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Abstract 
Background & Objective: Specific learning disorder is the disruption of one or more basic psychological processes, which creates problems in 

understanding or applying spoken or written language and emerges in the form of incomplete listening, thinking, speaking, reading, writing, 
spelling or mathematical calculations. Many social and emotional problems are observed in students with specific learning disorder at schools. 

One of the factors contributing to the increase in this issue is the lack of social self-empowerment in these children. Also, alexithymia is another 

problem of these students. Therefore, finding a way to enable children to express their emotions in a way other than verbal expression and 
increase their social capabilities is absolutely necessary. In this regard, game is a means by the aid of which the child expresses himself/herself 

and it is an appropriate means for release of emotions and self-expression for every child. Therefore, the aim of the present study was exploring 
the effect of play therapy on social self-empowerment and alexithymia in female students with specific learning disorder. 

Methods: This study was a quasi-experimental study of pretest-posttest design with control group. Play therapy was implemented only on the 

experimental group and its effects on the posttest scores of the experimental group was compared to the control group. The statistical population 
of the study consisted of all sixth-grade female students with specific learning disorder in Baharestan county during the school year of 2017-

2018 and 30 individuals (15 experimental, 15 control) were selected randomly using convenience sampling and were assigned into two groups 

of experimental and control. The research instruments included the Parandin Social Self-empowerment Questionnaire (2006), Bagby et al.’s 

Alexithymia Scale (1994) and ten 60-minute sessions of training Asadi and Asadbeigi’s Cognitive Behavioral Play Therapy (2017). Data were 

analyzed by SPSS software version 22 and multivariate analysis of covariance test. 
Results: The mean and standard deviation of the social self-empowerment of the experimental group were 260.07±29.247 before the intervention, 

and 326.88±25.362 after the intervention. The mean and standard deviation of alexithymia score in the experimental group was equal to 
90.56±5.672 before the intervention and 65.06±4.238 after the intervention. Also, the size of the effect of social self-empowerment score was 

0.508 (p<0.01) and the size of the effect of alexithymia was 0.416 (p<0.01). Also, the results showed that there was a significant difference 

between the pretest and posttest means of social self-empowerment scores and alexithymia in the experimental group (p<0.01), but these changes 
were not significant in the control group. 

Conclusion: The results showed that play therapy is effective in increasing social self-empowerment and its components and decreasing 
alexithymia in female students with specific learning disorder. Therefore, it is recommended that, along with other therapeutic methods, play 

therapy be used to increase social self-empowerment and to treat of alexithymia symptoms in students with specific learning disorder. Finally, 

it is necessary to use cognitive-behavioral group therapy education as an effective educational intervention in support of students with specific 
learning disorder. 

Keywords: Play Therapy, Social Self-Empowerment, Alexithymia, Specific Learning Disorder. 
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  .۰۶:(۸؛ )۷1۳۹ی ناتوان مطالعات مجله1

 لیاصی پژوهش مقاله 1۳۹۷ آذرماه برخط انتشار 

 

آموزان دختر با درمانی بر خودتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیجانی دانشاثربخشی بازی
 اختالل یادگیری خاص

 ۴محمد علی رحمانی ۳جواد خلعتبری، ۲*شهره قربان شیرودی، 1مرادی،مهناز علی

 سندگانینو حاتیتوض
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 ن؛یراتنکابن، ا ی،واحد تنکابن، دانشگاه آزاد اسالم ی،شناسگروه روان شناسی،دکتری روان .۳
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 دهیچک
آموزان با اختالل خاص یادگیری ازجمله ناگویی هیجانی و افزایش توانمندسازی شناختی در دانششناسان و متخصصان سالمت در زمینٔه کاهش آثار روانروانبسیاری از هدف: 

آموزان دختر با اختالل یادگیری جانی دانشدرمانی بر خودتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیاجتماعی آنان تالش جدی دارند، بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی بازی
 خاص بود.

آموزان دختر پایٔه ششم مبتالبه اختالل یادگیری خاص شهر آزمون با گروه گواه بود. جامعٔه آماری، تمامی دانشآزمون پسآزمایشی از نوع پیشپژوهش حاضر نیمه بررسی:روش
طور تصادفی در دو گروه آزمایش ب شده و بهگیری دردسترس انتخاصورت نمونهنفر گواه( به 1۵نفر آزمایش،  1۵نفر ) ۳۰بودند که  1۳۹۶-1۳۹۷بهارستان در سال تحصیلی 

ای دقیقه۶۰( و ده جلسٔه 1۹۹۴(، پرسشنامٔه ناگویی خلقی بگبی و همکاران )1۳۸۵و گواه گماشته شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامٔه خودتوانمندسازی اجتماعی پرندین )
و آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره استفاده  ۲۲نسخٔه  SPSSافزار ها، از نرمجهت تحلیل داده ( بود.1۳۹۶رفتاری اسدی و اسدبیگی )-درمانی شناختیآموزش گروهی بازی

 شد.

آزمون در افراد گروه آزمایش وجود دارد آزمون و پسداری در میانگین نمرات خودتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیجانی پیشنتایج نشان داد که تفاوت معناها: یافته
(۰٫۰۰1>p ،)دار نبود.اما این تغییرات در گروه گواه معنا 

آموزان دختر با عنوان مداخلٔه آموزشی اثربخش، خودتوانمندسازی اجتماعی و ناگویی هیجانی دانشرفتاری، به-درمانی شناختیاستفاده از آموزش گروهی بازی گیری:نتیجه
 دهد.اختالل یادگیری خاص را ارتقا می

 ی، خودتوانمندسازی اجتماعی، ناگویی هیجانی، اختالل یادگیری خاص.درمانبازیها: کلیدواژه
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۲ 

 مقدمه ۱
 از عب  ارت( Specific Learning Disorder) خ  اص یریادگی   اختالل
س ندیفرآ چند ای کی در اختالل سا ست یشناختروان یا  ای فهم در که ا
 ییتوانا صورتبه و کرده مشکل جادیا ینوشتار ای یگفتار زبان کاربرد
 نوش   تن، خواندن، کردن، ص   حبت کردن، فکر دادن، گوش در ناقص

سبات ای کلمات کردنیهج ضیر محا صطالح نیا. گرددیم ظاهر ،یا  ا
 یجزئ یبدکار ،یمغز بیآس یادراک یهاتیمعلول همچون ییهاحالت

 اما رد؛یگیدربرم را یرش    د یش    یپر زبان و یش    یپر خوانش ،یمغز
کان  ای یداریش    ن ،یدارید یهاتیمعلول جٔهیدرنت بدواً که را یکود

 یهاتیمحروم ای یجانیه اختالل ای ،یذهن یماندگعقب ای ،یحرکت
 اند،ش    ده یریادگی یهایناتوان دچار یطیمح ای یفرهنگ ،یاقتص    اد

 به بس  ته جامعه در یریادگی یناتوان وعیش   زانیم(. 1) ش  ودینم ش  امل
 و بوده متفاوت دیآیم عمل به گروه نیا از که یابیارز و فیتعر نوع،

 درص    د ۵ تا ۳ حدود. اس    ت ش    دهگزارش درص    د 1۰ تا ۲ نیب
(. ۲) هس  تند یریادگی یناتوان یدارا کایآمر یدولت مدارس آموزاندانش
ما شیرایو نیپنجم طبق مار یص    یتش    خ یراهن  روان اختالالت یآ

(DSM-5)، م  انن  د یعملکرد یه  احوزه تم  ام در یریادگی   اختالل 
 نیس  ن کودکان در درص  د 1۵ تا ۵ نیب ات،یاض  یر و نوش  تن خواندن،

 وعیش زانیم اما است؛ عیشا مختلف یهافرهنگ و هازبان در مدرسه
 و شودیم زده نیتخم درصد ۴ حدود و بوده ناشناخته بالغ افراد در آن
 وعیش زانیم نیهمچن(. ۳) است شدهگزارش زنان از ترعیشا مردان در
صد 1۴ تا ۳ نیب جهان مختلف نقاط در آن ست، شدهگزارش در  اما ا

 یریادگی یناتوان وعیش زانیم که دهدیم نشان بهراد یلیتحل فرا یبررس
 (.۴) است درصد ۸٫۸1 رانیا در

 اختالل یدارا آموزاندانش در یاریبس   یجانیه و یاجتماع مش  کالت
 در مؤثر عوامل از یکی. ش   ودیم مش   اهده مدارس در خاص یریادگی

له، نیا شیافزا  کودکان نیا یاجتماع یخودتوانمندس    از نبود مس     
 دچار ش  تریب ن،ییپا یخودتوانمندس  از لیدل به کودکان نیا رایز اس  ت،

 شتریب لیتحص ترک یبرا را نهیزم مس له نیا و شوندیم مشکالت نیا
 یستگیشا شامل یاجتماع یخودتوانمندساز(. ۵) سازدیم فراهم هاآن
 اس ت ییرفتارها و یجانیه ،یاجتماع ،یش ناخت یهامهارت داش تن و

 یمشکالت. اندیضرور یاجتماع طیمح با تطابق و سالم تحول یبرا که
 کمبود به اندمواجه هاآن با یاجتماع تعامالت نهیزم در کودکان نیا که

 نیا در مثبت یاجتماع یهامهارت تداوم و ش  روع نٔهیزم در مهارتش  ان
 هنگام یریادگی یناتوان با فرد که اس  ت لیدل نیهم به. گرددیبازم گروه

 و بوده یمش  کالت دچار گفتن س  خن و دادن گوش در گرانید با ارتباط
 لحاظ از و ش   ده مواجه یمس   ائل با یاجتماع روابط در اس   ت ممکن

 (.۶) شود دیترد و شک دچار یاجتماع یخودتوانمندساز
قا در خاص یریادگی اختالل یدارا آموزاندانش یطرف از  با س     هیم

 از یجانیه یاجتماع مش    کالت از ییباال س    ط  بهنجار آموزاندانش
 ،یریادگی یناتوان با افراد مشکالت از یکی نیبنابرا دهند؛یم نشان خود
ست( Alexithymia) یجانیه ییناگو  یاسازه یجانیه ییناگو(. ۷) ا

 و یبازش   ناس    در یناتوان آن یاص   ل یهایژگیو که اس   ت یچندوجه
 نینماد تفکر در دیش  د فقر و یش  خص   یهاجانیه یکالم فیتوص  
ست ساز که ا شکار ساس بازخوردها، یآ شاننده و التیتما ها،اح  هاک

(Drives )عنوانبه هااحس  اس یریکارگبه در یناتوان. کندیم محدود را 
 کاهش باعث و یانتزاع تفکر مانع ،یجانیه مش    کالت عالئم از یکی
 یهاحس و یجانیه یهاحالت نیب زیتما در یدشوار اها،یرؤ یادآوری

 تیظرف چهره، یعاطف یهاجلوه فقدان ،یرس  م و خش  ک افٔهیق ،یبدن
گاه و یهمدل یبرا محدود  (.۸) شودیم یخودآ

 در یریادگی خاص اختالل یدارا کودکان یناتوان لیدال از گرید یکی
 در یانتزاع تفکر س  ط  بودن نییپا ش  ان،یهااحس  اس و هاجانیه انیب

 از ژهیو به احس  اس  ات انیب در فیض  ع مهارت و س  رکوب. هاس  تآن
 رونیازا اندازد؛یم مخاطره به را کودک یروان بهداش    ت آن یمنف نوع

 یکالم انیب از ریغ یاوهیش    به دینما قادر را کودک که یراه کردن دایپ
 راس  تا نیا در(. ۹) اس  ت یض  رور کامالً دهد بروز را خود جاناتیه
 یبرا و نموده انیب را خود آن کمک به کودک که اس   ت یابزار «یباز»

س یکودک هر سب لٔهیو ست؛ وجود ابراز و جاناتیه هیتخل جهت یمنا  ا
 ییناگو به مربوط مش    کالت از یاعمده بخش که گفت دیبا نیهمچن

 یهاافتهی فوق امر دییتأ در(. 1۰) هاس    تجانیه با مرتبط یجانیه
 کلمات با یدرمانیباز داد نش    ان ،(11) یش    الن و یکیآببار پژوهش

 یناتوان با آموزاندانش یجانیه یینارس    ا کاهش موجب یاحس    اس    
 یدریح پژوهش یهاافتهی راس    تا نیهم در. اس    ت ش    ده یریادگی

 یدرمانیباز آموزش که دهدیم نش  ان ،(1۲) همکاران و یس  ورش  جان
 ،یریادگی اختالالت یدارا کودکان به نیآکسال کردیرو با محور کودک

 .است داده کاهش را( یافسردگ) یخلق مشکالت
 کودکان یاجتماع یتوانمندس    از بر یدرمانیباز یاثربخش     نهیزم در

 اس   ت، نموده یبررس    محقق که آنجا تا یریادگی خاص اختالل یدارا
 اش  اره توانیم مش  ابه یهاپژوهش به اما اس  ت، نش  دهانجام یامطالعه

 داد نشان( 1۳) همکاران و یرنگان مطالعه یهاافتهی مثال طوربه. نمود
له که مانیباز مداخ هارت بهبود بر یعروس    ک یدر ماع یهام  یاجت

 و س   المت مطالعٔه نیهمچن. بود س   میات اختالل با پس   ر آموزاندانش
شان( 1۴) همکاران  و بهبود بر یرفتار-یشناخت یدرمانیباز که داد ن

ظه یبخش    توان هارت و حاف ماع یهام  یناتوان با آموزاندانش یاجت
 .است بوده اثربخش امال یریادگی
 یرو بر یدرمانیباز یاثربخش نهیزم در یادیز قاتیتحق نکهیا وجود با

 که یقیتحق اما اس   ت، گرفته ص   ورت یریادگی خاص اختالل کودکان
ستق صورتبه ساز بر یدرمانیباز اثر به میم  و یاجتماع یخودتوانمند

 باً یتقر بپردازد، خاص یریادگی اختالل آموزاندانش یجانیه ییناگو
 یطرف از. شود یم احساس یپژوهش خالء نهیزم نیا در و ندارد، وجود

 یریادگی اختالل یدارا کودکان یبرا یدرمان و یآموزش خدمات توسعه
صان مهم یهاچالش از یکی خاص ص سروان طٔهیح متخ  ارائه و یشنا

 از همواره اثربخش و من  اس     ب م  داخالت و یدرم  ان یه  ابرن  ام  ه
 توجه با لذا. است بوده یتخصص یهاتیفعال و یپژوهش یهاتیاولو

 خص    وص در یخارج و یداخل قاتیتحق کمبود و ش    د انیب آنچه به
 نه،یزم نیا در یپژوهش خالء وجود و خصوصنیدرا شدهمطرح عنوان

لع  ه ع ه  دف ب  ا ح  اض     ر مط  ا یت بخش      نی ثر نیب  از یا  یدرم  ا
 با دختر آموزاندانش یجانیه ییناگو و یاجتماع یبرخودتوانمندس   از

 .شد انجام خاص یریادگی اختالل
  

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
97

.8
.0

.1
16

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               3 / 8

https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.116.1
https://jdisabilstud.org/article-1-1249-fa.html


۳ 

 یبررس روش 2
 گواه گروه با آزمونپس-آزمونشیپ نوع از یشیآزمامهین حاضر پژوهش

ضر پژوهش یآمار ٔهجامع. بود  ٔهیپا دختر آموزاندانش یتمام شامل حا
-1۳۹۷ یلیتحص    س   ال در خاص یریادگی اختالل به مبتال ش   ش   م

 مش  اوره مراکز به یلیتحص   ش  کس  ت و اُفت لیدل به که بودند؛ 1۳۹۶
 شدهداده ارجاع بهارستان شهرستان( پرورش و آموزش نظارت تحت)

 رچها نس  خه نكادكو كسلرو شهو سمقيا توس  ط کودکان نیا. بودند
 به هاآن یابتال و ش ده ییش ناس ا مش اوره، مرکز یس نجروان بخش در

 از نفر ۳۰ هاآن نیب از. بود دش     دهیی تأ خاص یریادگی  مش    ک ل
 انتخاب دسترس در یریگنمونه صورتبه ششم ٔهیپا دختر آموزاندانش

ما) گروه دو در یتص     ادف طوربه و ند قرار( گواه و شیآز  به و گرفت
 در داش  تن قرار ورود یارهایمع. دادند پاس    پژوهش یهاپرس  ش  نامه

 وکس  لر، تس  ت اس  اس بر ۸۵ یباال یهوش   بهرٔه داش  تن ش  ش  م، هیپا
 بود؛ آموزش جلسات در شرکت به لیتما و یعاد مدارس در لیتحص

 . بود یآموزش جلسٔه دو از شیب در بتیغ خروج اریمع و
 یخودتوانمندس   از پرس   ش   نامٔه ش   امل قیتحق نیا در پژوهش ابزار

 ادامه در که بود( 1۷) یجانیه ییناگو پرس    ش    نامٔه و( 1۵) یاجتماع
 .گرددیم ارائه هاآن به مربوط اطالعات

شنامٔه س ساز پر شنامٔه: یاجتماع یخودتوانمند س ساز پر  یخودتوانمند
 نیا. اس    ت ش    ده هنجار و س    اخته( 1۵) نیپرند توس    ط یاجتماع

 ،یشناخت یهامهارت اسیمق خرده چهار با سؤال ۴۷ یدارا پرسشنامه
 فیط وهیش   به یگذارنمره روش. اس  ت یزش  یانگ و یجانیه ،یرفتار

 جهت. اس    ت( ۷ نمره موافق کامالً و 1 نمره مخالفم کامال) کرتیل
 بیض    ر و کرونباخ یآلفا روش دو از اس،یمق ییایپا بیض    ر برآورد

 بیض  را. اس  ت ش  دهاس  تفاده( ییبازآزما) اجرا بار دو نیب یهمبس  تگ
 کل نمره با یکم یهمبس    تگ که یس    ؤاالت حذف از بعد کرونباخ یآلفا

 چهار و ۰٫۸۸۴ کل یاجتماع یخودتوانمندساز پرسشنامٔه یبرا داشتند
 ،۰٫۸۸۲ یشناخت یهامهارت ،۰٫۸۸1 یرفتار یهامهارت اسیمق ریز

هارت هارت و ۰٫۸۸۲ یجانیه یهام ظارات و یزش    یانگ یهام  انت
سبه ۰٫۸۸۳ شان که شد محا شنامه دهدیم ن س سان بیضر از پر  یهم

 روش از اس    تفاده یبرا. اس    ت برخوردار یمطلوب و قبولقابل یدرون
. اس   ت ش   دهاس   تفاده هم ییبازآزما از آلفا، بیض   ر بر عالوه ییایپا

( r=۰٫۸۸۹) ییآزم  ا ب  از در اجرا ب  ار دو نیب یهمبس    تگ بی  ض    ر
 هینظر پش  توانه به توجه با ،ییمحتوا ییروا نظر از. اس  ت آمدهدس  تبه

 و یروانشناس متخصصان دگاهید از ،(Felner) فلنر توسط شدهمطرح

 در(. 1۵) اس  ت دش  دهییتأ آن یمنطق و یص  ور ییروا ،یس  نجروان
 برابر کرونباخ یآلفا اسیمق بیض   ر ،(1۶) همکاران و افروز پژوهش

 کرونباخ یآلفا روش به کل ییایپا حاض   ر مطالعٔه در. اس   ت ۰٫۸۶ با
 .آمد دست به۰٫۸1

 توس  ط یجانیه ییناگو پرس  ش  نامٔه: یجانیه ییناگو پرس  ش  نامٔه -۲
 و دارد عبارت ۲۰ آزمون نیا. ش   د یطراح( 1۷) لوریت و پارکر ،یبگب
شوار اسیرمقیز سه شخ در ید سات صیت سا  ،۶ ،۳ ،1 سؤاالت) اح

شوار ،(1۴ و 1۳ ،۹ ،۷ ص در ید سات فیتو سا  ،۴ ،۲ سؤاالت) اح
 1۹ ،1۸ ،1۶ ،1۵ ،1۰ ،۸ ،۵ سؤاالت) ینیع تفکر و( 1۷ و 1۲ ،11

 مخالف ،کامال1ً نمرٔه از) کرتیل یادرجهپنج یهااندازه در را( ۲۰ و
 یس    نجروان یهایژگیو. کندیم یریگاندازه( موافق کامالً ،۵ نمرٔه تا

 و یبررس     متع  دد یه  اپژوهش در تورنتو یج  انیه یین  اگو اسی  مق
 تورنتو یجانیه ییناگو اسیمق یفارس نسخٔه در(. 1۸) است دشدهییتأ

 ییناگو یبرا کرونباخ یآلفا بیض  را ،(1۹) یگنج و بش  ارت توس  ط
 احس   اس   ات، صیتش   خ در یدش   وار اسیمق ریز س   ه و کل یجانیه

 ،۰٫۸۲ ،۰٫۸۵ بیترت به ینیع تفکر و احساسات فیتوص در یدشوار
 اسیمق خوب یدرون یهمس  ان نش  انٔه که ش  د محاس  به ۰٫۷۲ و ۰٫۷۵
 یهمبستگ حسب بر هم یجانیه ییناگو اسیمق زمانهم ییروا. است

 یس  تیبهز ،یجانیه هوش یهااسیمق و آزمون نیا یهااسیرمقیز نیب
س یشناختروان یدرماندگ و یشناختروان  پژوهش در. شد دییتأ یبرر

 .آمددستبه ۰٫۷۶ کرونباخ یآلفا روش به کل ییایپا حاضر
 و آموزش ادارٔه از مجوز اخذ از بعد که بود ص    ورت نیبد اجرا روش

 نفر ۳۰ مشاوره، مرکز ریمد با یهماهنگ و بهارستان شهرستان پرورش
نان یریادگی اختالل که آموزاندانش از یتأ آ  قرار از پس بود، دش     دهی

 هاآن یرو آزمونشیپ ابتدا گواه، و شیآزما نفره 1۵ گروه دو در گرفتن
له شیآزما گروه به س    پس. ش     د اجرا  کردیرو با یدرمانیباز مداخ

سه دو هفته هر و هفته ۵ یط در یگروه صورتبه یرفتار یشناخت  جل
 یآموزش گواه گروه به اما شد، اجرا جلسه 1۰ مجموع در و یاقهیدق ۶۰
 جلسات خالصه. شد گرفته آزمونپس گروه دو هر از انتها در. نشد داده

 .است 1 جدول شرح به( ۲۰) یرفتار یشناخت یدرمانیباز آموزش
در این پژوهش اص    ول اخالقی مرتبط ازجمل  ه محرم  ان  ه بودن 

کنندگان در پژوهش و اختیار ها، رض  ایت آگاهانه ش  رکتپرس  ش  نامه
ها از خروج از پژوهش رعایت شده است. همچنین جهت تحلیل داده

خٔه SPSSافزار نرم ندمتغیر ۲۲ نس     یانس چ یل کووار  هو آزمون تحل
(MANCOVA.استفاده شد)

 رمانی شناختی رفتاریدجلسات بازی صٔه. خال1جدول 
تعداد 
 جلسه

 هدف، فعالیت موضوع

 ارزیابی اول
های مختلف ازجمله سبک آموزان در زمینهآموزان با یکدیگر، ارزیابی دانشهدف: آشنایی دانش

 ؛«عاطفی-هیجانی یهاگرایش»های شناختی در روابط بین فردی ها یا نقصرفتاری، توانمندی
 .ایفای نقش پادشاه پیروزفعالیت: 

 دوم
شناسایی احساسات و 

 هیجانات اصلی
 ؛هدف: تشخیص و توصیف و کمک به ابراز هیجانات پنهان

 .فعالیت: نمایش دادن تصاویر حاوی هیجانات

 سوم
های آموزش مهارت

 ارتباطی
 ؛های ارتباطیهدف: افزایش مهارت

 .پرسیدن سؤالفعالیت: پرسیدن سؤال، تحسین کردن، تعارف کردن، 
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۴ 

 هاافتهی ۳
نفر از والدین  ۷بررسی توصیفی داده ها نشان داد در گروه گواه 

( دارای ٪۲۰نفر ) ۳( دارای تحصیالت دیپلم یا زیر دیپلم و ۴۶٫۷٪)
( دارای لیسانس و باالتر بودند؛ ٪۳۳٫۳نفر ) ۵دیپلم و تحصیالت فوق

( دارای تحصیالت دیپلم یا زیر دیپلم ٪۴۰نفر ) ۶در گروه آزمایش نیز 
( ٪۲۶٫۷نفر ) ۴دیپلم و ( دارای تحصیالت فوق٪۳۳٫۳نفر ) ۵و 

 دارای لیسانس و باالتر بودند. 
درمانی بر خودتوانمندسازی اجتماعی به منظور بررسی اثربخشی بازی

آموزان دختر با اختالل یادگیری خاص، از و ناگویی هیجانی دانش
این  های تحلیل کواریانس چندمتغیری استفاده شد. پیش از انجامآزمون

های آماری نرمال بودن توزیع نمرات با استفاده از آزمون آزمون مفروضه
ها با استفاده از اسمیرنوف، همسانی ماتریس کوواریانس-کولموگروف

بررسی ها با استفاده از آزمون لوین باکس و همگنی واریانسآزمون ام

 های فوق الذکر استفاده ازکه با توجه به عدم تخطی از مفروضه شد
 .بودآزمون تحلیل کواریانس چندمتغیری بالمانع 

کوواریانس چندمتغیری نشان داد که حداقل در یکی  تحلیلنتایج آزمون 
آزمون پس از از متغیرهای مورد مطالعه بین گروه آزمایش و گواه در پس

(. برای اینکه p<۰٫۰۰1) آزمون تفاوت وجود داردحذف اثر پیش
دار است، از ارها این اختالف معنمشخص شود در کدام یک از متغی

 ۲متغیری آنالیز کوواریانس استفاده شد. در جدول زمون تکآ
ای خودتوانمندسازی اجتماعی، ناگویی ههای توصیفی متغیرشاخص

آزمون به تفکیک آزمون و پسپیش های آن در مرحلٔهلفهؤهیجانی وم
ن داده شده گروه آزمایش وگواه به همراه نتایج آنالیز کوواریانس نشا

 است.

آزمون به آزمون و پسپیش های آن در مرحلٔهلفهؤم ای خودتوانمندسازی اجتماعی، ناگویی هیجانی وههای توصیفی متغیر. شاخص۲جدول
 تفکیک گروه آزمایش وگواه به همراه نتایج آنالیز کوواریانس

 گروه متغیر
 دو گروه آزمونپس مقایسٔه آزمونپس آزمونپیش

 میانگین
انحراف 

 معیار
 میانگین

انحراف 
 معیار

 pمقدار  Fمقدار 
مجذور 

 اتا

 های هیجانیمهارت
 ۰٫۷۰۴ ۲۰٫۳1 ۲٫۳۶۸ 1۹٫۹۴ آزمایش

11٫۰۷۹ ۰٫۰۰1> ۰٫۴۶۹ 
 ۲٫۰۳۳ 11 1٫۴۶1 1۰٫۵۰ گواه

 های شناختیمهارت
 ۰٫۶۲۹ ۲۰٫۵۶ 1٫۵۳۷ 1۲٫۶۹ آزمایش

1۳٫۴۶۶ ۰٫۰۰1> ۰٫۴۰۶ 
 1٫۸۶1 11٫۵۶ 1٫۸1۲ 11٫۲۳ گواه

 های رفتاریمهارت
 ۲۰٫۶۰۷ ۴۵٫۴۵ ۴٫۰۶۴ ۳۶٫1۳ آزمایش

1۶٫۳۵۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۴۴۳ 
 ۵٫۷۸۹ ۲۷٫۶۳ ۵٫۷۶۰ ۲۷٫1۰ گواه

 های انگیزشیمهارت
 ۲٫۶۸۳ ۲۴۰٫۵۶ 1۴٫۹۳۹ 1۹1٫۳1 آزمایش

1۵٫۴۰۴ ۰٫۰۰1> ۰٫۴۰۳ 
 ۲۳٫۳۵۲ 1۸1٫۳۸ ۲۳٫۳۴۹ 1۸۰٫۳۸ گواه

 های رفتاریمهارت چهارم
 ؛هدف: توانایی ارتباط مؤثر با دیگران )شروع و تداوم(

 .درخواست مشارکت، با دیگران، ترک فعالیت فعالیت: پیشنهاد مشارکت، پیوستن به فعالیت

 های رفتاریمهارت پنجم
 ؛هدف: کشف تعارضات درونی

 .فعالیت: ایفای چند داستان نمایشی

 ششم
های تقویت مهارت

 هیجانی و عاطفی

هدف: مدیریت منابع استرس و شناسایی احساسات و تعارضات دردناک، مواجهه تدریجی با منابع 
 ؛ترس و تهدید

 .قوطی نگرانی، کاله مهمانی روی هیوال -فعالیت: به تصویر کشیدن رؤیاها

 هفتم
 -مشکالت هیجانی 

 عاطفی
 ؛مشکالت ناشی از ناگویی هیجانیهدف: کمک به ابراز احساسات و کاهش 

 .فعالیت: انجام بازی با کلمات احساسی، چرخ احساسات

 هشتم
های تقویت مهارت
 شناختی

 ؛های ناکارآمدهای اسنادی و باورهدف: اصالح سبک
 های کارآمد و ناکارآمد.های نمایشی با باورفعالیت: انجام بازی عروسک

 های انگیزشیمهارت نهم
افزایش احساس اثربخشی و تقویت تفکر خودکارآمدی، تقویت سط  رشد اخالقی و تقویت هدف: 

 ؛تفکر انتزاعی
 .های قضاوتفعالیت: خودگویی در آینه، بازی کارت

 دهم
های افزایش مهارت

 شناختی
 ؛هدف: افزایش خزانه لغات، افزایش سرعت پردازش اطالعات

 .هاشهرها و ...، بازی نقطه ها،بازی اسم، فعالیت: بازی حروف الفبا
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۵ 

 خودتوانمندسازی اجتماعی
 ۲۵٫۳۶۲ ۳۲۶٫۸۸ ۲۹٫۲۴۷ ۲۶۰٫۰۷ آزمایش

۲1٫۵۶۸ ۰٫۰۰1> ۰٫۵۰۸ 
 ۲۷٫۵۵۳ ۲۳1٫۵۷ ۲۸٫۴۹۲ ۲۳1٫۰۷ گواه

 دشواری درتوصیف احساسات
 ۲٫۲۷۷ ۲۳٫۸۸ 1٫۵۶۹ ۳۲٫۰۶ آزمایش

۸٫۰۵۷ ۰٫۰۰1> ۰٫۳۴۹ 
 1٫۳۶۴ ۳1٫۹۴ 1٫۳۸۹ ۳1٫۲۵ گواه

تشخیص در دشواری 
 احساسات

 1٫۴۸۸ 1۶٫۳1 1٫۵۷1 ۲۲٫۷۵ آزمایش
۹٫۶11 ۰٫۰۰1> ۰٫۳۹1 

 1٫۲۵۶ ۲1٫۲1 1٫۲۶۵ ۲1٫۵۰ گواه

 گیری خارجیتفکر با جهت
 ۳٫۹۳1 ۲۴٫۸۷ ۲٫۶۲۰ ۳۵٫۷۵ آزمایش

۶٫۷۳۴ ۰٫۰۰1> ۰٫۳1۰ 
 ۲٫۶۳۴ ۳۵٫۷۲ ۲٫۷۸۰ ۳۴٫۵۶ گواه

 ناگویی هیجانی
 ۴٫۲۳۸ ۶۵٫۰۶ ۵٫۶۷۲ ۹۰٫۵۶ آزمایش

1۲٫۴۴۹ ۰٫۰۰1> ۰٫۴1۶ 
 ۵٫۹1۲ ۸۸٫۸۷ ۵٫۷۳1 ۸۷٫۳1 گواه

پس از حذف اثر  ،متغیری آنالیز کوواریانسبا توجه به نتایج آزمون تک
آزمون بین دو گروه آزمایش و گواه برای پس نمرٔهتفاوت  ،آزمونپیش

 (؛p<۰٫۰۰1)بود دار اها معنلفهؤخودتوانمندسازی اجتماعی و تمامی م
 بنابراین با توجه به باالتر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحلٔه

و موجب بهبود  هثر بودؤدرمانی مشود که بازیآزمون، نتیجه میپس
آموزان دختر با های آن در دانشلفهؤخودتوانمندسازی اجتماعی و م

 اختالل یادگیری خاص شده است.
پس از  ،ری آنالیز کوواریانسمتغیهمچنین با توجه به نتایج آزمون تک

آزمون بین دو گروه آزمایش و گواه برای پس نمرٔه ،آزمونحذف اثر پیش
(؛ بنابراین با p<۰٫۰۰1)بود دار اها معنلفهؤناگویی هیجانی و تمامی م

تر بودن میانگین نمرات گروه آزمایش در مرحله توجه به پایین
کاهش ناگویی هیجانی و  دردرمانی شود که بازیآزمون، نتیجه میپس

مؤثر بوده آموزان دختر با اختالل یادگیری خاص آن در دانش یهالفهؤم
 است.

 

 بحث 4
 آثار کاهش نٔهیزم در س المت متخص ص ان و ش ناس انروان از یاریبس 

 ییناگو ازجمله یریادگی خاص اختالل با آموزاندانش در یشناختروان
نان یاجتماع یتوانمندس    از شیافزا و یجانیه  دارند، یجد تالش آ

 بر یدرمانیباز یاثربخش    یبررس    حاض   ر مطالعٔه هدف راس   تانیدرا
 با دختر آموزاندانش یجانیه ییناگو و یاجتماع یخودتوانمندس    از

 آموزش که داد نش   ان پژوهش افتٔهی نیاول. بود خاص یریادگی اختالل
 یاجتم  اع یخودتوانمن  دس      از شیافزا بر یدرم  انیب  از یگروه
 نیا یهاافتهی. اس  ت مؤثر خاص یریادگی اختالل با دختر آموزاندانش
. کندیم دییتأ را( ۲1) همکاران و فر ش  هیش   مطالعٔه یهاافتهی ق،یتحق

 یهامهارت آموزش که داد نش  ان( ۲1) همکاران و فر ش  هیش   مطالعٔه
 تحول در دو هر یاجتماع یش   ناخت یدرمانیباز و یاجتماع یش   ناخت
 اختالالت ب  ا کودک  ان یاجتم  اع تی  مقبول و یاجتم  اع یه  امه  ارت

( ۲۲) زادهدالل و یعاش    ور پژوهش نیهمچن. هس    تند مؤثر یرفتار
 مش  کالت بر یرفتار یش  ناخت مدل بر یمبتن یدرمانیباز که داد نش  ان
تار هارت و یرف ماع یهام کان یاجت تانشیپ کود  اختالل با یدبس    

 حاض   ر قیتحق یهاافتهی با که بوده مؤثر یفعالشیب -توجه یینارس   ا
 یدرمانیباز در که گفت توانیم هاافتهی نیا نییتب در. اس   ت س   ازگار

 گران،ید و خود کنترل به توجه قیطر از یرفتار یش  ناخت مدل بر یمبتن

 یهامهارت بهبود و رفتار رییتغ قبال در یریپذتیمس     ول و تس    لط
 از یدرمانیباز نوع نیا در ن،یبراعالوه. شودیم داده آموزش یاجتماع

نن  د ییه  اروش ت م  ا نظ  ار نون و یخود گ تی  ریم  د ف ت  یوابس     
(Dependency Management Techniques )مل  ه قو ازج  تی  ت

 ،(Shaping) یدهش    ک  ل ،(Positive Reinforcement) مثب  ت
شق و( Extinction) یسازخاموش ستفاده( Modeling) یدهسرم  ا

 یش    ناخت کردیرو بر یمبتن یدرمانیباز یعمل بُعد در(. ۲۳) ش    ودیم
 ،ینظر بُعد در و ،یرکالمیغ و یعمل ،یجانیه یهاتیفعال بر ،یرفتار

 یهایتوانمند اکتساب نیهمچن شود؛یم دیتأک طیمح و فرد تعامل بر
 که است ییدادهایرو تیماه و فرد یهایژگیو تعامل گروِ در یاجتماع

جه آن با فرد نابرا اس     ت؛ موا ظار نیب مان نیا رودیم انت  بهبود بر در
 مؤثر خاص یریادگی اختالل با کودکان یاجتماع یخودتوانمندس    از

 .باشد
 کاهش بر یدرمانیباز یگروه آموزش که داد نشان پژوهش گرید افتٔهی

 مؤثر خاص یریادگی  اختالل با دختر آموزاندانش یجانیه ییناگو
 نهیزم نیا در نیش    یپ مطالعات جینتا با آمدهدس    تبه جهینت. اس    ت

 که داد نشان( ۲۴) یزدخواستی و یریپاش ییطال پژوهش همسوست؛
 بر یادیز اثرات ،یانفراد یدرمانیباز و یگروه یدرمانیباز روش دو

 نییتب در. دارند کودکان جانیه کنترل و یرفتار و یش  ناخت مش  کالت
 یرفتار یش  ناخت کردیرو بر یمبتن یدرمانیباز گفت توانیم فوق افتهی

 جهان که دارد یبستگ یروش به افراد رفتار که است استوار فرض نیا بر
س را س و ادراک گر،یدانیببه کنند،یم ریتف س  ت،یموقع از فرد ریتف  پا
 دیبا نیهمچن(. ۲۵) کندیم نییتع تیموقع به را او یرفتار و یجانیه

فت مانیباز گ طه ،یدر کان آن در که اس     ت یاواس      عواطف، کود
. کنندیم برقرار ارتباط راه نیا از و انیب را خود تفکرات و احس  اس  ات

 که دهدیم آموزش کودکان به یدرمانیباز( ۲۶) ولز دگاهید اس  اس بر
فاوت گریکدی با افراد یذهن حاالت تار هر و اس     ت مت عث یرف  با

 باعث جهیدرنت و ش    ودیم متفاوت افراد در متفاوت احس    اس    ات
 طیشرا و تیموقع با مناسب یرفتارها انجام در کودک زٔهیانگ باالرفتن

 .شودیم او یجانیه درک یهامهارت شیافزا و
هادیپ نار در ش    ودیم ش    ن مان یهاروش گرید ک  یهاروش از ،یدر

 نش  انگان درمان و یاجتماع یخودتوانمندس  از شیافزا در یدرمانیباز
 اس   تفاده خاص یریادگی اختالالت با آموزاندانش در یجانیه ییناگو

 س  هیمقا به پژوهش جینتا یریپذمیتعم جهت ش  ودیم ش  نهادیپ. ش  ود
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۶ 

 س    وم موج یهادرمان ژهیو به یدرمان یهاروش گرید با یدرمانیباز
تار هد ازجمله یرف  یلیتحص     س    طوح آموزاندانش در رشیپذ و تع

 .شود پرداخته متفاوت ینیبال یهاتیجمع در و مختلف

 گیرینتیجه ۵
 ،یروان فشار کنترل عاطفه، به یبخشنظم شامل یباز قیطر از آموختن

 یطرف از و شودیم یکنترل خود و هااحساس کنترل ارتباط، یبرقرار
 رشد و ردیگیدربرم را یخودکارآمد و یاخالق رشد ،یارزش ساختار

. کندیم لیتسه را یشناخت رشد و یجانیه رشد ،یاجتماع رشد خود،
 یرفتارها بهبود و یرفتار ،یجانیه مشکالت کاهش موجب ت،یدرنها

 یرفتار یشناخت مدل بر یمبتن یدرمانیباز ن،یبنابرا شود؛یم یاجتماع
 کودکان یجانیه ییناگو کاهش و یاجتماع یخودتوانمندساز کسب در

 جینتا. دارد یمهم و حساس نقش یریادگی خاص اختالل مبتالبه

 شیافزا بر یدرمانیباز مثبت ریتأث پژوهش نیا از حاصل
. کرد دییتأ را یجانیه ییناگو کاهش و یاجتماع یخودتوانمندساز

 در مؤثر کردیرو کی عنوانبه ،یدرمانیباز آموزش به توجه رونیازا
 .است الزم ،یریادگی خاص اختالل یدارا آموزاندانش از تیحما

 

 تشکر و قدردانی 6
آموزان دانشاز تمام کارکنان و مشاوران مرکز مشاوره شهر بهارستان و 

شود. نویسندگان اعالم کننده در پژوهش، سپاسگزاری میشرکت
نمایند که تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد. این پژوهش می

نامه بدون هرگونه حمایت مالی به انجام رسیده است؛ و حاصل پایان
 .استاول مقاله  نویسندٔه

 

References 
1. Ganji M. Psychological Pathology based on DSM-5. Tehran: Savalan publication; 2013.  
2. Genizi J, Gordon S, Kerem NC, Srugo I, Shahar E, Ravid S. Primary headaches, attention deficit 

disorder and learning disabilities in children and adolescents. The Journal of Headache and Pain. 2013 

Jun 27;14(1):54. [DOI] 

3. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders [Internet]. 

Fifth Edition. American Psychiatric Association; 2013. [DOI] 

4. Behrad B. Prevalence of learning disabilities in Iranian primary students: A meta- analysis. Journal of 

Exceptional Children. 2006;5(4):417–36. [link] [Persian]. 

5. Agaliotis I, Kalyva E. Nonverbal social interaction skills of children with learning disabilities. 

Research in Developmental Disabilities. 2008 Jan 1;29(1):1–10. [DOI] 

6. Bierman KL, Domitrovich CE, Nix RL, Gest SD, Welsh JA, Greenberg MT, et al. Promoting 

Academic and Social-Emotional School Readiness: The Head Start REDI Program. Child 

Development. 2008;79(6):1802–17. [DOI] 

7. Auerbach JG, Gross-Tsur V, Manor O, Shalev RS. Emotional and Behavioral Characteristics Over a 

Six-Year Period in Youths With Persistent and Nonpersistent Dyscalculia. Journal of Learning 

Disabilities. 2008 May;41(3):263–73. [DOI] 

8. Gatta M, Canetta E, Zordan M, Spoto A, Ferruzza E, Manco I, et al. Alexithymia in juvenile primary 

headache sufferers: a pilot study. The Journal of Headache and Pain. 2011 Feb;12(1):71. [DOI] 

9. Heshmati R, Onari Asl R, Shokrallah R. The effectiveness of group play therapy techniques on state 

anxiety, positive emotions and general compatibility level in special students with learning disabilities. 

Journal of Learning Disabilities. 2016; 5(4):141-147. [Link] [Persian]. 

10. Miyake Y, Okamoto Y, Onoda K, Shirao N, Okamoto Y, Yamawaki S. Brain activation during the 

perception of stressful word stimuli concerning interpersonal relationships in anorexia nervosa patients 

with high degrees of alexithymia in an fMRI paradigm. Psychiatry Research: Neuroimaging. 2012 Feb 

28;201(2):113–9. [DOI] 

11. Abbariki A, Shalani B. The Effectiveness of Play with the feeling words on Reducing Alexithymia in 

Students with Learning Disability. Psychology of Exceptional Individuals. 2017;6(24):205–25. [DOI] 

[Persian]. 

12. Hidari Soreshjani R, Nasirian M, Zareei Mahmoodabadi H. The effectiveness of child- centered play 

therapy with approach Axline training on mood change in children with learning Disabilities. Middle 

Eastern Journal of Disability Studies. 2015;5(0):200–7. [Link] [Persian]. 

13. Rangani A, Hemati-Alamdarlo G, Shojaee S, Nekah S. The Effectiveness of Puppet Play Therapy 

Intervention on Social Skills of Male Students with Autism Disorder. Psychology of Exceptional 

Individuals. 2015 Dec 22;5(20):73–93. [DOI] [Persian]. 

14. Salamat M, Moghtadaei K, Kafi M, Abedi A, Hosein Khanzadeh A. The effectiveness of cognitive-

behavioral play therapy on memory and social skills of children with spelling learning disability 

Journal of Research in Behavioural Sciences. 2014; 11(6):556-66. [link] [Persian]. 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
97

.8
.0

.1
16

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

                               7 / 8

https://doi.org/10.1186/1129-2377-14-54
https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596
http://joec.ir/article-1-420-en.html
https://doi.org/10.1016/j.ridd.2006.09.002
https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2008.01227.x
https://doi.org/10.1177/0022219408315637
https://doi.org/10.1007/s10194-010-0248-6
http://jld.uma.ac.ir/article_430_d947f3f5b70d33ed8b72d6f68ac09c5e.pdf
https://doi.org/10.1016/j.pscychresns.2011.07.014
http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2017.20693.1526
http://jdisabilstud.ir/article-1-425-en.html
http://dx.doi.org/10.22054/jpe.2015.1918
http://rbs.mui.ac.ir/index.php/jrbs/article/view/781
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.116.1
https://jdisabilstud.org/article-1-1249-fa.html


۷ 

15. Parandin S. Making self-empowerment questionnaire and its standardization in adolescents in Tehran 

[Thesis for MSc]. [Tehran, Iran]: Allameh Tabatabaei University; 2006. [Persian]. 

16. Afroz G, Ghasemzadeh S, Taziki T, Delgoshad A. Effectiveness of mood regulation skills training on 

self-concept and social competence of students with learning disabilities. Journal of Learning 

Disabilities. 2014; 3(3):6-24. [link] [Persian]. 

17. Bagby RM, Parker JDA, Taylor GJ. The twenty-item Toronto Alexithymia scale—I. Item selection 

and cross-validation of the factor structure. Journal of Psychosomatic Research. 1994 Jan 1;38(1):23–

32. [DOI] 

18. Parker JDA, Taylor GJ, Bagby RM. The relationship between emotional intelligence and alexithymia. 

Personality and Individual Differences. 2001 Jan 5;30(1):107–15. [DOI] 

19. Besharat M, Ganji P. The moderating role of attachment styles on the relationship of alexithymia with 

marital satisfaction. Journal of Fundamentals of Mental Health. 2013; 14(4):324-35. [DOI] [Persian]. 

20. Alimoradi M, Asadbeigi H, Asadi H. Cognitive-behavioral play therapy. Tehran: Taimaz; 2017. 
21. Shishehsar S, Attarian F, Kargarbarzi H, Darvish Naranjbon S, Mohammadlo H. Comparison of the 

Effectiveness of Teaching Social Cognitive Skills and Cognitive Behavioral Play Therapy on the 

Social Skills and Social Acceptance of Children with Disruptive Behavior Disorders. Journal of 

Exceptional Children. 2018;17(4):87–100.  [link]. [Persian]. 

22. Ashori M, Dallalzadeh Bidgoli F. The Effectiveness of Play Therapy Based on Cognitive-Behavioral 

Model: Behavioral Problems and Social Skills of Pre-School Children With Attention Deficit 

Hyperactivity Disorder. Archives of Rehabilitation. 2018 Jul 15;19(2):102–15.  [DOI] [Persian]. 

23. Movallali G, Jalil-Abkenar SS, A’shouri M. The Efficacy of Group Play Therapy on the Social Skills 

of Pre-School Hearing-Impaired Children. Archives of Rehabilitation. 2015;16(1):76–85. [Link]. 

[Persian]. 

24. Talai Pashiry M, Yazdkhasti F. A comparison of effectiveness of individual and group play therapy 

on interpersonal relationship, attention span, emotional control and behavior control. Iranian Journal 

of Pediatric Nursing. 2018; 4 (3):47-54. [DOI] [Persian]. 

25. Jalil-Abkenar SS, Ashouri M, Pourmohammadreza-Tajrishi M. Investigation of the Effectiveness 

Social Competence Instruction on the Adaptation Behavior in Boy Students with Intellectual 

Disability. Archives of Rehabilitation. 2013; 13(1):104-13. [link]. [Persian]. 

26. Wells TL. Emotion and culture in a collaborative learning environment for engineers. [Dissertation 

for PhD] [Austin, USA]: University of Texas; 2005. [link] 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.2

32
22

84
0.

13
97

.8
.0

.1
16

.1
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jd
is

ab
ils

tu
d.

or
g 

on
 2

02
3-

05
-2

3 
] 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               8 / 8

http://jld.uma.ac.ir/article_148.html
https://doi.org/10.1016/0022-3999\(94\)90005-1
https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(00\)00014-3
http://dx.doi.org/10.22038/jfmh.2012.891
http://joec.ir/article-1-594-en.html
https://doi.org/10.32598/rj.19.2.102
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-1568-en.html
http://dx.doi.org/10.21859/jpen-04037
http://rehabilitationj.uswr.ac.ir/article-1-1151-en.html
https://repositories.lib.utexas.edu/bitstream/handle/2152/1757/wellst69748.pdf
https://dorl.net/dor/20.1001.1.23222840.1397.8.0.116.1
https://jdisabilstud.org/article-1-1249-fa.html
http://www.tcpdf.org

