فرضیهشود میاطمینان بیان  99/0عنایت به معنادار شدن تفاوت میانگین ها با با

  شود می تایید است، موثر انآموز دانش کلمات زنجیره یادگیری مشکل برکاهش مندی جرئت

 فرضیه فرعی سوم:

 .است موثر انآموز دانشیادگیری درک متن  مشکل برکاهش مندی جرئتهای  مهارت آموزش
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 درک متن یادگیری مشکل برای متغیر کوواریانس: تحلیل نتایج 4جدول 

 ss df ms f sig ƞ2 متغیر

یتادگیری   بین گروهتی )مشتکل  

 (درک متن
 499/334 1 499/334 315/43  5 111/1  545/1  

یتادگیری   مشتکل ) گروهیدرون 

 درک متن(
  555/254 33 524/5  

 

 

 

 
 

 

است که از سطح آلفتای   0/ 000 5 متن یادگیری درک مشکلمتغیر  داری معنیسطح  شود میفوق مشاهده  همانطور که در جدول

 آمتوزش بیان می کنیم که  99/0وبا احتمال محاسبه شده از لحاظ آماری معناداراست Fبنابراین میزان آزمون کوچکتر است  01/0

 .است موثر انآموز دانش یادگیری درک متن مشکل برکاهش مندی جرئتهای  مهارت

F(1,33)= 908/49؛  P < 11/1 = Partial ƞ2 ؛  545/1  

هتای   مهتارت  آمتوزش که فرضیه پژوهش مبنی بر اینکه شود میاطمینان بیان  99/0عنایت به معنادار شدن تفاوت میانگین ها با با 

  شود می تایید است، موثر انآموز دانش یادگیری درک متن مشکل برکاهش مندی جرئت

 فرضیه فرعی چهارم:

 .است موثر انآموز دانش کلمات یادگیری درک مشکل برکاهش مندی جرئتهای  مهارت آموزش

 کلمات درک یادگیری مشکل برای متغیر کوواریانس: تحلیل نتایج 5جدول 

 ss df ms f sig ƞ2 متغیر

یتادگیری   بین گروهتی )مشتکل  

 (درک کلمات
 592/252 1 592/252 234/55  5 111/1  435/1  

یتادگیری   مشتکل ) گروهیدرون 

 درک کلمات(
  153/249 33 154/5  

 

 

 

 
 

استت کته از ستطح     0/ 000 5کلمتات   یتادگیری درک  مشکلمتغیر  داری معنیسطح  شود میفوق مشاهده  همانطور که در جدول

بیان متی کنتیم کته     99/0وبا احتمال محاسبه شده از لحاظ آماری معناداراست  Fبنابراین میزان آزمون کوچکتر است  01/0آلفای 

 .است موثر انآموز دانش یادگیری درک کلمات مشکل برکاهش مندی جرئتهای  مهارت آموزش
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F(1,33)= 294/58؛  P < 11/1 = Partial ƞ2 ؛  435/1  

هتای   مهتارت  آمتوزش که فرضیه پژوهش مبنی بر اینکته  شود میاطمینان بیان  99/0عنایت به معنادار شدن تفاوت میانگین ها با با

  شود می تایید است، موثر انآموز دانش کلمات یادگیری درک مشکل برکاهش مندی جرئت

 فرضیه فرعی پنجم:

 .است موثر انآموز دانشیادگیری حذف آواها  مشکل برکاهش مندی جرئتهای  مهارت آموزش

 حذف آواها یادگیری مشکل برای متغیر کوواریانس: تحلیل نتایج 4جدول 

 ss df ms f sig ƞ2 متغیر

یتادگیری   بین گروهتی )مشتکل  

 (حذف آواها

 

 441/214 1 441/214 544/24  5 111/1  444/1  

حتتذف  مشتتکل) گروهتتیدرون 

 آواها(
  153/249 33 154/5  

 

 

 

 
 

 

 01/0است کته از ستطح آلفتای     0/ 000 5حذف آواها  مشکلمتغیر  داری معنیسطح  شود میفوق مشاهده  همانطور که در جدول

 مهارت آموزشبیان می کنیم که  99/0وبا احتمال ت محاسبه شده از لحاظ آماری معناداراس Fبنابراین میزان آزمون کوچکتر است 

 .است موثر انآموز دانشحذف آواها  مشکل برکاهش مندی جرئتهای 

F(1,33)= 544/24؛   P < 11/1 = Partial ƞ2 ؛  444/1  

هتای   تمهتار  آمتوزش که فرضیه پژوهش مبنی بر اینکته  شود میاطمینان بیان  99/0عنایت به معنادار شدن تفاوت میانگین ها با با

  شود می تایید است، موثر انآموز دانشحذف آواها  مشکل برکاهش مندی جرئت

 نتیجه گیری-4

ممکن است در دسترس نگارنده نبتوده باشتد(   ) اگرچه یافته های پژوهش های خارجی و در ارتباط با موضوع این تحلیق اندک بوده

این حال در ادامه به طور خالصه، نتای  پژوهش های موجود که به با  و پژوهشی مشابه نیز در منابع داخلی فارسی یافت نشده است

  شود مینحوی با نتای  این تحلیق هم راستا و هماهنگ هستند و نتای  این تحلیق نیز به نحوی نتای  آنها را تایید می کند اشاره 

ان دو گروه آزمایشی و کنترل، می توانیم بیان زآمو دانشاز  آمده دست بهبه طور کلی با توجه به یافته های تحلیق و ملایسه ی نتای  

یعنی می توان به طتور غیتر مستتلیم     شود؛ میان آموز دانش مندی باعث کاهش اختالل خواندن جرئت های مهارتکنیم که آموزش 

ه ای تترین  زیرا مهارت خواندن یکی از مهمترین و پایت  ؛پیشرفت تحصیلی آنها خواهد شد پیش بینی کرد که باعث بهبود عملکرد و
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موضوع درسی و تحصیلی نیست که یادگیری درک فهم  افراد است و هی  ی است که پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلیهای مهارت

آن با مهارت خواندن ارتباط نداشته باشد  حتی در بزرگسالی و انجام وظایف شغلی نیز مهارت خواندن، نلتش بته ستزایی در انجتام     

نجا که ناتوانی و وجود نلایصی در مهارت خواندن ممکن است دالیل زیادی داشته باشد، یکتی از علتت هتا    از آ و ؛بهینه ی امور دارد

نتتای    و ؛مندی باشد که یافته های این پژوهش بر این مطلب تاکید نموده استت  جرئت های مهارتممکن است ناشی از عدم وجود 

 تایید می کند این تحلیق نیز نتای  برخی از پژوهش ها را در این زمینه 

ورز مسئولیت رفتار های خود را می پذیرد دارای عزت نفس کافی استت و نگترش و افکتار     جرئت( چون فرد 1991) از نظر تورنند، 

( نیز با نتای  پژوهش 2004و نتای  یافته های سیسیلی و همکاران، ) مثبت به دیگران دارد این امر باعث عملکرد بهتری وی میشود

ان، باعتث خودآگتاهی بیشتتر آنهتا شتده استت و       آمتوز  دانتش ، آنها نشان دادند که آمتوزش ابتراز وجتود در    باشد میحاضرهماهنگ 

 ؛انی که برنامه ی های رشد فردی در زمینه ی قاطعیت و ابراز وجود دیده بودند، عملکرد و رفتار موثرتری نشتان داده انتد  آموز دانش

ویی با مسائل، مسئله گشایی و حل مسئله را به خوبی فراگرفته بودند  پریمانی در سال آموزش ابراز وجود، فرایند رویار زیرا از طریق

منتد بتودن باعتث     جرئتدر پژوهش خویش نشان داد که بین میزان انگیزش و مهارت خواندن رابطه وجود دارد، از آنجا که  1980

له را اینگونه توضیح داد که رواب  بهتر و جسارت بیشتتر  ، می توان این مسئشود میخودآگاهی بیشتر و بهبود رواب  بهتر با دیگران 

و در کالس و مدرسه باعث عملکرد بهتر آنها می گردد که این بهبود تحصتیلی از   شود میورزانه  جرئتان باعث رفتارهای آموز دانش

 مندانه ناشی میشود  جرئتعامل انگیزه بخشی رفتارهای 

ورزی باعتث کتاهش اضتطراب     جرئتت نشان می دهد که آمتوزش   ( نیز1983و عطاری، )نتای  پژوهش مهرابی زاده هنرمند، تلوی  

ان گروه آزمایشی شده است که این یافته ها با نتتای   آموز دانشاجتماعی و افزایش عملکرد تحصیلی  های مهارتاجتماعی و افزایش 

و هتر عتاملی    افراد را کاهش میدهد عملکرد د،این تحلیق نیز هماهنگ است، زیرا تحلیلات زیادی نشان داده است که اضطراب زیا

را فعتالتر و جستورتر متی     شتخص  و از آنجا که آموزش جراتمندی، شود میکه اضطراب فرد را کاهش دهد باعث بهبود عملکرد فرد 

 وی نیز کاهش می یابد و عملکرد های او از جمله عملکرد تحصیلی مانند خواندن نیز بهبود می یابد اضطراب کند،

( در تحلیق خویش نشان داد که آموزش راهبترد هتای فراشتناخت، درک مطلتب )یکتی از مولفته هتای        1983دامن، ساوجی )پاک 

پژوهش فوق از این نظر که باعث بهبود و پیشترفت تحصتیلی شتده     ان گروه آزمایشی را بهبود بخشیده است کهآموز دانشخواندن( 

و شتیوه هتای    شتود  میمندی باعث افزایش خودآگاهی و شناخت افراد  جرئت اند با پژوهش حاضر هم راستا می باشند زیرا آموزش

 ( 2004 همکارانآنها را بهبود میبخشد، )سیسیلی و  مسائلرویارویی با مساله و حل 

کارآمتدی خوانتدن و نوشتتن    ( has) آموزشتی نوروستایکولوژی   ی بستته ( نیز نشان داد کته استتفاده از   1983دکتر فرشته باعزت )

ان نارساخوان را افزایش می دهد و باز وی در پژوهش دیگری در همان سال نشان داد که مولفه هتای اختتالالت هیجتانی    زآمو دانش

)اضطراب، افسردگی، بیش فعالی، پزخاشگری، نارسایی توجه( در پیش بینتی نارستاخوانی و مولفته هتای آن )سترعت، دقتت، درک       

 جرئتت ا که آموزش نوروسایکولوژی، شناخت های افتراد را بهبتود متی بخشتد و     تعیین کننده ای داشته است  از آنج نلش( خواندن

 مندی نیز باعث خودآگاهی وبهبود شناخت افراد میشود، بنابراین نتای  این پژوهش نیز با نتای  پژوهش حاضر همسو است 

دقتت، بتر توانتایی خوانتدن     ( در پژوهش خویش نشان داده بودنتد کته آمتوزش    1990اهرمی، شوشتری و گلشنی منزه و کمرزین )

و تفکر استت و ایتن امتر متورد تاییتد اصتول روانشناستی         یادگیری ان نارساخوان موثر است  دقت زیربنا و ملدمه ادراک،آموز دانش

می توان گفت توجه و دقتت   (1980 پریمانی) ورزی خودآگاهی و انگیزه فرد را تلویت می کند، جرئتآنجا که  از  باشد مییادگیری 

آزوبل، )  شود میبی را نیز بهبود می بخشد که این عامل هم باعث تلویت یادگیری و بهبود امور تحصیلی، از جمله خواندن فرد انتخا

 ( 1985به نلل از سیف، 1982و نورمن 1903
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میتزان   آموزی گروهتی،  جرئت(، نشان دادند که آموزش برنامه ی 1989و نتای  پژوهش های نوید فر، شریفی در آمدی و محبوبی )

با نتای  پژوهش حاضر  اجتماعی و رواب  اجتماعی بهبود بخشیده است و این هم های مهارتان دبستانی را در آموز دانش های مهارت

 تورنند) زیرا که بهبود رواب  اجتماعی و مهارتهای اجتماعی باعث افزایش اعتماد به نفس و نگرش مثبت به دیگران، باشد میسازگار 

که این امر باعث همکاری بیشتتر از جملته    شود میان با سایر همکالسی ها و بویژه با معلمان آموز دانشرواب  خوب ( و ایجاد 1991

  شود میتوجه بیشتر و به تبع آن، رفع اشکاالت درسی و پیشرفت تحصیلی آنها 

مندی، باعتث بهبتود    جرئتهارت ( نشان دادند که آموزش م1992یافته های پژوهش شمس علیزاده، کاکابرایی، احمدیان، یوسفی )

ناشتی   کمرویی مندی در مدارس و دانشگاه ها تاکید نموده اند  جرئت های مهارتآموزش  و آنها نیز بر شود میان آموز دانشکمرویی 

منتدی باعتث    جرئتت و از آنجا کته آمتوزش    شود میاز عزت نفس و اعتماد به نفس پایین است و در افراد غیرجراتمند زیاد مشاهده 

( و از آنجایی که، یکی از عوامل علب ماندگی درستی  1985و نوزاد 1991 تورنند  )شود میبهبود اعتماد به نفس و عزت نفس، افراد 

کمرویتی آنهتا را کتاهش داده و در جریتان      میتزان  ان است بنابرین تلویت اعتماد به نفتس، آموز دانشو شکست تحصیلی، کمرویی 

جستارت پرستش مجتدد را پیتدا      آمتوز  دانشمثال در صورت عدم یادگیری موضوعی در کالس،  ؛یادگیری جسورتر و فعالتر می کند

 خواهد نمود 

( نیز نتای  پژوهش حاضر را تلویت می کند زیرا نشان داده است که آموزش ابراز وجود باعتث کتاهش   1982نتای  پژوهش شرقی ) 

های این پژوهش نیز مشابه پژوهشهای ذکر شده همسو با  افتهی افسردگی و اضطراب اجتماعی و بهبود عملکرد تحصیلی شده است 

مندی عوار  مختلفی دارد که ممکن است اضطراب، افسردگی و حتی پرخاشتگری   جرئتیافته های تحلیق حاضر است، زیرا عدم 

اهش می یابد و ایتن  مندی فرد را فعال تر می کند، بنابر این افسردگی و اضطراب وی ک جرئتیا خشم باشد، به دلیل اینک آموزش 

  شود میعامل، باعث بهبود سایر عملکردهای وی، از جمله وضعیت تحصیلی اش 

ان ستایر عملکترد   آمتوز  دانتش ( نیز در پژوهش خویش نشان دادکه بر اثر تلویت و بهبود اعتماد به نفس و عزت نفتس  1985نوزاد ) 

ان، آمتوز  دانتش نتیجه ی این پژوهش نیز مبنی بر بهبود خواندن  های آنان مانند عملکردهای اجتماعی و تحصیلی بهبود می یابد که

 بر این امر تاکید مجدد می نماید 

 های مهارتو  نتای  این پژوهش مانند پژوهش های نام برده شده، نشان دهنده ی این مطلب است که آموزش خواندن ،در مجموع 

مندی، دقت، عزت نفتس و   جرئت  بلکه عوامل دیگری مانند شود میان نآموز دانشتحصیلی صرف، به تنهایی باعث بهبودی خواندن 

اجتماعی، راهبرد  های مهارتخودپنداره، نگرش مثبت، ابراز وجود، خودآگاهی، توانایی مسئله گشایی و رویارویی با مسائل، انگیزش، 

صتاحبنظران را بته ایتن مستائل      های فراشناختی، مسئولیت پذیری و کمرویی،    نیز در این امر دخیتل و متوثر هستتند کته توجته     

ان این مرز و بوم را آموز دانشمی سازد  مسئوالن و ارگان ها و باالخص آموزش و پرورش که رسالت اصلی، امر آموزش  ناپذیر اجتناب

اتوانی در زیرا همانطور که در فصول قبلی از پتژوهش بیتان گردیتد، نت     ؛بر عهده دارند، باید به این مسائل توجه ویژه ای داشته باشند

و بروز معضالت اجتماعی و ناسازگاری های بعدی افراد دارد که با توجه ویژه به ایتن امتر    خواندن همبستگی زیادی با ترک تحصیل

می توان از وقوع بسیاری از مشکالت بعدی پیشگیری نمود، ضروری است که پژوهشگران آینده، در این زمینته تحلیلتات بیشتتری    

 انجام دهند 

 ای پژوهش:محدودیت ه

، ممکن است انتلال و تعمیم نتای  این (سوم تا پنجم و آن هم فل  از میان پسران) خاص های پایهانجام پژوهش بر روی   -

 تحلیق را دشوار سازد، بنابراین این کار باید با احتیاط صورت بگیرد 
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 :پیشنهادات

 پیشنهادات کاربردی: -الف

ان کمک کند و برای آنها سودمند باشتد، بنتابراین   آموز دانشند به بهبود خواندن مندانه، می توا جرئت های مهارتآموزش  -1

 از این فنون و راهبردها استفاده نمایند  ldتمام مراکز  شود میپیشنهاد 

، بنتابراین پیشتنهاد   شتود  متی آموزان  -ورزی باعث بهبود پیشرفت تحصیلی دانش جرئت های مهارتاز آنجایی که آموزش  -2

 ان در نظر گرفته شود آموز دانش ی کلیهمندی برای  جرئت های مهارتم به نام آموزش درسی ه شود می

ورزی و اجتمتاعی بترای کلیته معلمتان و افترادی کته بتا         جرئتت  هتای  مهتارت که دوره هتای آموزشتی    شود میپیشنهاد  -9

  ان سروکار دارند )بصورت ضمن خدمت یا واحد درسی در دانشگاه( در نظر گرفته شودآموز دانش

میشود، برنامه های  پیشنهاد ان و کودکان،آموز دانشپیشگیری و جلوگیری از مشکالت تحصیلی و بین فردی در  منظور به -4

 مندی در دوره ی پیش دبستانی نیز طراحی و اجراگردد  جرئتآموزشی با موضوع 

 پیشنهادات پژوهشی: -ب

مندی بر روی سایر اشکال اختالالت یادگیری ماننتد   تجرئ تأثیر، انجام پژوهش های مشابهی با موضوع شود میپیشنهاد   -1

 )ناتوانی در ریاضیات و   ( صورت گیرد 

 ان دختر هم صورت پذیرد آموز دانشمشابه این پژوهش نیز در  شود میپیشنهاد  -2

 منابع

 انتشارات علمی چهارم  تهران:    روانشناسی ابراز وجود  ترجمه م قره چه داغی، مهدی، چاپ1985م   و آمونز آلبرتی ر  1

آموزی توام با بازستازی شتناختی در کتاهش اضتطراب اجتمتاعی در       جرئتآموزی و  جرئت  ملایسه ی 1939آمالی ش    2

دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز بتا توجته بته نلتش تعتدیل کننتده حمایتت اجتمتاعی  پایتان نامته ی           

 اد اسالمی واحد اهواز کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آز

 توان ذهنی آموزش پتذیر   ان کمآموز دانشیادگیری  – آن بر فرایند یاددهی تأثیر  بازی های آموزشی و 1988  آ اخواست  9

  41-48: 9دوره دهم  ، توانبخشی مجله

 هخوان پایت کودکان نارستا  ک ارچگی حسی و آموزش مهار تهای حرکتی بر مشکالتیروش  تأثیر  1983 ن  اسدی دوست  4

 هکدروان شناستی کودکتان بتا نیازهتای ختاص  دانشت       کارشناسی ارشد پایان نامه  اول تا سوم ملطع ابتدایی شهر اصفهان

 .اصفهان روانشناسی، دانشگاه

ورزی، اضطراب، افسردگی و فشار روانی در افراد نابینا و بینتا    جرئت  بررسی و ملایسه 1980اسدی ج، رضایی ر، ترابی ا    5

  94، 99 :3یه ی تعلیم و تربیت استثنایی  نشر

 ع سیف  تهران: انتشارات دوران    ملدمه ای بر نظریه های یادگیری  ترجمه1982السون م ا، هرگنهان ب ر    0

: انتشارات ستازمان  تهران برادری،   تشخیص و ساماندهی ناتوانی های یادگیری، ترجمه ر1933 ب  ار اچ ا، فرانک  الیزابت  3

 .و پرورش استثنایی آموزش
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ان آمتوز  دانتش   اثربخشی آمتوزش دقتت بتر توانتایی خوانتدن      1990اهرمی ر، شوشتری م، گلشنی منزه ف و کمرزرین ح   8

  154 – 199: 9نارساخوان دختر پایه سوم ابتدایی اصفهان  مجله روانشناسی افراد استثنایی، سال اول  

 ارتباط موثر با دیگران  تهران: فلنوس   اصول و تکنیکهای برقراری 1980ق   باستانی  9

مبتتال   انآموز دانشخطاهای امالیی  اثربخشی آموزش راهبرد خود نظارتی توجه بر کاهش  1990  فرد ر ایزدی، ف باعزت  10

  92- 29.20تهران ایران   فصلنامه تازه های روان زشکی کودک و نوجوان به اختالل نوشتن 

ان بتا  آمتوز  دانتش نوروستایکولوژی درکارآمتدی خوانتدن       اثترات درمتان  1985  ، دبنی جمتالی ش و معظمتی   ،باعزت ف  11

  (س) الزهرادانشگاه   روا نشناسی وم تربیتی ولدانشکده ع  مطالعات روانشناختیمجله  نارساخوانی تحولی 

متاد بته نفتس    آمتوزش ابتراز وجتود بتر میتزان اعت      تتأثیر   1980م و شتهامت ش    بحرینی م، محمدی باغ مالیی م، زارع  12

  90 – 89: 93دهم،  دانشجویان پرستاری، مجله ی ارمغان دانش، دوره

خوانتدن کودکتان    اثربخشتی وستیله ی آموزشتی ستینا در کتاهش خطاهتای        1983  ستیف نراقتی م   ،ع هاری قره گوزب  19

  102-91: 4 ی روا نشناسان ایرانی، لنامهصنارساخوان  ف
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  29-28 : ص0  فصلنامه ی تازه ها و پژوهش های مشاوره، جرئتکم 
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 طباطبایی 

: انتشارات سازمان انجمتن  تهران   روش های افزایش عزت نفس در کودکان و نوجوانان، چاپ چهاردهم 1980بیابانگرد ا    10
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