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Abstract
Introduction: The aim of the present research was to conduct a meta-analysis on the
effectiveness of play therapy studies on behavioral disorders in children.
Method: The method of this study was meta-analysis. Twenty two studies from throughout
Iran (1996 to 2012) including 637 participants were used in this meta-analysis. Data was
analyzed using standardized mean difference effect size method for fixed effect model or
Cohen’s d (Cohen, 1988, Hooman, 2008). All statistical operations were accomplished by
Comprehensive Meta-Analysis, Version 2.0 (Borenstein, Hedges, Higgins & Rothestein, 2005,
translated by Delavar & Ganji, 2012).
Results: Results showed that the mean of mixed-model of effect size was 0/434 for the fixed
effect model and 0/477 for the random effect model that both of them were significant in 0/001
level. In view of the fact that the effect sizes were heterogeneous, searches were done for
moderator variables. Results showed that there wasn’t any significant difference between the
effect sizes of studies, regarding the research design and gender of participants. The differences
between the effect sizes of studies about the effectiveness of play therapy studies on behavioral
disorders in children, regarding the age of participants and number of play therapy sessions
were significant.
Conclusion: It can be concluded that carrying out play therapies in many sessions and in lower
ages could decrease behavioral disorder symptoms in children.
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چکیده
مقدمه :هدف پژوهش حاضر فراتحلیل مطالعات اثربخشی بازی درمانی بر اختلالهای رفتاری کودکان در ایران بود.
روش :روش پژوهش حاضر از نوع فراتحلیل است ،از این رو با استفاده از پایگاههای اطلاعاتی داخلی و خارجی نسبت به یافتن و جمعآوری
تمام گزارشهای پژوهشی اقدام شد .نمونه مطالعات مورد استفاده شامل 22مطالعه انجام شده از  1335تا  1391در سراسر کشور بود که 733
نفر آزمونی را در بر میگرفت .دادههای حاصل از این  22مطالعه با روش اندازه اثر تفاوت میانگین استاندارد شده یا  dکوهن برای مدل اثرهای
ثابت مورد فراتحلیل قرار گرفتند .تمام عملیات آماری با استفاده از ویرایش دوم نرمافزار جامع فراتحلیل انجام شد.
یافتهها :یافتهها نشان دادند که میانگین اندازه اثر کلی مطالعات مورد بررسی برای مدل اثرات ثابت برابر  0/232و برای اثرات تصادفی برابر
 0/233میباشد که هر دو معنادار هستند .با توجه به این که اندازههای اثر ناهمگون بودند ،نسبت به جست و جوی متغیرهای تعدیل کننده
اقدام شد .یافته ها نشان داد که بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی با توجه به طرح پژوهش و جنسیت آزمودنیها ،تفاوت معناداری وجود
نداشت .اما بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی در زمینه اثربخشی بازی درمانی بر اختلالهای رفتاری کودکان با توجه به سن آزمودنیها ،نوع
متغیر مستقل و تعداد جلسههای بازی درمانی تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجهگیری :برگزاری جلسههای بازی درمانی بطور کامل و در جلسههای متعدد و در سنین پایینتر میتواند اختلالهای رفتاری کودکان را
بهبود بخشد.
کلید واژهها :بازیدرمانی ،اختلال رفتاری ،فراتحلیل ،کودکان
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مقدمه
بازی همواره و در همیشه تاریخ وجود داشته است .بازی همزاد و
همنشین همیشگی نوزادان،کودکان و نوجوانان بوده است .بازی
آینهی بیزنگاری است که هزارتوی وجود بازیکنان را به روشنی
باز مینمایاند .تصور دنیایی بدون کودکان و کودکانی بدون بازی،
اگر نگوییم ناممکن ،دستکم بسیار دشوار است .بازی پنج ویژگی
اساسی دارد :از درون فرد برانگیخته میشود ،آزادانه انتخاب
میشود ،لذتبخش است ،واقعیتگریز است و بازیکنان به طور فعال
در آن شرکت دارند [ .]1فرهنگ توصیفی انجمن روانشناسی
آمریکا [ ]2بازی درمانی را این گونه تعریف کرده است :استفاده از
فعالیتها و وسایل بازی (مثل گل سفالگری ،آب ،مکعب،
عروسکها ،عروسکهای خیمه شب بازی ،نقاشی و رنگ انگشتی)
در روان درمانی کودک .روشهای بازی درمانی بر این نظریه استوار
است که این گونه فعالیتها ،زندگی هیجانی و خیالپردازیهای
کودک را منعکس میکنند و کودک را قادر میسازند تا احساسات
و مشکلات خود را به نمایش بگذارد ،روشهای جدید را آزمایش
کند و با روابط ،نه فقط از طریق کلمات ،بلکه در عمل آشنا شود.
این نوع رواندرمانی که بر دنیای درونی و تعارضهای ناهشیار
کودک ،همچنین زندگی روزمره و روابط جاری او تمرکز دارد،
ممکن است غیر رهنمودی باشد ،اما در عین حال میتواند در سطح
رهنمودیتر یا تحلیلیتر و به صورت تعبیری نیز اجرا شود.
بازی ،افکار درونی کودک را با دنیای خارجی او ارتباط میدهد و
باعث میشود کودک بتواند اشیای خارجی را تحت کنترل خود
درآورد .بازی به کودک اجازه میدهد تا تجربیات ،افکار و احساساتی
را که برای او تهدیدآمیز هستند نشان دهد [ .]3لندرت ،ری و
براتون [ ]2بر این باورند که بازی درمانی کودک محور تاثیر مثبتی
بر روی رفتار و هیجانات دارد .ری ،براتون ،رینه و جونز [ ]5با
بررسی حدود یکصد مطالعه در مورد اثرات بالینی بازی درمانی بر
بیماریهای گوناگون ،یافتند که بازی درمانی بر روی گروه وسیعی
از مشکلات کودکان تاثیر بسیار زیادی دارد .در نگاهی کلی میتوان
تاریخچه و تحولات بازی درمانی را به بازی درمانی به شیوه روان
تحلیلگری بر اساس فعالیتهای آنا فروید و ملانی کلاین ،بازی
درمانی رهایشی بر اساس فعالیتهای دیوید لوی ،بازی درمانی
ارتباطی بر اساس فعالیتهای جسی تافت و فردریک آلن و بازی
درمانی بیرهنمود یا مراجعمحور بر اساس فعالیتهای کارل راجرز
و ویرجینیا اکسلاین تقسیم بندی کرد [.]7
متخصصان ،بازیدرمانی را در بهبود مشکلات رفتاری برونیسازی
شده نظیر مبارزه کردن و مشکلات درونیسازی شده نظیر بداخلاقی،
کودکان بسیار موثر یافتهاند [ .]3در طول سالها ،روانشناسان بر
اهمیت بازی در رواندرمانی کودکان به دلایل متعددی اشاره کرده
اند-1 :بازی به کودکان اجازه میدهد تا احساسات خود را به صورتی
کارآمد بیان کنند و برای انجام این کار ،بازی راهی طبیعی است،
-2بازی به بزرگسالان اجازه میدهد که وارد دنیای کودکان شوند
و به کودکان نشان دهند که آنها را به رسمیت میشناسند و

میپذیرند -3 ،مشاهده کودکان در حین بازی ،به بـزرگسالان کمک
میکند تا آنها را بهتر درک کنند -2 ،از آنجایی که بازی برای
کودکان لذتبخش است ،کودکان را ترغیب میکند تا آرام باشند و
از این رهگذر اضطراب و حالت دفاعی آنان را کاهش میدهد-5 ،
بازی فرصتهایی را برای رهاسازی احساسات نظیر خشم و ترس
در اختیار کودکان قرار میدهد که بیان آنها به شیوه ای دیگر
دشوار است -7 ،بازی فرصتی را برای کودکان فراهم میسازد تا
مهارتهای اجتماعی کسب کنند و -3بازی به کودکان فرصت می
دهد تا نقشهای جدید را بازی کنند و در محیطی ایمن رویکردهای
گوناگون حل مساله را مورد آزمایش قرار دهند [.]1
پیاژه یکی از نخستین کسانی بود که دریافت بازی وانمودسازی به
کودکان امکان میدهد تا مهارت های تازه کسب شده را تمرین
کرده و بهبود بخشند .پژوهشگران دریافتهاند که بازی وانمودسازی
میتواند مهارتهای شناختی و اجتماعی را نیرومند سازد .از این
گذشته مطالعات نشان دادهند که بازی به توجه ،حافظه ،استدلال
منطقی ،زبان ،تخیل و آفرینندگی کودکان کمک کرده و آنها را
قادر میسازد تا دیدگاه سایرین را ببینند [ .]1پژوهشگران یافتهاند
که بازی خیالی علاوه بر کمک به رشد شناختی ،باعث افزایش
خودآگاهی ،اعتماد به نفس ،خویشتنداری ،مهارتهای حافظه و
زبان کودکان میشود [.]8
لاندرت [ ]9بازیدرمانی کودک محور را با گسترش رویکرد بازی
درمانی بیرهنمود اکسلاین تدوین کرد .لاندرت [ ]2برای کار کردن
با کودکان براساس این رویکرد ،موارد زیر را توصیف کرده است:
-1کودکان نسخه کوچکی از بزرگسالان نیستند ،بنابراین بازی
درمانگر نباید با آنها این گونه برخورد کند-2 ،آنان قادرند که
تمامی هیجانهای انسانی را بیان کنند-3 ،سزاوار احترام هستند و
بایستی برای بیهمتائیشان ارزشگذاری شوند -2 ،کودکان
انعطافپذیر هستند -5 ،از توانایی ذاتی برای رشد برخوردارند-7 ،
کودکان به طور طبیعی از طریق بازی ارتباط برقرار میکنند-3 ،
حق دارند خودشان را به صورت غیرکلامی بیان کنند-8 ،نحوه
بهرهمندی از جلسههای درمانی را تعیین میکنند -9 ،براساس
سرعت خودشان رشد میکنند و بازی درمانگر باید در این فرایند
شکیبا باشد.
پیشینه پژوهشی در زمینه انواع روشهای بازیدرمانی در اختلال
های رفتاری و روانی کودکان در ایران و جهان نسبتا محدود است.
تاکنون تاثیر بازیدرمانی بر روی سازگاری اجتماعی و روانشناختی
کودکان [ ،]10مفهوم خود دانشآموزان ،پیشرفت خواندن و منبع
کنترل [ ]12 ,11مشکلات گفتاری کودکان [ ،]12مراحل مختلف
رشد کودکان [ ،]13پیش از عمل جراحی بر پیامدهای آن [، ]12
مشکلات درونی سازی شده [ ،]18-15مشکلات برونیسازی شده
[ ،]19اختلالها و مشکلات رفتاری و هیجانی کودکان [،]29-20 ,3
اضطراب و افسردگی و افزایش سطح حرمت خود [،]37-30
کودکان شاهد خشونت خانوادگی [ ،]3شدت علایم اختلال نارسایی
توجه /بیشفعالی [ ،]39 ,32 ،38 ,33بیتوجهی و تکانشگری
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کودکان با اختلال نارسایی توجه /بیشفعالی [ ،]21 ,20عزتنفس
دانشآموزان نابینا [ ،]19کاهش ترس از شب [ ،]22پرخاشگری
کودکان [ ،]27-23 ,25مهارتهای ارتباطی [ ،]23سبکهای
فرزندپروری [ ،]28اختلال سلوکی کودکان [ ،]29کاهش اضطراب
و افزایش احساسات مثبت و سطح سازگاری عمومی [ ،]7کاهش
کمرویی و گوشهگیری اجتماعی [ ،]50هراس خاص [ ،]51ترس
اجتماعی اضطراب جدایی [ ،]53 ,52تعامل اجتماعی [ ،]52علائم
آسیبدیدگی تحولی [ ،]55تواناییهای ذهنی [ ،]57کاهش
خطاهای املایی دانشآموزان دارای اختلال نوشتن [ ،]53فعالیت
های ذهنی و شاخصهای ایمنی شناختی [ ،]58نشانههای مرتبط
با سوگ و آسیب ناشی از واقعه زلزله [ ،]53رشد ادراک حرکتی-
بینایی کودکان [ ،]59 ,53کاهش هراس اجتماعی [ ،]70مورد
بررسی قرار گرفته است.
براتون و همکاران [ ]3با انجام فراتحلیل بر روی  93مطالعه که در
فاصله  1953تا  2000صورت گرفته و  3273آزمودنی را در بر
میگرفت ،میانگین اندازه اثر را  0/80گزارش کردند .آنها یافتند
که اندازه اثر مطالعاتی که والدین را درگیر فرآیند بازیدرمانی
کودکان کردهاند بسیار بیشتر از مطالعاتی است که بازیدرمانی
توسط متخصصان به تنهایی انجام شده است .همچنین یافتههای
براتون و همکاران [ ]3حاکی است که اندازه اثر بازیدرمانی با توجه
به جنسیت و سن آزمودنیها و نوع رویکرد بازیدرمانی مورد
استفاده تفاوتی نداشته است .از آنجایی که پژوهشهای مربوط به
اثربخشی بازیدرمانی بر اختلالهای رفتاری-روانی کودکان در
سالهای اخیر در کشورمان افزایش چشمگیری یافته است ،انجام
بررسیهای فراتحلیل در این مرحله میتواند ضمن بازنگری
مطالعات پیشین ،نتایج آنها را ترکیب و به برآورد دقیقتر و نتایج
واحدی بینجامد .ترکیب نتایج و استفاده از پژوهشهای پیشین به
عنوان واحد تحلیل برای به دست آوردن یک تصویر کلی و بدون
ابهام در زمینه تاثیر بازیدرمانی در این برهه زمانی در کشور مفید
و مؤثر است.
پژوهشگران به طور سنتی در مورد تعمیمپذیری یافتههای پژوهشی
از طریق بررسی پیشینه پژوهشی ،نتیجهگیری میکنند .در بررسی
پیشینه پژوهشی ،پژوهشگر تعدادی از پژوهشهایی که به یک
موضوع خاص پرداختهاند را مطالعه و سپس برای خلاصه کردن و
ارزشیابی پیشینههای پژوهشی مقالهای تهیه میکند .گاهی یک
بررسی ،گزارشی است که نویسنده در مورد یافتههای پژوهشی ارائه
و در مورد پیشینه پژوهشی نتیجه گیری میکند .نتیجه گیریها در
یک گزارش پیشینه پژوهشی بر برداشتهای ذهنی نویسنده استوار
است .در سالهای اخیر برای مقایسه تعداد بسیار زیادی از پژوهش
ها در یک حیطه خاص ،روش دیگری طراحی شده است ،این روش
فراتحلیل نام دارد .
پژوهشگر در روش فراتحلیل نتایج واقعی تعدادی از پژوهشها را
ترکیب میکند .در این تحلیل ،برای مقایسه یک یافته معین در
بررسی پیشینه پژوهش ،مجموعهای از روشهای آماری با استفاده

از اندازههای اثر به کار گرفته میشود .در این روش به جای تکیه
بر قضاوتها در مورد یک گزارش بررسی پیشینه پژوهشی ،میتوان
نتیجهگیری آماری به عمل آورد .اطلاعات حاصل از یک فراتحلیل
بسیار سودمند و آگاهی بخش هستند .در یک بررسی پیشینه
پژوهشی به روش سنتی ،دستیابی به نتیجهگیری کلی از نوع
فراتحلیل ،بسیار دشوار است [ .]72 ,71هدف اصلی پژوهش حاضر
بررسی فراتحلیل پژوهشهای انجام گرفته داخلی در زمینه
اثربخشی انواع روشهای بازیدرمانی بر اختلالهای رفتاری
کودکان است.

روش
روش پـــژوهش حاضـــر از نـــوع فراتحلیـــل اســـت .در ایـــن
پــژوهش ابتــدا بــا اســتفاده از کلیــد واژههــای بــازی ،بــازی
درمــانی ،بــازیدرمــانی گروهــی ،بــازیدرمــانی کــودک محــور،
بازیدرمانگری ،اسـباببـازی ،بـازی آزاد ،بـازی آفریننـده ،بـازی
آموزشــی ،بــازی اجتمــاعی ،بــازی انفــرادی ،ماســه بــازی ،شــن
بــازی ،بــازی بــا قاعــده ،بــازی پــیش دبســتانی ،بــازی تخیلــی،
بازی تقلیـدی ،بـازی جسـمانی ،بـازی حرکتـی ،بـازی حسـی-
حرکتی ،بازی خیـالی ،بـازی کـامپیوتری ،بـازی رایانـهای ،بـازی
فکری ،بازی نمـادین ،بـازی ویـدیویی ،بـازی بـا حبـاب ،حبـاب
بــازی ،عروســک بــازی ،وســایل بــازی ،هنــر درمــانی و نظیــر
ایــنهــا در پایگــاههــای اطلاعــاتی داخلــی و خــارجی ماننــد:
MEDLINE,
Noormags
ERIC,
Ensani,
PsycINFO, PubMed, ASE, ISC, Iranpsych,
Iranmedex, Ensani, Irandoc, Magiran, SID,
 SCI/ SSCI, PsycARTICLES, Irost, Riecو

موتورهای جسـتجوی گونـاگون نسـبت بـه یـافتن و جمـعآوری
تمــام مقالــههــای منتشــر شــده بــه زبــان فارســی و انگلیســی،
خلاصــه مقالــات همــایشهــا ،نتــایج پــژوهشهــای کشــوری و
اســتانی ،پایــاننامــههــای کارشناســی ارشــد و دکتــری کــه بــه
نحــوی بــه بررســی اثربخشــی بــازی درمــانی بــر اختلــالهــای
رفتــاری کودکــان و نوجوانــان در ایــران پرداختــه بودنــد اقــدام
شد .همچنـین بـرای یـافتن پایـاننامـههـای کارشناسـی ارشـد،
دکتــری و دکتــرای حرفــهای کــه گــزارش پژوهشــی آنهــا بــه
صورت مقاله بـه چـان نرسـیده بـود بـه دانشـگاههـا و مؤسسـه
هــای آمــوزش عــالی مراجعــه شــد .بــدین ترتیــب تمــامی
پژوهشهای انجـام شـده در فاصـله سـالهـای  1335تـا 1391
گـردآوری شـدند .بـرای وارد کـردن هـر پـژوهش در فراتحلیـل
ملاکهای زیر در نظر گرفته شدند:
 -1پژوهشها در سازمانها ،دانشگاهها و /یا مراکز آموزش عالی
انجام شده باشند.
 -2پژوهشها در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری انجام شده
باشند.
 -3پژوهشها با استفاده از ابزارها و روشهای معتبر و دارای
ویژگیهای روانسنجی مطلوب انجام شده باشند.
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-2پژوهشها با یکی از روشهای آزمایشی و /یا شبه آزمایشی
انجام شده باشند.
-5پژوهشها از نظر اصول روش شناختی به درستی انجام شده
باشند.
-7پژوهشها اندازه اثر را گزارش کرده یا اطلاعات لازم برای
محاسبه آن را ارائه کرده باشند.
 -2پژوهشها حداقل بر روی  5نفر آزمودنی انجام شده باشند.
همچنین برای انتخاب و استخراج اطلاعات پژوهشهای گوناگون
نسبت به تهیه یک فهرست وارسی اقدام شد .محتوای این فهرست
با تکیه بر ادبیات پژوهشی و نظرسنجی از سه نفر از صاحب نظران
فراتحلیل و بازیدرمانی تهیه و نهایی شد .از این فهرست برای
کدگذاری پژوهشها استفاده و کدگذاری توسط دو نفر ارزشیاب
بصورت جداگانه صورت گرفت .سرانجام پایایی این ارزیابها با
ضریب کاپا معادل  0/33محاسبه شد .در پاره ای موارد پژوهشگران
ناگزیر از اصلاح بخشهای گوناگون پژوهشها از جمله روشهای
آماری آنها شدند .با توجه به ملاکهای ورود پژوهشها در
فراتحلیل حاضر و همچنین نتایج ارزیابیها ،از میان پژوهشهای
انجام شده فقط  22پژوهش انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفتند.
بسیاری از صاحبنظران ،انجام فراتحلیل حتی بر روی تعداد
مطالعاتی بسیار کمتر از این را بشرط رعایت ملاکها و شرایط ،قابل
قبول میدانند [ .]73 ،72 ،71تحلیل دادههای پژوهش بر اساس
روش اندازه اثر تفاوت میانگین استاندارد شده یا  dکوهن برای مدل
اثرهای ثابت صورت پذیرفت .تمام عملیات آماری با ویرایش دوم
نرمافزار جامع فراتحلیل [ ]73 ،72 ،71انجام شد.

یافته ها
جــدول  1فراتحلیــل مطالعــات اثربخشــی بــازی درمــانی بــر
اختلــالهــای رفتــاری-روانــی کودکــان را براســاس  22مطالعــه
نشان میدهد .میـانگین انـدازه اثـر کلـی مطالعـات انجـام شـده
در زمینــه اثربخشــی بــازی درمــانی بــر اختلــالهــای رفتــاری
کودکــان بــرای مــدل اثــرات ثابــت برابــر  0/232و بــرای اثــرات
تصــادفی برابــر  0/233مــیباشــد کــه هــر دو در ســطح 0/001
معنــادار هســتند .بــدین ترتیــب فــرض صــفر مبنــی بــر اینکــه
متوســط کلــی انــدازه اثــر تفــاوت نــدارد رد میشــود .بــر اســاس
ملــاکهــای کــوهن [ ]72بــرای تفســیر معنــاداری عملــی انــدازه
اثر ،ارزشهـای  dبالـا نشـانگر میـزان انـدازه اثـر زیـاد هسـتند.
بنــابراین میــانگین انــدازه اثــر پــژوهش حاضــر ( )0/232را مــی
توان به عنوان اثر متوسط بـازیدرمـانی بـر بهبـود اختلـالهـای
رفتاری کودکان تفسیر کرد.
نمـــودار  1فاصـــله اطمینـــان انـــدازه اثـــر  22مطالعـــه بـــرای
اثربخش ـی بــازیدرمــانی بــر اختلــالهــای رفتــاری کودکــان را
نشــان میدهــد .همــانطور کــه در نمــودار  1مشــاهده مــیشــود
انــدازه اثــر مطالعــات مــورد بررســی بجــز مطالعــات شــماره  2و
 21همگــی در ســطوح  0/01درصــد معنــادار هســتند و همــان-
گونــه کــه پیشــتر آمــد میــانگین انــدازه اثــر کلــی تمــام ایــن 22
مطالعــه در هــر دو مــدل اثــرات ثابــت و تصــادفی در ســطح
 0/001معنــادار مــیباشــند .بالــاترین انــدازه اثــر در  22مطالعــه
مــورد بررســی بــه ترتیــب مربــوط بــه مطالعــات شــماره ،11 ،9
 1 ،7 ،10است.

جدول  .1دادههای فراتحلیل اثربخشی بازیدرمانی بر اختلالهای رفتاری کودکان
مطالعه

سال

طرح

 1قادری و همکاران
 2ذوالمجد و همکاران
 3زارع و احمدی
 2جلالی و همکاران
 5جنتیان و همکاران
 7زارعپور و همکاران
 3جلالی و مولوی
 8کاراحمدی و جلالی
 9سعادت
 10بابایی و همکاران
 11جعفری و همکاران
 12ابراهیمی و همکاران
 13تکلوی
 12جلالی و همکاران
 15عبدخدایی و صادقی
 17گنجی و همکاران
 13آذرنیوشان و همکاران
 18رضایی و همکاران
 19برزگر و همکاران
 20بزمی و نرسی
 21سلطانیفر و همکاران
 22نساییمقدم و همکاران

1385
1387
1387
1383
1383
1388
1389
2011
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1390
1391
1391
1391
1391
1391
1391

1
2
1
1
2
1
2
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

nE
12
3
5
15
15
12
15
15
70
12
25
20
15
15
15
25
15
15
15
30
12
17

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،9شماره  ،2تابستان 9394

nC
12
3
15
15
12
15
15
20
12
25
10
15
15
15
15
15
17

D
0/833
0/201
0/337
0/351
0/252
0/821
0/780
0/535
0/922
0/855
0/90
0/39
0/321
0/33
0/208
0/551
0/39
0/53
0/332
0/358
0/192
0/375

̂2i

0/181
0/322
0/387
0/211
0/179
0/233
0/180
0/135
0/032
0/182
0/088
0/213
0/201
0/223
0/177
0/228
0/203
0/183
0/187
0/155
0/093
0/290
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نمودار  .1فاصله اطمینان اندازه اثر مطالعات اثربخشی بازیدرمانی بر اختلالهای رفتاری کودکان
طرح پژوهش 1 :شبه آزمایشی و  2آزمایشی؛  nEو  nCبه ترتیب حجم نمونه گروههای آزمایشی و کنترل

نمودار  .2نمودار قیفی اندازه اثر مطالعات خطای استاندارد میانگین در مدل اثرات ثابت

با این که محاسبه اندازه اثر کلی در فراتحلیل مهم است ،اما
ارزشیابی ناهمگونی برآوردهای اثر پیرامون میانگین آنها مهمتر
است .باید بدانیم که آیا تغییرپذیری در اندازههای اثرفقط ناشی از
خطای نمونهگیری است ،یا میزان تغییرپذیری بیش از آن است که
بتوان آن را با خطای نمونهگیری تبیین کرد .معمولاً به این سؤال با
آماره ناهمگونی  Qپاسخ داده میشود .هنگامی که فرض صفر
ناهمگونی را فقط ناشی از خطای نمونهگیری میداند ،آماره  Qاز
توزیع مجذورکای با درجه آزادی  k-1پیروی میکند.
هنگامی که فراتحلیل بر روی تعداد کمی از پژوهشها انجام می
شود ،آماره ناهمگونی  Qقدرت آماری اندکی دارد .در این صورت
کامل کردن آماره ناهمگونی  Qبا شاخص  I2مطلوبتر است.
شاخص  I2درصدی است که درباره میزان تغییرپذیری در توزیع
اندازه اثر ناشی از ناهمگونی واقعی (یعنی ناهمگونی نه بر اثر خطای
نمونهگیری بلکه ناشی از بسیاری متغیرهای میانجی گوناگون)
اطلاعات زیادی میدهد .برای بررسی ناهمگونی مطالعات از
شاخص  Qاستفاده شد .شاخص  Qبرای  22مطالعه با درجه آزادی
 21برابر با  30/231محاسبه شد که در سطح  0/05معنادار است،
بنابراین فرض صفر تایید شده و نتیجه گرفته میشود که مطالعات
مورد بررسی نامتجانس و ناهمگون هستند .هر چند تعداد مطالعات
کم نیست با این حال آماره  I2نیز محاسبه شده و برابر 30/727
بود که باز هم نشانگر ناهمگونی بسیار قابل توجه در مطالعات است.
بدین ترتیب مطالعات مورد بررسی در یک اندازه اثر حقیقی مشترک
هستند و تفاوتهای اندازه اثر ناشی از خطای نمونه گیری است .از

سوی دیگر محاسبههای مربوط به اثر تصادفی نیز معنادار بودند،
بنابراین ناهمگونی مطالعات ناشی از روش آماری نیست ،به همین
دلیل از مدل اثرهای ثابت استفاده و نسبت به جست و جوی
متغیرهای تعدیل کننده اقدام شد.
همچنین برای بررسی تورش چان و انتشار ،نمودار قیفی توسط
نرمافزار جامع فراتحلیل ترسیم گردید و از  Nایمن از خطای
کلاسیک استفاده شد .همانگونه که نمودار  2نشان میدهد،
پژوهش حاضر تا اندازهای دارای تورش چان و انتشار میباشد .این
امر میتواند ناشی از حجم نمونه مطالعات مورد استفاده باشد .آزمون
 Nایمن از خطای کلاسیک نیز نشان داد که تفاوت بین مطالعات
مشاهده شده و مطالعات جا افتاده قابل توجه است .آزمون تعداد
ناکامل بیخطر روزنتال ( )Fail-safe Nتعداد مطالعات گم شده
(با میانگین اثر صفر) محاسبه میکند که بایستی به تحلیل افزوده
شوند تا به یک اثر کلی نامعنادار آماری بینجامد.
بـا توجـه به این که اندازههای اثر ناهمگون هســـتند ،گام بعدی
جســـت و جوی متغیرهـای میـانجی یـا تعدیل کننده اســـت که
میتواننـد تغییرپـذیری انـدازههـای اثر را تبیین کنند .در اینجا به
عنوان متغیرهــای میـانجی ،طرح پژوهشـــی کــه متمــایز کننــده
طرحهای آزمایشـــی (جایگزینی تصـــادفی) و شـــبه آزمایشـــی
(جایگزینی غیرتصادفی) است ،جنسیت آزمودنیها (دختر ،پسر ،هر
دو) ســن آزمودنی (بالاتر از  7ســال و زیر  7ســال) ،نوع مداخله
(روش بازی درمانی) و تعداد/ساعتهای جلسههای آموزشی را که
بجز سـن همگی مقوله ای هســتند انتخاب شدند .خلاصه میانگین
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انـدازههـای اثر برای این پنج متغیر تعـدیـل کننده به تفکیک در
جدول  2آمده است.
جدول  .2خلاصه میانگین اندازههای اثر برای پنج متغیر تعدیل کننده در
فراتحلیل
طبقه

k

d

Q

روش پژوهش

3
15

0/323
0/197

1/221
1/101

آزمایشی
شبه آزمایشی
دختر
پسر
هردو

2
3
11

0/391
0/387
0/298

2/213
2/301
2/277

زیر  7سال
بالای  7سال

18
2

0/823
0/232

3/332
1/219

جنسیت

سن

روش بازیدرمانی

شناختی -رفتاری
کودک محور
تحولی
سایر /نامشخص

9
1
1
11

0/729
0/551
0/192
0/282

2/533
3/301
2/892
2/018

9
10
3

0/227
0/532
0/598

3/203
3/899
5/121

تعداد جلسات

 5تا 8
 9تا 12
بیشتر از  12جلسه

همانگونه که در جدول  2مشاهده میشود ،بررسی اندازه اثر
متغیرهای تعدیل کننده نشان داد که بین اندازه اثر مطالعات مورد
بررسی با توجه به طرح پژوهش و جنسیت آزمودنیها ،تفاوت
معناداری وجود نداشت .اما بین اندازه اثر مطالعات مورد بررسی در
زمینه اثربخشی بازیدرمانی بر اختلالهای رفتاری روانی کودکان
با توجه به سن آزمودنیها ،نوع متغیر مستقل و تعداد جلسههای
آموزش بازیدرمانی تفاوت معناداری وجود داشت .بدین ترتیب
متغیرهای سن آزمودنیها و تعداد جلسههای بازیدرمانی در
پژوهش حاضر به عنوان متغیرهای تعدیل کننده عمل کرده و بر
اندازه اثر کلی ،تاثیر گذاشتهاند.

بحث
پژوهش حاضر برای بررسی فراتحلیلی مطالعات اثربخشی
بازیدرمانی بر اختلالهای رفتاری-روانی کودکان ایرانی انجام شد،
تا از این رهگذر ضمن ترکیب یافتههای متفاوت مطالعات موجود،
امکان نتیجهگیری دقیقتر در این زمینه را فراهم سازد .نتایج نشان
داد که میانگین اندازه اثر کلی مطالعات انجام شده در زمینه
اثربخشی بازیدرمانی بر اختلالهای رفتاری کودکان برای مدل
اثرات ثابت برابر  0/232و برای اثرات تصادفی برابر  0/233میباشد
که هر دو در سطح 0/001معنادار هستند .بنابراین میانگین اندازه
اثر پژوهش حاضر ( )0/232را میتوان به عنوان اثر متوسط بازی
درمانی بر اختلالهای رفتاری کودکان تفسیر کرد .این یافته با سایر

پژوهشهای داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه [ ]3همسو
است .هر چند نبایستی از نظر دور داشت که اندازه اثر گزارش شده
توسط براتون و همکاران [ ]3بیشتر از پژوهش حاضر بوده است .از
این گذشته متغیرهای سن آزمودنیها و تعداد جلسههای بازی-
درمانی در پژوهش حاضر به عنوان متغیرهای تعدیل کننده عمل
کرده و بر اندازه اثر کلی ،تاثیر گذاشتهاند .در تبیین این یافتهها
میتوان به تفاوت تعداد مطالعات مورد استفاده ( 93مطالعه در برابر
 22مطالعه) ،تعداد آزمودنیهای مطالعات ( 3273نفر در برابر 733
نفر) ،میانگین سن آزمودنیها و تعداد جلسههای بازیدرمانی اشاره
کرد .با وجود این هردو پژوهش فراتحلیل بر اهمیت و نقش
رویکردهای گوناگون بازیدرمانی بازی در بهبود و کاهش انواع
اختلالهای رفتاری -روانی و کمک به رشد کودکان تاکید دارند.
درمانگران کودکان همواره در تنگنا قرار دارند تا بهترین و اثربخش
ترین نوع درمان را به مراجعان خردسال خویش ارائه کنند .از سوی
دیگر اثربخشی مداخلههای روانی بطور تاریخی مورد شک و تردید
جامعه و دست اندرکاران بهداشت روانی بوده است .به هر حال در
سایه انبوه پژوهشهای صورت گرفته در سالهای اخیر بر اهمیت
مداخله های زود هنگام و بکارگیری تدبیرهای درمانی مناسب که
دارای پشتوانه علمی و تجربی بوده و به گونه ای طراحی شدهاند
که نیازهای خاص کودکان را بخوبی برآورده سازند تاکید شده است.
برنامههای درمانی نباید بصورت انبوه تولید شوند ،حتی اگر مراجعان
مشکلات کم و بیش مشابهی داشته باشند ،بلکه هر برنامه باید با
مشکلات و نیازهای مراجعان تناسب داشته باشد [.]75 ,72
کودکان از توانایی لازم برای بیان مناسب افکار ،تجربیات و
احساساتشان از طریق زبان انتزاعی برخوردار نیستند .اشیاء و
وسایل محسوس نظیر انواع اسباببازی و سایر تجربیات بازی
محور که در بازیدرمانی ارائه میشود ،روش مناسب و از نظر
عاطفی بیضرری برای ابراز تجربیات ناخوشایند و دشوار آنان فراهم
میسازد .از این رو بازیدرمانی مداخلهای اثربخش برای طیف
گسترده ای از مشکلات کودکان در هر سن و از هر جنسیت و در
هر گونه محیطی است .دیکاستر [ ]77فراتحلیلها را بسته به هدف
و اطلاعاتی که فراهم میکنند به سه دسته تقسیم میکند :نوع اول
قدرت یک اثر در ادبیات پژوهش را خلاصه میکند .هدف اصلی آن
این است که بود یا نبود اندازههای اثرفرضی را تعیین و قدرت آنها
را اندازهگیری کند .نوع دوم تلاش دارد مشخص کند کدام
متغیرهای میانجی بر قدرت یک اثر تاثیر میگذارند .نوع سوم تلاش
میکند تا از فراتحلیل برای فراهم کردن شواهد تازه برای یک
نظریه استفاده کند .این نوع از تحلیل به فراسوی متغیرهای میانجی
مورد بررسی در مطالعات اولیه رفته و متغیرهای بالقوه جدیدی را
معرفی میکند .از آن گذشته مواردی که باید در ادبیات پژوهشی
بیشتر مورد توجه و بررسی قرار گیرند را معین مینماید .فراتحلیل
میتواند نقایص ساختاری و منابع سوگیری مطالعات اولیه را
مشخص ساخته و سوالهای پژوهشی مناسبی برای آینده مطرح
کند.

مجله علوم رفتاري ،دوره  ،9شماره  ،2تابستان 9394

فراتحلیل اثربخشی بازیدرمانی بر اختلالهای رفتاری کودکان 113 /

در نمونــهگیــری مطالعــات پیشــین بــرای بررســی فراتحلیــل
حاضر ،به گونـهای عمـل شـد تـا از تـورش در نمونـهبـرداری از
یافتـههــا ،بحـث درون و بیــرون ســطل آشـغال ،یکتــایی و عــدم
اســـتقلال اثـــرات ،تاکیـــد بـــیش از حـــد براثـــرات انفـــرادی و
ســرانجام مشــکل ترکیــب ســیبهــا و پرتغــالهــا بــه عنــوان
محــدودیتهــای فراتحلیــل تــا ســرحد امکــان پیشــگیری شــود
[ .]71از ایــن رو بــه منظــور رعایــت اصــول اخلــاقی پــژوهش،
بــدون هیچگونــه پیشــداوری نســبت بــه گــردآوری تمــامی
پیشــینه پژوهشــی موجــود اقــدام و از معرفــی پــژوهشهــای
ضــعیف بــه لحــا روششناســی ،مــدل آمــاری ،یافتــههــا و
مواردی از ایـن قبیـل خـودداری شـد .در پـژوهش حاضـر فقـط
 22مطالعه دارای ملـاکهـای لـازم و مناسـب بـرای وارد کـردن
در فراتحلیـــل بودنـــد .بســـیاری از صـــاحبنظـــران ،انجـــام
فراتحلیــل حتــی بــر روی تعــداد مطالعــاتی کمتــر از ایــن را
بشرط رعایـت سـایر ملـاکهـا و شـرایط ،قابـل قبـول میداننـد
[.]73 ,71
در کتــاب راهنمــای انتشــارات انجمــن روانشناســی آمریکــا []73
گفتــه شــده ،بــرای اینکــه خواننــده اهمیــت یافتــههــای شــما را
بطــور کامــل درک کنــد ،تقریبــا همیشــه لــازم اســت کــه نــوعی
انــدازه اثــر یــا نیــروی رابطــه در بخــش نتــایج گــزارش شــود .از
این گذشـته انجـام مطالعـات فراتحلیـل نیازمنـد محاسـبه انـدازه
اثر است که در پاره ای مـوارد بسـیار دشـوار و وقـت گیـر اسـت.
پژوهشــگران بایــد ترغیــب شــوند تــا ضــمن بکــارگیری روش
های آمـاری مناسـب ،مقـدار انـدازه اثـر را نیـز در گـزارشهـای
خود ارائـه نماینـد و سـردبیران و ویراسـتاران مجلـههـای علمـی
نیز در ایـن زمینـه اهتمـام ورزنـد تـا چراغـی فـرا روی پـژوهش

های بعدی باشـد .بـرای تعیـین انـدازه اثـر روشهـای مختلفـی
وجود دارند که علاقه منـدان بـرای آشـنایی بـا آنهـا مـیتواننـد
به کتابهای آمار پیشرفته مراجعه کنند.
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