
 یافته ها

با توجه به اینکه طرح پژوهش حاضر  گزارش می شوند. پژوهش مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنفرضیه های  ،این بخشدر 

ها، ارزیابی نتایج احتمالی حاصل از مداخله، از روش تحلیل دیداری نمودار برای می باشد، 1از نوع طرح آزمایشی تک آزمودنی

 مورد استفاده قرار گرفت. اندازه اثر  و( 2PANDغیرهمپوش )تمامی داده های درصد 

 بررسی فرضیه پژوهش

 .آموزان ابتدایی تأثیر مثبت دارددانش بازی عروسکی در کاهش فوبی خاص

 ه است.نشان داده شد بازی عروسکیدر روش  عالئم فوبی خاص دانش آموزانکاهش نتایج تحلیل دیداری  1در شکل 

 
 بازی عروسکیدر روش  عالئم فوبی خاص: نتایج تحلیل دیداری نتایج تحلیل دیداری کاهش 1شکل 

استفاده شد.  PAND، از درصد تمام نقاط داده غیرهمپوش دانش آموزانبر کل  بازی عروسکیبرای بررسی اندازه اثر روش 

  ر گرفت.کوهن برای بررسی میزان اثر مورد محاسبه قرا dهمچنین این شاخص به ضریب فی تبدیل شده و سپس آماره 

مشاهده می باشد. تعداد  252 دانش آموزان، تعداد کل مشاهدات در مرحله خط پایه و مداخله برای تمامی 1با توجه به شکل 

مشاهده  7 (،زهرااول ) دانش آموزعدد می باشد.  140مداخله و تعداد مشاهده ها در مرحله خط پایه  112کل مداخالت 

پایین مشاهده همپوش با  17(، رقیهدوم )دانش آموز دارد.  21یعنی  پایهعدد مرحله  پایین ترینبا  در مرحله مداخله همپوش

یعنی  پایهعدد مرحله  پایین ترینمشاهده همپوش با  11(، علی رضاسوم )دانش آموز دارد.  14یعنی  پایهعدد مرحله  ترین

دارد با توجه به این موارد،  16یعنی  پایهعدد مرحله  پایین ترینمشاهده همپوش با  7( ریحانه) چهارمدانش آموز  دارد و 22

درصد می باشد.  17با توجه به این مقادیر درصد مشاهدات همپوش مشاهده می باشد.  42مجموع کل مشاهدات همپوش 

                                                           
1 . Single- subject experimental design 
2 . Percentage of All Non- Overlapping Data 



می باشد. ضریب فای متناظر با این  83/0نیز از کسر مقدار همپوشی از عدد یک به دست می آید و مقدار آن  PANDشاخص 

می باشد که جز اندازه های اثر باال می باشد. بنابراین می توان گفت که به طور کلی  79/1کوهن  dو اندازه اثر  67/0مقدار 

 .ر مثبت داشته استآموزان تأثیدانش بازی عروسکی در کاهش فوبی خاص

در سه مرحله پایه، مداخله و پیگیری در  دانش آموز 4تحلیل آماری، شاخص های میانگین و انحراف استاندارد برای هر برای 

بازی ( برای بررسی تاثیر روش SMD) 3میانگین استانداردشدهگزارش شده اند. همچنین از شاخص اندازه اثر تفاوت  1جدول 

 از طریق فرمول زیر محاسبه می شود: SMDاستفاده شده است. شاخص  فوبی خاص دانش آموزانبر کاهش عالئم  عروسکی

SMD= (Mt – Mb)/Sb 

 20/0مقادیر  د.انحراف استاندارد خط پایه می باشن bSمیانگین خط پایه و  bMمیانگین مداخله،  tMکه در این فرمول،  

 اثر باال می باشند. 80/0یشتر از اثر متوسط و ب 50/0نشانگر اثر اندک، 

 و کل گروه سه مرحله خط پایه، مداخله و پیگیری دانش آموزان: میانگین و انحراف استاندارد 1جدول 

 پیگیری مداخله خط  پایه کودکان

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 22/1 36/3 98/6 57/12 22/2 21/24 زهرا

 77/0 86/2 24/6 61/13 57/2 22 رقیه

 70/0 79/5 18/7 68/16 55/1 26/25 علی رضا

 70/0 21/4 54/6 64/11 14/2 64/22 ریحانه

 28/1 05/4 19/2 63/13 48/1 53/23 کل

اشته است و این کاهش چشم گیری د 57/12تا مرحله مداخله  21/24از مرحله خط پایه  زهرامیانگین  1با توجه به جدول 

نشانگر  انش آموزدبرای این  22/2نیز ادامه داشته است. انحراف استاندارد مرحله خط پایه  36/3کاهش تا مرحله پیگیری 

ندگی نشانگر پراک 98/6ار نزدیک بودن داده ها به میانگین و وجود ثبات باال در داده هاست. در مرحله مداخله نیز انحراف معی

رحله می باشد. همچنین منشانگر همگنی و ثبات باال در این  22/1زیاد داده ها می باشد. در مرحله پیگری نیز انحراف معیار 

آموز نفر دانش ش فوبی خاصبازی عروسکی در کاهاین عدد نشان می دهد که می باشد.  -SMD 23/5اندازه اثر  زهرابرای 

 .ت داشته استاول )زهرا( تأثیر مثب

ته است و این کاهش چشم گیری داش 61/13تا مرحله مداخله  22از مرحله خط پایه  رقیه، میانگین 1با توجه به جدول 

نشانگر  انش آموزدبرای این  57/2نیز ادامه داشته است. انحراف استاندارد مرحله خط پایه  86/2کاهش تا مرحله پیگیری 

ندگی نشانگر پراک 24/6ار نزدیک بودن داده ها به میانگین و وجود ثبات باال در داده هاست. در مرحله مداخله نیز انحراف معی

رحله می باشد. همچنین منشانگر همگنی و ثبات باال در این  77/0زیاد داده ها می باشد. در مرحله پیگری نیز انحراف معیار 

آموز نفر دانش بازی عروسکی در کاهش فوبی خاصکه  می باشد. این عدد نشان می دهد -SMD 27/3 اندازه اثر رقیهبرای 

 .دوم )رقیه( تأثیر مثبت داشته است

کاهش یافته است که نشانگر اثر  68/16تا مرحله مداخله  26/25از مرحله خط پایه  1با توجه به جدول  علی رضامیانگین 

نشانگر  55/1. انحراف معیار مرحله خط پایه 79/5بخش بودن درمان می باشد. این کاهش در مرحله پیگیری نیز وجود دارد 

                                                           
3   Standardized Mean Difference 



می باشد که نشان می دهد  18/7پراکندگی پایین داده و وجود ثبات در این مرحله می باشد. انحراف معیار مرحله مداخله 

می باشد که نشانگر ثبات باال در داده های این  70/0انگین فاصله زیادی دارند. در مرحله پیگیری نیز انحراف معیار داده از می

بازی عروسکی در می باشد. این عدد نشان می دهد که  -SMD 55/5اندازه اثر  علی رضاهمچنین برای  مرحله می باشد.

 .ر مثبت داشته استآموز نفر سوم )علی رضا( تأثیدانش کاهش فوبی خاص

ی باشد که نشانگر م 21/4و پیگیری  64/11در مرحله مداخله  64/22در مرحله خط پایه  ریحانه، میانگین 1با توجه به جدول 

می باشد  14/2 دانش آموزدر طی مراحل درمان می باشد. انحراف استاندارد مرحله پایه برای این  کاهش در میزان عالیم فوبی

می باشد که نشانگر عدم  54/6که نشانگر ثبات متوسط در داده های این مرحله می باشد. در مرحله مداخله نیز انحراف معیار 

می باشد که نشانگر ثبات باالی داده  70/0وجود ثبات و پراکندگی باالی داده ها می باشد. در مرحله پیگیری نیز انحراف معیار 

بازی می باشد. این عدد نشان می دهد که  -SMD 13/5اندازه اثر  دانش آموزباشد. همچنین برای این ها در این مرحله می 

برای کل گروه نیز  SMDشاخص . آموز نفر چهارم )ریحانه( تأثیر مثبت داشته استدانش عروسکی در کاهش فوبی خاص

 .آموزان تأثیر مثبت داشته استدانش بازی عروسکی در کاهش فوبی خاص کلبدست آمد که نشان می دهد روش  -68/6

 


