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 Background and Purpose: Researchers and practitioners in the field of specific learning disabilities 

have applied different therapeutic methods in their experimental and quasi-experimental studies to 

help individuals with this disorder and to solve their academic problems. Current study, using meta-

analysis methodology, aims to investigate the effectiveness of therapeutic-training interventions on 

the improvement of specific learning disorder.   

Method: This meta-analysis study included all the national researches available in the area of 

therapeutic-training interventions done for specific learning disorder, published during 2001 to 2014. 

To achieve these researches, the database of the Academic Center for Education, Culture and 

Research, Magiran database, and the website of human sciences were searched. To select the initial 

studies, the keywords of specific learning disorder, learning disability, math learning disability, 

reading disability, writing disability, spelling disorder, dyslexia, dysgraphia, Davis method, Fernald 

method, Kephart, training interventions, and psychological interventions were used. To determine 

the effect size of the therapeutic-training interventions, 33 effect sizes were selected by convenience 

sampling out of the 24 researches accepted and the meta-analysis was done on them. Study tool was 

meta-analysis checklist.  

Results: Findings showed that the effect size of therapeutic-training interventions on the 

improvement of specific learning disorder was 0.75 which is considered a high value as per Cohen's 

table. Results also indicated that the effect size of Fernald therapeutic technique was higher than the 

two other methods (practice and repeat and multi-media) which had the effect sizes of 0.87 and 1.32, 

respectively.  

Conclusion: The effect size obtained shows the effectiveness of therapeutic-educational 

interventions on the improvement of specific learning disorder. Also, regarding the results of this 

study indicating the greatness of the effect size of Fernald multi-sensory technique, it can be 

concluded that multi-sensory techniques that pay attention to different problems of students with 

specific learning disorder should be prioritized in designing therapeutic programs for these students.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citation: Manavi Shad M, Mesrabadi J, Habibi Kelibar R, Farid A. Effectiveness of emotionally focused couple therapy on cohesion, 

adaptability, emotional intimacy and quality of communication in the parents after the birth of the first child. Quarterly Journal of Child Mental 

Health. 2020; 7(3): 264-277. 
         

       http://dx.doi.org/10.52547/jcmh.7.3.21 

* Corresponding author: Javad Mesrabadi, Professor, Department of Educational Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, 

Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran. 

E-mail addresses: Mesrabadi@gmail.com 

   

2476-5740/ © 2019 The Authors. This is an open access article under the CC BY-NC-ND license  
).nd/3.0/-nc-https://creativecommons.org/licenses/by( 

http://dx.doi.org/10.52547/jcmh.7.3.21
http://dx.doi.org/10.52547/jcmh.7.3.21
https://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.52547/jcmh.7.3.21
https://childmentalhealth.ir/page/133/Open-Access-Policy
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


 9311، پاییز 3دوره هفتم، شماره                                                   فصلنامه سلامت روان کودک         

  
562 

مقاله پژوهشی

 بهبود اختلال يادگيري خاص آموزشی بر –درمانی  مداخلات فراتحليل اثربخشی

 

 3، ابوالفضل فريد 3، رامين حبيبی کليبر2*، جواد مصرآبادي1مرجان معنوي شاد

 شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایرانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و رواندانشجوی دکترای روان. 1
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 11/10/70دریافت شده: 

 55/11/70پذیرفته شده: 

 10/17/77منتشر شده: 

 یا های آزمایشیهای درمانی مختلفی را در پژوهشاختلالات یادگیری خاص، روش متخصصان و پژوهشگران حیطه زمينه و هدف: 

اضر با اند. مطالعه حهمچنین رفع مشکلات آموزشی و تحصیلی آنها، طراحی و به کار بردهبه افراد با این اختلال و  کمک برای آزمایشینیمه

تواند میزان می آموزشی تا چه-استفاده از الگوی پژوهشی فراتحلیل، به دنبال مشخص ساختن این موضوع است که اثربخشی مداخلات درمانی

 در بهبود اختلال یادگیری خاص اثرگذار باشد. 

آموزشی اختلال یادگیری -های در دسترس مرتبط با مداخلات درمانیفراتحلیل، جامعه آماری شامل آن دسته از پژوهش در اینروش: 

های مورد نظر، پایگاه مرکز اند. جهت دستیابی به پژوهشمنتشر شده 1373تا  1331های خاص در داخل کشور بوده است که بین سال

-شریات ایران )مگ ایران(، و سایت علوم انسانی مورد جستجو قرار گرفتند. به منظور انتخاب پژوهشاطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پایگاه ن

های اختلال یادگیری خاص، ناتوانی یادگیری، اختلال ریاضی، اختلال خواندن، اختلال نوشتن، اختلال دیکته، های اولیه از کلیدواژه

 نشناختی استفاده شد. جهت تعیین میزاکپارت، مداخلات آموزشی، و مداخلات رواننارسانویسی، نارساخوانی، روش دیویس، روش فرنالد، 

 شناختی موردروش لحاظ از پژوهش که 52اندازه اثر از  33گیری در دسترس، آموزشی، با استفاده از نمونه-مداخلات درمانی اندازه اثر

 بود. لیست فراتحلیلچک وهشپژ شد. ابزار فراتحلیل روی آنها انجام انتخاب شده و بودند، قبول

است که با توجه به  02/1اختلال یادگیری خاص،  بهبود آموزشی بر-پژوهش نشان داد میزان اندازه اثر مداخلات درمانی هاییافته ها:يافته

 ودو روش دیگر )تمرین نسبت به  35/5جدول کوهن در حد بالایی قرار دارد. همچنین نتایج نشان داد که روش درمانی فرنالد با اندازه اثر 

 بودند، دارای اندازه اثر بیشتری است. 35/1و  30/1های اثر ترکیبی با مدل تصادفی ای( که به ترتیب دارای اندازهتکرار، و چندرسانه

آموزان را انشاختلال یادگیری خاص د بهبود آموزشی در-آمده، مؤثر بودن استفاده از مداخلات درمانیدستاندازه اثر به گيري: نتيجه

راحی توان نتیجه گرفت که در طنشان داد. همچنین با توجه به نتایج این پژوهش مبنی بر بالا بودن اندازه اثر روش چندحسی فرنالد، می

ن اهای درمانی چندحسی که ابعاد مختلف مشکلات این کودکآموزان با اختلالات یادگیری خاص، بهتر است روشهای درمانی ویژه دانشبسته

 دهد، در الویت درمان قرار گیرد. را مورد توجه قرار می

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .شناسی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایرانشناسی تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و رواناستاد گروه روان، مصرآبادی جواد نويسنده مسئول: *

 Mesrabadi@gmail.comرایانامه: 
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 مقدمه
آموزان جهت های آموزشيی، بالابردن سط  توانایی دانشاز اهداف نظام

(. چنین هدفی اسيييت که 1تحصيييیلی یادگیرندگان اسيييت )ارتقای بازده 

 هایهای مرتبط با عملکرد و مهارتگاه از ارزش پژوهشباعث شده هیچ

ها در تعریف کودک کاسييييته نشود و با وجود افزایش کشاکشدرسيی 

آموزان استننایی درصيدی جمعیت دانش 13اسيتننایی و همچنین افزایش 

تشيييکیل  1آموزان با اختلال یادگیری خاصدرصيييد آنها را دانش 32که 

آوردهييا و الگوهييای نوینی نیز برای کمييک بييه این (، روی5دهنييد )می

 جمعیت گسترده مطرح شود. 

گیزترین برانترین و شاید جنجالاختلال یادگیری خاص یکی از بزرگ

(. در ایيالات متحده 3هيای آموزش و پرورش اسيييتننيایی اسيييت )مقوليه

آمریکا، اختلال یادگیری خاص اصطلاحی برای توصیف کودکانی است 

های ارتباطی، دارای اختلال هستند. کودکانی که در تحول زبان و مهارت

گیری آنهيا در درجه نخسيييت به علت نقص بینایی، کيه مشيييکليات یياد

وانی تشينوایی، حرکتی و یا مشکلات هیجانی، محدودیت فرهنگی یا ک 

(. به علت اهمیت 2شوند )ذهنی کلی است، جزء این گروه محسوب نمی

اختلال یادگیری خاص شيناسيایی، تشخیص و درمان به موقع آن به منزله 

اصلی  هایصیلی، یکی از شاخهعلت اصيلی مشکلات شدید یادگیری تح

بیتی شناسی ترشناسی و آموزش و پرورش کودکان استننایی و روانروان

 های تحصیلیکه توانایی هوشی و موفقیت طيور شود. همانمحسوب می

شوند، اختلال پذیری اشخيييياص معييييرفی میعنييييوان عوامل انعطافبه 

 (. 2) پذیری فرد باشدتواند عامل آسیبیادگیری خاص می

بياوجود اهمیيت اختليال یيادگیری خياص، تيدوین تعریفی که برای 

انگیزی اسيييت. اگرچه تعاریف همگان پذیرفتنی باشيييد، موضيييوع بحث

ها ارائه و به کار گرفته شيييدند، اما هر یک از آنها مختلفی در طی سيييال

کلی اختلال یادگیری خاص اختلالی طور دارای نقاط ضييعفی هسيييتند. به

یی در سط  هاا منشي  زیستی است که موجب نابهنجاریعصيبی تحولی ب

های تشيخیصيی شيامل مشکلات در یادگیری و شيود. ملاکشيناختی می

  ئهای تحصیلی است که حداقل به شکل یکی از علاکارگیری مهارتبه

خوانی دشوار، کند و نادرست، اشکال در درک معنی آنچه خوانده روان

                                                           
1. Specific learning disorder 

2. General developmental delay 

ل در بیان نوشييتاری، اشييکال در شييود، مشييکلات هجی کردن، اشييکامی

یادگیری مفاهی  و معانی اعداد و یا محاسيييبات، و اشيييکال در اسيييتدلال 

یست باکند. جهت تشيخیص اختلال یادگیری خاص میریاضيی بروز می

های تحصیلی حداقل برای مدت شش ماه، با مشکلات موجود در مهارت

 اشته باشند. ازوجود انجام مداخلات درمانی برای رفع مشيکلات، تداوم د

 توانی ذهنیکيه مشيييکليات موجود در این اختلال، مربوط به ک آنجيایی

، مشييکلات بینایی یا 5کلی تحولی دارند(، تاخیر 01)بهره هوشييی بالاتر از 

شينوایی اصلاح نشده و یا اختلالات عصبی یا حرکتی نیستند، خاص تلقی 

تشخیصی و آماری راهنمای های ویراست پنج  (. طبق ملاک6شوند )می

فرد بيا اختلال یادگیری خاص پیشيييرفت تحصيييیلی  3هيای روانیاختليال

یشرفت پ"نظران به آن متفاوتی با همسالان دارد؛ حالتی که برخی صاحب

دوره مدرسيييه شيييروع  (. این اختلال از0گویند )می "ک  دور از انتظيار

ی سشيود، با این وجود ممکن اسيت تا زمانی که مقتایات مطالب درمی

 (.6تر شده و از حد توانایی محدود فرد فراتر رود، نمایان نشود )سنگین

آموزان از هوش متوسيييط یييا بيياليياتر بييه طيور ميعيمول این دانش

برخوردارنيد، ولی در شيييرایط تقریبياا یکسيييان آموزشيييی، نسيييبيت بييه 

دهند و با تری نشييان میآموزان دیگر، عملکرد تحصييیلی ضييعیفدانش

حیط آموزشييی مناسييب و نیز عدم مشييکلات وجود حاييور داشييتن در م

اجتماعی و روانی حاد و برخورداری از هوش متوسييط، قادر به یادگیری 

(. 3ی خاصيی تحصيیلی )خواندن، نوشيتن، و ریاضی( نیستند )هادر زمینه

مهارت اساسی که در دوره ابتدایی باید کسب شود مهارت در محاسبه و 

 اختلال یادگیری خاص، هایگروه میان از عملیيات ریياضيييی اسيييت.

 دومین نارسيياخوانی از پس ریاضييی، یادگیری اختلال با آموزاندانش

های مشييکل در ریاضييی به شييکل(. 7د )ندار گروه این در را فراوانی

مختلفی از جمله دشييواری در تعیین اندازه ها یا نام بردن اعداد ریاضييی، 

ناتوانی در شيييمردن، مقایسيييه کردن، و محاسيييبات ذهنی و عملی نمایان 

از سييوی دیگر اصييطلاح اختلال یادگیری خاص با مشييکل (. 2شييود )می

 طبیعی، هوش دوجو با که رودمیکار  به کودکانی نوشيييتن در مورد

بر اسيياس پنجمین راهنمای تشييخیصييی و آماری نویسييند. بد می بسييیار

لات های مشککنندههای روانی، ضعف در بیان نوشتاری از تصری اختلال

3. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5). 
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 هایی چون مشکلاتیادگیری ویژه اسيت که بر این اسياس شامل ویژگی

گذاری مناسيييب، وضيييوح یا کردن صيييحی ، دسيييتور و نشيييانهدر هجی

مشکلات دیگر شامل اختلال یادگیری شود؛ بیان نوشتاری می سازماندهی

طبق پنجمین راهنمای تشيييخیصيييی خياص بيا مشيييکل خواندن اسيييت. 

های روانی، نارسایی در خواندن با دقت در خواندن کلمه، سرعت اختلال

  (.6شود )خوانی، و درک مطالب خوانده شده مشخص میو روان

ی که فراوانی اختلال یادگیر در کل نتایج مطالعات بیانگر آن اسيييت

 پاتیل، (. موگاسیل،11درصد کل جمعیت است ) 7تا  2خاص تقریباا در 

شييیوع اختلال  میزان سيياله 11تا  3کودکان  بررسييی با موگاسييیل پاتیل و

(. بعد از شيييناسيييایی و 11کردند ) برآورد درصيييد 10/12یادگیری را 

ا در جهت فرد مبتل تشخیص اختلالات یادگیری، باید به درمان و کمک به

های آموزشيييی پرداخت. بهبود یافتن و داشيييتن شيييرایط عادی در محیط

 برای را ترمیمی چندی هاییادگیری خاص روش اختلال نظرانصاحب

بيه درمان اختلال و همچنین آموزش جهت رفع مشيييکلات افراد  کميک

 –توان روش چندحسی فرنالد، ادرکی از جمله می اند.طراحی کرده مبتلا

حرکتی کپارت، بازپروری سيييینا، مداخلات کاردرمانی، و روش دیویس 

های درمانی مختلفی شده، روشهای انجامرا برشمرد. هرچند طی پژوهش

یادگیری خاص  آموزان با اختلالجهيت ارتقاء عملکرد تحصيييیلی دانش

مورد اسييتفاده قرار گرفته، مطالعه حاضيير به دنبال مشييخص سيياختن این 

تواند در آموزشييی تا چه میزان می-مداخلات درمانیموضييوع اسييت که 

از  منظور رسیدن به این هدف بهبود اختلال یادگیری خاص اثر بگذارد. به

 تحلیل استفاده شده است. روش فرا

هایی برای مشخص کردن ت ثیر مداخلات در خارج از کشور  بررسی

طی  آموزشيی بر روی اختلال یادگیری خاص انجام شييده اسييت.-درمانی

ردهای آومنظور فراتحلیل میزان ت ثیر روی پژوهشيييی کيه گالسيييچکا به

مختلف درميانی بر بهبود اختليال خوانيدن کودکان و بزرگسيييالان انجام 

های های درمانی مبتنی بر تمرینداده، مشيييخص شيييده اسيييت که روش

حرکتی، دارای ت ثیرگذاری بیشيييتری در بهبود نارسييياخوانی کودکان و 

(. نتایج حاصيل از تحلیل مدل تصادفی نشان 15ند بود )بزرگسيالان خواه

داد که مداخلات درمانی بر بهبود مشييکلات ریاضييی دانشييجویان دارای 

های دیگری نیز با استفاده (. پژوهش13اختلال یادگیری ت ثیرگذار است )

                                                           
1. Hedges g 

از روش فراتحلیيل نشيييان دادنيد که کودکان با و بدون اختلال یادگیری 

(، و 12(، حييافظييه فعييال )12ای شييينيياختی )خيياص از لحيياظ فراینييدهيي

( با ه  تفاوت دارند. فراتحلیل بهبود 16کارکردهای رفتاری و شييناختی )

های اجتماعی نیز موضيوع دیگری است. طی این بررسی مشخص مهارت

های هيای ترمیمی و درميانی مبتنی بر افزایش مهيارتشيييده کيه آموزش

(. در 10گذار اسيييت )ثیراجتمياعی کودکان با اختلال یادگیری خاص، ت 

ایران پژوهش فراتحلیلی شمسی، عابدی و صمدی و احمدزاده نشان داده 

عملکرد تحصيييیلی  بر و آموزشيييی شييينيياختیروان کييه مييداخلييات

ریاضييی اثربخش بوده اسييت  یادگیری با مشييکل با اختلال آموزاندانش

بنييييای مترتیب سیادتیان و قمرانی طی پژوهش خود که بر همین (. به13)

شييينيييييياختی و فراتحلیل بوده، به این نتیجه رسيييیدند که مداخلات روان

آموزان نارسياخوان موثر هستند تحصيیييييلی دانش عملکرد بر آموزشيی

(17.) 

های مختلف آموزشيييی و درمانی که با هدف با توجه به وجود روش

موزان با اختلال یادگیری خاص مورد اسييتفاده قرار آبهبود عملکرد دانش

گیرد و از سييوی دیگر اهمیتی که درمان و بهبود این افراد در رسييیدن می

به اهداف شييخصييی آنها و جامعه دارد، این پژوهش با این هدف طراحی 

 اختلالبهبود  بر را آموزشی-مداخلات درمانی اثربخشیشد تا اندازه اثر 

. در این فراتحلیل همچنین به آموزان مشييخص کنددانشیادگیری خاص 

آموزشيييی اختلال یادگیری خاص در -یزان ت ثیر مداخلات درمانیتعیین م

آزمایشيييی و همچنین میزان اندازه اثر در های آزمایشيييی و شيييبهپژوهش

های این فراتحلیل شيييود. یيافتيههيای درميانی مختلف پرداختيه میروش

های انجام شده در این موضوع ای نسبتاا کامل از پژوهشتواند خلاصهمی

 ن حوزه اختلال یادگیری خاص فراه  کند.را برای متخصصا

 روش
در این پژوهش با توجه به  کنندگان:الف( طرح پژوهش و شرررکر 

عنوان و ماهیت پژوهش از روش فراتحلیل اسيتفاده شيد. با توجه به اینکه 

ای از نوع متفاوتی بودند، از های اولیهفراتحلیل حاضييير شيييامل پژوهش

اسييتفاده شييد. در این فراتحلیل جامعه آماری شييامل  1شيياخص جی هگز

 آموزشی در اختلال-های در دسترس مرتبط با مداخلات درمانیپژوهش
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 1373تا  1332های یيادگیری خاص در داخل کشيييور بود که بین سيييال

ترتیب جامعه آماری این پژوهش شيييامل تمامی این  اند. بهمنتشييير شيييده

ای هپژوهشی معتبر بود که با روش -شيده در مجلات علمی مقالات چاپ

-آزمایشيييی به بررسيييی ت ثیرگذاری مداخلات درمانیآزمایشيييی و نیمه

آموزشی در بهبود اختلال یادگیری خاص پرداخته بودند. جستجوی انجام 

که تعدادی از این آنجایی مطالعه منجر شيييد. از 20شيييده به شيييناسيييایی 

ای هودند، با توجه به ملاکمطالعات برای ورود به تحلیل نهایی مناسب نب

پژوهش جهت انجام  52خروج، از فرایند تحلیل خارج شييدند و در پایان 

 فراتحلیل انتخاب شدند. 

های پژوهش انتخاب های اولیه ابتدا کلیدواژهجهيت انتخاب پژوهش

شدند. این متغیرها شامل اختلال یادگیری خاص، ناتوانی یادگیری، اختلال 

ن، اختلال نوشييتن، اختلال دیکته، نارسييانویسييی، ریاضييی، اختلال خواند

نارسيياخوانی، روش فرنالد، روش درمانی کپارت، مداخلات آموزشييی، و 

های داخل شيييناختی بود. در مطالعه حاضييير فقط پژوهشمداخلات روان

کشيور در نظر گرفته شدند. در این پژوهش جهت فراه  کردن اطلاعات 

که اطلاعات هر پژوهش طوریبه مورد نیاز، از چک لیسيت استفاده شد؛ 

شيامل عنوان، اسيامی نویسينده یا نویسيندگان، سال انتشار، تاریم و محل 

چاپ، تعداد نمونه، روش مداخله، محل اجرای آن، و اطلاعات لازم برای 

ای همحاسيييبه اندازه اثر در آن قابل ثبت بود. جهت دسيييتیابی به پژوهش

پيایگياه مرکز اطلاعات علمی "هيای مختلف از جمليه مورد نظر، پيایگياه

جهاد دانشگاهی، پایگاه نشریات ایران )مگ ایران(، و سایت علوم انسانی 

 مورد جستجو قرار گرفتند.

های چاپ شده های ورودی در نظر گرفته شيده شامل پژوهشملاک

؛ مقالاتی که با 1373تا  1332های پژوهشييی طی سييال-در مجلات علمی

آموزشييی -به بررسيی مداخلات درمانی آزمایشييیروش آزمایشيی یا شيبه

موثر در اختلييال یييادگیری خيياص پرداختييه بودنييد؛ مقيياليياتی کييه دارای 

ای ههای کافی برای محاسيبه اندازه اثر بودند. جستجو بر طبق ملاکداده

مطالعه منجر شد. از آنجایی که تعدادی از این  20گفته شيده به شناسایی 

ای همناسب نبودند، با توجه به ملاکمطالعات برای ورود به تحلیل نهایی 

 خروج از فرایند تحلیل خارج شدند.

های خروج شييامل نداشييتن اطلاعات لازم برای محاسييبه اندازه ملاک

هيای ارسيييال شيييده به دو مجله مختلف، و مقالات اثر، همچنین پژوهش

های خروج شييناختی جدی بود. بر اسيياس ملاکهای روشدارای ضييعف

مطالعه دارای شييرایط علمی و  52ف و در مجموع پژوهش حذ 33تعداد 

شييناختی مناسييب برای ورود به فراتحلیل بودند. لازم به ذکر اسييت روش

ها بیش از یک روش درمانی مورد بررسييی ازآنجا که در بعاييی پژوهش

مطالعه به دسييت آمد. شایان ذکر  52اندازه اثر از این  25قرار گرفته بود، 

 هایشييده دارای شيياخص آوریای جمعهاسييت که تعدادی از پژوهش

ی هاجهت انجام فراتحلیل نبودند )مانند تعداد نمونه در گروه نیياز مورد

و  Fآزمون، مقييدار آزمون و پسآزمييایشيييی و گواه، میييانگین در پیش

ها(؛ در نتیجه از فرایند پژوهش حذف شدند. این موضوع تفاوت میانگین

شييود شييود که پیشيينهاد میهای این پژوهش محسييوب میاز محدودیت

نویسيندگان مقالات این مسيهله را در نظر داشته باشند و اطلاعات کامل از 

فرایند پژوهش را در مقالات خود درج کنند. همچنین تعدادی از مقالات 

 طور کامل قابل دسترسی نبودند و در نتیجه وارد فرایند پژوهش نشدند.به 

 هايافته

اندازه اثر جی هگز برای هر پژوهش اولیه، اندازه ها از جهيت تحلیل داده

اثر ترکیبی بييا دو مييدل اثرات ثييابييت و تصيييادفی، نمودار قیفی، تحلیييل 

حسييياسيييیت، آزمون همگنی و آزمون تی مسيييتقل اسيييتفاده شيييد. کلیه 

محاسيبات مربوط به فراتحلیل با اسيتفاده از نرم افزار سی. ام. ای و جهت 

های اثر با آزمون تی مسييتقل از نرم افزار بررسييی معناداری تفاوت اندازه

SPSS شد. استفاده 
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 هاي اوليهاطلاعات عمومی مربوط به پژوهش :1جدول 

ف
ردی

 

 روش پژوهش نمونه پژوهشگر)ان( و سال عنوان پژوهش

 (51ملکیان و اذراخوندی ) آموزان ویژه یادگیری شهر کرمانشاهای آموزشی در درمان اختلال املا دانشرسانهت ثیر چند 1
آموز با دانش 31

 اختلال دیکته
 آزمایشینیمه

5 
 کپارت در کاهشحسی فرنالد و ادراکی حرکتی بررسی ت ثیر و مقایسه دو روش درمانی چند

 نویسیاختلال دیکته
 (51حیدری، حافظی و دزفولی )

آموز با دانش 32

 اختلال دیکته
 آزمایشی

 (55) جناآبادی های بازپروری کپارت و سینا در درمان اختلال خواندنبررسی ت ثیر روش 3
آموز با دانش 31

 اختلال خواندن
 آزمایشینیمه

2 
 آموزان دختر و پسر دوره ابتدایی و اثر درمانیادگیری املا در دانشگیرشناسی ناتوانی بررسی همه

 چندحسی در کاهش ناتوانی یادگیری املا در آنان

اده زشهنی، کرمی، شکرکن و مهرابی

 (53هنرمند )

آموز با دانش 131

 اختلال دیکته
 آزمایشی

 کنشیفزون /نارسایی توجه با همراه یادگیری اختلال بر نوروفیدبک بخشی اثر 2
رستمی و  میکاییلی، زاده،نوری

 (52صادقی )

آموز با دانش 15

 اختلال دیکته
 آزمایشینیمه

 حرکتی کودکان با اختلال یادگیری –ت ثیرات مداخلات کاردرمانی بر یکپارچگی بینایی  6
کریملو و  سازمند، فرهبد ماندنی،

(52) 

آموز با دانش 53

 اختلال یادگیری
 آزمایشینیمه

 ریاضی یادگیری ناتوانی با آموزاندانش ریاضی عملکرد بر توجه آموزش اثربخشی 0
یارمحمدیان  و زیجردی عابدی،

(56) 

آموز با دانش 31

 اختلال ریاضی
 آزمایشی

 (50محمدی و کرمی ) بررسی میزان اثربخشی رویکرد چندحسی فرنالد در درمان مشکل ویژه خواندن 3
آموز با دانش 37

 خواندناختلال 
 آزمایشینیمه

 نارساخوان آموزاندانش عملکرد خواندن بر دیویس و فرنالد روش اثربخشی مقایسه 7
-بهرامی اصفهانی، عابدی و حیدری،

 (53پور )

آموز با دانش 31

 اختلال خواندن
 آزمایشی

 (57محمدی، کرمی و هاشمی ) ت ثیر آموزش چندحسی فرنالد و تمرین و تکرار در بهبود اختلال ویژه یادگیری خواندن 11
آموز با دانش 37

 اختلال خواندن
 آزمایشینیمه

 (31منصورنژاد، کجباف و مولوی ) یآموزان پایه دوم ابتدایت ثیر آموزش چندحسی فرنالد بر نارسيانویسی و املانویسی در دانش 11
آموز با دانش 52

 اختلال دیکته
 آزمایشی

 (31محمدی، کرمی و بیرامی ) مدار در درمان ناتوانی ویژه یادگیری ریاضیتکلیفبررسی میزان اثربخشی رویکرد  15
آموز با دانش 22

 اختلال ریاضی
 آزمایشی

 (35پور و عابدی )آقابابایی، ملک اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بر عملکرد تحصیلی کودکان با ناتوانی یادگیری املا 13
آموز با دانش 22

 اختلال دیکته
 آزمایشی

12 
 اثربخشی بررسی و بنیادی یادگیری هایمهارت بر ت کید با ایچندرسانه بسته آموزشی طراحی

 دیکته اختلال علائ  کاهش آن بر
 (33رحیمیان ) و عبداللهی، کیان

آموز با دانش 31

 اختلال دیکته
 آزمایشینیمه

 (32مولوی ) امیری و حیدری، نارساخوان کودکانخواندن  عملکرد نارساخوانی دیویس بر روش تصحی  اثربخشی 12
آموز با دانش 51

 اختلال خواندن
 آزمایشی

 (32شایان، اخوان تختی و عشایری ) ت ثیر روش ترمیمی دیویس بر بهبود نارساخوانی 16
آموز با دانش 16

 اختلال خواندن
 آزمایشینیمه

 (36رستگارپور ) و یاوری، یاریاری نارسا آموزان حسابدانش ریاضیات یادگیرییار بر آموزشی حساب افزارنرم اثربخشی بررسی 10
آموز با دانش 51

 اختلال ریاضی
 آزمایشی

13 
-مقایسه اثربخشی آموزش دو نیمکره مغز و آموزش موسیقی در عملکرد حساب نارسایی دانش

 آموزان

استکی، دلاور، عشایری و تبریزی 

(30) 

آموز با دانش 51

 ریاضیاختلال 
 آزمایشی

17 
 و تفریق تحصیلی عملیات پیشرفت بر اثربخشی آن و آموزای آموزشی حسابچندرسانه تولید

 ریاضی یادگیری ناتوانی با دختر آموزاندانش تقسی 
 (33پور )موسوی و پوراحمدعلی

آموز با دانش 31

 اختلال ریاضی
 آزمایشینیمه
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51 
یادگیری  ناتوانی دچار کودکان ریاضی عملکرد بر فاایی روابط و فراشناخت آموزش اثر

 ریاضی
 (37یارمحمدیان ) آزاد و اصلی

آموز با دانش 51

 اختلال ریاضی
 آزمایشی

51 
 یادگیری ناتوانی با آموزانعملکرد دانش بهبود بر اجرایی، کارکردهای آموزش اثربخشی

 ریاضی
 (21پور )و آتش خدامی، عابدی

آموز با دانش 21

 ریاضیاختلال 
 آزمایشی

 (21آزاد ) اصلی یارمحمدیان و ریاضی یادگیری ناتوانی با ریاضی کودکان عملکرد بهبود بر فراشناخت آموزش اثربخشی 55
آموز با دانش 51

 اختلال ریاضی
 آزمایشی

 اختلال ریاضی آموزاندانش مسهله ریاضی حل عملکرد بر خودآموزی روش ت ثیر 53
زاده غيلامحسینغبياری، نصيرتی، 

(25) 

آموز با دانش 51

 اختلال ریاضی
 آزمایشینیمه

52 
 پایه آموزانتحصیلی دانش پیشرفت بر اثربخشی آن و یاردیکته آموزشی ایچند رسانه تولید

 اراک شهر املای یادگیری ناتوانی با دوم
 (23پور )موسوی و عظیمی

آموز با دانش 37

 اختلال دیکته
 آزمایشی

 

های پژوهش اولیه، طی سيييال 52شيييامل اطلاعات عمومی  1جدول 

آموزشی -مداخلات درمانیدر کشيور است که به بررسی  1373تا  1332

 اند.پرداخته آموزاندانشاختلال یادگیری خاص  بهبود بر

 
 يادگيري خاص هاي درمانی اختلالآزمايشی مربوط به روشهاي آزمايشی و نيمهاندازه اثر پژوهش: 2جدول 

 اندازه اثر مطالعات اندازه اثر مطالعات

12/1 (31محمدی، کرمی و بیرامی ) 32/1 (51ملکیان و آذرآخوندی )  

33/1 (31محمدی، کرمی و بیرامی ) 31/1 (51ملکیان و اذراخوندی )  

 1/72* (31و بیرامی ) محمدی، کرمی *75/1 (51حیدری، حافظی و دزفولی )

 1/21* (31محمدی، کرمی و بیرامی ) 62/1 (55جناآبادی )

 ( 55جناآبادی) 17/2*  ( 31محمدی، کرمی و بیرامی) *5/11 

17/1 (31محمدی، کرمی و بیرامی ) *33/5 (53زاده هنرمند )شکرکن و مهرابی شهنی، کرمی  

 5/16* (35پور و عابدی )اقابابایی، ملک  *70/3 (53زاده هنرمند )شکرکن و مهرابیشهنی، کرمی 

 5/16* (35پور و عابدی )آقابابایی، ملک  50/1 (52رستمی و صادقی ) میکاییلی، زاده،نوری

 5/57* (33رحیمیان ) و عبداللهی،کیان  *35/1 (52ماندنی، سازمند، فرهبد، کریملو و ماندنی )

 ،52/1 (32مولوی ) امیری و حیدری، *23/5 (56یارمحمدیان ) و زیجردی عابدی  

 ( 50محمدی و کرمی) 05/5*  ( 32شایان، اخوان تختی و عشایری) *5/06 

 ( 50محمدی و کرمی) 1/06* (36رستگارپور ) و یاوری، یاریاری *52/5 

13/1 (36رستگارپور ) و یاوری، یاریاری 15/1 (50محمدی و کرمی )  

32/1 (30عشایری و تبریزی )استکی، دلاور،  12/1 (50محمدی و کرمی )  

 ( 50محمدی و کرمی) 22/7*  ( 30استکی، دلاور، عشایری و تبریزی) *5/01 

 1/75* (30استکی، دلاور، عشایری و تبریزی ) *11/5 (50محمدی و کرمی)

 1/21* (33پور )موسوی و پوراحمدعلی *31/1 (53پور ) بهرامی اصفهانی، عابدی و حیدری،

63/1 (33پور )موسوی و پوراحمدعلی 16/1 (53پور ) بهرامی عابدی واصفهانی،  حیدری،  

 ( 57محمدی، کرمی و هاشمی) 1/05* (37یارمحمدیان ) آزاد و اصلی *33/5 

 1/30* (37اصلی ازاد و یارمحمدیان ) 16/1 (57محمدی، کرمی و هاشمی )

 5/31* (21خدامی، عابدی و آتش پور )  25/1 (57محمدی، کرمی و هاشمی )

 5/02* (21خدامی، عابدی و آتش پور )  55/1 (57محمدی، کرمی و هاشمی )

 3/21* (21خدامی، عابدی و آتش پور )  75/1 (57محمدی، کرمی و هاشمی )

 5/002* (21یارمحمدیان و اصلی زاد )  21/1 (57محمدی، کرمی و هاشمی )
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111/1 (25زاده )غلامحسینغباری، نصرتی،  *50/1 (31منصور نژاد، کجباف و مولوی )  

 5/662* (23عظیمی و موسی پور )  *73/1 (31منصور نژاد، کجباف و مولوی )

 * اندازه اثر معنادار 

 .مطالعاتی که دارای تورش انتشار باشند و در ادامه تحلیل از جریان فراتحلیل خارج شدند 

 

اندازه اثر محاسيييبه شيييد.  25(، تعداد 1های اولیه )جدول از پژوهش

ها، وجود متغیرهای هيای اثر نسيييبيت به پژوهشدلیيل زیياد بودن انيدازه

های درمانی مختلف در یک پژوهش( بود. مربوط به متغیر وابسييته )روش

هيای مربوط بيه ت ثیر مداخلات هيای اثر ترکیبی پژوهشانيدازه 5جيدول 

را قبل از  یادگیری خاص اختلال بهبود آموزشيييی مختلف بر-درميانی

 35، تعداد 5دهد. با توجه به اطلاعات جدول تحلیل حسيياسييیت نشييان می

اندازه اثر، غیرمعنادار هستند. پس از تحلیل  51اندازه اثر، معنادار و تعداد 

حسيياسييیت، مطالعات دارای سييوگیری انتشييار )تورش انتشييار( از جریان 

 اند.داده شده اندازه اثر( که با علامت نشان 17فراتحلیل خارج شدند )

 

 
 : نمودار قيفی سوگيري انتشار2: نمودار قيفی سوگيري انتشار                                            شکل 1شکل 

 قبل از انجام تحليل حساسي                                                بعد از انجام تحليل حساسي 

 

هييای اصيييلی فراتحلیييل، نبود فرضبييا توجييه بييه اینکييه یکی از پیش

مربوط به  هایسييوگیری انتشييار اسييت، پیش از بررسييی نتایج، ابتدا یافته

شييود. در پژوهش حاضيير برای بررسييی فرض ارائه میبررسييی این پیش

(. با 1 تورش انتشيار از شيیوه گرافیکی )نمودار قیفی( اسيتفاده شد )شکل

های ها دارای اندازهمشخص شد که تعدادی از پژوهش 1مشياهده شکل 

ند. با اها نمودار را نامتقارن ساختهاثر نامتعارف و پرت هستند و این اندازه

حاصل شد که  5اندازه اثر، نمودار قیفی شکل  17حذف کردن تدریجی 

اندازه اثر  17تر است. پس از حذف متقارن 1نسبت به نمودار قیفی شکل 

انييدازه اثر بيياقی مييانييد و در  33انييدازه اثر اولیييه، تعييداد  25افراطی از 

 های بعدی از این تعداد اندازه اثر استفاده شد. تحلیل
 

 هاي يادگيريآموزشی در اختلال-هاي اثر ترکيبی اثرات ثاب  و تصادفی مربوط به مداخلات درمانیاندازه :3جدول 

 خطاي معيار اندازه اثر ترکيبی تعداد اندازه اثر مدل
 %59فاصله اطمينان 

 P مقدار Z مقدار
 حد بالا حد پايين

 111/1 35/11 37/1 61/1 10/1 02/1 33 ثابت

 111/1 51/0 13/1 27/1 11/1 31/1 33 تصادفی

 

بر اساس دو مدل ثابت و های اثر ترکیبی یا خلاصه اندازه 3در جدول 

که مشييياهده  گونهاندازه اثر ارائه شيييده اسيييت. همان 33تصيييادفی برای 

 33های اثر ترکیبی حاصيييل از شيييود در این فراتحلیيل مقيادیر اندازهمی

 31/1و برای مدل تصييادفی برابر با  02/1اندازه اثر برای مدل ثابت برابر با 
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اری معنييادار هسيييتنييد هييای اثر از لحيياظ آميياسييييت کييه هر دو انييدازه

(1111/1P< جهيت تعیین ميدل نهيایی فراتحلیيل حياضييير بيایيد یک .)

هييای نيياهمگنی برای اطمینييان از وجود متغیرهييای ميجيموعييه تحلیييل

های اثر کننده انجام شيييود. در صيييورت وجود ناهمگنی در اندازهتعدیل

شود که در شيود و فرض میهای اولیه مدل تصيادفی انتخاب میپژوهش

یر ت ثمياری مياهیت روابط بین متغیر مسيييتقل و وابسيييته، تحتجيامعيه آ

 یابد.کننده تغییر میمتغیرهای تعدیل

 

 هاي اوليههاي اثر در بين پژوهشهاي ناهمگنی اندازهشاخص :4جدول 

Qکوکران I مجذور   سطح معناداري درجه آزادي 

13/35 11/61 35 111/1 

 

ای ههای اثر در بین پژوهشنتایج بررسی ناهمگنی اندازه 2در جدول 

 Qکوکران ارائه شيده اسييت. مقدار شاخص  Qاولیه بر اسياس شياخص 

( که >111/1pاسيت که از لحاظ آماری معنييييادار است ) 13/35برابر با 

ایج است. نت های اولیههای اثر پژوهشنشيانگر تفاوت واقعی بین انييييدازه

های درصييد از پراکنش پژوهش 11/61دهد بالای مجذور آی نشييان می

هنده دکننده است که نشان اولیه واقعی و ناشی از وجود متغیرهای تعدیل

های اولیه اسيييت. بر اسييياس هر دو شييياخص وجود ناهمگنی در پژوهش

کننييده در روابط بین نيياهمگنی، مشيييخص شيييد کييه متغیرهييای تعييدیييل

یيادگیری خياص نقش معنياداری دارنيد و  رميانی و اختليالهيای دروش

بنابراین مدل تصيييادفی به عنوان مدل فراتحلیل انتخاب شيييد و اندازه اثر 

 در نظر گرفته شد. 31/1ترکیبی همان مقدار 

ای هکننده در ادامه به تحلیلبا مشييخص شييدن نقش متغیرهای تعدیل

ن کننده، که در ایبیشيييتر در مورد نقش و شيييدت تعامل متغیرهای تعدیل

آزمایشی بود، پرداخته شد. لازم به ذکر است در پژوهش آزمایشيی و شبه

های تصيييادفی گزارش شيييده، زیرا هيا نیز نتيایج بر طبق مدلاین تحلیيل

های اثر داخل خود این متغیرهای های ناهمگنی نشان داد که اندازهتحلیل

اهمگنی در داخل کننيده ه  ناهمگن هسيييتند. با توجه به وجود نتعيدیيل

 . شودهای اولیه فقط نتایج مربوط به مدل تصادفی ارائيه میپژوهش
 

 آزمايشیمستقل دو روش آزمايشی و شبه t: اندازه اثرهاي ترکيبی با مدل تصادفی و نتيجه آزمون  9جدول 

 Pمقدار  tمقدار  Z مقدار  خطاي معيار اندازه اثر ترکيبی تعداد اندازه اثر روش پژوهش

 221/1 17/5 22/6 16/1 13/1 10 آزمایشی

  73/3 12/1 23/1 16 آزمایشیشبه

 

وش های با راندازه اثر ترکیبی با مدل تصييادفی نشييان داد در پژوهش

آزمایشييی مقدار های شييبهکه در پژوهشحالیدر ،اسييت 13/1آزمایشييی 

بود. جهت بررسيييی معناداری  23/1اثر ترکیبی با مدل تصيييادفی انيدازه 

شده این دو نوع پژوهش از آزمون تی  تفاوت در اندازه اثرهای مشياهده

مسيتقل اسيتفاده شد. نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین میانگین این 

-دیگر میزان تي ثیر ميداخلات درمانی عبيارتبيه  ؛دو روش وجود نيدارد

آزمایشی های آزمایشی و شبهیادگیری خاص در پژوهش تلالآموزشی اخ

 اختلاف معناداری ندارد.

 
 اي: اندازه اثرهاي ترکيبی سه روش فرنالد، تمرين و تکرار و چندرسانه 6جدول 

 Pمقدار  Z مقدار  خطاي معيار اندازه اثر ترکيبی تعداد اندازه اثر روش درمانی

 111/1 72/2 20/1 35/5 11 فرنالد

 111/1 31/3 50/1 30/1 7 تمرین و تکرار

 111/1 52/2 31/1 35/1 3 ایچندرسانه
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رنالد هایی که با روش فاندازه اثر ترکیبی با مدل تصادفی در پژوهش

آموزشيييی اختلال یادگیری -بيه بررسيييی اثربخشيييی ميداخليات درمانی

های هایی که از روشترتیب در پژوهشهمین است. به  35/5اند، پرداخته

اثر  اند، به ترتیب مقدار اندازهای استفاده کردهتمرین و تکرار و چندرسانه

 بود. هر سه اندازه اثر معنادار بودند 35/1و  30/1ترکیبی با مدل تصيادفی 

گر روش دیدهد روش درمانی فرنالد نسييبت به دو این نتایج نشييان می که

 (.6دارای اندازه اثر بیشتری است )جدول 

 گيريبحث و نتيجه
 بر آموزشی-مداخلات درمانی فراتحلیل اثربخشی حاضر پژوهش هدف

مورد اسييتفاده آورد روی .آموزان بوداختلال یادگیری خاص دانش بهبود

، آوری اطليياعييات و محيياسيييبييه انييدازه اثردر این پژوهش جهييت جمع

نشييان داد که  حاضيير های پژوهشاشيمیت اسييت. یافته هانتر وآورد روی

اختلييال یييادگیری خيياص  بهبود بر آموزشيييی-مييداخيلييات درمييانيی

های پژوهش با نتایج یافته این (.=02/1Eآموزان اثربخش اسييت )دانش

قبلی از جمليه فراتحلیل سيييیادتیان و قمرانی و نیز فراتحلیل شيييمسيييی و 

آموزشيييی، با اندازه اثر -درمانیدادند مداخلات همکياران که نشيييان می

(، همسو 17( و )13) بزرگ، بر بهبود اختلال یادگیری خاص موثر هستند

های قبلی که هر یک اسيييت. همچنین نتيایج این پژوهش، نتایج پژوهش

آموزشيييی بر بهبود اختلال -دهنيده اثربخشيييی ميداخليات درمانینشيييان

های اولیه در عنوان پژوهش یادگیری خاص است و در پژوهش حاضر به

کند. نتایج به یید می ( را نیز ت23تا  51فراینيد فراتحلیل اسيييتفاده شيييده )

درمانی اثربخشی مناسبی بر  -دهد که مداخلات آموزشیوضوح نشان می

 .آموزان داشته استاختلال یادگیری خاص دانش بهبود

-در این فراتحلیيل همچنین بيه تعیین میزان تي ثیر ميداخليات درمانی

آزمایشی های آزمایشی و شبهیادگیری خاص در پژوهش اختلال آموزشی

پرداخته شيييد. نتایج پژوهش عدم وجود تفاوت معناداری بین میانگین دو 

یر دیگر میزان ت ث عبارت به ؛آزمایشيی را نشان دادروش آزمایشيی و شيبه

های یادگیری خاص در پژوهش آموزشيييی اختليال-ميداخليات درميانی

ایشيييی اختلاف معناداری ندارد. در تببین این یافته آزمآزمایشيييی و شيييبه

های اثر به شيييده در اندازههای اندک مشييياهده توان گفت که تفاوتمی

ای هفردی نمونههای بینها، همچنین تفاوتعلت شرایط متفاوت پژوهش

 های اولیه بوده است. های پژوهشهر پژوهش و سایر ویژگی

بخشی هر یک از مداخلات درمانی از سوی دیگر در مورد تفاوت اثر 

ر طورکه دکدام یک از مداخلات بیشتر است همان و اینکه اثربخشی

نسبت  35/5نیز نشان داده شده، روش درمانی فرنالد با اندازه اثر  6جدول 

ای( دارای اندازه اثر تکرار، و چندرسانه وبه دو روش دیگر )تمرین 

ندحسی توان به روند درمان روش چبیشتری است. برای تببین این یافته می

رد وفرنالد و هچنین ابعادی که این روش جهت بهبود اختلال یادگیری م

 کرد.دهد، اشاره قرار میتوجه 

که توان گفيت از آنجاییآميده میدسيييت جهيت توجیيه نتیجيه بيه 

ای هسنتی درمان اختلال یادگیری خاص، روی کانال هایشیوه ترینرایج

ته، اکید داش دیداری، شينیداری، جنبشيی و بساوایی( ت هایحسيی )کانال

ی اثربخش ،پس روش درمانی فرنالد به عنوان یک روش درمان چندحسی

رین تهای درمانی نشيان داده است. مه بیشيتری در مقایسيه با دیگر روش

به این صورت که در جریان  ،تکنیک در این روش شيیوه ردگیری است

لمه را به صيييورت یک واحد بسيييیط برنامه آموزشيييی شييياگردان کل ک

(. 22کنند )آموزنيد و بيا ردگیری کيل آن حيافظه خود را تقویت میمی

بيدین ترتیيب بيا توجيه بيه اینکه منطق روش یادگیری کلمات فرنالد که 

کارگیری هرچه بیشييتر حواس، تجارب کید دارد کودک با آموختن به ت

وهش حاضيير روش های بیشييتری در اختیار داشييته باشييد، در پژیا سييرنم

رمان های دیگر در دچندحسييی فرنالد اثربخشييی بیشييتری نسييبت به روش

د که روش درمانی فرنال به عبارت دیگر، از آنجایی ؛نارساخوانی نشان داد

 ای اختلالهای اولیه و پایهبه صييورت چندبعدی به اصييلاح و درمان نقص

به  تری نسبتپردازد در درمان اختلال خواندن، اثربخشيی بیشيخواندن می

دهد. البته روش فرنالد فقط محدود به ميداخلات دیگر از خود نشيييان می

کار کيه در آموزش نوشيييتن و هجی کردن نیز بيه  شيييود،خوانيدن نمی

  .رودمی

از سيييوی دیگر از جمليه عليل مه  اختليال یيادگیری خياص فقييدان 

 کارگیریآميادگی ذهنی، تيدریس ناکافی یا نادرسيييت و مشيييکل در به

 به ؛آموزان اختليال یيادگیری خياص اسيييتچنيدگيانيه در دانشحواس 

نیيياز را جهييت هييای ضيييروری پیشآموزان مهييارتکييه این دانشطوری
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وان تیادگیری و پیشييرفت تحصييیلی ندارند. بنابراین در تبیین این یافته می

هبود هایی که در بگفيت کيه روش درمانی فرنالد با فراه  کردن تکنیک

نیاز جهت های ضييروری پیشمهارت اختی به عنواناین ابعاد ذهنی و شيين

یادگیری موثر اسييت، اثربخشييی بهتری نسييبت به مداخلات دیگر از خود 

 دهد. نشان می

 کنندهبینیبالینی و پیش علائ  توانمی کهجایی آن بيدین ترتیب از

از دو سالگی شناسایی  حتی سينین کودکی از یادگیری خاص را اختلال

 و غربالگری اقدامات شيييود،می پیشييينهاد تین گام( در نخسييي22)کرد 

کودکانی که دارای علائ  ابتلا به اختلال یادگیری خاص  تشيييخیص اولیه

گیرد و با توجه به  قرار پرورش آموزش و اولیه هایدر اولویت هسييتند،

ای هتوان نتیجه گرفت که جهت طراحی بسيييتهنتایج پژوهش حاضييير می

های درمانی اختليال یادگیری خاص روشآموزان بيا درميانی ویژه دانش

رند، گیآموزان را در برمیچندحسييی که ابعاد مختلفی از مشييکلات دانش

 هستند.  اولویتدر 

های مداخيلات آموزشی و های متعدد، روشطورکلی در پژوهش به

دارای  آموزانکید بر بعد خاصی از مشکيييلات دانش درمانی مختلفی با ت

ه شده کار گرفتبا هدف بهبود این مشيکلات، به اختلال یادگیری خاص و

 اند. نتایج پژوهشو هر کيدام نیز اثربخشيييی قيابل قبولی را گزارش داده

کید بر ابعاد حسيييی  حاضييير نشيييان داد که روش چندحسيييی فرنالد با ت

و  تکرار وچنيدگيانيه اثربخشيييی بیشيييتری نسيييبيت به دو درمان تمرین 

ود شرتیب در گام دوم پیشنهاد میدهد. بدین تای را نشيان میچندرسيانه

انتخييابی درمييانگران متخصيييص اختلييال  اولویييتاین روش درمييانی در 

 یادگیری خاص قرار گیرد.

 آموزشيييی روی -مداخلات درمانی شيييودمی پیشييينهاد همچنین

مشيييهد،  آموزان دارای اختلال یادگیری خاص در شيييهرهایی ماننددانش

 ایهای مداخلهپژوهش هنوز که دیگر شيهرهای ایران و شييیراز کرمان،

نگرفته،  صيييورت آنها خاص در برای کاهش اختلال یادگیری جامعی

در  اختلال یادگیری خاص باعلت اینکه فرد دیگر به سوی انجام شود. از 

های اجتماعی، فرایندهای شيييناختی، هيای مختلف از جمله مهارتجنبيه

نهاد است، پیش حافظه فعال، کارکردهای رفتاری و شيناختی دچار مشکل

بعدی که های چندهيای درميانی از درمانشيييود جهيت طراحی روشمی

 آموزان را نیز درعلاوه بر ابعاد آموزشی و درمانی، ابعاد هیجانی این دانش

های این پژوهش کامل نبودن گیرد، اسييتفاده شييود. از محدودیتنظر می

های آزمایشی هها )مانند تعداد نمونه در گرواطلاعات تعدادی از پژوهش

و  Fآزمون، مقييدار آزمون و پسدر پیشهييا گروهو کنترل، میييانگین 

شيييود نویسيييندگان اطلاعات کامل ها( بود. پیشييينهاد میتفاوت میانگین

  کنند.را در مقالات خود درج پژوهشی خود 

 

 ملاحظات اخلاقی
 ویسييندهن ینامه دکترااین مقاله برگرفته از پایان پيروي از اصررول اخلاپ پژوهش:

ا شماره بشيناسی تربیتی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در رشيته روان نخسيت این مقاله

اسيييت کيه بيا اخيذ تميامی مجوزهای علمی و اجرایی در تاریم  (512/د/50335)مجوز 

 دفاع شده است. 13/15/70

پژوهش حاضيير به صييورت مسييتقل، با بودجه شييخصييی، و بدون حمایت  حامی مالی:

 مؤسسه یا سازمان دولتی یا خصوصی انجام شده است.مالی هیچ 

نخسيت این مقاله به عنوان پژوهشيگر اصلی، نویسينده  نقش هريک از نويسرندگان:

 به عنوان استادان مشاور نویسندگان سوم و چهارمنویسينده دوم به عنوان استاد راهنما، و 

  در این مطالعه نقش داشتند. 

شيود که این پژوهش هیچ گونه تااد منافعی برای بدین وسيیله اعلام می تضراد مناف::

و نتایج آن به صيورت کاملاا شفاف و بدون سوگیری  نویسيندگان به دنبال نداشيته اسيت

 گزارش شده است.

 وعهبدین وسيييیله از اسيييتادان راهنما و مشييياور این مطالعه و مجم تشررکر و قدردانی:

اند، تشيييکر و قدردانی داشيييته رای این مطالعه همکاریافرادی که به نحوی در روند اج

 شود. می
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