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  22/10/1399تجديدنظر:                           29/12/1398تاريخ دريافت.: 

 22/2/1400پذيرش نهايی: 

 چکیده
های ور سیستماتیک و فراتحلیل مداخلهمرهدف پژوهش حاضر : هدف

محوری است كه با هدف بهبود اختالل خواندن در میان فناوری

از نظر هدف يک اين مطالعه : روش. شده استآموزان انجام دانش

لیل مطالعۀ بنیادی و از لحاظ اجرا يک پژوهش مروری از نوع فراتح

های جلهمشدۀ جامعۀ آماری پژوهش حاضر را مقاالت داوریاست. 

ر دكه  معتبر علمي در سه پايگاه دادۀ اريک، ساينس دايركت و مگیران

ها پس . تعداد نمونهتشكیل دادشدند، جستجو  1398ارديبهشت ماه 

ه مقالهفت مقالۀ فارسي و شش های ورود و خروج به مالکاعمال  از

، ارزيابي هامطالعهتهیۀ نقشه از  مراحلدر مطالعه  انگلیسي رسید.

ا باالترين مطالعه ب 8نهايت  در ها:يافته .شدو فراتحلیل انجام  ادیانتق

سن بهینۀ دست آمد. همچنین، ه امتیاز ارزيابي انتقادی ب

نفر به  15ها تعداد بهینۀ نمونهسال به باال، هفت كنندگان، مشاركت

 مجموع ،يمحور و تمرينتكلیفمداخله به شكل افزار نرمبهینۀ باال، نوع 

 دودساعت و طول زمان اجرای بهینه ح 56تا  28نۀ مداخله زمان بهی

قسیم تدر زمینۀ انتخاب و  گیری:نتیجه .دست آمده ماه بچهار تا دو 

گران ها، مداخلههای مقايسه، تمركز و ماهیت مداخلهها در گروهنمونه

 ارائه شد. پیشنهادهايينیز و رعايت اخالق پژوهشي 
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Abstract 
Objective: The purpose of this study was meta-

analysis of technology-based interventions aimed at 

improving reading disorder among students. 

Method: It is fundamental in terms of the purpose 

and  a mata-analysis review  in terms of method. 

The statistical population consisted of peer-

reviewed journal articles in three databases of Eric, 

Science Direct, and Magiran that were searched in 

May 2019. The number of samples reached six 

Persian articles and seven English articles after 

applying the exclusion and inclusion criteria. The 

study was carried out at three stages of mapping, 

critical evaluation and meta-analysis. Results: 

Finally, eight studies with the highest critical 

evaluation score were obtained. The optimum age 

of participants was 7 years, optimum sample size 

was 15, the optimum type of intervention program 

was task-based and exercise-based, the total 

optimum intervention time was 28 - 56 hours, and 

the optimal run time was about 2 - 4 months. 

Conclusion: Suggestions were made regarding the 

selection and division of samples into groups of 

comparison, focus and nature of interventions, 

interventionists, and observance of research ethics. 

 
 

Keywords: Dyslexia, Reading disorder, Meta-

analysis, Technology-based interventions. 
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 مقدمه

 تواناييبا  آنها يادگیریني كه شک كودكا بدون

متخصصان  توجه هموارهشان متناسب نیست، هوشي

بخش، )فیاض اندرا به خود جلب كردهتعلیم و تربیت 

يكي از  .(1388جعفری و يارمحمديان، عابدی، میرشاه

هاست متخصصان مشغول داليل اين وضعیت كه سال

 هایبه انواع اختاللابتال مطالعه روی آن هستند، 

ترين انواع از میان است. يكي از شايع 1يادگیری

 پريشي، اختالل خوانشيادگیری هایاختالل

با نقص در توانايي برای » ( است كهنارساخواني)

ادرست، درک ضعیف، ها، خواندن كند و نشناخت واژه

در غیاب هوش پايین يا نقص ذهني قابل مالحظه 

 شود. اين اختالل در سنین دبستانيمشخص مي

 . همچنین،زمینۀ خانوادگي دارد بوده وشايع  نسبتبه

يا  با اختالل در نوشتن، رياضیات اغلب اين مشكل

)فیضي و « های ارتباطي همراه استيكي از اختالل

ۀ زمین دركودكان  اين (.40 :1384تفتي، اخوان

و  هاه، درک و فهم كلمهاهبازشناسي حروف و كلم

های عمومي ها، سرعت و رواني خواندن، مهارتنقشه

 .مشكل دارند در واژگان

های ترين روشعنوان يكي از عمده خواندن به

ترين حوزۀ يادگیری كسب معلومات و دانش، بنیادی

توفیق در  كه قطعي؛ مويژه در مقطع ابتدايي استهب

را  در سطوح باالتر های تحصیليزيربنای موفقیت آن

برتوني، فرنسشیني، پوشیو، ) سازی خواهد كردزمینه

مشكالت مربوط به  (.2021منكارلّا، گورای، و فكواِتّي، 

های مربوطه در اين مهارت ناگزير با شروع آموزش

پالچیک و -اوزرناو)مقطع ابتدايي قابل تشخیص است 

آموزان با وجود برخي دانش ( و2016ب، گا

های آموزشي برخورداری از هوش طبیعي، فرصت

و فقدان  هیجاني -عاطفي هایاختالل نبود ،مناسب

توانايي يادگیری خواندن ، مشكالت بینايي و شنوايي

های رايج در مدارس آموزشراه ها از حروف و كلمه

و منزه عادی را ندارند )اهرمي، شوشتری، گلشني

تحولي تركیبي از  نارساخواني» (.1390كمرزرين، 

ها و مشكالتي است كه فرايند يادگیری را در توانايي

يک يا چند زمینه از جمله خواندن، نوشتن و 

دهد. اين اختالل تأثیر قرار مي كردن تحتهجي

های سرعت ممكن است با مشكالتي در زمینه

داری/ مدت، توالي، ادراک ديپردازش، حافظۀ كوتاه

های حركتي نیز شنیداری، زبان گفتاری و مهارت

نیمي از  وبیشكم(. 8: 1387)باعزت،  «همراه باشد

های اختالل خواندن يادگیری در حوزه هایاختالل

  (.1393بیرگاني، شوند )قربانيبندی ميطبقه

 عادو تأثیر آن در اب با وجود اهمیت مهارت خواندن

فاست،  و نیكالس ،تارويانمختلف زندگي انسان )

های موجود در جامعه ، واقعیت(2009؛ سن، 2007

ين آموزان ايراني در ادهندۀ توانايي پايین دانشنشان

آباد، چمنغنايي و احنكمهارت است )كالني، اصغری

كودک نارساخوان در  در خواندن مهارت(. 1394

-مقايسه با كودكان عادی بسیار كندتر پیشرفت مي

منشاء ین رشد اين مهارت سرعت پاي .كند

، و همكارن )برتونينوروبیولوژيكي و وراثتي دارد 

 5يادگیری خاص در حدود  هایشیوع اختالل .(2021

 آموزی پیشدرصد در كل جمعیت دانش 15تا 

درصد كل اين جمعیت دارای اختالل  80شده و بیني

برتوني و همكارانش يادگیری نارساخواني هستند. 

-درصد از مجموع دانش 5حدود ( معتقدند 2021)

 يراناين آمار در اآموزان با اختالل خواندن درگیرند. 

الحسیني، و ابوالمعاني )حريری، صابری درصد 81/8

درصد )سیف نراقي و نادری،  9 تاو بوده  (1395

چه مشكالت چنان .گزارش شده است نیز (1398

در  به فراگیری دانش، خواندن و نوشتن درمان نشود

شود لطمه وارد ميمبتال به اين اختالل  انكودك

 ؛ ترجمۀ پورهشتايجاني و2006تینین و ارسكین، )الی

تقريبا تمامي متخصصان  .(1388مكاری،  نژادعلي

 كودكاني كه قادر بهالقولند كه حوزۀ خواندن متفق

شانس بسیار كمي برای موفقیت در ، خواندن نیستند

ودكان مدرسه و ادامۀ تحصیل دارند. اين ك

 ار مشكالتـود را از دست داده و دچـنفس خبهاعتماد
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 .شوندرواني و رفتاری مي

 از جمله رايانه ها و وسايل مختلفيروش امروزه،

بهبود  با هدفمداخله  برای اجرای عنوان راهبردیبه

مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته ن دناخوعملكرد 

 است. آموزش مبتني بر رايانه در مقايسه با

بازخورد  جملههای سنتي شامل مزايايي ازآموزش

های به دلیل جذابیت فوری، افزايش توجه شاگردان

ه ، ايجاد محیط يادگیری بگرافیكي، صوتي و تعاملي

و آموزش  های ناسالم، يادگیری متنوعدور از رقابت

باشد. های يادگیرندگان ميمتناسب با توانمندی

ری برای خواندن كودكان نارساخوان چون فرصت كمت

توان وقت با استفاده از رايانه مي، در مدرسه دارند

 وهای بازشناسي كلمات بیشتری به آنها داد تا مهارت

، خانزادهد )حسینشوشناسي در آنها تقويت واج

( 2011بريزنیتز ) (. نیئو و1395، زنجاني و طاهرلطیف

های در پژوهشي نشان دادند كه استفاده از شیوه

، جمله رايانه موجب بهبود زبان، آگاهي واجيزجديد ا

خواندن و نوشتن، سرعت خواندن و نیز درک مطلب 

رسد كه شود. به نظر ميآموزان نارساخوان ميدانش

های مؤثر راهبردهای تقويت حافظۀ فعال يكي از راه

توان به كمک كه مي استدر بهبود مهارت خواندن 

)به  عملي كرد آموزش مبتني بر رايانه اين هدف را

 ،گودرزیو  دانا، فرخيعرباني ،گودرزی نقل از معظمي

بر اين اساس، اين مطالعه برآن است تا با  (.1394

ز های معتبر پژوهشي دربارۀ اين گروه ابررسي مطالعه

له ای كه تا كنون برای مداخها به بهترين شیوهمداخله

ه بتوان اقدام كرد، دست پیدا كند و در اين زمینه مي

شناختي كیفیت روشهای زير پاسخ دهد: پرسش

های های صورت گرفته در زمینۀ مداخلهپژوهش

برای بهبود اختالل خواندن در چه  محورفناوری

ن س ها با توجه بهاندازۀ اثر مداخله ؟سطحي بوده است

 بندی چهاستفاده و زمانها، فناوری موردو تعداد نمونه

 میزان است؟

 روش

 بنیادی هایظر هدف در زمرۀ مطالعهاز ن مطالعۀ حاضر

. و از لحاظ روش اجرا، مروری از نوع فراتحلیل است

شدۀ های داوریجامعۀ آماری پژوهش حاضر را مقاله

های معتبر علمي در سه پايگاه دادۀ اريک، مجله

ساينس دايركت و مگیران تشكیل دادند كه در 

ها جستجو شدند. تعداد نمونه 1398ارديبهشت ماه 

های ورود و خروج به شش مقالۀ پس از اعمال مالک

فارسي و هفت مقاله انگلیسي )درمجموع سیزده 

های ها و اعمال مالکروال انتخاب مقاله. مقاله( رسید

يح ها در ادامه تشرورود، خروج و انتخاب نهايي نمونه

 شده است.

 ند:ترتیب اجرا شدها مراحل زير بهبرای انتخاب مطالعه

يي . استفاده از فیلترها2 ها؛نتخاب كلیدواژه. ا1

 های علمي معتبر،شده در مجلههای داوریمانند مقاله

های انگلیسي و زبان بودن در جستجوی مقالهانگلیسي

های فارسي و زبان بودن در جستجوی مقالهفارسي

مقالۀ  32مقالۀ انگلیسي و  647درنهايت يافتن 

ها و رسیدن ان پژوهشتر عنو. بررسي دقیق3 فارسي؛

مقالۀ فارسي مرتبط با  6مقالۀ انگلیسي و  25به 

ها . مطالعۀ چكیدۀ پژوهش4 معیارهای ورود و خروج؛

. مطالعۀ 5 عنوان؛ 16های انگلیسي به و كاهش مقاله

شناسي و درنهايت گزينش هفت مقالۀ انگلیسي روش

 های ورود و خروج. اساس مالکو شش مقالۀ فارسي بر

 های ورود ورحلۀ چهارم به بعد، عالوه بر مالکاز م

 ها و زبان آنها كه در زمانخروجي همچون نوع مقاله

های داده وسیله فیلترهای موجود در پايگاهجستجو به

ها با توجه شناسي مقالهشد، چكیده و روشاعمال مي

 های زير انتخاب شدند:به مالک

 بي تنها بايدهای پژوهش انتخاجامعه و نمونه )نمونه

هايي چون كودكان مبتال به نارساخواني باشند و نمونه

رج بزرگساالن و دانشجويان يک زبان دوم از مطالعه خا

 شدند(. 

مداخله )انتخاب مداخالتي كه برای بهبود مشكل 

ای های رايانهنارساخواني به كار رفته باشند، از برنامه

 د و حداقلعنوان متغیر مستقل استفاده نموده باشنبه

 سه هفته اجرا شده باشند(.
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ای كه درنهايت پیشرفت نتايج )انتخاب مطالعه

ی مربوط به اين مهارت هاتحصیلي در خواندن و نمره

كند گیری و گزارش ميعنوان متغیر وابسته اندازهرا به

 دهد(.های تجربي دست اول ارائه ميو داده

ا ر ماری نتايجهای آای با استفاده از روشآمار )مطالعه

ی ها و نمودارهابه صورت عدد و ارقام روشن و نه شكل

ها به مبهم گزارش نموده باشد( سپس ادامۀ بررسي

 روال زير انجام شد:

ها با : نخست مقاله2تهیۀ نقشه از اطالعات موجود

شناسي خود در دو جدول های روشتوجه به ويژگي

ان در جداگانه تجزيه و تحلیل شدند. تالش پژوهشگر

 ها و استخراجها تحلیل مطالعهاستفاده از اين جدول

های قابل توجه در آنها بوده است )پاسخ به نكته

 پرسش اول پژوهش(.

گرفتن رويكرد نظرسپس با در :3ارزيابي انتقادی

ی (، ارزيابي انتقاد2007امتیازدهي به شواهد )گاف، 

ها انجام شد. هر پژوهش با توجه به پژوهش

يي كه برای پاسخ به پرسش دوم پژوهش هامالک

دهي شدند )پاسخ به حاضر طرح شده بودند، امتیاز

 ها عبارتند از:پرسش دوم پژوهش(. اين مالک

 :شناسيالف( پرسشنامۀ ارزيابي كیفیت روش
ها كه همگي از روش آزمايشي يا شناسي مقالهروش

 آزمايشي و حداقل يک گروه برای مقايسه استفادهشبه

لب قا بودند، با استفاده از قرارداد كدگذاری و در كرده

، فاچز، يک پرسشنامۀ ارزيابي بررسي شدند )جرستن

(. بر 2005، كامتون، كوين، گرينوود، و اينوسنتي

آمده در هر پرسشنامه در مورد دستمبنای نتايج به

ها )كه با همكاری اساتید راهنما و مشاور پژوهش

ته هر مطالعه در نظر گرفانجام شد( امتیازهايي برای 

 شد. 

ی برا: شناسي شواهدب( استفاده از معیار نوع

شده های بررسيبررسي میزان همخواني شواهد مطالعه

ها، شناختي پژوهشبا پرسش مربوط به كیفیت روش

شناسي شواهد )پتیكرو و رابرتز، از يک معیار نوع

 ( نیز استفاده شد.2003

ها با پرسش هج( بررسي ارتباط تمركز مطالع
با كمک اين مالک میزان ارتباط  پژوهش حاضر:

های شده با پژوهش حاضر و پرسشهای بررسيمطالعه

 شود. آن مشخص مي

ز میانگین امتیا ها:د( امتیاز كلي كیفیت مطالعه

كنندۀ امتیازی خواهد بود كه سه مالک باال تعیین

-6/1اند. امتیاز پژوهشگران به كیفیت هر مطالعه داده

باال  4/2-3متیاز امتوسط و  7/1-3/2پايین، امتیاز  1

  كیفیت مطالعات ارزيابي خواهد شد.

برای تجزيه و تحلیل كمي نتايج  فراتحلیل:

ها از فراتحلیل و محاسبۀ ضريب تأثیر كمک مطالعه

 گرفته شد.

های ارزيابي های كیفي، از مالکدر تحلیل يافته

تجزيه و تحلیل  انتقادی ذكرشده استفاده شد و در

شده از آوریهای كمي، نتايج آماری جمعداده

، های متافور)بسته آرافزار ها، با استفاده از نرممطالعه

 5ربرای محاسبۀ اندازۀ اث 4 اس و افسايز(كامپیوت.ای

بررسي شدند. رويكردی كه برای تركیب و تحلیل 

. ها به كار برده شد، مدل اثرهای تصادفي استمطالعه

ها و ل اثرهای تصادفي تغییرات بین مطالعهمد

كند. همچنین ها را بررسي ميتغییرات درون مطالعه

 استفاده 6هدز  برای محاسبۀ اندازۀ اثر از شاخص جي

م، اندازۀ اثر ك 2/0شده است كه بر مبنای آن، مقدار 

. به اندازۀ اثر زياد است 8/0اندازۀ اثر متوسط و  5/0

از  هامطالعهگني در منظور بررسي وجود ناهم

استفاده شده است. مقادير كمتر   2Iو  Qهای شاخص

دهندۀ وجود داری آن نشانو نیز عدم معني Qآمارۀ 

 و هیگینز ،هجز ،بورنشتین)است  هامطالعههمگني در 

 (.1393؛ ترجمۀ دالور و گنجي، 2011، روتشتین

 هايافته

های پژوهش، شدن يافتهبرای آشكاراولین گام، 

ی هالخیص و ارائۀ گزارشي از مشخصات پژوهشت

های پژوهش حاضر است كه انتخابيِ منطبق با مالک

 شود.ارائه مي 1به شرح جدول 
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 شدههای بررسیشناختی پژوهشمشخصات روش 1جدول 
 رديف مطالعه نمونه نوع مداخله طول زمان مداخله طرح مداخله ابزار سنجش

آزمون خواندن )سرعت و 

 و دقت(

 حافظۀ فعال واجي

 آزمايشيشبه

1   X     <1O

2O 

2   X     <1O

2O 

 دقیقه( 720) 

دو بازی اكشن تیراندازی 

 موجود در بازار با نام: 

مبارزۀ مأمور مخفي در ". 1

  "هابرابر باغ زامبي

 "2انحراف در حد نانو ". 2 

 كودک  18

Franceschini, S., & 

Bertoni, S. (2019). 

Improving action video 

games abilities increases 

the phonological decoding 

speed and phonological 

short-term memory in 

children with 

developmental dyslexia. 

1 

های ارزيابي دولتي مقیاس

اجباری مربوط به پايان 

 كالس اول

 آزمايشي

2O1   X1   O 

2O2   X1   O 

 2O   Y   1O  

 دقیقه( 4500) 

 ای:دو بازی رايانه

سخۀ نروژی بازی ن -1

 (ABCتصويری )

مربوط به  ABC برنامۀ -2

  On trackطرح 

كودک  از  744

 مدرسه 13

Solheim, O. J., Frijters, J. 

C., Lundetræ, K., & 

Uppstad, P. H. (2018). 

Effectiveness of an early 

reading intervention in a 

semi-transparent 

orthography: A group 

randomised controlled 

trial. 

2 

محاسبۀ متوسط، حداقل و 

شده حداكثر زمان صرف

هرگروه و هر انتخاب، 

-امتیاز نهايي، حداقل و 

 حداكثر آن

 آزمايشيشبه

2O   <X    
 دقیقه( 60) 

بازی دزدان دريايي روی 

درويد كه سیستم ان

هايي چون تشخیص فعالیت

آهنگ، هجي آغاز، ضرب

كلمات و ترتیب حروف ارائه 

 شد.مي

كودک  4

 4نارساخوان و 

 كودک عادی 

Madeira, J., Silva, C., 

Marcelino, L., & Ferreira, 

P. (2015). Assistive mobile 

applications for dyslexia. 

3 

مقیاس توانايي خواندن، 

ايي، میانگین عملكرد اجر

دهي، دقت، زمان پاسخ

-مقیاس الكترو

شناختي با استفاده از روان
EEG 

 آزمايشيشبه

1   X     <1O

2O 

 

 دقیقه 360

 1500: ارائۀ RAPبرنامۀ 

های جمله به صورت پرسش

ای از تركیب گزينهچند

 های رايجكلمه

نفر  26نفر ) 54

 28نارساخوان و 

 نفر عادی(

Horowitz-Kraus, T. 

(2015). Improvement in 

non-linguistic executive 

functions following 

reading acceleration 

training in children with 

reading difficulties: An 

ERP study. 

4 

پرسشنامۀ انگیزش 

تحصیلي، مجموعه آزمون 

 زبان دوم و سوم استاندارد

 آزمايشيشبه

   X        <1O

2O 

   Y         <1O

2O 

 دقیقه 1300

شامل:  CLSافزار نرم

آموزش مبتني بر رايانۀ 

كردن، امال، روابط صدا هجي

و تلفظ و شناخت ساخت 

كلمه و به طور كلي نحوۀ 

خواندن و تلفظ از راه تلفیق 

 محرک ديداری و شنیداری 

 20پسر ) 40

 20نارساخوان و 

 كودک عادی(

Pfenninger, S. E. (2016). 

Taking L3 learning by the 

horns: benefits of 

computer-mediated 

intervention for dyslexic 

school children. 

5 

های تلفظ، سیالي آزمون

خواندن، دانش حروف، 

 دقت خواندن

 آزمايشي

2O1   X1   O 

2O2   X1   O 

 2O   Y   1O  

 دقیقه 5040 

درماني  -زشيبستۀ آمو

منظم خواندن مبتني بر آوا 

كه با كمک برنامۀ بازی 

 ای نیز قابل اجراست.رايانه

 كودک  166

Saine, N. L., Lerkkanen, 

M. K., Ahonen, T., 

Tolvanen, A., & Lyytinen, 

H. (2011). 

Computer‐assisted 

remedial reading 

intervention for school 

beginners at risk for 

reading disability. 

6 

آزمون تشخیص واژۀ 

 گزينه 5صحیح از میان 

 آزمايشيشبه

2O   X1   O 

2O   Y1   O 

كودک 16 آموزش مبتني بر رايانه  دقیقه 400   & ,.Magnan, A 1آزمايش  

Ecalle, J. 

(2006). Audio-

visual training 

in children with 

reading 
disabilities. 

شباهت واجي،  هایآزمون 7

تشخیص كلمه، تغییر 

 بندی واجيهجاها، بخش

 آزمايشيشبه
     2O   X1   O

3O  

X  2 O      1   O

3O  

 دقیقه 1560
ارائۀ محتوا درسي با استفاده 

 از يک رايانه 
 2آزمايش  كودک 14
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 رديف مطالعه نمونه نوع مداخله طول زمان مداخله طرح مداخله ابزار سنجش

های مربوط به آزمون

 رمزگشايي واجي

 آزمايشيشبه

2O1   X1   O 

2O2   X1   O 
 قهدقی 600

آموزش مبتني بر رايانه در 

خانه با مديريت و نظارت 

والدين و در مدرسه بدون 

 نظارت معلم

 3آزمايش  كودک 14

و  يياجرا یهاكنشآزمون 

 و خواندنآزمون 

نوری و ي كرميارساخوانن

 1384مرادی )

 آزمايشي

2O1   X1   O 

2O2   X1   O 

 2O   Y   1O  

 دقیقه 660

 ۀافزار آموزش حافظنرم

متمركز  فیشامل تكالی كار

و  ييفضا -یداريدۀ بر حافظ

كه با استفاده از  يكالم

 اعداد، حروف و اشكال

نفر دختر و  45

ساله  12-8پسر 

كه در سه گروه 

 نفره  15

خانزاده عباسعلي، حسین

زنجاني مونا، طاهر محبوبه لطیف

(. مقايسه اثربخشي 1397)

توانبخشي حافظه كاری به كمک 

روش چند حسي بر بهبود رايانه و 

آموزان كاركردهای اجرايي دانش

 مبتال به نارساخواني

8 

آزمون استروپ برای 

 ،انتخابي توجه سنجش

 خواندن و شناختي فانعطا

نوری و ي كرميارساخوانن و

 1384مرادی )

 آزمايشي

   X        <1O

2O 

   Y        <1O

2O 

 دقیقه 1050

 

افزار كاپیتان الگ نرم

(، 1988فورد و براون، )سان

شده برای رشد طراحي

های شناختي افراد مهارت

مبتال به ناتواني يادگیری، 

فعالي و نقص توجه/ بیش

 آسیب مغزی

نفر در چهار  60

نفری  15گروه 

مقطع دوم تا 

 پنجم

فهیمه  امیني، احمد پورعلي

 توانبخشي اثربخشي مقايسۀ (1396)

ای بر كاركردهای انهراي شناختي

آموزان اختالل توجه در دانش

دست و يادگیری نارساخواني چپ

 .دستراست

9 

و  يياجرا یهاكنشآزمون 

 و خواندنآزمون 

نوری و ي كرميارساخوانن

 1384مرادی )

 آزمايشي

2O   X1   O 

2O   Y1   O 
 

 دقیقه 660

 ۀافزار آموزش حافظنرم

متمركز  فیشامل تكالی كار

و  ييفضا -یداريدۀ ظبر حاف

كه با استفاده از  يكالم

اعداد، حروف و اشكال 

)كلینگبرگ و همكاران، 

2005 ) 

نفر در دو  30

نفرۀ  15گروه 

كنترل و آزمايش، 

 ساله 12تا  8

 ،خانزاده، عباسعليحسین

محبوبه  طاهر، مونا زنجانيلطیف

 شناختي توانبخشي تأثیر (1395)

 و جراييا هایكنش بهبود بر ياررايانه

مبتال  آموزاندانش خواندن عملكرد

 نارساخواني به

10 

آزمون تشخیص خواندن 

پور شیرازی و نیلي

(2001) 

 آزمايشي

2O   X1   O 

2O   Y1   O 
 

 دقیقه 450

شناختي افزار بازی زباننرم

با تكالیفي مانند تكمیل 

جمله با كلمه، جمله با 

تصوير، چیستان، 

سازی، انتخاب فعل و جمله

فاعل مناسب، يافتن سرواژه، 

واژه، واژه و تهمیان

كردن و سازی، بخشكلمه

 كردنتركیب

آموز از دانش 20

های مراكز اختالل

يادگیری، مقطع 

 دوم

 ،سیدمحسن نكاحاصغری ،سارا كالني

 (1394علي ) آبادچمنغنايي

 هایبازی بر مبتني برنامۀ اثربخشي

 رب شناختيزبان رويكرد با افزارینرم

 مطلب درک و خواندن دقت

 اختالل خواندن با آموزاندانش

11 

و نش ی داهانموآزدهخر

 غیركالمي و كالميحافظۀ 

 -انتهرهوشي  سمقیااز 

ینه هنجار ب -استنفورد

وسیله كامكاری شده به

 خواندن( و آزمون 1390)

نوری و ي كرميارساخوانن و

 1384مرادی )

 آزمايشينیمه

2O   X1   O 

2O   Y1   O 
 

 دقیقه 240

 workingارفزانرم

memory training 
 مانيو ا ادادیخد توسط كه

تمرينات شامل: ( 1389)

عددی، حرفي و تصويری 

برای تقويت حافظۀ ديداری 

 و شنیداری

نفر در دو  30

نفرۀ  15گروه 

كنترل و آزمايش 

 مقطع اول تا ششم

 داناعرباني ،سعیده گودرزیمعظمي

 كورش زیگودر، نورعلي فرخي ،علي

 حافظۀ كاری تقويت بررسي (1394)

 بر آن اثربخشي و رايانه از استفاده با

 در خواندن صحت و خواندن عملكرد

 مقطع خواننارسا آموزاندانش

 تهرا شهر ابتدايي

12 

Working Memory 

Test Battery for 

Children (WMTB-

C) 

)پیكرينگ و كتروكل، 

 خواندنآزمون و  (2001

نوری و ي كرميارساخواننو

 1384مرادی )

 آزمايشينیمه

2O   X1   O 

2O   Y1   O 
 دقیقه 1650

 برنامۀ وسیلهآموزش به

 ایيانهرا
 Brain Ware Safari  

 یهارتمها شدر ایبر

 زیبا قالبدر  شناختي

 زموآنشدا 30

مراجع به بستاني د

های مراكز اختالل

 هسال 7-12

 لطفي ،محسن يكتاشكوهي

 ارجمندنیا ،رضا رستمي ،الدينصالح

 شريفي ،نگین معتمديگانه ،اكبرعلي

 تمرين اثربخشي (1393) علي

 حافظۀ عملكرد بر شناختي ایرايانه

 نارساخوان. كودكان فعال

13 
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شناسي شواهد، شناسي، معیار نوعكیفیت روش

بررسي ارتباط تمركز مطالعات با پرسش پژوهش 

امتیازدهي  مجموع امتیاز كیفي مطالعاتو  حاضر

 خالصه شد. 2نتايج در جدول كه  شدند

در فرايند  1شده جدول های تشريحپژوهش

 های ارزيابي چونارزيابي انتقادی بر مبنای مالک

 پرسشنامۀ ارزيابي

 شدههای بررسیشناسی مطالعهخالصۀ نتايج ارزيابی انتقادی روش  2جدول 

پرسشنامۀ ارزيابی  هامطالعه

 شناسیکیفیت روش

شناسی عیار نوعم

 شواهد

ها با ارتباط تمرکز مطالعه

 پرسش پژوهش

کیفیت کلی 

 هامطالعه

Franceschini & Bertoni 

)2019( 

 )متوسط( 83/1 )باال( 5/2 )متوسط( 2 )پايین( 1

Magnan & Ecalle (2006) 1 )متوسط( 25/2 )باال( 75/2 )باال( 3 )پايین( 

Madeiraa  et al (2015) 1 )متوسط(92/1 )باال( 75/1 )باال( 3 )پايین( 

Saine  et al (2011) 3 )باال( 92/2 )باال( 75/2 اال()ب 3 )باال( 

Pfenninger (2014) 2 )باال( 58/2 )متوسط( 75/2 )باال( 3 )متوسط( 

Solheim & et al (2018) 3 )(باال) 92/2 )باال( 75/2 )باال( 3 )باال 

raus (2015)K-Horowitz 1 )متوسط( 75/1 )متوسط( 25/2 )متوسط( 2 )پايین( 

 )متوسط( 31/2 )باال( 5/2 )باال( 71/2 )متوسط( 71/1 های خارجيمجموع نتايج مطالع

 )باال( 33/2 )متوسط( 2 )باال( 3 )متوسط( 2 (1394) و همكاران كالني

 )باال( 33/2 )متوسط( 2 )متوسط( 2 )باال( 3 (1393) و همكاران يكتاشكوهي

 و همكاران گودرزیمعظمي

(1394) 

 ()متوسط 66/1 )متوسط( 2 )متوسط( 2 )پايین( 1

 )باال( 66/2 )متوسط( 2 )باال( 3 )باال( 3 (1395) و همكاران خانزادهحسین

 )باال( 33/2 )متوسط( 2 )باال( 3 )متوسط( 2 (1396امیني )و پور علي

 )باال( 66/2 )متوسط( 2 )باال( 3 )باال( 3 (1397) و همكاران خانزادهحسین

 )باال( 32/2 )متوسط( 96/1 )باال( 66/2 )باال( 33/2 های داخليمجموع نتايج مطالعه

 )باال( 315/2 )متوسط( 3/2 )باال( 69/2 )متوسط( 02/2 هامیانگین مجموع مطالعه

شود، مشاهده مي 2طور كه در جدول همان

شده با بررسيهای مطالعهشناسي كیفیت كلي روش

مطالعۀ خارجي  3توجه به معیارهای ارزيابي انتقادی، 

 1مطالعۀ خارجي و  4 و امتیاز باالمطالعۀ داخلي  5و 

مطالعۀ داخلي امتیاز متوسط كسب كردند. در ادامۀ 

برای بررسي كّمي پاسخ پرسش دوم پژوهش  هاتحلیل

پرداخته شد، فراتحلیل به آن كه در ارزيابي انتقادی 

های با اشاره به شاخص 3های پژوهش در جدول نمونه

، و سطح Zر، ارزش اندازۀ اثر از قبیل میانگین اندازۀ اث

فراتحلیل ترتیب، اينبه گزارش شده است.معناداری 

، با اشاره به 3های پژوهش در جدول نمونه

های اندازۀ اثر از قبیل میانگین اندازۀ اثر، شاخص

راساس ب گزارش شده است.معناداری و سطح  Zارزش 

طور در بررسي اندازۀ اثر در هر پژوهش به، 3جدول 

مگنان و های مطالعهشود كه مي جداگانه مشاهده

(، 1393(، كالني و همكاران )2006ايكال )

خانزاده و (، حسین1394) و همكاران گودرزیمعظمي

( و 1396) ینيماپور و (، علي1395همكاران )

( دارای 1397) ، لطیف زنجاني و طاهرخانزادهحسین

های اندازۀ اثر باال و معنادار هستند. همچنین، پژوهش

( و 2011) لركانن، اهونن، تولوانن، ولیتینن ،سین

( دارای 2019) ، فريجترز، الندتريا، و آپستدیمهسل

های اندازۀ اثر متوسط و معنادار و پژوهش

، سیلوا، ماديرا ؛(2019فرانسسچیني و براتوني )

هورويتز ؛ (2014فنینگر ) ؛(2015) مارچلینو، و فريره

، ارجمندنیا، رستمي، لطفي ،يكتاشكوهيو  ؛(2015)
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 هستند. غیرمعنادار ( دارای اندازۀ اثر كم و 1395) شريفي، و معتمديگانه
 

 شدههای بررسیهای اندازۀ اثر پژوهششاخص  3جدول 
 اثر اندازۀ حد باال حدپايین Se Z P پژوهش )سال( رديف

1 Franceschini & 

Bertoni (2019) 
19/0 35/1- 17/0 64/0- 11/0 26/0- 

 

2 Magnan & Ecalle 
(2006) 

21/0 52/4 001/0 54/0 38/1 96/0 

3 Madeiraa  et al (2015) 35/0 15/0 87/0 64/0- 75/0 05/0 

4 (2011) Saine  et al 17/0 88/0 37/0 18/0- 48/0 15/0 

5 Pfenninger (2014) 08/0 12/0- 9/0 18/0- 16/0 01/0- 

6 Solheim et al (2018) 11/0 02/5 001/0 36/0 83/0 59/0 

7 Kraus -Horowitz

)2015( 
19/0 72/0 46/0 51/0 23/0 13/0- 

 29/1 96/1 63/0 001/0 84/3 33/0 (1394) و همكاران كالني 8

 و همكاران يكتاشكوهي 9

(1393) 
20/0 45/0 14/0 1/0- 68/0 29/0 

 و همكاران گودرزیمعظمي 10

(1394) 
67/0 02/2 001/0 04/0 68/2 36/1 

 و همكاران خانزادهحسین 11

(1395) 
08/0 35/8 001/0 54/0 87/0 71/0 

 49/1 77/1 21/1 001/0 36/10 14/0 (1396امیني )و پور علي 12

 و همكاران خانزادهحسین 13

(1397) 
27/0 32/3 001/0 37/0 44/1 90/0 

 51/0 83/0 2/0 001/0 22/3 16/0 مجموع 14
 

، آمدهدستهدر ادامه با توجه به اندازۀ اثرهای ب

 شوند.های پژوهش تشريح مييافته

هايي در مقايسۀ تعداد بهینۀ نمونه: هاي نمونهويژگ

محور با هدف كه برای اجرای مداخلۀ فناوری/رايانه

، كردتوان انتخاب بهبود اختالل يادگیری خواندن مي

اند، نفر داشته 15های زير هايي كه نمونهمطالعه

( نسبتاً متوسط را 41/0)اثر اندازۀ صورت میانگین، هب

هايي كه تعداد كه مطالعهيحالنشان دادند، در

نفر برای هر گروه مقايسۀ خود  15های بیش از نمونه

( نسبتاً 71/0اندازۀ اثر )میانگین اند، دهكرانتخاب 

سازد آشكار مي دست دادند. اين نتیجهه بزرگ را ب

برای رسیدن به نتايج قابل اعتمادتر در اين موضوع 

نفر  15مطالعه، زير های موردبهتر است كه نمونه

تا  5های بین هايي كه نمونهنباشند. همچنین، مطالعه

( متوسط را 56/0)اثر اندازۀ میانگین اند، ساله داشته 7

هايي كه تعداد كه مطالعهحاليند، درآشكار ساختن

( 73/0اند، اندازۀ اثر )ساله داشته 7های باالتر از نمونه

سازد ميد. اين نتیجه آشكار دادننسبتًا زياد را نشان 

پذيرتر بهتر است كه برای رسیدن به نتايج تعمیم

 سال باشند. 7مطالعه باالتر از سن های موردنمونه

افزار بازی در هايي كه نرممطالعه: فناوری مداخله

( نسبتاً متوسط 41/0اند، اندازۀ اثر )كار بردهه مداخله ب

اند، كردهافزار آموزشي استفاده و مطالعاتي كه از نرم

دهند، ( متوسط را نشان مي475/0اندازۀ اثر )

های تمريني درماني هايي كه برنامهكه مطالعهحاليدر

( زياد را 87/0اند، اندازۀ اثر )كار بردهه برای مداخله ب

سازد برای آشكار مي دهند. اين نتیجهنشان مي

افزارهای بهتر است نرم، پذيرتررسیدن به نتايج تعمیم

برای بهتر است ، هامداخلهاينگونه  در شدهاستفاده

تمرين و درمان تدارک ديده شده باشند و 
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كنندۀ گرافیكي در اين دست های سرگرمجذابیت

 چندان كارساز نیست. ها مداخله

در مقايسۀ طول مدت زمان : هامداخلهبندی زمان

محور با هدف بهینه برای اجرای مداخلۀ فناوری/رايانه

هايي كه ی خواندن، مطالعهبهبود اختالل يادگیر

هفته  9های خود را در طول كمتر يا برابر با مداخله

( متوسط را نشان 53/0انجام داده بودند، اندازۀ اثر )

های خود هايي كه مداخلهكه مطالعهحاليدهند، درمي

هفته انجام داده بودند،  19تا  9را در طول بیش از 

های يي كه مداخلهها( زياد و مطالعه81/0اندازۀ اثر )

هفته انجام داده  19خود را در طول برابر يا بیش از 

دهند. ( متوسط را نشان مي535/0بودند، اندازۀ اثر )

سازد برای رسیدن به نتايج اين نتیجه آشكار مي

تا  9ها برای مدت زمان پذير بهتر است مداخلهتعمیم

هايي مطالعه همچنین. هفته تدارک و اجرا شوند 19

زمان اجرای آنها كمتر و برابر با مجموع مدت كه

( بین متوسط 66/0دقیقه بوده است، اندازۀ اثر ) 1680

هايي كه كه مطالعهحاليدهند، درتا زياد را نشان مي

دقیقه تا  1680مجموع مدت زمان اجرای آنها بین 

( زياد و 86/0دقیقه بوده است، اندازۀ اثر ) 3360

زمان اجرای آنها بیش از تكه مجموع مدهايي مطالعه

( متوسط را 535/0دقیقه بوده است، اندازۀ اثر ) 3660

سازد برای دهند. اين نتیجه آشكار مينشان مي

اينگونه تا پذيرتر بهتر است رسیدن به نتايج تعمیم

 3360دقیقه تا  1680بین حدود برای ها مداخله

 بیني و اجرا شوند.دقیقه پیش

های به ارزشیابي ناهمگني پژوهش در ادامه

پذيری در مطالعه برای تعیین اينكه میزان تغییرمورد

گیری است يا های اثر فقط ناشي از خطای نمونهاندازه

پذيری بیش از آن است كه بتوان آن را با میزان تغییر

برای اقدام شده است. كرد، گیری تبیین خطای نمونه

استفاده شده  2Iماره و آ Qبررسي ناهمگوني از آمارۀ 

های ارزشیابي ناهمگني پژوهش است. همچنین،

پذيری در میزان تغییربرای تعیین اينكه مطالعه مورد

گیری است يا های اثر فقط ناشي از خطای نمونهاندازه

پذيری بیش از آن است كه بتوان آن را با میزان تغییر

 برای اقدام شده است.كرد، گیری تبیین خطای نمونه

استفاده شده  2Iو آماره  Qبررسي ناهمگوني از آمارۀ 

 .(4 ل)جدو است

 بررسی ناهمگونی اندازۀ اثر  4جدول 

 P 2I درجۀ آزادی (Qآمارۀ آزمون ) مطالعه

 44/0 04/0 12 36/21 كل

 13/0 33/0 6 86/6 خارجي 

 21/0 35/0 5 56/5 داخلي

 شود، آمارۀمشاهده مي 4طور كه در جدول همان

Q( 36/21، باال) بنابراين است.( 04/0) معنادار و 

 رد اثر هایاندازه همگوني بر مبتني صفر فرض

 آماری معناداری تكمیل جهت در ،2I شاخص شود.مي

Q (44/0آمده )دستهمقدار ب كه گرفته شد كار به 

های متوسط اندازۀ اثر پژوهش ناهمگوني دهندۀنشان

ي اندازۀ اثر در همچنین، ناهمگون .است شدهبررسي

كه نتايج  شدهای داخلي و خارجي بررسي پژوهش

های يک از پژوهشآمده نشان داد در هردستهب

( و داخلي 2I ،86/6=Q=13/0و  P=33/0خارجي )

(35/0=P  2=21/0  وI ،56/5=Qب )زاـجـورت مـصهـ 

 ناهمگوني وجود ندارد. 

 گیریبحث و نتیجه

هیت و تمركز هايي كه در مابا مقايسۀ تفاوت

تمركز شود، شده مشاهده ميهای بررسيمداخله

طور كلي بر مهارت خواندن ها اگرچه همگي بهمداخله

ها و بوده است، اما برخي حافظۀ فعال )واجي(، كنش

های مربوط به مهارتعملكردهای اجرايي، خرده

دقت و سرعت خواندن، توانايي  مانندخواندن، 

تغییر هجاها، توانايي  كردن، نامگذاری سريع،هجي

ها با های میان واژهو شباهت هاتشخیص واژه

ها، تلفظ، دانش حروف و لغات و كاربرد آنها، واژهشبه
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تجزيۀ كلمات و جمالت، درک مطلب، سرعت پردازش 

، شناختي انعطافپذيری و انتخابي توجهشناختي، زبان

های شناختي، زمانروان -های الكتروپاسخ به محرک

و  دهيشده بین هر انتخاب و زمان كلي پاسخصرف

عنوان متغیر وابسته انگیزش تحصیلي را نیز به حتي

بر شايد اند. اين تنوع متغیرهای وابسته كردهارزيابي 

های ويژه پژوهشهها، بنتايج ضعیف برخي پژوهش

شدند، انگلیسي زبان كه تنوع بیشتری را شامل مي

گرفتن متغیرهای نظرتأثیر نبوده است. اگرچه دربي

تواند از جهتي دقت پژوهش را باال برد، اما مرتبط مي

آوردن نتايج بسیار دستهاز طرف ديگر، احتمال ب

های مقايسه و يک از متغیرها در گروهمتنوع در هر

تواند نتیجۀ كه مي آزمون وجود داردآزمون و پسپیش

زان نهايي را تضعیف كرده و اثربخشي مداخله را به می

 تر از واقعیت نشان دهد. رنگزيادی كم

گر و ها به افراد مداخلهبرخي از پژوهشهمچنین، 

همكاران پژوهش اشاره و برخي ديگر هیچ اشاره به 

اند. همچنین، تعدادی از مجريان پژوهش نكرده

طور دقیق هگران را بها میزان تخصص مداخلهپژوهش

طرز بر د توانميموضوع كه اين اند كردهمشخص 

نتیجۀ  نهايتدرعملكرد آنها در اجرای مداخله و 

مداخله تأثیر گذاشته باشد و برخي ديگر معلمان 

عنوان همكاران مداخله يا معمول يا والدين را به

در اين گروه از  .انددهكرمجريان خود معرفي 

تواند تأثیر ها از طرفي حضور افراد معمول ميپژوهش

ايجاد اضطراب ناشي از آن را منفي مجريان ناآشنا و 

های درماني و كاسته و احتمال امكان اجرای روش

 كند.تقويتي را در فرايندهای آموزشي معمول تقويت 

ها به دلیل توجهياز طرف ديگر، نگراني بروز برخي بي

قابل توجه در های نكتهنقص اطالعاتي اين مجريان از 

رسد ميبه نظر  طول اجرای مداخله را افزايش دهد.

 ( و2011سِین و همكاران )های مطالعهگران مداخله

( كه معلمان با سابقه و 2018سلهیم و همكاران )

آموزان نارساخوان ديده برای كار با دانشآموزش

آيند كه گران به شمار مياند، بهترين گروه مداخلهبوده

توانند كمترين آسیب را به نتیجۀ نهايي پژوهش مي

 وارد كنند.

شده، رنج سني های بررسيمجموع مطالعهدر 

شده سال را شامل مي 13تا حدود  5/5ها بین نمونه

است. اين رنج سني منجر به تعمیم نتايج پژوهش 

حاضر تنها به همین محدودۀ سني خواهد شد. از 

ها عالوه بر مشكل خواندن طرف ديگر، برخي پژوهش

ز در های خود معیارهای ديگری نیبرای انتخاب نمونه

: از طور خالصه اين موارد عبارتندنظر گرفته بودند. به

 نرمال در بهرۀهای نمرهبرای اطمینان از كسب 

، شناختيوانر-های عصبيعدم ابتال به بیماریهوشي، 

ه عدم ابتال ب، (ADHDفعالي )عدم ابتال به اختالل بیش

قتصادی ا -طبقۀ اجتماعي ،مشكالت حركتي و جسمي

، شدهبینايي سالم يا اصالح، ف داروعدم مصر، يكسان

تشخیص معلم يا متخصص روانشناس در كنار نمرۀ 

غیبت ، داشتن توانايي شناختي يكسان، آزمون خواندن

ا نداشتن پیشینۀ آشنايي ب، آزمايشهای جلسهاز 

 ،نای شبیه به آبرنامۀ مربوط به مداخله و يا برنامه

 .دستيچپ و تعیین راست يا آشنايي به كار با رايانه

ها های متعدد برای انتخاب نمونهكارگیری مالکهب

دی منجر به كسب امتیاز باال در معیار ارزيابي انتقا

هايي رسد نتايج پژوهششده است. به نظر مي« ج»

تر باشد كه با سنجش ديگر پذيرتواند تعمیممي

خصوصیات يادگیری، هوشي، رفتاری، جسمي و 

فقط را برگزيده باشند كه هايي اجتماعي تنها نمونه

ه نمشكل نارساخواني در آنها به اثبات رسیده باشد و 

 هیچ مشكل ديگری. 

ها تعدادی از پژوهش در ادامه الزم به ذكر است كه

ها گیری و تقسیم نمونهبه نحوۀ نمونهطور مشخص به

همین امر به است كه  مقايسه اشاره كرده یهادر گروه

آزمايشي يا تشخیص طرح دقیق پژوهش )

كه تعدادی ديگر، حاليدر، كندميآزمايشي( كمک شبه

از طرف ديگر،  .انددهكردر اين خصوص مبهم عمل 

های آزمايش و ها دو گروه مقايسه به نامبرخي پژوهش

ديگر دو گروه  برخيكه حاليدر، كنترل داشتند
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مقايسه با دو متغیر مداخلۀ متفاوت كه يكي از آنها 

همچنین، برخي از  اند.داشتهه است فناورانه بود

كه گروه كنترل در زمان اند كردهها تصريح پژوهش

، است تي داشته يا نداشتهاجرای مداخله چه فعالی

كه برخي ديگر اين توضیح هرچند كوتاه را صورتيدر

 !اندبه آن نكردهای و اشارهكرده ای از ابهام رها در پرده

 ،پژوهش روش یاتِعدم تصريح جزئناگفته پیداست، 

امكان قضاوت دقیق و منصفانه در مورد قوت و ضعف 

 ها را در مقايسه با هم خواهد كاست.پژوهش

 شده،های بررسيدر میان پژوهش همچنین،

 اكتفا نامه از والدينتعدادی از آنها به كسب رضايت

تعدادی به جلب رضايت كودكان و اجازه به كرده و 

ر مقطعي كه خواستند آنها برای ترک پژوهش در ه

برخي ديگر، حتي برای كه حاليدر، دندكر اقدام

 قدرداني از مشاركت كودكان پس از پايان پژوهش

و  رعايت بیانیۀ هلسینكي و يا به هدكرای فراهم هديه

های اخالق پژوهشي در منطقۀ دريافت تأيیديۀ كمیته

داد بودند. اين در حالي بود كه تعكرده اقدام  مربوطه

 ها به هیچ مالكي برای رعايت اخالقری از پژوهشديگ

تواند رعايت اين نكته ميبودند. پژوهشي اشاره نكرده 

ای از الههاين مطالعات را در وسیله بهاخالق پژوهشي 

 ترديد قرار داده و از ارزش علمي آنها بكاهد.

ها توضیح طور كه در بخش روش و يافتههمان

بي انتقادی امتیازاتي به با طي فرايند ارزياداده شد، 

پرسشنامۀ ارزيابي ها داده شد و با توجه به پژوهش

شناسي شناسي، استفاده از معیار نوعكیفیت روش

با پرسش ها مطالعهشواهد، بررسي ارتباط تمركز 

پژوهش حاضر، سه پژوهش سلهیم و همكاران 

( 2011سِین و همكاران )( و 2014(، فنینگر )2018)

و  كالنيهای های خارجي و مطالعهدر میان پژوهش

(، 1393و همكاران ) يكتاشكوهي(، 1394همكاران )

 امینيو پور علي(، 1397همكاران ) وخانزاده حسین

(؛ در میان 1395همكاران ) و خانزادهحسین (،1396)

بااليي كسب كردند. در امتیازهای های داخلي پژوهش

ئیات روش اين ارزيابي دقت و شفافیت در اشاره به جز

پژوهش مؤثر بوده است و اين بیانگر دقت باالتر در 

است. الزم به ذكر است شده بیانهای میان پژوهش

های ( مربوط به پژوهش92/2كه باالترين امتیاز )

سِین و همكاران ( و 2018سلهیم و همكاران )

های مشاهده( بوده است كه با توجه به 2011)

امالً منطقي به نظر كها مطالعهپژوهشگران در مورد 

  رسد.مي

ای بهترين سن بر ها نشان دادعالوه بر اين، يافته

 7هايي با اين موضوع، كنندگان در پژوهشمشاركت

دكي( سال كه پايان سن كو 11سال به باال )احتمااًل تا 

یچ همعنا نیست كه سنین باالتر به آن اين ؛ خواهد بود

نشان د، بلكه حلي برای درمان اين اختالل ندارنراه

ها احتمااًل كه دورۀ طاليي اثربخشي مداخله دهدمي

دی در حدود اين سن باشد. از میان داليل پیشنهابايد 

سالگي  11تا  7های درماني در سنین اجرای مداخله

 توان به موارد زير اشاره كرد:مي

سالگي و  7شروع نیاز به مهارت خواندن در  

الل در سنین ضرورت تشخیص زودهنگام اين اخت

 ؛(1392)موسوی و سیفي، پايین 

پايان وبیش كمسالگي،  11پايان دورۀ كودكي در 

 است؛ ادراک فضاييبازۀ زماني طاليي برای تغییر در 

عنوان يک ضرورت در خواندن شناخته قابلیتي كه به

 ؛(1395بخش، )حمیدی و فیاض شودمي

 يابي بسیاری از مشكالت خواندنبا توجه به ريشه

و ترابي،  ، پورسیددپورسیدر نواقص رشدی مغز )

رشد مغز و مخچه به روال معیوب خود شايد ، (1389

 اقصدر سنین باالتر ادامه خواهند داد و امكان رفع نو

 عملكردی آنها دشوارتر خواهد شد؛

گرفتن معلم از كودک در سنین دبیرستان فاصله

نظر متخصصان از عوامل بسیار مهم در براساس كه 

)دهقان احمدآباد و عیوضي، رود رمان به شمار ميد

  ؛(1385

رفتن مقطع اهمیت بیشتر مهارت خواندن با باال

 ... ها وـرفت تحصیلي آنـرای پیشـودكان بـتحصیلي ك

همچنین، بهترين تعداد نمونه برای اجرای مطالعاتي با 
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موضوع درمان اختالل خواندن با كمک فناوری رايانه 

دست آمد. در مورد اطمینان از ه بنفر به باال  15

های آزمايشي و پذيری نتايج پژوهشقابلیت تعمیم

آزمايشي با اين تعداد نمونه اغلب پژوهشگران شبه

 (. 1388توافق دارند )دالور، 

يا آموزش مستقیم  در زمینۀ كاربرد بازی، تمرين

، اگرچه شدهافزاری استفادهبرنامۀ نرموسیله به

ای در درمان و بهبود بسیاری رايانه هایاثربخشي بازی

های های يادگیری و رفتاری، حتي آسیباز اختالل

عبدالخالقي، دواچي، مغزی به اثبات رسیده است )

، آثاریو  محمدی، نجفي؛ 1382، حمودیو م صحبائي

و ، پورصدقفر، صالحامیني ؛1387فرهودی، ؛ 1384

؛ 2002 نايت،؛ مک1394، زادهامان؛ 1391 ،دباغزاده

خالف و بر( 2011و يودا،  2010اک، ؛ ون2005، كیلي

كه  هايي همچون بینتون )بدون تاريخ(نتیجۀ پژوهش

های مروری سیستماتیک و فراتحلیل پژوهش

و  محور برای درمان اختالل رياضي بوده استفناوری

های مبتني بر بازی را به دلیل جذابیت و مداخله

اختالل يادگیری  كنندگي آنها در بهبودسرگرم

اند، اما محور دانستههای تكلیفتر از برنامهاثربخش

كه كرد گیری فراتحلیل پژوهش حاضر چنین نتیجه

برای درمان اختالل خواندن،  افزار مبتني بر بازینرم

محور و افزارهای تكلیفكارايي كمتری نسبت به نرم

افزارهايي كه آموزش مستقیم ارائه تمريني و حتي نرم

چه اين گروه اخیر نیز اثربخشي اگر. دارند، دهندمي

بهترين تبیین برای ، اما متوسطي را آشكار ساختند

تواند ضرورت تمركز شناختي برای اين نتیجه مي

؛ (2008، )ننبرگريرگ)مهارتي مانند خواندن باشد 

محیط گرافیكي و احتمااًل كه  (1387ترجمۀ علیزاده، 

شدگي در ای نوعي غرقنههای رايافرايند جذاب بازی

آورد و اين برنامه را به صورتي ناهشیار به بار مي

موضوع منجر به افت هشیاری و تمركز شناختي 

انجام بازی خواهد شد. اين نتیجه با زمان بازيكن در 

(، 1398رنجبر و همكاران )های نتايج پژوهش

و ( 1394زاده )رضايي و كرماني ،(1397زاده )رسول

همسو است كه بر كاربرد تمركز  (1391) دائمي

شناختي، فراشناختي و حافظۀ فعال برای موفقیت 

 كودكان نارساخوان تأكید دارند.

نتايج، زمان بهینه حدود بین  براساس همچنین

ساعت( و طول  56تا  28) 3360دقیقه تا  1680

هفته  19هفته تا  9مدت زمان اجرای بهینه بیش از 

دست آمد. اين نتیجه ه بماه و يک هفته(  4تا  2)

ها به نشان داد میزان كمتر يا بیشتر از اين زمان

اثربخشي مداخله كمک نخواهد كرد و از آن خواهد 

های سلهیم و ، حتي مطالعهترتیباينبهكاست. 

( كه در 2011سِین و همكاران )( و 2018همكاران )

طول مدت زمان قابل توجهي اعمال شدند و از جهت 

بودند، پژوهش طرحي دقیق ارائه داده چارچوب كلي 

های نیز اثربخشي كمتری را در مجموع نسبت به زمان

  ترِ اجرا آشكار ساختند.كوتاه

تواند برای آمده از پژوهش حاضر ميدستهتايج بن

د محور با هدف بهبوفناوری های رايانه/انجام مداخله

زير  و كاربردی پژوهشيپیشنهادهای اختالل خواندن 

 دهد:ارائه را 

ها )كنترل و يک از گروهها برای هرتعداد نمونه

نفر يا بیشتر در نظر گرفته  15بهتر است آزمايش( 

 شود.

های بعدی انتخاب هايي كه برای پژوهشنمونه

 سال انتخاب شوند. 11تا  7از گروه سني ، شوندمي

دقیقه  1680بین حدود مدت زمان پژوهش برای 

 ريزی شود.عت( برنامهسا 56تا  28) 3360تا 

هفته  19هفته تا  9طول مدت زمان اجرا بیش از 

 بیني شود.ماه و يک هفته( پیش 4تا  2)

محور و تمريني كه با هدف های تكلیفاز برنامه

عنوان متغیر به، شوندبهبود اين اختالل تهیه مي

 وابسته استفاده شود.

گران از میان معلمان متخصص و با تجربه مداخله

ر زمینۀ اختالل خواندن انتخاب شوند و يا د

 رانیاز برای آنها پیش از اجهای مقدماتي موردوزش_ آم

 بیني شود.پیش
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ها و در انتخاب تصادفي، تقسیم تصادفي نمونه

فقط بیني يک گروه كنترل و نه همچنین، پیش

 گروهي برای مقايسه دقت بیشتری به عمل آيد.

وهشي برای تالش شود تا معیارهای اخالق پژ

 های بعدی رعايت شود.اجرای پژوهش

ي، های درماني و تمرينبا توجه به اثربخشي برنامه

يادگیری با همكاری  هایمتخصصان اختالل

نويسي در جهت طراحي و تولید متخصصان برنامه

های مربوط به هايي بر مبنای آخرين يافتهبرنامه

 اختالل خواندن همت گمارند.

خوان الدين كودكان نارسابرای وهايي جلسه

های تشكیل شود تا آنها با اين اختالل و برنامه

آشنا  دارند،كه بر بهبود آن تأثیر فناورانه ای و رايانه

و رفع آن با موقع شده و برای تشخیص به

تری های آموزشي و درماني همكاری هشیارانهمجموعه

ِی كه دو پژوهش بر اثربخشي همكار، زيرا داشته باشند

 ند.هش خود تأكید داشتبا انگیزۀ والدين در نتیجۀ پژو

 هايادداشت
1. Learning disorders 

2. Mapping the field 

3. Critical evaluation 

4. R (metafor, compute.es & effsize) 

5. Effect size 

6. Hedges' g 

 منابع 
انه و ايبررسي اثربخشي آموزش مبتني بر وب، ر( »1394) .آ ،زادهامان

يان يادگیری سیار بر مهارت تفكر انتقادی و تفكر خالق دانشجو

نشريه پژوهش در يادگیری  ،«های استان مازندراندانشگاه
  .68-57(: 9)3، آموزشگاهي و مجازی

تأثیر بازی ( »1391) .ح دباغزاده ؛ب پورصالح صدق ؛ا ،فرامیني

علمي  ۀنشري، «آموزانای بر انگیزه و پیشرفت رياضي دانشرايانه
 . 184-177(: 3)6، پژوهشي فناوری آموزش

 (1390) .ح كمرزرين ؛ف منزهگلشني ؛م شوشتری ؛ر ،اهرمي

ان ساخوآموزان ناراثربخشي آموزش دقت برتوانايي خواندن دانش»

شناسي افراد نشريه روان، «دختر پايه سوم ابتدايي شهر اصفهان
 .152-139: (3)1، استثنايي

بر ثر ؤمهای هیجاني تعیین عوامل اختالل» (1387) .ف ،باعزت

طه مجله پژوهش در حی، «آموزان مقطع ابتدايينارساخواني دانش
 .412-404: (4) 8، كودكان استثنايي

راهنمای ( 2011)  .اچ روتشتین ؛جي هیگینز ؛ال هجز ؛ما ،بورنشتین
و  كامران گنجي، )ترجمۀ افزار جامع فراتحلیلويرايش دوم نرم

 .دانشگاه عالمه طباطباييتهران: ( 1393، علي دالور

 يابيتحلیل و ارز( »1389) .س قرايي ؛م.س پورسید ؛ر.س ،پورسید
ی فصلنامه راهبردها، «های مختلف مغز و نارساخوانينقش قسمت

 .105-101: (3)3، آموزش

اثربخشي » (1395) .خ الحسینيابوالمعاني ؛ه صابری ؛پ ،حريری

شناسي بر مهارت برنامه تلفیقي آموزش مستقیم و آگاهي واج

ا آموزان دختر بخواني، درک مطلب و حافظه كاری در دانشروان

 . 81-49: (23)6، فصلنامه افراد استثنايي، «ت خواندنمشكال

مقايسه ( »1397) .م طاهر ؛م زنجانيلطیف ؛ع ،خانزادهحسین

حافظه كاری به كمک رايانه و روش  توانبخشياثربخشي 

آموزان مبتال به حسي بر بهبود كاركردهای اجرايي دانشچند

53-: (29)8، شناسي افراد استثناييفصلنامه روان، «نارساخواني

60 . 

 خشيتوانب تأثیر» (1395) .م طاهر ؛م زنجانيلطیف ؛ع ،خانزادهحسین
 نخواند عملكرد و اجرايي هایكنش بهبود بر ياررايانه شناختي

، شناسيروان عصب ۀنشري، «نارساخواني به مبتال آموزاندانش
2(7) :24-44.  

 نساني ومباني نظری و عملي پژوهش در علوم ا (1388) .ع ،دالور
 .چاپ هفتم ،. تهران: انتشارات رشداجتماعي

، «انارساخواني و راهكاره( »1385) .ح عیوضي ؛ع ،احمدآباد دهقان

 .30-24(: 55و  54)3نشريه تعلیم و تربیت استثنايي، 

ندن فراتحلیل مطالعات مرتبط با مهارت خوا» (1397) .ب ،زادهرسول

ي پژوهش -علمي فصلنامه، «آموزان دوره ابتداييدر دانش
 (.2)6، سالپژوهيتدريس

بود درک آموزش متقابل بر بهثیر أت»( 1394) .ر زادهكرماني ؛ا ،رضايي

های مجله ناتواني، «آموزان دختر ناساخوانمطلب و خواندن دانش
 . 65-49: (4)4، يادگیری

( 1398) .م نريماني ؛ن قراملكيصبحي ؛س بشرپور ؛ج.م ،رنجبر

های ای و تمرينرايانه -شناختي وانبخشيتمقايسه اثربخشي »

 شناختي بر بهبود حافظه كاری و توجه پیوستهعملي عصب روان

 9، ييشناسي افراد استثنافصلنامه روان، «آموزان نارساخواندانش

(34) :135-111. 

 روان شناسي و آموزش كودكان(. 1398نراقي، م؛ نادری، ع. )سیف

 ن: ارسباران.(، تهراDSM-5استثنايي )بر اساس

 ؛ن معتمديگانه ؛ا.ع ارجمندنیا ؛ر رستمي ؛ص لطفي ؛م ،يكتاشكوهي

 بر شناختي ایرايانه تمرين اثربخشي» (1393) .ع شريفي

تحقیقات  ۀمجل، «نارساخوان كودكان فعال حافظۀ عملكرد
   .56-46 :(3)23 ،شنوايي و دهلیزی

ثیر أت» (1388) .ت.م معتمدی تالوكي ؛ک نیاآذری ؛م ،صالحي

آموزان ای فعال تدريس بر پیشرفت سواد خواندن دانشهروش
فصلنامه   ،«های چهارم و پنجم ابتدايي استان مازندرانپايه

 . 97-60: (32)8، های آموزشينوآوری

بررسي ( »1382) .م محمودی؛ ف ييصحبا؛ ا دواچي ؛م ،عبدالخالقي

در ای با پرخاشگری رايانه –های ويدئويي ارتباط بازی
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 ۀفصلنام، «1382آموزان پسر مقطع راهنمايي تهران سال دانش
 .146-141 (:3)15، 41پیاپي  ،پزشكي دانشگاه آزاد اسالميعلوم

 يشناخت توانبخشي اثربخشي مقايسۀ» (1396) .ف امیني ؛ا ،پورعلي

ری آموزان اختالل يادگیای بر كاركردهای توجه در دانشرايانه

 ،يكودكان استثناي ۀفصلنام ،«دستستدست و رانارساخواني چپ
17(3): 73-84.  

های آموزشي كارگیری بازیهر بیثأبررسي ت( »1387) ه. ،فرهودی

ن: ، تهرا«سوم دبستان ۀای بر ابعاد خالقیت كودكان پايرايانه

و   TRIZشناسي،اولین كنفرانس ملي خالقیتمجموعه مقاالت 
 . نوآوری ايران مهندسي و مديريت

 .ح.م يارمحمديان ؛ا جعفریمیرشاه ؛ر.م عابدی ؛ح ،شبخفیاض

ح ارتقا خواندن، سط برنامه درسي ويژهثیر أتبررسي »( 1388)

، «جآموزان نارساخوان پايه سوم ابتدايي شهر ياسوخواندن دانش

: (4)2، ت آموزشيپژوهشي رهیافتي نو در مديري -فصلنامه علمي

93-118 . 

روش تصحیح ثیر أتبررسي » (1384) .م تفتياخوان ؛ه ،پورفیضي

مجله ، «های خواندننارساخواني ديويس در افزايش سطح مهارت
 (. 1)1، های نوين تربیتيانديشه

اندن یولوژيكي اختالل خودمبررسي اپی» (1393) .ع ،قرباني بیرگاني

ال سآموزان پسر مدارس ابتدايي شهرستان اهواز در در بین دانش

 .35-27: (1)، ودكانپرستاری ك نشريه ،«1392

های يادگیری ختاللا( »2003) دی. دبلیو دان ؛جي .دبلیو ،نبرگررُنك

و  تعلیم(، 1387، حمید علیزادهترجمۀ ) ،«انواع، ارزيابي، درمان
 .12-2(، 79) ،تربیت كودكان استثنايي

 ياثربخش» (1394) .ع آبادغنايي چمن ؛م.س اصغری نكاح ؛س ،كالني

 بر شناختيزبان رويكرد با افزارینرم هایبازی بر مبتني برنامۀ

اختالل  با آموزاندانش مطلب درک و خواندن دقت

  .84-66 :(4)4 ،های يادگیریناتوانيۀ فصلنام ،«خواندن

شناسايي و پیشگیری » (2006) جي. ارسكین ؛اچ ،تینینالی

پور هشتايجاني، ترجمه حسن، «زودهنگام مشكالت خواندن

یت مجله تعلیم و ترب ،(1388) نرگس نژاد مكاریعبادا...، علي
 .99-98، شماره استثنايي

 (1394) .ک گودرزی ؛ن فرخي ؛ع داناعرباني ؛س ،گودرزیمعظمي

 بر آن اثربخشي و رايانه از استفاده با ۀ كاریحافظ تقويت بررسي»

 خواننارسا آموزاندانش در خواندن صحت و خواندن عملكرد

 كودكان ۀفصلنام، «تهران شهر ابتدايي مقطع
  .19 :(3)15 ،استثنايي

سال از  12-8درک مطلب كودكان ( »1392) .م سیفي ؛م ،موسوی

 (. 2)2، مجله فارسي، «متون كهن

ی و ثیر بازی كامپیوترأت( »1384) .ش آثاری ؛ر.م دیمحم ؛م ،نجفي

تال توجهي و تكانشگری كودكان مبآموزش تايپ كامپیوتری، بر بي

ي دانشگاه علوم پزشك ۀمجل، «فعاليبیش -توجهبه اختالل نقص
 . 54-47(:3) 7، شهركرد
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