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 پیش بینی اختالالت یادگیری بر اساس رشد زبان دانش آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی

 2،هادی کجباف نژاد1زهرا بوعلی
 zbooali66@gmail.com،شیراز دانشگاه آزاد اسالمی واحدعمومی : دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی اول نویسنده -1

 نویسنده دوم:استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز - 1

 

 چکیده

پیش بینی اختالالت یادگیری بر اساس رشد زبان دانش آموزان پایه دوم و سوم ابتدایی شهر شییراز  پژوهش حاضر با هدف 

 انجام شد.

ای بیا روش نمونیه گییری مرحلیه     بیود کیه  دانش آموزان پایه دوم و سیوم  نفر  121نمونه شامل  وروش تحقیق همبستگی 

تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری آزمون رشد زبان  نیوکامر و هامیل و پرسشینامه اخیتالالت ییاگیری کلیورادو بیود،      

 .تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رگرسیون همزمان انجام شد

-های اصلی رشد زبان پیش بینی میتغییرات اختالل یادگیری دانش آموزان بوسیله خرده آزموناز  %5/33نشان داد نتایج 

در جهت معکوس بیشترین نقش را در پیش بینی اختالالت ییادگیری دانیش آمیوزان     درک دستوری و واژگان ربطیشود و 

هیای مرکیر رشید    بهیره از تغییرات اختالل یادگیری دانش آموزان بوسیله  %31که هم چنین مشخص گردید کنند. ایفا می

و صحبت کیردن بیشیترین نقیش را در پییش بینیی اخیتالالت        گوش دادننحو،  زبان گفتاری، و  پیش بینی می شودزبان 

 یادگیری دانش آموزان دارند.

 دانش آموزان  رشد زبان، یادگیری، تاختالال کلید واژه ها:

 مقدمه

یا مشکالت دانش آموزان در یادگیری برخی از مواد آموزشی اخیراً به طور چشم گییری   3مسئله اختالالت یادگیری

شیوع پیدا کرده و توجه متخصصان و دست اندرکاران مسیایل آموزشیی کودکیان را بییش از بییش بیه خیود جلیر کیرده          

درصد  11/1گیری در ایران، به طور کلی نرخ شیوع آن (. طبق یک فراتحلیل در مورد شیوع اختالالت یاد1331است)افروز، 

دهد اختالالت یادگیری در دانش آموزان ایرانی شیوع نسبتاً باالیی برخوردار است )رحیمیان بیوگر،  بود که در واقع نشان می

1331.) 

 میی  انتظار مورد سطح از تر پایین ای مالحظه قابل طور یادگیری به آموزان با اختالالت دانش کارآیی و ها مهارت

 این و کندمی ایجاد هستند تداخل مهارتها این کارگیری به مستلزم که روزمره هایفعالیت یا و تحصیلی پیشرفت با و باشد

 (.2112، 4باشد) کاپالن و سادوکعصبی نمی اختالالت یا و حرکتی -حسی  های دستگاه در نقص از ناشی امر

ی دانش آموزان از لحاظ آموزشی و بیالینی در دروس مربیوب بیه دیکتیه،     اختالالت یادگیری به ضعف قابل مالحظه

 –گردد که دیگر مسایل آموزشی دانش آموزان را تحیت تییریر قیرار داده و بیا پیامیدهای روانیی      حساب و خواندن اطالق می

 (.2113، 6، پنینگتون1331، رحیمیان بوگر، 2114، 5اجتماعی نامساعد بعدی همراه خواهد بود )رید و واله

                                           
 gmail.com66zbooali@،دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیرازعمومی : دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی اول نویسنده -1

 نویسنده دوم:استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد شیراز - 2
3- learning disorders 

4-Kaplan & Sadock 

5-Reid & Valle 

6-Pennington 
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 حسیاب  ،2خوانیدن  عامل پنج در را نوجوانان و کودکان یادگیری مشکالت (2111)1نهمکارا، بودا، ریدل و ویلکات

  ،3کردن

 اند.هکرد بندی طبقه 6فضایی مشکالت و 5اجتماعی اضطراب ،4اجتماعی شناخت 

آموزشی، فرهنگی، فردی و های شناختی، محیطی، یادگیری اجتماعی، در سبر شناسی اختالالت یادگیری به عامل

بیر ییادگیری، خوانیدن و     2(. در این بین رویکردهای مختلف به نقش رشد زبیان 1331حسینی، خانوادگی اشاره شده است)

 (.1331زندی، به نقل از نوشتن دانش آموزان تیکید دارند)

شیود   زی تیکید میهر چند در سبر شناسی اختالالت یادگیری بر عوامل زیستی و بدکارکردی سیستم عصبی مرک

(. هیم چنیین   2111، 1اند) مبات و بیسانزاما آموزش نامناسر و ناکافی، عدم برنامه ریزی مناسر را از جمله علل آن دانسته

دارند که با توجه به تحقیقات انجام شیده تییریر عوامیل    می( بیان1313در سبر شناسی این اختالالت سیف نراقی و نادری)

توان نادیده گرفیت، امیا بیدون تردیید تییریر عوامیل محیطیی چیون شیرای           رفتاری و یادگیری را  نمیزیستی بر مشکالت 

و بسیاری از تجربه های یادگیری اجتماعی و شناختی در سیبر شناسیی    3اجتماعی، اقتصادی، عوامل خانوادگی، رشد زبان

 این مشکالت از عوامل اصلی به حساب می آیند.

توجه به تعاریف اختالالت یادگیری آن چه که مهم می باشد، رشد زبیان کیودک اسیت،     با بررسی های انجام شده و

 اکثر صاحبنظران علم زبان شناسی، معتقدند که زبان، دارای چهار بعد می باشد:

 آوا شناسی: مولفه ای که راجع به اصوات زبان صحبت می کند.

 ی زبان سخن می گوید.ریخت شناسی/ نحو: مولفه ای که در مورد کلمه و قواعد دستور

 معنا شناسی: مولفه ای که در زمینه معانی لغات و عبارات زبان بحث می کند.

 (.2115کاربرد شناسی: مولفه ای که اشاره به استفاده از زبان در موقعیت های عملی دارد)هاالهان و کافمن، 

صوص از هنگام تولد همواره میورد توجیه   ، توجه به رشد زبان به خدانش آموزانیادگیری بر با توجه به اهمیت زبان 

متخصصان قرار گرفته است. بررسی رشد زبان یا زبان آموزی کودک به ویژه از نیمه دوم قرن بیسیتم موجیر پدیید آمیدن     

یافتیه هیای   انید.  های گوناگونی شده که هر یک با نگرش خاصی فرایند زبان آموزی را مورد توجه و مطالعه قیرار داده فرضیه

رشد زبان، مراحل فراگیری زبان، تدوین دستور زبان کودک و ارائه ویژگی های همگانی زبیان از نتیایج مهیم ایین      مربوب به

با توجه به این موضوع که عده ای از دانش آموزان در یادگیری نسیبت  بنابراین  (.1313الدینی، ه )مشکوها بوده استبررسی

. ایین پیژوهش   رشید زبیان باشید   آنان به خاطر  مشکلو این احتمال وجود دارد که  هستند با اختالل روبروبه همتایان خود 

 بپردازد. دانش آموزان یادگیری تاختالال بررسی نقش رشد زبان در پیش بینیسعی دارد به 

با توجه به این که مطالعات اندکی در زمینه رابطه متغیرهای پژوهش انجام یافته اسیت، در زییر سیعی شیده اسیت      

 باشد، ارایه گردد. اهداف تحقیقدر بردارنده ایی که هپژوهش

 

                                           
1-Willcutt, Boada, Riddle  & etal 

2- labeled reading 

3- Math 

4- social cognition 

5- social anxiety 

6- spatial difficulties 
2- language development 

1- Mabbott & Bisanz 

3- language development 
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 پیشینه پژوهش

ای که به بررسی نقش رشد زبان بر اختالل یادگیری کودکان باشد انجام نشده است، بیا ایین   در داخل کشور مطالعه

زبیان گفتیاری   دبسیتانی بیر رشید    ی پییش آمیوزی دوره هیای زبیان  تیریر فعالییت »( در بررسی 1312وجود مفیدی و سبزه)

هیای  هیای واژگیانی و مهیارت   که رشد زبان گفتاری که شامل مهیارت  ندداد نشان«. ی ابتداییی اول دورهآموزان پایهدانش

از  انید، دبسیتانی را گررانیده  ی پییش دوره هیای زبیان آمیوزی   فعالیت ی اول ابتدایی کهپایه آموزاندر دانش دستوری است،

اخیوان   اسیت. بیوده  و این تفاوت به لحاظ آماری معنیادار   بود اند بیشتررا نگررانده که این دوره ی خودپایهآموزان همدانش

در  را گیزارش کردنید.  (در تحقیقی رابطه رشد اجتماعی و رشد زبانی دختران دانش آموزان پاییه اول  1316موسوی) تفتی و

ای بیر  اجتماعی و شناختی ارر برجسیته  –عوامل روانی( نشان دادند که 2111) 1دیویس و برویتمنمطالعات خارج از کشور 

که دانش آموزان با ناتوانی هیای ییادگیری در   نتیجه گرفتند ( 2111)2مازاکو و هانیچ. دارندبروز و شیوع اختالالت یادگیری 

سینین پییش   در کیه  کودکانی  ،(2111) 3ویکتوریجامطالعه براساس نتایج  مهارت های شناختی و فراشناختی مشکل دارند.

کنند که باعث تضمین توانایی برقراری ارتباطیات بوسییله زبیان بیرای     می یک فرهنگ واژگان را کسر  و دبستانی دبستانی

( در 2113)4ونجیی . دارند و کمتیر مشیکالت ییادگیری را تجربیه میی کننید      آنان یادگیری موفق در مدرسه  ،شودمی آنان 

خارجی باعث بهبود توانایی گفتیاری دانشیجویان رشیته هیای زییر زبیان        تحقیقی نشان داد که روش ارتباطی آموزش زبان

( در تورنتوی کانادا نشان دادنید کیه اخیتالالت ییادگیری تحیت      2111) 5مبات و بیسانز انگلیسی در کشور چین شده است.

صییل، پاییه   های فرهنگی و جمعیت شیناختی، آمیوزش نامناسیر ییا ناکیافی در دوران تح     تیریر عوامل محیطی نظیر تفاوت

، عدم حضور کودکان ند( نشان داد1311،   به نقل از مفیدی2112) 6الک و گینسبرگ زاد قرار دارد.تحصیلی و عوامل روان

توانیایی شیناختی ضیعیف     و باعث تاخیر رشد زبانی در مهد کودک و پیش دبستان و شرکت محدود آنها در مکالمات زبانی،

 در دوره دبستان شده است. آنان

 ژوهشروش پ

میدارس   دوم و سیوم شیامل کلییه دانیش آمیوزان پاییه       آن جامعه آماریاست که روش تحقیق از نوع مطالعات همبستگی 

بیه تعیداد   در دسیترس  . افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گییری  بود  1334-1333شیراز در سال تحصیلی شهرابتدایی 

پرسشنامه اخیتالالت ییادگیری کلیورادو توسی  ویلکیات و       عبارتند از :ابزارهای گردآوری اطالعات نفر انتخاب شدند.  121

عامیل اساسیی خوانیدن، شیناخت اجتمیاعی، اضیطراب        5( تهیه شده و اخیتالالت ییادگیری را متشیکل از    2111همکاران)

شیوند. ایین   دانید کیه موجیر اخیتالالت ییادگیری میی      میی  و مشکل در ریاضی یا حساب کردن فضایی ، مشکالتاجتماعی

گویه تشکیل شده است که هم توس  والدین و هم توس  معلمان می توانید تکمییل شیود. پاسی  بیه هیر        21پرسشنامه از 

باشد. پایایی این پرسشینامه  ( می5( تا همیشه ) برابر ارزش 1ای از اصالً ) برابر ارزش درجه 5عبارت در یک مقیاس لیکرت 

ش همسانی درونی و بازآزمایی بررسی شده است و مقیادیر قابیل قبیولی را    های آن توس  سازندگان پرسشنامه با روو مؤلفه

                                           
1-Davis &Broitman 

2- Mazzocco & Hanich 
3-viktorija 

4- Wenjie 

5-Mabbott&Bisanz 

6 -Laak & Ginesberg 
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روایی تفکیکی و روایی سازه پرسشنامه مرکور در حد مطلوب گزارش شده است. هم چنین روایی همگرای . اندگزارش کرده

، شیناخت  44/1ن ، حسیاب کیرد  64/1ی پیشرفت تحصیلی استاندارد بیرای خوانیدن   های این پرسشنامه با پرسشنامهمؤلفه

در اییران   (.2111گزارش گردیده است )ویلکات و همکاران،  31/1و ادراک فضایی  46/1، اضطراب اجتماعی 64/1اجتماعی 

اند که پایایی پرسشنامه بر های روانسنجی پرسشنامه کلورادو را مورد بررسی قرار داده( ویژگی1331حاجلو و رضایی شریف)

گزارش شده است. هم چنین روایی پرسشنامه بیا اسیتفاده از    34/1ا استفاده از روش بازآزمایی و ب 31/1اساس آلفا کرونباخ 

 ای مورد بررسی و مطلوب گزارش شده است.روایی محتوا، تفکیکی و سازه
 آزمون فوق, ( استفاده شد.1332هامیل )و  نیوکامرتلد برای اندازه گیری رشد زبان کودکان از پرسشنامه رشد زیان 

سیال و   1تیا 4پسر( در دامنه سنی 613دختر و 636کودک )1235( انطباق یافته و برای 1323حسن زاده و مینایی ) توس 

ماه در شهر تهران هنجاریابی گردیده است. پایایی مقیاس با استفاده از روش همسانی درونی , با میانگین ضریر آلفیای   11

بییرای خییرده آزمییون واژگییان  %13آزمییون واژگییان ربطییی,بییرای خییرده  %13بییرای خییرده آزمییون واژگییان تصییویری, 26%

بیرای   %31برای خرده آزمون تکمییل دسیتوری ,  %11برای خرده آزمون تقلید جمله , %31برای درک دستوری,%24شفاهی,

برای خرده آزمون تولیید کلمیه گیزارش شیده      %12برای خرده آزمون تحلیل واجی,   %34خرده آزمون تمایز گراری کلمه ,

بیرای   %15برای خرده آزمون واژگیان ربطیی ,   %21برای خرده آزمون واژگان تصویری , %21باز آزمایی ,ضرایر است .روش 

برای خرده آزمون تکمیل  %15برای خرده آزمون تقلید جمله , %16برای درک دستوری , %12خرده آزمون واژگان شفاهی ,

برای خرده آزمیون تولیید   %12ده آزمون تحلیل واجی و برای خر %14برای خرده آزمون تمایز گراری کلمه , %16دستوری ,

و رگرسیون بیه شییوه    ضریر همبستگی پیرسون برای تجزیه و تحلیل اطالعات ازدر این تحقیق کلمه را نتیجه داده است. 

 .ه استشداستفاده  همزمان

 های پژوهشیافته

 شده رشد زبان  نمرات استاندارد اختالل یاگیری و : میانگین و انحراف معیار1جدول 

 انحراف میانگین تعداد 

 استاندارد

 61/11 22/33 121 اختالل یاگیری

 43/2 13/2 121 واژگان تصویری

 42/2 41/11 121 واژگان ربطی

 14/2 12/3 121 واژگان شفاهی

 21/3 46/1 121 درک دستوری

 23/2 62/11 121 تقلید جمله

 11/3 53/3 121 تکمیل دستوری

 1های مرکر رشد زبان و اختالل یادگیری دانش آموزان در جیداول  انحرف استاندارد نمرات استاندارد شده و بهرهمیانگین، 

هیای مرکیر،   ارایه شده است، بر اساس نظر سازندگان آزمون رشد زبان، این نمرات به خصوص نمرات استاندارد و بهیره  2و 

 دهد. تواند میزان رشد زبان کودک را تا حد زیادی نشانمی
 رشد زبان بهره های مرکر: میانگین و انحراف معیار 2جدول 

 انحراف میانگین تعداد 

 استاندارد

 12/11 41/36 121 زبان گفتاری

 33/13 12/12 121 گوش دادن

 13/12 32/112 121 سازماندهی
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 33/12 11/31 121 صحبت کردن

 23/3 43/35 121 معنی شناسی

 13/12 21/31 121 نحو

باشد و توانایی آزمیودنی  بهره های مرکر که مهمترین قسمت آزمون رشد زبان می میانگین و انحراف استاندارد 2در جدول 

را در ارتباب با نظام ها، ویژگی ها و زبان کلی ارزیابی می کنند، مشخص شده است، با توجه به راهنمای تفسییر بهیره هیای    

و در بهیره گیوش دادن کمتیر از     (111)کمتر از متوسی  دانیش آمیوزان   مرکر می توان گفت عملکرد بهیره هیای مرکیر    

 است.  (31)کمتر از متوس 
 رشد زبان نمرات استاندارد شده بر اساس  اختالل یادگیری: رگرسیون همزمان 3جدول 

 β t sig R 2R F sig متغیر

 واژگان تصویری

 واژگان ربطی

 واژگان شفاهی

 درک دستوری

 تقلید جمله

 دستوریتکمیل 

162/1- 

231/1- 

141/1 

322/1- 

135/1 

132/1- 

633/1- 

333/2- 

333/1 

35/2- 

136/1 

225/1- 

416/1 

111/1 

241/1 

114/1 

415/1 

215/1 

521/1 335/1 43/3 111/1 

رشد زبان)نمرات استاندارد شده( دانش آموزان می تواند اختالالت یادگیری آنان را پییش بینیی   »در بررسی این فرضیه که 

درصید اطمینیان    35بیانگر معناداری کلی میدل رگرسییونی در سیطح     (>11/1pو  F=43/3) ، 3، با توجه به جدول «کند

تبییین   رشد زبان یادگیری دانش آموزان بوسیلهاختالل از تغییرات  %5/33توان ادعا کرد که می 2R= 521/1است، با توجه 

را پییش  ک اختالل ییادگیری دانیش آمیوزان    درصد از تغییرات متغیر مال 5/35 رشد زباناین بدان معنی است که شود، می

= -35/2و  β= 322/1)درک دستوری ،رشد زبان هایویژگیهم مشخص می گردد که از بین  tو  βبینی می کند. از مقادیر 

t  114/1با=p ) واژگان ربطی و بعد از آن(231/1 =β  333/2و =t  111/1با=p )   بیشیترین نقیش را در   در جهیت معکیوس

 دارند.  اختالالت یادگیری دانش آموزانپیش بینی 
 رشد زبانبهره های مرکر : رگرسیون همزمان اختالل یادگیری بر اساس 4جدول

 β t sig R 2R F sig متغیر

 زبان گفتاری

 گوش دادن

 سازماندهی

 صحبت کردن

 معنی شناسی

 نحو

311/1- 

222/1- 

165/1- 

236/1- 

136/1- 

352/1- 

31/2- 

65/2- 

265/1- 

361/1- 

633/1- 

536/2- 

114/1 

116/1 

11/1 

15/1 

116/1 

112/1 

551/1 31/1 63/15 111/1 

اختالالت یادگیری آنان را پیش بینی های مرکر( دانش آموزان می تواند رشد زبان)نمرات بهره »در بررسی این فرضیه که 

درصید اطمینیان اسیت، بیا      35بیانگر معناداری کلی مدل رگرسیونی در سیطح   (>11/1pو  F=63/15)، 4در جدول « کند

های مرکر رشید زبیان   بهرهاز تغییرات اختالل یادگیری دانش آموزان بوسیله  %31توان ادعا کرد که می 2R= 551/1توجه 

درصد از تغیییرات متغییر میالک اخیتالل ییادگیری       31های مرکر رشد زبان بهرهاین بدان معنی است که شود، تبیین می

زبیان  ، هیای مرکیر رشید زبیان    بهیره هم مشخص می گردد که از بین  tو  βدانش آموزان را پیش بینی می کند. از مقادیر 

و  β= -222/1گیوش دادن )  ،(p=112/1با  t= -536/2و  β= -352/1)(، نحوp=114/1با  t= -31/2و  β= -311/1)گفتاری

65/2- =t  111/1با=p )و صحبت کردن(236/1- =β  361/1و- =t  15/1با=p ،)  بیشترین نقش را در پیش بینی اختالالت

 یادگیری دانش آموزان دارند. 
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 های پژوهشبحث در یافته

رشد زبیان  های اصلی خرده آزموناز تغییرات اختالل یادگیری دانش آموزان بوسیله  %5/33مشخص کرد که پژوهش نتایج 

در جهت معکوس بیشترین نقش را در پیش بینی اخیتالالت   واژگان ربطی و هم چنین درک دستوریو  شودمی پیش بینی

رشد زبان و اختالل یادگیری دانیش  های هرچند مطالعات کمی به بررسی خرده آزمون. کنندایفا مییادگیری دانش آموزان 

و  دپراختیه انی  های نظری به نقش رشد زبیان در ییادگیری دانیش آمیوزان     اند، اما در اکثر مطالعات و دیدگاهآموزان پرداخته

با بررسی پیشینه مطالعاتی این یافته همسو بیا  عنوان کرده اند، لرا اختالل در رشد زبان را عامل مهمی در اختالل یادگیری 

 ،(2111) 3ویکتوریجا ( ،2111)2مازاکو و هانیچ،(2111) 1دیویس و برویتمن ( ،2112فرانک و همکاران) مطالعات زیر است.

 (.1316موسوی) تفتی واخوان ،  (1311،   به نقل از مفیدی2112) 4ک و گینسبرگال، (2116لئونارد و همکاران)

ترکیبی رشد زبان بیا اخیتالل ییادگیری رابطیه منفیی وجیود دارد. بیه        های بهرهنشان داد که بین تمام  یافته دیگر پژوهش

با اختالل ییادگیری  شناسی و بین نحو  ، معنازبان گفتاری، بین گوش دادن، بین سازماندهی، بین صحبت کردن عبارتی بین

از تغیییرات اخیتالل ییادگیری دانیش      %31که تحلیل رگرسیونی هم مشخص کرد  .مشاهده شدهمبستگی منفی معناداری 

و صیحبت کیردن    گیوش دادن نحیو،   ،زبان گفتیاری  به عالوه، پیش بینی می شودهای مرکر رشد زبان بهرهآموزان بوسیله 

 بیشترین نقش را در پیش بینی اختالالت یادگیری دانش آموزان دارند.

با این یافته باشد، اما می توان این یافته را ایین گونیه تبییین     در بررسی سوابق پژوهشی مطالعه ای یافت نشد که در ارتباب

بهتیرین و جیامع تیرین بیرآورد از     ( 1332شد زبان) نیوکامر و هامیل، آزمون رکرد که بهره های مرکر بنابه نظر سازندگان 

ای در ییادگیری  و نقیش عمیده   گییرد در بیر   که تمام ویژگی ها و نظام های مرتب  با زبان را است توانایی کلی زبان کودک

، خواندن و نوشتن او ارر گیرار  های ارتباب زبانید بر مهارتتوانهای مرکر میر بهرهددانش آموزان دارند و هر گونه اختاللی 

های مرکر است، کودک با مشکلی مواجه شود، این امر در رشد زبان گفتاری کودک که بر گرفته از بهرهاگر باشد. از طرفی 

زبیان   بنابراین دور از انتظار نیست که خواندن و نوشتن وی را تحت تیریر قرار دهد.شنناختی و هم چنین ان یادگیری تومی

   و صحبت کردن بیشترین نقش را در اختالل یادگیری دانش آموزان داشته است. گوش دادننحو،  گفتاری،

 نتیجه گیری

گیری آنیان را  ادتوان اختالالت یدانش آموزان میاین است که رشد زبان توان از این نتایج به عمل آورد نتیجه گیری که می

 تحت تیریر قرار دهد.  

 منابع

آمهوزش و   4مقایسه انواع ناتوانی های یادگیری در بین دانش آموزان دختر و پسر ناحیهه  (. 1331حسینی، سید احمید) -

 اسالمی واحد ارسنجان.. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد پرورش شهر شیراز

های جمعییت شیناختی اخیتالالت ییادگیری در دانیش آمیوزان مقطیع ابتیدایی         (. پیش بینی کننده1331رحیمیان بوگر، اسحق)-

 .22-42، ص 2، شماره 1ی ، دورههای یادگیریمجله ناتوانیگلستان. 

 .151-151و  31-51، تهران، سمت، چاپ چهارم، صص زبان آموزی(. 1331زندی، بهمن.)-

 ارسباران. تهران: نشر .یادگیری ی ویژه های نارسایی (.1313اهلل) ت عز نادری و مریم نراقی، سیف-

 انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ دوم.   سیر زبان شناسی.(. 1316مشکوه الدینی، مهدی)-

                                           
1-Davis &Broitman 

2- Mazzocco & Hanich 
3-viktorija 

4 -Laak & Ginesberg 
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دبسهتانی بهر رشهد زبهان گفتهاری      پهیش ی آمهوزی دوره های زبانتأثیر فعالیت(. 1312.)بتیول ، سبزه. فرخنده، مفیدی-

 .131-153، ص 11شماره   ،1312پاییز ، مطالعات برنامه درسیه نشری. ی ابتداییی اول دورهآموزان پایهدانش
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