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ستفاده با شده آوري جمع و اطالعات تجزیه پژوهش این در :تحلیل و تجزیه روش  این .گردید تحلیل  2CMA افزار نرم از ا

صی کامپیوتري برنامه ص ست ترکیبی و فراتحلیلی مطالعات براي افزار نرم کاملترین و ترینتخ  قابلیت ،باال خوانی داده قدرت از و ا

ستفاده شی دو پیوسته، قبیل از مختلف هايگونه و طبقات با هاییداده آنالیز قابلیت نیز و دیگر افزارهاي نرم از ا ستگی و ارز  را همب

 دو با ترکیبی اثر اندازه مداخله، هر تفکیک به اثر اندازه از اولیه هايپژوهش تحلیل و تجزیه و بررسی جهت ترتیب بدین. داراست

(، تحلیل NF-S، آماره امن از تخریب )Iمجذور  همگنی، آزمون حسااااسااایت، تحلیل قیفی، نمودار تصاااادفی، و ثابت اثرات مدل

 )آنووا( و آزمون هاي تعقیبی استفاده شد.راههواریانس یک 

  

 یافته های پژوهش

 هرکدام. آمد دست به اثر اندازه 623 این مطالعات از که گردید فراتحلیل فرآیند وارد مطالعه 128 و خروج، ورود هايمالك اعمال با

 پرداخته یادگیري اختالالت مختلف انواع و طبقات مختلف بر مداخالت تأثیرات بررسی به مقاله و نامه پایان قالب مطالعات در این از

  .است آمده 3 تا 1 جداول که در بود

 .دهدمی نمایش یادگیري هايناتوانی طبقات مختلف و انواع از هریک تفکیک به را اولیه هايدرصد پژوهش و تعداد ،1 جدول
 های یادگیریهای اولیه به تفکیک انواع طبقات هدف ناتوانی: تعداد و درصد پژوهش1جدول

 درصد تعداد نوع اختالل یادگیری

 53/8 11 اختالل یادگیري )کل(

 48 62 اختالل خواندن

 83/17 23 اختالل نوشتن

 6/25 33 اختالل ریاضی

 100 129 جمع

 

 مربوط فراوانی کمترین و مورد( 62است ) رسیده انجام به خواندن اختالل با ارتباط در هادهد، بیشترین پژوهشنشان می 1نتایج جدول 

 مورد(. 11اند )نظرگرفته در کلی يطبقه یک صورت به را یادگیري اختالالت که است هاییپژوهش به

( چندگانه پیشایند متغیرهاي)آموزشی مداخالت و درمانی مداخالت انواع به تفکیک را اولیه هايپژوهش درصد و تعداد ،2 جدول

 . دهدمی نمایش
 های اولیه به تفکیک انواع مداخالت استفاده شده: تعداد و درصد پژوهش2جدول

 درصد تعداد نوع مداخله

 5/33 43 مداخله آموزشی

 5/66 85 مداخله درمانی

 100 128 جمع

 

 این .اندنموده استفاده درمانی مداخله پژوهش از 43 و آموزشی مداخله از پژوهش 85 ،شودمی مشاهده 2در جدول که  گونههمان

 شد. خواهد استفاده فرآیند فراتحلیل در کمی يکننده تعدیل متغیر عنوان به و هاي ثانويتحلیل انجام منظور به ادامه در بندي تقسیم

 پیش را اختالالت یادگیري بر درمانی و آموزشی مداخالت اثربخشی به مربوطتصادفی  و ثابت مدل ترکیبی اثر هاياندازه 3 جدول

  دهد.می نشان حساسیت تحلیل از
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 : اندازه اثر ترکیبی اثربخشی مداخالت آموزشی و درمانی بر اختالالت یادگیری3جدول

 

شان می 3نتایج جدول  شی ترکیبی اثر اندازه دهد،ن شی اثربخ معادل  ثابت مدل در یادگیري اختالالت بر درمانی و مداخالت آموز

 (.P<001/0) باشدمی دارمعنی آماري لحاظ از مقادیر هر دو مدلباشد که می 85/1و در مدل تصادفی معادل  32/1

سوگیري فراتحلیل در مهم هايبخش از یکی سی  شار برر ست انت سئله، از این از آگاهی براي فراتحلیل در. ا سیت تحلیل م سا  ح

 باشد.قابل انجام می "از تخریبتعداد امن  "و شاخص آماري  "نمودار قیفی " روش گرافیکی دو از حساسیت تحلیل. شودمی استفاده

 

 
 (2I=17/89های اولیه قبل از تحلیل حساسیت )های اثر پژوهش: نمودار قیفی اندازه1شکل

 

 اندازه اثر ترکیبی تعداد اندازه اثر مدل
 درصد 95فاصله اطمینان 

 Z Pمقدار 
 حد باال پایینحد 

 001/0 79/78 35/1 29/1 32/1 623 ثابت

 001/0 63/35 96/1 75/1 85/1 623 تصادفی
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 (2I=71/74های اولیه پس از تحلیل حساسیت )های اثر پژوهش: نمودار قیفی اندازه2شکل

 

 نشان افقی محور قیفی نمودار در .دهندمی نشان حساسیت تحلیل از بعد و قبل اولیه را اندازه اثرهاي قیفی نمودارهاي 2 و 1 هايشکل

 به مذکور اثر هاياندازه که صورتی در .باشدمی آنها معیار خطاي عمودي محور و اولیه هايپژوهش اثر هاياندازه مقادیر يدهنده

 هاياندازه تقارن عدم 1 شکل در .بردپی انتشار سوگیري وجود به توانمی باشند، نشده پراکنده نمودار اطراف در متقارن صورت

 حالت 1 شکل به نسبت که گردید حاصل 2 شکلاندازه اثر(،  141بزرگ ) و نامتعارف اثرهاي اندازه حذف با بنابراین. است اثرمشهود

 بسیار مقدار این که آمد دست به 5276 حساسیت تحلیل از پس (NF-S) تخریب از امن يآماره مقدار  دارد. تريعادلمت و ترمتقارن

 اندازه تحلیل، فرآیند به دارغیرمعنی يمطالعه 5276 ورود از پس که است آن از حاکی آماره این بهتر، عبارت به .باشدمی مطلوب

  .شد خواهد دارغیرمعنی شده محاسبه اثر

 تحلیل از پس را یادگیري اختالالت بر درمانی و آموزشی مداخالت اثربخشی تصادفی و ثابت مدل ترکیبی اثر هاياندازه ،4 جدول

 . دهدمی نشان حساسیت

 درمانی بر اختالالت یادگیری )پس از تحلیل حساسیت(-: اندازه اثر ترکیبی اثربخشی مداخالت آموزشی4جدول

 اندازه اثر ترکیبی تعداد اندازه اثر مدل
 درصد 95فاصله اطمینان 

 Z Pمقدار 
 حد باال حد پایین

 001/0 56/57 04/1 28/0 01/1 482 ثابت

 001/0 90/31 20/1 06/1 13/1 482 تصادفی

 

 ترتیب و تصادفی به ثابت مدل در یادگیري اختالالت بر و درمانی آموزشی مداخالت ترکیبی اثر اندازه ،دهدنشان می 4نتایج جدول 

 (.P<001/0) باشدمی دارمعنی آماري لحاظ آماري لحاظ از هردو کهاست  13/1 و 01/1 با برابر

 مجموعه یک است الزم فراتحلیل نهایی مدل تعیین منظور به .گرددمی استفاده تصادفی اثرات و ثابت اثرات مدل از فراتحلیل در

-پژوهش اثر هاياندازه میان در که صورتی در .گردد حاصل اطمینان کننده تعدیل متغیرهاي وجود از تا پذیرد انجام ناهمگنی تحلیل

 باشدمی کننده تعدیل متغیرهاي وجود دلیل به ناهمگنی این که داد احتمال توانمی باشد داشته محسوسی وجود ناهمگنی اولیه هاي
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 مدل عنوان به تصادفی مدل صورت این در .دهدقرار می تاثیر تحت را وابسته بر مستقل متغیر ثیراتتأ آماري ماهیت جامعه در که

 .گرددمی انجام هاتحلیل کننده برخی تعدیل متغیرهاي کشف منظور به و شده گرفته در نظر نهایی

 اشاره Iو مجذور عددي  Qعددي  هايشاخص و ايبیشه نمودار به توانمی دارد ناهمگنی وجود تشخیص براي که هاییروش جمله از

 تشخیص جهت و باشدنمی مقدور ايبیشه نمودار به مراجعه امکان اینجا در اولیه، اثر هاياندازه زیاد تعداد به توجه با (.1) کرد

 .گرددمی استفاده عددي هايشاخص از ناهمگنی

و  Qشاخص  دو بر اساس را یادگیري اختالالت درمانی و آموزشی مداخالت هاي اثراندازه ناهمگنی به مربوط اطالعات ،5 جدول

 .دهدمی نشان حساسیت تحلیل از پس  Iمجذور 
 

 های اثر مداخالت آموزشی و درمانی اختالالت یادگیری پس از تحلیل حساسیتهای ناهمگنی در اندازهشاخص: 5جدول

 P 2I درجه آزادی Qمقدار 

07/1902 481 001/0 71/74 

 

 (.P<001/0) باشددار میمعنی نیز آماري لحاظ از که است آمده دستب Q ،07/1902 شاخص مقدار ،دهدنشان می 5نتایج جدول 

 Qشاخص  داريمعنی داشت که توجه باید اما است اولیه هايپژوهش اثر هاياندازه در میان واقعی تفاوت وجود از حاکی امر این

 این. گیرد قرار استفاده مورد Iمجذور  شاخص که کنندمی توصیه گرانفراتحلیل اساس همین بر .دارد قرار نمونه حجم تاثیر تحت

 مشاهده که همانطور. دهد می نشان درصد صورت به را ناهمگنی مقدار که است درصد 100 تاI صفر از مقداري داراي شاخص

 است. آمده دست به 712/74این  مقدار گرددمی

 ناشی و بوده واقعی اولیه هايپژوهش نتایج در موجود از پراکنش درصد 75 که گفت توانمی اساس همین بر

 هاي اولیه پژوهش در باال ناهمگنی دهنده نشان مقادیر این هاي تفسیريشاخص اساس بر و است کننده تعدیل متغیرهاي وجود از

 .کرد بنديدسته و درمانی آموزشی يگروه مداخله دو در را شده انجام توان مداخالتمی اولیه هايپژوهش يجامعه در . (2است )

 قرار بررسی مورد شده مشاهده ناهمگنی میزان بر بندي دسته این تاثیر نیز و مداخالت از هر دسته اثربخشی ادامه در اساس همین بر

 .گرفت

 متغیرهاي) یادگیري اختالالت طبقات انواع بر (چندگانه پیشایند متغیرهاي) درمانی مداخالت و آموزشی مداخالت اثربخشی ،6 جدول 

 .دهدمی نشان را (چندگانه پیامد

 

 

 

 

 
 به تفکیک متغیرهای پیشایند و پیامد چندگانه 2Iهای اثر ترکیبی مدل تصادفی و شاخص : اندازه6جدول

 2I اندازه اثر ترکیبی تعداد اندازه اثر نوع مداخله طبقه
 درصد 95فاصله اطمینان 

 Z Pمقدار 
 حد باال حد پایین

 009/0 59/2 08/0 18/0 08/64 74/0 5 آموزشی
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ناتوانی 

 یادگیري
 001/0 29/16 41/1 11/1 91/74 26/1 94 درمانی

اختالل 

 خواندن

 001/0 03/1 03/1 72/0 54/67 87/0 70 آموزشی

 001/0 07/14 14/1 86/0 41/75 01/1 131 درمانی

اختالل 

 نوشتن

 001/0 09/6 59/1 80/0 43/67 20/1 14 آموزشی

 001/0 90/10 44/1 07/1 55/63 22/1 31 درمانی

اختالل 

 ریاضی

 001/0 16/11 52/1 07/1 52/49 29/1 32 آموزشی

 001/0 19/15 43/1 10/1 05/80 26/1 105 درمانی

 

 براي ،26/1و  74/0کلی  يطبقه براي ترتیب به درمانی مداخالت و آموزشی مداخالت ترکیبی اثر اندازه دهد،نشان می 6نتایج جدول 

 چنین. هماست شده محاسبه 26/1و  29/1ریاضی  و براي اختالل 22/1و  20/1 نوشتن اختالل براي ،008/1 و87/0 خواندن اختالل

 در، 91/74و  08/64 یادگیري ناتوانی کلی يطبقه در ترتیب به درمانی مداخالت و  آموزشی مداخالت تفکیکبه  2I شاخص مقدار

 این به توجه با .است آمده دست به 05/80و  52/49و در اختالل ریاضی  22/1، 20/1، در اختالل نوشتن 09/1و  54/67 خواندن اختالل

 ناهمگنی از اندکی درصد که گفت توانمی (71/74) اولیه حساسیت تحلیل از پس مرحله در 2Iشاخص  مقدار با آن يمقایسه و مقادیر

 دیگري يکننده تعدیل متغیرهاي ثیرتأ تحت ناهمگنی این بیشتر و داد نسبت چندگانه پیشایند متغیرهاي به توانمی را شده  مشاهده

 .دارد قرار دهندمی ثیرتأ تحت را وابسته بر مستقل متغیر ثیراتتأ که

 اختالالت طبقات از هرکدام در درمانی مداخالت و آموزشی داخالتم اثربخشی میان هايتفاوت داريمعنی بررسی منظور به ادامه در

 .گرددمی ارائه ادامه در آن نتایج که گردید استفاده (t) مستقلتی  آزمون از یادگیري

 .دهدمی نشان را درمانی مداخالت و آموزشی مداخالت اثر هاياندازه براي توصیفی هايآماره ،7 جدول

 درمانی بر هر یک از طبقات اختالالت یادگیریهای اثر مداخالت آموزشی و مداخالت های توصیفی اندازه: آماره7جدول

 انحراف معیار میانگین تعداد نوع مداخله طبقه

 ناتوانی یادگیري
 642/0 76/0 5 آموزشی

 578/0 04/1 76 درمانی

 اختالل خواندن
 510/0 64/0 68 آموزشی

 605/0 01/1 94 درمانی

 اختالل نوشتن
 522/0 97/0 11 آموزشی

 528/0 14/1 28 درمانی

 اختالل ریاضی
 595/0 27/1 32 آموزشی

 565/0 01/1 75 درمانی

 

ترین میانگین مربوط و کم 27/1 ریاضی اختالل بر آموزشی مداخالت به اثربخشی مربوط میانگین بیشترین ،دهدنشان می 7نتایج جدول 

 (.64/0) باشدخواندن می اختالل بر آموزشی مداخالت به اثربخشی

 



 فراتحلیلنحوه گزارش                                                                                   نشریه علمی پژوهشی سالمت روان کودک    

psydevch@gmail.com 
 

 در درمانی مداخالت و آموزشی مداخالت از هریک اثربخشی تفاوت بررسی منظوردو گروه مستقل را به  t آزمون نتایج ،8 جدول

  .دهدمی نشان یادگیري اختالالت يچهارگانه طبقات
 

دو گروهی مستقل به منظور بررسی تفاوت اثربخشی مداخالت آموزشی و مداخالت درمانی در هر کدام از  t: نتایج آزمون 8جدول

 طبقات اختالالت یادگیری

 t P درجه آزادی خطای معیار هاتفاوت میانگین نوع اختالل
 30/0 -04/1 79 26/0 -28/0 ناتوانی یادگیري

 001/0 -15/4 22/156 08/0 -36/0 اختالل خواندن

 367/0 -91/0 37 18/0 -17/0 اختالل نوشتن

 038/0 17/2 105 12/0 26/0 اختالل ریاضی

 

 اختالل در درمانی و مداخالت آموزشاای مداخالت اثربخشاای یادگیري، اختالل يچهار طبقه میان از دهد،نشااان می 8نتایج جدول 

 که اثربخشی گفت توانمی دیگر (. به عبارتP<001/0) است دارمعنی تفاوتداراي  (=17/2t)ریاضی  اختالل و (=t-15/4خواندن)

شی مداخالت ضی اختالل و خواندن اختالل در درمانی و مداخالت آموز ست ریا سان نی  آمده دست به هايمیانگین اساس بر و یک

 01/1براي مداخله آموزشاای و  27/1در اختالل خواندن و در اختالل ریاضاای نیز  01/1و مداخالت درمانی  64/0)مداخالت آموزشاای 

 ریاضاای اختالل در آموزشاای مداخالت و خواندن اختالل در درمانی مداخالت اثربخشاای که گفت توانمیبراي مداخله درمانی( 
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