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 Background and Purpose: One of the most important criteria for defining and identifying of 

intellectual disability is significant problems in adaptive behaviors. Since play is one of the ways to 

improve adaptive behavior in these children, it seems that conducting a meta-analysis will help 

determine the actual effect of play-based interventions on their adaptive behavior. Thus, the present 

study aimed to investigate the effectiveness of interventions based on play therapy on the adaptive 

behavior in children with intellectual disability in Iran. 

Method: This research is a meta-analysis. Prior to analyzing the effect size of the mean differences, 

the PRISMA method was used to determine the decision tree model. Then, using the meta-analysis 

technique, the effect size of play-based interventions was determined. 10 of the 19 studies conducted 

in Iran with the keywords play, play therapy, adaptive behavior, mental retardation, and intellectual 

disability published at SID, IranMedex, IranDoc, Google Scholar, and Magiran during 2008-2018, 

were collected according to the entry and exit criteria and analyzed through meta-analysis. The 

research instrument was a meta-analysis checklist, and comprehensive meta-analysis (CMA) 

software was used to analyze the descriptive data and effect size of the research. 

Results: Findings showed that the effect size of the difference between the meanings of play-based 

interventions on adaptive behavior was 0.65 (P≤0.00001), which is high according to Cohen's table 

(1998). 

Conclusion: Given the high impact of play-based interventions, it can be said that this method of 

intervention can play a major role in improving the adaptive behavior of children with intellectual 

disability and can be used as an appropriate method in the rehabilitation of these children. 
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مقاله پژوهشی

 توان ذهنی رفتار سازشی کودکان کم بر درمانیمداخلات مبتنی بر بازی تأثير اتحليلفر
 

 2*، احمد عابدی1محمد عاشوری

 ، ایراناصفهانشناسی، دانشگاه روانو علوم تربیتی  ه، دانشکدبا نیازهای خاص افرادشناسی و آموزش گروه روان . استادیار1

 ، ایراناصفهانشناسی، دانشگاه روانو علوم تربیتی  ه، دانشکدبا نیازهای خاص افرادشناسی و آموزش گروه روان دانشیار. 2
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 10/09/49دریافت شده: 

 30/09/49پذیرفته شده: 

 03/03/1344منتشر شده: 

ایی است. از آن ج رفتارهای سازشی، مشخکلا  معنادار در ذهنی یتوانکم های تعریف و تشخیی ملاک ترینیکی از مهم زمينه و هدف: 

 ساختن وشنر به فراتحلیل یک انجام که رسخدمی نظر به ،اسخت توان ذهنیکم کودکاندر  های بهبود رفتار سخازشخییکی از روش بازیکه 

هدف بررسی  امطالعه حاضر ب کرد. بدین ترتیب خواهد سخازشی آنها، ککک رفتار بر درمانیبازی بر مبتنی مداخلا  اثربیشخی واقعی مقدار

 توان ذهنی در ایران انجام شد.رفتار سازشی کودکان کم بر درمانیمداخلا  مبتنی بر بازی اثربیشی

هخا، از روش پریمما برای مشخخخی  کردن درخت قبخل از تحلیخل انخدازه اثر اختلخاف میخانگیناین پژوهش از نوع فراتحلیخل اسخخخت.  روش:

 14از  مطالعه 10مشخخی  شخخد.  درمانیمداخلا  مبتنی بر بازیبا اسخختفاده از تکنیک فراتحلیل، اندازه اثر گیری اسخختفاده شخخد. سخخ   تصخخکیم

 درتوان ذهنی، و نخخاتوانی هوشخخخی کخخه انی، رفتخخار سخخخخازشخخخی، کمدرمخخهخخای بخخازی، بخخازیبخخا کلیخخد وا ه مطخخالعخخه انجخخام شخخخخده در ایران

 الر،پژوهشخخخگاه اطلاعا ، گوگل اسخخخک جهخاد دانشخخخگخاهی، بانک اطلاعا  مقالا  علوم پمشخخخکی ایران، علکی اطلخاعخا  هخایپخایگخاه

 ،خروج و ورود هایملاک به توجهبا نکایه شخخده بودند  1341تا  1339های در سخخا  و بانک اطلاعا  نشخخریا  کشخخور ،ایران علکی مدارک

 هاو محاسبه اندازه اثر پژوهش ی توصیفیهابود و برای تحلیل داده فراتحلیل وارسی فهرسخت، پژوهش ابمارند. شخد فراتحلیل و گردآوری

 .  استفاده شد افمار جامع فراتحلیلاز نرم

 16/0رفتار سخخخازشخخخی  بر درمانیمداخلا  مبتنی بر بازی هااختلاف میانگینهای پژوهش نشخخخان داد که میمان اندازه اثر یخافته هاا:یاافتاه

(00001/0P≤بود ) بالا است.(1443) که بر اساس جدو  کوهن ، 

تواند در بهبود رفتار سخخخازشخخخی می این شخخخیوه مداخلهتوان گفت درمانی میمداخلا  مبتنی بر بازیبالای  تأثیر با توجه به گيری:نتيجاه

 مورد استفاده قرار گیرد. ،این کودکاندر توانبیشی ای داشته باشند و به عنوان روشی مناسب توان ذهنی سهم عکدهکودکان کم
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 مقدمه
 نظر از که افرادی توصیفهای میتلفی برای در طو  تاریخ از برچسب

به  تری از هکسخالان خود قرار دارند،هوشخی در سخخطس بسخخیار پایین تحو 

و  2، کالیو1کانا هکچون اصطلاحاتی از گذشته اسخت. در شخده برده کار

استفاده  1ذهنی گیماندو عقب ،6، نارسایی هوشی9هنیارسایی ذن، 3کودن

اسخختفاده  9توانی ذهنیاما امروزه از اصخخطلام متداو  و رایک کم ،شخخدمی

هخخای بمر  توان ذهنی کخخه یکی از گروه(. کودکخخان کم1شخخخود )می

 های چشخخکگیریدهند محدودیتکودکان با نیازهای ویژه را تشخخکیل می

 13یا قبل از مغم در دوره تحو   3در کارکرد هوشخخخی و رفتار سخخخازشخخخی

درصد است  3تا  2در حدود این اختلا  (. میمان شخیوع 2سخالگی دارند )

 توانایی در هک هسخختند افرادی جکله از ذهنی توانکم کودکان(. 9 و 3)

 هایموقعیت ضخخعف دارند و در هنگام مواجهه با، اجتکاعی حل مسخخهله

 جامعه، (. شخخرای 6) شخخوندمی روبروی بسخخیار مشخخکلا  با اجتکاعی

 هایپیچیدگی و مسخخا ل با توان ذهنی راکم اجتکاعی کودکان زندگی

 ترینمهم از یکی شخخخرای  این در؛ (1اسخخخت )کرده  خخاصخخخی مواجه

 در را آنان روانی بهداشخخخت و بالندگی قادر اسخخخت که هاییمهار 

 (.9است ) رفتار سازشی، نکاید تقویت و حفظ مشکلا  آینده با مواجهه

 4، اجتکاعی، و عکلیهای مفهومیاز مهار  ایرفتار سازشی مجکوعه

یانگر این رفتارها ب(. 3گیرند )اسخخت که افراد در زندگی روزانه به کار می

انطباق با یک موقعیت ارا ه شخده و توانایی تغییر رفتار فرد به طور مناسب 

( که یکی از معیارهای 1در جهت پاسخخخیگویی به یک موقعیت اسخخخت )

(. انجکن 3شخخخود )نی ذهنی محسخخخوی میتواکلیدی برای تشخخخیی  کم

رفتخارهای سخخخازشخخخی را توانایی انجام  ،10ذهنی آمریکخا مخانخدگیعقخب

یف ، تعرهای روزانه مورد نیاز برای کفایت شخخیصخخی و اجتکاعیفعالیت

شخخامل ده  رفتار سخخازشخخیبر اسخخاس ویرایش نهم این انجکن، (. 4)کند می

های باطی، مهار های ارتکه عبارتند از: مهار  مهار  سخخازشخخی اسخخت

 ،های اجتکاعیمهار  ،هخای زنخدگی در خخانخهمراقبخت از خود، مهخار 

 هخخای خودمهخخار  ،هخخای مخربوه بخخه کخخاربرد منخخابع جخخامعخخهمخهخخار 

                                                           
1. Idiot 

2. Imbecile 

3. Moron 

4. Mental impairment 

5. Intellectual deficiency 

6. Mental retardation 

7. Intellectual disability 

های مربوه مهار  ،های مربوه به سلامت و ایکنی، مهار 11گریهدایت

و  ،هخخای مربوه بخخه اوقخخا  فرا خختمهخخار  ،بخخه تحصخخخیلخخا  کخخارکردی

 اهاین رفتارها و مهار  کودکان (. بیشتر1های مربوه به اشتغا  )مهار 

 و، برادران خواهران، از جکله والدین، اطرافیان ابخ ارتبخاه را از طریق

ولی  ،(10) گیرندیاد می یخودبهطور خودو به تلاش بدون هکسخخخالخان

هکین دارند؛ به ایعکده توان ذهنی در این زمینه مشخخخکلا کودکخان کم

سخخایر  و بمرگسخخالان سخخوی از نفیم هایالعکلعک  باآنها دلیل بیشخختر 

 هار م ه رفتارها وک (. کودکانی12و 11شخخوند )می روروبه هکسخخالان

 ایجاد ای ندارند درمطلوبی داشخخته و مشخخکلا  رفتاری عکده اجتکاعی

 تر از کودکانیموفق، آموزشخخی محی  در یادگیری و هکسخخالان با رابطه

رفتارهای سازشی ناکافی زیرا (؛ 13هستند )ها مهار  این فاقد که هستند

  فردی ضعیف و تحوسخبب ایجاد رواب  بین ،و مشخکلا  رفتاری عکده

 (.19شود )اجتکاعی نامطلوی می

و توان ذهنی به نحنایافته کودکان کمدر حقیقخت، رفتارهای سخخخازش

یک خطر بسخخخیار  (.2هخای خخانواده اثر گذارد )عکیقی بر رواب  و کنش

ی های منفتوان ذهنی در مارپیچ تعاملواقعی این اسخخخت که کودکان کم

ای از طرف معلکان و هکسالان آزار گرفتار خواهند شد که به نحو فماینده

ای که مککن اسخخخت دهنخد. بخا توجخه به نحوهبیننخد و آنهخا را آزار میمی

از  هایی راسخخلا ایافته شخخوند باید نمعلکان موجب بروز رفتارهای سخخازش

آوردهای مدیریت و روی ،خودشخخان درباره آموزش تحصخخیلی، انتظارا 

نایافته که نباید معلکان را برای رفتارهای سخخخازش در نتیجه رفتار ب رسخخخند.

(. مشخخخکلا  رفتاری کودکان 16مقصخخخر بدانیم ) ،نقشخخخی در آن ندارند

با  ی دوستیتوان ذهنی به قدری زیاد اسخت که افراد در حا  تلاش براکم

 (.11دارند )آنها، از این کار دست برمی

بیشخخی که برای کاهش و توان ،رمانیدهای آموزشخی، روش ازی یک

نی بر مبت داخلا ، مثر اسخختمل مشخخکلا  رفتاری و بهبود رفتار سخخازشخخی

وسخخیله آن، درمانی روشخخی اسخخت که به(. بازی19) اسخخت 12درمانیبازی

عنوان روش درمانی ابمارهخای طبیعی بیخان حخالخت کودک یعنی بازی، به

8. Adaptive behavior 

9. Conceptual, social and practical 

10. American Association of Mental Retardation  

11. Self-direction 

12. Play therapy 
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کند تا فشخخخارها و شخخخود و بخه کودک ککخک میکخار گرفتخه میوی بخه

 در ودکک درمانی بر مشارکتدر بازی کند.مهار احساسا  خویش را 

 و تسخخل  خود و دیگران، هارمشخخود و به مواردی مانند درمان تأکید می

اجتکاعی  هایو اکتسخخای مهار  رفتار تغییرمقابل  در پذیرش مسخخهولیت

 هایی مانند خودنظارتی و فنوناز روش درمانی. در بازیشخخخودتوجه می

 و، سازیدهی، خاموششخکل مثبت، تقویت از جکله مدیریت وابسختگی

و  اجتکاعی هایبهبود مهار  با هدفشود که دهی اسختفاده میسخرمشخق

 (.13)شوند سازشی به کار گرفته می

اسخخخت.  شخخخده درمخانی انجامبخازیحیطخه  هخای میتلفی درپژوهش

( حاکی از آن 16های پژوهش هوشینا، هوری، گیانوپولو و سوگایا )یافته

 درمانی دیجیتالی باعث افمایش توجه و بهبود رفتار سخخازشخخیبود که بازی

که  نشخخخان داد( 19شخخخود. نتایک پژوهش چاپکن و اسخخخنل )کودکخان می

فتار باعث بهبود برقراری رواب  ر های اجتکاعی و اصلامآموزش مهار 

کردن در کودکان با نیازهای  هخای مربوه بخه بازیو مهخار  بخا دیگران

( و 13براتون ) و ری های پژوهش لندر ،دبسخختانی شخخد. یافتهویژه پیش

 روی بر مثبتی تأثیر درمانیبازی ( بیانگر آن بود که14کخارمییخاییل )

در  مداخلا  ملثرترین از یکی های کودکان دارد وهیجخان و رفتخار

-کودکان است. نتایک پژوهش جیندا  عاطفی و رفتاری مشکلا  حیطه

های بر تکنیکهای مبتنی ( نشخخخان داد که بازی20اسخخخنخایخی و ویترینو )

های اجتکاعی و سازشی در افراد با نکایشخی باعث افمایش و بهبود مهار 

مهکی، شخخریفی جندانی و یافته پژوهش هکچنین شخخود. نیازهای ویژه می

 بهبود بر درمانیبخازی از تخأثیر بخالخای اثربیشخخخی ( حخاکی21)مهکی 

نتایک پژوهش نظرپور و توان ذهنی بود. کم کودکان زندگی هایمهار 

نشان یوگا ریتکیک حرکا  و محلی بومی هایبازی درباره( 22) بادامی

توان کم دختران سازشی رفتار و بهبود پرخاشگری باعث کاهش داد که

( حاکی 23) شرففیعی و حیدریش کرمی،های پژوهش افتهذهنی شد. ی

رفتخخاری بر اصخخخلخخام  -درمخخانی گروهی شخخخنخخاختیاز اثربیشخخخی بخخازی

 توان ذهنی بود. نتایک پژوهشآموزان کمنایافتگی اجتکاعی دانشسخخازش

های بیانگر تأثیر بالای بازی انیکیشن نیم (29)کیارسی، کیارسی و کیارسی 

نی توان ذهآموزان کماجتکاعی دانش یافتگیشداسخختانی بر رشخخد و سخخاز

ی درماناز دیگر مطالعا  انجام شخخخده درباره نقش بازی پذیر بود.آموزش

یافتگی اجتکاعی و کاهش مشخخخکلا  رفتاری کودکان در بهبود سخخخازش

 ؛(26نژاد، فرامرزی و کریکی )ییآقاتوان بخه مطخالعا  توان ذهنی میکم

آبکنار، جلیل ؛(21) ، و فرامرزیحیدری ،پورمیوه اصخخفهانی، بهرامیشخخاه

عاشخخخوری و آبکنار، جلیل؛ (1و عاشخخخوری ) تجریشخخخی پورمحکدرضخخخا

فرامرزی، ؛ و (29) فلادالدینی و بیدختی؛ (3) پورمحکدرضخخخا تجریشخخخی

 اشاره کرد.( 23پور )و ملک افروز

 درمانی بر رفتار سخخخازشخخخی کودکانمداخلا  مبتنی بر بازیبا اینکه 

توان ذهنی تأثیر مطلوبی داشته ولی میمان تأثیر آن از کم تا بسیار زیاد کم

رسخخد که انجام یک فراتحلیل به روشخخن گمارش شخخده اسخخت. به نظر می

فتار درمانی بر رسخخخاختن مقدار واقعی اثربیشخخخی مداخلا  مبتنی بر بازی

حاکی از خلاء موضخخخوع  ککک خواهد کرد که این سخخخازشخخخی کودکان

باید پژوهشخی در این حوزه و اهکیت و ضخرور  پژوهش حاضخر اسخخت. 

ت به تری نسخخخبدیدگاه کلی ،با انجام پژوهش فراتحلیل توجه داشخخخت که

درمانی بر رفتار سخخازشخخی کودکان در اثربیشخخی مداخلا  مبتنی بر بازی

هش با اسخخختفاده از روش آید. در حقیقت این پژوکشخخخور به دسخخخت می

بیشی له اصلی است که میمان اثرهفراتحلیل در پی پاسخیگویی به این مس

وان ذهنی تدرمانی بر رفتار سخخازشخخی کودکان کممداخلا  مبتنی بر بازی

ماری است آ . با توجه به این که فراتحلیل تکنیکیاستدر کشخور چقدر 

ل اثرهای حاصجای یک فرضخیه پژوهشخی خاص به ترکیب اندازه ه که ب

بنابراین، هدف پژوهش حاضخر  ؛پردازدمی ،های میتلفاز انجام پژوهش

این اسخخخت تخا بخا اسخخختفخاده از الگوی پژوهش فراتحلیل، میمان اندازه اثر 

توان ذهنی درمانی را بر رفتار سازشی کودکان کممداخلا  مبتنی بر بازی

 کند.مشی  
 

 روش
حاضخخخر با توجه به  پژوهش: کنندگانالف( طرح پژوهش و شاارک 

عنوان و ماهیت مطالعه از نوع فراتحلیل اسخت. اصخل اساسی در فراتحلیل 

های مجما و برگرداندن عبار  اسخخت از محاسخخبه اندازه اثر برای پژوهش

آنها به یک ماتری  مشخترک و سخ   ترکیب آنها برای مشخخی  شدن 

ای در دهپدیبیانگر درجه یا میمان وجود  ،میانگین تأثیر اسخخخت. اندازه اثر

تر باشخخد درجه یا میمان وجودش جامعه اسخخت و هر چه اندازه آن بمر 

بیشختر اسخت. حجم اثر نیم مفهوم اصخلی در فراتحلیل است که رابطه میان 

(. جامعه آماری پژوهش 24دهد )متغیرها را به صور  استاندارد نشان می
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أیید های چاپ شخخده فارسخخخی در مجلا  علکی پژوهشخخخی مورد ترا مقاله

 1341تا  1339وزار  علوم یا وزار  بهداشخت تشکیل دادند که از سا  

درمانی بر رفتار سخخخازشخخخی در زمینخه اثربیشخخخی مداخلا  مبتنی بر بازی

توان ذهنی در ایران انجخام شخخخدند. منابع جسخخختجو شخخخامل کودکخان کم

جهاد دانشگاهی، بانک اطلاعا  مقالا  علوم  علکی اطلاعا  هایپایگاه

 ،ایران علکی مدارک الر،پژوهشگاه اطلاعا ، گوگل اسک ایران،پمشکی 

 املشخخ جسخختجو نیم هایوا هکلید بود. و بانک اطلاعا  نشخخریا  کشخخور

 14درمانی، رفتارهای سخازشی و مشکلا  رفتاری بود. به این ترتیب بازی

مقاله یافت شخد که در ایران انجام شده بودند. قابل ذکر است که کیفیت 

مورد بررسخخی قرار گرفت و  (PRISMA)ر اسخخاس بیانیه پریمما ها بمقاله

هخایی که با هم هک وشخخخانی هخای تکراری و مقخالخهپ  از حخذف مقخالخه

ارا ه  1 کودارندر  هامقاله جستجوی فلوچار مقاله باقی ماند.  10،داشتند

 است.  شده

 

 
 هامقاله جستجوی فلوچارت :1 مودارن

 

ی است اگویه 29لیست لازم به ذکر اسخت که بیانیه پریمما یک چک

و  ،قابل اجرا نیسخخت، گمارش نشخخده اسخخت»سخخه گمینه گویه برای هر که 

در آن نحوه نگارش عنوان، شخخخود و را شخخامل می «گمارش شخخده اسخخت

جه مین کننده بودأو منابع ت ،پژوهش، نتایک، بحث چکیخده، مقدمه، روش

رار گرفته است. در صور  واضس نبودن معیارهای پژوهش مورد سوا  ق

 شد تا برداشتهای مبهم مقاله چند بار خوانده میپریمما در مقاله، قسکت

 دقیقی حاصل شود. 

 فهرسخختفرم کدگذاری یا  یک آوری اطلاعا  ازبرای جکع: ب( ابزار

 هایهای عنوان پژوهشاسخختفاده شخخد که شخخامل مللفه فراتحلیل وارسخخی

ها، ابمارها، انجام شخده، مشخیصا  پژوهشگران، سا ، محل اجرا، فرضیه

های ورود به شخخخد. ملاکمیمقدار احتکا  و  ،جامعه آماری، حجم نکونه

شخخخناسخخخی فراتحلیل عبار  بودند از: داشخخختن شخخخرای  لازم از نظر روش

گیری، امعه، حجم نکونه، روش نکونه، جپژوهشسخخخازی، روش )فرضخخخیه

اری، های آمگیری، فرضخخخیهگیری، روایی و پایایی ابمار اندازهابمار اندازه

و صحیس بودن محاسبا  آماری(؛ موضوع پژوهش  ،روش تحلیل آماری

اخلخا  مبتنی بر بازی درمانی باشخخخد؛ بررسخخخی در قالب یک دربخاره مخد

ه ها بنفرد نباشد(؛ پژوهشپژوهش گروهی انجام شخده باشخد )موردی و م

آزمایشی انجام شده باشند و اندازه اثر را گمارش صور  آزمایشی و نیکه

 هایکرده باشخخند. ملاک ارا ه کرده یا اطلاعا  لازم برای محاسخخبه آن را

 ذکر شده را نداشته بودند. که شرای  هایی بودندخروج نیم پروهش

 فراتحلیلفرم کدگذاری آوری اطلخاعا  از برای جکع: روش اجرا  (ج

های انجام شخخخده، های عنوان پژوهشاسخخختفخاده شخخخد کخه شخخخامل مللفه

ها، ابمارها، جامعه مشخخیصخخا  پژوهشخخگران، سخخا ، محل اجرا، فرضخخیه

شد. مراحل اجرای این فراتحلیل میمقدار احتکا  و  ،آماری، حجم نکونه

 :شخخخرم اسخخختدین که بر اسخخخاس مراحل فراتحلیل کوهن انجام گرفته ب

 بررسخخخی، های اطلاعاتیجسخخختجوی پخایگخاه ،تعریف متغیرهخای پژوهش

 ،پژوهشبرای هر  هااختلخاف میخانگینمحخاسخخخبخه انخدازه اثر  ،هخاپژوهش

 ، وترکیب شخخخدههای پژوهشمعنخاداری  ،هخاپژوهشترکیخب انخدازه اثر 

 با نبنابرای های میتلف.با ویژگیها پژوهشهای تأثیر از مقایسخخخه اندازه

 در با آنها و به مراجعه و نظر مورد زمینه درها پژوهشفهرست  به توجه

 قرار تأیید مقاله مورد 14مقاله از  10 شخخده، ذکر معیارهای گرفتن نظر

. در صخخخورتی که اندازه اثر پژوهشخخخی  یرعادی بود در صخخخور  گرفت

کرد. لازم به ذکر است که اندازه اثر پژوهشخگر آن را محاسخبه می ،امکان

 هاگروه معیار انحراف و واریان  میانگین، داشتن مقادیر با هر پژوهش

اندازه اثر بیانگر تفاو  اسخخختاندارد شخخخده بین  اسخخخت. محخاسخخخبهقخابخل 

های آزمایش و گواه اسخخخت و برای محاسخخخبه آن باید های گروهمیانگین

مقاله های یافت 
شده از پایگاه های 

(مقاله14)میتلف 

حذف مقاله های 
تکراری و دارای 

هک وشانی

مقاله های 
باقیکانده مرحله 

(مقاله19)او  

حذف مقاله های 
مروری و 

گمارش کوتاه

مقاله های 
باقیکانده نهایی

(مقاله10)
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های آزمایش و گواه را بر واریان  های گروهنکره نسبت تفاو  میانگین

 تفهرسها به دست آورد. برای اطلاعا  توصیفی از کرهاد ام شده کل ن

ر د تکنیک محاسخخبه اندازه اثر از هابرای تحلیل دادهو  فراتحلیل وارسخخی

به منظور سنجش سوگیری انتشار نیم از نکودار فانل یا قیفی، اسختفاده شد. 

برای  و ،خطرناکامل بی تعداداز برآورد یمان اطکینان مورد انتظار باره مدر

برای  .شدرسی میمان ناهکگونی اندازه اثرها از آزمون کوکران استفاده بر

و  CMA-2یا  1افمار جامع فراتحلیلنرمنسیه دوم انجام این فراتحلیل از 

meta53 استفاده شد . 

 هایافته
 هایی مربوه به میمان اثربیشخخخیهای توصخخخیفی و نتایک پژوهشویژگی

توان ذهنی رفتار سخخازشخخی کودکان کم بر درمانیمداخلا  مبتنی بر بازی

 گمارش شده است.  1جدو  در 

 
 رفتار سازشی بر درمانیبازیمورد استفاده در فراتحليل اثربخشی مداخلات مبتنی بر  هایپژوهش : مشخصات1جدول 

اندازه 

 اثر

سطح 

 معناداری

 آماره و

 مقدار

حجم 

 نمونه
 رمنبع انتشا پژوهش روش پژوهش ابزار

سال 

 انتشار
 پژوهش موضوع

نام 

ف پژوهشگران
دی
ر

 

08/8 001/0 F= 04/99  
16 

16 

 رفتار مقیاس

 واینلند سازشی

آزمایشی از نوع  شبه

 آزمونپیش

آزمون با گروه پ 

 گواه

مجله تعلیم و 

تربیت 

 استثنایی

1346 

 بهبود بر درمانیبازی اثربیشی

 کودکان زندگی هایمهار 

 توان ذهنیکم

مهکی و 

 (21هککاران )
1 

73/8 001/0 F= 24/2  
16 

16 

 رفتار مقیاس

 واینلند سازشی

آزمایشی از نوع  شبه

 آزمونپیش

 آزمون با گروه پ 

 گواه

مجله 

مطالعا  

 ناتوانی

1346 

 بومی هایبازی اثر مقایسه

 ریتکیک حرکا  و محلی

 رفتار و پرخاشگری بر یوگا

 ناتوانی دختران با سازشی

 هوشی

نظرپور و 

 (22بادامی )
2 

73/8  001/0 F= 90/16  
10 

10 

 رفتاری پرسشنامه

 راتر

آزمایشی از نوع  

 آزمونپیش

 آزمون با گروه پ 

 گواه

مجله تعلیم و 

تربیت 

 استثنایی

1349 

درمانی گروهی بازیاثربیشی 

رفتاری بر اصلام  -شناختی

نایافتگی اجتکاعی سازش

 توان ذهنیآموزان کمدانش

کرمی و 

 (23) هککاران
3 

11/8  0001/0 F= 22/316  
20 

20 

 رفتار مقیاس

 واینلند سازشی

آزمایشی از نوع  

 پیش آزمون

 پ  آزمون با گروه 

 گواه

 وریناف

 و اطلاعا 

 ارتباطا 

 علوم در

 تربیتی

1349 

های بررسی تأثیر انیکیشن

داستانی بر رشد و سازگاری 

توان آموزان کماجتکاعی دانش

 پذیرذهنی آموزش

کیارسی و 

 (29هککاران )
9 

17/8 001/0  F= 31/313  

19 

19 

 

 

 

 رفتار مقیاس

 واینلند سازشی

آزمایشی از نوع  شبه

 آزمونپیش

 پ  آزمون با گروه 

 گواه

رشد و 

یادگیری 

حرکتی 

 ورزشی

1343 

 منظم فعالیت دوره یک تأثیر

 سازشی رفتار بهبود بر ورزشی

 ذهنی توانآموزان کمدانش

 پذیرآموزش

نژاد و آقایی

 (26) هککاران
6 

33/8  0001/0 F= 12/49  
20 

20 

 رفتار مقیاس

 واینلند سازشی

آزمایشی از نوع  شبه

 آزمونپیش

 آزمون با گروه پ 

 گواه

 و دانش

 در پژوهش

 شناسیروان

 کاربردی

1343 

ش بازی گروهی بر زتأثیر آمو

رفتار سازشی دختران و پسران 

 پذیرتوان ذهنی آموزشکم

شاه میوه 

اصفهانی و 

 (21هککاران )

1 

                                                           
1. Comprehensive meta-analysis (CMA) software 
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03/8  0006/0 F= 09/146  
20 

20 

 رفتار مقیاس

 واینلند سازشی

آزمایشی از نوع  

 پیش آزمون

 پ  آزمون با گروه 

 گواه

فصلنامه علوم 

 رفتاری
1342 

 -اثربیشی آموزش شناختی

رفتاری و کفایت اجتکاعی بر 

آموزان پسر رفتار سازشی دانش

 توانی هوشی تحولیبا کم

آبکنار و جلیل

 (1هککاران )
9 

03/8  0001/0 F= 34/294  
20 

20 

 رفتار مقیاس

 واینلند سازشی

آزمایشی از نوع  شبه

 پیش آزمون

 پ  آزمون با گروه 

 گواه

فصلنامه 

 توانبیشی
1341 

بررسی اثربیشی آموزش 

کفایت اجتکاعی بر رفتار 

 توانآموزان کمسازشی دانش

 ذهنی

آبکنار و جلیل

 (3هککاران )
3 

80/8  
002/0 

 
t= 93/0  

19 

19 

 رفتار مقیاس

 واینلند سازشی

آزمایشی از نوع  شبه

 آزمونپیش

 آزمونپ 

 در پژوهش

 علوم

 توانبیشی

1341 

درمانی مبتنی بر تأثیر نکایش

اجتکاعی بر رفتار مهار  

توان سازگارانه دختران کم

 30تا  19ذهنی در دامنه سنی 

 ساله

فلادالدینی و 

 (29) بیدختی
4 

31/8  001/0 F= 11/103  
13 

13 

 رفتار مقیاس

 واینلند سازشی

آزمایشی از نوع  

 آزمونپیش

 آزمون با گروه پ 

 گواه

پژوهش در 

حیطه 

کودکان 

 استثنایی

1339 

بهنگام تأثیر مداخلا  

شناختی و آموزشی روان

محور بر رفتار سازشی خانواده

 فرزندان با نشانگان داون

فرامرزی و 

 (23هککاران )
10 

 

 های اصخخخلیشخخاخ شخخخود مشخخاهده می 1جدو  در طور که هکان

هخای مورد اسخخختفخاده در فراتحلیل اثربیشخخخی مداخلا  مبتنی بر پژوهش

گمارش شخخده  ،توان ذهنیکم کودکان رفتار سخخازشخخی بر درمانیبازی

ها فرض توان گفت در هکه پژوهشاسخخخت. بخا توجخه بخه این جخدو  می

 ولی اندازه اثر آنها با ،اندیعنی هکه آنها اثربیش بوده ؛شخخخدأیید خلاف ت

و سخخخایر  ،هخخاگیری، سخخخن آزمودنیتوجخه بخخه نوع پژوهش، روش نکونخخه

ود. نتخایک فراتحلیل اثربیشخخخی متفخاو  ب، شخخخنخاختیاطلخاعخا  جکعیخت

توان های اجتکاعی کودکان کمبر مهار  درمانیمداخلا  مبتنی بر بازی

 گمارش شده است.  2ذهنی در جدو  

 
 بر رفتار سازشی درمانیمداخلات مبتنی بر بازینتایج فراتحليل اثربخشی  :2جدول 

 پژوهش
سطح معناداری 

 هاپژوهش

تبدیل سطح معناداری 

 z به 
 rبه  zتبدیل 

 d اندازه اثر 

 کوهن
  rZبه  rتبدیل 

به سطح  zتبدیل 

 معناداری ترکيبی
 ميانگين اندازه اثر

1 001/0 040/3  61/0 36/1 133/0  

 

 

 

 

00001/0 

 

 

 

 

 

16/0  

2 001/0 040/3  61/0 36/1 133/0 

7 001/0 040/3  14/0 41/1 393/0 

7 0001/0 914/3  64/0 91/1 193/0 

8 001/0  040/3  94/0 12/1 631/0 

6 0001/0 914/3  64/0 91/1 193/0 

3 0006/0 914/3  64/0 91/1 193/0 

0 0001/0 914/3  64/0 91/1 193/0 

1 002/0 040/3  94/0 12/1 631/0 

18 001/0 040/3  62/0 22/1 691/0 
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بالاترین اندازه اثر مربوه  شودمی مشخاهده 2جدو  طور که در هکان

و  6ترین اندازه اثر مربوه به پژوهش شکاره و پایین 3به پژوهش شخکاره 

، 1/0های اثر اندازه r(، برای شاخ  1443کوهن ) نظر بر اساس .است 4

با  .(30شود )می قلکداد بمر  و، متوس  کوچک، ترتیب به 6/0و  3/0

تأثیر متغیر مسخخختقل )مداخلا  مبتنی بر  ،توجخه بخه اطلخاعخا  این جخدو 

به دست آمد که بر  16/0 ،(رفتار سخازشخیدرمانی( بر متغیر وابسخته )بازی

شود و اندازه اثر کوهن، بالاتر از متوس  ارزیابی می اسخاس جدو  تفسیر

 نتوان گفت طبق نتایک ایبنابراین می ؛است 00001/0سطس معناداری آن 

ودکان ک رفتار سخخخازشخخخیدرمانی بر فراتحلیخل، مخداخلا  مبتنی بر بازی

  اثر بالایی داشته است. ،توان ذهنیکم

یکی از موضخخوعا  مهم در هر فراتحلیل، ارزیابی سخخوگیری انتشخخار 

این است که یک فراتحلیل شامل تکام  ،اسخت. منظور از سخوگیری انتشار

د بررسی نیست. امکان دارد های انجام شده در مورد موضوع مورپژوهش

 هایمنتشخخخر نشخخخده باشخخخند یا در مجله ،ها به علل میتلفبرخی پژوهش

باشند. زمانی که سوگیری انتشار وجود شخده چاپ ن فسخازی شخدهنکایه

نهایی  گیرد و برآوردهاینتایک نهایی فراتحلیل تحت تأثیر قرار می ،دارد

است سوگیری انتشار حاصل از آن دارای تورش و خطا هستند. پ  لازم 

شخخناسخخایی و تصخخحیس نشخخود تا اعتبار نتایک افمایش یابد. به هکین خاطر از 

نکودار فانل یا قیفی اسختفاده شد که در آن اثر مداخله برآورد شده از هر 

شخخخود. اگر تورش پژوهش در مقخابل اندازه نکونه آن پژوهش رسخخخم می

 دار پراکندگی حو انتشخار وجود نداشخته باشخد نکودار متقارن است و مق

ی هایی که خطایابد. پژوهشاندازه اثر مداخله با افمایش نکونه کاهش می

شخخخوند و اسخخختخانخدارد پخایینی دارنخد در بخالای نکودارهای قیفی جکع می

ها به سخخکت پایین قیف کشخخیده سخخوگیری انتشخخار ندارند. هر چه پژوهش

 2د. نکودار یابشخوند خطای استاندارد بیشتر و سوگیری انتشار افمایش می

که جهت بررسخخی سخخوگیری  اسخختنکودار فانل یا قیفی پژوهش حاضخخر 

 انتشار ارا ه شده است.

 

                                                           
1. Number fail safe 

 
 فيشر zفانل )قيفی( خطای معيار بر اساس  ودار: نم2نمودار 

 

ها در بالای نکودار شخخود که پژوهشمشخخاهده می 2با توجه به نکودار 

به  ؛استاندارد پایینی دارند و سوگیری انتشار ندارنداند، خطای جکع شخده

هخا در بخالخخای نکودار فخانخل خطخخای بیخان دیگر، از آن جخایی کخه پژوهش

 اند سوگیری انتشار وجود ندارد.جکع شدهفیشر  zاستاندارد بر اساس 

خطر یا ناکامل بی تعدادمیمان اطکینان مورد انتظار نیم از طریق برآورد 

N های وارد فراتحلیل شده محاسبه شد. منظور برای پژوهش 1ایکن از خطا

های فرضی انتشار نیافته و خطر هکان تعداد پژوهشاز تعداد ناکامل بی

های ترکیب شده اضافه شود باعث  یرمعناداری است که اگر به پژوهش

 3خطر در جدو  د. تعداد ناکامل بیشوها میعدم معناداری کل پژوهش

 است.گمارش شده 
 

 خطر: برآورد تعداد ناکامل بی7جدول 

ترکيبی  zمقدار 

بدون وزن 

 هاپژوهش

سطح 

 معناداری

بحرانی  zمقدار 

 درصد 18

مقدار 

 آلفا
تعداد 
NFS 

786/11 001/0 41/1 06/0 1943 

 

 ،خطر برای این فراتحلیل، تعداد ناکامل بی3بر اسخخخاس نتایک جدو  

هش پژو ،یعنی باید به هکین تعداد ؛پژوهش انتشخخخار نیخافتخه اسخخخت 1943

ربیشی اث  یرمعنادار انتشخار نیافته وجود داشخته باشخد تا در مجکوع میمان

توان های اجتکاعی کودکان کمبر مهار  درمانیمداخلا  مبتنی بر بازی

ذهنی را  یرمعنخادار کند. از آن جایی که این تعداد پژوهش بسخخخیار زیاد 
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رسخد که متغیر مسختقل پژوهش حاضر بر متغیر پ  بعید به نظر می ،اسخت

  وابسته آن تأثیر معنادار نداشته باشد.

اندازه اثرها است که با استفاده  1له دیگر بررسی میمان ناهکگونیهمسخ

 ،شخخود. عدم معناداری میمان هکگونیبررسخخی می (Q)از آزمون کوکرام 

د بررسخخی اسخخت و بر این دلالت نشخخان دهنده هکگونی اندازه اثرهای مور

کند که متغیرهای دیگری که بر متغیر وابسته اثر بگذارد وجود نداشته می

یری گها فق  ناشخخخی از خطای نکونهو پراکنخدگی بین اندازه اثر پژوهش

نشخخخان دهنده ناهکگونی کوکرام،  در حخالی که معناداری مقدار ؛اسخخخت

ر متغیر وابسخخختخخه اثر اسخخخت. یعنی متغیرهخخای دیگری وجود دارنخخد کخخه ب

ها فق  ناشخخخی از خطای اند و پراکندگی بین اندازه اثر پژوهشگذاشخخخته

گمارش شده  9جدو  ها در نکونه گیری نیست. میمان ناهکگونی پژوهش

 است.
 

 هاميزان ناهمگونی پژوهش: بررسی 7جدول 

 Qمقدار 
درحه 

 آزادی

سطح 

 معناداری
 تفسير

601/113 4 001/0 
به معنی  Qمعناداری آزمون 

 ناهکگونی اندازه اثرها است

 

زیاد اسخخت و این شخخاخ  کوکرام،  مقدار، 9با توجه به نتایک جدو  

کننده آن اسخخخت که اندازه  أییدمعنادار بوده و ت 4مقخدار با درجه آزادی 

یعنی متغیرهای دیگری وجود داشتند که بر متغیر  ؛اثرها ناهکگون هسختند

  ناشی از ها فقاند و پراکندگی بین اندازه اثر پژوهشوابسخته اثر گذاشته

خطخای نکونخه گیری نیسخخخت. در چنین شخخخرایطی باید متغیر یا متغیرهای 

ها ندی دادهبگر مورد بررسی قرار گیرند که این کار به وسیله طبقهمداخله

گروه فرعی مانند جنسخیت یا سخطس تحصیلا  که برای این به حداقل دو 

های شخخود و برای هر یک از گروهانجام می ،بندی مناسخخب هسخختندگروه

ای انجام شخخخود. در این پژوهش با توجه به فرعی بخاید فراتحلیل جداگانه

های آماری کاملاً تفکیک شخده و شخفاف نبود امکان تقسیم این که نکونه

به  ؛گر وجود نداشتها بر اسخاس متغیرهای تعدیلوهها به زیرگرپژوهش

ننده کبیان دیگر، پژوهشخگر در این پژوهش در شناسایی متغیرهای تعدیل

 با محدودیت مواجه بود.

                                                           
1. Heterogeneity 

 گيرینتيجهو بحث 
مخخداخلخخا  مبتنی بر  اثربیشخخخیاین پژوهش بخخا هخخدف فراتحلیخخل میمان 

 لانجام شد. فراتحلی توان ذهنیکودکان کم رفتار سازشی بر درمانیبازی

 نشده پرداخته به آن ایران در که است طالعاتیم از یکیبا این موضوع 

های حاصخخخل از این فراتحلیل نشخخخان داد که میمان اندازه اثر اسخخخت. یافته

 توان ذهنیکودکان کم رفتار سخخازشخخی بر درمانیمداخلا  مبتنی بر بازی

که بر اساس جدو  کوهن، بالا است. در فراتحلیل حاضر سعی  بود 16/0

فقیت ، میمان مودرمانیمداخلا  مبتنی بر بازیشخخخد تا با یک ارچه کردن 

این الگو مورد بررسخخی گیرد. در واقع با کنار هم قرار دادن نتایک حاصخخل 

ای از یک جامعه، افراد میتلف مورد از انجخام یخک پژوهش روی نکونخه

ه کمانند کشخخخور ما  هایی در جوامعیگیرند. چنین یافتهمیبررسخخخی قرار 

تر همم های میتلف فرهنگی و مظایر آن دارد،از جنبه گوناگونی بیشتری

تیجه نهای بیشتری را به هکراه دارد. که این گوناگونی، تفاو ؛ زیرا است

های میتلف این جامعه، به ناچار باید اطلاعا  متعددی را از نکونهاین که 

ها را به دسخخت ر دسخخت داشخخت تا با یک ارچه کردن اطلاعا ، شخخباهتد

هخخا بخخه طرز منخاسخخخبی برخورد کرد. هکچنین یخخک راه آورد و بخخا تفخخاو 

یتلف، های مپژوهشارزشخخکند برای کنار هم قرار دادن نتایک حاصخخل از 

ری برای یک ارچه کردن آوردی آمااسخختفاده از فراتحلیل اسخخت که روی

نتایجی  تر و معتبرتر ازدقیق گیریو منجر به نتیجهنتخایک مسخخختقل اسخخخت 

از دیگر امتیازا  . (31)آید اولیه به دسخخت میمطالعه  شخود که از یکمی

ه های موجود بین پیشخخینهایی این اسخخت که چون شخخکافچنین فراتحلیل

سخخازد که کند، پژوهشخخگر را متوجه میموضخخوعا  پژوهشخخی را بیان می

های بهتر است چه چیمی باشد. یکی از ویژگی ،های بعدیزمینه پژوهش

ی های آموزشخخبارز فراتحلیل این اسخخت که امکان مقایسخخه کارایی برنامه

 .(30)کند های فرهنگی میتلف فراهم میمیتلف را در بافت

 های مهکی و هککارانیخافتخه اصخخخلی این فراتحلیخل با نتایک پژوهش

کیخخارسخخخی و  (،23ن )(، کرمی و هککخخارا22) نظرپور و بخخادامی(، 21)

 میوه اصفهانی و هککارانشاه(، 26نژاد و هککاران )(، آقایی29) هککاران

(، 3) آبکنخخار و هککخخارانجلیخخل(، 1) آبکنخخار و هککخخارانجلیخخل(، 21)

 هکسو است.  (23فرامرزی و هککاران )و (، 29فلادالدینی و بیدختی )
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اص به ختوان گفت کودکان با نیازهای در راستای تبیین این یافته می

های با کشخخخاکش توان ذهنی در زمینه رفتار سخخخازشخخخیکودکان کم ویژه

ای مواجه هستند که این امر حتی زندگی والدین آنها را دچار تغییر عکده

در حقیقت شخرای  نامناسبی که فرزندان تجربه (. 3کند )قابل توجهی می

والدینشخخخان تأثیر چشخخخکگیری دارد که نیازمند هم آنها و هم بر کنند می

. (1)مداخلا  مناسب است تا تأثیر منفی و نامطلوی آنها به حداقل برسد 

شود تا کودکان آگاهی بیشتری نسبت به رفتارها و درمانی سخبب میبازی

 تری برای رفع چنین مشکلاتیهای مناسخبمشخکلا  خود پیدا کنند و راه

 بخخه کنتر  خود و دیگران، درمخانیدر بخخازی(. علخخاوه بر این، 11)ابنخد بیخ

رفتارهای و اکتسخخای ر، رفتا تغییرمقابل  در پذیرش مسخخهولیت و تسخخل 

هایی از روش درمانی، در بازیهکچنینشود. می تاکید سخازشخی مناسخب

 مثبت، تقویت از جکله مدیریت وابسخخختگی مخانند خودنظارتی و فنون

(؛ در نتیجه 2)د شودهی استفاده میسرمشق و سخازیخاموشدهی، شخکل

هخای انجام شخخخده بیانگر تأثیر مطلوی بخدیهی اسخخخت کخه نتخایک پژوهش

توان کم کودکان بر بهبود رفتار سخخازشخخیدرمانی مداخلا  مبتنی بر بازی

به دسخخخت آمده از  اثر اندازه میانگین به توجه باباشخخخد. در واقع، ذهنی 

سخخختفاده در فراتحلیل و اندازه اثر مجمای هر یک از هخای مورد اپژوهش

مخخداخلخخا  مبتنی بر گفخخت کخخه هکخخه  توانمی ،حخخاضخخخر یهخخاپژوهش

ودکان ک رفتار سخخخازشخخخیتأثیر مثبت و معناداری بر بهبود ، درمانیبخازی

  توان ذهنی داشتند.کم

های ها و مقایسخه نتایک با سایر پژوهشعلاوه بر این، درباره تببین یافته

 که سخاختارمند است دیآورروی درمانیبازیتوان گفت شخده می ذکر

کند. می ریمیپایه را کودکان ارتباه طبیعی و یخادگیری فراینخدهخای

مشکلا  رفتاری زیادی  که کودکانی به بازیبا اسختفاده از  متیصخصخان

توانند کودکان می. (9) دهندآموزش میرا یافته شسخخاز رفتارهای ،دارند

درمانی، احسخاسخا  منفی و مثبت خود را آشخخکار سازند و از طریق بازی

یوان هکراه با کهای ناه، اندیشخخهاسخختادر این ر(. 29)تیلیه روانی شخخوند 

در  در حقیقت تغییراتیو  شوندمشخکلا  رفتاری شخناسخایی و اصلام می

ی آنها زشسا فتارربهبود بر  وآید فرایندهای شناختی کودک به وجود می

 پرورشوآموزش در با توجه به این که(. 11)گخذارد تخأثیر مطلوبی می

 و مهم موضوع های اجتکاعیاکتسخای مهار  توان ذهنی،کم کودکان

پ  دارد،  زیادیاهکیت  این حوزه در درمانیبازی تأملی اسخخت و قابل

بسخخیاری از  مورد توجه به کودکان با نیازهای ویژه، درمانیآموزش بازی

داخلا  مبنابراین دور از انتظار نیست که پژوهشخگران قرار گرفته اسخت. 

تأثیر  ،ان ذهنیتوکودکان کمبر بهبود رفتار سازشی درمانی مبتنی بر بازی

توان گفخت مداخلا  میقخابخل توجهی داشخخختخه بخاشخخخد. بخه هکین دلیخل 

ی ن ذهنتواتوانند در بهبود رفتار سخخخازشخخخی کودکان کممی درمانیبازی

ای داشخخته باشخخند و به عنوان روشخخی مناسخخب برای بهبود رفتار سخخهم عکده

های آموزشخی و توانبیشی میتلف مانند در مکانسخازشخی این کودکان 

له همسخخ مورد اسخختفاده قرار گیرد.مدارس و مراکم آموزشخخی و توانبیشخخی 

اسخخاسخخی این اسخخت که اندازه اثر هر یک از مداخلا  به چه میمانی با هم 

ر ثرتلیک م و کدام ،تفخاو  بودنخد، میمان تخأثیر هر یک چقدر اسخخختم

بودنخد. هکچنین بخایخد بخه این نکتخه توجه کرد که هر مداخله بر روی چه 

و با چه بهره هوشخی تأثیر بیشتری داشته  ،در چه محدوده سخنی ،کودکان

باره انداز جدیدی را دراسخت. این موارد از نکا  مهکی هسختند که چشم

 کنند. میدرمانی نکایان مداخلا  مبتنی بر بازی

هخای پژوهش حخاضخخخر، عخدم دسخخخترسخخخی به منابع و ز محخدودیختا

، اندهایی بود که در یک حیطه مشخخخی  انجام و منتشخخخر شخخخدهپژوهش

مناسخخب اسخخت از تکرار موضخخوعا  میتلف اسخختقبا  شخخود تا بنابراین 

با در کنار هم قرار  وشود بررسخی  ،های بیشختری از جامعه مورد نظرنکونه

های میتلف، دید بهتری نسخخخبت به واقعیت دادن نتایک حاصخخخل از نکونه

جخامعخه، در دسخخخترس قرار گیرد. محخدودیخت دیگر، نبودن یخک بخانک 

. هایی استاطلاعاتی منسخجم و منظم در کشور برای انجام چنین پژوهش

لفیق تآیخد مطالعاتی که در فراتحلیل وارد و نخدر  پیش می هکچنین بخه

ها را گمارش کرده باشند و های لازم برای تحلیلشخوند، هکه شخاخ می

در این رابطه های اسخخاسخخی در انجام فراتحلیل اسخخت. این جمء محدودیت

های پژوهشی از جکله روش پژوهش، حجم شود تکام شاخ پیشنهاد می

سخخخنجی ابمارهای مورد اسخخختفاده، روش تحلیل های رواننکونه، شخخاخ 

به طور کامل و ، اندازه اثر هر پژوهشو ناسب، سطس معناداری و آماری م

 ،دقیق گمارش شخخخود تا بتوان از آنها در فراتحلیل اسخخختفاده کرد. هکچنین

با انجام پژوهش درباره سخخایر الگوهای توانبیشخخی یا شخخود پیشخخنهاد می

آموزشی موثر بر رفتار سازشی، به مقایسه اندازه اثر آنها پرداخته شود. در 

توان پژوهشخخی در هکین حوزه در خارج از کشخخور انجام داد و کن میضخخ

 نتایک این دو پژوهش را مقایسه کرد. 
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هدف پژوهش حاضخر این بود که با بررسی نتایک حاصل در مجکوع 

کلی در مورد  هخخای میتلف در کنخخار هم، یخخک نتیجخخهاز اجرای پژوهش

ازشخخخی   رفتار سخخخدرمانی بر مشخخخکلامداخلا  مبتنی بر بازیمیمان تأثیر 

ر مخداخلا  مبتنی بطور کلی، بخه .گرفتخه شخخخودتوان ذهنی کودکخان کم

و  توان ذهنیآموزان کمدانش ککک به کودکان و برای درمخانیبخازی

های پژوهش حاضر نیم نشان داد یافته .بود خواهد مفید بسیار والدین آنها

رفتار سخخخازشخخخی  بر درمانیمداخلا  مبتنی بر بازیکخه میمان اندازه اثر 

 از فراتحلیل این نتایکبه بیان دیگر،  ؛بخالا بود توان ذهنیکودکخان کم

توان رفتار سخخازشخخی کودکان کم بر درمانیمداخلا  مبتنی بر بازی تأثیر

های آموزشخخخی رسخخخد که برنامهبنابراین به نظر می .کندمی حکایتذهنی 

برای بهبود رفتار  توانند به عنوان روشخخی مناسخخبمی درمانیمبتنی بر بازی

توان ذهنی در مراکم آموزشخخی و توانبیشخخی مورد سخخازشخخی کودکان کم

 استفاده قرار گیرند.

گان است های پژوهشی نویسنداین مقاله برگرفته از فعالیتو قدردانی:  تشکر

و به صخخور  مسخختقل و بدون حکایت مالی هیچ سخخازمانی انجام شخخد. هکچنین 

در  6393/129دانشگاه اصفهان با شکاره نامه مجوز اجرای آن از واحد پژوهش 

وسخیله از تکامی پژوهشگرانی که  صخادر شخده اسخت. بدین 23/10/1341تاریخ 

شکر و صکیکانه تگرفته است، مورد استفاده قرار  های آنها در این فراتحلیلمقاله

 شود.قدردانی می

 نویسخخندگان توسخخ  منافعی تعارض گونههیچ پژوهش این در منافع: تضاااد

 است. نشده گمارش
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