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 آموزدانش نویسی حل اختالل در وارونه نویسی و قرینه راهکارهایی
 

 2نیاسمانه عطایی ، 1فاطمه چنانی

 .خوزستان استان  فرهنگیان های  دانشگاه مدرس ،فارسی ادبیات و  زبان دکترای 1

 . الوان شهرستان پرورش  و آموزش  معلم ،تربیتی علوم  ، ارشد کارشناسی آموخته  دانش 2

 

 چکیده 

  تنها  نه که  شدم؛ مواجه آموزیدانش با  بودم  خدمت مشغول الوان شهرستان هایدبستان از یکی  در وقتی   1401-1402 سال در

در   بشدت  بلکه  بود؛  کند  وی  تحصیلی  او  نوشتنروند  بود  نویسیوارونه  اختالالت  دارای  کند  قرینه  و   مشکالتبود.    نویسی 

دانش اگر هستند. مواجه آن  با اختالالتاین    دچار کودکان که است التمشک تریناساسی از یکی نویسی و قرینه نویسیوارونه

 هرگونه است شایسته پس ، شود هاآن در مشکالتی باعث زندگی مراحل در است امر ممکن این باشند اختاللاین    دارای آموزان

 انجام  میدانی صورت به و شدابمی توصیفی نوع از این پژوهش گردد. درمان و تشخیص  ،بررسی پایین سنین در موجود اختالل

 از مجبور باشیم ما که رسیدمی نظر به پژوهش موضوع به توجه با دارد؛ وجود هاییروش اطالعات گردآوری برای  است. گرفته

 مصاحبه را و مشارکتی مشاهده  ،مشاهده  هایروش پژوهش این در نماییم. استفاده اطالعات آوریجمع برای  ترکیبی روش چند

 آموزدانش عنوان  به خود معلم سمت از  که  آموزیدانش و بوده هدفمند از نوع پژوهش این در بردارینمونه م.ودنم انتخاب

نویسیوارونه   اختالل داشتن به مشکوک قرینه  و  . است قرار گرفته بررسی مورد  پژوهش نمونه عنوان به شده معرفی نویسی 

 به  توجه  با  می باشد. آموزدانش یک در برطرف کردن آنو    نه نویسینویسی و قریوارونهاختالل   گزارش پژوهش این از هدف

 گردید:  ایجاد من  ذهن در او مشکل رفع برای زیر سواالت آمده  بدست  اطالعات

 است؟  شده وی نویسی و قرینه نویسیوارونه اختالل موجب ،آموزش او آیا نوع -

 دارد؟ وجود مشکل برای هاییحل راه چه -

 

 آموز دانش ،نوشتن  ،قرینه نویسی ،وارونه نویسی ،لاختالهاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه  

  آنها  ترینایپایه و ترینساده که نیاز دارد مقدماتی به دانشگاهی هایرشته در مطلوب مراحل به رسیدن و عالی  تحصیالت 

و  زبان بر تسلط سطح به رسیدن یعنی  ،دانشگاه به ورود برای مهارت سطح به رسیدن تا آن آموزش که   »مهارت نوشتن« است

 ابتدایی هایپایه  از آموزاندانش زبانی هایمهارت   .است پرورشآموزش و   عهدة به جهان  کشورهای همة  در دانش آموختگی

 متفاوت موضوعات دربارة زبانی هایکمک مهارتبه  آموزاندانش شود. می تکمیل کالسی هایپایه کردنطی با و شده شروع

 نحوة دربارة آنها درک نیز و دقیق ارتباط برقراری آنها در توانایی  ، متفاوت هایهدف به نیل برای زبان ردنربکا به با و آموزندمی

خود بتوانند آموزاندانش اینکه برای.  یابدمی افزایش زبان عملکرد نگارش  به موقعیت و مخاطب نوع با متناسب را منظور 

 شود. داده آموزش خوبی آموزان به دانش به فارسی زبان به (خالقانه نوشتن) نگارش  هایمؤلفه باید ،درآورند

کوششی است که    1اقدام پژوهی   مفهوم پژوهش در عمل بیش از هر چیز وابسته به دو فعالیت اساسی پژوهش و عمل است. 

  ،اده و رضازادهزانسلیم)  . کندی ارگانیک برقرار میای برای آگاهی و دانستن و عمل آموزشی رابطهبین پژوهش به عنوان وسیله 

1397.) 

نام  انواع  با  پژوهی  مشارکتی ه اقدام  پژوهش  دارد.  شهرت  گروهی  ،ا  رهایی  ،بررسی  و    ، بخشپژوهش  عمل  با  همراه  یادگیری 

می استفاده  پژوهی  اقدام  فعالیت  معرفی  برای  که  است  متعددی  عناوین  از  موقعیت  در  آن پژوهش  همه  اما  ها مضمون شوند. 

بر در  را  سادهمیمشترکی  بیان  در  پژوهی  ، گیرند.  طریق    ، اقدام  از  مسئلهیادگیری  افراد  از  گروهی  است.  کردن  را عمل  ای 

کنند و  چگونگی موفقیت خود را در مسیر حل مسئله ارزیابی می  ،دهندرا برای حل آن سازمان میکوششی    ،کنندشناسایی می

   .(1988 ،2برین) شودریزی میای طرحهای دوبارهکوشش ، اشدبخشی را به دنبال نداشته بها نتیجه رضایتاگر این کوشش

می  پژوهی  اقدام  این  در  نویسیما  وارونه  اختالل  دانش  3خواهیم  یک  نویسی  قرینه  و  و  دهیم  قرار  بررسی  مورد  را  آموز 

 راهکارهایی را برای درمان او به کار ببریم تا به نتیجه برسیم.

 

 روش تحقیق  

این   در  تحقیق  تحلیل  نوع روش  به صورت  فیش  -یپژوهش  به  ابتدا  نگارنده  است  نیز توصیفی  و  مرتبط  از موضوعات  برداری 

اتمام فیش از  بعد  و  پرداخته  مرتبط  دسته  برداری استخراج مطالب  و  تلفیق  و  به  آنها  مطالب  بندی  تحلیل  و  تجزیه  به  سپس 

پایان از   الزم به عمل آمده است که در ادامه از نظر خواهد    هاییریگنتیجهجام شده در این آثار  ان  های بررسیپرداخته و در 

و    ،نظری  ای و مشاهده است؛ به این صورت که با مراجعه به کتبروش گردآوری اطالعات با استفاده از روش کتابخانه  گذشت.

  ام. ری نمودهبردامقاالت مربوط به موضوع تحقیق تعاریف و مطالب مورد نیاز را فیش

 

 مهارت نوشتن

 برخوردار ایویژه از اهمیت نوشتن باشد.می نوشتن مهارت زبانی  چهارگانة هایمهارت میان در مهارت مهمترین و ترینپیچیده 

 عیببی  و  مناسب هایواژه قالب در ذهنی را معانی و برآید درستی به مطلبی  نگارش و بیان عهده از بتواند که کسی و است

 است. آموخته را  نوشتن  مهارت باشد بالغت و فصاحت با قوانین منطبق و باشد خالی دستوری اشکاالت از  او نوشتة و دهد قرار

 
1 . action research 
2 . Barnes D 
3 . transcription disorder 
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 راه  تنها نوشتن  ،دارد کشورمان فرهنگ ساخت در که اساسی نقش به با عنایت و  آموزشی نظام در  نوشتن اهمیت  به  توجه با

 (.148:1393، مفیدی) های علمی است.یافته ثبت و علمی مفاهیم انتقال

 شود. »مهارت« رویکردتکرار کسب می و  تمرین ،آموزش در پی که است مهارتی ،نوشتن توانایی است اکتسابی مهارتی نشتنو 

 را همدیگر هاینقد نوشته و  بازنویسی و نوشتن  ، کالس در باید آموزاندانش  است نوشتاری هایمهارت  ،آموزش کتاب در اصلی

تحت را فرد زندگی ابعاد مهارت نوشتن تمام  (.10:1393،  ه راهنمای معلم فشردلوح    ،سازمان آموزش و پرورش)  کنند. تجربه

 موضوعی دربارة وقتی است کلمه نوشتن  اصلی مادة است. امروز زندگی الزمة رایانه از استفاده مانند مهارت و دهدتأثیر قرار می

 در خویش پیام انتقال برای نوشتار یا گفتار البق  در هاآن از تا زنیممی دست  کلمه زایش و آفرینش به واقعدر    ،کنیممی فکر

 و دیدن شنیدن راه از آموزان دانش  ،رسمی  ،در آموزش است کلمه   ،نوشتن و گفتن سخن اصلی مادة پس کنیم؛ جمله استفاده

 (13:1390، صفاپور) پردازند.می خود هایآموزه بازگویی به نوشتن و گفتن سخن راه از و گیرندفرا می را مطالب

 داشته مشکل اساسی هایمهارت  این در که فردی و است حیاتی نیاز یک امروزی دنیای در نوشتن و اینکه خواندن به توجه با 

 استفاده مناسبی آموزشی هایروش از است نیاز آموزان دانش این آموزش در پس  ،گیردمی قرار نامطلوبی وضع بسیار در  ،باشد

 شود. 

 نوع تریناست. عالی  برخوردار ایویژه اهمیت از زبان بر تسلط به نشانة آن در مهارت و است بیان ابزار ترین»نوشتن« عالی 

 با آموزدانش اندیشة و احساس پرورش به  توجه بر باشد مبتنی باید مدارس در  مهارت این آموزش و است  خالق  نوشتن ،نوشتن

 برخاسته و  ساختارمند  ،منسجم متن تولید به قادر خود تیذا استعدادهای براساس آموختگیدانش  مرحلة در وی که هدف  این

  ،اندیشیدن هایتوانایی   براساس آن محصول و رودمی شماربه تولیدی مهارت ترینعالی  ، خالق  نوشتن  .باشد شخصی هویت از

 نوشتن ینبنایرا است؛ مقصد این به رسیدن آموزشی هاینظام  تمامی غایی هدف گیرد.می شکل نوآوری و ترکیب  ،تحلیل

 بررسی ساز وکار خود با متناسب و خاص به شیوة باید اشمورد استفاده نوشتار نوع به توجه با هر فرد  نوشتة و دارد انواعی

 .شود

 

 اختالل وارونه نویسی چیست؟ 

را برعکس میاختالل وارونهدر    اعداد  و  فرد معموال در نوشتن حروف مشکل دارد و حروف  برای مثانویسی  ل ممکن نویسد. 

اما برای نوشتن حروف  ،کندانتخاب می و یا برعکس. در این حالت فرد جهت کلی نوشتار را به درستی 8بنویسد  7جای است به

کند که هر حرف را از هر  تواند جهت درست را تشخیص دهد یا فکر میارد یا نمینویسی دخورد. کسی که وارونهبه مشکل برمی

 (. 1399 ،رشیدی) .استباز هم درست   ،طرفی بنویسد

 

 اختالل قرینه نویسی چیست؟ 

ا از های خود رکند. در زبان فارسی اگر کودکی نوشتهکودک جهت شروع نوشتن را اشتباه انتخاب می  4نویسی در اختالل قرینه 

داشته و عمده  ها فرد معموال در نوشتن کلمات مشکلی ندچار اختالل قرینه نویسی است. در این حالت  ،چپ به راست بنویسد

نویسی دارند را جلوی آینه بگیرید با یک نوشته دی که قرینهمشکالت وی مربوط به جهت نوشتن است. بنابراین اگر نوشته افرا

 
4 . correlation disorder 
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ها ربطی به اختالل  البته ممکن است فرد غلط امالیی داشته باشد اما این غلط امالییید.  شودرست و بدون اشکال مواجه می

 (.1399 ،رشیدی) قرینه نویسی ندارد

 

 بیان مسأله 

مهارت  از جمله  ندیکته  است که  بسیار مهمی  نوشتنی  و  آموزشی  متعدد ذهای  کارکردهای  و  تمرین  به  و  یاز  کم  دارد.  هنی 

تواند به فهم بهتر این ایج میای نوشتاری شود. شناسایی خطاهای رتواند منجر به یک خطبخش یا فرایندی میکاستی در هر  

ارائ و  راهخطاها  یا ی  حذف  برای  مؤثر  و  مناسب  آن  هکارهای  کردن  کند متعادل  توجهی  قابل  کمک  ابتدایی  کودکان  بر    ها 

 (. 1396 ، بابازاده هاسونی ،سعید خدایاری شوطی ، شبانی)

گذاری هجی کردن و نقطه  ،های مکانیکی نوشتن مانند دستخطهای گوناگونی است. مهارتکارگیری مهارتنوشتن مستلزم به 

م درک  هارتو  مانند  زبانی  کلمههای  مهارتمعنای  و  زبان  دستور  و  مانندها  تفکر  میان سازمان  های  ارتباط  برقراری  و  دهی 

مهمم از  مهارتطالب  هستنترین  سال هایی  اولین  از  شاگردان  به  دارند.  نقش  نوشتن  در  که  آموخته  د  نوشتن  تحصیلی  های 

استمی صحیح  نوشتن  باسوادی  نشانه  اولین  نشانه  ،شود.  بارزترین  از  بیعموما  استهای  نویسی  نادرست   ، امیری)  .سوادی 

1379.) 

نویسی دارد مواجه شدم. باید تا پایان سال تحصیلی هرچه آموزی به نام مهسا که اختالل وارونه نویسی و قرینه  من با دانش 

ضعیت آموزش مهسا اقدام نمایم تا در ادامه تحصیل با  زودتر نارسایی او را از بین برده یا به حداقل برسانم. باید در جهت بهبود و

 مشکل مواجه نگردد.

   

 توصیف وضعیت موجود

شروع به   1401آبان    21خواند. من از  ی فاطمه زهرا در شهر الوان درس میمهسا دختری هفت ساله است که در مدرسه دولت  

همچنین   ، دهدکند و به درس گوش نمینمیالس دقت  ام. اوایل که به این کالس آمدم متوجه شدم که مهسا در ککار کرده

 شود. خیلی از سرجایش بلند می

کنم.  می  دفترهایشان را تک به تک بررسی  ،کنیمدرس جدید تمرین مینشست.زمانی که بعد از  مهسا کنار دوستش فاطمه می 

ی بعدی  دادم اما باز هم کلمهیشان توضیح مینویسند. اشتباهشان را برایکی دوبار مهسا و دوستش فاطمه را دیدم که وارونه می

 نوشتند.  را وارونه و قرینه می

تم که جایشان را عوض کنم . کنار هم نباشند تا شاید دقتشان بیشتر زدند. تصمیم گرفمهسا و فاطمه خیلی باهم حرف می 

م توجه و دقت مهسا را بیشتر کنم و سر  خوب و زرنگ توانستشود. عالوه بر این با دادن جایزه و تشویق مهسا به عنوان دختر  

 تر باشد. کالس آروم

که مهسا    زمانی  از  بررسی بعد  با  را جابجا کردم  نمی  مشاهده کردم  ،شانتکالیف  و دوستش  وارونه  فاطمه دیگر  اما  که  نویسد 

 قرینه نویسی دارد.  متوجه شدم که مشکل از مهسا است و اختالل وارونه نویسی و ،نویسدهمچنان مهسا وارونه و قرینه می
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 وضعیت مطلوب  

نسبت به    ، ها با مشکل مواجه خواهد شدسنویسی مهسا حل نشود در تمام دروارونه نویسی و قرینه  دانم اگر مشکلمن می  

 دهد. تأثیر قرار میاش را تحت آید و زندگی آیندهاعتماد به نفسش پایین می ،شوددرس دلسرد می

جلوی های مختلف در جهت رفع نارسانویسی مهسا به او کمک کنم تا در مدرسه  ها و آزمونیری روشبنابراین باید با به کارگ 

 اش حداکثر استفاده را بکند. اش احساس ناتوانی نکند و از تواناییدی و دوستان و خانوادهمعلم سال بع  ،مدیر

 

   (1)  شواهدگردآوري   

 مشاوره با خانواده   

کنند یا اینکه مهسا خودش به تنهایی تکالیفش را انجام  ها در خانه با مهسا تمرین میآیا آنبا مادر مهسا صحبت کردم که   

ا در خانه خودش به تنهایی تکالیفش را بلد نیست صحبت کند برای همین مهس  دهد. متوجه شدم که مادر مهسا فارسیمی

  ی که در خانه فارسی بلدند با وی نها نگذراند و کساندهد و به مادرش گفتم که مِن بعد مهسا را در انجام تکالیفش تانجام می

ین پرسیدم که به پیش دبستانی رفته یا خیر که متاسفانه گفت به پیش دبستانی  همچن  تمرین کنند تا زمانی که مسلط شود.

 نرفته است.

 مشاوره با همکاران دیگر  

 تکالیف خاص و اینترنت را دادند.  از معلمان دیگر پرسیدم که برای این مشکل چکار کنم و پیشنهاد انجام 

 

 مراجعه به اینترنت 

 مطالب بسیار مفیدی در مورد وارونه نویسی و قرینه نویسی خواندم. در اینترنت سرچ کردم و  

  

 ها تجزیه و تحلیل داده

ختم. با کمک مدیر  ها پرداهای ضعف نوشتن در مهسا به تجزیه و تحلیل آن مورد علت  درها  آوری اطالعات و تفکیک آنبا جمع  

خودممشاهده  ،مدرسه ز  ،ی  این  در  تمرین  و  اینترنتی  گاممنابع  توانستم  این  مینه  کردن  برطرف  در  ثمربخشی  و  مثبت  های 

های مهسا و صحبت با والدینش به این نتیجه رسیدیم که مشکل اصلی در قرینه ی نوشته مشکل بردارم. با بررسی و مشاهده

 د. نویسی و وارونه نویسی دار

آموز یابی دانشآموز دیده شود و علت آن مشکالتی در جهتاین اختالل معموال در روزهای اول دبستان ممکن است در دانش 

این معنا که دانش به  باالاست.  مانند  با مفاهیمی  را تشخیص    ،جلو   ،پایین  ، آموز  این مفاهیم  نیستند و  زیر و رو آشنا  و  عقب 

 نویسد. می د بابا نویسدهند. مثال بجای اینکه بنمی

   

 انتخاب راه حل جدید به صورت موقت

داده  تحلیل  و  تجزیه  و  بررسی  از  اینترنتپس  به  مراجعه  براساس  دانش  ،ها  خود  با  و  صحبت  و همکاران  وی  والدین  و  آموز 

یسی و قرینه نویسی او  اش همانگونه که قبال گفتیم مسئله مهسا وارونه نوهمچنین بررسی اشتباهات مکرر در تکالیف و دیکته

 بابا 
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ها انتخاب شده و پیرامون رد یا قبول این  به عنوان راه حل موقت همراه با دالیل آن  بود که برای رفع این مشکل پیشنهاداتی

 شود. پیشنهادات دالیلی مطرح می

  

 رد یا قبول() حل پیشنهاديراه  

 (تغییر جو كالس 1  

گرو  صورت  به  در کالس  قبل  از  بیشتر  را  دانشتدریس  و  دادیم  انجام  در  هی  مرتب  را  تدریس  آموز  حین  در  و  پیشنهادات 

 دادم. مشارکت می

 آموزبه دلیل عدم دقت دانش :دلیل

 ( تعویض دفتر مشق و امال 2  

 آموز نباشد و سرخورده نشود.دیگر اشتباهی در دید دانش :دلیل

 ( زیاد تکلیف دادن 3

 شود. ری میتمرین زیاد باعث افزایش دقت و یادگی :دلیل

 ها( انجام بازي جهت4

 عدم تشخیص جهت نوشتن حروف و اعداد.  :لدلی

 آموز تا خطوطی به دلخواه رسم كند. ( دادن روان نویسی به دانش5

 آموز روان شود.نوشتن برای دانش :دلیل

 ( او را كامل با اعضاي بدنش آشنا كنیم و از او بخواهیم هر كدام را كه گفتیم نشانمان دهد. 6

 تشخیص را یاد بگیرد. :دلیل

  

 انتخاب راه حل اصلی 

ها با مهسا بود. در  های مختلف در نهایت به این نتیجه رسیدم که بهترین راه حل تمرین و بازی جهتپس از اجرای راه حل  

 کنار این راه حل والدینش را توجیه کردم که مهسا در خانه به تنهایی تکالیفش را انجام ندهد. 

 

 (2)  شواهدگردآوري    

 مشاوره با خانواده   

اند و دیگر مهسا را در انجام تکالیف تنها نگذاشته و  نیز صحبت کردم و گفت که در خانه با مهسا تمرین کرده  ، با مادر مهسا 

 همچنین از او بسیار راضی هستند.   ،اختالل روان نویسی مهسا برطرف شده است

بر  - مطالعه  مقاله  طبق  اینترنت  به  مراجعه  نویسی  درمان  با  قرینه  و  نویسی  رشیدی   ،وارونه  فهیمه  از  امالنویسی    اختالالت 

 ی خوبی به دست آوردیم. ( با اتصال نقطه از روی الگو نتیجه 1399)

وارونه نویسی و قرینه   ،نارسانویسی)  ( در پژوهشی تحت عنوان رویکردهای آموزشی برای حل مشکالت نوشتن1386)  گرکوزه  -

ترین نوع نوشتن زیرا ساده  ، ا نیازهای ویژه نتیجه گرفت که بهترین نوع نوشتن آموزش کتابی استوزان بآمنویسی( در دانش

 . شتن استفاده کردیم و ثمر بخش بودآموز از همین نوع نواست. ما برای دانش
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  :مشاهده فردي

با هم   بیکاری من و مهسا  مهتکلیف نوشتیم و مشاهده کرد  ،تنها نشستیم  در زمان  از جهت درست و  سا  م که  زیبا و  بسیار 

می خوانا  و  مرتب  را  میکلمات  بررسی  مرتب  را  تکالیف کالسش  و  خانه  تکالیف  همچنین  که  نویسد.  کردم  مشاهده  و  کردم 

 ضعفش برطرف شده است.

 

 ارزشیابی تأثیر اقدام جدید و تعیین اعتبار آن 

 :جملهی پیشرفت او هستند. از دهندههمگی نشان  ، تایجی تکالیف مهسا و بررسی نها و مشاهدهپس از اجرای راه حل   

 دهد. ها را تشخیص میجهت  .1

 وارونه نویسی او برطرف شده است. .2

 اشتباهات تکالیفش کاهش یافته است. .3

 امالیش بهتر شده است.  .4

 اش بسیار خوشحال هستند.و خانوادهآموز دانش .5

 او برای درس خواندن و رسیدن به مراحل باالتر به صورت چشمگیری افزایش یافته است.  یانگیزه .6

  

 پیشنهادات 

د با عالمت گذاری روی کاغذ با یک نقطه برای توانیمی  ،نویسندبرای کودکانی که جمالت کامل را به صورت معکوس می  -  

 ها کمک کنید.شروع به آننشان دادن نقطه 

 را به صورت سرگرم کننده انجام دهید.  سعی کنید یادگیری -

آموز را تشویق کنید که حرف یا کلمه را بنویسد و همزمان آن را با  بیش از یک حس را درگیر کنید. به عنوان مثال به دانش  -

 صدای بلند بگوید. 

 

 



 مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی

 57-64، صفحات 1401  زمستان،  4، شماره 8 دوره

64 

 

 و مأخذ  منابع  

 انی دوره کارشناسی. پروژه پای  ،های دوم و سوم دبستان(. روند امال در کالس1379) فرخنده. ،امیری  .1

 . 22بهمن   ،بدون دیدگاه ،اختالل وارونه نویسی ،نویسینویسی و قرینه(. درمان وارونه1399) فهیمه. ،دیرشی  .2

 علوم انسانی و روانشناسی. ، تربیتی ،(. اولین کنفرانس علوم اجتماعی1397) نسرین. ،سمانه؛ رضازاده ،زادهسلیمان  .3

وزارت ،  نگارش و انشا()  های نوشتاریمهارتمعلم آموزشراهنمای  فشرده  (لوح1393)  یآموزش ریزیوبرنامهپژوهشسازمان .4

 های درسی. ریزی و تألیف کتابتهران: دفتر برنامه، آموزش و پرورش

مطالعه  )  (. اختالالت دیکته نویسی در مقطع ابتدایی1396)  زهرا.  ،سعید؛ بابازاده هاسونی  ،رحیم؛ خدایاری شوطی  ،شبانی  .5

  ، شماره یازدهم  ،سال سوم  ،تخصصی آموزش پژوهی  -فصلنامه علمی  ،دانشگاه فرهنگیان  ،معین(  اختالل دیکته نویسی  :موردی

 . 1396پاییز 

برای حل مشکالت نوشتن1386)  ظریفه.  ،گرکوزه  .6 نویسی(  ،نارسانویسی)  (. رویکردهای آموزشی  نویسی و قرینه    ، وارونه 

 .1386مرداد و شهریور  ، 69و  68شماره 

 تهران: مدرسه.  ،چاپ سوم، (.الگوهای یاددهی ویادگیری گام به گام انشای فارسی1390) ع.ا.، فاپورص .7

 تهران: سمت. ،(. مبانی آموزش و پرورش در دوره پیش از دبستان1393) ،ف ، مفیدی .8

9.  Barnes D, 1988. Communiation and Leraning in Small Groups, Routledge and Kegan 

Paul, London.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


