Quarterly Journal of
Vol. 8, No. 2, Summer 2021

Child Mental Health
Research Paper

The Effectiveness of the Five Senses Enhancement Training on Cognitive Ability and Social
Skills of Students with Mathematical Learning Disabilities
Malakeh Sadat Sayedie1, Samaneh Sadat Tabatabaee*2, Toktam Sadat Tabatabaee2, Fatemeh Shahabizadeh3
1. Ph.D Student of Educational Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
2. Assistant Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
3. Associate Professor, Department of Psychology, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran
Citation: Sayedie MS, Tabatabaee SS, Tabatabaee TS, Shahabizadeh F.
The effectiveness of the five senses enhancement training on cognitive
ability and social skills of students with mathematical learning
disabilities. J Child Ment Health. 2021; 8 (2):46-61.
10.52547/jcmh.8.2.46
20.1001.1.24233552.1400.8.2.7.8

URL: http://childmentalhealth.ir/article-1-1113-en.html

ARTICLEINFO

ABSTRACT

Keywords:
Five senses,
cognitive ability,
social skills,
learning disability

Background and Purpose: A specific learning disability is a disorder that interferes with a student’s
ability to listen, think, speak, write, spell, or do mathematical calculations. Students with a specific
learning disability may struggle with reading, writing, or math. This study aimed to investigate the
effectiveness of the five senses enhancement training (5-SET) on cognitive ability and social skills
of students with mathematical learning disabilities (MLD).
Method: The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest-follow-up design
with control group. The statistical population included all students referred to the Learning Problems
Center of Ferdows City in the 2019-20 academic year. A sample of 30 students was selected by
purposive sampling and randomly assigned in the control and experimental groups. Then, the
Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) (2003) was performed, and the Matson
Evaluation of Social Skills with Youngsters (1983) and Behavior Rating Inventory of Executive
Function (Givia et al., 2000) were used as data collection instruments in two phases of pretest and
posttest. The experimental group received the 5-SET for ten 70-minutes-sessions, while the control
group underwent no interventions. Then, both groups were assessed as the posttest. Finally, the
follow-up phase was performed after two months. Data were analyzed by the one-way analysis of
covariance in the SPSS statistics-23 software.
Results: The results of the data analysis showed that the effect of the group on the combination of
cognitive ability variables (F = 149.942, p <0.001, effect size = 0.847) and social skills (F = 126.809,
P <0.001, effect size = 0.824) is significant in students with learning disabilites.
Conclusion: According to the results of the present study the 5-SET can be used as an effective
intervention on the cognitive ability and social skills of students with MLD.
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Introduction
Students with learning disabilities (LD) are generally of
average or above-average intelligence, but they have poorer
academic performance and more social problems compared to
other students with the same educational status, and even with
moderate intelligence they have difficulties in certain areas
(reading, writing and, mathematics) (1). Math learning
disabilities (MLD) influence on the children's talents and
abilities and cause behavioral and psychological problems in
them (3). The prevalence of MLD in schools is reported to be
4% to 7% (4).
Cognitive disability is one of the variables that can affect the
academic performance of students with specific learning
disabilities. The term executive action is also used to describe
cognitive ability, which is closely related to children's academic
achievement and success in math and social skills (11).
Students with LD also have poor social skills compared to their
normal peers (15). Social skills are learned behaviors that affect
relationships between individuals and are acquired primarily
through learning (18). Using intervention programs to
strengthen cognitive processes (improving working memory,
response inhibition, enhancing attention, and eliminating
distraction) improves attention deficiency and hyperactive
behaviors and indirectly affects social skills (19). A person's
senses also affect his cognitive skills and abilities. In addition
to the role of the senses of sight, hearing, and touch in learning,
the sense of smell and taste play an important role in attention,
concentration, and memory (21). Simultaneous use of aromatic
stimulation with other traditional stimulation can improve
students' perception, and performance, ability to remember and
quality of experience (22). Research on the concepts of learning
sciences, including mathematics, led to probing the cognitive
benefits of multisensory methods (25). Distraction, poor
response to stimuli, poor behavioral organization, and poor
coordination between different senses can directly or indirectly
affect social skills in children with LD (26). Numerous studies
have shown the effectiveness of cognitive ability on improving
mathematical performance (13, 14), the need to consider

developing social skills (15, 17-19), and the importance of
multisensory methods in learning and improving understanding
and strengthening attention, concentration, and memory of
students (20-24).
Based on the fact that no research has been done on the effect
of five senses training on cognitive ability and social skills of
students with LD, this study was conducted to determine the
effectiveness of five senses training on cognitive ability and
social skills of students MLD.

Method
The present study was a quasi-experimental study with the
pretest-posttest-follow-up design with a control group. The
population included students referred to the Learning Problems
Center of Ferdows City, South Khorassan province, Iran in the
2019-20 academic year. A sample of 30 students was selected
by the purposive sampling method. They were randomly
assigned to the control and experimental groups. The the
Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV) (27 & 28)
were used, and students with IQs less than 90 were excluded
from the study sample. The ethical codes were also considered
with the informed consent of the parents. They were assured of
the confidentiality of the results. Data were collected by the
Matson Evaluation of Social Skills with Youngsters (29) and
Behavior Rating Inventory of Executive Function (30) in the
pretest. It should be noted that the Iranian version of the
questionnaires was used in this study. The experimental group
received the five senses enhancement training (5-SET) for ten
70-minutes-sessions, while the control group underwent no
interventions. Then, both groups were assessed at the posttest,
and 2-month follow-up. Data were analyzed by the analysis of
covariance (ANCOVA) in the SPSS-23 software.

Results
Table 1 shows descriptive statistics (mean and standard deviation,
kurtosis, and skewness) of cognitive ability and social skills scores
in the experimental and control groups in the pretest, posttest, and
follow-up phases.

Table 1. Descriptive statistics of two groups scores in cognitive ability and social skills varibles (n= 30)
Variable
Condition
Group
Mean
Standard deviation
Skewness
Experimental
99.22
17.99
1.756
Pretest
Control
104.98
7.65
-0.271
Experimental
63.28
19.10
1.822
Cognitive ability
Posttest
Control
104.55
5.70
1.046
Experimental
46.28
8.57
0.503
Follow-up
Control
90.66
15.88
-1.201
Experimental
143.40
7.34
0.336
Pretest
Control
11.13
1.807
0.880
Experimental
104.88
9.54
0.91
Social skills
Posttest
Control
141.90
6.81
0.436
Experimental
126.59
6.09
0.578
Follow-up
Control
142.13
6.99
0.534
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Kurtosis
2.663
-0.324
2.574
0.386
-0.630
2.982
-1.280
1.480
-0.166
-0.221
-0.891
-0.601
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According to the results of table1, the mean scores of
cognitive ability and social skills in the experimental and
control groups in the posttest phase compared to the pretest
phase have changed. The increasing of cognitive variables in
the posttest confirms that the problems of cognitive ability and
social skills of the experimental group are reduced and thus
show that the cognitive ability and social skills are improved.
The assumptions of repeated measure ANCOVA are
confirmed, then this test can be used in this study.
According to the results, the effect of the group on the
combination of cognitive ability variables (F = 149.942,
p <0.001, effect size = 0.847) and social skills (F = 126.809, P
<0.001, effect size = 0.824) is significant in students with LD.
These results show that about 85% of the variation in cognitive
ability and about 82% of the variation in social skills is related
to the difference between the two groups due to the training and
the interaction of the dependent variables. Thus, the
intervention has a significant effect on increasing the cognitive
ability and social skills of students with LD. Also, the effect of
group in time on the combination of cognitive ability (p =
0.836, F = 0.044) and social skills (F = 0.7, p = 0.410) in
students with LD is not significant and the effect of time is not
significant on the composition of the social skills variable (F =
1.957, p = 0.173) but it is significant on the composition of the
cognitive ability variable (F = 19.508, p = 0.001).

Conclusion
The present study aimed to investigate the effect of the 5-SET
on the cognitive ability and social skills of students with MLD.
The results of ANCOVA showed that the 5-SET had a
significant effect on the cognitive ability and social skills
variables. The results of the present study are consistent with
similar previous studies (13,14, 20, 24). They suggest that
cognitive ability improves students’ performance and
mathematical content understanding of the LD. The results are
also in line with the results of previous research (19-26) on
improving social skills. Therefore, it is noticeable that the 5SET significantly has effects on the cognitive ability and social
skills of students with MLD.
These results show that sensory interventions can improve
cognitive ability. Visual, auditory, tactile, taste, and olfactory
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stimuli can help to improve memory, attention, planning,
organization, and monitoring, which are components of
cognitive ability. Also, the five senses training can increase
socialized responses, and it relatively improves the
communication with peers. It also reduces inappropriate social
skills, aggression, and over self-esteem. Accordingly, the 5SET has also had a significant effect on social skills.
One of the limitations of this research was that the research
sample group was 1st-grade students. The findings of this study
can be generalized to the target population, but generalization
of the results to other areas with different age groups must be
made cautiously. We suggest that future researchers perform
this intervention for children with different learning disabilities,
especially preschool students, by controlling the influential
factors of age and gender and perform it in more diverse age
groups. There is a lack of educational and intervention
programs in considering the five senses in Iran. Also, the
Educational centers don’t spend enough time on this purpose.
Therefore, the use of intervention programs to enhance the five
senses using a series of various educational tools and
multisensory educational software and programs in LD centers
and primary schools can be efficient to improve cognitive
ability and social skills and facilitate learning mathematical
concepts.
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اثربخشی آموزش تقویت حواس پنجگانه بر توانمندی شناختی و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان
با اختلال یادگیری ریاضی
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مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه و هدف :کمتوانی یادگیری خاص اختلالی استتتت که با توانایی دانشآموز در گوش دادن ،فکر کردن ،صتتت کت کردن ،نوشتتتت ،

حواس پنجگانه،

هیجی کردن ،یا انجام م ستابات ریایی تداخ ایجاد میکند .دانشآموزان با کمتوانی یادگیری خاص ممک است در خواندن ،نوشت  ،یا
از انجام ای پ وهش بررستی ا ربخشتی آموزش توویت حواس پنجگانه بر توانمندی شناختی و مهارت

توانمندی شناختی،

ریایتی مشتک داشتته باشتند .هد

مهارتهای اجتماعی،

های اجتماعی دانشآموزان با اختلال یادگیری ریایی بود.

اختلال یادگیری

روش :پ وهش حتایتتتر نیمتهآزمتایشتتتی بتا یر پیشآزمون-پس آزمون با دو گروه گواه و آزمایش و مرحله پیگیری بود .جامعه آماری
پ وهش شتام تمامی دانشآموزانی بود که در سال ت صیلی  1349-44به مرکز مشکلات یادگیری شهرستان فردوس مراجعه کردند .از ای
جامعه تعداد  33دانشآموز بهصتتورت نمونهگیری هدفمند ،انتخاب و بهصتتورت تصتتادفی در گروه آزمایش و گواه جایدهی شتتدند .س ت س
آزمون هوش وکستتلر کودکان  )2333اجرا و از پرستتشتتنامه مهارتهای اجتماعی ماتستتون  )1493و ستتیاهه درجهبندی رفتاری کنشهای
اجرایی جیویا وهمکاران )2333،به عنوان ابزارهای جمعآوری دادهها در دو مرحله پیشآزمون و پسآزمون استتااده شد .گروه آزمایش به
مدت  13جلستتته  23دقیوهای ت ت آموزش توویت حواس پنجگانه قرار گرفت و گروه گواه مداخلهای دریافت نکرد .در پایان هر دو گروه
مجتددا بته ابزار پ وهش پتاستتتد دادند پسآزمون) و در پایان دوره پیگیری پس از دو ماه انجام شتتتد .دادهها به روش ت لی کوواریانس
یکراهه در م یط نرمافزار  spssنسخه  23ت لی شدند.
یافتهها :نتایج ت لی دادهها نشتتان داد که ا ر گروه بر ترکی

متغیرهای توانمندی شتتناختی =3/992اندازه ا ر )F=194/492 ،p>3/331 ،و

دریافت شده1344/12/11 :

مهارتهای اجتماعی =3/929اندازه ا ر )F=120/934 ،p>3/331 ،در دانشآموزان با اختلال یادگیری معنادار است.

پذیرفته شده1933/33/33 :

نتیجهگیری :بر استتاس یافتههای ای پ وهش ،آموزش توویت حواس پنجگانه میتواند بهعنوان یک مداخله مؤ ر بر توانمندی شتتناختی و

منتشر شده1933/30/22 :

مهارتهای اجتماعی دانشآموزان با اختلال یادگیری ریایی مورد استااده قرار گیرد.

* نویسنده مسئول :سمانه سادات یکایکائی ،استادیار گروه روانشناسی تربیتی ،واحد بیرجند ،دانشگاه آزاد اسلامی ،بیرجند ،ایران.
رایانامهTabatabaee88@yahoo.com :
تلا 330- 32393321 :
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مقدمه

اجرایی نوش مهمی در اختلتتالتتات یتتادگیری دارد و دربرگیرنتتده دامنتته

بهیور معمول دانشآموزان با اختلال یادگیری ،1از ستح هوشتتی متوسط

وستتتیعی از فرایندهای شتتتناختی و تواناییهای رفتاری استتتت .در بی ای

یا بالاتر برخوردارند ،اما در شترایط توریکا یکستان آموزشی نسکت به سایر

کنشهای اجرایی ،استتتدلال ،برنامهریزی ،ستتازماندهی ،و حافله فعال از

دانشآموزان عملکرد ت صتیلی یعی تری دارند و برخلا
در م یط آموزشتی مناس

قرار داشت

و نیز نداشت آسی های عصکیزیستی آشکار

کتارکردهتای مهمتر مؤلاتههای عالی شتتتناختی و فراشتتتناختی هستتتتند.
دانشآموزان با اختلال یادگیری ریایتی در کنشهای اجرایی در موایسه

و فودان مشتکلات اجتماعی و روانی حاد ،با ستح هوش متوسط ،قادر به

با کودکان با ستایر اختلالات یادگیری ،مشکلات بیشتری دارند و همچنی

یادگیری در زمینههای خاصتتی خواندن ،نوشتتت و م استتکه) نیستتتند .)1

در حوزههای ستازماندهی و برنامهریزی و بازداری ،مشتکلات بیشتری را

ای دانشآموزان که در فرایندهای شتتتناختی ،توجه و رمزگردانی محال

در موایستتته با ستتتایر دانشآموزان از خود نشتتتان میدهند  .)12پ وهش

مربوا به حافله فعال

زراعتی ایدهلو ،یتترمام حاجکی و کامکاری نشتتان داد که توانمندستتازی

مشتتکلات بیشتتتری را نشتان میدهند و در یادآوری موارد کلامی عملکرد

شتناختی میتواند بهکود عملکرد ریایتتی دانشآموزان با اختلال یادگیری

یتتعی تری دارند  .)2اختلالات یادگیری مانند کمتوانی در ح مستتائ

را در پی داشتته باشد  .)13بیرامی و همکاران در محالعه خود نشان دادند

ریایتتی از جمله مستتائلی استتت که استتتعداد و توانایی کودکان را ت ت

کته توویت توانمندی شتتتناختی میتواند بهعنوان یک روش ا ربخش در

مشتتتک دارند نستتتکت به همتایان خود در تکالی

تتث یر قرار داده و ستتتکت

بروز مشتتتکلات رفتاری و روانشتتتناختی مانند

درمان اختلال یادگیری ریایی استااده شود .)19

ایتتحراب ،افستتردگی ،فرار از مدرستته ،اختلال در خوردن ،و خوابیدن در

از ستتوی دیگر ،دانشآموزان با اختلال یادگیری در موایستته با ستتایر

آنها میشتتود  .)3میزان شتتیوا اختلال ریایتتی در مدارس  9تا  2درصتتد

دانشآموزان همستتتال خود در مهتارتهای اجتماعی نیز یتتتع

دارند،

گزارش شده است .)9

بورستتتاک دربتاره مهتارتهتای اجتماعی ای دانشآموزان بیان کرد که

از جمله متغیرهایی که میتواند بر عملکرد ت صتتتیلی دانشآموزان با

کودکان با اختلال یادگیری ممک استتت مشتتک اجتماعی بالاتری را در

اختلال یادگیری وی ه تث یرگذار باشد ،کمتوانی شناختی 2است .کمتوانی

موایسه با کودکان فاقد اختلال یادگیری از خود نشان دهند و تااوت قاب

شتتناختی بهعنوان عام مؤ ر بر عملکرد ت صتتیلی دانشآموزان با اختلال

توجهی بی کودکان با و بدون اختلال یادگیری از نلر رفتارهای کلاستتتی

یادگیری به ای مویتتوا اشتتاره دارد که انستتان در حالت عادی توانایی

وجود دارد .کودکتان بتا اختلتال یادگیری مشتتتکلات دیگری نیز شتتتام

انجتام دادن کتار مورد نلر را دارد ،اما تداخ یک عام دیگر یا م رک

تمرکز یتعی  ،نارسایی توجه ،حس اعتماد به خود پایی  ،فزونکنشی ،و

حواسپرتی موج میشتتود که عملکرد فرد با بیدقتی همراه باشتتد .)3

مشتتتکلتات بیفردی دارند که ای مشتتتکلات از یک کودک به کودک

توانمندی شتتناختی 3که اصتتحلاحا بازستتازی شتتناختی نیز نامیده میشتتود،

دیگر فرق میکنتتد و بتته نوا اختلتتال یتتادگیری فرد بستتتتگی دارد .)13

اصتتلی آن بهکود نارستتایی و عملکردهای

پ وهشها حاکی از آن استتت که علاوه بر اصتتلا شتتناختی 3و ت صتتیلی،

شتتناختی مانند حافله ،کنشهای اجرایی ،توجه و تمرکز استتت  0و .)9

لازم استتت توجه وی های به آموزش مهارتهای اجتماعی و رفتاری برای

افزایش توانمندستتتازی دانش آموزان با اختلال

کودکان با اختلال یادگیری شتتود  .)10فراهم کردن حمایت احستتاستتی

یادگیری انجام شتده استت بر توویت بعد شتتناختی تثکید دارند  4و .)13

یتتروری برای کودکان با اختلال یادگیری میتواند آنها را از شتتکستتت

توانمندی شتتناختی از اصتتحلا کنش اجرایی نیز استتتااده

یادگیری بدهد

روش درمانی استتت که هد
پ وهش هایی که با هد
فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،9شماره  ،2تابستان 1933

ملکه سادات سیدی و همکاران

برای توصتتی

نجات دهد و به آنها فرصتتتتی برای دستتتتیابی به اهدا

و مؤ ر با

میشتتتود که با پیشتتترفت و موفویت ت صتتتیلی در خواندن ،ریایتتتی و

 .)12مهارتهای اجتماعی ،شام توانایی شروا ارتکاا مناس

مهتارتهتای اجتماعی 9کودکان ،ارتکاا تنگاتنگی دارد  .)11کنشهای

دیگران و نیز ارائه پاستتدهای ماید و شتتایستتته استتتر بنابرای مهارتهای

1. Learning disorders
2. Cognitive disability
3. Cognitive ability

4. Social skills
5. Cognitive correction
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ا ربخشی آموزش توویت حواس پنجگانه بر توانمندی دانشآموزان اختلال یادگیری ریایی

اجتمتاعی ،رفتتارهتای آموختنی هستتتتند که بر روابط میان افراد تث یر می

نگهتتداری ایلتتاعتتات فراهم میکنتتد  .)23حواس فرد بر مهتتارت هتتا و

گتذارند و بهیور استتتاستتتی از یریی یادگیری به دستتتت میآیند .)19

توانمندی های شتناختی او ا ر دارد و علاوه بر نوش حواس بینایی ،شنوایی

برای ارتوای ای مهارتها از یرورتهای

و لامستتته در یادگیری ،حس بویایی و نشتتتایی نیز نوش مهمی در توجه،

آموزشتی م سوب میشود و فعالیتهای گروهی و آموزش مهارتهای

تمرکز و حافله دارد .حس بویایی دارای پیوندهای شدیدی با احساسات

اجتمتاعی ،بته کاهش مشتتتکلات رفتاری مانند رفتارهای یتتتداجتماعی،

است و به همی دلی میتواند به لح

یادگیری ارتکاا عایای به بوها ،بر

گوشهگیری ،رفتارهای خشونتآمیزر ارتوای کاایت اجتماعی و موکولیت

رفتتار تث یر بگذارد .علاوه بر ای  ،شتتتککه حس بویایی دارای ای وی گی

در میتان همستتتالتان و تعتامت اجتمتاعی ،و همچنی افزایش مهارتهای

من صتتر به فرد استتت که از یریی تالاموس ماده خاکستتتری مغز میانی)

هیجانی عایای ،قابلیتهای اجتماعی ،و در ک ستتتلامت روان افراد منجر

عکور نکند و مستتویم وارد قشتر مغز شودر بنابرای پایههای عصکی را برای

میشود  .)3برخی از ای دانشآموزان به دلی آسی در بازداری پاسد،

اتصتتتال م کم بی م رکهتای بویتایی و حتافله عایای فراهم میکند

قادر به خودداری از فکر یا رفتار ایجاد شتتتده در زمان و مکان نامناستتت

 .)21در نتیجه کاربرد همزمان رستتتانه معحر با دیگر رستتتانههای ستتتنتی،

نیستتند .به همی دلی بهیور ناگهانی و بیموقع به ستوالها پاسد میدهند

درک ،عتمتلکرد ،توانتتایی بتته ختتایر آوردن ،وکیایتتت تجربتته را در

یتا گاتگوی دیگران را قحع میکننتد .ننی رفتتارهتایی از آنها کودکانی

دانشآموزان بهکود میدهتد  .)22فعتالیت هایی که همه حواس را درگیر

عجول نمایان میکند و افزایش تنکیه ،سرزنش ،و یرد آنها را در پی دارد.

میکننتد روش عتالی برای یتادگیرنتدگتان بتا کمتوانی هستتتتنتد ،ننانکه

افزون بر ای کودکتان با ای آستتتی  ،در کارکردهای اجتماعی از جمله

کولایتد در «مروری بر روش هتای یتادگیری» بیتان میکنتد در فعالیت با

منتلر نوبت ماندن ،پاستد دادن به نشتانههای میرکلامی ،درک احساسات

دانش آموزان با اختلال یادگیری ،تمرکز اصتتتلی به پرورش تمامی حواس

دیگران و شتترکت در موقعیتهای اجتماعی نیازمند بازداری و مشتتارکت

با استتتااده از تکنیک های نندحستتی تا حد امکان معحو

استتت .)23

دارای مشتتتکلات زیادی هستتتتند .همچنی در ارتکاا با دیگران رفتارهای

حس بویتایی در ادمتام بتا حواس دیگر نوش مهمی در ادراک ،حافله ،و

پرخاشتگرانه بسیاری نشان میدهندر به همی دلی به کار بردن برنامههای

مزاجر و ا رات مثکتی بر عملکرد شتتناختی ،خلاقیت ،پیشتترفت ریایتتی ،و

مداخلهای جهت توویت فرایندهای شتتناختی بهکود حافله فعال ،بازداری

مهارت نوشتت دارد و بهعنوان سازمان دهنده شناختی توصی

شده است

پاسد ،توویت توجه ،و رفع حواسپرتی) باعث بهکود رفتارهای بیتوجهی

 .)29پ وهش درباره مااهیم علوم یادگیری از جمله حوزه ریایتتی که با

و فزونکنشتی شده و بهصورت میرمستویم بر بهکود مهارتهای اجتماعی

مااهیم انتزاعی سروکار دارد و دانشآموزان در درک آنها مشک دارند،

فراهمسازی زمینههای مناس

سک

تث یر دارد .)14
دریافت ایلاعات از مجرای حواس پنجگانه ،امکان بازنمایی ایلاعات
م یحی در مغز را فراهم میکند و یتم کمک به رشتتد و کنش مناس
بخشهتای مختل

شد که مزایای شناختی روشهای نندحسی ،ت لی شود .نتایج ای

پ وهشها بهعنوان مکنا و پایهای برای بررستتتی روششتتتناستتتی تدریس با
ستاختار نندحسی مورد استااده قرار گرفت و سک

ارتوا فرایند تدریس

میگذارد .استتتااده از ستتایر حواس پنجگانه ،میزان استتتااده از یک حس

تکتدیت دادهها و مااهیم انتزاعی به م توای نمایشتتتی نندحستتتی ،درک

خاص ،مهارتهای حرکتی رشتدیافته ،جانکی شتدن نیمکرهها ،آسی در

دانشآموزان از مدلهای علمی را بهکود میدهند .شتتواهد پ وهش کتای،

لوبهتای مغز و توانتایی ستتتازمتانبنتدی ایلتاعتات در حتافله در ت ول

جوهاس ،آدورجانی حاکی از آن استتت که روشهای نند حستتی ستتک

توانمندی شتتتناختی مؤ ر هستتتتند  .)19پ وهشتتتگران تثکید میکنند که

بهکود درک دانشآموزان در یتادگیری ماتاهیم انتزاعی ستتتح بتالا مانند

و حس زیکاییشتتتناختی ،که در

الگوریتم و بهکود فرایند تدریس کستترها و نلایر آن در ریایتتی میش تود

تاکر نیز نوش دارند و بهکارگیری حواس بیشتر به معنای کارآمدی بیشتر

 .)23حواس پنجگانه نوش مهمی در ادراک احستاسات ایاا میکند و از

فراینتد یادگیری-تدریس و بالا بردن ایلاعات و مستتتیرهای بیشتتتتر برای

ستتوی دیگر ا ر احستتاستتات روی فرایندهای شتتناختی و یادگیری مرکز

حواس نه فوط در احستتتاستتتات ،عوای
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مغز ،تث یر نشتتتمگیری بر ت ول توانمندی شتتتناختی

و یادگیری شتتد .شتتتیوههای نندحستتتی منافع شتتتناختی متعددی دارند و

ا ربخشی آموزش توویت حواس پنجگانه بر توانمندی دانشآموزان اختلال یادگیری ریایی

توجه بستتیاری از پ وهشهای اخیر استتت .همچنی بر استتاس محالعات به

در گروه گواه و آزمتایش جتتایتدهی شتتتدنتد .بتهمنلور ایمینتان از عتتدم

نلر میرستتتد احستتتاستتتات نوش قوی در بازگردانی ،اخیره ایلاعات ،و

کمتوانی اهنی ،از نمره هوشی آزمون وکسلر دانشآموزان استااده شد و

حتافلته بلنتدمدت و بهیور کلی یادگیری دارند  .)12-23حواسپرتی،

شتتتدنتتد.

واکنش یعی

به م رکها ،سازماندهی رفتاری نامناس

پایی بی حواس مختل

دانشآموزان بتا بهره هوشتتتی زیر  43از نمونتته پ وهش حتذ

و هماهنگی

ملتتاک هتتای ورود بتته پ وهش عکتتارت بودنتتد از :دارا بودن ملتتاک هتتای

میتواند بهیور مستتتتویم و یا میرمستتتتویم

اختلال یادگیری از دانشآموز ،داشتت سلامت شنوایی و بینایی

تشتخی

مهارتهای اجتماعی را در کودکان با اختلال یادگیری ت ت تث یر قرار

بر استاس یر ستنجش ،ت صی در مدارس دولتی ،برخورداری از دامنه

بر بهکود فرایند

هوشتتتی بهنجار ،داشتتتت ریتتتایت مکتوب برای شتتترکت در پ وهشر و

یتادگیری و مهتارتهتای اجتمتاعی تتث یر دارد و در ای مورد نتتایج یک

ملاکهای خروج از پ وهش شتتام دو جلستته میکت یا بیشتتتر در فرایند

پ وهش نشتان داد که ا ربخشتی بازی با کلمات احساسی و تکدی فرایند

متداخلته ،دریتافتت همزمان شتتترکت در برنامه و آموزش های مربوا به

بر بهکود

مربوا به هر جلسه بود .ملاحلات اخلاقی

دهتد .استتتتاتاده از روشهتای یادگیری با حواس مختل

یادگیری به یک تجربه لذتبخش با استتتتااده از حواس مختل
فرایند یادگیری و مهارتهای اجتماعی مؤ راست .)20

یادگیری ،و عدم انجام تکالی

با جل ریتایت آگاهانه والدی انجام شتد و به والدی در مورد م رمانه

اگرنه در حوزه روشهای نندحسی دیداری ،شنیداری ،لامسه) در

بودن نتایج ایمینان داده شد .در ای پ وهش افراد شرکتکننده به ل اظ

درمان اختلالات یادگیری پ وهشهایی انجام شتتتده استتتت ولی در مورد

ست و جنسیت همسان و همگ بودند .افراد بی  2تا  9سال س داشتند و

تتث یر آموزش حواس پنجگانه دیداری ،شتتتنیداری ،لامستتته ،بویایی ،و

به ل اظ جنستتیتی نیز در هر گروه  2پستتر و  9دختردر دو گروه آزمایش

نشتتتایی) بر توانمندی شتتتناختی و مهارتهای اجتماعی دانشآموزان با

 13نار) و گواه  13نار) جایدهی شدند.

اختلال یادگیری ،پ وهشتتی انجام نشتتده استتت .ای مستتحله حاکی از خلث

ب) ابزار

پ وهشتتتی در ای حوزه استتتت .در نتیجه به احتمال زیاد آموزش توویت

 .1آزمون هوش وکسلر نهار) :1از ای آزمون برای وارسی میزان هوش

حواس پنجگتانته در بهکود توانمنتدی شتتتنتاختی و مهتارتهای اجتماعی

کودکان در ای محالعه استتااده شده است .آزمون هوشی وکسلر یکی از

دانشآموزان با اختلال یادگیری ریایی مؤ ر واقع شود که بیانگر اهمیت

جامعتری ابزارهای ستتتنجش گروه بالینی محر در هوش استتتت و برای

و یتترورت پ وهش حایتتر استتت .بدی ترتی

پ وهش حایتتر با هد

مربالگری و تشخی

اختلالهای یادگیری ،بسیار مناس

است  .)22ای

بررستی ا ربخشی آموزش توویت حواس پنجگانه بر توانمندی شناختی و

ابزار شتتتامت نهتار مویتتاس و  13خردهآزمون استتتت .ال  :مویتاس فهم

مهارتهای اجتماعی دانشآموزان دارای اختلال یادگیری ریایتتی انجام

کلامی ،ب :مویاس استتتتدلال ادراک ،ج :مویاس حافله فعال ،و د :مویاس

شد.

ستتترعتت پردازش .تعداد و نوا ستتتوالات خردهآزمونها با یکدیگر فرق
دارد و تعتداد ستتتوالتات هر آزمودنی با آزمودنی دیگر بر استتتاس ستتت

روش
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آزمودنی ،م دوده زمانی پاستتددهی ،و میزان پاستتددهی بر مکنای قاعده

الف) طرح پژوهش و شرررکرتکننردگران :یر پ وهش حتتایتتتر

توق  ،متااوت استت .پس از م استکه نمرات خام و نمرات تراز شده هر

نیمهآزمایشی با یر پیشآزمون-پسآزمون با دو گروه گواه و آزمایش

خردهآزمون ،با جمع کردن نمرات تراز شتتتده خردهآزمونهای مربوا به

و مرحله پیگیری بود .جامعه آماری پ وهش شتتتام تمامی دانشآموزانی

هر مویاس ،نمرات هوش در نهار مویاس فهم کلامی ،استتتتدلال ادراکی،

بود که در ستتال ت صتتیلی  1349-44به مرکز مشتتکلات یادگیری استتتان

حافله فعال و ستترعت پردازش م استتکه شتتده و در پایان نمرات هوشبهر

خراستان جنوبی شهرستان فردوس مراجعه کردند .از ای جامعه تعداد 33

کلامی ،عملی ،و هوشبهر ک به دست میآید  .)22وکسلر برای بررسی

دانشآموز بهصتورت نمونهگیری هدفمند ،انتخاب و بهصتتورت تصادفی

اعتکار خردهآزمونها و بهره هوشی از روشهای دونیمهسازی و بازآزمایی

)1. Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC-IV

32

ا ربخشی آموزش توویت حواس پنجگانه بر توانمندی دانشآموزان اختلال یادگیری ریایی

استتااده کرده استت .یتری

اعتکار بهره هوشتی کلی  3/42گزارش شده

استتتتتت .بترای بتررستتتی روایتی ای آزمون از روش همکستتتتگی بی

ملکه سادات سیدی و همکاران

 .3پرستشنامه کوتاه درجهبندی رفتاری کنشهای اجرایی :2ای پرسشنامه
توسط جیویا ،اسکات ،گای ،کنوورتی  )33ساخته شده است که متشک

خردهآزمونها و بهرههای هوشتی و روش ت لی عاملی استتتااده شده که

از دو شتاخ

هر دو روش مؤید روایی مناستتت مویاس بوده استتتت  .)29همچنی ای

دارای زیرمؤلاتههتایی هستتتتنتد کته بته ترتیت

آزمون در ستتال  1343توستتط صتتادقی و همکاران رواستتازی و اعتکاریابی

جتابتهجتایی توجته ،مهتار هیجتان) و آمتازگری ،حتافلته فعال ،نلارت،

اعتکار بهره هوشی

شناختی ای پرسشنامه

شد .اعتکاریابی به روش بازآزمایی انجام شد که یری

تنلیم رفتار و شاخ

ها

شناختی است .هریک از شاخ

عکتارتانتد از :بازداری،

برنامهریزی راهکردی ،و ستازماندهی) .از شتاخ

کلی  3/41گزارش شد .)29

برای اندازهگیری متغیر توانمندی شتتناختی در ای محالعه استتتااده شتتتده

 .2آزمون مهارتهای اجتماعی ماتستتتون :1در پ وهش حایتتتر بهمنلور

استتتت .نمرهگذاری ای پرستتتشتتتنامه بهصتتتورت لیکرت هرگز= صتتتار،

ستتتنجش مهتتارت هتتای اجتمتتاعی دانشآموزان از مویتتاس مهتتارت هتتای

نمره بالا در ای ابزار ،نشانه

گاهی=یک و امل = دو) است  )31و کس

اجتماعی ماتستون و همکاران استتااده شتد .ای پرستتشنامه در سال 1493

یتع

برای ستنجش مهارت های اجتماعی افراد  9تا  19ستاله تدوی شده است.

میتوان از تجمیع نمرات زیرمؤلاهها ،نمره ک آزمون را به دستتتت آورد

آلاای

 .)32آلاای کرونکاخ م استکه شده برای  9مویاس پرسشنامه بی  09تا 90

آلاای به دست آمده توسط ایشان برای

تنلیم

ماتستتتون و همکاران برای بررستتتی پایایی ای مویاس از یتتترای
کرونکاخ استتااده کردند .یتری

بیشتر در کنشهای اجرایی و مهارتهای رفتاری است و در پایان

صتدم استت و همچنی آلاای کرونکاخ م استکه شده برای شاخ

کت مویتتاس یکستتتان و برابر  3/90بود .فرم اولیتته ای مویتتاس دارای 02

رفتار ،شتتتاخ

عکارت بود که با انجام ت لی عاملی توستتط یوستتای و خیر  )1391به 33

 3/3،43/94استتت  .)33روایی و یتتری

عکارت کاهش یافت که مهارت های اجتماعی فرد را توصتتتی

شتتتناختی ،و نمره ک ای پرستتتشتتتنامه به ترتی ،3/90
اعتکار ای پرستتشتتنامه توستتط

می کنند.

ستتتازنتدگتان آن برای نمونههای بالینی در فرم والدی آن 3/92 ،تا 3/49

ای پرستشتنامه توستط والدی تکمی میشتود و هر پاستتد بر اساس یک

گزارش شتتتده استتتت .در ایران نیز بررستتتی م توایی ای مویاس توستتتط

 3درجه ای از نوا لیکرت با دامنه نمره  1هرگز) تا  3همیشتته)

عکتدالم متدی ،علیزاده ،مدیری صتتتورمانآبادی ،و ییکلی انجام و تثیید

شتتاخ
مشتتتخ

میشتتتود .برای ای مویتاس  3مویتاس فرعی در قتال

جداگانه بدی شتتتر تعری

 3عام

شتتتده استتتت که عکارتاند از :مهارت های

اجتماعی مناستت  ،جستتارت نامناستت  ،تکانشتتی عم کردن و ستترکش

شتتد  .)33برای خردهمویاسهای تنلیم رفتاری و مهارتهای فراشتتناختی
ای ابزار ،یتتتری

آلاای کرونکاخ به ترتی  3/90و  3/94گزارش شتتتده

استت  .)39همچنی یتری پایایی آزمون -بازآزمون در شاخ

بودن ،ایمینان زیاد به خود داشتتتت  ،حستتتادت/گوشتتتهگیری ،و رابحه با

رفتار  ،3/43شتاخ

همستالان .دامنه نمرات ای پرستشتنامه از  3تا  23در نوستان است وکس

به دستتتت آمد  .)33در پ وهش حایتتتر یتتتری

نمره بتالتا معر

تنلیم

شناخت  ،3/92و نمره کلی کنشهای اجرایی 3/94
اعتکار به روش آلاای

آن استتتت کته آزمودنی از مهتارت اجتمتاعی بیشتتتتری

کرونکتاخ  3/43و آلاتای کرونکتاخ مؤلاته بتازداری  ،3/93جابهجایی توجه

برخوردار استت .ای مویاس توستط یوستای و خیر ترجمه و با استااده از

 ،3/99مهتار هیجتان  ،3/23آمتازگری  ،3/91حتافلته فعال  ،3/93نلارت

یری

آلاای کرونکاخ و تصنی  ،اعتکار آن معادل  3/90و یری

پایایی

 ،3/04برنامهریزی راهکردی  ،3/99و سازماندهی  3/22به دست آمد.

اعتکار به روش آلاای کرونکاخ  3/93و آلاای کرونکاخ مؤلاه مهارت های

ننتدحستتتی برگرفتته از نلریه های آیرس ،فرنالد ،و لرید) انتخاب و در

اجتماعی مناست  ،3/24جستارت نامناست  ،3/41تکانشی عم کردن و

اختیار ستتته نار از متخصتتتصتتتان قرار گرفت و نلرها و پیشتتتنهادهای ای

ستتترکتتش بتتودن  ،3/42ایتتمتتیتتنتتان زیتتاد بتته ختتود داشتتتتت  ،3/29و

متخصتتصتتتان در بستتته آموزشتتتی اعمال شتتتد .رویآورد ای نلریهها بر

حسادت/گوشهگیری و رابحه با همسالان  3/92به دست آمد.

م رکهای نندحسی متمرکز است و از ابزار دیداری ،شنیداری ،لمسی،

1. Social skills questionnaire
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2. Behavior Rating Inventory of Executive Function
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ک پرستشتنامه  3/92گزارش شده است  .)24در پ وهش حایر یری

معرفی برنامه مداخلهای :برنامه آموزشتی بر اساس تلایوی از روشهای

ملکه سادات سیدی و همکاران

ا ربخشی آموزش توویت حواس پنجگانه بر توانمندی دانشآموزان اختلال یادگیری ریایی

نشتتایی ،و بویایی استتتااده میشتتود .بر استتاس نلریههای حستتی توانایی

مادران در مرکز مشکلات یادگیری شهرستان فردوس اجرا شد .در ابتدای

ایلتاعتات حستتتی در تعام مؤ ر با م یط به فرد کمک میکند

جلسه قک انجام میشد و س س به توویت حواس

ترکیت

هر جلسته مرور تکالی

 .)39-30برنتامه مداخلهای توستتتط پ وهشتتتگر برای گروه آزمایش در

پنجگانه پرداخته شد .در جدول  1م توای برنامه آموزشی توویت حواس

جلستات  23دقیوهای و سته جلسه در هاته بهصورت گروهی و با همراهی

پنجگانه گزارش شده است.

جدول  :1محتوای برنامه آموزشی تقویت حواس پنجگانه
جلسات
یکم

اهداف
توویت حواس پنجگانه به
تاکیک
مرور تکالی

دوم

سوم

محتوا
تمیز دیداری :پیدا کردن شیء ،حر  ،کلمهر تمیز شنیداری ،بازشناسی صداها ر لمسی :حدس زدن اشیا داخ کیسه با نشم بستهر نشایی :تشخی

قکلی ،توویت

حواس پنجگانه به تاکیک
مرور تکالی

قکلی ،توویت

حواس پنجگانه به تاکیک

شیرینی شوری تلخی ترشی) .با نشم بستهر بویایی :تشخی

نهارم

مرور تکالی

حواس پنجگانه به تاکیک

بوی میوه و اسانس میوه با نشم بسته.

بینایی :پیدا کردن شک پنهان از زمینهر شنوایی :پیوند شنیداری ،توانایی و بازشناسی صدای خاص در م یحی که سروصدای دیگر هم وجود داردر لمسی:
تشخی

نرمی ،زبری ،گرمی ،سردی موادر حس نشایی :تحابی تصویر و مزه تصویر سی  ،مزه سی ) .تحابی کلمه و مزه کلمه سی  ،مزه سی ) .بهیور
همزمانر حس بویایی :تشخی

بوی گ واسانس گ ها

بینایی :روابط فضایی درک مکان شئ یا یک نماد حر  ،واژه ،اعداد ،تصاویر) .تمرکز شنیداری :پخش صداهای مختل
لمسی :تشخی

و تمرکز بر صدار توویت حس

مااهیم بزرگ ،کونک ،بلند ،کوتاه و یکوهبندی آنها با نشم بستهر نشایی :یکوهبندی مواد بر اساس نهار مزهر بویایی :تشخی

بوی

سکزی و اسانس سکزی
بینایی :تکمی دیداری ،تکمی شک های ناق

قکلی ،توویت

مزهها

 ،تکمی پازل در نرم افزار شنواییر آگاهی واجی :بیان ص ی با حذ

آوای مورد نلر و بازشناسی یا

تاکیک صدار لمسی :به ند کشیدن مهره های رج شونده بر اساس شک  ،اندازه ،رنگ یکی الگو ،درست کردن حرو

با خمیربازی و لمس با انگشتر

نشایی :تمیز نشایی و یکوهبندی خوراکیها بر اساس نهار مزه با نشم بستهر بویایی :تمیز و یکوهبندی مواد بدون حس لامسه و فوط با حس بویایی با
نشم بسته بوی میوه ،گ  ،سکزی).
بینایی :تلایی روابط فضایی ،تمیز دیداری ،شک از زمی نه با بازی بزنگاهر شنوایی :تکمی شنیداری شام توانایی حدس درست در تکمی کلمات و جملات

پنجم

مرور تکالی

قکلی ،توویت

حواس پنجگانه به تاکیک

ناق

ر لمسی :حرکت بر روی تخته موازنه به جلو و عو با نشم باز و بسته و توویت حس لامسه پار نشایی :تمیز و یکوهبندی کارت کلمات آمشته به

اسانس توتفرنگی و موز و همزمان خوردن شکلات یا قهوهر بویایی :تمیز و یکوهبندی کارت کلمات بر اساس اس ری اسانس توتفرنگی و موز با نشم
بسته.
توویت کات شک ر شنیداری :توانایی به خایرس اری ترتی

ششم

مرور تکالی

قکلی ،توویت

حواس پنجگانه به تاکیک

 -کلمات)ر لمسی :راه رفت

واحدها در یک فهرست متوالی پس از شنیدن اعداد -حرو

روی تیوپ و حاظ تعادل با کمک حس لامسه پا  /راه رفت داخ مازر نشایی :گوش دادن به داستان کوتاه و همزمان با شنیدن نام مواد خوراکی میوه،
شکلات ،قهوه) آن را تشخی

و بچشدر بویایی :تشخی

و دقت در شنیدن کلمات مربی و بهخایرس اری همزمان کلمات و س س یکوهبندی همان کلمات
بر اساس بوی اسانس توتفرنگی و پرتوال.

دقت دیداری :تشخی
هاتم

مرور تکالی

قکلی ،تلایی

حواس دوبهدو

سریع جزئیات با بازی تیزبی ر شنوایی :اجرای دستورالعم ها و درک توالی رویدادها و گوش دادن به جزئیات داستان ،تشخی

پازلهای توازن و راه رفت روی پازل دست و پار لمسی :بازی با توپهای خاردار /مچاله کردن کامذ و درست کردن توپ کامذی همراه با اس ری
اسانس در فضای کلاس)ر نشایی :خواندن کارت کلمات اس ری شده به اسانس توت فرنگی ،موز و پرتوال و همزمان نوشیدن قهوه یا شکلات یا میوه مورد
علاقهر بویایی :خواندن کارت کلمات اس ری شده به اسانس توتفرنگی ،موز و پرتوال و بهخایرس اری کلمات و س س یکوهبندی کلمات بر اساس اسانس
و همزمان نوشیدن قهوه یا شکلات.
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دقت دیداری :تشخی
هشتم

مرور تکالی

قکلی ،تلایی

حواس دوبهدو

سریع جزئیات با بازی تیزبی

همراه با اس ری اسانس گ و میوه در فضای کلاس)ر گات اص محل

برای داستان کوتاه و استنتاج و نتیجه گیری از داستان همراه با اس ری اسانس گ و میوه در فضای کلاس)ر لمس حرو

و عنوانگذاری نام مناس

سینا وتکمی پازل کلمات سینار

خواندن کارت کلمات اس ری شده به اسانس توتفرنگی ،موز و پرتوال و بهخایرس اری کلمات و یکوهبندی کلمات بر اساس اسانس و همزمان نوشیدن
قهوه یا شکلات.

نهم
دهم

مرور تکالی

قکلی ،تلایی

حواس دوبهدو
مرور تکالی

قکلی ،تلایی

حواس دوبهدو

تکمی پازل کلمات سینا ،حرکت داخ پازل کلمات سینا با نشم بسته و حدس زدن کلمه و عدد ،بازی با نرمافزارهای آموزشی و فرایندی در رایانه
دیداری ،شنیداری ،لمسی) و همزمان نشیدن مواد خوراکی و انتشار اسانس موز در کلاس.
تکمی پازل کلمات سینا ،حرکت داخ پازل کلمات سینا با نشم بسته و حدس زدن کلمه و عدد ،بازی با نرمافزارهای آموزشی و فرایندی در رایانه
دیداری ،شنیداری ،لمسی) و همزمان نشیدن مواد خوراکی و انتشار اسانس توتفرنگی در کلاس.
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ا ربخشی آموزش توویت حواس پنجگانه بر توانمندی دانشآموزان اختلال یادگیری ریایی

روش اجرا :پس از دریافت مصوبه اخلاق در پ وهش و کس مجوزهای
اجرایی و علمی از کمیتته علمی دانشتتتگتاه آزاد بیرجند تصتتتوی

ملکه سادات سیدی و همکاران

جلستتته  23دقیوته بتا همراهی مادران دریافت کردند و گروه گواه در ای
متدت ،آموزشتتتی دریتافتت نکردند ،ولی پس از پایان دوره پیگیری ای

یر

پیشتتنهادی رستتاله دکترا) ،افراد نمونه بهصتتورت هدفمند و در دستتترس

گروه نیز آموزشهتای لتازم را دریتافتت کردنتد .دادههتا به روش ت لی

انتخاب شتتدند و در جلستتهای اهمیت و یتترورت پرستتشتتنامهها و توویت

کوواریانس یکراهه در م یط نرمافزار  spssنسخه  23ت لی شدند.

حواس پنجگانه برای والدی تویتتی داده شتتد .جهت رعایت ملاحلات

یافتهها

اخلاقی ،شتترکت در پ وهش کاملا اختیاری و با کس ت ریتتایت کتکی از

شتتتاخ

والتدی و ایمینان از م رمانه بودن و اصتتت رازداری انجام شتتتد .هر دو

های توصتتتیای میانگی و ان را

معیار ،کشتتتیدگی و کجی)

نمرات توانمنتدی شتتتنتاختی و مهارتهای اجتماعی در گروه آزمایش و

گروه آزمتایش و گواه با ابزارهای اکر شتتتده در دو مرحله پیشآزمون،

گواه در مراحت پیشآزمون ،پسآزمون ،و پیگیری در جتتدول  2ارائتته

پسآزمون ،و پیگیری مورد ارزیابی قرار گرفتند .همچنی گروه آزمایش

شده است.

آموزش توویت حواس پنجگانه به مدت  13جلسه ،هر هاته  3جلسه و هر

جدول  :2شاخصهای توصیفی نمرات آزمودنیهای دو گروه در متغیر توانمندی شناختی و مهارتهای اجتماعی (تعداد  33نفر)
پیشآزمون
گروه

متغیر

آزمایش

توانمندی

میانگین

انحراف

پسآزمون
انحراف

کجی

کشیدگی

میانگین

44/22

12/44

1/230

2/003

03/29

14/13

معیار

معیار

پیگیری

کجی

کشیدگی

میانگین

1/922

2/329

96/29

انحراف

کجی

کشیدگی

9/32

3/333

3/033

معیار

گواه

شناختی

139/49

2/03

-3/221

-3/329

139/33

3/23

1/390

3/390

43/00

13/99

-1/231

2/492

آزمایش

مهارتهای

193/93

2/39

3/330

-1/293

129/91

9/40

-3/332

-1/133

120/34

0/34

3/329

-3/941

گواه

اجتماعی

139/99

4/39

3/341

-3/100

191/43

0/91

3/930

-3/221

192/13

0/44

3/339

-3/031

با توجه به جدول  2میانگی نمرات توانمندی شتتتناختی و مهارتهای

دامنه تغییرات شتتاخ

های کجی و کشتتیدگی در فاصتتله  ،)-2 ،2توزیع

اجتماعی در گروه آزمایش و گواه در مرحله پسآزمون نستتکت به مرحله

دادهها نرمال استتت .برای بررستتی همگنی واریانس با استتتااده از آزمون

پیشآزمون تغییراتی داشتتته استتت .کاهش متغیر شتتناختی در پسآزمون

لوی  ،عدم معناداری  Fمشتتاهده شتتده  )p<3/33استتت که بیانگر تثیید

مؤید آن استتت که مشتتکلات توانمندی شتتناختی و مهارتهای اجتماعی

همستتتانی واریتانسها استتتت .همستتتانی ماتریس کوواریانسها از یریی

گروه آزمتایش کتاهش یتافتته و در نتیجته توویت توانمندی شتتتناختی و

آزمون ام باکس  )p<3/33نشتتان داد که ای مارویتته نیز برقرار استتت.

مهارتهای اجتماعی را نشان میدهد.

همچنی جهتتت بررستتتی پیشفرض همگنی شتتتیت

خط رگرستتتیون از

مکرر مورد بررستتتی قرار گرفت .استتتتااده از ای ت لی مستتتتلزم رعایت

پیگیری استتتااده شتتده استتت .با توجه به عدم معنیداری آماره  Fفریتتیه

پیشفرضهایی است که پیش از اجرای آزمون مورد بررسی قرار گرفت.

همگنی شتی خط رگرسیون برای نمرات توانمندی شناختی ،p=3/212

مهمتری پیشفرضهتا عکارتاند از :آزمون مارویتتتههای آماری نرمال

 )F=1/039و مهارتهای اجتماعی  )F=3/329 ،p=3/929برقرار استتتت.

بودن توزیع نمرات ،همگنی شتتی خط رگرستتیون ،همگنی واریانسها و

در نتیجتته بتتا توجتته بتته برقراری پیشفرضهتتای ت لیت کوواریتتانس بتتا

همستتتانی متاتریس کوواریتانسهتا .برای بررستتتی نرمتال بودن دادهها از

اندازهگیری مکرر ،استااده از ای آزمون بلامانع است.

شتاخ

33

های کجی و کشیدگی استااده شد که نتایج نشان داد با توجه به

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،9شماره  ،2تابستان 1933

فریتتیه پ وهش با استتتااده از روش ت لی کوواریانس با اندازهگیری

معنتاداری تعتامت پیشآزمون با متغیر گروهبندی در مراح پسآزمون و

ملکه سادات سیدی و همکاران

ا ربخشی آموزش توویت حواس پنجگانه بر توانمندی دانشآموزان اختلال یادگیری ریایی
جدول  :3نتایج تحلیل کوواریانس با اندازهگیری مکرر گروههای آزمایش و گواه در مراحل پژوهش
متغیرها

توانمندی شناختی

مهارتهای اجتماعی

منبع

مجموع مجذورات

درجه آزادی

میانگین مجذورات

آماره F

معناداری

اندازه اثر

مراح

3/293

1

3/293

14/339

>3/331

3/914

گروه

3/933

1

3/933

194/492

>3/331

3/992

مراح * گروه

3/331

1

3/331

3/399

3/930

3/332

مراح

3/334

1

3/334

1/432

3/123

3/309

گروه

1/202

1

1/202

120/934

>3/331

3/929

مراح * گروه

3/333

1

3/333

3/233

3/913

3/323

نتایج جدول  3نشان میدهد ،ا ر گروه بر ترکی متغیرهای توانمندی

آزمون بونارونی نیز جهت بررسی پایداری توویت حواس پنجگانه بر

شتتتنتاختی =3/992انتدازه ا ر )F=194/492 ،p>3/331 ،و مهتارتهایی

توانمنتتدی شتتتنتتاختی و مهتتارتهتتای اجتمتتاعی دانشآموزان بتتا اختلتتال

اجتمتاعی =3/929اندازه ا ر )F=120/934 ،p>3/331 ،در دانشآموزان

یادگیری اجرا شتتد .نتایج آزمون ،تعدی بونارنی را برای همستتنجی متغیر

بتتا اختلتتال یتتادگیری معنتتادار استتتت .همچنی میتوان گاتتت برای متغیر

توانمندی شناختی و مهارتهای اجتماعی نشان داد .برای متغیر توانمندی

توانمندی شتتتناختی حدود  93درصتتتد و مهارتهای اجتماعی حدود 92

شتتتناختی در گروه آزمایش میانگی نمرات تصتتت ی شتتتده  )1/199در

بی دو گروه ناشتتی از آموزش و تث یر

مرحله پسآزمون در همستنجی با نمرات تص ی شده در مرحله پیگیری

متواب متغیر وابستتتته استتتت .بدی ترتی مداخله انجام شتتتده بر افزایش

 )3/029کاهش داشتتته و معنادار بوده استتت )p>3/331ر اما برای متغیر

توانمنتدی شتتتناختی و مهارت اجتماعی دانشآموزان با اختلال یادگیری

مهتارتهتای اجتمتاعی گروه آزمایش ،میانگی نمرات تصتتت ی شتتتده

متغیر

 )2/342در مرحله پسآزمون در همستتنجی با نمرات تصتت ی شتتده در

توانمنتتدی شتتتنتتاختی  )F=3/399 ،p=3/930و مهتتارتهتتای اجتمتتاعی

مرحله پیگیری  )2/333کاهش داشته اما معنادار نکوده است )p=3/139ر

 )F=3/2 ،p=3/913در دانشآموزان با اختلال یادگیری ،معنادار نیست و

بنابرای فریتتتیه کات نتایج مداخله برای متغیر توانمندی شتتتناختی تثیید

ا ر زمان بر ترکی متغیر مهارتهای اجتماعی معنادار نیستتت ،p=3/123

نمیشود ،ولی برای متغیر مهارتهای اجتماعی تثیید میشود.

درصتتد واریانس مربوا به اختلا

ریتایتتتی تتث یر معنتادار دارد .همچنی ا ر گروه در زمان بر ترکی

 )F=1/432ولی بر ترکی ت

متغیر توانمنتتدی شتتتنتتاختی معنیدار استتتتت

در بررسی خردهمؤلاههای متغیرهای توانمندی شناختی و مهارت

 .)F=14/339 ،p=>3/331همچنی نتایج ت لی نشان میدهد که تمامی

اجتماعی از ت لی کوواریانس با اندازهگیری مکرر استااده شد .نتیجه

خردهمؤلاههای توانمندی شناختی و خردهمؤلاههای مهارتهای اجتماعی

نهایی پس از بررسی و ت لی در جدول  9ارائه شده است.

فصلنامه سلامت روان کودک ،دوره  ،9شماره  ،2تابستان 1933

بته میر از مؤلاه رابحه با همستتتالان  )p=3/134در مداخله توویت حواس
پنجگانه بهیور معناداری  )p>3/331افزایش داشتهاند.
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ملکه سادات سیدی و همکاران

ا ربخشی آموزش توویت حواس پنجگانه بر توانمندی دانشآموزان اختلال یادگیری ریایی

جدول  :9نتایج تحلیل کوواریانس با اندازهگیری مکرر برای مؤلفههای توانمندی شناختی و مهارتهای اجتماعی
خردهمؤلفه

مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

معناداری

اندازه اثر

آمازگری

3/30

1

3/30

99/11

>3/331

3/20

حافله کاری

9/23

1

9/239

139/391

>3/331

3/93

برنامهریزی راهکردی

9/33

1

9/33

113/30

>3/331

3/93

سازماندهی

2/41

1

2/41

04/12

>3/331

3/21

نلارت

3/39

1

3/39

123/49

>3/331

3/91

رفتار اجتماعی مناس

1/23

1

1/23

31/49

>3/331

3/03

رفتار میراجتماعی

13/93

1

13/93

393/49

>3/331

3/41

پرخاشگری و رفتار تکانشی

2/24

1

2/24

110/43

>3/331

3/91

ایمینان زیاد به خود داشت

3/93

1

3/93

32/22

>3/331

3/33

رابحه با همسالان

3/139

1

3/139

2/344

3/134

3/32

مؤلفه

توانمندی شناختی

مهارتهای اجتماعی

نتایج ت لی نشتتان میدهد که تمامی مؤلاههای توانمندی شتتناختی و

پتایتداری توویتت حواس پنجگتانته بر مؤلاتههتای توانمندی شتتتناختی و

مؤلاتههتای مهتارتهتای اجتمتاعی بته میر از مؤلاته رابحته بتا همستتتالان

مهتارتهتای اجتماعی دانشآموزان با اختلال یادگیری در جدول  3ارائه

 )p=3/134در متتداخلتته توویتتت حواس پنجگتتانتته بتتهیور معنتتاداری

شده است.

 )p>3/331افزایش داشتتتتتهانتد .نتتایج آزمون بنارونی جهتت بررستتتی
جدول  :5نتایج آزمون بنفرونی جهت بررسی پایداری تقویت حواس پنجگانه بر مؤلفههای مهارتهای اجتماعی و توانمندی شناختی
خردهمؤلفه
آمازگری
حافله فعال
برنامهریزی راهکردی
سازماندهی

پسآزمون

13/02

پیگیری

0/34

پسآزمون

13/90

پیگیری

11/11

پسآزمون

14/3

پیگیری

13/43

پسآزمون

0/09

پیگیری

0/32

پسآزمون

13/33

پیگیری

0/ 3

>3/331
3/391
>3/331
3/103
>3/331

رفتار اجتماعی

پسآزمون

32/2

پیگیری

90/49

پسآزمون

29/33

پیگیری

19/2

پرخاشگری و رفتار

پسآزمون

23/40

تکانشی

پیگیری

19/20

ایمینان زیاد به خود

پسآزمون

12/20

داشت

پیگیری

19/20

پسآزمون

29/12

پیگیری

14/33

مناس
رفتار میراجتماعی

رابحه با همسالان

3/133
3/309
3/329
3/209
3/119

جتتدول  3نتتتتایتج آزمتون تتعتتدی ت بتونتارنی را برای همستتتنجی

میدهتد .برای مؤلاتههتای آمازگری ،برنامهریزی راهکردی ،و نلارت در

خردهمؤلاههای متغیر توانمندی شتتتناختی و مهارتهای اجتماعی نشتتتان

گروه آزمایش میانگی نمرات تصتتت ی شتتتده در مرحله پسآزمون در
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نلارت

مرحله

میانگین اصلاح شده

معناداری

خردهمؤلفه

گروهها

میانگین اصلاح شده

معناداری

ا ربخشی آموزش توویت حواس پنجگانه بر توانمندی دانشآموزان اختلال یادگیری ریایی

همستتتنجی با نمرات تصتتت ی شتتتده در مرحله پیگیری کاهش داشتتتته و

جتالت

معنادار بوده استت  ،)p>3/331اما برای ستایر مؤلاهها در گروه آزمایش

مهتتارتهتتایی از ای قکیت را میآموزد :آرام بودن ،فکر کردن قکت از

میانگی نمرات تص ی شده در مرحله پسآزمون در همسنجی با نمرات

پتاستتتد دادن ،رعتایتت نوبت ،منتلر ماندن ،توجه به شتتترایط گوناگون،

تص ت ی شتتده در مرحله پیگیری کاهش داشتتته ولی معنادار نکوده استتت

بازداری پاستد ،فودان پاستدگویی در شترایط معی  ،و توجه به نشانههای

)p<3/331ر بنتابرای فریتتتیه کات نتایج مداخله برای مؤلاههای حافله

کلتامی و دیداری) .آموزش ای رفتارها به کودک کمک میکند که در

فعتتال ،ستتتتازمتتاندهی ،رفتتتار اجتمتتاعی منتتاستتتت  ،رفتتتار میراجتمتتاعی،

ارتکایات اجتماعی با تثم و دقت بیشتتتری پاستتد دهد ،در پاستتدگویی

پرختاشتتتگری ،ایمینان زیاد به خود داشتتتت  ،و رابحه با همستتتالان تثیید

عوای

و هیجانات دیگران را در نلر بگیرد و نیز به پیامدهای پاسد خود

میشتتتود و برای مؤلاتههتای آمتازگری ،برنامهریزی راهکردی ،و نلارت

دقتت بیشتتتتری کنتد .مجموا ای رفتتارهتا موجت میشتتتود که فرد در

تثیید نمیشود.

تعاملات اجتماعی مؤدبتر ،با نزاکتتر ،آرامتر ،و صتتکورتر به نلر برستتد

هتد

پ وهش حتایتتتر بررستتتی آموزش توویتت حواس پنجگتانه بر

توانمنتتدی شتتتنتتاختی و مهتتارتهتتای اجتمتتاعی دانشآموزان بتتا اختلتتال
یتادگیری ریتایتتتی بود .نتتایج آزمون ت لی کوواریانس نشتتتان داد که
آموزش توویت حواس پنجگانه بر متغیر توانمندی شناختی و مهارتهای
اجتماعی تث یر مثکت داشتته است .نتایج پ وهش حایر با پ وهش زراعتی
و همکاران  )13مکنی بر ا ربخش بودن توانمندستتتازی شتتتناختی بر بهکود
عملکرد ریایی دانشآموزان با اختلال یادگیری ،همسو است .همچنی با
پ وهش بتتایرمی و همکتتاران  )19مکنی بر توویتتت توانمنتتدی شتتتنتتاختی
بهعنوان یک روش ا ربخش در درمان اختلال یادگیری ریایتتتی همستتتو
استتتت .نتایج پ وهش حایتتتر با پ وهش کتای و همکاران  )23مکنی بر
نوش حواس در یادگیری که سک بهکود درک دانشآموزان در یادگیری
مااهیم ریایی شد ،در یک راستا قرار دارد .نتایج ای پ وهش با پ وهش
آک ینتار و همکتاران  )29که به ت لی ا رات م رک بویایی پرداختند و
نتایج پ وهش آبکاریکی و همکاران  )20مکنی بر ا ربخشتتی بودن بازی با
کلمات احستتتاستتتی و تکدی فرایند یادگیری به یک تجربه لذتبخش با
درگیری حواس مختل

توجهی افزایش یتابتد .بتا توویتت توانمنتدی شتتتناختی،کودک،

و دیگران نیز مهارتهای اجتماعی آنها را بهتر ارزیابی کنند.

بحث و نتیجهگیری
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ملکه سادات سیدی و همکاران

بر بهکود فرایند یادگیری و مهارتهای اجتماعی،

همسویی دارد.
پ وهش مکاری بناب و همکاران  )14نیز نشان داد که توویت حواس
پنجگانه بر حافله فعال ستتک میشتتود که کودک توانایی بیشتتتری برای
رمزگشایی اجتماعی به دست آورد و به تاسیر سریع سرندهای هیجانی و
اجتمتاعی قتادر شتتتود و در نتیجه مهارتها و تعاملات اجتماعی او بهیور

در تکیی حتتاصتتت از نتتتایج ای پ وهش میتوان گاتتت کتته توویتتت
حتواس پنجگتتانتته بر توانمنتتدی شتتتنتتاختی و مهتتارتهتتای اجتمتتاعی
دانشآموزان با اختلال یادگیری ریایتی مؤ ر بوده است .یکی آنچه گاته
شد ،دانشآموزان با اختلال یادگیری ریایی در کنشهای اجرایی دارای
یتتتع هتای عمدهای هستتتتند و همچنی در حوزههای ستتتازماندهی و
برنتامتهریزی و بتازداری ،مشتتتکلتات بیشتتتتری را در موتایستتته با ستتتایر
دانشآموزان فاقد اختلال از خود نشتتتان میدهند  .)12در نتیجه میتوان
بیتتان کرد کتته آموزش توویتتت حواس پنجگتتانتته بر کتتاهش مشتتتکلتتات
توانمندی شناختی و مهارتهای اجتماعی در ای محالعه مؤ ر بوده استر
بدی معنا که مداخلههای حستتتی انجام شتتتده با بهکود کنشهای اجرایی
مختل

زیربنایی ،باعث بهکود توانمندی شناختی افراد نمونه شده است .با

ت ریکات دیداری ،شتنیداری ،لامسته ،نشایی ،و بویایی میتوان به بهکود
حتافلته ،توجته ،برنتامتهریزی ،ستتتازمتاندهی ،نلتارت کته از مؤلاههای
توانمندی شتتتناختی استتتت ،کمک کرد .همچنی آموزش توویت حواس
پنجگانه میتواند باعث افزایش پاستتتدهای بهنجار و کاهش مهارتهای
اجتمتاعی نامناستتت  ،کاهش پرخاشتتتگری ،کاهش ایمینان زیاد به خود
داشتت و افزایش نستکی ارتکاا با همستالان شودر بنابرای توویت آموزش
حواس پنجگانه بر مهارتهای اجتماعی نیز ا ربخش بوده است.
به یور کلی نتایج حاصتت از ای پ وهش نشتتتان داد آموزش توویت
حواس پنجگتتانتته در توانمنتتدی شتتتنتتاختی و مهتتارتهتتای اجتمتتاعی
دانشآموزان بتا اختلتال یادگیری ریایتتتی نوش مؤ ر دارد ،اما ای نتیجه
باید در بافت م دودیتهای روششناختی ای محالعه مورد استتااده قرار
39
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ملکه سادات سیدی و همکاران

گیرد .از م دودیتهای ای پ وهش من صتتتر بودن گروه نمونه پ وهش

ملاحظات اخلاقی

بته دانشآموزان پتایته یکم استتتت و یافتههای ای پ وهش قاب تعمیم به

پیروی از اصررول اخلاپ پژوهش :ای مواله برگرفته از رستتتاله دکترای نویستتتنده

جامعه مورد نلر است و برای تعمیم به سایر پایههای ت صیلی و گروههای
ستنی باید با احتیاا عم شود .در ای مورد پیشنهاد میشود یم تکرار

نخستت مواله در رشتته روانشتناستی تربیتی با کد  102303340در دانشگاه آزاد اسلامی
واحتتتد بتتتیتتترجتتتنتتتد و مصتتتتتوبتتته اختتتلتتتاق در پتتت وهتتتش بتتتا شتتتتتنتتتاستتتتته
 IR.BIRJAND.REC.1399.002و ریایت کام افراد نمونه انجام شده است.

ای محالعه روی ستتایر گروههای ستتنی و موایع ت صتتیلی مختل  ،برای

حامی مالی :ای پ وهش بدون هیچ گونه حمایت مالی از سازمان یا نهادی انجام شده

ستتتایر موولههای با اختلال یادگیری خاص به خصتتتوص نوآموزان پیش

است.

دبستتتتتانی نیز اجرا شتتتود .لتازم به اکر استتتت که عدم وجود برنامههای

نقش هر یک از نویسرندگان :ای مواله برگرفته از رستاله دکترای نویسنده یکم و با

آموزشتتتی و متداخلتهای منحکی بر حواس پنجگانه در ایران و م دودیت

راهنمایی و مشاوره سایر نویسندگان انجام شده است.

زمتانی مراکز آموزشتتتی جهتت توویت حواس پنجگانه دانشآموزان در

تضاد منافع :نویستندگان اعلام میکنند که هیچگونه تضاد منافعی در ای محالعه وجود

فرایند یادگیری احساس میشود .در نتیجه استااده از برنامههای مداخلهای
توویت حواس پنجگانه با استااده از وسای متنوا آموزشی و نرمافزارهای
آموزشتتتی ننتدحستتتی در مراکز مشتتتکلات یادگیری و مدارس ابتدایی

نداشته است.
تشکر و قدردانی :از تمامی همکاران و دانشآموزان عزیز و خانوادههای م ترم آنان
کته بتا متا در مراحت مختل

اجرای ای محتالعته همکتاری کردند ،تشتتتکر و قدردانی

میکنیم.

می توانتد در جهت توویت توانمندی شتتتناختی و مهارتهای اجتماعی و
تسهی یادگیری مااهیم ریایی ماید باشد.
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