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 چکیده 
گویی  بررسی اثربخشی قصه تعیین  ر با هدف  پژوهش حاض  هدف:

کودک و بر کاهش رفتارهای برون  -چندحسی مبتنی بر رابطه مادر

روش    .های چندگانه انجام شدسازی شده در کودکان با ناتوانی 

  یک از نوع تحقیق شبه آزمایشی با طرح  مطالعه حاضر   پژوهش:

  پژوهش   این  جامعه آماریپس آزمون بود.    -گروهی پیش آزمون

کلیه  را با  شامل  کنندهناتوانی  کودک  مراجعه  چندگانه  به   های 

چند  سال  مراکز  در  ایران  کشور  نمونه   1400معلولیتی  ی  بود. 

های چندگانه بود که به صورت کودک با ناتوانی  10پژوهش، شامل  

 دقیقه  20جلسه    8به مدت    در دسترس انتخاب شدند. کودکان

چندحسی شرکت    گوییقصهجلسات    در  (جلسه  دوهفته ای  )  ای

مقیاس  ابزار مورد استفاده در این پژوهش، شامل پرسشنامه    .کردند

فهرست مشکالت    پرسشنامه( و 1994کودک )پیانتا،    -تعامل والد

،  ( بهره گرفته شده است 2001رفتاری کودک )آخنباخ و رسکورال،  

تی زوجی مورد  های به دست آمده با استفاده از روش آماری    داده 

نتایج این بژوهش نشان داد    یافته ها:تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  

Abstract 

Aim: The present research investigated the 

effectiveness of multisensory storytelling on mother-

child relationship and reducing of externalized 

behaviors in children with multiple disabilities. 

Method: The research was a quasi-experimental 

study with a one-group pretest-posttest design. The 

Child-Parent Relationship Scale (CPRS) 

(Pianta,1994) and Child Behavior Checklist (CBCL) 

(Achenbach & Rescorla, 2001) were employed for 

measuring the variables. The statistical population 

consisted of all Iranian 7-10-year-old children with 

multiple disabilities and their mothers, and the 

statistical sample included 10, 7-10-year-old children 

with multiple disabilities and their mothers. During 

the intervention, the children engaged in multisensory 

storytelling for eight 20-minute sessions held twice a 

week. Findings: The results revealed that the 

multisensory storytelling decreased child-mother 

dependency and enhanced their closeness since the p-

file:///D:/Journals/Psyj%20روانشناسی/پاییز%201401/بتول%20جمشیدی/drgmovallali@gmail.com


84   

 های چندگانه کودک و کاهش رفتارهای برون سازی شده در کودکان با ناتوانی- گویی چندحسی مجازی بر رابطه مادراثربخشی قصه

 

 

مادر رابطه  معنادرا  افزایش  موجب  چندحسی  گویی  قصه  - که 

( شده است. همچنین  P  <0/ 005کودک در مرحله پس آزمون )

شده در مرحله پس  موجب کاهش معنادار مشکالت برون سازی  

 ( برای  P  <005/0آزمون  پژوهش  نتایج  همچنین  است.  شده   )

نزدیکی،   های  مقیاس  خرده  که  داد  نشان  فرعی  های  فرضیه 

و   پرخاشگری  اجتماعی،  مشکالت  توجه،  مشکالت  وابستگی، 

معناداری   بهبود  آزمون  پس  تا  آزمون  پیش  مرحله  از  نافرمانی 

شی قصه گویی چندحسی  با توجه به اثربخ  نتیجه گیری:داشتند.  

پیشنهاد میشود این   های چندگانه،بر مهارتهای کودکان با ناتوانی 

مراکز  برنامه   و  مدارس  مورددر  این کودکان  قرار  استفاده    ویژه 

 .ردیگ

چندحسی،قصه  :کلیدی  های واژه و    گویی  مادر  رابطه 

 . های چندگانهناتوانی، رفتارهای برون سازی شده کودک، 

value equaled <0.05 in the child-parent dependency 

and closeness (p<0.05). Likewise, the p-value 

pertaining to the externalization disorders showed the 

decline of these disorders (disobedience, social 

problems, attention deficits, and aggression (p<0.05).  

Results: It can be stated that multi-sensory 

storytelling (MSST) is a promising approach for 

children with multiple disabilities, it can cause 

beneficial changes in the studied variables and this 

intervention can affect different skills such as 

(improving social problems, attention problems 

aggressive behaviours, and reducing closeness) 

therefore, this method can be used to improve the 

skills as well as the relationship between a mother and 

a child with multiple disabilities.  

Keywords: Multisensory Storytelling, Child-

Mother Relationship, Externalized Behavioral 

Disorders, Multiple Disabilities. 
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 مقدمه 
  که به طوری   دارند؛  را  خود  خاص  هایو ویژگی  فرد  به  منحصر  های چندگانه عالمی با ناتوانی  کودکان  استثنایی،   حوزه کودکان  در

 چند   از  ترکیبی  است  ممکن  آنان  چرا که.  داد  قرار  ویژه  تعریفی  با  مجزا  کامالً  طبقۀ  یک  در  مشخص  به طور  تواننمی  را  آنان

  اعم از:)دارند    غیرمرتبط  متوسط  تا   خفیف  ناتوانی   دو   از  بیش  یا   چندگانه ،دوهای  با ناتوانی  کودکان  (1).باشند  داشته  را  ویژگی

  توانایی   روی   زیادی   تأثیر  که این مسئله(  غیره  و  حرکتی  اختالل  ذهنی،   توانی کم  شنوایی،  هایناتوانی  نابینایی،  ذهنی،   توانی کم

  به جا  این کودکان  اجتماعی  زندگی  و  عواطف  مهارت،  رشد  بر  تأثیر زیادی  هامحدودیت  این  از  . برخی( 2)دارد    هاآن  یادگیری

  تعامالت .  شودمی  اطرافشان  محیط  و ساالنبزرگ  و  همساالن  با  هاآن  نامناسب  تعامل  یا  کمتر  تعامل  منجر به  امر  این  گذارند کهمی

  کمک  هاآن   رفتار  فهم  به  کودکان دارد  این  بر  ناتوانی  تأثیراتی که  پی بردن به  .است  ضد اجتماعی  رفتارهای  از  نمودی  هاآن 

کودکان  (.  2006شبنم،    و  پیروز آزاد)   ندهند  بروز  احساساتی  خود  از  و   بوده  جدا   هاواقعیت  از  است  ممکن  کودکان  این.  کند می

و    ( 3)های زبانی و اجتماعی میباشنددارای ناتوانی چندگانه، دارای انواعی ازناتوانی های حرکتی و شناختی درگیر واغلب ناتوانی

  ای چندگانه، اغلب ه. افراد دارای ناتوانی(1)حرکتی نظریۀ رشد شناختی پیاژه، سن ذهنی پایینی دارندمطابق با مرحله حسی

ها در معرض دریافت  ابراین، آن. بن(4)یافته، و کمترین میزان تعامل با محیط هستنددارای حداقل تحرک، عملکرد حسی کاهش  

های  افراد دارای ناتوانی .(5)کنندتحریک ناکافی قرار دارند؛ و به همین ترتیب، سطوح شادی و کیفیت زندگی پایینی را تجربه می

با مشکالتی رو ارتباط با همساالن و بزرگساالن، مکرراً  شوند. این مشکالت، ممکن است به رو میبهچندگانه، هنگام برقراری 

کار و احساسات، و توضیح صحیح عنوان اشکال در زبان، ناتوانی در کنترل ارتباطات غیرکالمی، یا حتی اشکال در تمرکز بر اف

ها در رشد عاطفی، ممکن است موجب ایجاد ناامیدی و خشم شود، که یادگیری  ها برای دیگران ظاهر شود. تأثیر این ناتوانیآن 

های چندگانه مشکالتی را برای  تولد کودک با ناتوانی .(6)کنداندازد؛ و در نتیجه، اثری منفی ایجاد میو پیشرفت را به تاخیر می

هایی در روابط خانوادگی و به وجود آمدن عواطف منفی در  و موجب چالش  ( 7)آورد اعضای خانواده باالخص والدین بوجود می
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. عواطف منفی همچون مشکل پذیرش ناتوانی فرزند، طرد فرزند، مسائل مربوط به ایجاد  (8)شود   والدین نسبت به کودک می

با شد همبارابطه عاطفی، می آنان  از مراقبت، مشکالت پزشکی و آموزشی متعددی مواجه هستند  چنین  شکی  .  (9)خستگی 

های چندگانه خود روبرو است از کودک با ناتوانیمراقبت    با  ارتباط  درای  پیچیده  و  های منحصر به فردچالش  بامادر  نیست  

  جسمی   کننده نیازهای  تامین  بعمن  ترین  مهم   که  قدرت  پر  گاه تکیه  این.  است  تولد  اوان  از  فرزند  به  فرد  نزدیکترین  مادر.  (10)

 همانطوری .  باشد  خویش  فرزند  در  دوستی  و  عشق  ساززمینه   خود  هایمحبت  رانگبی  دریای  با  است  قادر  است،  کودک  روانی  و

  مادر   عواطف  و  رفتار  بر  میتواند  نیز  کودک  خوی  و  خلق  و  رفتارها   دارد،  کودک  بر  بسیاری  اثرگذاری  قدرت  مادر  هایواکنش  که

از لحاظ نظریه دلبستگی نه تنها ارتباط مناسب با کودک برای رفاه پدر و مادر    .(11)دباش  داشته  فراوان  تاثیر  فرزندش  به  نسبت

منحصر به فرد آن همواره   یهایژگیو   لیمادر و کودک به دل  طرواب.  (12)مهم است بلکه پیامدهای مهمی برای رشد کودک دارد  

افزودن    ای قادرند در کاستن    نیاز طرف  کیاست که هر    یبصورت  وند یپ   نیا  ی مورد توجه متخصصان بوده است. عمق و گستردگ

پاسخدهی والدین نسبت به کودک  های زندگی موجب تغییراتی در نحوه  بنابراین چالش  کنند.  فا یا  یاتیح  ینقش  یگریمشکالت د

 ژهیافراد، به و  نیدر روابط ب  ییهاباعث بروز چالش  یمشکالت رفتار.  (13)گذارد  شود که بر احساس ایمنی کودک تاثیر می می

را در رابطه با فرزند   یمختلف یهاتیخانواده، کارکردها و مسئول ی. چرا که مادر به عنوان عضو اصلشودیرابطه مادر با کودک م

  همسازی  مشکالت  برای  احتمالی  خطرات  عنوان  به  این کودکان  در  شده   سازی  برونی  رفتاری  های . اختالل(14)بر عهده دارد

به   کودکان  این  همچنین.  شودمی  محسوب  بزرگسالی  در  پرخاشگرانه  و  مجرمانه  رفتار  و  نوجوانان  در  بزهکاری  آینده،  در  شده

  والدین  با  و تعارض  خلقی  هایاختالل   به  ابتال  تحصیلی،  شکست  همساالن،  توسط  شدگی  طرد  معرض  در  ایمالحظه  قابل  طور

دیل کرد که تمرکز و حوصله به کودکی، آرام تب  را می توان از طریق قصه  های رفتاری برونی سازی شده اختالل  .(15)دارند  قرار

کمک به کودکان جهت درک احساسات و رفتارشان   یبرا  رومندی ن  یابزار  ییگوباور است که قصه  نیبر اگوش دادن را دارد.  

هستند    یی هاقصه  یچند حس  یهادرک کنند. قصه  ی نیع   یخود را به صورت   یتا احساسات انتزاع   رساندیم  یاری ها  است و به آن

و    دنییبو  دن،یشن  دن،ی د  یبرا  ییهاقصه .( 16)حواس ما هستند  یبلکه قابل تجربه توسط تمام  شوندینم  انیب  یکه به سادگ

.  شوندیم  رهیذخ  ییگوقصه   یهاخاص خود را دارند و در جعبه   ۀویش  ان،یب  یها براقصه   نیحس کردن و تجربه کردن. ا  دن،یچش

  ای صدا    کیبه همراه    ییگوکارت قصه  کیجمله(،    کی  رکوتاه از نوشته)معموال د  ییهاکوتاه هستند و در طول بخش  نیهمچن

و کودک با    شودیم  تیروا  یچند حس  ییگوقصه  یط  ی. داستان شخصشوندیتوجه است گنجانده م   ازمندیکه ن  یابو در نقطه

  ردنصدا، حس ک  جادیا  یبرا  دیکه به داستان تعلق دارند را کاوش کند)مثالً فشردن کل  ییای اش   شودیم  قیتشو  یمحرک حس

شوند.  می  ارائه  کودکان  به  ،دارند در درونشان    که  حسی  تجربیات  بر   تأکید با هاقصه . این(17)فوم حمام(   یبو  ا ی  یخرس عروسک

 بر   آن  تأثیر  و  روایت  از  حمایت  برای  را  قصه  که  گیرند می  قرار  مختلفی  حسی  هایمحرک  معرض   در  کودکان  خاص،  طور  به

چند    گوییقصه  یکه به طور کل  است  این  ایده  این  . اساس(18)کنندمی  توصیف  کنندهشرکت  و  گوقصه  بین  تعامل  و  کودکان

  رفتارهای  زا  دست  این  کهاین  به  توجه  با   . از این رو(2)او  شناختی  هایتوانایی  به  صرفا   نه  و  پردازدمی  شخص  به  همواره  ،حسی

  اهداف   از  یکی   باشد، می  احساساتشان  بیان  نحوه  روی  تسلط  نداشتن  و   ارتباط  ناتوانی  از  های چندگانه ناشیبا ناتوانی  کودکان

  پژوهش  اصلی مسئلۀ . بنابراینباشدیمها  آن ارتباطی کنترل مشکالت و  رفع کودکان این آموزشی و توانبخشی های برنامه همۀ

  کودکان  در   سازی شدهبرون    رفتارهای   کاهش   و   مادر با کودک  رابطۀ  بر  مجازیِ  چند حسی  گوییِ قصه  اثربخشی  بررسیِ  حاضر،

 .است چندگانه هایناتوانی با
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 پیشینه پژوهش 
  مخصوصا   و   سراسر دنیا   در   است اما   جدید   بسیار   روش  این گفت که    د یبا  چند حسی   گویی قصه   دربارۀ   پژوهش   پیشینه  بررسی  در

مطالعات انجام شده در گذشته دربارۀ    اما .  در این باره صورت نگرفته است  هم   ایمطالعه  هیچ   و   نشده است   انجام   تاکنون  ایران  در

 مختلف   موضوعات  آموزش  برای  چند حسی  گوییقصه  حال  این  با.  نیست  حسی  صورت  و به  است  ترعام  صورت  بهگویی  قصه

.  شده اند  بررسی  مطالعات،  این  از  دسته  چند  ادامه  در  که  گرفته است   قرار  استفاده  مورد  تاکنون  2005  سال  از  کشور  از  خارج

 در   (17)(2014)1ویلیامز   مثال،  به عنوان.  اندکرده  تأیید  راگویی چند حسی  قصه  اثربخشی  چندین تحقیق   اخیر  های سال  در

  آفریقای در های چندگانهبا ناتوانی جوانان و نوجوانان کودکان، دهی پاسخ میزان را در چند حسی گوییقصه اثربخشی پژوهشی

  جلسۀ  هشت  در  ها آن  و   شد   چندگانهانجام های  با ناتوانی  فرد  شش  و  پنجاه  روی  بر   مطالعه  این .  قرار داد  مورد ارزیابی   جنوبی

 همتا   کنترل  گروه  یک  از  افرادی   با  کنندگانشرکت  جلسات،  اثربخشی  میزان  بررسی  برای.  داشتند  شرکتچند حسی    گوییقصه

سطح  بود  این  گیرینتیجه.  شدند  مقایسه  خودشان  اولیۀ  شرایط  با   گروه  داخل  افراد  همچنین.  شدند   مقایسه همان  به    که 

  انجام   ماه  هفت  از  ای که همچنان بعدبه گونه  رسیدند  در سال گذشته انجام شده بود،  قبلی که  درمانی  دورۀ  که در  ایدهیپاسخ

حسی    گوییقصه حسی  قصه  که  دهندمی  نشان  هاپژوهش  .بودشده    حفظ  نامتناوب،  طور  بهچند  چند   مداخلۀ   یکگویی 

  ای مطالعه  (19)(2015)  همکاران  و   همچنین ماتوس  .است  چندگانه  معلول  راداف  پاسخگویی  توسعه  تحریک  برای  امیدوارکننده

  نفر هشت. شد انجام هوشی  ناتوانی  با افراد دارهدف یادگیری هایفعالیت  چارچوب در حسی چند گوییقصه  محتوای در حیطۀ

  دهندۀنشان مطالعه این اولیۀ نتایج. کردند شرکت پژوهش این  در( نفر دختر سه و نفر پسر پنج)عمیق  ذهنی هایناتوانی دارای

 از   آزمون  یک  است  ممکن  بیشتر  هایمطالعه.  بود  حسی  چند  محتواهای  از  استفاده  هنگام  در  کنندگان شرکت  حافظۀ  کلی  بهبود

گویی  قصه  ببینیم تا کنیم آزمایش مختلف  پیچیدگی  با را مختلفی  هایداستان که است مهم  همچنین باشد،  خاص هایمحرک

گویی  قصه  از  اقتباسی  نسخه  یک  اثربخشی  پژوهشی  در (20)(  2016)2افزون بر این سالنگ  .کارایی دارد  اندازه  چه  تاچند حسی  

  پاسخگویی  در   پیشرفت.  کرد  ارزیابی   جنوبی   آفریقای  در  عمیق را  تا   متوسط  چندگانۀ   معلول  فرد  ی پنجاه پاسخگوی  برچند حسی را  

  مداخلۀ   یکگویی چند حسی  قصه  که  دهندمی  نشان  هاپژوهش.  شد  مشاهده  جلسه  ده  درگویی چند حسی  قصه   آموزش  طی  در

 حفظ   و  رسیدن  برای  باال  کیفیت  با  مکرر  جلسات  اما  است  چندگانه  معلول  افراد  پاسخگویی  توسعۀ   تحریک  برای  امیدوارکننده

 پرخاشگری   و  اضطراب  کاهش  بر  درمانی  قصه  بخشی  ابر  بررسی  (21)(1395شیبانی)  و  باوقارهمچنین    .هستند  ضروری  منافع  این

  پرخاشگری و  افسردگی اضطراب، کاهش   بر درمانی  قصه  دادند، نشان و  دادند  قرار مطالعه  مورد  را سرطانی کودکان افسردگی  و

 به   کمک  و  رفتاری مشکالت  کاهش  برای  درمانی  قصه  از  توان  می   که  دهد  می   نشان  امر  این.  است  بوده  موبر  سرطانی   کودکان

  حسی   هایداستان   از  استفاده  بررسی  به  ،(22)(2017)،3افزون بر این مارتنز   .نمود  استفاده  سرطانی  کودکان  درمان  فرایند  تسریع

  ت یفیگویی چند حسی بر کقصه  که  معتقد بود  او.  پرداخت  چندگانه   و  عمیق  یادگیری  های ناتوانی  به  مبتال   کودکان  با   کالسی   در

 به تا   کند می  کمک  آموزاندانش  به واقع در  حسی   هایداستان  از  استفاده   که   دهد می نشان  نتایج مؤثر است.  س یو تدر  یریادگی

  تحقیقات   و   حسی  هایداستان  با   همراه  فشرده«  تعامل   »  از  استفاده   از  ناشی  حدی  تا   است  ممکن  موفقیت  این.  برسند  خود  اهداف

 مهارت   بهبود  میزان  پژوهشی  در  (23)(2018)  4همکاران  و ادیریسینگ  در همین راستا، چماری  .باشد  دو  این  در  بیشتر  راهنما

  کودک  پنج و بیست روی بر  پژوهش. مورد بررسی قرار دادندچند حسی  گوییقصه از استفاده را با بیناکم آموزاندانش خواندن

چند حسی    تعامالت  ادغام   ها آن  روش  دربارۀ   جدید   و  کلیدی  نکتۀ.  تگرف  صورت  مالزی  در  بینایانکم  برای  خاص   مدرسۀ  یک  از

 
1 Wiliams 
2 Slang 
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4 Edirisinghe 



87 

 1401 پاییز، 31شماره ، فصلنامه روانشناسی و علوم رفتاری ایران

Iranian Journal of Psychology and Behavioral Sciences, (31), 2022 

 

 

 

پژوهش.  بود  بینایانکم  برای  خواندن  از  جدیدی  تجربۀ  ایجاد  منظور  به   مهارت  از  بردنلذت    در  کودکان  که  بود  این  نتیجۀ 

 ( 2020) 5همکاران  و  های مزکور، اوانگیافتهدادند. همسو به    نشان   خود  از  زیادی   بسیار  پیشرفتچند حسی    تعامالت  و  خواندن

گویی  قصه  روش  از  استفاده  با   که  کلماتی  ذکر  با  را  ویژه  نیازهای  با  آموزاندانش  گفتاری  مهارت  بهبود  میزان  پژوهشی  در  (24)

  ابتدایی  مدارس  از  یکی  در ویژه  نیازهای  با  آموزدانش  دو  کنندگان،شرکت.  مورد سنجش قرار داد  را  شوند،می  شنیدهچند حسی  

  حسی چند  گوییقصه داد، نشان  پژوهش این نتیجۀ. بود مصاحبه و  مشاهده  شده، استفاده اصلی ابزارهای. بودند واقع در مالزی

 .  است کالمی   هایمهارت بهبود برای مؤثر راهی
 

 روش  

 طرح پژوهش:

چندحسی و متغیر    گوییو متغیر مستقل، قصهباشد    یآزمون م  آزمون و پس  شیطرح پ   شبه آزمایشی با حاضر از نوع    پژوهش

 های چندگانه بود.  ناتوانیکودک، کاهش رفتارهای برون سازی شده و کودکان دارای   -وابسته رابطه مادر

 

 گیری جامعه آماری، نمونه، و روش نمونه

که   1400در سال  بوند که  ( 93تا91یهاهای چندگانه )متولد سالکودکان با ناتوانی  ی شامل تمام   ، پژوهش حاضر  ی جامعه آمار

توانبخش  افتیدر  یبرا بهزست  یخدمات  مراکز  آن مراجعه    یبه  بین  از  که  بودند.  )  ک  10  کرده  دارای  توانی ذهنی،  ودک  کم 

ها تحت گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت غیراحتمالی بود. سپس آزمودنیمعلولیت جسمی وگفتاری( به روش نمونه

ای دو پرسشنامه گویی چندحسی قرار داده شد. شایان ذکر است که پیش و بس از اجرای برنامه مداخلهای قصه مداخله  برنامه

 ها تکمیل شد.  برای آزمودنی آخنباخ (CBCL) کودک یرفتار اههیسو  (CPRSکودک ) -رابطه والد

 

 برنامه آموزشی و ابزار بژوهش 

برای سنجش و گردآوری داده از دو پرسشنامه  پژوهش حاضر  رابطه مادردر  برای سنجش  استفاده شده است.  از  -ها  کودک 

 کودک  یرفتار  اههیس و برای سنجش رفتارهای برون سازی شده از پرسشنامه  (CPRSکودک )  -رابطه والد  اسیمقپرسشنامه  

(CBCL) استفاده شد.   آخنباخ 

ماده    33و شامل    (25)ساخته شد    2011برای اولین بار در سال   این مقیاس توسط پیانتا دک:  کو- پرسشنامه رابطه مادر

است که ادراک والدین را در مورد رابطه خود با کودکشان را مورد سنجش قرار می دهد. این پرسشنامه توسط طهماسیان و  

این مقیاس شامل حوزه    (.1388( ترجمه و روایی محتوی آن نیز توسط متخصصان ارزیابی شد )ابارشی،  1386خرم آبادی )

ماده(، و رابطه مثبت کلی )مجموع تمام حوزه ها( می باشد )عابدی    6ماده(، وابستگی ) 10ماده(، صمیمیت ) 17های تعارض )

آلفای  هر کدام از حوزه های تعارض،  (.1391شاپور آبادی و همکاران،   صمیمیت، وابستگی و رابطه مثبت کلی به ترتیب با 

کودک یک پرسشنامه خود گزارش  -(. مقیاس رابطه مادر1388مشخص شدند )ابارشی،    80/0، و  46/0،  69/0،  84/0  کرونباخ

برای قطعا صدق    1  برای قطعا صدق می کند و نمره  5لیکرت )نمره  ای  درجه  5دهی است و نمره گذاری آن براساس مقیاس  

خط پایه )پیش آزمون( با پس آزمون و معنادار بودن این تفاوت  گذاری بر پایه مقایسه نمرات    می باشد. شیوه نمرهکند(   نمی

 کودک در تمام سنین استفاده شده است.  -انجام می شود. این مقیاس برای سنجش رابطه مادر

 
5 Awang 
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ساخته    2001پرسشنامه که توسط آخنباخ و رسکورال در سال    نیا:  آخنباخ (CBCL) کودک  یرفتار  اههی س پرسشنامه

کودکان و نوجوانان   یاست که انواع مشکالت رفتار6 آخنباخ  یابیبر ارزش  یاز نظام مبتن  یدارد و بخش  هیگو  113،  (26)شده است

  ، یافسردگ  /یریگ، گوشهیعامل اضطراب/ افسردگ  8کودک در شش ماه گذشته در    ای معلم    ن، یوالد  دگاهیساله را از د  18تا    6

  یم  یابیگرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارز ده یمشکالت تفکر، مشکالت توجه، ناد   ،یمشکالت اجتماع   ،ی مانجس یها تیشکا

  رد یگ  ی تعلق م  یکه نمره صفر به موارد  بیترت  ن یباشد. بد  ی م  2تا    0از    یا  نهیگز  3  کرتیل  ورتها به صکند. پاسخ به سوال

شود و نمره دو   ی اوقات در کودک مشاهده م یکه گاه شودیم داده یبه موارد کیکه هرگز در رفتار کودک وجود ندارد؛ نمره 

 . وجود دارد کودکدر رفتار  شهیهم ایمواقع  شتری شود که ب ی داده م یبه موارد زین

 

های  ولین مراکز کودکان با ناتوانیئم آمادگی مسپس از مراجعه به مراکز جامع آموزشی و توانبخشی و اعالروند اجرای پژوهش:  

خواسته شد کودکانی با )کم توانی ذهنی، معلولیت جسمی وگفتاری( را در اختیار پژوهشگر بگذارد که   چندگانه برای همکاری،

  رضایت از اخذ ابتدا پس های ورد به مطالعه بودند، انتخاب شدند. به منظور رعایت مالحظات اخالقی،  این کودکان دارای مالک

دعوت    نکیلو با توجه به اینکه مداخله این پژوهش به صورت مجازی و از طریق واتساپ)تماس تصویری( بود،    شرکت کنندگان 

توضیح هدف پژوهش و مراحل انجام کار    . سپسردیصورت گ  یریمادران قرار داده تا عضوگ  ار یبه شرکت در پژوهش را در اخت

مادران آزاد بودند تا  . دیو آنرا افشا ننما یتلق» راز«   را به عنوان اطمینان داده شد که نتایج حاصل از مطالعه به آنهاو  به مادران

 (CBCL) کودک  یرفتار  اههیس ترک کنند. سپس از مادران خواسته شد تا پرسشنامه  هر موقع که بخواهند جلسات درمانی را

ها قرار داده  د. همچنین، درباره روند جلسات مداخله، اطالعاتی در اختیار آنکودک را تکمییل کنن-و مقیاس رابطه مادر  آخنباخ

پژوهش به صورت اجرای آموزش قصه   ی اقهیدق  20دو جلسه  هر هفته    جلسه  8گویی چندحسی کودکان به مدت  شد. این 

از  دیهفته برگزار گرد  4در طول    شده(صورت آنالین و زنده )نه ضبطی به چندحس  ییگوقصه از مادران . پس  اتمام جلسات، 

را تکمیل کردند. اطالعات به دست آمده از این دو موقعیت )قبل و بعد از جلسات مداخله   (CBCL)و    (CPRS)مجددا مقیاس  

 ی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  زوج یت آزمونآموزشی( با استفاده از 

 آید:  محتوای برنامه آموزشی به ترتیبی است که در پی می

گویی سنتی و تمرکز آن گویی با قصهگویی چندحسی به تفصیل و همچنین اختالف این نوع از قصه در جلسه اول مفهوم قصه 

  -1که عبارتند از:    ازیوردنابزار مشد.  گویی توضیح دادهشد. عالوه بر آن، کاربرد هر کدام از ابزار قصهبر حواس کودکان شرح داده 

پنبه توپی سرد برای   -2های بینایی و حس المسه(  کشیدن رودخانه )حستصویر  شده مخصوص آب سرد برای بهظرف تزئین

های  کشیدن جنگل )حستصویر  شاخه درخت با مخروط کاج برای به  -3های بینایی و حس المسه(  کشیدن برف )حستصویر  به

چمن مصنوعی    -   5های بویایی، بینایی و المسه(کشیدن گل )حستصویر  برای به  خاک مخلوط با آب  -4مسه(بویایی، بینایی و ال 

های  های بلند )حسکشیدن علفتصویر  شاخه خشک بید برای به  -   6های بینایی و المسه(کشیدن علف )حستصویر  برای به

بینایی(   و  پنبه  -7شنوایی  رنگ خرس  بهای  برای  بزرگ )حستصویر  شده  و المسه(  کشیدن خرس  بینایی  مجسمه   -8های 

به برای  غار  بینایی(کارتنی  )حس  غار  کشیدن  المسه(  - 9  تصویر  )حس  آرام  و  امن  جای  کشیدن  تصویر  به  برای   - 10پتو 

کلیدواژهکارتفلش آنهای حاوی  با  آشنایی کودکان  برای  غار  برف، گل، جنگل،  علف،  آب،  ه مداخل  یاجرا  یبرا  های قصه: 

 . دی مختلف ارسال گرد یهابه شهر از طریق پست یبه مادران کودکان آزمودن شده و  یسازآماده

 
6 . Achenbach system of empirically based assessment (ASEBA) 
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؛ بدین معنا که در هر جلسه  خواندهصورت کامل  به  هایآزمودن  یشکار خرس« برا  میریقصه »ما م  در مرحله بعدی هر جلسه

توسط پژوهشگر    نظر مادران  ریز  شدهه یاستفاده از ابزار ته  گو بابا قصه  ها یطور همزمان تعامل آزمودنو به  شد،قصه تکرار می

 .  د یگردیمشاهده و رصد م

 

 ها  یافته 

 توصیف متغیرهای پژوهش 

در جدول زیر میانگین و انحراف معیار نمره های متغییر رابطه مادر و کودک و زیر مقیاس های آن و همچنین متغییر رفتار 

های به دست آمده در قسمت بعد مورد  مرحله پیش ازمون و پس ازمون ، ارائه شده است. دادهدر دو    کودک و زیر مولفه های ان

 گیرند. تجزیه و تحلیل قرار می

 اطالعات توصیفی مولفه های رابط مادر و کودک  -1جدول

 انحراف معیار میانگین  بیشترین مقدار  کمترین مقدار 

 628/8 300/43 00/65 00/33 )پیش آزمون( تعارض

 222/4 50/31 00/40 00/25 )پیش آزمون(  نزدیکی

 865/3 50/22 00/29 00/18 )پیش آزمون( وابستگی

 607/15 60/97 00/122 00/76 ( ازمون کلی)پیش مثبت  رابطه

 158/12 40/56 00/72 00/32 )پس آزمون(  تعارض

 668/2 700/39 00/44 00/36 )پس آزمون( نزدیکی

 533/3 40/18 00/25 00/14 آزمون()پس  وابستگی

 719/11 300/110 00/133 00/97 ازمون( کلی)پس مثبت  رابطه

 رفتار کودک اطالعات توصیفی مولفه های  -2جدول 

 انحراف معیار میانگین اختالف  بیشترین مقدار  کمترین مقدار 

 372/4 300/13 00/21 00/8 )پیش آزمون(  افسردگی/ اضطراب

 953/2 500/7 00/14 00/5 افسردگی)پیش آزمون(/گیری  گوشه

 835/4 60/5 000/16 00/1 )پیش آزمون( جسمانی شکایت

 049/4 80/10 00/16 00/5 )پیش آزمون( اجتماعی مشکالت

 503/2 400/4 00/9 00/1 )پیش آزمون( تفکر مشکالت

 998/2 90/9 00/14 00/5 )پیش آزمون(  توجه مشکالت

 911/1 10/8 00/11 00/5 )پیش آزمون( شکنی قانون رفتار

 958/7 30/14 00/25 00/4 )پیش آزمون( پرخاشگری رفتار

 00/16 30/18 00/51 00/4 ازمون( )پیش شده سازیدرونی رفتاری مشکالت

 907/8 30/21 00/14 00/5 ازمون( )پیش شده سازیبیرونی رفتاری مشکالت

 431/3 00/6 00/10 / 00 )پس آزمون( افسردگی/ اضطراب

 025/3 40/3 00/11 / 00 )پس آزمون( افسردگی/گیری  گوشه
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 034/3 90/3 00/9 / 00 جسمانی)پس آزمون(  شکایت

 960/2 900/4 00/11 / 00 اجتماعی)پس آزمون( مشکالت

 47/3 40/3 00/9 / 00 تفکر)پس آزمون(  مشکالت

 716/2 60/4 00/9 / 00 )پس آزمون(  توجه مشکالت

 33/2 90/2 00/6 / 00 )پس آزمون(  شکنی قانون رفتار

 894/4 80/5 00/17 / 00 )پس آزمون( پرخاشگری رفتار

 407/8 30/13 00/29 / 00 ( ازمون )پیش شده سازیدرونی رفتاری مشکالت

 719/6 40/8 00/23 / 00 (  ازمون پس) شده سازیبیرونی رفتاری مشکالت

 

 تحلیل فرضیه ها 

توجه به هدف تحقیق ، فرضیه ها مورد بررسی قرار گرفته است.در ابتدا الزم است که پیش فرض های آزمون در این بخش با  

 فرضیه ها مورد بررسی قرار گیرد: 

 فرضیه اصلی: 

 های چندگانه میشود.گویی چندحسی مجازی سبب تغییر رابطه بین مادر و کودک در کودکان با ناتوانیقصه

 در دو مرحله )پیش و پس(  ات رابطه مثبت کلیآمارهای توصیفی نمر-5جدول 

 خطای انحراف معیار انحراف معیار میانگین  

 706/3 719/11 30/110 ازمون( )یش کلی مثبت  رابطه

 935/4 607/15 60/97 (  ازمون )پس کلی مثبت  رابطه

 گویی چندحسی بر رابطه مثبت کلی ازمون مقایسه میانگین تاثیر قصه  -6جدول 

 درصدی  95اطمینان سطح 

 حد پایین حد باال  T درجه آزادی  سطح معنی اداری
خطای معیار  

 میانگین 

انحراف 

 معیار
 میانگین 

003/0 9 118/4 676/19 723/5 084/3 753/9 700/12 

 

 تایید می گردد. است در نتیجه فرضیه  0.05با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که با مقدار احتمال کم تر از 

 میشود.  گویی چندحسی مجازی سبب تغییر رفتارهای برونی سازی شده در کودکان با نا توانایی های چندگانهقصه 

 در دو مرحله )پیش و پس(  آمارهای توصیفی نمرات مشکالت رفتاری برون سازی شده- 7جدول  

 خطای انحراف معیار انحراف معیار میانگین  

 816/2 907/8 300/21 ازمون( شده )پیش سازیبیرونی رفتاری مشکالت 

 124/2 719/6 400/8 ازمون(  شده )پس سازیبیرونی رفتاری مشکالت
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 مشکالت رفتاری برون سازی شده  گویی چندحسی برزمون مقایسه میانگین تاثیر قصه آ  -8جدول 

 درصدی  95سطح اطمینان 

 پایینحد  حد باال  T درجه آزادی  سطح معنی اداری
خطای معیار  

 میانگین 
 میانگین  انحراف معیار

001/0 9 609/4 230/19 569/6 798/2 849/8 900/12 

 

 است در نتیجه فرضیه تایید می گردد.  0.05با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که با مقدار احتمال کم تر از 

 

 فرضیه های فرعی: 

 های چندگانه میشود.چندحسی مجازی سبب تغییر نزدیکی مادر و کودک با ناتوانیگویی قصه

 در دو مرحله )پیش و پس( آمارهای توصیفی نمرات نزدیکی  -9جدول 

 خطای انحراف معیار انحراف معیار میانگین  

 
 335/1 222/4 50/31 ازمون( )پیش نزدیکی

 152/0 483/0 30/4 ازمون( )پس نزدیکی

 گویی چندحسی بر نزدیکی زمون مقایسه میانگین تاثیر قصه آ  -10جدول 

 درصدی  95سطح اطمینان 

 حد پایین حد باال  T درجه آزادی  سطح معنی اداری
خطای معیار  

 میانگین 

انحراف 

 معیار
 میانگین 

001/0 9 53/21 057/30 342/24 236/1 994/3 20/27 

 

 است در نتیجه فرضیه تایید می گردد.  0.05توان بیان کرد که با مقدار احتمال کم تر از با توجه به نتایج به دست آمده می 

 های چندگانه میشود. با ناتوانی گویی چندحسی مجازی سبب تغییر وابستگی مادر و کودکقصه

 آمارهای توصیفی نمرات مشکالت وابستگی در دو مرحله )پیش و پس( -11جدول

 خطای انحراف معیار انحراف معیار میانگین  

 222/1 865/3 50/22 ازمون( )پیش وابستگی

 117/1 533/3 40/18 ازمون( )پس وابستگی

 مشکالت وابستگی گویی چندحسی برزمون مقایسه میانگین تاثیر قصه آ  -12جدول

 درصدی  95سطح اطمینان 

 حد پایین حد باال  T درجه آزادی  سطح معنی اداری
خطای معیار  

 میانگین 

انحراف 

 معیار
 میانگین 

004/0 9 805/5 697/5 502/2 706/0 233/2 100/4 
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 است در نتیجه فرضیه تایید می گردد.  0.05با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که با مقدار احتمال کم تر از 

 چندگانه میشود.گویی چندحسی مجازی سبب تغییر مشکالت توجه کودکان با ناتوایی های قصه

 آمارهای توصیفی نمرات مشکالت توجه در دو مرحله )پیش و پس( -13جدول

 خطای انحراف معیار انحراف معیار میانگین  

 948/0 998/2 900/9 آزمون(  توجه)پیش مشکالت 

 858/0 716/2 600/4 آزمون(  توجه)پس مشکالت 

 مشکالت توجه چندحسی برگویی زمون مقایسه میانگین تاثیر قصه . آ14جدول

 درصدی  95سطح اطمینان 

 حد پایین حد باال  T درجه آزادی  سطح معنی اداری
خطای معیار  

 میانگین 
 میانگین  انحراف معیار

001/0 9 855/3 409/8 190/2 374/1 347/4 300/5 

 

 است در نتیجه فرضیه تایید می گردد.  0.05با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که با مقدار احتمال کم تر از 

 گویی چندحسی مجازی سبب تغییر مشکالت اجتماعی کودکان با ناتوایی های چندگانه میشود.قصه

 آمارهای توصیفی نمرات مشکالت اجتماعی در دو مرحله )پیش و پس( -15جدول

 خطای انحراف معیار انحراف معیار میانگین  

 280/1 049/4 800/10 آزمون(  اجتماعی)پیش مشکالت

 936/0 960/2 900/3 آزمون( اجتماعی)پس مشکالت

 گویی چندحسی بر مشکالت اجتماعی زمون مقایسه میانگین تاثیر قصه آ-16جدول

 درصدی  95سطح اطمینان 

 حد پایین حد باال  T درجه آزادی  سطح معنی اداری
خطای معیار  

 میانگین 
 میانگین  انحراف معیار

005/0 9 732/3 475/9 324/2 580/1 998/4 900/5 

 

 است در نتیجه فرضیه تایید می گردد.  0.05با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که با مقدار احتمال 

 با ناتوایی های چندگانه میشود. گویی چندحسی مجازی سبب تغییر مشکالت رفتاری قانون شکنیقصه

 در دو مرحله )پیش و پس(  رفتاری قانون شکنی آمارهای توصیفی نمرات مشکالت - 17جدول

 خطای انحراف معیار انحراف معیار میانگین  

 
 604/0 911/1 100/8 رفتاری قانون شکنی)پیش آزمون(

 737/0. 330/2 900/2 رفتاری قانون شکنی)پس آزمون(
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 رفتاری قانون شکنی  گویی چندحسی بر مشکالت قصه زمون مقایسه میانگین تاثیر  آ -18جدول

 درصدی  95سطح اطمینان 

 حد پایین حد باال  T درجه آزادی  سطح معنی اداری
خطای معیار  

 میانگین 
 میانگین  انحراف معیار

001/0 9 091/6 131/7 268/3 853/0 699/2 200/5 

 

 است در نتیجه فرضیه تایید می گردد.  0.05مقدار احتمال کم تر از با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که با  

 با ناتوایی های چندگانه میشود.   گویی چندحسی مجازی سبب تغییر مشکالت رفتار پرخاشگریقصه

 در دو مرحله )پیش و پس( رفتاری پرخاشگری  آمارهای توصیفی نمرات مشکالت -19جدول

 انحراف معیارخطای  انحراف معیار میانگین  

 
 516/2 958/7 300/14 رفتار پرخاشگری)پیش آزمون(

 547/1 894/4 800/5 رفتار پرخاشگری)پس آزمون(

 رفتاری پرخاشگری  گویی چندحسی بر مشکالت زمون مقایسه میانگین تاثیر قصه آ -20جدول

 درصدی  95سطح اطمینان 

 حد پایین حد باال  T درجه آزادی  سطح معنی اداری
خطای معیار  

 میانگین 

انحراف 

 معیار
 میانگین 

002/0 9 357/4 912/12 087/4 950/1 168/6 500/8 

 

 است در نتیجه فرضیه تایید می گردد.  0.05با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان کرد که با مقدار احتمال کم تر از 

تحلیل از آزمون تی زوجی استفاده کردیم. با بررسی تک تک فرضیه  در این به بیان تحلیل داده های پژوهش پرداختیم. برای  

  نتایج پژوهش نشان داد استفاده از برنامه آموزشی قصه گویی چندحسی موجب افزایش رابطه مادر  ها، آن ها را معنادار یافتیم.

 بهبود رفتارهای برون سازی شده کودکان با ناتوانی های چندگانه شد.    کودک و

 

 گیری   بحث و نتیجه 

کودک و بهبود رفتارهای برون سازی شده کودکان دارای -گویی چندحسی بر رابطه مادریافته های پژوهش حاضر نشان داد قصه

کودک و بهبود رفتارهای برون سازس  -ناتوانی های چندگانه موثر است. این پژوهش به این صورت بود که میزان رابظه مادر

گویی داری مشاهده شد. یعنی جلسات قصهنداشتند، اما در پس آزمون تفاوت معنیداری  شده در پیش آزمون تفاوت معنی

شرکت کنندگان در پس آزمون نسبت به چندحسی منجر به بهبود رابطه مادر کودک و بهبود رفتارهای برون سازی شده در  

بطه مادر کودک در کودکان با  گویی چندحسی بر راپیش آزمون خود. با توجه به نتایج حاصل شده فرضیه اول مبنی بر قصه 

گویی چندحسی بر بهبود رفتارهای  های چندگانه موثر است و مورد تایید قرار گرفت. همچنین فرضیه دوم نیز تاثیر قصهناتوانی

های چندگانه بررسی شد که این فرضیه نیز تایید شد. با توجه به نتایج حاصل شده در  برون سازی شده در کودکان با ناتوانی

ل پیش و نتایج تحقیقات گذشته، نتایج حاصل شده در این مطالعه با نتایج حاصل شده در مطالعات پیشین همسو می  فصو

 باشد.  
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دو فرضیه اول پژوهش به بررسی بهبود رابطه مادر و کودک در یک گروه مورد مطالعه می پردازد که در ادامه توضیحات آن 

گویی در هر دو خرده نزدیکی و وابستگی  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که قصههای به دست آمده از  آورده شده است. یافته

. جهت بررسی موارد همخوان و نا همخوان این یافته ها با    >05/0Pو همچنین رابطه مثبت کلی تفاوت معناداری وجود دارد  

ایسه قرار می گیرد. از جمله پژوهش  پژوهش های پیشین، پژوهش های انجام پذیرفته مرتبط با این بخش مورد بررسی و مق

(، و هان  2008، داد و همکاران )  (27)(1388( ، جمالی و آقایی )1394فرد و همکاران)های مشابه می توان به مطالعات شکوفه

های  ( اشاره کرد. در نتیجه همانطور که در تحقیقات گذشته و مقاله حاضر نشان داده شد، برنامه2015اش )و همکاران پژوهشی

طی    2015باشد. هان و همکاران وی در سال  گویی چندحسی در ارتقای روابط مادر و کودک سودمند میآموزشی حاوی قصه

اثربخشی قصهپژوهشی ب یافته به اختالل بیشه بررسی  ابتال  پدر و مادر و کودک در کودکان  ارتباط  بر اساس  فعالی  درمانی 

تر گردیده است.  های کودک در خانواده کمتر شده و رابطه مادر و کودک مطلوبها نشان داد که درگیریپرداختند. نتایج آن

او طی پژوهشی به  (28) فرد و همکارانشکوفه 1394باشد. در سال م راستا میپژوهش فوق نیز به لحاظ نتایج با مقاله حاضر ه

های زمان خواب و ارتقای ارتباط مادر و کودک پرداختند. نتایج  گویی بر اساس دلبستگی روی کم شدن مشکلبررسی تاثیر قصه

در طول دار ارتباط مادر و فرزندی و پارامتری  گویی بر اساس دلبستگی موجب زیاد شدن معنیدهد که قصهها نشان میآن

فرد و همکاران زمان گردیده است. مقاله حاضر نیز در نتایج خود در زمینه ارتباط مثبت کلی و وجه نزدیکی یکی است. شکوفه

شود.  گویی به برنامه شبانه کودک، سبب همراهی و صمیمیت بیشتر در رابطه مادر و کودک میاو معتقدند که افزوده شدن قصه

های این موضوع  ها بگذارد. از علتید، پرعمق و طویلی روی کودکان، پدر و مادرها و رابطه میان آنگویی قادر است اثرات مفقصه

توان به این نکته اشاره نمود که با عنایت به تئوری اثر متقابل، ارتباط کودک و پدر و مادر موضوعی دوطرفه و مشترک بوده  می

هایی که  ده است، به شکلی که پدر و مادر و کودک همیشه به عنوان عاملهای زنجیروار را در خود جای داای از تعاملکه دسته

تنظیم می و  کنترل  را  رفتارهای هم  دوطرفه  و  میبه صورت همزمان  قرار  آنالیز  تحت  تئوری   .(27)گیرند نمایند،  اساس  بر 

های قوی در زمینه دلبستگی به حساب گویی در فضای خانواده و به وسیله مادر از جمله وسیلهدلبستگی، بهره بردن از قصه

هماهنگی حس مادر و کودک و  های روایی و ویژه آن نظیر هدف مشترک،  گویی که به دلیل خاصیتآید. تجربه زیبای قصهمی

گردد. در وضعیتی این چنینی فضای خانه نیز گرم،  تمایلی در کودک می باشد، موجب تشکیل فضایی دور از نافرمانی و بی... می

شود  بخش، مطمئن و دارای کمترین تعارض بوده که در نتیجه آن وضعیتی آرمانی و مثبت در ارتباط مادر و کودک میرضایت

(29). 

فرضیه دوم پژوهش به بررسی بهبود رفتارهای برون سازی شده در یک گروه مورد مطالعه می پردازد که در ادامه توضیحات   4

خرده مشکالت توجه،   4گویی در هر  های به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که قصهآن آورده شده است. یافته

. جهت بررسی موارد همخوان و نا همخوان  >05/0Pی، پرخاشکری، قانون شکنی تفاوت معناداری وجود دارد مشکالت اجتماع 

 این یافته ها با پژوهش های پیشین، پژوهش های انجام پذیرفته مرتبط با این بخش مورد بررسی و مقایسه قرار می گیرد.  

-مشکل  سازی شده نظیرسی در جهت کاهش رفتارهای برونگویی چند ح های قصهدر پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی جلسه

های ناتوان چندگانه  ای از کودکگرانه و قانون شکن در بین دستههای اجتماعی، رفتارهای پرخاشهای ناشی از توجه، مشکل

راستای تغییر،  ها چندحسی تمرینی مطلوب در    توان گفت که قصههای به دست آمده، می پرداخته شده است. بر اساس نتیجه

توان عنوان باشد. بر مبنای نتایج به دست آمده از آزمایشات نیز میسازی مفروضات اشتباه و نامطلوب ذهن میتصحیح و متعادل

های دشوار اجتماعی و  ها و چالشگویی چندحسی حضور داشتند، سطح مشکلهای قصههایی که در جلسهنمود که کودک

شکنی کمتری به نسبت زمان پیش   قانون تری داشتند و از سوی دیگر پرخاشگری و رفتارهاینهای ناشی از توجه پاییچالش

ها نیز در پژوهشی مشابه به نتایجی یکسان با این  آن  (30)شاهی پور و جهان، رجب1390از جلسات از خود بروز دادند. در سال  

نتیجه و  یافتند  قصهمقاله دست  نمودند که  رفتاری  گیری  اختالالت  نشانگان  برای کودکان خردسال موجب کم شدن  گویی 
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پاتل و  ، )(32)(  1392محمودی و همکاران،، )(31)(  1392، ا ین  یو رستم  یدریحهای اخیر نتایج )پرداختند. همچنین پژوهش 
)گونچالوز(33)(2017،پاتل7 همکاران، 8،  آن  (34)(2017و  در  که  تایید  کلی را  به صورت  مهارت  ها  بهبود  دهنده  های  نشان 

ها در راستای اصالح رفتار در کودکانی  ترین مکانیزمباشند و مشخص نمودن رفتارهای مطلوب از جمله با اهمیتاجتماعی می 

بیماری از  رفتاریاست که  رنج می-های  از کودکحسی  این دسته  در  عموما  و  برند.  ویژه  رفتارهای  بودن  دارا  واسطه  به  ها، 

های  افتد و لذا آموزش مهارتها، پذیرش مستقیم راهنمایی و قوانین بسیار به ندرت اتفاق میشخصیتی منحصر به آن  خصوصیات

آن به  مطلوب  به صورت مستقیم سخت میاجتماعی و خصوصیات شناختی  نتیجه شیوهها  در  نظیر  باشد.  غیرمستقیم  های 

ها و  های غیرمستقیم قادرند حس سوی دنیای بیرونی خواهد بود. شیوه ها به منزله دری بهگویی، برای این دسته از کودکقصه

گردد و در  های کودک را تحریک کرده و تعامالت وی را زیاد نماید، عالوه بر این موجب زیاد شدن اعتماد به نفس او میدرک

گردد  گویی موجب میفروید معتقد است که قصهکند.  ترها و همسن و ساالنش را ایجاد می های وی با بزرگنتیجه ساختار رابطه

های طی آن همزادپنداری نموده و از دیدگاه عاطفی تخلیه گردند که این  ها و رخدادکه کودکان قادر باشند با کاراکترهای قصه

بینش را    را شناسایی کرده و سطح  ها قادر باشند خویشتن و دیگر کاراکترهای با اهمیت در قصهشود که کودکخود سبب می

گردد که کودکان قادر باشند مفروضات اشتباه خویش را اصالح نموده  گویی سبب می در خود افزایش دهند. از سوی دیگر قصه

های منفی رفتاری را در خود کاهش دهند. از طرف دیگر  های اجتماعی خود را زیاد کنند تا در نتیجه استرس و چالشو عالقه

راضی بودن و پذیرش در کودکان زیاد شود. به بیان دیگر، قصه ابزاری است که خواننده جهت   گردد میزانگویی موجب میقصه

گیری نماییم که توانیم نتیجهبرد. بنابراین میاثرگذاری روی کودک و تشویق وی به اخذ تصمیمات مثبت و سازنده بهره می

یده و به ایشان هنجارهای اجتماعی، اخالقی و حسی  های تازه گردهای چندحسی موجب آشنا شدن اکثر کودکان با تجربهقصه

 آموزد.  گوناگونی را می

گویی چندحسی بر رابطه مادر  قصه  بندی کلی با توجه به فرضیه های موجود قویا اثبات شد که در فرضیه اول،در یک جمع

گویی چندحسی بر  ی تاثیر قصهکودک در کودکان با ناتوانی های چندکانه موثر است و همچنین در فرضیه دوم نیز به بررس

بهبود رفتارهای برون سازی شده در کودکان با ناتوانی های چندکانه پرداخته شد. می توان به طور کلی نتیجه گرفت که به  

کودک و بهبود رفتارهای  - گویی چندحسی در کودکان مبتال به ناتوانی های چندگانه، موجب ارتقای رابطه مادرکارگیری قصه

ی آن افزایش دهیم.  شده این کودکان می شود. برای بهبود هر چه بیشتر این متغیرها بهتر است زمان جلسات دورهبرون سازی  

یافته های این پزوهش را می توان در کارهای آموزشی به کاربرد؛ همچنین حمایت والدین و مدرسه از کودکان دارای ناتوانی 

 یار سازنده باشد. های چندگانه می تواند در بهبود این متغیرها بس
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