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 دهيچک
گزارش . شود ي ميافت عمده در تعامالت اجتماع به منجر كه است يا دهيچي پيشناخت عصب اختالل (ASD) سميف اوتياختالل ط :نه و هدفيزم

 رابطه افـراد  در را يارتباط مختلف يها تيموقع در مناسب برخورد يها وهيش و يرفتار و يارتباط يها از مهارت ييالگوها ،يقصه خوانشده است 
  ASD   کودکـان پـسر  ي بـر تعـامالت اجتمـاع   ين قـصه خـوا  يبخـش  اثـر  ي با هدف بررسـ مطالعهن يا .است داده  ارائه ASD کودکان اب مختلف

  .انجام شد
 يين پژوهش همه دانش آموزان پسر مقطع ابتداي اي آماري جامعه.  پس آزمون بود-ش آزموني طرح پبا يشيمه آزماين پژوهش ني ا:يروش بررس

ASD  طـور    در دسترس انتخاب و بـه يريگ  آموز با روش نمونه    دانش ۲۴در مجموع   . بودند ۱۳۹۴  شهر کرج در سال    يمه دولت ي و ن  يمدارس دولت
ـ ر متغي تحت تاثيا قهي دق۳۰ جلسه ۱۲۰ش يگروه آزما. ن شدند يگزيجا در دو گروه     يتصادف چ ي گرفتنـد و گـروه کنتـرل هـ     قـرار ير قـصه خـوان  ي

ی لهيوس بهASD کودکان  يتعامالت اجتماع. افت نکردندي دريا مداخله
 

ها   داده. قرار گرفتيريگ مورد اندازه ADI-R يالگوريتم رفتار فعلاس يمق
  .ل شدنديانس تحليو با روش کووارSPSS ۱۹ افزار با استفاده ازنرم

 اما پس از مداخلـه  ،بود ۷۵/۲۸±۰۵۵/۱ يگروه قصه خوان يار تعامالت اجتماعين و انحراف معيانگيها نشان داد که قبل از مداخله، م افتهي: ها افتهي
ش ي منجر بـه افـزا  يطور معنادار  بهيج نشان داد که قصه خوانينتا.  شد۹۱/۱۹±۵۳/۲ ي گروه قصه خوانيار تعامالت اجتماعيمعن و انحراف  يانگيم

  . شدASD کودکان يتعامالت اجتماع
  . را نشان دادASD کودکان ي و ساختار آن در بهبود تعامالت اجتماعيت کاربرد قصه خوانيدست آمده قابل هج بي نتا:يريگ جهينت

   ي، تعامالت اجتماعيسم، قصه خوانيکودکان اوت: يديواژگان کل
  

 مقدمه
ــتالالت ط      ــاخ ــاوت في  Autism Spectrum] سمي

Disorders(ASD)] کهاست  رشد ريفراگ اختالل نوع کي 

   از قبـل  آن همـواره  آغـاز  و شـود  يم شروع يماهگ ٣٦ از قبل
  تولد ارهز ده هر در مورد، ١٠ تا ٥ در ASD .است يسالگ ٣

  
  
  
  

  
ده منجر به   يچي پ ين اختالل عصب شناخت   يا ).۱( شود يم دهيد

   محـدود  ي، ارتباطـات و رفتارهـا     يب تعامالت اجتمـاع   يتخر
 ي محـدود و تکـرار    ين رفتارها ي و همچن  ير کالم ي و غ  يکالم

ـ ب برابـر  ٥ تا ٤ پسران ).۲( گردد يم  احتمـال  دختـران  از شتري
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 ابتال يا نهيزم جمله علل  از.)۳( دارند را ASD به شدن مبتال

 ناتاليپر عوامل به توان يشده م تاکنون مشخص که ASDبه 

ـ يا عوامل و  ،ييايميوشـ يب ،يحيتـشر  -يعـصب  ،يشـناخت  يمن
 بـروز  علـل  خـصوص  در .کرد اشاره يستيز عوامل و کيژنت

ASDدفـع  ينـاتوان  ،يسـنخ  هم يريگ جفت رينظ ياتي فرض 

ـ  کـاهش  و نيش سـروتون يافـزا  ،وهيـ ج ، يا نـه يآ نـورون ا، گاب
ـ پتپ يهـا  ، هورمـون يدياستروئ يها هورمون  بـا  بي، آسـ يدي

 کودکـان ). ٤( مطـرح اسـت   نيتـام يو کمبـود  و ونيناسيواکس

ASD دهند يم نشان از خود يقيعم کمبود ياجتماع رفتار در 

 افـراد  از ياريبـس  ).٥( کنند ينم انيب را خود عواطف اغلب و

ASD ياجتمـاع  ياهـ   مهـارت رشـد  در يريچـشمگ  صينقا 
ـ كل تياهم ياجتماع يها مهارت. دارند ـ ز دارنـد،  يدي  كـه  راي

ـ ال ).۶( هـستند  ياتيـ ح يستيبهز و يسالمت حفظ يبرا وت و ي
 ی نـه يزم در برجـسته  محقق و پرداز هينظر دو عنوان بهگرشام 
ـ ا را هـا  مهـارت  نيا ،ياجتماع يها مهارت ـ تعر گونـه  ني  في

 قـادر  را فـرد   كـه يپـسند  جامعه ياكتساب يرفتارها :کنند يم

 يهـا  واكنش كه باشد تعامل در گرانيد با گونه آن تا سازد يم
 اجتنـاب  ها آن يمنف يها واكنش از و خوانده را فرا آنان مثبت

  وابـسته يرشـد  مراحـل  تكامل گفت، توان يم واقع در. ورزد

 دي شـا ).۷( است ياجتماع يها مهارت در يبرتر و مهارت به
ـ  شخص هر رشد جنبه نيتر را مهم ياجتماع رشد بتوان  يتلق
 هـم  كه يانياطراف با يسازگار در تنها نه ياجتماع رشد. نمود

 در بعـدها  بلكـه  اسـت  مـوثر  دارد وكار سر آنان با اكنون فرد

ـ  زين يو ياجتماع شرفتيپ و يشغل تيموفق زانيم ر ر گـذا يثات
 يازهـا ين بـا  کودکـان  مختلف يها گروه انيم  در.خواهد بود

 در هـم  کـه  هستند کودکان از يا دسته ،ASD کودکان ژه،يو

 مـشکالت   رفتار،ی نهيزم در هم و ياجتماع ارتباطات ی نهيزم

 و ياجتمـاع  يهـا  مهـارت  شيافـزا  نيبنـابرا . دارنـد  يفراوان
 در ياساسـ  يا لفهوم ،ASDکودکان  ياجتماع رشد گسترش

ف يطامروزه  .)۸( باشد يم کودکان نيا يبرا يدرمان مداخالت
 يپزشــک  و روانيشــناخت  روانيهــا از پــژوهش يا گــسترده

 يهـا  ن اختالل هستند، امـا بـا وجـود درمـان          يدنبال درمان ا   به
 ي درمـان  يهـا  روش و   يـي  دارو يهـا  جملـه درمـان   ازمختلف  

 يستم ارتباط بـر مبنـا     يس،  يل رفتار کاربرد  ير تحل ي نظ يمختلف
هـا   ن درمـان  يـ ک از ا  يهنوز هر  يدارو درمان ر و   ي تصو ي مبادله

ـ نوع جد . )۹( باشد ي م يمشکالت خاص  يدارا  از درمـان    يدي
شود  يم ASD کودکان ي اجتماعيها ش مهارتيکه باعث افزا

ن ي نو يها  از درمان  يکي يروش قصه خوان   .است يقصه خوان 
 ياند که هر مهـارت     باشد و محققان نشان داده     يو کوتاه مدت م   

ظ شود، در طول زمان حف     ياد گرفته م  يند  ين فرا يق ا يکه از طر  
 نيهمـ  بـر . شـود  يم داده ميگر تعمي ديها نهيشود و به زم يم

 در قصه و يباز مثل ميمستق ريغ يها وهيش يريکارگ به اساس

 ييجـا  آن از .رسد يم نظر به ضرورت کي ها مهارت آموزش

 کـودک  يبـرا  يخـوب  به داستان خالل در پندها و ها آموزه که

 ميتعمـ  و يريـ گ کـار  به احتمال شود، يم معنادار و فهم قابل
 .)۱۰( ابدي يم شيافزا مشابه يها نهيزم در کودک توسط ها آن
ـ کروز توسط که يا مطالعه در  گرفـت،  صـورت  ينکـان يت و ري
 آمـوزان  دانـش  لتـ مخ رفتـار  در يقصه خـوان اثرات  يبررس به

ASD در مداخالت لتمخ رفتار کاهش ها افتهي. شد پرداخته 

 کـه توسـط   يا طالعهن در ميهمچن ).۱۱ (داد نشان را ياجتماع
 ی رفتـه اسـت نـشان دهنـده       ياسکاتون و همکاران صورت پذ    

 از اسـتفاده  با ASD به مبتال کودکان ياجتماع تعامل شيافزا

 را مناسب يتعامالت اجتماع شيافزا ها داده .است يقصه خوان

 عنـوان  يا مقاله يط تياسم .)۱۲( داد نشان شيآزما گروه در

 مـشکالت بهبـود   يبـرا  ردهگـست  طور به يقصه خوان که کرد

ـ ا در موجود اتيادب. رود يم کار به  ASDکودکان يرفتار  ني
قـصه   يبخـش  اثـر  بـه  توجـه  با مثبت يها افتهي از يمقاله حاک

قـصه   دهـد کـه   يم واله نشان دل مطالعات .)۱۳( است يخوان
 دانـش   بخـشد، بهبـود  را يرفتـار  مـشکالت  تواند يم يخوان

 دهـد  آموزش را ديجد يها تو مهار  دهدشيافزا را ياجتماع
 جملـه  از مـوثر  و مـدت، كـارا   كوتاه يدرمان يها وهيش ).۱۴(

 وهيش كه نيا و باشد يم حوزه درمان در پژوهش يها ضرورت
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بـه   نينـو  و مـدت  كوتاه يها درمان جزو يقصه خوان يدرمان
 در پندها و ها آموزه كه جا آن از رسد يم  به نظر.رود يم شمار

 اسـت،  معنـادار  و قابل فهم كودك يبرا يخوب به قصه خالل

 يها نهيزم در كودك توسط ها آن ميتعم و يريكارگه ب احتمال
 قـصه  ياثربخش نهيزم در پژوهش انجام. ابدي يم شيافزا مشابه
ـ اهم از توانـد  يم ي بر تعامالت اجتماعيخوان  برخـوردار  تي

بـا   ميمـستق  کـار  بـه  نـسبت  داسـتان  و ي خوانقصه رايز باشد
 تر جالب داستان، به ها آن وافر ی عالقه ليدل به، ASD کودکان

 بهتر و شتريب را توجه کودک جهينت در و استتر  بخش لذت و

 انجام گرفتـه در  يها گر پژوهشي از طرف د.دينما يم متمرکز
ار محدود بوده و مطالعـات  ي بسيکشور، در رابطه با قصه خوان   

 بـر  ي خـوان  قـصه يشتر در ارتباط با اثر بخش    يانجام شده هم ب   
 پـژوهش   . بوده اسـت   ي و اختالالت اضطراب   ي مرض يها نشانه

 ي بر تعامالت اجتماع   ي قصه خوان  ي اثر بخش  يحاضر به بررس  
   .  پرداخته استASDکودکان 

  
  يروش بررس

 اسـتثنايي  پرورش و آموزش سازمان از مجوز اخذ از بعد     
 زا  بعـد  .شد مراجعه کرج شهر دولتي نيمه و دولتي مدارس به

س و اخذ رضايت والدين در   هماهنگي با مدير و معلمان مدار     
ي آمـاري    جامعـه . مورد پژوهش و اهداف آن صحبت گرديـد       

 ASD  دانش آموزان پسر مبتال به اختاللی اين پژوهش کليه

 در مقطع ابتدايي مدارس دولتي و نيمه دولتي شـهر کـرج کـه            
در از آنجا کـه      .بودند تحصيل به  مشغول ۱۳۹۴ تحصيلي سال

شهر کرج دانش آموزان اوتيسم دختر تعداد بـسيار محـدودي            
در . بودند، در اين پژوهش از دانش آموزان پسر اسـتفاده شـد            

 كنترل و قصه خواني  در دو گروهASD  پسر۲۲ اين پژوهش
ي هوشـي     دو گروه مورد مطالعه از نظر بهـره        .داده شدند  قرار

 تـا  ۷ي سـني   ي اين دانش آموزان در دامنه      همه. همسان بودند 
اي در   دقيقـه ۳۰ جلسه ۱۲۰گروه آزمايش در   .  قرار داشتند  ۱۲

 ماه در تمـام روزهـاي هفتـه بـه جـز جمعـه و               ۵بازده زماني   

روزهاي تعطيل با روش قصه خـواني آمـوزش ديـد و گـروه              
 نخـست کودکـان    ی  در هفته  .کنترل هيچ درماني دريافت نکرد    

ـ         به راري ارتبـاط  صورت انفرادي آموزش ديدنـد و پـس از برق
هـا و بـا       آن يمشکالت رفتـار  ثر و شناخت خصوصيات و      وم

شرفت بهتر  ي پ ي دانش آموزان و برا    ي فرد يها توجه به تفاوت  
آمـوزش در   . م شـدند  ي نفره تقـس   ۳ و   ۲ يها  به گروه  يريادگي

ها با آن آشنا بودند صـورت گرفـت           مدرسه که بچه   ياتاق باز 
ـ نـوان   ع و بـه  ) ر آموزشگاه ي با مد  يطبق هماهنگ ( ت يـ ک فعال ي

ـ در ا پنج قصه   .  در نظر گرفته شد    يشمکمل آموز   پـژوهش ن  ي
ـ  جلـسه آمـوزش داده شـد بـه ا          ۲۴ قصهساخته شد و هر      ن ي

و تکـرار هـر جلـسه بـا     ک قصه ارائه شد،     يب که هر ماه     يترت
 ی  کودکان انجام گرفـت هفتـه      ييزان تحمل و توانا   يتوجه به م  

مهارت در م  يند تعم ازمي درمان که ن   يانيآخر هر ماه جلسات پا    
 يان و با هماهنگيا و مربي مختلف بود به کمک اوليها تيموقع

 ي شروع هر قصه بـرا  يدر ابتدا  .و نظارت پژوهشگر اجرا شد    
 هـر  يو فهم بهتـر موضـوع قـصه بـرا       ثرتر  و ارتباط م  يبرقرار

استفاده شد و به مـرور در جلـسات         ر خودش   يکودک از تصو  
  . ه شدکار برده گر بير دي تصاوييانتها

  کامـل يي کـودک و آشـنا  بـا  ارتباط پژوهشگر يپس از برقرار 
ف يها پژوهشگر شروع به تعر  با اتاق و کم شدن محرککودک

ن کارت را نشان داده و توجه کودک را بـه آن            يقصه کرده، اول  
ـ (کند   يجلب م   کنتـرل کـودک و   ي بـرا ياستفاده از کمک مرب
را بـازگو  ر کـارت  ي و قـصه تـصو  ) به قصه کودکشتر  يتوجه ب 

هـا را نـشان داده و قـصه     ب همه کارتين ترتيکند و به هم  يم
ن روش با تک تک کودکـان انجـام         يد و ا  يگو يهر کارت را م   

 و از تمـام کودکـان تـک تـک           يابتدا به صـورت انفـراد     . شد
گونه قصه چنـد بـار تکـرار شـد و توجـه              نيده شد و بد   يپرس
ـ با ک (ق شدن او    ي و تشو  يها به پاسخ همکالس    بچه ) يمک مرب

  .ثر بودو ميريادگيشرفت يشد و در پ يجلب م
شـد و سـپس      ين صورت آموزش داده مـ     ي قصه بد  يها کارت

 يش ساده قصه توسـط پژوهـشگر و انجـام و پاسـخ دهـ        ينما
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همـه  ... کند ي دفترش را باز م    يعل(مثال  . شد يکودکان انجام م  
سپس انجام مراحل قصه در منزل و کالس توسط     ) ميکن يباز م 

بـا  ) ان توسط پژوهـشگر يا و مربيآموزش به اول  (ان  يا و مرب  ياول
 انجــام آن و در يريــگيو پ) نــشان دادن کــارت(دادن ســرنخ 

در . صورت لزوم تکرار مراحل توسط پژوهـشگر انجـام شـد           
خانه خالـه،   ( مختلف   يها تيان قرار دادن کودکان در موقع     يپا

ــان از ي موضــوع قــصه و اطمي عملــيو اجــرا...) کــالس و ن
از  .م مهارت انجام گرفـت ي مربوطه و تعميها  مهارت يريگادي

  : آموزش داده در پژوهشي جمله قصه
دست و صـورت   ،  شود يدار م يده، صبح از خواب ب    ين خواب يمب

ـ  سـر م   ،کنـد  ي با حوله خشک م    ،ديشو يخود را م   ز صـبحانه   ي
پاسخ ها   و آندهد ي به پدر و مادر و خواهرش سالم م   ،ديآ يم
 مامـان   ديـ گو يمکند و    ي خوردن صبحانه م    شروع به  ،دهند يم

. د ممنونميگو ين مي دهد و مبيخواهم، مادر به او م يمن قند م
  :افته با توجه به هر کارتيمه سازمان يناالت واز جمله س

  ؟ين صبح از خواب چيمب - ۱
 کنه؟ يدست و صورت خود را چه کار م - ۲

 گه؟ ي ميز صبحانه اومد چيسر م - ۳

 گه؟ ي مي بخوره چي خواد چاين ميمب - ٤

 گه؟ ين بعد از گرفتن قند ميمب - ٥

   ن چه جوربه تو هم مثل او بکن؟يصورت مب - ٦
 افـت يدر : به مطالعه عبـارت بـود از  ورود يارهايمعن يهمچن

حـداقل نمـره    ،پزشـک  توسـط روان ASD  اختالل صيتشخ
 وجـود  عـدم  و باالتر باشـد،  ٨٠ون ي آنها در آزمون رهوشبهر

ـ متابول التاختال مانند سميبا ات همراه يماريب سـابقه  ، ...و کي
  عـدم ن نداشـته باشـد،  يبراساس گزارش والد ي مغزي ضربه

ـ  کـه  خـاص  يداروها از استفاده از  ييهـا  حـوزه  در توانـد  يم
ضـد   يداروهـا  ضدتشنج، يداروها مانند بگذارد ريثات پژوهش

   .باشد١٢ تا ٧ سنبخش و  آرام يداروها اضطراب،
 يمقياس الگوريتم فعل از پژوهش يها  دادهيگردآور منظور به

 ADI-Rکه است هيگو ٩٣ اس شامليمق نيا. شد بهره گرفته 

ـ   مربـوط  ١  بخـش :انـد  شـده  يبند طبقه  بخش٨ در  شيبـه پ
 ٢  بخـش .باشـد  يم يآزمودن التيتحص و يخانوادگ ي هنيزم

 رفتـار  از ير کليتصو کي جاديا يبرا يمقدمات االتوس شامل

 مهـم  مراحل و رشدل ياوا حيتشر به ٣ بخش .است يآزمودن

 مـورد  در ييها سوال ٤  در بخش.دارد اختصاص فرد يتکامل

 از پـس  و هـا  مهـارت  ريسا اي ي زبانيها مهارت اکتساب سن

ـ  مطـرح  ها مهارت نيا اکتساب ـ تاک .شـود  يم  بـر  ٥ بخـش  دي

ـ  ارتبـاط  و زبـان  يها طهيدر ح فرد عملکرد  بخـش  .باشـد  يم

 قيعال ٧ بخش .باشد ي ميباز و ياجتماع به تکامل مربوط ٦
 ييف رفتارهـا يط به آخر بخش و شود يم شامل را و رفتارها

 ،يپرخاشـگر  ريهستند، نظ مهم ينيبال نظر از که است مربوط
 و ساسانفر توسط اسين مقيا. صرع از ييها نشانه و يخودآزار

 اعتبـار  يبررس يبرا و است  شدهيابيهنجار و انطباق يطلوع

ـ  يروش همسان دو از آن  اسـتفاده  ييبازآزمـا  شرو و يدرون

  .است شده
 يدارا  کودک١٠٠ شامل نمونه  گروه:يدرون يهمسان روش

 رشـد  يدارا  کـودک ١٠٠ و يذهن توان کم کودک ٩ سم،ياوت

 يصيـ تشخ تميالگور  کرونباخيآلفا بيضر. است بوده يعاد
 تعامـل  يهـا  طـه يح در سـال  ١٠از  کمتـر  يها يآزمودن يبرا

ـ کل رفتـار  و بـاط ارت در يرعاديت غيفيک ،ياجتماع  بـه  يا شهي

 يها طهيح در يفعل رفتار يبرا و ٨٦/٠ و ٩٥/٠، ٧٠/٠ بيترت
 يا شهيرفتار کل و ارتباط در يعاد ريغ تيفيک ،ياجتماع تعامل

 .باشد ي م٨٥/٠ و ٩٣/٠، ٩٦/٠ بيترت به

 يمورد بررس مرحله سه  در ADI-Rتميالگور ييروا :ييروا
 يهـا  طـه يح ی هنمـر  نيانگيم ه یسي مقا-١ :است گرفته قرار

 ي هسي مقا-٢. يو عاد سمياوت گروه در دو يصيتم تشخيالگور
 ي هسي مقا-٣. يفعل تم رفتاريالگور يها طهيح ی هنمر نيانگيم
 دو در ADI-R يصيـ تشخ تمي الگوريها طهيح هنمر نيانگيم

ـ  تـوان  گروه کـم  و سمياوت گروه  مرحلـه،  سـه  هـر  در .يذهن

ـ  يبزرگ دار و يمعن يها تفاوت  يهـا  طـه يح در هـا  گـروه  نيب
  ). ١٥( است مشاهده شده مختلف
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  ها افتهي
 مبتال با  يي دانش آموز پسر مقطع ابتدا     ۲۴شرکت کنندگان        

 . سال بودنـد ۱۲ تا ۷ ي سن ي سم شهر کرج با دامنه    ياختالل اوت 
ـ ، انسيل کوواريروش تحلها به  دادهل يش از انجام تحل  يپ ش يپ

  ج ينتـا .  قرار گرفتيابيانس مورد ارز  يل کووار ي تحل يها فرض
رهـا  يک از متغيـ چ ي هـ يرنوف بـرا ياسم -آزمون کولموگروف 

 از آن است کـه فـرض نرمـال    يافته حاکين  يمعنادار نبود که ا   

 بـاکس و آزمـون      Mج آزمون   ين نتا يهمچن. بودن برقرار است  
ـ هـا بـه ترت     افتهين  ين معنادار نبودند، که ا    يلو  از آن   يب حـاک  ي

ـ  کووار يهـا  سي مـاتر  ي برابـر  است که فرض   انس و فـرض    ي
 ي شـاخص آمـار  ۱در جدول   . ها برقرار است   انسي وار يبرابر

ش آزمـون و  يها در مراحل پ ن و انحراف استاندارد گروه  يانگيم
  .ه شده استئپس آزمون ارا

  
 ي تعامالت اجتماعش آزمون و پس آزمونيار نمرات پين و انحراف معيانگي م:۱ جدول

  پس آزمون  ش آزمونيپ  تعامالت اجتماعي  تعداد           ها   گروه

M  ۷۵/۲۸  ۹۱/۱۹  
  ۱۲         يقصه خوان

SD  ۰۵۵/۱  ۵۳/۲  
M  ۹۱/۲۷  ۹۱/۲۷  

  ۱۲  گروه کنترل      
SD  ۷۸/۱  ۷۸/۱  

                   M :نيانگيم     SD :اريانحراف مع  
  

 يتعامالت اجتمـاع   ش آزمون ين پ يانگيم ۱ جدول   ی افتهيطبق  
ـ  و کنتـرل بـه ترت      يها از جمله قصه خـوان      گروه  و  ۷۵/۲۸ب  ي

ـ  است که ب   ۹۱/۲۷  و ين مربـوط بـه گـروه قـصه خـوان          يشتري
 ۹۱/۱۹و در پس آزمـون   .ن مربوط به گروه کنترل است   يکمتر

ن مربوط به   ين مربوط کنترل و کمتر    يشتري است که ب   ۹۱/۲۷و  

اس يـ ن نمرات خـام خـرده مق      يانگيم.  است يگروه قصه خوان  
 که تحـت مداخلـه قـصه        ي شرکت کنندگان  يمالت اجتماع تعا

 کـه تحـت     ي قرار گرفتند نـسبت بـه شـرکت کننـدگان          يخوان
 کمتـر   ي قـرار نگرفتنـد از لحـاظ آمـار         يمداخله قـصه خـوان    

  .باشد يم
  

   و کنترلي قصه خوانياه هگرو انسيل کواري تحليکي تفکجينتا :٢جدول 
 F Sigن مجذوراتيانگيم  يدرجه آزاد  مجموع مجذور  رييمنابع تغ

  ۰۰۰/۰  ۵۷/۳۹  ۲۰۷/۰۴  ۲  ۰۸/۴۱۴  ح شدهيمدل تص
  ۸۷۱/۰  ۰۲۷/۰  ۰۹۸/۰  ۱  ۰۹۸/۰  ثابت
  ۰۰۰/۰  ۱۱۴/۷۶  ۴۱۳/۹۷  ۱  ۴۱۳/۹۷  گروه

  ۰۰۹/۰  ۸/۳۳  ۳۰/۰۸  ۱  ۳۰/۰۸  ش آزمونيپ
      ۳/۶۰  ۲۱  ۷۵/۷۵  خطا
  ۱۴۲۱۸  ۲۴        
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ش و  يسه پ يانس و مقا  يل کووار يج تحل يتا ن ۲افته جدول   يطبق  
 کودکـان  ي بـر تعـامالت اجتمـاع     يزمون اثر قصه خـوان    پس آ 

ASD    سـطح خطـا     ۰۱/۰ آزمون   يه معنادار ي نشان داد که ناح
 ۰۹۹/۰توان در سـطح   يو لذا م ) =۰۰۰/۰Pvalue(کمتر بوده   

 و  ين دو گروه کودکان قصه خـوان      يجه گرفت که ب   ينان نت ياطم
 وجـود  ي از نظر تعامالت اجتماعيگروه کنترل تفاوت معنادار 

   .رددا
  

   بحث
 ي مـشکالت ي در تعـامالت اجتمـاع    ASDافراد مبـتال بـه           

 يتـوان از روش قـصه خـوان    ين افراد مي کمک به ا   يدارند برا 
 بر ير قصه خوانيثا ت ين پژوهش با هدف بررس    يا. استفاده کرد 

 شـهر کـرج     ASD کودکان پسر مبـتال بـه        يتعامالت اجتماع 
 و گـروه  ي خـوان ان گـروه قـصه    يـ ج نشان داد م   ينتا. انجام شد 

بـه  .  وجود دارد  ي تفاوت معنادار  يکنترل، در تعامالت اجتماع   
ــادار ي باعــث افــزايگــر روش قــصه خــوانيعبــارت د ش معن

ـ هـا نـشان داد م   افتـه ي.  شديتعامالت اجتماع  ان گـروه قـصه   ي
ـ  وجود داشت کـه ا     ي و گروه کنترل تفاوت معنادار     يخوان ن ي

 کـه  يا مطالعـه  در. همسو بـود ) ۱۱-۱۴( يها افته با پژوهشي

اثـرات   يبررسـ  بـه  گرفـت،  صورت ينکانيت و ريکروز توسط
 .شد پرداخته ASD آموزان دانش لتمخ رفتار در يقصه خوان

 داد نشان را ياجتماع در مداخالت لتمخ رفتار کاهش ها افتهي
ــهياســکاتون و همکــاران در زم). ۱۱( ــزاي ن ــامالت ي اف ش تع

دند کـه   يجـه رسـ   ين نت ي به ا  يبا استفاده از قصه خوان     ياجتماع
 ASD کودکـان    يش تعامالت اجتماع  ي باعث افزا  يقصه خوان 

 خـصوص  در يتـوجه  قابـل  يها افتهيت ياسم ).۱۲( شود يم

 کرده گزارش فشرده يرفتار درمان با  ASDکودکان شرفتيپ
  کودکـان يقـصه خـوان   روش از اسـتفاده  با که يطور  به.است

ASD که داد وزشآم يمحرك اجتماع به يپاسخده يبرا را 

 حاضر ی مطالعه در. )١٣( است همسو مطالعه نيا يها افتهي با

 ،ASDکودکـان   به رفتار آموزش ي برايقصه خوان روش زين

 يهـا  کننـده  تي تقويبرقرار و تر ياجتماع يده پاسخ به منجر
هـا و   داسـتان  ي اثر بخشيدل واله در پژوهش .ديگرد ياجتماع

 يهـا  ش مهارتيافزا و يرفتار مشکالت کاهش در ها را قصه
ن يـ ن ايـي در تب ).۱۴( داد نـشان  ASD کودکـان  در ياجتمـاع 

ـ ا از يهر چند بعـض   گفتتوان يافته مي  نظـر  از کودکـان  ني

 فقـط  امـا  هـستند؛  تکلم يبرا يسالم ي اجزايدارا کيآناتوم

ـ ا. سـازند  يم خارج خود ی از حنجره را ينامفهوم اصوات  ني
 يبرقـرار  يبـرا  است ممکنستند؛ ين تکلم به قادر که کودکان
 يابـزار  همچـون  ار محدوديبس سبک به يياطوارها به ارتباط
 بـا  اسـت  ممکن ASD ک کودكي مثال يبرا .شوند متوسل

 يسـو  بـه  را او يفرد گرفتن دست با اي و کند اشاره دستش
 درصـد  ٥٠ ن، دريبـرا  عـالوه . کنـد  تيهـدا  نظر مورد ءيش

 ي تکلمـ يهـا  يجـار ناهن شوند؛ يم تکلم به قادر که يکودکان
 يقصه خوان روش در ).١٦(  وجود داردييگو پژواك و خاص

 توجـه قابـل   ارتبـاط  يبرقـرار  يبـرا  کـودك  يهـا  به تـالش 

 يرفتارها نيا تا گردد يم تالش واقع در و شود يم يا مالحظه
 رفتار کي به و شده داده رشد جيتدر به ساده تعامل و ييابتدا

 بـا  ن پـژوهش يجه اين نتيرابناب. گردد ليتبد يهدفمند اجتماع
 بر  ير قصه خوان  يثا از ت  ين همسو است که حاک    يشي پ يها افتهي

ـ ا گــرين ديــيتب.  اسـت يش تعــامالت اجتمــاعيافـزا   کــه ني

 و يرفتـار  و يارتبـاط  يهـا  از مهـارت  ييالگوها يخوان قصه
 را يارتباط مختلف يها تيموقع در مناسب برخورد يها وهيش

 کودکـان  به همساالن،گروه  ژهيو به مختلف با افراد رابطه در

ASDـ  جديرفتارها توانند يم الگوها نيا .است داده  ارائه  دي
 با موثرتر و دتريشتر، مفيب ارتباط يبرقرار جهت را يمناسب و

 در کـه  يغلطـ  يو رفتارهـا  اموزنـد يب کودکان نيا به گرانيد

 بهبـود  اي و کرده اصالح داشته را وجود ها آن يرفتار ی هخزان

ـ ازا برنامه مداخله نيبنابرا .بخشند  اسـت  توانـسته  قيـ طر ني

 جهينت در و دهد شيرا افزاASD  کودکان ياجتماع يمهارتها

ـ در نها ).١٧( گـردد  هـا  آن ياجتمـاع  رشـد  بهبود موجب ت ي
و  باعث بهبود يقصه خوان که داد نشان حاضر  پژوهشی هافتي
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هر چند  .شود يمASD  کودکان ياجتماع يها مهارت شيافزا
هـا   ي آزمـودن ين پژوهش تالش شد تا با انتصاب تـصادف ي ا در

ــروه  ــه گ ــا ب ــايه ــرل، متغي آزم ــايش و کنت ــزاحم و يره  م
ن يـ ت ا ين محـدود  يتر  کم شود، اما مهم    ي احتمال يها يريسوگ

ــه  ــتفاده از روش نمون ــژوهش اس ــگ پ ــترس يري ــود در دس . ب
 آن بـه دانـش آمـوزان        ي  محدود شدن نمونه   ،گريت د يمحدود
ASD  ــرج بــ ــهر ک ــابرا. ود ش ــن پيبن ــي ــود در  يشنهاد م ش

اسـتفاده   ي تـصادف  يريـ گ  نمونه يها از روش  ي آت يها پژوهش
ن دانش آمـوزان  ين پژوهش در ب  يکه، ا  نيگر ا يشنهاد د يپ. کنند

ج بـا دقـت و      يم نتـا  ير شهرها انجام شود تا بتوان در تعمـ        يسا
  . صحبت کرديشترينان بياطم

  
  يريجه گينت

  عنـوان    بـه ياد روش قصه خـوان ن پژوهش نشان د   يج ا ينتا     
  

ـ  قابليش تعامالت اجتماعيثر در افزاوک روش م ي ت کـاربرد  ي
ـ بـا اسـتفاده از ا     .  و مدارس دارند   ي در مراکز درمان   يياجرا ن ي

ش تعـامالت   ي جهـت افـزا    يتوان از روش قصه خوان     يج م ينتا
با کمک به دانـش     .  استفاده کرد  ASD دانش آموزان  ياجتماع

 را يدوارين اميتوان ا ي از روش مذکور مآموزان جهت استفاده  
 ي بهتر بتوانند تعامالت اجتمـاع ASDداشت که افراد مبتال به      

  .ش دهنديخود را افزا
  

  ر و تشکريتقد
ـ  شـرکت کننـدگان، معلمـان و اول        ی هيان از کل  يدر پا         ياي

ـ  خـود در انجـام ا      يها که ما را با صبر و بردبـار         محترم آن  ن ي
. شـود  ي مـ  يمانه تشکر و قدردان   ي صم ت کردند، يپژوهش حما 

 انجام شـده  ي شخص ي نهين مقاله با هز   يالزم به ذکر است که ا     
  . نداشته استي ماليچ حاميو ه
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Background and Objective: Autism Spectrum Disorder (ASD) is a complex neurological disorder that leads 

to the loss of social interactions. It is reported that storytelling provides templates for communication, 

behavior skills and the proper way of communication in diverse states with different people for autistic 

children.  This study aimed to investigate the effectiveness of storytelling on the social interaction of boys 

with ASD.  

Materials and Methods: This Quasi-experimental study with a pre and post-test were designed for this 

project. Elementary school students diagnosed with ASD in governmental and nongovernmental schools 

located in the city of Karaj in the year 2015 comprised the study population. Overall, 24 students were 

selected by convenience sampling and were randomly assigned into two groups. The examination group was 

provided 120 storytelling sessions for 30 minutes and the control group received no intervention. Social 

interactions of the children were measured by current treatment algorithm (ADI-R ). SPSS-19 software and 

covariance method were used for data analysis. 

Results: Before and after intervention the mean and standard deviation of social interaction storytelling 

group was 28/75 ±1/055 and 19/91±2/53, respectively.  

Conclusion: The results showed that storytelling lead to a significant increase in social interactions of 

children with ASD. The application of storytelling could benefit the social interactions of autistic children.  
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