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Abstract  

Introduction and Aim: Autism is a developmental disorder that is associated with impaired visual 

and auditory concentration, irritability, stereotyped and repetitive behaviors. Storytelling is a 

training method for conveying concepts and increasing concentration in children. In the present 

study, the effect of storytelling on visual and auditory concentration in children with autism was 

evaluated. 

Methods: In this quasi-experimental study, 30 children with autism were randomly selected and 

randomly assigned to the intervention and control groups. Inclusion criteria were age 6-10 years, 

diagnosis of mild to moderate autism by a psychiatrist based on GARS criteria, absence of sensory 

disorders (blindness and deafness, physical-motor). Storytelling was performed in 10 sessions for 

the intervention group, but no intervention was performed for the control group. To collect the 

data, two tools were used: the Toulouse-Piéron test and the Wepman's test, which were 

completed by children before and after the intervention. 

Results: The difference between the mean visual attention and concentration before and after the 

intervention in the intervention group was significant (p<0.001) but this difference in the means 

for the control group measures was not significant (p=0.597). The mean difference in auditory 

attention and concentration dimension before and after the intervention was significant in the 

intervention group (p<0.001) but this mean difference was not significant in the control group 

(p=0.379). 

Conclusions: The findings of the present study indicate the effectiveness of storytelling in 

increasing the visual and auditory attention and concentration of children with autism. Therefore, 

it is recommended that storytelling be considered for increasing attention and concentration. 
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 چکیده

تکراری  و ایرفتارهای کلیشه تحریک پذیری، شنیداری، اوتیسم یک اختلال رشدی است که با نقصان در تمرکز دیداری و :و هدف مقدمه

بر تمرکز  گوییتاثیر قصهحاضر، در پژوهش . افزایش تمرکز در کودکان است گویی یک روش آموزشی جهت انتقال مفاهیم وقصه همراه است.

 .ارزیابی شدشنیداری کودکان اوتیسم  دیداری و

له دو گروه مداخ دربه صورت تصادفی به روش تصادفی انتخاب شدند و کودک مبتلا به اوتیسم  31 در این مطالعه نیمه تجربی، کار:روش 

ار اساس معی رسال، تشخیص اختلال اوتیسم خفیف تا متوسط توسط روانپزشک ب 2-11سن  شاملمعیارهای ورود یافتند. شاهد تخصیص  و

 ،شدگروه مداخله انجام  برایجلسه  11گویی طی قصه بود. (حرکتی-یجسم ،ییو ناشنوا یینای)نابی حس اتعدم وجود اختلال(، GARS) گارس

 Toulouse-Piéron) پیرون ها از دو ابزار آزمون خط زنی تولز وآوری دادهبرای جمع. نگرفت صورتای هیچ مداخله اما برای گروه شاهد

test) ز شنیداری وپمنآزمون تمی و (Wepman's Test) که در پیش آزمون و پس آزمون توسط کودکان تکمیل گردید. استفاده شد   

این اختلاف میانگین در  اما (p<0.001) دار بودتمرکز دیداری قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله معنی اختلاف میانگین توجه و :هاهیافت

 تدار بوده استمرکز شنیداری قبل و بعد از مداخله در گروه مداخله معنی عد توجه و. اختلاف میانگین در ب  (p=0.597) نبود دارگروه شاهد معنی

(p<0.001) نبود داراین اختلاف میانگین در گروه شاهد معنی اما (p=0.379.) 

سم است. کودکان مبتلا به اوتی شنیداریِ تمرکز دیداری و توجه وگویی بر افزایش نتایج مطالعه حاضر حاکی از اثربخشی قصه :گیرینتیجه

 .تمرکز، مدنظر قرار گیرد گویی برای افزایش توجه وقصه شود،بنابراین توصیه می
 

 .تمرکز شنیداری تمرکز دیداری، وتیسم،، اکودک قصه گویی، ها:کلیدواژه
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 3/  سمیاوت فیکودکان مبتلا به ط یداریو شن یداریبر توجه و تمرکز د ییقصه گو ریتاث
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 مقدمه
رین از شدیدتبعنوان یک بیماری ارثی طیف اوتیسم  اختلالِ

 ی،قراریاضطراب و ب [.1،2]اختلالات مربوط به دوره کودکی است 
 گاز ،سر دنیمانند کوب رسانبیخودآس یرفتارها ،یریپذکیتحر

و  یتکرار یرفتار یبدون هدف و الگو ودکندن پوست خ گرفتن و
، یفعالبیش ،یخوابیب، جانیب ایبه اش دیشد ی، دلبستگگونهوسواس

 اتمشکل س وتر ،یریادگیاختلالات  نقص تمرکز، نقص توجه،
 سمیاوت وعیش [.3-5] استکودکان  م این اختلال درئخلقی از علا

 وعیش ،یعبارتبه .است 181 در 1 دختران در و 42 در 1 پسران، در
 وعیش .[2،3]است  دختران از شتریب برابر 4 پسران در یماریب نیا

 یجهان سازمانطبق گزارش  2114در سال  یمارین بیا یبیتقر
درصد  24/2معادل  ،(World Health Organizationبهداشت )

سال [. 2] بود 2111از سال  شتریبرابر ب 3زده شد که حدوداً  نیتخم
ساله  5در کودکان  سمیاوت وعیش یپژوهشدر ایران، طی  1315

   .[7] نفر گزارش شد 11111در  22/2 یرانیا
ه تمرکز و ب شکال در توجه ومشکلات این کودکان اِیکی از 

ندگی شود کیفیت زدنبال آن مشکلات یادگیری است که سبب می
ت صدما دتوانمیعدم آموزش مناسب  و در این کودکان کاهش یابد

در  و جامعه وارد کند خانواده و فرد، یبر سلامت روان یریناپذجبران
ا در آنها ر ای نماید جادیک اکود یریادگی ریرا در مس یموانع ندهیآ

 یمانند رفتارها ییهایماریبه ب و قرار دهد یمعرض خطر ناتوان
پس یادگیری نقش  [.8] نماید لیاختلال سلوک تبد وای مقابله

بدون  یریادگی ندآیفرد. کنمیکلیدی در زندگی این کودکان بازی 
 یها. در برنامهردید انجام پذتوانمیتمرکز حواس و توجه لازم ن

 نیآموزش از مهمتر نیجلب توجه کودکان، قبل و ح یآموزش
 یمانروش در افتنیاست. انتخاب و  انیمرب یهاتیو مسئول فیوظا

 یموثر و مقرون به صرفه که برا ،کوتاه مدت، کارا ،مناسب
 یقابل اجرا باشد، کار آسان یبه آسان یهر طبقه اجتماع رها دخانواده

 [.1،11] ستین
تمرکز و  عدم توجه ودرمان  یبرا یمختلف یهاوجود روش
ر د یریپذکیو تحر یریادگیاختلال  اعم از همراه سایر اختلالات

آموزش ، جمله مراقبه از. است دهیمطالعات مختلف به اثبات رس
رفتارهای ی، میآموزش راهبردهای خودتنظ ،یرفتارهای توجه

 و یلیهای تکمآموزش ی،و دارودرمان یمیو خودتعل یزشیانگ
 یکیو عملکردهای گراف یاختاصلاح رفتارشن ،گوییقصههای روش
 ،زیساروش آرام ،رییادگیمناسب برای  ییهاانتخاب رمان ،یمنطق
 جه وبر تو تمرکز فکر، یهای آموزشبازی و وگای ،یدرمان یقموسی

 [.11-18] دندار یادیز ریتمرکز تاث
تمرکز و  شیآرامش، افزا جادیمحققان، قصه در ا نظربنابر 

عبارت است از  گوییقصه .[15] ای دارددقت، نقش قابل ملاحظه
ها به صورت شعر و نثر که شخص آن را هنر یا حرفه نقل داستان

هایی د. داستانکنمیگردانی خواند، اجرا یا کاردر برابر شنونده می
تواند به صورت گفتگو، ترانه، آواز با موسیقی می ؛شوندکه نقل می

قصه و پس  .[11] سایر ابزار همراه باشد آن، تصویر و یا بدون
کز توان تمریم قیاست که از آن طر ییاز ابزارها یکی گوییقصه

 تمرکز دیداری [.21،21] را به کودکان آموخت یداریو شن یدارید
ظر موردن یش ریتصو نکهیست تا اا هاحرکت دادن چشم یبه معنا

شمان موقع به چ نیاگر در ا. فتدیب هیشبک هیناح نیتربر حساس
 یلکه وارسب ستندیحرکت نیشود که بیمعلوم م مینگاه کن یآزمودن
ه است ک یو فعال دهیچیپ ندیفراتمرکز شنیداری  .[22] دنکنمی

 ر،یاطلاعات، تفس یانتخاب و سازمانده دن،یشامل توجه، شن
 .[23] آوردن است ادیو به  یدهپاسخ
اعث ب گوییقصهمطالعه شهمراد و همکاران نشان داد که  جینتا

 شودیم یدبستان شیکودکان پ یداریشن و یداریتمرکز د شیافزا
لوم ع میآموزش مفاه ریتأث یکه به منظور بررس یامطالعه در [.24]

ر دانش آموزان دخت یریادگی زانیبر م گوییقصهبه روش  یتجرب
 کنندگان در گروهشهر تهران انجام شد، شرکت ییاول ابتدا هیپا

 زانیدر م یریچشمگ شیدرمان، افزا لیمداخله پس از تکم
د با گروه شاهد نشان دادن سهیدر مقا یعلوم تجرب میمفاه یریادگی
[25.]  

مرکز ت بر گوییقصه ریدرباره تأث ییهاانجام پژوهش رغمیعل
ها به کودکان پژوهش نیاز ا کی چیدر ه ،یداریشن و یدارید
 سمیوتکودکان ا یبالا ازیبا توجه به ن .پرداخته نشده است سمیاوت
به  یلقب یهااندک پژوهش اریبهبود اختلالات مذکور و توجه بسبه 
ر تمرکز ب گوییقصه ریتأث تعیینگروه، پژوهش حاضر با هدف  نیا
 .انجام شد سمیاوت فیکودکان ط یداریشن و یدارید

 

 هاروش
 بعد با گروه شاهد قبل و ،یتجرب مهیاز نوع نپژوهش حاضر 

کننده به مراکز کودکان مراجعه شامل همهجامعه پژوهش  بود.
. حجم بود 1311شهر تهران در سال در  حایفر و لیدوم آور سمیاوت

با برآورد  [ و22همکاران ] ماسوله و ینمونه با استناد به مطالعه صدر
 11ریزش احتمالی  و آزموندرصد توان  84 و نانیدرصد اطم 15

 نفر در نظر گرفته شد. 31 درصد،
دو مرکز مراجعه  نیبه ا 1311کودک که در سال  51 انیاز م

کودک با توجه به  31قرعه  دیبه ق یتصادفبه روش  کرده بودند
روه در دو گ یتصادف وهیسپس به ش و ورود انتخاب شدند یارهایمع

 . افتندی صیشاهد تخص مداخله و
 تلالاخ صیتشخ ،[27] سال 2-11سن شامل ورود  یارهایمع

و عدم  گارس اریمع باتا متوسط توسط روانپزشک  فیخف سمیاوت
 [ و11]( حرکتی-یجسم ،ییناشنوا و یینایناب) یحس اتوجود اختلال

یعنی عدم همکاری در  کودک یلیمیخروج شامل ب یارهایمع
 بتیغ ،گوییقصهجلسات  شرکت در پاسخگویی به سوالات، عدم

 مشابه بود یاو سابقه شرکت در مداخله یجلسه متوال 3از  شیب
[11.] 
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 و همکاران محمدیاری/  4

 

 
 1411 تابستان، 4 ، شماره7 دوره                                                                                                                                 نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری

 فرم اطلاعاتپژوهش شامل  نیها در اداده یابزار گردآور
ار دمربعات دنباله یداری، آزمون توجه و تمرکز دیشناس تیعجم

 د.)وپمن( بو یداری( و ابزار توجه و تمرکز شنرونیپ -)دقت تولوز
( تحت عنوان رونی)دقت تولز وپ یداریتمرکز د توجه وآزمون 

در  .ردیگیاستفاده قرار م ردمو زین رونپی -تولوز یخط زن آزمون
مشخص روی برگه  بیمربع دنباله دار بدون ترت 81آزمون  نیا

 لیصفحه مربع دنباله دار تشک کیاز  یبه عبارت ،شده است دهیکش
در زمان مشخص سه مربع مشخص  بایدآزمون دهنده  ،شده است

آن  کند و ییمربعات موجود شناسا نیشده در بالای صفحه را از ب
 رییگبرای اندازه ادییز نیآزمون توسط محقق نیبزند. ا خطرا 

وان تیمورد استفاده قرار گرفته که از جمله م یداریتوجه و دقت د
 درصد 82 رونیپ-تولوز ییاشاره کرد. اعتبار بازآزما یبه براهن

 با آزمون یهمبستگ قیآزمون از طر نیا ییگزارش شده است. روا
 [.28به دست آمده است ] درصد 71 زیگلر لسونیدقت و

مورد کلمات  41)وپمن(، شامل  یداریتمرکز شن آزمون توجه و
که  تندهس مختلف ایهستند  کسانیکاملاً  ایکه  استبهم  هیشب

کلمات  و کسانیکلمات، کلمات کاملاً  دنیپس از شن دیبا یآزمودن
آزمون سنجش تمرکز  نیدهد. هدف از ا صیمختلف را ازهم تشخ

از  کیهر  دیآزمون با نیا یاست. در اجرا یآزمودن دارییشن
 یبه آزمودن .رندیقرار گ شیبه صورت انفرادی مورد آزما هایآزمودن

 کیگوش کن و به من بگو کدام خوانمیکه م یبه کلمات مییگویم
ال هستند و سپس برای او مث مختلف کیهستند و کدام هیاز آنها شب

. شودیمورد اجرا م 41 انیشکل آزمون تا پا نیو به هم میخوانیرا م
در نظر گرفته شده و به موارد غلط  کیبرای هر مورد درست، نمره 

 41 امهپرسشن . حداکثر نمرهنگرفتای تعلق  بدون پاسخ نمره ایو 
 12 آزمون نیهم ارز ا یهااست. اعتبار نسخهدر نظر گرفته شده 

درصد  11تا  درصد 88 نیب زنی آن آزمون باز -آزمون ییایپا و درصد
 [.25] استبدست آمده 

 و نیآگاهانه از والد تیپس از کسب رضا، در جلسه اول و دوم
 شتریب ییآشنا و اهداف پژوهش، در خصوص روند، حیتوض

 نیتوسط والد یشناخت تیمشخصات جم پژوهشگر با کودکان،
هر  آزمون از شیپ، جلسه سوم یابتدا پس از آن در .دیگرد لیتکم

 41تا  35به مدت  گوییقصهجلسه  8سپس  .دو گروه گرفته شد
اهد گروه ش. گروه مداخله انجام شد یجلسه برا کی یهفته ا قهیدق

 ریزی شده از قبلی برنامههامداخلات و مراقبت ،در طول مطالعه
 .کردند افتیرا درشامل ورزش، بازی، رنگ آمیزی و غیره مراکز 
پس آزمون از هر دو گروه  مجددا ،گوییقصههر جلسه  انیدر پا

هر جلسه انجام شد به شرح  یکه ط یمداخلات ایمحتو .گرفته شد
ها از انتشارات ابوعطاء بر اساس مطالعه قصه. تاس 1-جدول

 همکاران انتخاب شد.  شهمراد و

ها داده یآورپس از جمع ها:تجزیه و تحلیل آماری داده

 25نسخه  SPSSافزار ها وارد نرمها دادهپرسشنامه یکدگذار و
ها از برای توصیف داده قرار گرفت. تحلیلمورد  و دیگرد

های آماری مثل درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شاخص
آنکوا ها از آزمون عیت قبل و بعد گروهشد. برای توصیف وض

 .استفاده گردید گیری مکرراندازه

پژوهش پس از کسب  نیانجام ا برای :ملاحظات اخلاقی

ق اخلا تهیکم دییتا و لیدوم آور و حایفر مرکزلازم از دو  یمجوزها
با کد اخلاق  ،یتوانبخش و یستیدانشگاه علوم بهز

13111154IR.USWR.REC کدهای  .شددو مرکز مراجعه  نیبه ا
گانه اخلاق 31اخلاقی متناسب با کدهای  اخلاقی این پژوهش

 مههمورد توجه قرار گرفت. به والدین  دانشگاه تنظیم و کشوری و
در خصوص داشتن حق اختیار برای ورود یا خروج از  کودکان

مطالعه، منافع و عوارض احتمالی شرکت در مطالعه، محرمانه بودن 
آنها آگاهی کامل داده شد و فرم های رضایت توسط آنها  اطلاعات

 تکمیل گردید.
 

 به تفکیک جلسات گوییقصهمحتوای  .1-جدول

 محتوا جلسات 
 مربیان همچنین وآشنایی پژوهشگر و کودکان  جلسه اول

  آشنایی با اهداف برگزاری جلسات

 داده شد حینحوه آزمون ها به کودکان توض جلسه دوم

 و مسابقه بزرگ بیخواندن قصه های جشن س جلسه سوم

بچه ها را ادب  مرغیخواندن قصه زنبورهای س جلسه چهارم
 کنندیم

 میمون مهربان جلسه پنجم

 پیشولی به شکار گنجشک می رود جلسه ششم

 جوجه اردکی که مادرش را گم کرد جلسه هفتم

 خرگوشک تمیز جلسه هشتم

 روز پر ماجرا کیخواندن قصه  جلسه نهم

 خواندن قصه اشتباه بزرگ جلسه دهم

 

 نتایج
 کودک مبتلا به اوتیسم با میانگین سنی 31در این مطالعه 

درصد  23 آنها پسر و درصد 77 ،سال حضور داشتند 18/1±17/1
کودک دیگر در گروه  15 کودک در گروه شاهد و 15. دختر بودند

نوع مداخله  بین جنسیت و 2 مداخله قرار گرفتند. با توجه به جدول
شاهد  رابطه وجود ندارد، کودکان مورد مطالعه در دو گروه مداخله و

جنس( تفاوت آماری  های جمیعیت شناختی )سن واز نظر ویژگی
همچنین توزیع سن در دو گروه  (.p>0.05) معناداری نداشتند

 .بودیکسان 
 

 شاهد سنی گروه مداخله و توزیع جنسیتی و .2-جدول

 P value شاهد مداخله     

 222/1  11 (3/73) 12 (81) پسر جنسیت

 4 (7/22) 3 (21) دختر

 327/1 12/8±45/1 47/1±74/1 سن
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 سنجش برایوپمن  و پیرون تولز و در این مطالعه از دو ابزار
که نمرات این دو آزمون با شد شنیداری استفاده  تمرکز دیداری و

 توزیع نرمال بود. برای بررسی اثرتوجه به آزمون شاپیرویلک دارای 
گروه از آزمون اندازه گیری مکرر استفاده گردید که  تعاملی زمان و

اثر متقابل زمان وجود  (tp) نتایج نشان داد در آزمون تولز وپیرون
 دار نبوددر گروه کنترل اثر زمان معنی (.p=0.048) دارد

(p=0.597.) دار بودولی در گروه مداخله معنی (p<0.001) . یعنی
نیست. با بررسی جداگانه در طول زمان روند دو گروه یکسان 

هر چه به پایان مطالعه نزدیک می شویم اختلاف  شدها معلوم گروه
. ستا کنندگان با نمره پیش آزمون آنها بیشتر شدهنمره شرکت

ها نشان داد که ها در هر کدام از هفتهبین گروه همچنین مقایسه
ین دو گروه مداخله و شاهد در نمره تولز وپیرون در جلسه اول ب

م تا هشتم گروه مداخله در اختلافی ندارند ولی از جلسه دو
گیری تمرکز دیداری از طریق آزمون تولز وپیرون نمره بالاتری اندازه

زمون انحراف معیار آ نسبت به گروه شاهد داشته است که میانگین و
 است. آمده 3 در جدول (tpدیداری تولز وپیرون )

 اندازه گیری وپمن اثر متقابل زمان وجود دارد در مورد ابزار
(p<0.001)دار نبود . در گروه شاهد اثر زمان معنی(p=0.379) .اما 

 دادها نشان نتایج بررسی .(p<0.001)دار بود در گروه مداخله معنی
در جلسه اول در پیش آزمون و در جلسه اول پس آزمون و همچنین 

 اما. اندها اختلاف نداشتهجلسه سوم، چهارم، پنجم، نمره بین گروه
م نمره گروه مداخله به صورت در جلسات دوم، ششم، هفتم و هشت

داری آزمون شنی اریانحراف مع و نیانگیم داری بالاتر بوده است.معنا
 است. آمده 4 وپمن در جدول

 
 شاهد در طول زمان کودکان اوتیسم در دو گروه مداخله و (tpانحراف معیار آزمون دیداری تولز وپیرون ) ±میانگین .3-جدول

 P value شاهد مداخله 

 277/1 23/2±11/3 23/7±48/4 )پیش آزمون( هفته اول

 < 111/1 5/2±15/4 7/11±21/3 )پس آزمون( هفته اول

 < 111/1 8/2±34/3 23/12±17/3 )پس آزمون( هفته دوم

 < 111/1 52/2±32/3 83/11±32/3 )پس آزمون( هفته سوم

 < 111/1 33/2±7/2 23/11±18/2 )پس آزمون( هفته چهارم

 < 111/1 52/7±23/3 4/12±12/3 )پس آزمون( هفته پنجم

 < 111/1 53/2±11/3 33/12±13/3 )پس آزمون( هفته ششم

 < 111/1 22/2±33/3 13/13±1/3 )پس آزمون( هفته هفتم

 < 111/1 42/8±42/4 22/12±81/2 )پس آزمون( هشتمهفته 

 
 شاهد در طول زمان کودکان اوتیسم در دو گروه مداخله و (vانحراف معیار آزمون شنیداری ) ±میانگین .4-جدول

 P value شاهد مداخله 

 277/1 2/1±31/3 8±5/4 )پیش آزمون( هفته اول

 152/1 2/1±35/3 42/12±43/4 )پس آزمون( هفته اول

 114/1 53/1±53/2 12/13±53/3 )پس آزمون( هفته دوم

 114/1 2/11±42/3 53/12±88/3 )پس آزمون( هفته سوم

 124/1 53/11±11/2 13/12±5/2 )پس آزمون( هفته چهارم

 27/1 22/11±45/3 12±12/3 )پس آزمون( هفته پنجم

 142/1 32/11±21/3 2/12±35/2 )پس آزمون( هفته ششم

 111/1 13/8±25/2 2/13±21/2 )پس آزمون( هفته هفتم

 112/1 1±35/3 22/12±37/3 )پس آزمون( هفته هشتم

 بحث
مرکز بر ت گوییقصهاثربخشی تعیین پژوهش حاضر با هدف 

. در این پژوهش شدشنیداری کودکان اوتیسم انجام  دیداری و
 تمرکز انحراف معیار نمره متغیر توجه و افزایش در میانگین و

حاکی از آن است  ،دیداری بعد از مداخله نسبت به قبل از مداخله
ده ش افزایش تمرکز دیداری در کودکان اوتیسمسبب  گوییقصهکه 

مکاران ه گیولیانی ولعات از مطا مطالعه حاضرمشابه با نتایج  .است
بر  گوییقصهمفید بودن  ای که با هدف بررسی تاثیردر مطالعه

اختلالات ذهنی انجام دادند اعلام نمودند که پس  کودکان اوتیسم و
طور قابل به کودک،  11در طی دو سال در  گوییقصهجلسه  22از 

ظر که از ن استتوجهی تمرکز و توجه این کودکان افزایش یافته 
دار بود. در این زمان نسبت قابل توجهی از کودکان در آماری معنی
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 و همکاران محمدیاری/  2

 

 
 1411 تابستان، 4 ، شماره7 دوره                                                                                                                                 نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری

ی کردند و مشکلات رفتارگروه مداخله اتفاقات داستان را تقلید می
در ارزیابی فیزیولوژیک از چشم این کودکان  .آنها کاهش یافته بود

ها، تمرکز دیداری به صحنه مشخص گردید در زمان گفتن داستان
ند و روی آن تمرکز کنمیرا دنبال دارند و با اشتیاق آن داستان

مرکز ت تاثیر مثبتی بر توجه و گوییقصهند، نتیجه اینکه کنمی
. در این [21] استاختلالات ذهنی داشته  دیداری کودکان اوتیسم و
باعث افزایش تمرکز دیداری  گوییقصهپژوهش نشان داده شد که 
که تمرکز بیشتری دارند دارای کودکانی  کودکان گردیده است و

ن کودکان به ای گوییقصهاز آنجا که  .سطح یادگیری بالاتری هستند
د در تمرکز این کودکان تاثیر داشته باشد با توانمیکمک کرده و 

در چین تحت  همکاران این مطالعه همسو است. در مطالعه لی و
خص مش گوییقصهعنوان بررسی یادگیری اصطلاحات چینی با 

از آنجایی که . [31]است  بر یادگیری موثر گوییقصهردید که گ
در نهایت یادگیری در  باعث افزایش تمرکز دیداری و گوییقصه

همکاران  این افراد شد با این مطالعه همسو است. پژوهش میلر و
 در یادگیری به روش مروری لیچر گوییقصهتحت عنوان قدرت 

ن قادرند که در طول انجام گردید که مشخص شد دانش آموزا
 دبهبود بخشن تمرکز خود را قدرت یادگیری و گوییقصههای دوره

 شیباعث بهبود عملکرد و افزا گوییقصه. در این پژوهش [31]
است. در با این مطالعه همسو  که دانش آموزان شد نیتمرکز در ا
 وییگقصههمکاران با هدف تعیین تاثیر  شهمراد وای که مطالعه 

تمرکز دیداری و شنیداری و مهارتهای اجتماعی کودکان  بر توجه و
به این صورت که در مقایسه با گروه شاهد،  .دبستانی انجام دادند
از  داری نسبت به قبلاختلاف معنی گوییقصهگروه مداخله پس از 

د با مطالعه حاضر توانمینتایج بدست آمده  .[32]داشت  گوییقصه
بعد از  تمرکز دیداری قبل و میزان توجه وکه مشخص کرده 

 در گروه مداخله تفاوت معنادار دارد هم راستا باشد.  گوییقصه
 گوییقصه های مطالعه حاضر نشان دهنده آن است کهیافته
 سمکودکان اوتی درتوجه و تمرکز شنیداری  دارمعنی افزایشسبب 
بعد  کانکودگزارش شده توسط  تمرکز شنیداری توجه وو  شودمی
یافته با  این .یافته است افزایش به قبل از آننسبت  گوییقصهاز 

بر  یگویقصهکه به بررسی تاثیر  و همکاران استر ادوولوو همطالع
مهارت گوش دادن دانش آموزان ابتدایی در ایالت اویو در نیجریه 

همسو بود. این مطالعه از نوع نیمه تجربی با دو گروه  پرداختند
استفاده شد. در گروه  گوییقصهاز دو روش  و مداخله و شاهد بود

 ها تصویریدر گروه شاهد قصه ها با تصویر بودند ومداخله قصه
زبان بومی همان منطقه برای  ها بانداشتند و همچنین قصه

بان ز با تصویر و ییگوقصهمشخص شد  .آموزان گفته شددانش
افزایش تمرکز شنیداری  کارآمد در بومی روشی اثربخش و

بررسی  بههمکاران  . مطالعه فرزادفرد و[33] استآموزان دانش
روش ترکیب بازی و قصه هدفمند بر توجه و تمرکز بخشی اثر

شخص شد م. پرداختندبالینی در نمونه غیر دبستانی کودکان پیش
های هدفمند به عنوان ابزارهایی و قصهها کارگیری بازی با به

کودکان را افزایش  توان عوامل توجهانگیز و آموزشی، میهیجان
های پس یافته [.34] های توجهی جلوگیری کردو از بروز نقص داد

 این پژوهش با پژوهش حاضر همسو است.
دار افزایش معنی همکاران حاکی از نتایج مطالعه قادری و

روه نسبت به گ گوییقصهتمرکز شنیداری گروه مداخله در پایان 
بر بهبود  گوییقصهتاثیر  تعیین. این پژوهش نیز با هدف استشاهد 

در شهر مریوان اختلال یادگیری  آموزان باتمرکز شنیداری دانش
نتیجه بدست آمده از این مطالعه نیز همسو با پژوهش انجام شد که 

  .[35] استحاضر 
با توجه به همسو بودن نتایج حاصل از این مطالعه با مطالعات 

دیداری  افزایش تمرکز باعث گوییقصهتوان گفت مشابه گذشته می
 .شودمی کودکان اوتیسمدر  شنیداری و

حجم کوچک و کودکان حاضر  یکی از محدودیت های پژوهش
روری است چنین ض بود لذااوتیسم در طیف خفیف تا متوسط 

زان دانش آمو های بزرگتر و در سایر کودکان وتحقیقاتی در نمونه
 .نیز انجام شود

 

 گیرینتیجه
به عنوان روشی غیردارویی، در زمینه افزایش توجه  گوییقصه

فاده . استداردو تمرکز دیداری و شنیداری کودکان اوتیسم کارایی 
وان نتمرکز کودکان اوتیسم به ع در افزایش توجه و گوییقصهاز  

یک روش غیرتهاجمی در دسترس است. با توجه به نقش خطیر 
توجه و تمرکز در یادگیری این کودکان و داشتن نقص در این مورد، 

تمرکز امری ضروری به نظر می رسد که امید است  افزایش توجه و
این امر مورد توجه متخصصان قرار گیرد تا گامی در جهت افزایش 

ن افزایش یادگیری و ارتقاء کیفیت توجه و تمرکز و به دنبال آ
 .برداشته شودزندگی و عملکرد کلی این کودکان 

 

 کاربرد عملی مطالعه
 تمرکز دیداری و بر افزایش توجه و گوییقصهاز آنجا که 

شنیداری کودکان مبتلا به طیف اوتیسم نتیجه بخش بوده است 
مدارس، روشی  در مراکز آموزش به این کودکان و گوییقصهپس 

د نقش مهمی در حل مشکلات توانمیو در واقع  استقابل استفاده 
ریزان رنامهب این کودکان داشته باشند. لذا مدیران وارتقاء یادگیری و 

ین ند اتوانمیدر مدارس و مراکزی که به این کودکان تعلق دارند 
 مورد را در برنامه های آموزشی بگنجانند.

 

 سهم نویسندگان
محمدیاری و رهگوی در ایده اولیه پژوهش، تهیه و تدوین 

ها، تدوین و نوشتن مقاله مشارکت آوری دادهپروتکل مداخله، جمع
فلاحی خشکناب در مشاوره علمی طرح و واحدی نیز در  .اندداشته

همه نویسندگان در نگارش  اند.مشارکت نمودهها تحلیل آماری داده
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 7/  سمیاوت فیکودکان مبتلا به ط یداریو شن یداریبر توجه و تمرکز د ییقصه گو ریتاث

 

 

Journal of Rehabilitation Research in Nursing                                                                                       Summer 2021, Vol. 7, No. 4 

سهیم بودند و همه با تایید نهایی مقاله اولیه مقاله یا بازنگری آن 
 .حاضر، مسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیرند

 

 تشکر و قدردانی
ین پژوهش حاصل پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم ا

است. پژوهشگران مراتب تشکر و  بهزیستی و توانبخشی تهران
 و یعلوم توانبخشقدردانی خود را از معاونت پژوهشی دانشگاه 

و مدیر کل محترم بهزیستی استان تهران  تهران یسلامت اجتماع
 همچنین از تمامیمدیران مراکز اوتیسم، مربیان، روانشناسان و  و

 علاماشرکت کننده در این مطالعه  مبتلا به طیف اوتیسم کودکان
 .دارندمی

 

 حمایت مالی

ده انجام شاین پژوهش حامی مالی نداشته و با هزینه شخصی 
 .است
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عی در مناف تضادگونه  هیچند که کنمیتصریح ویسندگان ن

.مطالعه حاضر وجود ندارد
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