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نارساخوان  آموزاندانش خواندن  عملکرد  انگیزش تحصیلی و عزت نفس، بر های آموزش انفرادیروش  تاثیر بررسی 

  1مقطع ابتدایی

   3، افسانه احمدی علی آبادی 2محسن ایزان 

 چکیده  

  نفس، عزت    بر(  خصوصی  آموزش  و  تسلط   حد  در  یادگیری)  انفرادی  آموزش  هایروش  تاثیر  این پژوهش با هدف بررسی  هدف:

  نوع   از   و   تجربیشبه  پژوهش،روش  روش: گرفت.  انجام   نارساخوان مقطع ابتدایی   آموزاندانش  خواندنعملکرد  و    تحصیلیانگیزش

چهارم   هایپایه آموزان جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش .بود کنترلگروه  و آزمایش  گروه  دو  با  آزمون پس -آزمون پیش طرح

  انتخاب  نفر  32،  گیری هدفمندنمونهبه روش  که    هندد  تشکیل می   خواندن  یادگیری ویژه از نوعاختالل  دارای    ابتدایی   و پنجم

تکمیل    شدند از  پس  شده ،  (SEI)   کوپراسمیت  نفس  عزت  پرسشنامهو  تجدیدنظر  وکسلر،  مقیاس  هوش  و  ی  خواندن  آزمون 

 نفر برای هر گروه(   16)  آزمایشی و گواه  دو گروهصورت تصادفی در  به    نما و پرسشنامه انگیزش تحصیلی هرمنس،  نارساخوانی

. ای دریافت نکردندو گروه کنترل مداخله  برای گروه آزمایش ارائه شد ماه  به مدت یک جلسه    8  در  آموزشی مداخله    .قرار گرفتند

از  داده با استفاده  نرم  و  تحلیل کوواریانسآزمون  ها  که  نشان داد    پژوهشج  نتای  ها:یافته  .تحلیل شد  26نسخه     SPSSافزاربا 

آموزشدانش که  انفرادیآموزانی  در    های  بودند،  کرده  دریافت  و  تحصیلیانگیزشرا  نفس  عزت  خواندن،  با    عملکرد  مقایسه  در 

آموزش   که  کرده  انفرادی گروهی  کسب  بیشتری  نمره  بودند،  نکرده  دریافت  بر  روش  گیری:نتیجه.  اندرا  انفرادی  آموزش  های 

از    توان اذعان کرد کهذا، میل  آموزان مبتال به نارساخوانی تاثیر مثبت دارد.عملکرد خواندن دانشزت نفس و  ، عتحصیلیانگیزش

انفرادیروش آموزش  بهمی  های  ابتدایی دانش  این  مسائل  حل  برای  اثربخش  آموزشی  برنامهمنزله  توان  مقطع  در  بهره   آموزان 

   گرفت.

 ، مهارت خواندنتحصیلیانگیزش نفس، عزت ،یدآموزش انفرانارساخوانی،  کلمات کلیدی:
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The effect of individual education methods on self-esteem, academic motivation and reading 

performance of dyslexic elementary students1 

3di Aliabadi, Afsaneh Ahma2Mohsen Izan 

Objective: The aim of this study was to investigate the effect of individual education methods (mastery 

learning and private education) on self-esteem, motivation, education and reading performance of 

dyslexic elementary students.  Method: The research method was quasi-experimental and was a pre-

test-post-test design with two experimental groups and a control group. The statistical population of 

this study consists of all fourth and fifth grade students with special learning disabilities of the reading 

type. 32 people were selected by purposive sampling method. After completing the Cooper-Smith Self-

Esteem Questionnaire (SEI), the revised Wechsler Intelligence Scale, the Reading and Dyslexia Test, 

and the Hermans Academic Motivation Questionnaire were randomly divided into experimental and 

control groups (16 people per group). Educational intervention was presented to the experimental group 

in 8 sessions for one month and the control group did not receive any intervention. Data were analyzed 

using analysis of covariance and SPSS software version 26.  Results: The results showed that students 

who received individual training had higher scores on academic motivation, self-esteem and reading 

performance compared to the group who did not receive individual training. Conclusion: Individual 

education methods have a positive effect on academic motivation, self-esteem and reading performance 

of students with dyslexia. Therefore, it can be acknowledged that individual education methods can be 

used as an effective educational program to solve the problems of these students in primary school. 

Keywords: dyslexia, individual education, self-esteem, academic motivation, reading skills 
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رانی ها نباید موجب نگهای فردی باهم دارند و وجود تفاوتهم متفاوت هستند و از جهات مختلف تفاوت ها در حالت کلی با انسان

  آموزان با نیازهای ویژه طبقه نشادن  آموزان با عنواتر، برخی دانشریزی مطلوب های آموزشی جهت برنامهافراد شود. در موقعیت

 (.2015، اسمیث، پلوی، داودی و داگتی)د زم و مناسب خود را دریافت نماینالهای آموزشی  شوند تا کمک بندی می 

آموزش تعریف  استثنا  و  براساس  دانشدانش  ( 1392)یی  پرورش  ویژه،  نیازهای  با  نارسایی  آموزان  سبب  به  که  هستند  آموزانی 

ذهنی،   در انروجسمی،  اجتماعی  یا  هیجانی  مشک  شناختی،  دارای  محیط  با  سازگاری  یا  یادگیری  براساس  التزمینه  هستند.  ی 

دانش دیگری،  دانشتعریف  ویژه  نیازهای  با  تواناآموزان  ازنظر  که  هستند  ویژگیییآموزانی  ویژگیهای حسی،  ذهنی،  های  های 

ورترز،  )های چندگانه با افراد عادی متفاوت هستند  اطی و معلولیتتب ارعصبی یا جسمی، رفتارهای اجتماعی یا هیجانی، توانایی  

 (. 1390،ترجمه شریفی درآمدی، رونقی و یزدی،  2008تامپکینز و کاالتا، 

اختدانش با  داراالال آموزان  یادگیری  و  ت  متوسط  هوش  دانشی  با  و  بوده  متوسط  به  نزدیک  عقبیا  ذهنی  آموزان  مانده 

ریاضیات،  )های پایه  های کارکردی در درسل یادگیری دارای تأخیر، انحراف و تفاوتالآموزان با اختنشداع  متفاوت هستند. درواق 

های حسی، یا  ماندگی ذهنی، نارساییها را به عقبتوان مشکل آنت گفتار و زبان هستند که نمیالو مشک   ( ء و نوشتنالخواندن، ام

ر یک امتحان با شکست مواجه شود دلیل بر داشتن مشکل ویژه یادگیری د   زیآمواینکه دانش.  های هیجانی نسبت داداللاخت

در برخی    یک تأخیر در رشد بوده و با بیشتر شدن سن از بین برود.  اًت موجود در یادگیری صرفالنیست. گاهی ممکن است، مشک 

دانش نمی اوقات  دلخواه  نتیجه  به  زیاد  زمان  باوجود صرف  با آموزان  تشخی این  رسند  توسط  دق ص  حال  بایستی  موضوع  این  یق 

بر اساس شناسایی نوع مشکل مداخ اثرات مشکل اعمال  المتخصصین مربوطه صورت پذیرفته و  برای حل یا کاهش  ت مناسب 

-یر گروهاه با س سآموزان با نیازهای ویژه در مقای ل یادگیری بزرگترین گروه از دانشالاختآموزان با  دانش(.  2013،  اسکانلون)شود  

 .(2018های شناخته شده، اختالل یادگیری است )والش، ناتوانی ترینایعند. به عبارت دیگر شتیازهای ویژه هس ن از هایی 

اختالل خواندن در مقایسه   .تدابیر خاصی را به کار برد  توانل یادگیری دارای انواع مختلفی بوده و بسته به نوع آن، میالاخت

بین    ست ا  تربا اختالالت نوشتن و ریاضیات، شایع با اختالل یادگیری ویژه، در درصد دانش 90تا    85و  خواندن مشکل    آموزان 

اختالل به نوع    همکارانش   و  برتونی.  (2013)انجمن روانشناسی آمریکا،    شود طور مختلط مشاهده میدارند. گاهی هر دو یا سه 

در پژوهش خود  (،  1387شریفی و داوری )  .دیرندرگل خواندن  البا اختآموزان  درصد از مجموع دانش  5معتقدند حدود  ،  (2021)

های شـهرکرد نسـبتاً باالست و اختالل  آموزان پایه سوم و چهـارم دبسـتانشیوع اختالل خواندن در میان دانشنشان دادند که  

ن در میـان  انـدل خوآموزان دختر است ولی تفاوت معناداری بین فراوانی اخـتالآموزان پسر بیش از دانشدانش  میان  خواندن در

ترین های کسب معلومات و دانش و اساسی ترین روشمهارت خواندن یکی از عمده  .آمـوزان پایه سوم و چهارم وجود ندارد  دانـش

یادگیری دانش استابزار  دانش در کودکان مبت  ت ال مشکچنانچه    ،آموزان  فراگیری  به  نشود،  نوشتن درمان  و  این    ال خواندن  به 

؛ 2006یتینین و ارسکین،  )ال  شود   خوانی یا درک مطلب می و موجب افت تحصیلی و اختالل در روان  شودمیارد  ل لطمه والاخت

راحتی آنها را در  هها را بدانند و بسیاری از واژهاین گروه از کودکان ممکن است ب (.1388نژاد مکاری، علی و  پورهشتایجانی مهترج

همچنین، کودکان دارای اختالل یادگیری   .های نوشتاری یا چاپی نیستندیی نشانهناساو ش  اما قادر به درک  بگیرند؛  کارمکالمه به

کودک در هنگام    . (1396راقی،  )نادری و سیف ن  ، حروف و اعداد نیز عملکرد ضعیفی دارند هانامیدن کلمه  ویژه با نوع خواندن، در 

بتواند شکل باید  انتزاعیخواندن  و  پیچیده  کلمه  های  و  بها  حروف  آنشناسرا  کندد،  ادراک  و  بسپارد  خاطر  به  را  از  .  ها  برخی 

 مرحله  و   صداها  به  شده مشاهده  (هاکلمه)   نمادهای   تبدیل  اول،  دانند که مرحلهای میمتخصصان، خواندن را ساختاری دومرحله

به نقل از فصیحانی  ؛  2007،  فلچر و همکاران)   مسلط باشد  وتحلیل صداها به مفاهیم زبانی است که فرد باید به آن  م، تجزیهود

 (.1389، و میکائیلی دفر
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که ،  (2014ترین سازه های روانشناختی مورد مطالعه در علوم اجتماعی و رفتاری است )اورت و رابینز،  عزت نفس یکی از مهم

چقدر خود را    و  دکنن چگونه فکر می   خویش  ه نفس آن است که افراد دربارل یادگیری باشد. منظور از عزتالز اختتأثر اواند متمی

داشته   بهو  دوست  راضی هستند.  درباراز عملکردشان  تحصیلی  و  اجتماعی  نظر  از  آنان  احساس  و    است  چگونه  خود  ه خصوص 

  (.1389فر، صدیقی ارفعی، سالمی محمدآبادی، تمنایی )  آنها چه اندازه است آل و خود واقعیمیزان نزدیکی و هماهنگی خود ایده

افت   و  دهندهای یادگیری بیشتری را بروز میاللنفس خوب، اختمقایسه باکودکان با عزت  ف درضعی   نفسکودکان دارای عزت

دارند   و  عملکرد  بیشتری  تحصیل  قصبه،  )  ترک  عطار  و  زارع  براین  از (.  1396اورکی،  پیامرو  عزتاساس  که  منفی  نفس  دهای 

 .نی استراوایت ف توجه به رویکردهای درمانی در این مواقع حائز اهمدارد ضعیف 

پژوهش )دانش،  در  متعددی  سیاه  حیدری  ،کرمی؛  1394های  و  عباسی  نصرتی،  رضایی،  و ؛  1398،  کمری  شرف،  نریمانی 

شده  ،  (1392،  وحیدی دانش  استگزارش  درکه  نارساخوان  دانش  آموزان  با  عزتمقایسه  از  عادی  پایین آموزان  تری نفس 

 . برخوردارند

معمول و با کیفیتی  های مخصوص، غیرتمرین ید با ای هستند که باویژه هایوزشنیازمند آم نیساخواناربه  ال آموزان مبتدانش

کنند.  از آن استفاده می  آموزاندانشهای آموزشی و منظمی است که اکثر  یوهاین امر جدا از ش  سر و کار داشته باشند.  غیر عادی 

-گروه  به صورت آموزش انفرادی یا   آموزان دانشانی یادگیری  ناتوران  به کارشناسان در این زمینه این است که عهده دار جوظیف 

   .(1395)کرمی، مرادی و صفری،   های کوچک باشند

یکی از ملزومات یادگیری    تحصیلیانگیزهدگیری باشد.  یال  الواند متأثر از اختتمتغیرهایی است که میاز دیگر    تحصیلییزهانگ

به  میحساب    به به یادگیرنده کمک  میجهت    شدت ورفتار  آید و عاملی است که  او  می بخشد و در حفظ و تداوم آن  به  کند، 

مستقیماً با میزان    آنجا که انگیزش تحصیلی  از(.  1396کند )رادمنش و سعدی پور،  های او را هدایت می فعالیت  دهد ومیانرژی  

ایجاد یک  برای  ارتباط است، الزم است  امر توجه بیشتری شود  آموزشینظام    یادگیری و پیشرفت یادگیرندگان در  این  به    پویا 

 (. 1395؛ سانقی و احمدی، 2005)برانستین و مایر، 

 به  نسبت   نگرش  و   اشتپندخود  انگیزش،  سطح (، در پژوهش خود با عنوان »1395نیا جورشری )یحیی زاده، کریمی و حسن

در میانگین  آموزاندانش  خواندن  دادند که  نشان   انگیزش،  هایمولفه  م تما  در  رساخوانینابه    مبتال  ودکانک  نمرات  نارساخوان« 

مشکالت  نارسا  به  ال مبت  غیر   کودکان   تنمرا  از   ترالبا   معناداری  طور   هب  دن خوان  نگرش  و  داشت خودپن بنابراین،  است.  خوانی 

 .ر گیردجه قرادارد مورد تو  ت ا تأثیر منفی دارد که ضرورههای روانشناختی آن ساخوان بر جنبهآموزان نارتحصیلی دانش

که میانگین نمرات گروه مبتال به نارسـاخوانی در متغیرهـای انگیـزش    ندنشان داد(، در پژوهش خود  1393زاللی و قربانی )

ی کلی اشـتیاق به انگیزش تحصیلی، اشتیاق رفتاری، اشتیاق هیجانی و نمرهی کلی  درونـی، انگیـزش درونی برای دانستن و نمره

 . باشدتر از گروه عادی میپاییناداری طور معن مدرسه به

ایجاد تغییرهای  1392و کرمی گزافی )کاشانی، دماوندی   با  تا حد تسلط  (، در پژوهش خود نشان دادند که روش یادگیری 

آموزان را برای رسیدن به ها در سطوح باالتر یادگیری، انگیزش درونی دانشنایش عملکرد آآموزان و افزمثبت در نگرش دانش

 دهد. گیری افزایش میلی یاد طوح عا س

 وپرورش  آموزش بلکه خانواده تنها نه دارای اختالل یادگیری،   آموزانو انگیزه تحصیلی دانشنفس   عزت میزان  افزایش درجهت

  اشدب و مفید آموزان لذت بخشدانشدسته از  این   برای تنها نه و پرورش  آموزش تا کرد باید چه  که این است دارد. سوال نقش نیز

جای   به  باید معلمان باشد که  تواند می این سوال این به پاسخ باشد؟ موثر شانو انگیزه تحصیلی نفس عزت افزایش میزان در یزو ن

طور کامل چیره شد  توان بر ناتوانی یادگیری بهینمهرچند      بیازمایند.  را دیگری های راه استفاده از روش های یکنواخت تدریس،

عبارتی کا به  یا  درو  افراد  مان نمیمالً  این  اما  ناتواناییمیشوند،  اثرات منفی  زیادی  تا حد  که  بگیرند  یاد  را  راهبردهایی    توانند 
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 ل یادگیــری، نســبت بــه روشالبــه اختــ  الـآمـوزان مبتـدانش.  انگیزش را کاهش دهندنفس و  عزتهایشان نظیر ضعف در  

برنامه و  نامناســبهــا  آموزشــی  آســیهــای  از دانشپذیرتب،  دانشــر  ایــن  بــرای آمــوزان معمولــی هســتند.  آمــوزان 

بــه آن نوعــی  بــه  انطبــاق و ســازگاری، کــه  بــه  امــکان موفقیــت میدســتیابی  بــه آموزش  دهــد،هــا  هــای  نیــاز 

دارند مارتینـز  ،نالها ها)  ویــژه  و  ویـس  کافمـن،  علترجم  ؛2005  ،لویـد،  و    رضایــی   علمدارلــو،  همتــی  ،یـزادهـه  دهنــوی 

 (.1395، شــجاعی

روش برخی  رفتاری  رویکرد  مبنای  مداخلهها  بر  شدهو  طراحی  آموزشی  با  های  افراد  برای  موفقی  گونه  به  که  اختالل  اند 

پیرزادی  ؛  2004ی و تارور، ، کامنوی، سیلبرتهای متعددی )کارناینکه پژوهش   های آموزشی روشاند. یکی از یادگیری به کار رفته

اثربخش آن را به خصوص    (،1392  ،؛ کریمی، علیزاده و سلیمانی1391،  شریفی  زاده، ویکتا، یاریاری، حسن  بناب، شکوهی  غباری 

 ما به روش روش آموزش مستقیم است. کاربرد دیدگاه رفتاری در کالس درس عمو،  اندی تایید کردهادگیرهای یدر حوزه ناتوانی

  دهنـده، فعال بودن معلم، تنظیم درس در گام سـازمانداشتن اهداف مشخص و دقیق، ارائه پیشتقیم معطوف است.  آموزش مس

محتوا، انجام ارزیابی مداوم و نظـارت مسـتمر    زماندهی دقیـق(، سا1389محتوا از ساده به دشوار )سیف،    هـای کوچـک، ارائـه

هــای صــحیح و  ( تقویــت پاســخ2004ـا دا نـش آمـوز )واتکینـز و اســلوکام،  ف معلـم بعامل شـفاعملکـرد یادگیرنده، ت  بـر

 روش .  باشدای آموزش مستقیم میه(، از جملـه ویژگی2004،  ، سیلبرت، کامینوی و تارورکارناینهای نادرست )اصــالح پاسخ

هـای فراوان بین معلم و  راهم کـردن تعامـلتسـلط، فـ وزش در حـد های تدریس آمـوزش مسـتقیم شـامل مـوارد زیـر است: آمـ

تشـویق  آموز،دانش ارائـه  تکلیـف،  هـر  انجام  برای  نیاز  مورد  زمان  مـدت  بـر  نظـارت  و  وارزیابی  زیــادتحســین  هـا  ،  هــای 

 (. 1995، ، برونر و هانرآموزش )انگلمن روس قبلــی پــیش ازمــرور و تمــرین د

 دانش   خواندن  های  استراتژی  و  ها  مهارت  مفاهیم،  یادگیری  در  مستقیم  آموزش  رویکرد  که  است  داده  انشن  اخیر  یقاتتحق 

 (.2007 گانز،  و فلورس)  باشد  می  اثربخش دارند  یادگیری  مشکل که آموزانی

  آموزان نشاد  خواندن  رت بر مها  مستقیم  آموزشی  برنامه  ،(، در پژوهش خود نشان داد که1393و تیموری )   وجی نژادقلتاش، ا

 . دارد مثبت تأثیر  خواندن یادگیری ویژه باناتوانی

و االلیلی   موهاری، السرتاوی   مهارت  بهبود  مستقیم در  آموزش  (، در پژوهش خود نشان دادند که رویکرد2018)  الهوسینی، 

 عربی تاثیر معنی داری دارد. متحده  امارات در  یادگیری ناتوانی دارای اندن کودکانوخ

با   آموزاندانش  اوقات تفریح  های  مهارت   آموزش  در   مستقیم   آموزش   ش خود نشان داد که، روش(، در پژوه2020یراتای )ا

 .بودند  مختلف  مواد   و  افراد  مختلف،  های   طمحی   به  ها   مهارت  تعمیم   به  قادر  کنندگان  شرکت  است و  ناتوانی های یادگیری موثر

  اظهار  آنها.  شد  اخذ  کنندگان  شرکت  به  شده  داده   آموزش  های  مهارت  د مور  در  لدین وا  اجتماعی، نظرات  اعتبار  از   اطمینان  برای

  فعالیت  ن یا  خواهند   می  که   داشتند   اظهار  همچنین  آنها .  بودند  مفید   فرزندانشان   رشد   برای  هستند و   راضی   مداخله   از   که  داشتند 

 یابد. ادامه ها

 با  آموزان  دانش  خواندن  مهارت  بر  انفرادی   وزشبرنامه آم  ه،نشان دادند ک  یدر پژوهش  ،(1393)  صدوقی و مژگانیان  سلطان

 یزد تاثیر مثبت دارد  شهر ابتدایی  دوم پایه  در خواندن یادگیری ناتوانی

بلوم، که از ارائه دهندگان این نظریه است، معتقد است  .ستا 1در حد تسلط  یادگیری  ، ی آموزش مستقیمهاروشیکی از انواع 

ها و  های یادگیری دست یابند، فقط به این شرط که ما زمان کافی و روش وانند به هدفتآموزان میدست کم نود درصد از دانش

-دریس مجدد را پیشنهاد می، مدل ارزشیابی، تدریس، ارزشیابی مجدد و تاین روشمواد مناسب را در اختیارشان قرار دهیم. در  

مهارتی را بیاموزند. سپس از طریق برگزاری   تا مفهوم یا   شودفراهم میآموزان  هایی برای دانشکند. با استفاده از این روش فرصت

 
1. mastery learning 
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شود  اند شناسایی و مفهوم یا مهارت مذکور به آنان تدریس می آموزانی که بر مفهوم یا مهارت ارائه شده تسلط نیافتهآزمون دانش

دانش تسلط  میزان  دوباره  می و  سنجیده  میآموزان  تکرار  آنقدر  فرایند  این  مفهومشود.  تا  آم  شود  مهارت  بلوم یا  شود.  وخته 

کند؛ از جمله استفاده از معلمان خصوصی،  راهبردهای متعددی را برای فراهم آوردن شرایط یادگیری در حدتسلط پیشنهاد می 

به وسیله همکهای  یادگیری و مطالعه در گروه برنامه،  1سان الکوچک، مربیگری  از مواد سمآموزش  با استفاده  عی و  ای، آموزش 

 (.1389ا )آقاجانی، عزیزی و صادقی، بازی هبصری و 

گیتینگر   و  فاین  راهبردهای  2015)بریانت،  از  استفاده  با  یادگیری  در  ناتوان  آموزان  دانش  که  دادند  نشان  پژوهشی  در   ،)

  توانند کلمات را در یک چارچوب زمانی مخصوص به خود یاد بگیرند.ط مییادگیری در حد تسل 

است. اساس کار در این نوع آموزش توجه به زمینه ها،    2خصوصی   سدی روش تدریی آموزش انفراهاانواع روش  یکی دیگر از

توانایی نمیهای شخصی شاگردان است  عالیق و  فردی است که معموالً  موفقیتی    های گروهی چندان تواند در آموزشو شاگرد 

کثر شاگردان تجربه تلخی از شکست  مجهز باشد. ا  یت کننده مثبت، معلم باید به یک مجموعه عوامل تقواین روشدر    .کسب کند

افزوده خواهد شد و ممکن   آنان  قبلی  به تجربیات  ناموفق دیگری  نباشد، تجربه  نتیجه بخش  آنان  اگر آموزش  در ذهن دارند و 

شدن برای و ارزش قائل    بنابراین معلم باید با محترم شمردن .  ه نفس خود را در پیشرفت تحصیلی از دست بدهنداست اعتماد ب

د محیط آموزشی صمیمی و گرمی به وجود آورد و نباید شاگرد خصوصی اش را با سایر شاگردان مقایسه کند، بلکه باید  شاگر

تر باشد، ولی نسبت به  تحصیلی او حتی از حد معمول پایینر پیشرفت  پیشرفت کارش را با کارهای گذشته اش مقایسه کند و اگ

بیشتر   اش  بایدگذشته  باشد  ق   شده  تشویق  از  مورد  شاگرد  تا  باشد  مدت  کوتاه  کافی  اندازه  به  باید  آموزشی  جلسات  گیرد.  رار 

نشود متنفر  یا  و  بیزار  و  خسته    فرد  تحصیلی  وضعیت  و  من  اب  مناسب  و  تفریح  با  همراه  راحت،  باید   آموزشی  محیط  .آموزش 

 .(1398)شعبانی،   شود سازماندهی 

ی، زمان را محدود می کنند. آنان زمانی را که تک تک شاگردان  ن یک واحد درس لی برای آموختهای معمومعلمان در کالس

این امر سبب می شود که    گیرند. برای یادگیری نیاز دارند، در اختیار آنان قرار نمی دهند و زمان یکسانی را برای همه در نظر می

 در چنین امتحاناتی به نمره شاگردان قوی    کنند و برعکس، شاگردان ضعیف نمرات پایینی در امتحان پیشرفت تحصیلی کسب  

درصد دست یابند؛ زیرا آنان برای تسلط و یادگیری کامل، زمان کافی و حتی وقت بیشتری را   100و حتی گاهی    90و    80های  

 . در اختیار دارند

اشت  نیاز خواهند ده وقت بیشتری  بته کیفیت تدریس نیز بسیار مهم است. اگر سطح کیفیت تدریس باال نباشد، شاگردان بلا

و اگر روش تدریس مطلوب و عالی باشد، برای یادگیری تا حد تسلط، وقت کمتری نیاز خواهند داشت. داشتن انگیزه نیز در تداوم  

فعالیت اتمام  نقش مؤثریو  آموزشی  زیرا چنانچه    های  فراموش نشده است؛  نیز در مدل کارول  توانایی شاگرد  و  استعداد  دارد. 

باشد یا نتواند درس را بفهمد یا در خواندن آن ضعیف باشد، برای یادگیری در حد تسلط به وقت  ستعدادی ضعیف  شاگرد دارای ا

 .(1398)شعبانی،  ستبیشتری نیازمند است. بنابراین میزان یادگیری به عوامل یاد شده مربوط ا

 پیشرفت  بر  خصوصی  تدریس  بررسی تأثیر»هشی با عنوان  (، در پژو2007نر )اسبورن، فریمن، بورلی، ویلسون، جونز و ریچی

آموزانی که خدمات ویژه دریافت می کنند«  دانش  و  خاص   یادگیری   های ناتوانی  شناختی،   هایناتوانی  دارای   آموزاندانش  خواندن

اثر که  دادند  مداخله  برای  توجهی  قابل  مثبت  اتنشان  مداخله  آموزاندانش  کلی،  طور  به.  بود  گروه    ههما  شش   دوره  در  گروه 

 . داشتند خواندن در  بهتری گروه گواه، پیشرفت آموزاندانش  از و داشتند  ماه به ماه  پیشرفت 

با   آموزان  دانش  عادی و   انآموزدانش   پیشرفت تحصیلی   بر  همتا   خصوصی  تدریس  (، نشان داد که الگوهای2009استرینگ )

 داری دارد. نیازهای ویژه« تاثیر معنی 
 

1. peer tutoring  

2. Tutoring 
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آموزان  های آموزش انفرادی بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و بهبود مهارت خواندن دانششرو  تاثیر اجرای  یپژوهش درباره

، به هنگام تدریس از این  ند قم، اگرچه احتمال دارد بعضی از معلمان عالدارای اختالل یادگیری در عمل زیاد انجام نگرفته است

)یادگیری در حد تسلط و آموزش   انفرادی  آموزش  هایروش  اجرای  تاثیر  ، بررسیلذا هدف پژوهش حاضراستفاده کننند.    هاروش

بر های چهارم و دبستان  نارساخوان پایه  آموزاندانش  خواندن   عملکرد   بهبود   و  تحصیلی   پیشرفت   انگیزشنفس،  عزت  خصوصی( 

 می باشد.  شهر پیرانشهر

 

  تحقیق  هایفرضیه

انفرادی  روش  .  1 آموزش  و)های   نارساخوان  آموزاندانش  نفسعزتافزایش    به  جرمن(  آموزش خصوصی  یادگیری در حدتسلط 

 شود.  می دبستان شهر پیرانشهرهای چهارم و پنجم پایه

 آموزان دانش  تحصیلی انگیزش پیشرفت  افزایش  به  منجر(  یادگیری در حدتسلط و آموزش خصوصی)  های آموزش انفرادیروش.  2

 د.وش  می  هر پیرانشهردبستان ش  های چهارم و پنجمپایه نارساخوان

 نارساخوان   آموزاندانش  خواندن  عملکرد  بهبود   به  منجر(  خصوصی  آموزش   و  حدتسلط   در  یادگیری)  انفرادی  آموزش  های. روش3

 . شود می دبستان شهر پیرانشهرپنجم   و چهارم  هایپایه

 

 پژوهش  شرو

شرایط انجام  که تحقیق در آن    ایمل محدودکنندههای آزمایش، نوع متغیرها و عواانتخاب یک طرح خاص بستگی دارد به هدف

آزمودنیمی انتخاب  رفتاری  تحقیق  در  که  آنجا  از  آنگیرد.  دادن  قرار  و  در گروهها  امکانها  بندرت  مداخلهها  و  است  های  پذیر 

به طری انجام نمیآزمایشی و گواه  نوع  ق تصادفی  از  این پژوهش    پژوهش،  این  در  مستقل  متغیر  .آزمایشی استهشبگیرد، طرح 

  تحصیلی  پیشرفت   انگیزش  ینمره  وابسته،  متغیر  و  است (  خصوصی  آموزش  و  تسلط   حد  در  یادگیری)  انفرادی  آموزش  های  شور

 بود.  آموزش دوره پایان  در  خواندن عملکرد و

 گیری نمونه روش  و نمونه آماری، جامعه

دان  پژوهش   این   آماری  یجامعه تمامی  و  ایهپ  نارساخوان  آموزان ششامل  چهارم  پیرانشهرپنجم  های  شهر    سال   در   دبستان 

که    دبستان بود  و ششم  پنجم   هایدر پایه  مبتال به نارساخوانی آموز پسر  دانش  32  لگروه نمونه شام.  بود  1400-1401  تحصیلی

شیوه   نبه  با  اختکار  ظهدفمند  مرکز  دانشالرشناسان  پرونده  بررسی  و  یادگیری  بهل  که  شدند  انتخاب  اخت   آموزان  از  ل  الغیر 

 نارساخوان   و کنترل   تردقیق  بررسی  منظور  چنین، به هم  . را دارا نبودند  حرکتی  -ت رفتاری یا حسی ال کدام از مشک، هیچ اندنوخ

نهایت    وکسلر   کودکان   هوش  آزمون   آنان،   هوشی  بهره  مشکالت   از  آموزاندانش  بودن به گونه این دانشانجام گرفت. در  آموزان 

های آموزش انفرادی )یادگیری در حد تسلط و  روش  تقسیم شدند.  (نفر  16)و گروه آزمایش    (نفر  16)ه کنترل  تصادفی به دو گرو

های یادگیری شی اختاللهمان آموزش سنتی معمول در مراکز آموزو گروه کنترل  اجرا شدگروه آزمایش   آموزش خصوصی( برای

 : است حپژوهش به این شرابزارهای پژوهش مورد استفاده در این  .ندرا دریافت کرد

عزت.  1 کوپر پرسشنامه  عزت  :اسمیت  نفس  میزان  سنجش  برای  تحقیق  این  دانشدر  مبتنفس  از    الآموزان  نارساخوانی  به 

کوپر اسمیت را    نفس  عزت  یسیاهه  (1380)  برومندده است.  استفاده ش (1967)  پرسشنامه استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت

مقیاس  (  1967)کوپر اسمیت    .کرده است  هنجاریابی   شهرمال اس  شهرستان  دانشگاهی ی دبیرستان و پیشآموزان دورهبرای دانش

این مقیاس  کرد.  انجام داد تهیه و تدوین  (  1954)نفس خود را بر اساس تجدید نظری که بر روی مقیاس راجر و دیموند  عزت

گذاری کند که به او شبیه  متالی باید عصیف کرده و آزمودنهای فرد را توسؤال است که احساسات، عقاید یا واکنش  58دارای  
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نیست    (بلی )است   او شبیه  به  این مقیاس دارای    (خیر )و  ق  4پاسخ دهد.  از  نفس   بیلخرده مقیاس  نفس    عزت  عمومی، عزت 

سواالت  صورت صفر و یک است و برخی  گذاری مقیاس بهو عزت نفس تحصیلی است. شیوه نمره  اجتماعی، عزت نفس خانوادگی 

مع به نمرصورت  میهکوس  گویهگذاری  نمره  دروغشود.  نمی های  محاسبه  نمرات  مجموع  در    با   نفسعزت  کلی   ه نمرشود.  سنج 

و   21حداکثر نمره در مقیاس عمومی مساوی  آید.  تماعی، خانوادگی و تحصیلی به دست میجنفس عمومی، ا  نمرات عزت   مجموع

است. به   25خط برش این مقیاس  ت.  اس  31عزت نفس مساوی    ت. حداکثر نمره کلاس  8س دیگر مساوی  یادر هریک از سه مق 

با  معنی این   از میانگین  الکه اگر کسی  با  25تر  بیاورد، عزت نفس  پایین  النمره  از میانگین  و  پایین دارد  ،25تر    در.  عزت نفس 

گزارش    47/8و    76/34ب  دبیرستانی به ترتیحقیق فتحی آشتیانی میانگین و انحراف معیار این پرسشنامه برای دانش آموزان  ت

 .به دست آمد 84/0در پژوهش حاضر، پایایی کی مقیاس از طریق آلفای کرانباخ شده است. 

وکسلر.  2 هوشی  شده  نظر  تجدید  کودکان  مقیاس  هوش  (:  R–WISC) برای  برایمقیاس  پـژوهش   وکسلر  این  در  کودکان 

ک قـرار گرفـت  اسـتفاده  مـورد  منظـور  دارای مشکل هوشـه مشخص گردد کودکبـدین  سال  ان  آزمون در  این  باشند.  نمی  ی 

مورد تجدید نظر قرار    1974توسط دیوید وکسـلر و به منظور سنجش هوش کودکان تهیه شده است. این مقیاس در سال  1949

  و هارون   شهیم)دید  نام گذاری گر   (R–WISC) ی وکسلر کودکان    نجاریابی به مقیاس هوشی تجدید نظر شدهگرفت و پس از ه

اطالعات عمومی(.  1386  رشیدی،ال مقیـاس کالمـی شـامل  و شـامل شـش  شـده  تشکیل  آزمون  دوازده خرده  از  آزمون    ،این 

هـا و شش مقیاس عملی شامل تکمیل تصاویر، شـباهت  حافظه عددی )فراخنای ارقام(، گنجینه ی لغات، حساب، درک مطلـب و

های  مقیاسهای کالمی، درک و فهم کالمی و  رمزگردانی و ماز هاست. مقیاس،  هاطراحی با مکعب    الحاق قطعات،تنظیم تصاویر،  

نوع هوش کالمی، عملی   قادر است سه  آزمون  این  بررسی می کنند.  را  و فضایی  دیـداری  توانـایی هـای  بـه    و عملـی،  را  کل 

و بـرای هوشبهر    97/0مـی  شبهر کالبرای هو  ، 97/0کلی  اعتبار این آزمون از طریق دو نیمه کردن برای هوشبهر   . دسـت دهـد

تا  44/0پایـایی دوباره سنجی آزمون  (.  1386؛ ترجمه پاشـا شـریفی و نیکخـو،  2003گزارش شده است )مارنات،    93/0عملی  

ن با استفاده از  گزارش شده است. روایی همزمان آ(  69/0میانـه  )0/ 98تـا  42/0کـردن آن  دو نیمـه  و پایایی  (  73/0میانه  )94/0

بود. ضرایب همبستگی  74/0  )ویپسی(  س وکسلر برای کودکان پیش دبستانی نمـرات بخـش عملـی مقیـا  مبستگی نمـرات بـاه

مبستگی هوشبهرهای کالمـی، عملـی و کـل رایب هاست. ض  80/0و    76/0،  84/0هوشبهرهای کالمـی، عملـی و کل به ترتیب  

به ترتیب   باشد    53/0و  40/0،  0/ 52معـدل تحصیلی  بوده=001/0pح )که در سط می    ی همبستگی  دهنـده  نشان  و  ( معنادار 

فاصله1386  الرشـیدی،  هـارون  و  شـهیم)  اسـت  تحصیلی  معدل   با   کل،  هوشبهر  و  کالمی  آزمون  مجدد  اجرای  برای  (.حـداقل 

 است.  شده گزارش  ماه  6 نتایج، اعتبار  حفظ  جهت لر،وکس

)مک   (:A.M.T)  تحصیلی  پیشرفت  انگیزه  پرسشنامه.  3 جانی  توزنده  و  پور  دانش1385ال  پیشرفت  انگیزه  بررسی  در  آموزان  ( 

  صورتبه  مهپرسشنا  که سؤاالت  است  سؤال  28  دارای   هرمنس  پرسشنامه  اند.شهرستان نیشابور، این پرسشنامه را هنجاریابی کرده

 28  هر  برای  سؤاالت   ارزش  سازییکسان  جهت.  است  دهداده ش   گزینه  چند   جمله   هر  دنبالبه  و  است  شده  بیان  ناتمام  جمالت

 هاآن  به  باشد   زیاد   به  کم   یا   کم   به   زیاد  از   پیشرفت  انگیزه  شدت   اینکه  حسب به  ها گزینه  شد. این   نوشته  گزینه   4  پرسشنامه   سؤال

  کرونباخ  آلفای   ون آزم  روش   از  تحصیلی  پیشرفت   انگیزه  آزمون   پایایی  محاسبه   برای  1970  سال   در   سمنهر.  شودمی  نمره داده 

  مطالعه  در  بازآزمایی  روش  از  استفاده  با.  آمد  دستبه  84/0میزان    به  پرسشنامه  برای  شده  محاسبه  پایایی  ضریب.  کرد  تفادهسا

   .آمد به دست  84/0 آمدهدستبه پایایی ضریب.  شد داده  کارآموزان به مجدداً سه هفته   گذشت  از بعد  پرسشنامه  اصلی

 آزمون   نارساخوان،   آموزاندانش  تشخیص  و  خواندن  توانایی   سطح  گیری  اندازه  منظور  هب:  (نُما)  رساخوانینا  و  خواندن  آزمون.  4

 است   شده  یابی  هنجار  و  هساخت،  (1387  نوری، مرادی، اکبری زردخانه و زاهدیان،  کرمی)  توسط  که   «نُما»  و نارساخوانی  خواندن

دوره   پسر  و   دختر  عادی  آموزاننشدا  خواندن  توانایی  میزان   بررسی   آزمون   این  هدف.  گرفت  قرار  ستفادهامورد     با  دبستان   در 
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 1614روی    حاضر  باشد. آزموننارساخوانی می  و  خواندن  مشکالت   دارای  کودکان  تشخیص  و  زبانگی  یک  و  زبانگی   دو  هایویژگی

  که  شده  به اسمح   کرونباخ   آلفای   شتحصیلی ابتدایی هنجاریابی شده است. پایایی آزمون با استفاده از رو  پنج پایهآموز در  دانش

  آن   استاندارد  انحراف  و  100  آزمون  این  به دست آمده است. میانگین  43/0تا    98/0های مختلف بین  آزمون  خرده  برای  آن  مقادیر

  پس .  باشدمی  آزمون  خرده10شامل  های آزمون(. خرده آزمون1391  دی، ی و پیرزازاده، بخشحسن  افروز،  ،است )غباری بناب  15

آزمون    اجرای  از وی  نمره  و  مشخص  آزمون  خرده  هر  در  آزمودنی  درست  های  پاسخ  نامه،  پاسخ  به  مراجعه  با  ها،خرده    خام 

 یادداشت   آزمون  خرده   در قابل  یآزمودن  خواندن   وضعیت  خالصه   برگه  در   همچنین   و   نامه پاسخ  در  خام   نمرات .  شودمی  محاسبه 

  در   آزمودنی (  پروفایل)  نیمرخ   و   شده  محاسبه   شده  نمرات تراز   پایه،  هر   در   آزمون   خرده   هر  به  مربوط  جداول  به  مراجعه   با .  شودمی

  ندعبارت  ها آزمون  خرده   10  گردد. می  ثبت   مخصوص   برگه   در   گزارش  و  شده   نتایج، تفسیر  پایان   در.  شودمی  ترسیم   خواندن  آزمون

خرده1هاکلمه   خواندن  آزمون  خرده:  از خرده2کلمات   هایزنجیره  آزمون  ،  خرده3قافیه   مونآز  ،  خرده 4تصاویر   نامیدن  مونزآ  ،   ،

و )شبه کلمات(،   8)صداها(، خرده آزمون خواندن ناکلمات 7، خرده آزمون حذف آواها6، خرده آزمون درک کلمات 5آزمون درک متن 

 . 10انه مقوله آزمون نشو خرده  9خرده آزمون نشانه حرف 

-آموزش  تحت  جلسه  دو  ای ساعته، هفتهیک   هجلس  8  ماه،  یک   طی  ی آزمایش  گروه  آزمون، پیش  اجرای  از  برای انجام پژوهش، پس

آموزش خصوصی(   های و  )یادگیری در حد تسلط  بعد  قرار  انفرادی  اجرا   آزمون پس  گروه  دو  هر  برای  آموزش  اتمام   از   گرفتند. 

و با    نس(کواریا  تحلیل  آزمون)  استنباطی   و  معیار(   انحراف  و  میانگین  توصیفی )تعداد،  آمار  بخش  دو  در  هادهدا  نهایت  در   و   گردید

 گرفتند.  قرار  تحلیل  و تجزیه  مورد 26نسخه  Spssافزار استفاده از نرم

 

 محتوای آموزش معلمان

معلمان گروه آزمایشی، بر اساس برنامه   ،(یادگیری در حد تسلط و آموزش خصوصی )های آموزش انفرادی  روشپیش از اجرای  

  تسلط   حد  در  یادگیری)  انفرادی  آموزش  های  روشدریافت نمودند.  های الزم را  آموزشنشست دو ساعته    10شده در قالب  تنظیم

به صورت  (خصوصی  آموزش  و معلمان  آموزش  داده شد.  آموزش  آزمایشی  گروه  دبیران  به  معلمان  آموزش  محتوای  اساس  بر   ،

ط  ره آموزشی در ارتبار مستمر با مدرس دو در دو هفته اول مهرماه انجام گرفت. اما پس از اتمام دوره نیز معلمان به طو  فشرده، 

آموزش    ات نمودند. ضمن آن که منابعی را نیز در رابطه با موضوع های الزم را در زمان تدریس از وی دریافت میبودند و راهنمایی

 در اختیار داشتند. موضوعات مورد تدریس به معلمان به شرح زیر بود: ژهانفرادی و اختالالت یادگیری وی 

از آشنادر نشس با مفت نخست، پس  انفرادییی  آموزش  و  ویژه  یادگیری  اختالالت   حد   در  یادگیری)   های آنروشو    اهیم 

در نشست    اشاره شد.   س تدریمعمول    رویکردهایبه    ، های آموزش انفرادیروشاز    دو نمونهبه عنوان    ( خصوصی  آموزش   و  تسلط 

درباره اختالل  دوم،  نوع  و  ویژه  یادگیری  اختالالت  ا  انواع  توضیحاتی  سخواندن  نشست  در  شد.  دربارهرائه  و    وم،  هدف  فلسفه، 

های  روشم، درباره تفاوت  چهاردر نشست  سخن گفته شد.  (  خصوصی  آموزش   و   تسلط  حد   در   یادگیری)  انفرادی   ویکرد راهمیت  

صحبت شد.    (...سخنرانی، توضیحی و  )   های معمول روش( در مقابل  خصوصی   آموزش  و   تسلط  حد  در   یری یادگ)  آموزش انفرادی

 
1. Word Reading Subtest 

2. Word Chains Reading 

3. Rhyming 

4. Picture Naming 

5. Text Comprehension 

6. Word Comprehension 

7. Phoneme Deletion 

8. Non-words & Pseudo-words Reading 

9. Letter Fluency 

10. Category Fluency 
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  ( خصوصی  آموزش  و   تسلط  حد   در   یادگیری )  انفرادی   آموزش  هایروشفعالیت های مدنظر در اجرای  م، به انواع  پنج شست  در ن

رویکرد در آن  این  هایی که  و ویژگی کالس  انفرادی  بکرد با روهای اساسی یادگیری  مشخصه  ، پیرامونمشش در نشست  اشاره شد.  

شود می  گفته شد.اجرا  نشست    ، سخن  در  مهفت در  ر،  کاربرد  این  که   آموزش   و  تسلط  حد  در  یادگیری)  انفرادی   یکردروابطه 

درس  (  خصوصی کالس  می  فارسیدر  در  چگونه  دانشبهبود  تواند  خواندن  از    آموزانمهارت  ویژه  یادگیری  اختالل  نوع دارای 

های  دانش و مهارت  بود: بعدی به ترتیب چنین های موثر واقع شود به تفصیل سخن گفته شد. موضوع آموزش در نشست  خواندن،

آموزان دارای اختالالت یادگیری  چگونگی برخورد و تعامل با دانش  ،آموزان دارای اختالالت یادگیری ویژهآموزش دانشمدنظر در  

ن دارای اختالالت  آموزاهای انفرادی بر روی دانشآموزش  اجرای، ضرورت و اهمیت  انفرادیرویکرد    آموزش این مهارت ها با   ،ویژه

در فرایند اجرای   آموزانو دانش  نقش معلم،  آموزان دارای اختالالت یادگیری ویژه با نوع خواندندانشهای  ویژگی  ،ادگیری ویژهی

های  اجرای روشدر  آموزان دارای اختالالت یادگیری ویژه با نوع خواندن  دانش  و گروهی  ، ارزیابی فردیهای آموزش انفرادیروش

های انجام شده است. محتوای این آزمون در  دهم، از دیگر فعالیتاهی در نشست یازون شفان در آزمشرکت معلمانفرادی.  آموزش  

درصد انتظارات مدرس    80انستند بیش از  نشست برگزار شده ارایه گردیده بود. معلمان تو  10برگیرنده تمامی مطالبی بود که در  

    .دوره را در آزمون شفاهی برآورده سازند

 

 آموزانآموزش دانش  راحل و نحوهم

 کار شده است: گروه آزمایشی آموزان  با دانشطبق روال ذیل در هر جلسه آموزشی، 

اب :هاآمـوزان بـه آنو جلب نظر دانـش  برای هر جلسه  بیان اهداف یادگیری .  1   شد گفته میآموزان  به دانشهر جلسه  تدای  در 

اینکه محتـوای درس بـرای آن است  انتظار  مورد  هاو چه عملکردی از آنکـه چـه چیـزی یـاد خواهنـد گرفت   هـا . بـا گفـتن 

عالقـه    هـا نسـبت بـه درس ایجــادآن   کـاربرد داشـته باشـد، در  شانممکن است در زندگی شخصـی  جالـب و مهـم اسـت و یـا

ترتیب،    .شدمی هنگــام بدین  در  آمـادگی ذه  معلـم  باید  یادگیرنـدشروع یک درس  در  را  از    گان نـی  آمادگی  این  ایجاد کند. 

 .شــودهــا نســبت بــه موضــوع یــادگیری ایجــاد مــیعالقــه آن طریق بـرانگیختن کنجکـاوی و 

.  دشمی ، مرور  بودو برای یـادگیری درس جدیـد ضـروری    بودند  بالً خوانده ان قـآمـوزآنچـه را کـه دانـش  :نیازهامرور پیش.  2

آموزان ارزیابی دانش  هـای یکـی از روش  .انـدنیاز تسلط یافتههای پیشآموزان بر مهارتکه دانش  شدندمیطمئن  آموزگاران باید م

ربــط دادن اطالعــاتی کــه از    ایـن کـار بـه  .بودد  چند سوال پیش از شروع درس جدی  نیاز، پرسیدنهای پیشاز نظر مهارت

 رد. کد، کمـک مـیارائه دهنـ خواستند میها آن اطالعاتی که  ، بــهدداشتنپــیش در ذهــن 

های مختلفی که در جریان آموزش از سواالت آزمون  درصد  75  حد تسلط به صورت درست جواب دادن به  :تعیین حد تسلط.  3

 .گردیدمشخص   د شاجرا می و در پایان آموزش

احدهای نسبتا مستقلی  لط، موضوع درسی به وای یادگیری در حد تسدر روش آموزش بر :یادگیری-تعیین واحدهای آموزش.  4

 .شودها بر کل درس میآموزان به این رشته واحدها موجب تسلط یابی آن. تسلط یافتن دانشگردیدتقسیم  

و    هاو فعالیت  دادندمی یادگیری را به کل کالس به صورت گروهی آموش  -آموزشاحد  هر ومعلمان   :اجرای آموزش گروهی.  5

 .کردندمی طه با آن واحد تعیین در رابها را تکالیف آن

های  چه بیش از هرچیز روش آموزش برای یادگیری در حد تسلط را از روشآن :اجرای ارزشیابی تکوینی و آموزش اصالحی.  6

ی  یادگیر-های آموزشندکند، کاربرد این نوع سنجش و استفاده از نتایج آن برای بهبود فرآیمیتمایز  محور م دیگر آموزش معلم

های آموزشی است. هدف از این سنجش فراهم آوردن بازخورد  سنجش تکوینی شامل تعدادی سوال دقیق مبتنی بر هدف  .است

آموزان از میزان پیشرفت خود در  آموزان است. با استفاده از این سنجش هرکدام از دانشاز نتایج آموزش معلم و یادگیری دانش
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تک  به  هرسیدن  آگاه  دفتک  آموزشی  مشکالت  شدندمیهای  تشخیص  منظور  به  معلم  که  است  آزمونی  نیز  اصالحی  آزمون   .

 رد.کآموزان در آموزش گروهی برگزار مییادگیری دانش

آموزان، معلم به طرح و اجرای آموزش اصالحی برای کسانی که در یادگیری موفقیت کامل  ی دانشبعد از کشف مشکالت یادگیر

نیاو بهبودند  رده به دست  یعنی  تسلط    ،  اقدام  بودند  نرسیده حد  فعالیتکردمی،  نوع  اصالحی  آموزش  در  یادگیری  .  با  های  باید 

 .های به کار رفته در آموزش گروهی متفاوت باشدفعالیت

طرح آموزشی  و    رساندندمیآموزش خود را به پایان    هر جلسه  کهپس از آن   معلمان   :گذاریرای ارزشیابی تراکمی و نمرهاج.  7

ب را  پیاده  خود  کامل  طور  یادگیریکردندمیه  مجموعه  تعیین  برای  تراکمی  ارزشیابی  از  دانش،  استفاده  های  . کردندمی آموزان 

آموزان و هم برای قضاوت درباره میزان اثربخشی طرح آموزشی مورد  نمره دادن به دانش  نتایج حاصل از این ارزشیابی، هم برای

جا  . این آزمون همه هدف های آموزشی متوالی را یک گردیدمی استفاده  یک آزمون تراک  در این سنجش از  رفت.گمیاستفاده قرار  

 گردید. موزان را در طول دوره آموزشی تعیین آهای متراکم دانشو از طریق این آزمون یادگیری رد کگیری میاندازه

 رساخوان آموزان نا. مراحل اجرای آموزش انفرادی در آموزش دانش1شکل

 
 

   نمایش داده شده است.  آموزان گروه آزمایشدر آموزش دانش  های آموزش انفرادیروشمراحل اجرای  ،1مطابق شکل 

 

 ی پژوهش هایافته 

 است.  شده ارائه آزمون پس  و آزمون پیش   در  تحقیق متغیرهای استاندارد  حرافان و  میانگین  (، 1)  جدول شماره در



12 
 

 خواندن  عملکردانگیزش تحصیلی و  کنترل در آزمون های  و  آزمایش گروه ات نمر ستانداردا انحراف و میانگین .1 جدول
 

 متغیرها
 

 گروه ها 
 پس آزمون پیش آزمون

انحراف  میانگین 
 استاندارد

 انداردانحراف است میانگین 

 21/2 87/32 86/1 43/20 آزمایش  نفسعزت
 82/1 62/23 39/2 37/21 کنترل 

انگیزش 
 تحصیلی

 1/3 25/77 27/2 43/68 ش آزمای
 62/1 68/69 33/4 50/68 کنترل 

 43/5 31/653 18/6 81/639 آزمایش  عملکرد خواندن
 95/5 56/641 01/7 68/639 کنترل 

 

توان چنین عنوان کرد که میانگین دو گروه کنترل و (، می1های توصیفی )جدول  شاخص  اساس نتایج به دست آمده از  بر

   دهد.ت زیادی وجود ندارد، ولی در مرحلۀ پس آزمون تفاوت نشان میش آزمون تفاوآزمایش در مرحلۀ پی

آموزان  دانش  فس نافزایش عزت  به  منجر(  یادگیری در حدتسلط و آموزش خصوصی)های آموزش انفرادی  فرضیه اول: روش

 شود.  های چهارم و پنجم دبستان شهر پیرانشهر می نارساخوان پایه

ارائه   ( 2،  3،  4جداول )ی دو گروه از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد که نتایج در  دار تفاوت هابه منظور بررسی معنی  

روه ها در متغیر وابسته و همگن بودن شیب  در ابتدا پیش فرض های تحلیل کوواریانس یعنی برابری واریانس های گ  شده است.

 است. شده تأیید α=0/ 05عنی داری رگرسیون و نرمال بودن متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفت و با سطح م

 آموزاندانش نفس عزتی بر  نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر عمل آزمایش .2جدول 
منبع 
 تغییرات 

سطح  F میانگین مجذورات ی درجات آزاد مجموع مجذورات 
 داریمعنی

ضریب 
 تأثیر اتا 

 توان آماری 

  329/0 986/0 89/3 1 89/3 پیش آزمون
617/0 

 
000/1 
 

اثر آموزش  
 انفرادی 

261/178 1 261/178 162/45 000/0 

   947/3 28 520/110 خطا
  32 26346 لجمع ک

 
مجموع مجذورات متغیر مستقل   نفس عزتمی دهد در متغیر    نشان   ( 2ل )جدو نتایج آزمون تحلیل کوواریانس ارائه شده در  

معنادار است،    =05/0αدر سطح    Fشده است که اندازه این آزمون  F = 162/45می باشد که منجر به اندازه آزمون  261/178 برابر

با   پژوهش  تأیید می  % 95بنابراین فرض  آاطمینان  و  دو گروه کنترل  بین  به عبارت دیگر،  اثر پیش  شود.  تعدیل  از  بعد  زمایش 

آزمون به این نتیجه می توان رسید که  ر پسآزمون تفاوت معنادار می باشد. با توجه به میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل د

آموزش خصروش و  تسلط  در حد  )یادگیری  انفرادی  آموزش  زمینههای  در  تدریس  معمول  رویکردهای  با  مقایسه  در  ی  وصی( 

 دهد.بیشتری را نشان میتأثیر  نارساخوانآموزان شدان  نفسعزت

انفرادی  روش:  دومفرضیه   آموزش  آموزش)های  و  حدتسلط  در  پیشرفت   به  منجر(  خصوصی   یادگیری  انگیزش  -افزایش 

 شود.  دبستان شهر پیرانشهر می  های چهارم و پنجم آموزان نارساخوان پایهدانش  تحصیلی

ها در متغیر  های گروهنس یعنی برابری واریانسدر ابتدا پیش فرض های تحلیل کوواریا  برای انجام آزمون تحلیل کوواریانس،

  α=0/ 05ون و نرمال بودن متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار گرفت و با سطح معنی داری  وابسته و همگن بودن شیب رگرسی

 است. ه شد تأیید
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 آموزاندانش  انگیزش تحصیلییشی بر نتایج تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر عمل آزما  .3 جدول
سطح  F میانگین مجذورات درجات آزادی  مجموع مجذورات  منبع تغییرات 

 داریمعنی
ب ضری

 تأثیر اتا 

 توان آماری 

  479/0 515/0 327/3 1 327/3 پیش آزمون
552/0 

 
000/1 
 

 000/0 542/34 134/223 1 134/223 نفرادی آموزش ااثر 
   46/6 28 873/183 خطا

  32 173367 جمع کل
 

مجموع مجذورات متغیر   حصیلی ت  انگیزشنشان می دهد در متغیر    (3جدول )نتایج آزمون تحلیل کوواریانس ارائه شده در  

برابر آزمون    134/223 مستقل  اندازه  به  باشد که منجر  آزمون  F =542/34می  این  اندازه   =0α/ 05در سطح    Fشده است که 

ل و آزمایش بعد از تعدیل  شود. به عبارت دیگر، بین دو گروه کنتراطمینان تأیید می  %95این فرض پژوهش با  معنادار است، بنابر

این نتیجه می توان   آزمون بهر پسزمون تفاوت معنادار می باشد. با توجه به میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل دآاثر پیش

که   انفرادی )یادگیری در حروشرسید  آموزش  آموزش خصوصی(های  و  با    د تسلط  تدریس در    رویکردهای معمولدر مقایسه 

 دهد.  یر بیشتری را نشان میتأث نارساخوانآموزان دانش  ی انگیزش تحصیلیزمینه

آموزان  دانش  خواندن  عملکرد  بهبود  به  منجر (  خصوصی  آموزش  و  حدتسلط   در   یادگیری )   انفرادی  آموزش  های روشوم:  فرضیه س

 .شود  می  پنجم دبستان شهر پیرانشهر و چهارم  هایپایه نارساخوان

ها در متغیر وابسته و همگن بودن شیب رگرسیون  روههای گدر ابتدا پیش فرض های تحلیل کوواریانس یعنی برابری واریانس

 است. شده  تأیید  α= 05/0قرار گرفت و با سطح معنی داری و نرمال بودن متغیرهای وابسته مورد بررسی 

   خواندن عملکردیج تحلیل کواریانس برای بررسی تأثیر عمل آزمایشی بر  نتا .4 جدول
مجموع  منبع تغییرات 

 مجذورات

سطح  F نگین مجذوراتمیا درجات آزادی 
 داریمعنی

 توان آماری  ضریب تأثیر اتا 

/ 805 456/603 1 456/603 پیش آزمون
54 

000/0  
311/0 

 
000/1 
آموزش  اثر  

 انفرادی 
368/139 1 368/139 657/

12 
001/0 

   01/11 28 309/308 خطا
  32 13415690 جمع کل

 
ارائه شده د )ر  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس  مجموع مجذورات متغیر   مهارت خواندننشان می دهد در متغیر    ( 4جدول 

برابر اندازه آزمون    می  368/139 مستقل  به  این  F =  657/12باشد که منجر  اندازه    =0α/ 05در سطح    Fآزمون  شده است که 

وه کنترل و آزمایش بعد از تعدیل  شود. به عبارت دیگر، بین دو گراطمینان تأیید می  %95معنادار است، بنابراین فرض پژوهش با  

آزمون به این نتیجه می توان نمرات گروه آزمایش و کنترل در پسآزمون تفاوت معنادار می باشد. با توجه به میانگین  اثر پیش

با رویکردهای معمول تدریس  روش  د کهرسی آموزش خصوصی( در مقایسه  و  انفرادی )یادگیری در حد تسلط  آموزش  در  های 

 دهد. تأثیر بیشتری را نشان می نارساخوان آموزاندانش  خواندن عملکرد  یزمینه
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 گیری  بحث و نتیجه

 انگیزش  نفس،عزت  ، بر میزان(لط و آموزش خصوصییادگیری در حد تس)  های آموزش انفرادیاجرای روشاین تحقیق تأثیر    در

دانشو    تحصیلی خواندن  پایهآموزان  عملکرد  پ نارساخوان  و  چهارم  موردهای  پیرانشهر  شهر  دبستان  گرفت.   نجم  قرار  بررسی 

ایش  افز   به   منجر(  یادگیری در حدتسلط و آموزش خصوصی )ای آموزش انفرادی  هروشفرضیه اول تحقیق مبتنی بر این بود که  

های آموزش شروآموزان گروه آزمایش که با استفاده از  دانش  شود.های چهارم و پنجم می پایه  نارساخوان  آموزاندانش  نفسعزت

های مرسوم آموزش  وزانی که به شیوهآمآموزش دیده بودند، نسبت به دانش  ( یادگیری در حدتسلط و آموزش خصوصی)انفرادی  

کالنتر قریشی  در بررسی همسویی و ناهمسویی نتایج این تحقیق،  .  کسب کردند  نفسعزتآزمون  دیده بودند، نمرات باالتری در  

با ع   (،1390)   خودکارامدی،  بر  تسلط  حد  در  یادگیری  و  مشارکتی   یادگیری  تلفیقی  آموزش  روش  نوان »تأثیردر پژوهش خود 

  افزایش معنادار  آموزشی   روش  این  اثر  بر  س نف عزت  و  خودکارامدی  که نشان داد  «  آموزاندانش  تحصیلی   پیشرفت   و  س نف   عزت

(، در پژوهش خود 1396)  دیحا، سیف و  درویشی،  همچنین  .نشد  مشاهده  تحصیلی  پیشرفت  در  معناداری   تغییر  اما  اندکرده  پیدا

بر یادگیری در حد به درس    با عنوان »تاثیر آموزش مبتنی  بر پیشرفت تحصیلی و نگرش دانشجویان روانشناسی نسبت  تسلط 

به  آ شدن  مسلط  ضمن  مراتبی  سلسله  ساختار  با  تکالیفی  داشتن  اختیار  در  با  آزمایش  گروه  فراگیران  که  دادند  نشان  مار« 

 آنان بود. های فردیشدند که کیفیت آموزش متناسب با ویژگیمند مینیاز از آموزشی بهرههای پیشادگیریی

های عاطفی و مشکالت تحصیلی بیشتری روبه رو یری با سرخوردگیدارای اختالالت یادگآموزان  توان تبیین کرد که دانشمی

آموزان را  نفس بسیار پایین و خودپنداره ضعیف، ممکن است دانشتعز .شودها مینفس آنهستند که این منجر به کاهش عزت

استعداده عینی  ارزیابی  مهارتاز  و  تبدیا  دارند،  خود  از  که  منفی  دیدگاه  زیرا  بازدارد؛  خود  میهای  عینکی  به  همه  ل  که  شود 

نسبت به محیط سازگارتر بوده و مسائل    نفس باال برخوردار هستند،آموزانی که از عزتبینند. اما دانشاطالعات را از پشت آن می

به    انفعال  نفس کاهشو مشکالت رفتاری کمتری دارند. همچنین عزت را  با مشکالت را موجب شده و شخص  فرد  و سازگاری 

آموزان نفس در دانششود. به عبارت دیگر، عزتفردی را سبب میانگیزد و مدیریت هرچه بهتر روابط میان می  سائل بر چالش با م 

 (.2005راج و آگراول، )  همراه خواهد داشتبینی را به ارایی، امید و خوشک

افزایش    به  منجر(  وزش خصوصییادگیری در حدتسلط و آم)های آموزش انفرادی  مبتنی بر این بود که روشفرضیه دوم تحقیق  

های  روش   ه آزمایش که با استفاده از  آموزان گروشود. دانشهای چهارم و پنجم میپایه  نارساخوان  آموزاندانش  تحصیلیانگیزش

های مرسوم آموزانی که به شیوهموزش دیده بودند، نسبت به دانشآ  (یادگیری در حدتسلط و آموزش خصوصی )آموزش انفرادی  

ور برا  (،1996دو )نتایج این تحقیق با نتایج تحقیقات  تحصیلی کسب کردند.  انگیزشدیده بودند، نمرات باالتری در آزمون  آموزش  

ناتوانی یادگیری با پیشرفت تحصیلی  آموزان دارای نشان داد که بین انگیزش تحصیلی دانش(، 1996دو ) سویی دارد. هم ،(2012)

دارد وجود  رابطه  )آنان  براور  دانشن  ،(2012.  که  داد  نشان  و  یز  نوشتن  در  رقابت  پایین  سطوح  یادگیری  ناتوانی  دارای  آموزان 

 .اندرش کردهانگیزش درونی کمتری را گزا

ناتوانی از دالیل  یادگیری خاصدارای  آموزان  های دانشتفاوتو    یکی  انگیزش  آموزان عادی،دانش  اب  اختالل    فقدان عالقه و 

-توجه میبرای آموزش و فراگیری به خوبی    آموزاناین دانشیجاد انگیزه و جلب توجه  فرادی به اانآموزش    هایدر روشاست.  

برنامهویژگی  شود. انفرادی موجب می  های  آموزشی شیوهشود  آموزش  راهبرد  برای دانشاین  بسیار مطلوب و جذابی  وزان  آمی 

اختالل و  دارای  باشد  ویژه  یادگیری  راه آنهای  در  را  نمایدمهارت  یادگیری  ها  کمک  اولیه   برای   اً اساس  انفرادی   آموزش   .های 

های  رعایت تفاوت)  خاصی  هایویژگی  به توجه  با  انفرادی  آموزش  وهشی  بنابراین،.  است  طراحی شده آموزاندانش  همین  به  آموزش

ارائه زمان یادگیری تحصیلی،  حداکثر کردن  آموزان،  ای، توجه به نیازهای آموزشی دانشآموزش برنامهگام،    به  فردی، آموزش گام

  تعیین  همچنین  بازخوردی،  ی تقویتائه ار  مکرر،  هاییارزیابی  غلط،  پاسخ   اصالح  یا  صحیح  پاسخ  ی  ارائه  از  بعد  فوری  هایتقویت
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بهتریند  که (  والدین   نظارت   و   همکاری   جلب  و   منزل   برای   تکلیف   هایاختالل  دارای   آموزاندانش  برای  آموزشی   یشیوه  ارد، 

  کاربرد   که   است   هایی ویژگی  دارای   روش  این   که   دهد مـی  نشـان   انفرادی  آموزش   روش  اصول کلی   به  توجه .  است  ویژه   رییادگی

در   آن ودقیق، مشخ  اهداف  داشتن  شامل   ها ویژگی  ایـن  .سـازدمـی  اثـربخش  یادگیری   های ناتوانی  حوزه   را  -پـیش  ارائه   ص 

کوچـک،گـام  در   درس  م تنظـی  تـدریس،   حین   معلم  بودن  فعال   سازماندهنده،  دشـوار،  بـه  سـاده   از  محتـوا  ارائـه  هـای 

  پاسخ   تقویـت  آموز،دانش  و  معلـم   بین  شفاف  تعامل   یادگیرنده،   داوم عملکـــردمـــ  ارزیـــابی  محتـــوا،  دقیـــق  ســـازماندهی

  در پردازش  مشکل ماننـد )  یـادگیری وانینـات بـا کودکان  های ویژگی با  اصول ایـن. اسـت نادرست  های صالح پاسخا و  صحیح  های

  هاآن  در  موفقیت  به  منجر  و  اسـت  منطبـق  ( سازماندهی  در   مشکل  و  انگیزشی   هایمشکل  ضـعیف،  مدت  کوتاه  حافظه  اطالعات، 

 (.2004 تـارور،) شـودمی

برنامــها از  با  ســتفاده  اصالحی همراه  و پسخوراندهای  تشــویقی  دقیـق محتـسا هــای  به زماندهی  از ساده  آموزشـی  وای 

شود. این  ـــی یادگیرنـــدگان می آمیـز یـــادگیری و افـــزایش ســـطح انگیزشهـای موفقیـتدشوار، منجربـه ایجـاد تجربـه

اسـ تاییـد شــده  نیـز  پژوهشـگران  از  برخـی  توسط  )  .ـتمساله  )  ( 2005الیوت  پیرزادی  از  نقل   کــرده   گــزارش  ،(1391به 

-آموزان بـر محتـوای درس و افــزایش ســطح انگیزشــی آنــان اثــر بخش مــیدانش  تسلط   در  مستقیم   آموزش  ــهک  اســت

  ،(2004. تارور )رائه کرده اسـتآموزان انفس دانشچنین شواهدی را مبنـی بـر تـاثیر ایـن روش بـر افـزایش عزتد. او همباشــ

مــی ربیــان  مســتقیم  آمــوزش  موفقیتکنــد  کــه  اســت  پیویکــردی  میدرهای  ایجاد  دانشپی  کـه  آموزانی  کند. 

درســه و تکــالیف یادگیری را دوست ندارند، زیرا کمترین میزان موفقیـت را تجربـه  یــادگیری دارنــد، اغلــب م  التمشــک

آموزان  زمـانی کـه دانش .رب منفـی را تغییـر دهـدتواند این تجا آمیـز یادگیری میموفقیـت هـایننـد. شـرکت در فعالیـتکـیم

 مورد نیاز بـرای تسلط بر مفاهیم را یاد گیرند  هایمهارت  احسـاس موفقیـت و شایسـتگی کننـد، احتمال بیشتری وجود دارد که

 (.2003)ساگور، 

بود که روشتح  سوم فرضیه    این  بر  انفرادی  قیق مبتنی  آموزش  و )های   به   منجر(  آموزش خصوصی   یادگیری در حدتسلط 

آزمایش که مهارت خواندن   هایروهآموزان گ دانششود.  های چهارم و پنجم میآموزان نارساخوان پایهدانش بهبود عملکرد خواندن 

مرسوم آموزش دیده بودند،   هایروش آموزانی که با ودند، نسبت به دانشبیادگرفته های آموزش انفرادی روشخود را با استفاده از  

رینوود، ، آبات، گ، کمپس(2011)  ستوکارداهای  این یافته با نتایج پژوهشکسب کردند.    عملکرد خواندننمرات باالتری در آزمون  

نر  رن، فریمن، بورلی، ویلسون، جونز و ریچیاسبو    ،(2009)پیتسچر    و، کونر  کرو  ،(2009)  هاتی  ،(2008)کافمن    و   ویلز، ویرکمپ

ها را  آنهای  نتایج پژوهشهمسو است و  (،  1393)  نژاد و تیموری قلتاش، اوجی(،  1393)یان  سلطان صدوقی و مژگان(،  2007)

   . دهدمورد تأیید قرار می

های یادگیری  ود اختاللگیری در حد تسلط بر بهبیاد  هایشیوهد  ن دهنشان می  (2009مورچ )  ( و2012)کیم  های  ژوهشپ

است موثر  شناختی  و  کودکان  باالتر  سطوح  از  رفتارهای  بیشتر  ت را  شناختی  پایین  سطوح  دهند  حرفتارهای  می  قرار  تاثیر  ت 

،  توان گفتهای این پژوهش میدر تبیین یافته.  بر نتایج به دست آمده استتایید    که این خود دلیل   ، (2013،  )جنتیل و اللی

وری، حفظ، نگهداری  آفی مانند یادگیری دربرگیرنده طبقات پایین شناختی است و در این طبقات بیشتر بر اهدا سطوح پایین یاد 

های سطحی و  ها و مهارتطح که تواناییس  شود. بنابراین، دستیابی به اهداف آموزشی اینو درک مطالب آموخته شده تاکید می

های تدریس امکان پذیر است، در  ترین روشندارد با به کارگیری معمولای را شامل است و پیچیدگی چندانی  معلومات حافظه

تواناییبرای    ، بلمقا به  و مهارتدستیابی  و  ها  و تجزیه  اصول، مهارت حل مساله  کار بستن  مانند  و  ترکیب  های پیچیده ذهنی 

نیاز    ، ارزشیابی ویژه  تا  استبه روشی  یادگیری  اساسی در روش  بلوم، یک فرض  اعتقاد  به  اگر شرایط  .  این است که  حد تسلط 

های آموزشی یک درس را بیاموزند و بر آن ندگان می توانند تقریباً همه هدفیادگیرمناسب فراهم شود و زمان کافی باشد، همه  
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آموزان آموزان حتی دانشدر روش یادگیری تا حد تسلط هدف این است که همه دانش(،  2001ک ) دا. به گفته لی  تسلط یابند

وزش و اجرای این روش آموزشی، بر مهارت ها،  اختالل یادگیری به سطوح عالی یادگیری برسند، بنابراین باید در ضمن آم  دارای

 . فرایندهای ذهنی سطوح باال تمرکز بیشتری شود

ط  آموزان نارساخوان و پی بردن به نقا نفس دانشتحصیلی و عزت  و ارزشیابی وضعیت انگیزش  بدیهی است که بدون تعیین

برنامه تنظیم  و  تهیه  آنان،  توانضعف  و  پرورشی  آموزشی،  مفیدتهای  و جامعبخشی  امکانر  به  تر  توجه  با  لذا  بود،  نخواهد  پذیر 

آموزان نارساخوان، شناسایی نقاط ضعف  ویژه دانشراد، بهاهمیت و نقش انگیزش تحصیلی و عزت نفس در عملکرد و موفقیت اف 

ملکرد تحصیلی موثر تواند در بهبود بخشیدن به عهای آموزشی اثربخش مییابی به روشنظور دستآموزان به ماین گروه از دانش

 باشد.

آموزان دارای اختالل  در دانش  های آموزشی، این مداخالت به منظور افزایش توانایی یادگیریشیوهاین  با توجه به اثربخشی  

خواندن،    ریییادگ  نوع  با  مخاص  مشاوران،  روانشناسان،  میبه  توصیه  آموزشی  اندرکاران  دست  و  والدین  پژوهش علمان،  شود. 

  و پنجم  در مقاطع چهارم  خواندنآموزان دارای اختالل  های دانشهایی مواجه بود از جمله اینکه صرفاً مشکل ودیتحاضر با محد

 .قرار گیردرا بررسی کرده بود، لذا در تحقیقات آتی بهتر است سایر مقاطع سنی نیز مورد بررسی   اییابتد
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 . (خوارزمی)  البرز استان احد و دانشگاهی،

 میزان  بررسی (.  1398، رقیه؛ عباسی، منظر؛ سیاه کمری، راحله )؛ نصرتیکرمی، جهانگیر؛ حیدری شرف، پریسا؛ رضایی، فاطمه

 . 34-40(: 4)5شریه پرستاری کودکان، کرمانشاه. ن ابتدایی  مقطع  نارساخوان کودکان  نفس  عزت

اختالالت یادگیری و نقش سیستم آموزشی در آن. سومین   (.1395ین؛ صفری، هنا )کرمی، فاطمه؛ کرمی، محمد؛ مرادی، نسر

 .1395تیرماه  19آلمان، -ین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی، برلین کنفرانس ب

  آگاهی  مستقیم،  آموزش یوهش  هس  ی اثربخش   همقایس  و  هبرنام  دوینت  .(1392د )حما  لیمانی،س  و  میدح   زاده،علی  هروز؛ب  ی، کریم

 . 60-78(: 1)3یادگیری،  هایاتوانین. خواندن اختالل  دارای  تانی دبس  وزانآم شدان خواندن مطلب  درک  بر ترکیبی و شناختی واج

( قریشی، منیر  یادگیر(.  1390کالنتر  و  یادگیری مشارکتی  تلفیقی  آموزش  ، عزت  تأثیر روش  بر خودکارامدی  ی در حد تسلط 

 .89-107(: 12)5های آموزشی، . پژوهش در نظامنفس و پیشرفت تحصیلی

-86(: 6)2های تربیتی. مون انگیزه پیشرفت هرمنس. نشریه پژوهش(. هنجاریابی آز1385پور، نسرین؛ توزنده جانی، حسن )کمال

75.  
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ارسکین، جی )ال اچ؛  و  »(.  2006تینین،   عبادا...،  پور هشتایجانیترجمه حسن«  ت خواندنالزودهنگام مشک  پیشگیریشناسایی 

 .99-98استثنایی، شماره  مجله تعلیم و تربیت (.1388نرگس ) نژاد مکاری علی

گ گری  )مارنات،  راهنمای 2003راث  محمدرضاروان  و  مشاوران   بالینی،  شناسانروان  برای:  روانی  سنجش   (.  )ترجمه    پزشکان. 

 (. تهران: سخن 1386اشاشریفی، پ حسن  نیکخو،

 (. اختالالت یادگیری. تهران: امیرکبیر. 1396نادری، عزت اهلل؛ سیف نراقی، مریم )

  و با آموزانمیان دانش نفس درعزت  و خودکارآمدی  باورهای هیجانی، ارسایین یمقایسه (.1392نریمانی، محمد؛ وحیدی، زهره )

 . 78-91(: 1)3یادگیری،  هایناتوانی یادگیری. مجله ناتوانی بدون

کافمالهها و،  جـان  لویـد،  پـی،  دانیـل  مارتینـز، ـان،  پـی،  مـارگاران  ویـس،  م،  جیمـز  هــای  اللاخت  .(2004)  ا.  الیزابـت  ـن، 

ترجمــهیادگیــر قربانی،  علیــزاده،  حمیــد  چاپ   ی  شــجاعی،  ســتاره  دهنــوی،  رضایــی  صدیقــه  علمدارلــو،    همتــی 

 .م، تهــران: نشــر ارســبارانهشــت
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