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 مطالعه ی فراتحلیل درمان اختالل خواندن

 
 دوست یهنم ینبز

*1 
واحد  یدانشگاه آزاد اسالم یعلم یأتعضو ه ؛

 یالما

 
امروزه بسیاری از دانش آموزانی که به مراکز درمانی مقدمه: 

ارجاع داده می شوند دچارناتوانی یادگیری در زمینه ی خواندن 

باعث عدم موفقیت در  هستند. خواندن از جمله متغیرهایی است که

مدرسه و به دنبال آن عدم پیشرفت تحصیلی می شود. دانش آموزانی 

که از ناتوانی خواندن رنج می برند ممکن است عالوه بر عدم 

موفقیت در یادگیری به مشکالت دیگری از جمله مشکالت هیجانی نیز 

مبتال شوند. لذا آموزش افرادی که در زمینه ی خواندن دارای مشکل 

ستند از اهمیت اساسی برخوردار است. در ایران نیز مطابق با ه

پژوهش هایی که در سایر نقاط جهان انجام می شود، تالش هایی برای 

درمان و آموزش این دسته از افراد به عمل آمده است و این گونه 

تالش ها در رفع مشکالت افرادی که دارای ناتوانی یادگیری در 

 حدی موفقیت آمیز بوده است. زمینه ی خواندن هستند تا

در این مطالعه از روش پژوهشی فراتحلیل استفاده شده است.  :روش

براساس روش فراتحلیل تمام مطالعاتی که دارای زمینه ی مشترک 

هستند با هم ادغام می شوند. برای این منظور ابتدا تمام 

مقالهجهای منتشر شده ای که در زمینه ی درمان یا آموزش افراد 

ارای ناتوانی یادگیری در خواندن بودند از پایگاه های مختلف د

ایران دانلود شد. پایگاه های دانلود مقاالت شامل؛ پایگاه 

اطالعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه مجالت تخصصی نور، و پایگاه 

علوم و فناوری اطالعات ایران بودند. در این مطالعه ی فراتحلیل 

خل کشور ایران و بر روی افرادی که فقط پژوهش هایی که در دا

براساس زبان  فارسی خواندن را یاد می گرفتند، انجام شده است. 

مقاله های جمع آوری شده از پایگاه های مختلف ابتدا ُکد گذاری 

شدند. از بین مقاله های دانلود شده آنهایی که از روش تحقیق 

ه بودند آزمایشی یا از روش تحقیق نیمه آزمایشی استفاده کرد

انتخاب شدند. در مرحله ی بعد؛ مقاله هایی که از پیش آزمون و 

پس آزمون استفاده کرده بودند انتخاب شدند. سرانجام مقاله هایی 

که دارای گروه آزمایش و کنترل بودند ُکد گذاری شده وانتخاب 

گردیدند. و سایر مقاله ها یی که شرایط  فوق را نداشتند از 

مقاله های که یل خارج شدند. بدین ترتیب تنها جریان تجزیه و تحل
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مورد  8حائز شرایط فوق بودند انتخاب شدند. تعداد این مقاله ها 

بود که با استفاده از نرم افزار فراتحلیل مورد تجزیه و تحلیل 

قرار گرفتند. در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل یافته ها 

از میانگین، انحراف استاندارد، و حجم نمونه برای هر دو گروه 

و کنترل استفاده شده است بعالوه اثر مستقیم مطالعات به آزمایش 

صورت منفی، مثبت، یا خودکار  نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 گرفته است.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داده است،  ها:یافته

پژوهش هایی که از روش های آموزشی و یا درمانی در بهبود افرادی 

ی یادگیری در زمینه ی خواندن بودند، مؤثر بوده که دارای ناتوان

به دست آمد، و چون این نسبت  22/1است، و نسبت شانس برابر با 

بزرگتر از یک می باشد، نشان دهنده ی نتیجه ی عالی تأثیر روش 

های درمانی و آموزشی بکار گرفته شده برای افراد دارای ناتوانی 

 86/0برابر با  Zطالعه یادگیری خواندن است. همچنین در این م

 بدست آمد.

مطالعاتی که در ایران در باره ی آموزش و  گیری:و نتیجه بحث

درمان  افراد دارای ناتوانی یادگیری در خواندن انجام گرفته 

است، نشان دهنده ی آن است که این روش های بکار گرفته شده مؤثر 

تشر شده بوده اند. این مطالعات همسو با برخی از پژوهش های من

در خارج از ایران است اما برخی دیگر از پژوهش ها نشان دهنده ی 

این است که روش های درمانی و آموزشی در بهبود افرادی که دارای 

ناتوانی یادگیری در خواندن هستند تأثیری ندارد. بنابراین نیاز 

است که در ایران نیز همگام با سایر پژوهش هایی که در خارج از 

ام گرفته است، مطالعات دقیق تر و کنترل شده تری به ایران انج

عمل آید تا مشخص شود که برنامه های آموزشی و درمانی در بهبود 

کدام دسته از ناتوانی های یادگیری در خواندن مؤثر می باشد. از 

آنجائیکه ناتوانی یادگیری در خواندن دارای علل و دالیل متفاوتی 

ای آموزشی متناسب با نوع مشکل هستند، بنابراین یافتن روش ه

یادگیری در خواندن می تواند در بهبود آنها مؤثر باشد. اگر 

دانش آموزانی در زمینه ی هجی کردن مشکل داشته باشد، نوع روش 

درمانی بکار رفته با دانش آموزانی دیگری که در خواندن سیال یا 

ند خواندن کلمات و یا سایر مسائل مرتبط با خواندن مشکل دار

باید متفاوت باشد. اگر نوع درمان متناسب با نوع مشکل باشد 

 احتمال موفقیت آمیز بودن روش درمانی یا روش آموزش بیشتر است. 

آموزش،  ناتوانی خواندن، فراتحلیل، درمان،کلیدی:  ه هایواژ

 .دانش آموز
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