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 چکيده

های مهم برای بهبود ارتباطات موثر، همچنین برای  گویی می تواند به عنوان روش خوانی و قصهکتاب زمينه و هدف:  

ها با فرزندان باشد.این امر به طور فعال می تواند والدین را در برقراری ارتباط با فرزندان خود  بازسازی رابطه بین خانواده 

عقالنی به یک زبان دارای احساس عاطفی و خیالی یاری    به زبان مشترک، همچنین به والدین برای انتقال از یک زبان

مدرسه و    طیمح   یبرا  یغن  یسواد ادبزمینه  باعث فراهم آوردن  خوانی  حین کتاب  نیتعامل کودک با والدرساند .  می

  ، ی انواژگ  یهابه دست آوردن مهارت   یبرا  هیاول  یهادر سال   یی قصه گوو با موفقیت در خواندن همراه است.    شود  یخانه م

 ه یاحساسات، تخل  یز یفرور  یبرا   یبستر  جادی ها و اها با فراهم آوردن فرصتقصه  است.  دیمف  اریو حافظه بس  یارتباط

ر و بهبود مشکالت و اختالالت کودکان  ییدر تغ  یمنبع مهم  توانندیو باال بردن درک کودک م  ی، همانند سازیجانیه

خوانی در  بگویی و کتامقاله به دنبال  پاسخ به این سوال هستیم که  قصه. به همین دلیل ما در این  شوند محسوب  

 . شودگیرد و چگونه موجب ارتقاء عملکرد آنها می هایی صورت میهای ویژه با چه روش کودکان با نیاز 

مد و در  دایرکت و پاپهای اطالعاتی گوگل اسکوالر، اسکاپوس، ساینس در این مطالعه، با بررسی پایگاه  :روش بررسی

بررسی گردید و بیش از     2021تا     2000های اطالعاتی فارسی همچون جهاددانشگاهی، ایران مدکس از سال    پایگاه 

های انجام شده و به دلیل عدم دستیابی به متن کامل مقاالت به ویژه موارد مربوط  مقاله بدست آمد. به دنبال بررسی  60

اتی نظیر اسکاپوس، مجبور به حذف تعدادی از این مطالعات شدیم. همچنین پس از مطالعه  های اطالعبه برخی پایگاه 

های ورود به مطالعه از روند کار خارج  چکیده مقاالت، تعدادی دیگر از مطالعات نیز به دلیل عدم همخوانی به مالک 

های مختلف  ن با نیازویژه  که به شکلهای مختلف کودکاهای ورود عبارتند از مطالعاتی که به بررسی گروه شدند. مالک 

کودک    10پرداختند. حجم نمونه بررسی شده در هر مطالعه حداقل  گویی میخوانی و قصههای مداخله ای کتاب در برنامه 

 بوده است و مقاالت انتخاب شده نیز به زبان فارسی و انگلیسی و عمدتا از نوع تجربی یا مورد شاهدی بوده است. 

خصوص انواع مختلف قصه گویی تاثیر بسیارزیادی بر قشر مختلف  خوانی و بهستفاده از برنامه های کتابا  :گيرینتيجه

کودکان استثنایی دارد و هرچقدر این برنامه در سنین کودکی شروع شود به پیشرفت کودکان استثنایی در حیطه های  

 هد کرد.مختلف اجتماعی، آموزشی ، تحصیلی ، افزایش اعتماد به نفس کمک خوا

 . های ویژه خوانی، کودکان با نیازسواد ادبی، قصه گویی، کتاب واژگان کليدی:
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 3مليحه خواجوی، 2سيما رزمی،  1گيتا مولّلی 

 . استثنایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایراندانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان  1
ی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،  دانشجو  2

 .تهران، ایران
توانبخشی،  ی کارشناسی ارشد روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی،دانشگاه علوم بهزیستی و دانشجو  3

 .تهران، ایران

 

  نام نویسنده مسئول:

 گيتا مولّلی

 خوانی برای کودکان با نيازهای ویژهگویی و کتاب قصه
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 مقدمه 
خوانی گفتگویی  و البته کتابمحیط مدرسه و خانه می شود   تعامل کودک با والدین باعث فراهم آوردن سواد ادبی غنی برای  

کودک با  -خوانی والد دهند، کتابمطالعات نشان می  (  1)است.دبستان  از    کودکان پیش   های مهم برای حمایت زبانیکی از فعالیت

 ( 2ت .)مواردی از قبیل، رشد زبان، بهبود سواد ادبی، موفقیت در خواندن کتاب همراه اس

 است.های واژگانی، ارتباطی و حافظه بسیار مفید های اولیه برای به دست آوردن مهارتدر سالگویی قصه 

ها و ایجاد بستری برای فروریزی احساسات، تخلیه هیجانی، همانند سازی و باال بردن درک  وردن فرصتها با فراهم آقصه

( کودکان به طور به معمول، در  3شوند.)توانند منبع مهمی در تغییر و بهبود مشکالت و اختالالت کودکان محسوب  کودک می

حل های مختلف برای حل چالش های موجود در  ن فرضیه و راهکنند و با ساختذات پنداری میقصه ها با شخصیت داستان، هم

جایی که کودکان در مورد مشکالت خود بینش و آگاهی چندانی  ( از آن4دهند.)مسئله خود را رشد می  های حلداستان، مهارت

اصلی خود نیستند به همین  ندارند و همچنین توانایی ابراز وجود و خودآگاهی کاملی نسبت به خود ندارند و قادر به بیان مشکل  

گویی و  درمانگران برای رفع این مشکل از قصهها و آموزش مستقیم در مورد آنها کاربرد چندانی ندارد و برخی روانعلت درمان

تواند تخیالت کودک  هایی است که میترین ابزارگویی از مهم( قصه و قصه4کنند.)خوانی برای درمان اختالالت استفاده میکتاب

تواند به عنوان پلی بین کودک و دنیای  گویی میاش آشنا کند . قصه و قصهرا پرورش دهد و او را با دنیای پیرامون محیط زندگی

تواند امید به آینده و معنا را در  ای دارند. این توالی میافتد، نظم ویژههایی که در یک قصه اتفاق میاطراف اش عمل نماید. رویداد

گویی  های یک قوم هستند و از قصهها و هدفها، آرزوها مجموعه منسجمی از خواسته تصویر بکشد، در واقع قصه زندگی انسان به 

 (5شود.)های کالمی کودکان استفاده میبه عنوان روشی برای رشد مهارت

 قصه گویی و انواع آن: 

خواندن از   ی عنی  ییگوبر گفتگو. تک  یمبتن  ییگوو قصه  ییگوتک  ییگومرسوم است، قصه  ییگودر قصه  وهیدو ش  یطورکلبه

بر گفتگو برعکس    یمبتن  ییگوقصه  کهیوالد و کودک، درحال  انیم  ی تعامل کالم  ایسؤال    دنیپرس  یبرا  یمکث   چیمتن بدون ه  یرو

)والد(  گرلینقش تسه  رییتغ  نی)والد( و کودک و همچنگرلیتسه  ی و ارتباط کالم  ؤالس  دنیپرس  یاست، و شامل مکث برا  ییگوتک

  یمبتن  یی گودر قصه  یمطرح شد، اصل اساس  تهرستیبار توسط وا  نیبر گفتگو اول  یمبتن  ییگو.مفهوم قصه  (6.) شودیو کودک م

  ی، پژوهشگران ط(7.)شنونده منفعل است    کی  یجابه   گوهقص   کیکودک به    لیکودک و تبد  یزبان  یهابر گفتگو بهبود مهارت 

  یهابر گفتگو بر بهبود مهارت  یمبتن  ییگوقصه   شتریب  راتیخود، تأث  جیبر گفتگو خانواده محور در نتا  یمبتن  ییگومداخله قصه  کی

   (7.)گزارش دادند  ییگومعمول قصه  وهیکودکان نسبت به ش  یزبان
 

 خوانی مشترک کتاب

 : ی آنمزایاو   خواندن مشترک 

صورت متکلم وحده کتاب  که فرد بهجای آنباهم کتاب خواندن والد یا مربی با کودک است، به صورتی که به  خواندن مشترک،

  ها استفاده مشترک از کتابرا بخواند ، کتاب خواندن با هم و درکنار هم و دونفره  یا چندنفره خواهد شد. خواندن مشترک درواقع  

همچنین این تعامل و  (  1.)داستان است  یهارد تصاویر،خواندن و بحث درباره ایدهگفتگو در مو  یبرا  یتصویر  هایویژه، کتاببه

  را در رشد سواد کودکان نشان داده است.  یقرار گرفته است و تاثیرات مهم فراوان  یمورد بررس  یمختلف  یهااستفاده در زمینه 

  نچه در کتاب نوشته شده است باشد، آغیر از    یدیگر  یهاصحبت در مورد چیز   یبرا  یاوسیله  تواندیمشترک همچنین م  اندنخو

نچه ممکن آتا در مورد    کندیکه کودک قبال تجربه کرده است، عالوه بر این خواندن مشترک به کودکان کمک م  یمانند موارد

مطالعه را به    ها و جهتواژه مفاهیم خواندن مانند شناسایی کلمات، دهدیاجازه م  الدینکند و نیز به و  ی بیناست اتفاق بیفتد پیش

 خوانی برای کودکان است.های بسیاری حاکی از موثر بودن این نوع کتابپژوهش.  ( 1.)کنند ی کودک خود معرف
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 کودکان یبرا نی والد  یی گفتگو ی خوانکتاب
خواندن کتاب شود.  های خاصی استفاده میخوانی مشترک است که در آن از تکنیک ای از کتابخوانی گفتگویی نوع ویژهکتاب

  ک یشان است.  کودکان  یبرا  نیتوسط والد   ییگفتگو  یخوانکتاب  ها وهیش  ن یاز ا  ی کاست، یگوناگون اجراشده    ی هاوهیداستان به ش

خاص بزرگساالن    یاز رفتارها  یاروش مجموعه   نیبر گفتگو است که در ا  یمبتن  ییگوصهق  ،ییگفتگو  یخواننوع خاص از کتاب

(  7.)ردیگیصورت م  ییگفتگو  یخوانکتاب قیکودک از طر یزبان  ی هااز رشد مهارت  تیتعامل با کودک جهت حما  یباهدف برقرار

باز و ... است( موجب    ان یزبان )که شامل گسترش دادن، سؤاالت پا  لیتسه  یهاکیتکن  یاستفاده از سطوح باال  رسدیبه نظر م 

  تیکنند و درنها   انیو ب  رندی بگ  ادیرا    یشتریواژگان و عبارت هستند کلمات ب  یریادگی   ییکه در سطوح ابتدا  ی کودکان  شودیم

کودکان    یبرا  ییو نوپا  یدوره نوزادکودک در  -والد   ییگفتگو  یخوانکتاب  یفراوان (8.)ها خواهد شدآن  یزبان  یهاموجب رشد مهارت 

که   گرید  یامشابه در مطالعه  یهاافته(ی9.)کند یم   ینیبشیاز دبستان را پ   ش یکودکان در پ   یو سواد ادب  هیاول  یزبان   یها، مهارت

  نیوالد  ییگفتگو یخواننشان داد کتاب ها افتهی آشکار شد.  زیماه ن  4ماهه در طول  8تا  4نرمال  ییشنوا یکودک دارا 87 یبر رو

  (10.)ارتباط مثبت دارد ی ماهگ  16و   12کودکان در  ی انی زبان ب یهابا مهارت  یماهگ 8 درکودکان  یبرا

 

 های مختلف کودکان استثنائی خوانی در گروهگویی و کتابقصه 

 ی ريادگیکودکان با مشکالت    یبرا   ییگوقصه

اساسی در مدرسه ابتدایی    و یک مهارت  د یآبه دست می  یاول تحصیالت رسم  یهااست که در سال  ی مهارت حیات  کیخواندن  

به یک سیستم زبان مکتوب نسبتا آسان است با این حال، در صورت   یسیستم زبان شفاه  کیاکثر کودکان انتقال از    یاست. برا

  ی اختالل یادگیر  ی نوع   یخواننارسا(  11)  . از مشکالت همراه خواهد بود  یبا برخ  ل از کودکان این انتقا  یعدم تفسیر مناسب برخ

است که در آن خواندن    یتی. در حقیقت وضعشودیکردن( م  ی ) خواندن و هج  یدر زبان نوشتار  ی زبان است که منجبر به نقایص

  گرددیکلمه مشخص مگشایی تکبا اشکال در رمز  ،یذات  یافرد مشکل است، این اختالل پایه  یکردن درست کلمات برا  یو هج

تر از سطح مورد  نیتک کلمات، پائ  ی توانایی رمزگردان  (12)  .است  یدر پردازش واج  ی و به طور معمول نشان دهنده توانایی ناکاف

با    ییگومهارت داستان  (13.)نیست  یاختالل حس  ا ی  یعموم  یرشد   ینتیجه ناتوان  یاست، ول   یو سن   ی شناخت  یهاانتظار توانایی

برادانش  ییگودر داستان  ( 14)  .مرتبط است  یلیموفقیت خواندن، نوشتن و تحص به کارگ  یآموزان   ی ریتولید، ساخت کلمات، 

ها نقش  . داستانشودیبه شنیدن و خواندن م  رانیباعث افزایش عالقه فراگ  ییگوها تالش خواهد کرد. داستانکلمات و گفتن آن

محسوب   زه یانگ  جاد یا  یمند براابزار قدرت  کیبه عنوان    ییگوداستان  نیها داند؛ بنابراندن آن بهبود مهارت شنیدن و خوا  در   یمهم

شده متناسب( در تعامالت    دهیبرگز  یتوان از داستان ها)داستان ها  یدهد که چگونه م  ینشان م  یمقاالت متعدد  (15)  .شودیم

مشاهده  ،  شود  یم  جادیکودک ا  کیدر    یریادگیمشکل    کیکه    یهنگام  خانواده ها در حل معضالت خود با کودک استفاده کرد.

به    یکودک در زبان منطق  ری تاخ  یبرا  یجبران  زمیمکان  کی  واندت  ی م  ن یشود،ا  یم   تیاو تقو  یلیزمان زبان تخشده است که هم

، در واقع با  کودک را با هم به اشتراک بگذارند   الیشوند و خ  کی حالت الزم است که بزرگساالن به کودک نزد  نی.در ادیحساب آ

و با هدف به    ی عیکامال طب  یو به شکل   تیترب  ندیفرآ  ی ط   دیشان با فرزندان  یبرا  نیوالد   یی . داستان گویکدیگر به گفتگو بپردازند

  یها( که در لحظهیی)ترس جدا  ی اساس  یبتواند کودک را از ترس ها  ،طیشرا  نیکه ا  ردیکودک با والد انجام گ  الیخ  یذاراشتراک گ

  ی ارتباط با کودکان م   یبرقرار  قیبزرگساالن از طر  ی الیخ  یدر فضا  یاز نظر ساختار  دور کند.  شود،  ی م جاد یمختلف رشد کودک ا

را به    یتر  ک ینزد  یدهند و رابطه عاطف  رییمانند معلم تغ  یگریمعتبر د  تیشخصخود را به عنوان    تیشخصو    توانند مکان خود

  نیوالد  ییبر توانا  یریادگیمشکالت  با  کودک    یدارا  یهاخانواده  یدرمان   کردیکنند. رو  جادیسازنده فعال ا  کیو    یبازهم  کیعنوان  

سازد با فرزندانشان به زبان خود کودکان ،    یکه آن ها را قادر م  یالیخ-یعاطف  یخود بر الگو  یمنطق  یارتباط  یالگو  ریدر تفس

پژوهش   جیاند که نتاکرده  یکودکان نارساخوان بررس   یرا بر رو  یخوانو کتاب  ییگواثر قصه  یمتعدد  قاتیتحق  (16)  .صحبت کنند

  تواندیم  ییگوداستان  (  17.)است  ودکانک  نیا  یداریدر بهبود حافظه شن  ییگوداستان  یهاوه یقابل توجه ش  یاز اثر بخش  یها حاک 

خوان مورد ک مطلب و خواندن کودکان نارسارمهارت د  یکودکان و ارتقا  یلیبهبود عملکرد تحص  یابزار موثر برا  کیبه عنوان  

 (18.)ردیاستفاده قرار گ
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 ( ADHD)ی فعال شيکودکان با نشانگان اختالل نقص توجه، ب  یبرا یی گوقصه 
پزشکان را به خود جلب کرده است شناسان و روانکه توجه روان   ی در دوران کودک  ی رفتار  یاختالالت عصب  نیتر  ع یاز شا  ییک

ب اختالل به سه نوع فرع ADHD)   فعالیشیاختالل نقص توجه،  این  نارسا  ی ( است.  و    یتکانشگر/یکنشتوجه، فزون  یی شامل: 

متفاوت مانند مدرسه و منزل  نهیحداقل شش ماه در دو زم  د یا باهاین اختالل، نشانه  تشخیص  یبرا   ( 19.)شودیم   میتقس  یبیترک

و باشد.  داشته  ناتوان  ADHDاختالل    یاصل  یژگ یوجود  نارسا  یشامل:  مشکالت   ،ی،پرخاشگریریادگ ی در    یتوجه،ناتوان  یی در 

برانگ  یقراریب  ،یلیصحت ا  یمتعدد  یدرمان  یهاروش   (20)  .است  یختگیو  با  رابطه  اختالل موجود است که از جمله آن   نیدر 

کمک می    ADHDدر کودکان مبتال به    تیو خالق  ی رابطه مادر فرزند  تیفیبر بهبود ک  یی گواشاره کرد. قصه   ییگوبه قصه  توانیم

الل بر بهبود نشانگان اخت  ییگوو قصه  یدرمان  یباز  یبخش( در مورد اثر1397و همکاران در)  اتیتوسط ب  یقیدر تحق  (21،22)  کند.

مثبت داشته    ریتاث  ADHDبر بهبود نشانگان اختالل    ییگونشان داد قصه   جیآموزان صورت گرفت، نتادانش  یفعال  شینقص توجه، ب

( که توسط  2017پژوهشی در سال ) داشته باشد.  ی در پ   یمثبت  ج ینتا  تواند یآموزان مدانش  یها برااین روش  یریاست، لذا به کارگ

گویی تاثیر قابل توجهی بر بهبود حافظه شنیداری کودکان نارساخوان صورت گرفت نشان داد که قصه  قادری، یاراحمدی و قوامی 

 دارد.

 ( : قصه گویی و کتابخوانی در کودکان دارای نقص توجه و مشکالت یادگيری 1جدول شماره)

 

در   یی قصه گو ریتأث

ی داریبهبود حافظه شن

  یآموزان دارا دانش

در خواندن در   یناتوان

 ران ی، اوانیشهر مر

2017 

Fatemeh Ghaderi, 

*Yahya 

Yarahmadi, 

Badriyeh 

Ghavami 

دانش آموز   30

 در دو گروه

نفر  15)

  15آزمایش و 

 نفر شاهد( 

 حافظه شنیداری وکسلر 

 

قصه گویی تاثیر 

قابل توجهی بر  

بهبود حافظه 

شنیداری کودکان 

 نارساخوان دارد. 

 یگفتاربهبود مهارت 

دانش آموزان با  

خاص با ذکر   یازهاین

شده با   دهیکلمات شن

استفاده از داستان 

 یچندحس ییسرا

2020 Nurul Ain binti 

Badrul Hisam 
- 

، چک  مصاحبه، مشاهده

لیست ها و گزارشات 

 میدانی و فیلم 

 مهارت گفتاری

دانش آموزان با  

استفاده از روش 

قصه گویی چند  

حسی بهبود می  

زیرا فرزندان یابد 

آنها می توانند  

کلمات را در  

شرایط داده شده  

بیان کنند. دانش  

آموزان توانستند  

نام میوه را به  

درستی و رنگ  

 .میوه را نیز بگویند

  با داستان تیروا

کودکان:  ی خانواده ها

 یبرا ی درمان کردیرو

 ی ریادگیمشکالت 

1991 
Julio E. Correa 

Olga B. Gonz/dez 

Martha S. Weber 

  ی خانواده ها

طبقه متوسط  

  اب یشهر

  کودکان

که در    یدبستان

اتاق   کیمصاحبه ها در  

طرفه انجام شد   کی نهیآ

  یمطالعه بعد یو برا

  انی م میتوسط کل ت

ضبط شد.   لمیف یرشته ا

  یگفتن داستان م

 کیتواند به عنوان 

 یبرا یروش اصل

خانواده   یبازساز

فرزند   یدارا یها
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  یریادگی

  ، عادت

  یریادگی

مدرسه و عالئم  

 یروان تن

،  مشکل داشتند

مطالعه  یبرا

 انتخاب شدند. 

  ی مدل خانواده روان تن

،  نینوچی)م نینوچیم

(  1978،  کریروزمن و ب

 لیو تحل هیتجز یبرا

خانواده استفاده  یمحتوا

مطالعه    کیشد. 

درباره   یروانشناخت

 انجام شد. کودک 

مورد استفاده قرار 

امر   نیا رای، ز ردیگ

را به طور  نیوالد

 یفعال در برقرار

ارتباط با فرزندان 

زبان  قیخود از طر

خود کودکان  

 کند.  یم ریدرگ

گفتن داستان موقع  

 خواب و رشد زبان
1976 Joy F. Moss, MA - - 

قصه گفتن برای 

کودکان هنگام  

خواب بررشد زبان 

کودکان تاثیر 

 مثبت دارد.

مداخله  کی راتیتأث

در مهارت  یفرد ییروا

و    یسیداستان نو یها

 درک مطلب کودکان

2013 

Trina D. Spencer 

Mandana Kajian 

Douglas B. 

Petersen 

Nicholas Bilyk 

پنج کودک در  

سن پیش  

دبستانی  

)میانگین سنی  

 ماه(  9سال  4

کالس آموزش ویژه  

توسط یک معلم آموزش  

شناس  ویژه و یک آسیب

  ) (SLPزبانگفتار 

 .آموزش داده شد

  اقدامات زبان روایی:

  :NLM)پیش دبستانی

P ؛T. D. Spencer  

& Petersen  ،2011) 

برای سنجش نتایج مورد  

، که عبارتند از عالقه

، درک  بازگو کردن روایت

های   داستان و داستان

، مورد استفاده  شخصی

 .قرار گرفت

و معلمان   نیوالد

گزارش دادند که  

  یها تیفعال

 ییداستان سرا

 .انجام شده است

، لذت   جذاب

شده   دیبخش و تول

  ی در مهارت ها

 کودکان.   یزبان

 درمانی قصه اثربخشی

 های کنش بر مبتنی

 بهبود بر اجرایی

 و برنامه بازداری

 سازماندهی/ریزی

 به مبتال آموزان دانش

 نارسایی اختالل

 کنشی فزون/توجه

2014 

 علی مرادیان، زهرا

 ، مشهدی

 حمیدرضاآقامحمدیان

 سید و شعرباف

 نکاح اصغری محسن

پسر مبتال 20

  ADHDبه 

 نوع ترکیبی

 وکسلر، مازهای آزمون

 استروپ  و لندن برج

  درمانی قصه

 کنش بر مبتنی

 منجر اجرایی های

 معنادار بهبود به

 اجرایی کنش

 برنامه و بازداری

  /ریزی

 این سازماندهی

 .شد کودکان
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 کنش آموزش

 اجرایی های

  هبرنام و بازداری

  /ریزی

 در سازماندهی

 قصه رویکرد قالب

 بهبود در درمانی

 وری کنش

 کودکان اجرایی

به بیش   مبتال

 فعالی موثر است.

با استفاده   ییقصه گو

  ی: روش هانیهیاز ماد

  یمهارت ها یریادگی

 لیگوش دادن به اوا

 ی کودک

2019 
 

Eva 

ErianiوDimyati 

کودک   19

-5برای سنین 

6 

 داستان پردازی با

madihin   با هدف و ،

تقویت مهارت گوش 

دادن و همچنین معرفی  

یک هنر سنتی انجام می  

 .شود

مادیهین می تواند  

عالقه و توجه 

کودکان را به خود  

، بنابراین  جلب کند

این هنر برای 

توسعه جنبه های  

رشد کودک مانند  

،  ، هنریشناختی

حرکتی و عاطفی  

اجتماعی نیاز به  

همکاری با سایر  

روش های  

 .یادگیری دارد

اثربخشی داستان گویی  

بر خالقیت کالمی و  

آگاهی واج شناختی  

دانش آموزان نارسا  

 خوان 

2020 

ساناز شهبازی، هادی  

کرامتی، هادی  

 هاشمی و منیژه کاوه 

دانش آموز   28

پسر نارساخوان 

پایه سوم  

 تداییاب

آگاهی واج شناختی  

دستجردی و سلیمانی و  

آزمون خالقیت کالمی  

 تورنس

نتایج نشان داد  

داستان گویی بر  

خالقیت کالمی و  

  آگاهی واج

شناختی دانش  

آموزان نارسا خوان 

 تاثیر می گذارد. 

 

 ی ذهنتواندر کودکان کم  ییگوقصه

متفاوت به کار گرفته    ات یمختلف افراد با خصوص  یهاگروه  یبرا  تواندیکه م  یاوه یاست. ش  ریپذروش انعطاف  کی  ییگوقصه

را منتقل  ی ، شجاعت و بخشندگ  یهمدرد  لیاز قب یمیباشند و مفاه ی و اخالق یها قادر هستند ارزشها و قصهداستان (23) .شود

 ر یبه صورت غ   توانندیها مقصه  نیرفتار خوب و بد را نشان دهند و همچن  ن یب  زیو تما   ینیجانش  ه،یو تنب  تیتقو  ق یکنند و از طر

کمتر دچار   ییگوقصه قیبهتر گردند و معموال مطالب اموخته شده از طر ی و درک اجتماع  یعاطف یآموزباعث رشد سواد میمستق

  ی ذهن  توانکودک کم24  یبررو پژوهش  ن یا  ج ینتا،  صورت گرفت  د ی( توسط وح1396در سال ) یپژوهش  ( 24)  . شوندیم  یفراموش
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تاثیر زیادی    ی اجتماع   یهابر بهبود مهارت  یدرماننفر گروه کنترل( نشان داد که قصه  12و    ش ی نفرگروه آزما  12)  ریپذآموزش

 داشته است. 
 

 شنوا کودکان کم  یبرا   یی و قصه گوییگفتگو  یخوانکتاب

لغات   نهیگنج .است یو کودک  یدوره نوزاد یهااز آموزش  یوضرور ی دی، کل یاتیح یشنوا بخشکودک کم یبرا یکتاب خوان

  یخوانباشد کتاب  شتریلغات ب  نهیمهم است. هر چه گنج  اریروزمره بس  یآن درزندگ  یریکارگهزبان و گفتار و ب  یریادگی  یکودک برا

 شوند.   یم  یبهتر  یهاخوان کتابخوانند  در آینده  های زیادی میو کتابشوند  یم  بزرگکه با کتاب    ی.کودکان   شودیکودک بهتر م

  طینشان دادند، مح یمتعدد ی هامهم است، چراکه پژوهش ار یبس شانی شنواو کودکان کم نیتوجه به تعامالت والد  نیبنابرا

 تیشنوا دارد؛ اما نکته حائز اهمکم  در رشد زبان کودکان شنوا و  ی مادر نقش مهم  یارتباط  یهاو مهارت  نیمثبت، مشارکت والد

  ییگفتگو  یخوانکتاب  تیدر طول فعال  تواندیم  کندیم  تیکودک را تقو  یزبان   یهامهارت  نیوالد  واسطه موارد که به   نیاست که ا  نیا

 (25)بر گفتگو اجرا شوند.

  ی وهایدیو  لیوتحله یو تجز  نیگزارش والد  ی   شنوا با مشاهدهکودکان کم  یبرا  ییگفتگو  یخوان در حوزه کتاب  ری اخ  قاتیتحق

و    ی سواد ادب  یهابر مهارت  یی گفتگو  یخوانمثبت کتاب  جیکودک صورت گرفته است، نتا-والد   یی گفتگو  یخوانشده از کتابضبط 

را در زمینه رشد سواد کودکان و    ی ثبتتحقیقات در مورد مطالعه مشترک نتایج م  (26،27.)شنوا را گزارش کردندکودکان کم  ی زبان

ناشنوا دارند،اغلب   نیکه والد  ی هایآنویژه  که فرزند ناشنوا دارند به  ی هایکودکان ناشنوا نشان داده است.خانواده  یبه طور خاص برا

کودکان ناشنوا،   یبرا  ینخوااعتقاد بر این است که کتاب  ،یشنیدار  یهاتا نشانه  نندکیشان استفاده مفرزندان  یبصر  یهایاز ویژگ

 ها است.آن  یاموز سواد یهامهارت یبرا یاپایه

ارتقا زبان ،سواد، واژگان،    یموثر برا  ی که خواندن مشترک و یا تعامل والدین و کودک با کتاب، روش  دهدیتحقیقات نشان م

  یمبتن  یی گوشنوا ، قصهکودکان کم  ی زبان  یهابهبود مهارت  یبرا  د یجد  ی هااز روش  ی ک ی  (1.)از زبان است  ی و اگاه  یدانش دستور

  شدن فعاالنه  ریبلند همراه با پرسش و پاسخ و تعامل والد با کودک و درگ  یکودک است، که شامل گفتن قصه با صدا- بر گفتگو والد

کودک کلمه را   یعنیاست.    یخوانکلخوانی برای کودکان ناشنوا  بهای کتایکی از روش  (28.)است  ییگوکودک درروند قصه  ی

  یهاآموزد و ازقصه ها برداشتیم  یشتریب  میباشد، مفاه  یشتریو کل آن را بخواند. هر چه کودک در معرض اطالعات ب  ندیبب

پ   دارد.  یترعیوس او تقو  میمفاه  د ی. با ردیبگ  اد ی  ی که نقاشاز آن  ش یکودک نوپا و خردسال  ، خانه،  اطیدر ح  ،شوند  تیدر ذهن 

که در ذهنش وجود دارد استفاده کند . مثالّ با    ی میتر شد بتواند از مفاهآشنا شود تا بعد که بزرگ  یمختلف  یزهایبا چ  عتیطب

 ی موضوع برا  نیا  دهد.   ی ها را به هم ارتباط مآن  نند یبیبعد که کلمه آن را م  ، قبالّآشنا شده است  رکیرجیج  یصدا  ا ی قورباغه  

آشنا    اریبس  یزیکه مورد چ  یتا متن  م یفهمیراحت تر م  میخود بخوان  یلیمرتبط با رشته تحص  یاگر متن  هم صادق است.  ترهاگبزر

  تیهم اهم  یطیکودکان عناصر مح  نیایبرا،  کتاب آشنا  شوند  ای  یکودک  ینوشته شده باشد.کودکان ناشنوا الزم است از ابتدا

   .دارند اریبس

 و کودکان ناشنوا  ییقصه گو(: 2جدول شماره)

 

 نویسنده سال عنوان مقاله
نمونه مورد 

 مداخله
 نتیجه  روش مداخله

و استفاده از  یطراح

  یسیکتاب داستان نو

 یبرا یچندرسانه ا

 دانش آموزان کم شنوا

2014 

Piyaporn 

Techarueangrong, 

Wacheerapan 

Kaewprapan, 
Surachai 

Suksakulchai 

- 
مرور 

 سیستماتیک 
- 

 یبرا یتالیجیتحول د

از آموزش   تیحما
2015 

Leandro Flórez-

Aristizábala,c,⁎, 

Sandra Canob, 

 کودکان موسسه

ITES    طی دو

استفاده از   

کارتها و اشکال  

نتایج نشان داد قصه  

گویی تا قصه گویی  
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سواد به کودکان  

  ییناشنوا: از قصه گو

  ی تعامل ییتا قصه گو

 تالیجید

César A. 

Collazosc, 
Fernando 

Benavidesb, 

Fernando 

Moreirad,e, Habib 

M. Fardounf 

شرکت   جلسه

جلسه اول . کردند

کودکانی از   شامل

کالس پنجم و  

 10سنین آنها از 

.  سال بود 13تا 

جلسه دوم شامل  

کودکان کالس  

 11-9سوم )

 .ساله( بود

و بعد بوسیله 

اشکال 

 دیجیتالی

دیجیتالی به آموزش 

سواد در کودکان  

وا تاثیر مثبت ناشن

 می گذارد. 

عالمت   یراو ریتأث

روان بر رفتار  یگذار

کودکان در هنگام  

مطالعه مشترک  

با   یبا فناور شرفتهیپ 

کودکان مبتال به کم  

 آنها  نیو والد ییشنوا

2016 Gabriela Itzel 

Rodriguez 

چهار کودک )سه  

پسر و یک دختر(  

با کم شنوایی و  

والدین آنها با نوع  

شنوایی  معمولی

شرکت کنندگان  

در این مطالعه  

  سن. بودند

- 5کودکان از 

 سال بود. 2

استفاده از 

کتاب های  

 الکترونیکی

مقیاس رتبه 

بندی رفتار  

 کودک

(CBRS) 

نگرش مادر نسبت به 

مطالعه مشترک که  

توسط اظهارنظرهای 

آنها مشهود است با  

رفتارها و واژگان  

کودک ارتباط مثبت  

 .داشت

از داستان استفاده 

از  تیحما یبرا ییسرا

آموزش کودکان 

مرور   کیناشنوا: 

 ک یستماتیس اتیادب

2017 

Leandro Flórez 

AristizábalوSandra 

Cano, and César 

Collazos 

مرور 

  24سیستماتیک 

 منبع اطالعاتی 

این مطالعه با  

پیروی از 

 دستورالعمل

 های

Kitchenham 

and 

Charters  
برای   [27]

انجام یک  

ی ادبیات  بررس

سیستماتیک  

در مهندسی  

نرم افزار انجام 

 .شده است

  نیا یها افتهی

  کیستماتیس یبررس

  یبا گنجاندن مطالعات 

  ییکه در آن قصه گو

از آموزش به  ی تعامل

  ی بانیپشت یطور کل

  کند بدون یم

 محدود کردن

جستجو فقط در 

، کودکان ناشنوا

 . ابد ی  یبهبود م

خواندن کتاب با  

ناشنوا جوان: کودکان 

 یبرا یی راهکارها

زبان   نیب یگریانجیم

2013 Michele Berke 

مادر ناشنوا /  10

کودک ناشنوا ،با  

تا    3کودکان بین 

 سال 5

آزمون واژگان  

 تصویری

Peabody   ،

چاپ چهارم و  

آزمون واژه ای  

مشترک نتایج مثبتی  

سواد  را در رشد

کودکان به طور کلی  

و به ویژه برای 

کودکان ناشنوا نشان 

http://www.psyj.ir/


 124 -144 ص، 1400 تابستان ، 26شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران
ISSN: 2588-2864 

http://www. psyj. ir 

 

و   یی کایاشاره آمر

 یسیانگل

بیانگر یک  

کلمه استفاده  

 شد. 

با این   .داده است

، تکنیک های  حال

خواندن ممکن است 

بین این دو جمعیت  

.  متفاوت باشد

خانواده هایی که  

،  فرزند ناشنوا دارند

به ویژه آنهایی که  

،  والدین ناشنوا دارند

اغلب از ویژگی های  

بصری فرزندان خود 

می کنند تا   استفاده

نشانه های شنیداری 

اعتقاد  .در درجه اول

بر این است که این  

فنون پایه ای برای 

مهارتهای  

سوادآموزی کودکان 

 .ناشنوا است

از   نیوالد تیحما

توسعه زبان در هنگام  

مطالعه مشترک کتاب  

کودکان   یبرا

خردسال با کم  

 یی شنوا

2014 

Jean L. DesJardin, 

PhD, Emily R. 

Doll, BA, Carren 

J. Stika, PhD, 

Laurie S. 

Eisenberg, 
PhD, Karen J. 

Johnson, PhD, 

Dianne Hammes 

Ganguly, MA, 

Bethany G. 

Colson, MA, 
and Shirley C. 

Henning, MS 

کودکان با  

 طبیعی شنوایی

NH   نفرو   60؛

کودکان با کم  

؛  HL شنوایی

والدین و   نفر 45

فرزندان کوچک 

 آنها

کتابخوانی  

مشترک 

  والدین و

 کودک

(JBR)   و

تکنیک های  

تسهیل کننده  

 زبان والدین

(FLT)   در دو

گروه والدین و  

فرزندان 

خردسال آنها  

مورد بررسی 

 .قرار گرفت

نتایج نشان داد که  

حمایت والدین در  

هنگام مطالعه  

مشترک با  

کودکانشان باعث  

توسعه زبان آنها می  

 شود.

 

 (: کتابهایی برای کودکان کم شنوا 3) جدول شماره 

 خالصه کتاب انتشارات  مترجم نویسنده نام کتاب

 در دست چاپ انتشارات رشد فرهنگ  گیتا موللی  - بعضی از بچه ها ناشنوا هستند 
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خواهر من  من خواهری دارم،

 ناشنوا است 
 در دست چاپ انتشارات رشد فرهنگ  گیتا موللی  -

 در دست چاپ انتشارات رشد فرهنگ  موللی گیتا  - داستان سمعک من

 در دست چاپ انتشارات رشد فرهنگ  گیتا موللی  - اوتو خیلی از چیزها را می شنود

 در دست چاپ انتشارات رشد فرهنگ  گیتا موللی  - ام می گیرد -اوتو دستگاه اف 

 گیتا موللی  بنیاد شنوایی من یک سمعک استخوانی دارم 
موسسه آموزشی 

 فرهنگی شهد 

داستانی درباره استفاده از  

 سمعک در کودکان

من باید عمل بشم و کاشت  

 حلزون بگیرم 
 گیتا موللی  بنیاد شنوایی

موسسه آموزشی 

 فرهنگی شهد 

در این داستان مراحل و  

چگونگی کاشت بیان شده  

 است 

دختری ساکت با پرنده های  

 شلوغ 
 _ احمد اکبرپور 

انتشارات علمی و  

 فرهنگی 

بنام گلنسا  حکایت دختری 

بازگو می شود که دختر  

 کدخدا و دوست پرنده هاست 

 پسر و پروانه
فروزنده  

 خداجو 
 سروش  _

علی کودک الکنی است که  

منزوی شده و با کسی بازی  

 نمی کند. 

 _ یوسف قوجق  اللو
کانون پرورش فکری  

 کودک و نوجوان 

اللو یا مراد پسر کوچکی  

 است که نمیتواند حرف بزند

 _ پرویز امینی مرد ناشنوا
کمیسیون ملی  

 ، وزیریونسکو

داستان های آموزنده مثنوی 

 مولوی 

 _ داوود امیریان حلزون من گم شده 
کانون پرورش فکری  

 کودکان و نوجوانان 

داستان دختر بچه کم  

شنوایی است که با خانواده  

زندگی می   اش در خرمشهر

 کرد

 شیدا رنجبر  سی سی بل  کر قهرمان 
انتشارات علمی و  

 فرهنگی 

زندگی نامه ای است تیزبین  

و شوخ طبع که هم از ناشنوا 

  شدن می گوید و هم

 داستانی است فراموش شدنی 

کاشت حلزون برای کودکان و  

خردساالن ناشنوا: آغاز شنیدن  

 صداها 

 گیتا موللی  گیل داتا 
بهزیستی  دانشگاه علوم 

 و توانبخشی
_ 

با کودکان کم شنوایمان حرف 

 بزنیم و آواز بخوانیم

گیتا موللی،  

امیرحسین 

 حسینی پور 

- 
دانشگاه علوم بهزیستی  

 و توانبخشی
- 

تنها کسی که می تواند زندگی  

فرزندتان را تغییر دهد خود شما  

 هستید

 - فرهنگ گیتا موللی  آیال مانولسون 
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 ( SSPI)   دیشد  ی و جسم  یدر کودکان با اختالالت گفتارخوانی  کتاب

، که هیاول  اتیتجرب  نیا  ( 29).دارد  ریتأث  ژهیو  یازهای، نوشتن و رشد زبان کودکان با نمربوط به سواد در خواندن  هیتجارب اول

مل قرار گرفتن در معرض موارد ، ممکن است شاشودیتوسعه خواندن و نوشتن شناخته م  یبرا  یکننده ا  ی نیب  ش یبه عنوان پ 

  (30.)باشد  یریادگی  یها  طی در مح  یتعامل خود به خود  یفرصت ها  نیمواد خواندن و همچن  ری مانند کتاب ها و سا  اپمرتبط با چ

 ی سوادآموز   یها  تی، فعالشود  یخواندن صرف م   ی گوش دادن به داستان ها و قرار گرفتن در معرض رفتارها  یکه برا  ی مدت زمان

  یها  نهیزم  جادیمشارکت در مطالعه کتاب داستان، ا  (30.)کودک را فراهم کند  یاست که ممکن است فرصت سوادآموز  یفور

 ی و جسم   ی، کودکان با اختالالت گفتارحال  نیبا ا  (31.)کند  تیقوتواند توسعه سواد را ت  یم  زی ها ن  تیدار و شرکت در فعالیمعن

شود. موانع   یم  هیاول  یدر رشد تجارب سواد آموز  د یشد  ی( اغلب در فرصت تعامل محدود هستند، که منجر به ناتوانSSPI) دیشد

  یابیدر دست  کانکود  ییارتباط هنگام گفتن داستان، ممکن است مانع توانا  یمشکل برقرار  ایدر ورق زدن    یمانند دشوار  یجسم

  دی شد  تیمعلول  ی، کودکان دارایسطح فکر  ا یگفتار    د ینشان داد که فارغ از تول  قاتیتحق  (31،32.)شود  ی سطح سن  ی به مهارت ها

،  دارند یو مشارکت درآن بستگ یریدگای طیمح کیخواندن و نوشتن که به قرار گرفتن در معرض  یهادر به دست آوردن مهارت 

  SSPIشود که کودکان  یباعث م  انهیبر را  ی مبتن  ی تعامل  ییگودهد که قصهینشان م  قاتیتحق  (32،29)  .شوند یدچار مشکل م

 در بدست آورند.  یسوادآموز یکلمات مرتبط با داستان و رشد مهارتها  ییدر شناسا یقابل توجه ییتوانا

 

 اختالل اتيسم   یکودکان دارا   یبرا خوانی  کتاب

که با    یاز اختالالت عصب  یاگیرد. دستهاست که زیر مجموعه اختالالت رشدی فراگیر قرار می  ی از پنج اختالل  ی اوتیسم یک

ار توسط  شود که اولین بمشخص می  یارتباط  یهاو مهارت  یاختالالت شدید و فراگیر در چندین زمینه رشد مانند تعامل اجتماع 

مغز است که با کمبود   یاز اختالالت ساختار  یکی  سمیطور که گفته شد اختالل اوتهمان(   33)  .توصیف شد  1943لئوکانر در سال  

  ی هابر رشد مهارت یاجتماع  ی هاداستان تیروا یدرباره اثرگذار ی ادیمطالعات ز همراه است.  یو ارتباط کالم  ی حرکت یهامهارت

ارتباط کالم  یحرکت  لهیبه وس  یاجتماع   یهاآموزش مهارت (  34)  .است  رفتهصورت گ  سمینوجوانان اوت  یدر کودکان و حت  یو 

  (  34.)دهد یم  شیرا افزا  سمیاوت  فیکودکان و نوجوانان مبتال به اختالل ط  ی ارتباط کالم  یبه طور قابل توجه  یاجتماع   یهاداستان

  ات یشواهد ادب  داند،یم  یرضرو   اریرا بس  سمیدر توسعه و رشد زبان در کودکان اوت  یاانهیرا  ییگواستفاده از روش قصه   قاتیتحق

م تکن  دهدینشان  از  استفاده  مبتال  تواندیم  ،یاانهیرا  ییگوقصه  کیکه  در  را خصوصا  اوت   انیزبان  دهد  سمیبه  در  (  35)  .رشد 

  ی هادر رشد مهارت  سمیکودکان اوت  یبرا  ز ین  یدرون کالم   ییگوقصه  ی هانشان داده شده است که روش  زین  یمتعدد  قاتیتحق

 ( 36.)موثر است ی کالم

 سم يو کودکان اوت ییقصه گو(: 4جدول شماره)

 نتیجه  روش مداخله نمونه مورد مداخله  نویسنده سال عنوان مقاله

بررسی اثر بخشی قصه 

خوانی بر تعامالت  

اجتماعی کودکان پسر  

 مبتال به اختالل اوتیسم

1396 

، نصیریرقیه 

دکتر الهه محمد 

، غزال  اسماعیل

، مریم  امیری

 نصیری 

همه دانش آموزان 

  پسر مقطع ابتدایی

و   یمدارس دولت

شهر  ینیمه دولت

  1394کرج در سال 

 24بودند. در مجموع 

 دانش آموز

تعامالت اجتماعی  

  ASDکودکان 

بوسیله مقیاس 

  الگاریتم رفتار فعلی

ADI-R   مورد اندازه

 گیری قرار گرفت.

 آمده بدست نتایج

 قصه کاربرد قابلیت

آن   ساختار و خوانی

 تعامالت بهبود در

  کودکان اجتماعی

ASD  .را نشان داد 

 ییآموزش قصه گو

به کودکان   ی درون کالم

موارد   ریو سا سمیاوت

 در زبان ریتأخ

2017 

Daniel 

Carvalho de 

Matos, 

Pollianna 

Galvão 

چهار کودک برزیلی  

)دو اوتیسم و دو  

کودک با تأخیر در  

 .زبان(

 یرفتار کاربرد
(ABA) 

مثبت   ریتاث جینتا

درون   ییقصه گو

در کودکان   ی کالم
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Soares de 

Matos, 
Rosana 

Mendes 

Éleres de 

Figueiredo 

  ریو تاخ سمیاوت 

 نشان دادند.   یزبان

 کیاستفاده از تکن

گفتن داستان در توسعه 

زبان در کودکان مبتال  

: هیجریدر ن سمیبه اوت

 برداشت ها و چالش ها 

2018 

L .T. 

Ugwuanyi, J. 

C. Ubah, 

M.I. Obatta, 

G.N. Adama, 

T. A. Adaka, 

J. Nwabueze, 

Afusat Ejide 

B., 

Mkpoikanke 

S. Otu 

  60مطالعه  نینمونه ا

 معلم 

 یسیروش داستان نو

 یا انهیرا

استفاده از   و

 پرسشنامه

  یها  افتهیبر اساس 

، محققان مطالعه نیا

کنند که   یم هیتوص

وزارت آموزش و 

، دانشکده  پرورش

آموزش و   یها

پرورش و دانشگاه ها  

به آموزش  د یبا

معلمان و کارآموزان 

معلم در مورد  

استفاده از روش 

 انهیرا یسیداستان نو

در توسعه زبان  یا

ر ام نیا رایبپردازند ز

در داشتن کودکان  

  سمیبه اوت مبتال

دارد. نه تنها   تیاهم

توسعه زبان  یبرا

توجه  جادیبلکه به ا

  یدر کالس کمک م 

  یکند که در طوالن 

تواند   یمدت م 

مهارت گوش دادن و  

رشد گفتار آنها را  

 شد.بهبود بخ

داستان  تیروا ریتأث

  یبر مهارت ها یاجتماع 

  یو ارتباط کالم یحرکت

وجوانان در کودکان و ن

ساله( با اختالل   5-17)

 سم یاوت فیط دیشد

2018 

Farzaneh 

Manzari- 

Tavakoli, 

Seyed 

Ebrahim 

Hosseini, 

Leyla Karimi 

  5از  سمیکودکان اوت

سال در شهر   17تا 

در مارس  رجانیس

مارس   -2017

  نیبود که از ب 2018

نفر با    16آنها 

استفاده از روش 

  یتصادف یرینمونه گ

در دسترس و بر  

 یرتبه بند اسیمق

،  GARS سمیاوت

بلوغ   اسیمق

و    نلندیو یاجتماع 

  یداستان ها

 بود.  یاجتماع 

  یآموزش مهارت ها

به کودکان   یاجتماع 

ممکن است  سمیاوت

  تیتقو قیاز طر

-یحس قیتلف

و   تی، خالقیحرکت

و   شرفتیپ  زهیانگ

کاهش اضطراب 

  ی حرکت یمهارت ها
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ورود  طیاساس شرا

به مطالعه انتخاب  

 شدند 

را   یو ارتباطات کالم

آنها بهبود   نیدر ب

 بخشد.

ارتباطات  تیتقو

 قیاز طر یاجتماع 

  انیدر م ییداستان سرا

با   سمیاوت یکودکان دارا

 عملکرد باال 

2005 

E. Gal, D. 

Goren-Bar, 

E. Gazit, N. 

Bauminger, 

A. 

Cappelletti, 

F. Pianesi , 

O. Stock, M. 

Zancanaro, 

and P.L. 

Weiss 

  14تا  6ده کودک 

 ساله

 HFAبا 

بر اساس  ستمیس

 هیداستان ته-جدول

-IRSTشده توسط 

itc تی، با هدف حما  

از کودکان   یاز گروه

قصه   تیدر فعال

شده   یطراح ییگو

بر  ستمیس نیاست. ا

دستگاه   کیاساس 

قابل لمس چند  

کاربره منحصر به  

 MERLفرد )

Diamond 

Touch  با هدف )

 نیب یهمکار یاجرا 

شده   یکاربران طراح

 است 

- 

 

 نا يو کم ب  نا يکودکان ناب  یبرا   یخوانکتاب

دن در  ن  میکنیم   یزندگ  ییا یما  د  ازیکه  ب  دنیبه  ب  یینایو  افراد کم  و  آن   یراه  نایدارد  فرد در شناخت  به  چه در  منحصر 

 برخوردار   یادیز  تیاز اهم  نا یکودکان ناب  یبراآن  در    نیمشترک و مشارکت والد  ی، دارند. استفاده از کتاب خوانشان استاطراف 

زمان  مطالعه همها نشان داد  افتهی (  38)  .هستند  رگذاریتاث  اریبس  نایدر توسعه سواد کودکان ناب  زین  تالیجید  یابزارها  (37)  .است

و سواد   اتیدبمشترک به ا  یدسترس  جادیا  یبرا  یو اجتماع   یمیصم  ندیفرا  کیبلکه    -  ستیطرفه ن  کیکامالً    یآموزش  تیفعال  کی

از  ینشان م  گریدر مطالعه د   کند.  یم   دیآنها در مدار تأک  ن ینگه داشتن هر دو کودک و والد  تیاست، بر اهم دهد که استفاده 

افزا  یارینقش بس  یعدسه ب  یلمس  یهاکتاب بر    هیبا تک  یکتاب لمس  (39.) دارد  نا یدر کودکان ناب  یاریخود  یهامهارت  شیدر 

  ینیب  شیپ   گرید  یها  تیلولمع  ریو سا   نا یکم ب  نا،یکودکان ناب  یآن برا  یحس المسه و استفاده از تنوع جنس و بافت رو  کیتحر

  ی هاشناسد،کتابیم  زیموجود در کتاب، حجم، اندازه، شکل و جنس را نگونه کتاب ها کودک با لمس عناصر  نیشده است. در ا

 .متنوع هستند اریکتاب ها بس نیساخت ا یبرجسته است و روش ها و مواد الزم برا ریتصاو یدارا یلمس

دارد    نایسواد کودکان ناب  شیدر افزا  یادیز  ارینقش بس  یتعامل   یصوت  ی ها  تیبه همراه روا  ی تالیجید  یاز نرم افزارها  استفاده

و کم    نا یدر کودکان ناب  تیخالق  ش یهستند و عالوه بر آن باعث افزا  ل یباخطوط بر  ی چاپ   یهاکتاب  یبرا  ی خوب  اریبس  نیگزی و جا

 شد.  خواهد نایب
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 نا يکودکان ناب ی برا   ییقصه گو(: 5جدول شماره)

 نتیجه  مداخلهروش مورد  نمونه مورد مداخله  نویسنده سال عنوان مقاله

است که افراد   یروش نیا"

: آنچه  "دهند یانجام م  نایب

توانند به   یم  نایناب نیوالد

در مورد  یطراحان فناور

مطالعه همزمان با کودکان  

 آموزش دهند

2019 

Stacy M. 

Branham 
Kevin M. 

Storer 

از کودکان   یمین

 هشت سال ریز

استفاده از فیس  

بوک و خواندن  

والدین  مشترک با 

 کودکان نابینا 

خواندن مشترک و 

تعاملی بر افزایش سواد 

کودکان نابینا تاثیر  

 زیادی دارد. 

ارتقا  یآموزش یروشها

سالمت دهان و دندان  

با   نایدانش آموزان ناب

  یاستفاده از کتاب لمس

 یسه بعد

2020 

Cristina Silva 

Ribeiro de 

Souza, 

Lisânia 

Cardoso 

Tederixe, 
Nuccia 

Nicole 

Theodoro de 

Cicco3, 

Helena Carla 

Castro, 

Neuza 

Rejane Wille 

Lima 

دانش آموز 3

نابینای مادرزاد  

سال دو   8تا 5بین 

 دختر و یک پسر

استفاده از یک 

کتاب لمسی سه  

 بعدی 

بررسی انجام شده  

تاثیر مثبت استفاده  

ازکتابهای لمسی سه 

بعدی را در افزایش  

سالمت کودکان بیان  

 می کند. 

AudioStoryTeller  :

  یمهارت ها یاجرا 

 نا یخواندن کودکان ناب

2007 
Jaime 

Sánchez and 

Iván Galáz 
- 

برنامه های مختلف  

تلفن همراه و  

کتابهای  

 الکترونیکی

نرم افزارهای مختلف 

تلفن همراه جایگزین  

مناسب برای کتابهای  

بریل است و مهارتهای  

خواندن کودکان نابینا  

 برد. را باال می 

 

 دیجيتال   یگویقصه

اشاره دارد که در آن فرد قادر است از طریق خلق یک داستان   یروایت از انواع مداخله ویدئوی  ی دیجیتال به نوع   یگویقصه

  ی گویمداخالت قصه  (  40)کوتاه با استفاده از ابزار دیجیتال یک تجربه، ایده و یا احساس مهم در زندگی را ضبط و به اشتراک بگذارد

  یهایترویج گفتگو  یبرا  یها در قصه گوی (، تصاویر و متنیو موسیق  ی )روایت صوت  دیجیتال مانند صدا  یهااز رسانه  دیجیتال

مداخالت قصه گویی دیجیتال به عنوان مداخالت (  41.)کنندو تغییر رفتار مثبت سالمت استفاده می  یفردو بین  یفردمتقابل درون

ارتقاء سالمت و رفاه و    یبرا  ی بهداشت  یهاو در مراقبت  ی،صنعتی،آموزشیو در تحقیقات بالین  د شونیبر روایت توصیف م  یمبتن

 (   42.)شوندو پرورش استفاده می یو یادگیر یاپیشرفت حرفه 

 

 یحسچند  ییگوقصه

  هستند که با محرک   یی هاداستان  ،یحسچند  ییگوقصه   یهاک یتکن  (2015)  یکبرال و بس  ماتوس، روچا،  یهاطبق گفته 

  ن یا  یشناخت  یهاتیمحدود  لیدارند به دل  یو هوش  یکه مشکالت ذهن  یکسان  یو بو( همراه هستند برا  یلمس  ،یریتصو  ،ی)صوت

  ی اموزان دارا در دانش  زهیانگ  جاد یا  یموثر برا  یحل آموزشراه  ک ی  و   شودیشناخته م  د یمف  ینوآور  جاد یو ا  یده روش در شکل
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گویی چندحسی روشی است که در عین استفاده  قصه  موثر است.  یریادگی  یهاندیفرآ  یهادر ارائه   جهیاست، در نت  یریادگی   یناتوان

 شود.گویی استفاده میهای ویژه ،از قصهآموزان با نیازهای گوناگون دانشاز حس

  گویی کلماتی ،که با استفاده از روش قصه  های ویژه ،با ذکر آموزان با نیازهای گفتاری دانشدر تحقیقی به منظور بهبود مهارت 

های ویژه از طریق تلفظ کلمات  آموزان با نیازبهبود گفتار دانش)  چندحسی انجام شده است. این پژوهش بر سه هدف متمرکز بود

( که نتایج  ویژه های  آموزان با نیازهای گفتاری دانشگفته شده، افزایش واژگان و استفاده از انواع حس در کمک به بهبود مهارت

 (43گویی)چند حسی( افزایش یافته است.)های گفتاری در استفاده ازاین نوع قصهنشان داد که مهارت

های شناختی، مشکالت توجه،  های رشد مغز، مهارت( معتقدند که مشکالت گفتاری ناشی از فاکتور 2007)  اوون، متز و هاس 

مشکالت گفتاری اغلب ارتباط تنگاتنگی با مشکالت بیانگر زبان دارند در    مشکالت شنوایی و مشکالت حافظه طوالنی مدت است.

 نمایند. گویی چندحسی استفاده میهای ویژه خود از روش قصه آموزان با نیازهای گفتاری دانشنتیجه، معلمان برای تقویت مهارت 

 یموزشآکمک  لیاستفاده از وسا  قیا از طرموزان رآو دانش  دهد یم  ج یرا ترو  ی استفاده از زبان کالمی،  حسچند  ییگوقصه 

. عالوه  کند یجذب م  یحسداستان چند  یهاواحد  و کتاب  اءیبر داستان با استفاده از اش  یمبتن  یساز هیشب  ی هاتیجالب مانند فعال

  ق یبرا تشو  یبه طور کامل توسط معلم مورد استفاده قرار داد تا محرک  توانیرا م  ژه یو  یهاازیکودکان با ن   یحس  اتین،تجربیبرا

تعامل    یبرا  یحس اصل  ایحس   کیاز    دیبا  ژهیو  ازیآموزان با ندانش  یحس  اتیتجرب  نیآموزان به صحبت کردن باشد و همچندانش

  هاتیتنوع در فعال  جادیا  یمعلمان برا  تیقخال  یحسچند  ییگوروش قصه   یکنند. در اجرا  ستفادهها ا  دادی مکان و رو اء،افراد،یبا اش

 ( 43.)گذار استاثر اریروش بس نیا یبخشاموزان بر اثر دانش  ییها بر اساس تواناو ارائه داستان 

اجرا  ،است  اجیاحت  یباز  یبه فضا  یچند حس  ییگواجرای روش قصه   در انعطاف    ییگوروش قصه   یدر دامنه  چند حسی، 

ایجاد تنوع   ی. در این راستا، خالقیت معلمان براشودیم دهیآموزان ددانش  یگفتار  یهادر کمک به بهبود مهارت  یترشیب  یپذیر

  ن یا  یبخشآموزان در افزایش اثرتر به میزان توانایی دانشخالقانه و مناسب  یاشیوه  بهخود    یهاخود و ارائه داستان  یهادر فعالیت

 (  44.)است یروش ضرور

 

 ییقصه گو  ی برنامه ها و نرم افزارها

است که اکنون به طورگستردهای در    ی الملل  نیبرنامه مداخله ای موفق ب  نیکودک فرانک، برگرفته از چند-برنامه والد  ✓

برخ  ا،یاسترال  و  م  گریکشورهای د  یکانادا  برنامهشودیاجرا  آن،  اساس  والد  .  برنامه  عنوان  با  غازه-ای  مامان   )کودک 

PCMG)  برای بهبود مهارتهای    یشود. برنامه فرانک از روش کامالً شفاهیم  فادهبا کودک ناشنوا است  نیوالد  یکه برا  است

مادران استفاده    یدلبستگ  شیو افزا  یروانشناخت  تیحال از برنامه های شاد برای بهبود وضع   نیکودکان و در ع   یزبان

  ن یآنها بود. اساس ا  دانو فرزن  ریپذ  بیبضاعت و آسیاز خانواده های ب  تیبرنامه حما  ن یا  یاز طراح  هی. هدف اولکند یم

العاده شعرها  فوق   ری شاد و مفرح است که در آن از تاث  ط یمح  کیو کودکان در    ن یبرای والد  ی ای گروهبرنامه  جاد یبرنامه ا

 (  45.)شودیا ماجر یهای جذاب استفاده و به صورت هفتگکودکانه و داستان هایییو الال

  یریکه تصاو  دیو سف  اه یس  ی هاکارت  یسر  ک یبا    ی تعامل  یی برنامه داستان سرا  ک ی(  2019زابل و همکارانش)  یستیآر ✓

 ی ماجرا  بیبود اما ترت  بیموجود عج  کیبچه و    کی درباره    یداستان  ریتصاو  نیا  کردند.  یآن قرار داشت طراح  یبر رو

دانش   یآموزان داستان را به زبان اشاره براو پس از آن دانش  ردیبگ م یدرباره آن تصمآموز بود که  داستان برعهده دانش

شد.    یم   جادیآنها تعامل ا  نیدادند و بیآموز مبه دانش  یشنهاداتیپ   زیها نکردند و آنیم  فیتعر  گرید  یآموزان ناشنوا

گرفتند و   یخوب  ار یج بسیآموزان ارائه دادند و نتابه دانش یگرید  ی هاها و طرحها ، شکلها را در رنگمحققان کارت  نیا

از   یبخش  یفناور  ی کرده و ارائه کردند. محققان گزارش دادند که وقت  جادیصورت نرم افزار اهها را بکارت  نیبعد از آن ا

  ی مانند زمان  ی اضاف  یهاها و سوتداد زنگیبه آنها امکان م  یفناور  نی. اابد ی   یم   شیکودکان افزا  زهیاست، انگ  تیفعال

را به   یزیبه بچه ها جوا  نیها همچنگذاشتند را در خود داشته باشند. آنیها وقت مکارت  دمانیچ  یکه بچه ها برا

 (46) .اهدا کردند یصورت غنائم مجاز
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✓ Sign Bright توانند از  یم   نی. کودکان و والدییشنوا  ن یاتصال کودکان ناشنوا و والد  یبرا  ییبرنامه داستان سرا  ک: ی

ببرند.    یبهره فوق العاده ا  یفردنیروابط مشترک ب  تیکودک و تقو  حیاز رشد صح  تیحما  یزبان مشترک، برا  کیکسب  

 یزیآم  تیموفق  جی و کودک نتا  نیوالد  نیب  یفردنی، ارتباطات و رشد ب  رتباطبرنامه با بهبود ا  ن یکه ا  میدار  نانیما اطم

 .به همراه خواهد داشت

از اولین    یتوصیف( 36.)موثر است یکالم   یهادر رشد مهارت  سمیکودکان اوت  یبرا  زین   ی درون کالم  ییگوقصه  یهاروش ✓

نقصه   ینمونه یک سیستم برا اتیسم عملکرد باال  بر   یشد که این سیستم مبتن  یبررس  ی در پژوهش  زیگویی کودکان 

شده    یاز کودکان در فعالیت قصه گویی طراح  یاز گروه  مایتبا هدف ح  RST-ITC داستان تهیه شده توسط-جدول

 ی بین کاربران طراح  یکاره منحصر به فرد با هدف اعمال همکاراست. این سیستم بر اساس یک دستگاه قابل لمس چند

  جدول و استفاده از    یامکان یادگیر  ی ارتباط  یشده است. دستورالعمل ها ساده شده است تا به کودکان مبتال به ناتوان

 (33.)ها دلگرم کننده بوده استزمایشآا بدهد و اولین نتایج داستان ر

قادر خواهند بود با استفاده    نا یکه در آن کودکان ناب  یتعامل   ی صوت  یها  تیبه همراه روا  ی تالیجید  یاستفاده از نرم افزارها ✓

 .خواهد داشت یرا در پ  یشتریب یها تیبه موفق یاب ینخواهد بود و دست ی چاپ  ی هابه کتاب یازین گریاز صوت  د

راAT)   ی کمک  یفناور ✓ کمک کرده و استقالل کودکان مبتال به    یاز موانع جسم  ی توانند در کاهش برخیها م هانی( و 

SSPI  یتعامل   ییدهد که قصه گوینشان م  قاتیتحق(   31،47.)کنند  تیتقو  یی گوو قصه  یریادگ ی  یها  تیفعال  ی را در ط  

م  انهیرا  رب  یمبتن توجه  یی توانا  SSPIکودکان    شود کهیباعث  رشد    ییدر شناسا  یقابل  و  داستان  با  مرتبط  کلمات 

 در بدست آورند. یسوادآموز یهامهارت

 

 :نی والد یبرا یخوانکتاب  یهاک یتکن

  .دی کودکان اختصاص ده یبلند برا  یبا صدا یخوانکامالً شاد را به کتاب قهیحداقل ده دق یروز .1

 . یدتکرار کن شیهمان قصه را سه بار برا  دیتوانیم ی حت ،دیکودکان بخوان یحداقل سه داستان برا یروز .2

.  دیو سرد و خسته کننده نباش  کنواختیو    دیخودتان گوش ده  ی. به صدادیداستان را بلند و با حرکات و ادا و اطوار بخوان .3

 . د یبخند ی لیو خ د یخنده دار انجام ده یکارها د، یرا بلند کن تانیبعد صدا دیرا آرام بخوان یبخش

 . دیهم خودتان و هم شنوندگان را به وجد درآور،  دیو از آن لذت ببر دی شاد و مفرح انجام ده یلیرا خ ییداستان گو .4

  ی و لحن خود را برا   دیبخوان  شانیو آنها را بارها و بارها برا  دیدوست دارند انتخاب کن  یلیرا که کودکان خ  ییهاداستان .5

  .دیبخوان شانی را براو درست با همان حاالت هر صفحه آن  دیطور حفظ کنهر داستان هر بار همان

که در ارتباط با کتاب است، صحبت   یگرید  زیو هر چ  ریصحبت بشنوند، دائم در مورد همه تصاو  ی لیکودکان خ دیبگذار .6

و    دیبخوان  شانیشاد برا  ی لیکودکانه را خ  ی ها، ترانه  د یبخوان  دیرا که بلد هست  ی میقد  ی. شعرهادیده  حیو توض  دیکن

 . د یبپر نییباالو پا ،د یکن یباز گری کدیبا    د،ی، دست بزن دیدرآور شانیحرکاتش را برا

صورت شعر است و آنها  هکه ب د یاز کتاب باش ییبخش ها   ایو کودکانه   یتکرار ی هاکودکان خردسال تر دنبال ترانه  یبرا .7

 . کوتاه و مختصر باشند یلیخ د یها باها و کتابگروه داستان نیا ی. برادیرا دائم تکرار کن

  ای کودکتان شعرهارا بخواند    د ی. مثالً بگذارد یانجام ده  دینیبیکه در صفحات کتاب م  یی زهایرا در مورد چ  یی ها  یباز .8

داشته   اد یاما ب  ،دی شعر بخوانو در موردش    دیکن  دایقسمت آخر هر شعر را تکرار کند. حرف اول نام خودتان و کودک را پ

 . شاد است یباز کیز فقط یهمه چ ستیدر کار ن یآموزش رسم دیباش

 . د ینکن یو آموزش یجد یرا موضوع  یخوانکتاب ا ی د یخواندن را به کودک آموزش نده چگاهیهرگز و ه .9

  دیلذت بردن از فرزندتان و در کنار او به سر بردن انجام ده یکار را فقط برا نیا د،یبلند بخوان یرا با صدا یهر روز کتاب .10

 .خوب است شیبرا هکنینه بخاطر ا

 در حداقل ممکن است. طیمح نهیزم یباشد که صدا ی که در مواقع  دیکن میتنظ  یخود را طور ییگوزمان قصه .11
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 (: کتاب های دارای شخصيت با نيازهای ویژه 6جدول شماره)

 خالصه کتاب انتشارات  رجممت نویسنده نام کتاب

 پت توماس  به من نگو استثنایی 
پیوند مهین  

 دوست
 دارکوب 

نویسنده با طرح سواالتی ذهن مخاطب را به 

توانایی های کودکان با نیازهای ویژه جلب نموده و  

نشان داده است که چگونه این کودکان با وجود  

مشکالتشان می توانند زندگی شاد و طبیعی داشته 

 باشند.... 

 ربه کا الیوت همینه که هست
شیرین 

 محمدزاده
 دارکوب 

این کتاب داستان خواهر و برادری را روایت می  

حرکتی دختر  –کند که با وجود معلولیت جسمی 

داستان ارتباط عاطفی عمیقی بین آنها برقرار  

 است.... 

ما هشت پا را قرمز می  

 کنیم

استفانی  

 بودن
 دارکوب  احمد رضایی

استان دختری به نام اما را روایت می کند که در  د

انتظار تولد برادرش است . برادری که با نشانگان  

 داون بدنیا می آید..... 

 هلمه هاینه  خرگوشی با دماغ قرمز
امیرفرهنگ 

 نعمتی
 دارکوب 

داستان خرگوشی با دماغ قرمز و گوش آبی را 

تفاوتها می  روایت می کند و به ما نشان می دهد 

تواند گاهی امتیاز و توانمندی های ویژه را به  

 همراه داشته باشد.... 

 ربه کا الیوت گاهی 
شیرین 

 محمد زاده
 دارکوب 

حرکتی که در  -ماجراهای دختری با مشکل جسمی

آن توبی برادر دخترک ماجراهای بردن خواهرش 

 به بیمارستان را به شکلی طنزگونه بیان می کند... 

 الیزا ولوسون  یزابلدوست من ا
پیوند مهین  

 دوست
 دارکوب 

داستان دو دوست را روایت می کند که یکی از آنها  

 دارای نشانگان داون است و.... 

 من الرا هستم 
فلورانس 

 کادیه 

امیرفرهنگ 

 نعمتی
 دارکوب 

داستان درباره دختری است با نشانگان داون که به  

 مدرسه عادی می رود و ... 

 زیلکه اشنی  شاهزاده عجیب 
امیرفرهنگ 

 نعمتی
 دارکوب 

سال است و درباره   3این کتاب مناسب باالی 

 کودکان نشانگان داون و اختالالت رشدی است..

 میشل براد دو پرنده، دو بال 
افسانه شعبان  

 نژاد
 نگارینه

این کتاب درباره دو پرنده است که یکی از آنها با  

 یک بال بدنیا آمده است و ..... 

کودکی هلن  

 کلر)دخترشجاع( 
 دختر نابینا و ناشنوایی که شخصیت بزرگی شد ...  جوانه رشد  گیتا موللی  آن بنجامین

سری کتابهای کودکان  

 استثنایی: مشکالت بینایی  
 راز نهان  - گیتا موللی 

مشکالت بینایی در کودکان  نابینا و کم بینا را 

 معرفی می کند. 

سری کتابهای کودکان  

ی: مشکالت  استثنای

 اتیسم -رفتاری

 رازنهان  - گیتا موللی 
مشکالت رفتاری و کودکان اتیسم را معرفی می  

 کند. 
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سری کتابهای کودکان  

استثنایی: مشکالت  

 ویلچر -حرکتی

 راز نهان  - گیتا موللی 
مشکالت حرکتی و ویلچر را در کودکان با معلولیت 

 حرکتی معرفی می کند. 

سری کتابهای کودکان  

استثنایی: مشکالت  

 بریس -حرکتی

 رازنهان  _ گیتا موللی 
مشکالت حرکتی و بریس های پا را معرفی می  

 کند. 

 

 نتيجه گيری
با توجه به مطالعات انجام شده و مرور مقاالت خارجی و داخلی قشر نسبتا زیادی از جهان را کودکان با نیازهای ویژه تشکیل  

مانند بسیاری از کودکان عادی نیاز به امکانات آموزشی ، تفریحی ، بهداشتی دارند در کشور ما ایران  دهند که این کودکان نیز می

قابل پذیرش است و به دلیل دید منفی که نسبت به کودکان با نیازهای  متاسفانه هنوز پذیرش این کودکان در جامعه سخت و غیر

ها مختل شده است.  اند و بسیاری از ارتباطات اجتماعی آنانزوا قرار گرفتهها وجود دارند این کودکان در  ویژه و خانواده های آن

از روش آنها کتایکی  از  به اجتماع و حمایت  خوانی و خصوصا بهای تاثیرگذار در فراهم کردن فرصتی برای ورود این کودکان 

یتالی، تعاملی ، گفت و گویی وجود دارد، که گویی دیجگویی از جمله قصه گویی برای این کودکان است. انواع شیوه های قصهقصه

های زیادی از تاثیر مثبت آن بر طیف و انواع کودکان با نیازهای ویژه گفته اند. الزم به ذکر است هرچه کودکان  تحقیقات و مقاله

جتماعی، رشد گفتار و  گویی آشنا شوند و در معرض آن قرار گیرند تاثیر بیشتری در جهت رشد اخوانی و قصه زودتر با مقوله کتاب

های شنیداری و افزایش اعتماد به نفس در کودکان با نیازهای دیگر خواهد شد و این کودکان یاد خواهند گرفت  ، رشد مهارتزبان

که چطور با محیط بیرونی و اجتماعی خود به تعامل بپردازند و نیازهای خود را رفع کنند و به پیشرفت برسند. با توجه به اینکه 

خوانی دیجیتالی آورده است و بسیاری از این برنامه ها جای برنامه  گویی و کتابن درحال پیشرفت است قصه ها رو به قصهجها

های صوتی و دیجیتالی  افزارهای تعاملی و روایتها و نرمصورت برنامههای خطی را گرفته است و بههای سنتی و استفاده از کتاب

اند و  گویی را با کودکان خود شروع کردهخوانی و قصهها از همان دوران اولیه کتاباری از خانوادهدر آمده است. دراین راستا بسی

دلیل مسائل اقتصادی، خانوادگی و فرهنگ اشتباهی که در آن زندگی  اند اما بعضی از خانواده ها بهبه نتایج بسیار خوبی هم رسیده

دلیل عدم توانایی مالی برای خریدن کتاب    اند و برخی بهنات را از آنها دریغ کردهکنند، کودکان خود را پنهان کرده و همه امکامی

با کود مناسب  ارتباط  نداشتن  ماندهکانو  مناسب دور  بسیار  این فرصت  از  و شان  فناوری  پیشرفت  دلیل  به  در حال حاضر  اند. 

خوانی دیجیتالی بهره  گویی و کتاببه بهترین صورت از قصه   ها آموزش داده شود تا بتواننددیجیتالی باید در این زمینه به خانواده

ها دسترسی به منابع دیجیتالی و فناوری وجود ندارد و مشکالتی را برای کودکانشان بوجود مند شوند و متاسفانه در برخی خانواده

 .آورده است

گویی در  خوانی و قصهر حال بررسی تاثیر کتاباند و همچنان تحقیقاتی در این زمینه دمحققان زیادی در این راستا کار کرده

شان را در پیشرفت حوزه کودکان با نیازهای ویژه هستند امید است در آینده بیشتر خانواده ها با این شیوه آشنا شوند و کودکان

 .های مختلف اجتماعی، تحصیلی،ارتباطی یاری رسانند
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