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Abstract 

Background & Objectives: Reading and its disability are the major learning areas that can specifically challenge students with Learning 

Disabilities (LDs). Students with LDs are more significantly affected by cognitive problems. These students often grapple with disorganized 
thinking that can, in turn, generate other problems, like issues in problem-solving, planning, and life organizing. The role of cognitive ability in 

various LDs and the need for improving this ability has been well documented. When managing students with LDs, the primary focus must be 

on nurturing the 5 senses. This could be achieved using multi-sensory teaching techniques to help the learners grasp new data by various methods. 
The present study aimed to investigate the effects of the 5 senses enhancement on cognitive ability in students with LDs. 

Methods: This was a quasi-experimental study with a pretest-posttest-follow-up and a control group design. The population of the study 

consisted of all students referring to the Correction Center for Learning Disorders in Ferdows City, Iran, in the academic year of 2019-2020. The 
convenience sampling method was used to select a sample of thirty 7-8-year-old students with LDs. The selected students were randomly 

assigned into the control and experimental groups. PASS was applied to determine the sample size. Moreover, the error level (0.05) and the test 

power (0.9) was used to determine the sample size (n=15/group). In other words, the total sample size of the study was estimated to be 30 
subjects. The inclusion criteria of the research were being diagnosed with LDs; presenting hearing and vision health according to the assessment 

plan; studying in regular public schools, an age of 7-8 years, and no mental health issues. The exclusion criteria of the study included absence 
from ≥2 sessions, simultaneous participation in another program, and receiving training on learning and completing homework for each session. 

To ensure the absence of intellectual disabilities in students, the Wechsler Intelligence Scale for Children (Wechsler, 2003) was administered. 

For cognitive assessment, the Behavior Rating Inventory of Executive Function (Gioia et al., 2000) was completed by the parents in all evaluation 
stages. The experimental group received the 5 sense enhancement training (ten 70-minute sessions, 3 sessions/week); however, the controls 

received no treatment. Two months after the intervention, the follow-up test was performed. The control group also received training courses to 

observe all ethical principles. To analyze the obtained data, descriptive statistics, such as mean and standard as well as repeated-measures 
Analysis of Variance (ANOVA) and Bonferroni posthoc test were used. Statistical analyses were performed in SPSS at the significance level of 

0.05. 

Results: The ANOVA data of cognitive ability was significant for time effect (within the subjects) (p<0.001), group effect (intermediate subjects) 
(p<0.001), and time*group effect; the effect of group intervention for cognitive ability equaled 0.708. Thus, there was a significant difference in 

cognitive competence between the experimental and control groups during the research stages, highlighting the effects of the intervention. 

Moreover, in the experimental group, a significant difference was observed in cognitive ability between pretest and posttest and follow-up stages 
(p<0.001). However, there was no significant difference between the posttest and follow-up stages (p=0.207), reflecting that the effect of the 

intervention in the follow-up stage remained stable. 

Conclusion: The present study findings suggested that the five-sense enhancement training can be effective as a timely intervention on cognitive 
ability in students with reading disabilities; thus, implementing this training is recommended to LD instructors.  

Keywords: Five senses, Cognitive ability, Learning disability. 
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  .۳۳(:11؛ )۴۰۰1ی ناتوان مطالعات مجله 1
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 .دیکن عیتوز وی بردارنسخهی رتجاریغ طوربه ،یاصل نسخٔه به مناسب ارجاع شرط با را مقاله نیا در شده منتشر مواد که دهدیم زهاجا شما به که است شده منتشر

 
 دهیچک

مندی گانه بر توان. هدف از انجام این پژوهش بررسی آموزش حواس پنجهستند یدچار مشکالت شناخت یآموزان عاداز دانش شتریب ی،ریادگیآموزان با اختالل دانش زمینه و هدف:
 آموزان دارای اختالل یادگیری خواندن بود.شناختی دانش

آموزانی تشکیل دادند که در سال دانش را تمامی آماری جامعٔه. پیگیری بود و مرحلٔه گواه گروه با آزمونپس-آزمونپیش طرح با آزمایشیپژوهش حاضر نیمه روش بررسی:روش
، داوطلب واجد ساله۸تا۷آموز دانش سیتعداد  بود. دردسترسصورت به یریگنمونه ؤهی. شبه مرکز مشکالت یادگیری شهرستان فردوس مراجعه کردند 1۳۹۸-۹۹تحصیلی 

ویرایش چهارم )وکسلر، -، مقیاس هوش وکسلر کودکانآموزاندانش ی درذهن یناتوان نبوداز  نانیمنظور اطمبه قرار گرفتند. گواه گروهو  شیآزماگروه  در یصورت تصادفبه شرایط
را تکمیل  (۲۰۰۰بندی رفتاری کارکردهای اجرایی )بریف( )جیویا و همکاران، آزمون و پیگیری، والدین پرسشنامٔه درجهآزمون، پسهمچنین در مراحل پیش ( اجرا شد؛۲۰۰۳
وتحلیل تجزیه نکرد. ای دریافتگواه مداخله گروه ارائه شد؛ اما هاآن مادران یبا همراه گانهتقویت حواس پنج آموزش ،ایهفتاددقیقه جلسٔه ده مدتبه آزمایش برای گروه. کردند

در نظر  ۰٫۰۵ها صورت گرفت. سطح معناداری آزمون ۲۳نسخٔه  SPSSافزار کمک نرمفرونی بهگیری مکرر و آزمون تعقیبی بونها با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازهداده
 گرفته شد. 

ی در شناخت یمندتوان ریمتغ(؛ همچنین در p<۰٫۰۰1)بود معنادار گروه*زمان  اثرو  اثر گروه، اثر زمان یبرا یشناخت یمندتوان ریمتغ انسیوار لیتحلنتایج نشان داد،  ها:یافته
آزمون و پیگیری تفاوت معنادار وجود نداشت (؛ اما بین مراحل پسp<۰٫۰۰1)آزمون و پیگیری تفاوت معنادار مشاهده شد آزمون با پسروه آزمایش، بین مراحل پیشگ
(۰٫۲۰۷=p). 

آموزان با اختالل خواندن مؤثر باشد و مندی شناختی دانشبر توان ای بهنگامعنوان مداخلهتواند بهگانه میهای این پژوهش، آموزش تقویت حواس پنجبراساس یافته گیری:نتیجه
 . شودیم یهتوص ربیان مراکز اختالل یادگیریبه م آموزش مذکوراستفاده از 

 مندی شناختی، اختالل یادگیری.گانه، توانحواس پنج ها:کلیدواژه
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 مقدمه ۱
مشکالت یادگیری تهدید  واسطٔهبه  1یادگیری اختاللبا  آموزاندانش

شود.  هاآن  ۲تواند منجربه شکست تحصیلیمیاین امر شوند که می
یادگیری به اختالالت عصبی اشاره دارد که بر توانایی فرد برای  اختالل

کردن، پردازش، بازیابی یا ارتباط با اطالعات اثر دریافت، ذخیره
انواع  ینتریادگیری برای توصیف رایج اختالل اصطالح .(1)گذارد می

پریشی، پریشی، زبانخوانش)مانند  دگیری خاصیا اختالل
اختالل . (۲) رودکار میبه ۳(پریشیپریشی، محاسبهنوشتارپریشی، کنش

 در باًیمشکالت خواندن تقر یری است.ادگیاختالل  ینتررایج ،خواندن
 دهید ی دارند،ریادگیاختالالت  ی کهنوجوانان کودکان واز درصد ۷۵

 . شودیم
 یادگیری اختاللدر افراد با  ییهایکاست گرفتهتصور یهایدر بررس

 ت.اسها آن یشناخت ییاز نقص در توانایحاکنشان داده شد که 
تنها ها نهآن یو لزوم بازپرور یشناخت یهامهارت نیضرورت توجه به ا

 دارد ینقش مهم زین یمختلف رفتار یهاطهیح بلکه در یریادگیدر 
 تحصیلی عملکرد تأثیرگذار بر متغیرهای ؛ بنابراین ازجمله(۳)

ه اختالل با آموزاندانش ی نارسایی ، 4یادگیری ویژ  است.  5شناخت
 آموزاندانش تحصیلی عملکرد عنوان عامل مؤثر برشناختی به نارسایی

 حالت در انسان که کندمی اشاره موضوع این یادگیری به اختالل با
 یا دیگر کاری مداخلٔه اما را دارد؛ مدنظر کار دادنانجام توانایی عادی
 دقتیبی با عملکرد فرد که شودمی موجب پرتیحواس ایجاد عامل
 نیز 6شناختیاصطالحاً ترمیم مندی شناختی که. توان(۴)باشد  همراه
 و نقایص بهبود آن اصلی هدف که است درمانی روش شود،می نامیده

 توجه و تمرکز اجرایی، عملکرد حافظه، ازقبیل شناختی عملکردهای
مندسازی هایی که با هدف افزایش توان. پژوهش(۵،۶) است
، بر تقویت بُعد اندآموزان دارای اختالل یادگیری صورت گرفتهدانش

 از بیشتر یادگیری اختالل با آموزاندانش .(۷،۸)شناختی تأکید دارند 
 تفکرات اغلب آموزان عادی دچار مشکالت شناختی هستند ودانش

 و ریزیبرنامه را در حل مسئله و مشکالتی که دارند اینایافتهسازمان
مندی کند؛ بنابراین توجه به نقش توانها ایجاد میآن زندگی سازماندهی

 شود.شناختی در انواع اختالل یادگیری و لزوم تقویت آن آشکار می
آموزان مندی شناختی دانشبه باور برخی پژوهشگران، ضعف در توان

 گانهپنج گانه است. حواسبه تقویت حواس پنجتوجهی دلیل بیبه
 را خود پیرامون دنیای توانندمی افراد هاآن ازطریق که است هاییکانال

 بدو از. دهند وفق بهتر را خود و کنند کسب اطالعات آن تا از بشناسند
 صورتبه را خود حواس بیشتر، کودکان هرچه پیشرفت با تولد و

 محیط به مربوط اطالعات دهد اجازه هانآ به که عملکردی با هماهنگ
 گیرند. محققان طیفمی کاربه و کننداصالح می کنند، انتخاب را

 است اکتشاف فعال پی در کنند کهمی پیشنهاد را مطالب از ایگسترده
 برای را فرصت این هاآن .برانگیزد را کودکان حواس همٔه دارد و سعی

 فراهم کودک شنوایی و چشایی ه،المس بینایی، ازطریق حواس یادگیری

                                                      
1. Learning disability (LD)  
2. Academic failure 
3 . Parasite reading, language parasitism, parasite writing, parasitic 

action, aphasia calculation 

 اولین در ویژهبه که شوندعملی می گسترش باعث همچنین کنند؛می
 . (۹،1۰)دارد  اهمیت بشر پیشرفت مراحل

صورتی ای از نظر یادگیری دارد و بهمغز انسان، ساختار پیچیده
های حسی سازماندهی شده است که اطالعات دریافتی از کانال

های چندحسی دارای دهد. شیوهمشارکتی بسط میطور متفاوت را به
که حواس با تفکر ما نیز سر و طوریمنافع شناختی متعددی است؛ به

ها و مفاهیم انتزاعی به محتوای نمایشی چندحسی، کار دارد. تبدیل داده
بخشد و با فرایندهای های علمی بهبود میآموزان را از مدلدرک دانش

. حواس و (11) ارتباطات درونی داردبینایی، شنوایی و منطقی 
حسی بر پنج حس هستند و هر فرد درواقع یادگیری هر دو کلی و مبتنی

جای داشتن پنج حس مجزا(. یکپارچه با پنج کانال متفاوت دارد )به
ها به مغز، به پشتیبانی این حواس کارگیری این حواس در انتقال پیامبه

گونه گفته شده است که حواس یناز یکدیگر بستگی دارد؛ بنابراین ا
هایی دارند و یادگیری کارآمد ازطریق بینایی و شنوایی محدودیت

 . (1۲)آید دست میکارکردن همٔه حواس با یکدیگر به
عنوان افرادی که اساساً از سوی دیگر ماهیت یکپارچٔه یادگیرندگان به

انسان هستند و از ابعاد مختلف )جسم، ذهن، عواطف، روح( و 
ها در اند، نیاز دارد که همٔه محرکهای حسی متفاوت تشکیل شدهاندام

فرایند باید طوری طراحی  کار گرفته شوند؛ بنابراین اینفرایند تدریس به
  ٔهمه هایی کهراه کار گیرد. دانستنهای حسی را بهشود تا حداکثر اندام

 نخاطرسپردبه و یادگیری اثرات کردن،پردازش بر انسان حواس
(. 1۰است ) مهم یادگیری سیستم برای گذارد،می اطالعات تأثیر

 یژهوهب ،کنندیکار م یادگیریاختالل  با یادگیرندگانکه با  معلمانی
به ها این روشدانند که ینظر ارزشمند م ینرا از ا یچندحس یهاروش

کند. ها درک از روش یفید تا اطالعات را با طنکنیکمک م یادگیرنده
 یبرا یروش عال یزکند نیم یرحواس را درگ که همٔه ییهاتیفعال

 یمرور» با و همکارانیلد کوف که. چناناست یناتوان یدارا یادگیرندگان
 اختاللآموزان با در کار با دانشیند، گویم «یادگیری یهابر روش
حواس با استفاده از  یمعطوف به پرورش تمام یتمرکز اصل یادگیری،

. باوجود تأثیرات (1۳) تا حد امکان است یسچندح یهایکتکن
گانه بر یادگیری، در زمینٔه آموزشی، حواس بینایی و شنوایی حواس پنج

های بویایی و چشایی باتوجه روند و اثر محرککار میو المسه بیشتر به
به اثرگذاری بر توجه، تمرکز و حافظه در فرایند یادگیری نادیده گرفته 

 توانندآموزان میای، دانشفاده از ابزار چندرسانه. با است(1۴)شود می
 را با تصاویر بویاییهای رسانه رسانه ازجمله چند یا زمان یکطور همبه

 سنتی هایرسانه دیگر با زمان رسانٔه معطربا کاربرد هم. مطابقت دهند
و کیفیت تجربه را بهبود  خاطرآوردنتوان درک و عملکرد، توانایی بهمی

 . (1۵)بخشید 
-های دیدارینقش بنیادی محرک بویایی در فرایند تدریس از پیام

دهد. ها را افزایش میگیرد؛ بلکه کارآمدی این پیامشنیداری پیشی نمی
کنند تا با شنیداری کمک می-های دیداریهای بویایی به پیاممحرک

4. Special learning disorder 
5. Cognitive impairment 
6. Cognitive repair 
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۳ 

تر کدگذاری شوند. محرک کد عاطفی، در مغز راحتافزودن یک 
کن است با اثرگذاری بر این تفسیر و حالت اثرات مهمی بر بویایی مم

کارآمدی سرعت و عملکرد یادگیری داشته باشد که درنهایت بر رفتار 
حس بویایی در ادغام با حواس دیگر نقش مهمی انسانی نیز اثر دارد. 

خو و اثرات مثبتی بر عملکرد شناختی، ودر ادراک، حافظه و خلق
عنوان و مهارت نوشتن دارد و بهخالقیت، پیشرفت ریاضی 

محرک بویایی بر  .(1۶)دهندٔه شناختی توصیف شده است سازمان
های گذارد و محیطاز شرایط روانی کالس اثر میکاهش استرس ناشی

کند و آمیزتر( میآمیزتر )صلحآموزان مسالمتکالسی را برای دانش
رات محرک بویایی بر توجه اثشود. سبب تسهیل یادگیری می

که همراه با تبخیر و انتشار روغن بوهای طوریچشمگیری دارد؛ به
توان در آغاز کالس، توجه خالص یا افزایش جذابیت مواد به بو می

آموزان را به موضوعات اصلی افزایش داد. اثرات مثبت محرک دانش
کارگیری بوها در معابد و اماکن مقدس بویایی بر تمرکز یکی از دالیل به

التحریر و نیز انتشار کردن روی تجهیزات کالس و لوازمسپریاست. ا
آموزان یا حداقل در فازهای متفاوت کالس، سبب افزایش تمرکز دانش

ها را کارآمدتر و شود. همچنین محرک بویایی پیامحفظ تمرکز می
کند و اثرات مثبتی بر حافظه دارد. ثابت شده است، تر کدسازی میساده

دهند در یادآوری موضوعات شان را از دست مییاییافرادی که حس بو
عنوان عامل توان بهمشکالتی دارند؛ بنابراین محرک بویایی را می

کار گرفت و این پشتیبانی درخصوص پایدارسازی پشتیبان حافظه به
. (1۷)شده در ذهن یادگیرنده نقش نسبتاً مهمی دارد دانش آموخته

و حواس  ریدر ادغام با سا ییشاو چ ییایبو یهامحرکنقش  نیهمچن
خاطرسپردن اطالعات بررسی شد. نتایج نشان اثرات آن بر یادگیری و به

زمان درمعرض استنشاق روغن طور همآموزان بهدانش که داد هنگامی
ها در درصد از آن ۶۵گیرند، مرکبات با مصرف شکالت و قهوه قرار می

خاطرسپردن دگیری و بهآزمایش اثرات ادغام بویایی و چشایی بر یا
های مجزای بویایی و چشایی اطالعات، نتایج بهتری درمقایسه با گروه

 (. 1۰کسب کردند )
 نیب و رابطٔه دارند نیز در ادراک احساسات ینقش مهم گانهپنجحواس 

گانه و از سوی دیگر رابطٔه احساسات با پنجاحساسات و حواس 
 اس و احساسات، چشایی. در توزیع حواست کینزد اریبسیادگیری 

درصد و ۵بویایی  درصد،11شنوایی  درصد،۲1یی نابی درصد،۲۷
 ی، شادیاساس یعواطف اصلدرصد و همچنین در توزیع ۳المسه 

 اندوه و غم درصد،1۹ تعصبانی درصد،۴1 یعنیدرصد  ینشتریب
را نشان  درصد۹ یزدگشگفت تدرنهای و درصد1۵ ترس درصد،1۶

، شناختی مندیو توان حساسات بر فرایندهااثر ا؛ بنابراین (1۸)داد 
د که سرنظر میعالوه، بهمرکز توجه بسیاری از مطالعات اخیر است. به

 ؛اطالعات در یادگیری دارد قوی در بازگردانی و ذخیرٔه یاحساسات نقش
 سازی موادی که مربوط به حافظٔه، فعالکردذکر  طورکه باورهمان

یابد سازی احساسی در یادگیری بهبود میفعال واسطٔهمدت است، بهبلند
 سفورگا؛ همچنین (1۹)شود میبازگردانی اطالعات منجربه تسهیل  و

های پردازش های عاطفی و استراتژیای بین حالترابطه کرد،بیان 
روش فکری افراد و کیفیت  برحاالت عاطفی . اطالعات وجود دارد

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

احساسات منفی  مثالً ؛گذاردمینیز بر توجه اثر  وپردازش اطالعات 
تواند توجه را کاهش می شکست در انجام وظیفه بارٔهمانند نگرانی در

 برشامل اثر منفی امر دهد و عالقه به یادگیری را کم کند. این 
فعال را  شود که بخش مهمی از حافظٔهدستاوردهای شناختی نیز می

 .(۲۰) طلبدمی
های استکی ر پژوهشد باتوجه به مروری بر تحقیقات مشخص شد که

های چندحسی ( روش۲۲( و شهنی ییالق و همکاران )۲1و همکاران )
لمسی( بر انواع اختالل یادگیری در ایران انجام  شنیداری، )دیداری،

گانه در زمینٔه ولی تحقیقی دربارٔه آموزش حواس پنج ؛شده است
ان آموزمندی شناختی دانشمندی شناختی یافت نشد. اهمیت توانتوان

و نوشتن  نیازهای ضروری خواندنعنوان پیشدارای اختالل یادگیری به
آموزان و کردن محیط آموزشی فعال با مشارکت دانشو فراهم

گانه همراه با لذت یادگیری و به دور از زمان حواس پنجدرگیرکردن هم
استرس فضای آموزشی سبب شد این پژوهش انجام شود؛ بنابراین 

گانه هش حاضر بررسی اثربخشی آموزش حواس پنجهدف از انجام پژو
بویایی، چشایی( بر  لمسی، بویایی، شنیداری، )شامل حواس دیداری،

 حافظٔه کاری، های آن )شامل آغازگری،مندی شناختی و مؤلفهتوان
آموزان دارای سازماندهی، نظارت( در گروه دانش ریزی راهبردی،برنامه

 .اختالل خواندن بود

 بررسیروش 2

 آزمون وپس-آزمونشیبا طرح پ یشیآزمامهینپژوهش حاضر، روش 
تشکیل  یآموزاندانش را تمامیآماری  ٔهبود. جامع یریگیپ مرحلٔههمراه به

 یریادگیبه مرکز مشکالت  1۳۹۸-۹۹ی لیکه در سال تحص دادند
و  بود دردسترس ؤهیشبه یریگشهرستان فردوس مراجعه کردند. نمونه

 مشکالت ، داوطلب واجد شرایطهسال۸تا۷وز آمدانش سیتعداد 
قرار گرفتند.  گروه گواهو  شیگروه آزما در یصورت تصادفهب

افزار از نرم قیتحق نیا یبرا الزمو  نهیبه درخصوص حجم نمونٔه
PASS نییتع منظوربه یتخصص یافزاراستفاده شد که نرم 1۵ نسخٔه 
 محاسبٔهبا  است. یآمار یهااز آزمون یعیوس فیط ینمونه براحجم 

گروه گواه و  شیآزماگروه در  قیتحق یاصل ریمتغهای نیانگیمقدار م
( ۰٫۳۷)آمیخته  اریانحراف مع نیانگی( و م۰٫۶۴و  1٫۰۵) خواندن

ی و نمونٔه اولیه مقدمات ایاساس مطالعهبراثر  اندازٔه ٔهیبرآورد اولبرای )
ن آزمون و توا ۰٫۰۵ی درنظرگرفتن سطح خطا نی( و همچنسی نفر

 یعبارتهشد. ب نیینفر تع پانزدههر گروه  یبرا الزم نمونٔه، ۰٫۹د حدو
. (۲۳،۲۴)د نفر برآورد ش سیگواه  وهگرو  شیآزماگروه مجموع  یبرا
 هوش  ٔنمره ،آموزاندانش ی درذهن یناتوان نبوداز  نانیمنظور اطمبه
 1ویرایش چهارم-آمده براساس مقیاس هوش وکسلر کودکاندستبه
  ٔ از نمونه ۹۰ از کمتر یهوش  ٔآموزان با بهرهو دانش کار رفت( به۲۵)

 عبارت پژوهش بهآموزان دانش ورود های. مالکپژوهش حذف شدند
داشتن سالمت  های تشخیص اختالل یادگیری؛دارابودن مالک: از بود

عادی  مدارس در شنوایی و بینایی براساس طرح سنجش؛ تحصیل
های خروج ذهنی. مالک ناتوانی فقدان ساله؛۸ات۷دولتی و حداقل سن 

بیشتر، دریافت  از پژوهش شامل دو جلسه غیبت یاآموزان دانش
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۴ 

ندادن های مربوط به یادگیری و انجامزمان شرکت در برنامه و آموزشهم
 تکالیف مربوط به هر جلسه بود. 

 کار رفت.ابزارهای زیر در پژوهش به
ایش چهارم: این مقیاس که ویر-مقیاس هوش وکسلر کودکان -

 برای جامع بسیار ابزارارائه شده است،  ۲۰۰۳ وکسلر در سال طتوس
 صیو تشخی غربالگر درهوش است و  مطرح در ینیسنجش گروه بال

شامل  آزمون نیا. (۲۵) دارد یریگاندازه ییتوانا ،یریادگیهای اختالل
 ،یکالمفهم  اسیالف. مق :استآزمون خرده پانزدهو  اسیچهار مق

و دو  دنیها، واژگان، فهمشامل شباهت یآزمون اصلسه خرده یدارا
 اسیشامل اطالعات و استدالل کلمه است؛ ب. مق نیآزمون جانشخرده

با مکعب،  یشامل طراح یآزمون اصلسه خرده یدارا ،یاستدالل ادراک
شامل  نیآزمون جانشخرده کیو  سیاستدالل ماتر ر،یتصو میمفاه
آزمون دو خرده دارای فعال، ٔهحافظ اسیاست؛ ج. مق ریتصو لیتکم
آزمون خرده کیحرف و -عدد یتوال عدد و تیفشامل ظر یاصل

دو  یسرعت پردازش، دارا اسیشامل محاسبات است؛ د. مق نیجانش
آزمون خرده کیو  یابیو نماد یشامل رمزگذار یآزمون اصلخرده
ها آزموناالت خردهؤکردن است. تعداد و نوع سشامل حذف نیجانش

 گرید یآزمودن با یاالت هر آزمودنؤتعداد س ؛ همچنینبا هم فرق دارد
 یدهپاسخ زانیو م یدهپاسخ زمانی ٔهمحدود ،یبراساس سن آزمودن

 و خام نمرات محاسبٔه از پس. است متفاوت توقف، ٔهقاعد یبرمبنا
 ترازشدٔه نمرات کردنجمع با آزمون،خرده هر ترازشدٔه نمرات
 اسینمرات هوش در چهار مق اس،یهای مربوط به هر مقآزمونخرده

 محاسبه پردازش سرعت و فعال ٔهحافظ ،یاستدالل ادراک ،یمفهم کال
دست و هوشبهر کل به یو عمل ینمرات هوشبهر کالم انپای در شود.می
از  هوشی ٔهها و بهرآزموناعتبار خرده یبررس یوکسلر برا (.۲۵) دیآمی

 ٔهاعتبار بهر بیاستفاده کرد. ضر ییو بازآزما یسازمهیدون یهاروش
آزمون از روش  نیا ییروا یبررس ی. برادست آمدبه ۰٫۹۷ یکل هوشی

 یعامل لیو روش تحل یهوش یهاها و بهرهآزمونخرده نیب یهمبستگ
به نقل ) است اسیمناسب مق ییروا دیاستفاده شد که هر دو روش مؤ

 و یو همکاران رواساز یون توسط صادقآزم نیا نیهمچن. (۲۶از 
 یکل هوشی ٔهاعتبار بهر بیشد که ضر ییروش بازآزمابه یابیباراعت

 (.۲۶بود ) ۰٫۹1
: این 1بندی رفتاری کارکردهای اجرایی )بریف(پرسشنامٔه درجه -

 (.۲۷ساخته شد ) ۲۰۰۰پرسشنامه توسط جیویا و همکاران در سال 
را  اسیو هشت مق استو فرم معلمان  نیفرم والد یپرسشنامه دارااین 
کنترل  ؛توجه جاییجابه ی؛بازدار :از است که عبارت کندیم یابیارز
 ی؛سازماندهی؛ راهبرد یزیربرنامه ی؛کار حافظٔه ی؛آغازگر؛ جانیه

. پرسشنامٔه مذکور یکی از ابزارهای معتبر و قابل اعتماد (۲۷) نظارت
دلیل ردازد؛ همچنین به این پاست که به سنجش کارکردهای اجرایی می

کند، در بین سایر شان ارزیابی میکه رفتار افراد را در زندگی واقعی
های مربوط به کارکرد اجرایی دارای ارزش فراوانی است. پرسشنامه

صورت لیکرت )هرگز=صفر، گاهی=یک، گذاری پرسشنامه بهنمره
بیشتر  شود که نمرٔهانجام می گذاری معکوساغلب=دو( و نمره

پرسشنامٔه بریف  .(۲۸،۲۹)دهندٔه آسیب اجرایی بیشتر افراد است نشان

متشکل از دو شاخص تنظیم رفتار و شاخص شناختی است. هریک از 
ترتیب عبارت است از: )بازداری، هایی دارد که بهها زیرمؤلفهشاخص

، نظارتجایی توجه، کنترل هیجان(؛ )آغازگری، حافظٔه کاری، جابه
توان از تجمیع نمرات ی(. درنهایت میسازماندهراهبردی،  یزیربرنامه

. (۳۰)دست آورد های پژوهش نمرٔه کل آزمون بریف را بهزیرمؤلفه
 یوسط سازندگان آن برات پرسشنامه نیاعتبار ا بیو ضر ییوار

 . آلفایگزارش شد ۰٫۹۸ یال ۰٫۸۲ن آن، یدر فرم والد ینیبال یهانمونه
 بود؛ ۸۶تا۶۸ بین پرسشنامه مقیاس هشت برای شدهمحاسبه کرونباخ
رفتار،  تنظیم شاخص برای شدهمحاسبه کرونباخ آلفای همچنین
و  ۰٫۸۹ ،۰٫۸۶ترتیب به پرسشنامٔه بریف کل نمرٔه و شناختی شاخص

 ییمحتوا ییروا یبررس زین رانیدر ا (.۳1)به نقل از  دست آمدبه ۰٫۹۳
تمام  باًیتقر ،نشان دادتوسط عبدالمحمدی و همکاران  اسیمق نیا

 .(۳1را کسب کردند ) ۰٫۷۹ یشتر ازشاخص ب عبارات پرسشنامه نمرٔه
رفتار  میبازآزمون در شاخص تنظ-آزمون ییایپا بیضر نیهمچن
 ۰٫۸۹ ییاجرا یکارکردها یکل و نمرٔه ۰٫۸۷ شناخت، شاخص ۰٫۹۰

 (.۳۲) دست آمدهب
گانه، بر حواس پنجکردن شیؤه مبتنیمنظور عملیاتیدر این تحقیق به

های علمی مربوط به نقش حواس در بر یافتهپکیج آموزشی مبتنی
شده لرید ارائه ٔهینظر یادگیری طراحی شد. مبنای نظری پکیج تلفیقی از

شده در سال ارائه  ۲( و نظریٔه اورتون گلینگهام۳۳) 1۹۸۵در سال 
( ۳۴) 1۹۸۸شده در سال ( و نظریٔه فرنالد ارائه۳۳)به نقل از  1۹۷۶

 محقق یپژوهش نظر .( بود۳۵) 1۹۸۰شده در سال و نظریٔه آیرس ارائه
ست؛ بنابراین برای بررسی ا گانه آمدهحواس پنج یقیتلف جیدر پک نیز

روایی صوری و محتوایی بستٔه آموزشی از نظر متخصصان استفاده شد، 
و  که بستٔه آموزشی در اختیار سه نفر از متخصصان قرار گرفتطوریبه

شرح  1ها در بستٔه آموزشی اعمال شد. جدول نظرات و پیشنهادات آن
پس از گانه است. ای از جلسات آموزشی تقویت حواس پنجخالصه
شرح و انتخاب نمونه به یریادگیآموزان به مرکز مشکالت دانش مراجعٔه

مکتوب از  تیکسب اعالم رضا و یبخش روش بررس شده دربیان
 پانزدهنفر( و گروه گواه ) پانزده) شیر گروه آزماد آموزدانش ن،یوالد

سپس انجام پذیرفت. آزمون شیپ و قرار گرفتند یصورت تصادفنفر( به
 یبرا یاقهیدقهفتاد جلسٔه دهمدت گانه بهحواس پنج تیآموزش تقو

پس از اتمام جلسات . اجرا شد هاآن مادران یبا همراه شیگروه آزما
انجام  یریگیآزمون پ و بعد از دو ماه،د شآزمون اجرا پس ،یآموزش

 .پذیرفت
مانند  یو پراکندگ یهای مرکزها از شاخصداده فیمنظور توصبه
 انسیوار لیها از روش تحلداده لیتحل یو برا اریو انحراف مع نیانگیم

ذکر  انیشا استفاده شد. یبونفرون یبیمکرر و آزمون تعق یریگبا اندازه
با  انسیوار لیهای روش تحلفرضشیپ یمنظور بررساست به

آزمون  ،(هاانسیوار یهمگن یبررس)برای  نآزمون لو ،مکر یریگاندازه
 ( وهاماندهیباق عیبودن توزنرمالمنظور بررسی به) لکیو-رویشاپ

 رفت. کارها( بهانسیکووار سیماتر یهمسانبرای باکس )ام آزمون
 ۲۳ ٔهنسخ SPSSافزار نرماز  یریگمذکور با بهره یآمار یهالیتحل

 . دش گرفته نظر در ۰٫۰۵ هاآزمون معناداری سطح. گرفت صورت
                                                      

1. Behavior Rating Inventory of Executive Function (BRIEF) 2. Everton Glingham 
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گانه. شرح خالصٔه برنامٔه آموزشی تقویت حواس پنج1جدول   

 جلسٔه اول

زدن اشیا داخل کیسه با چشم یء، حرف، کلمه؛ تمیز شنیداری، بازشناسی صداها؛ لمسی: حدسکردن شتمیز دیداری: پیدا
ها )شیرینی، شوری، تلخی، ترشی( با چشم بسته؛ بویایی: تشخیص بوی میوه و اسانس میوه با چشایی: تشخیص مزهبسته؛ 

 چشم بسته.

 جلسٔه دوم

مرور تکالیف قبلی؛ بینایی: پیداکردن شکل پنهان از زمینه؛ شنوایی: پیوند شنیداری، توانایی و بازشناسی صدای خاص در 
لمسی: تشخیص نرمی، زبری، گرمی، سردی مواد؛ حس چشایی: تطابق تصویر و مزه محیط دارای سر و صدای دیگر؛ 

زمان؛ حس بویایی: تشخیص بوی گل و طور هم)تصویر سیب، مزٔه سیب( تطابق کلمه و مزه )کلمٔه سیب، مزٔه سیب( به
 ها.اسانس گل

 جلسٔه سوم
اد )حرف، واژه، اعداد، تصاویر(؛ تمرکز شنیداری: نممرور تکالیف قبلی؛ بینایی: روابط فضایی درک مکان شیء یا یک 

بندی پخش صداهای مختلف و تمرکز بر صدا؛ تقویت حس لمسی: تشخیص مفاهیم بزرگ، کوچک، بلند، کوتاه و طبقه
 بندی مواد براساس چهار مزه؛ بویایی: تشخیص بوی سبزی و اسانس سبزی.ها با چشم بسته؛ چشایی: طبقهآن

 جلسٔه چهارم

افزار؛ شنوایی: آگاهی واجی: بیان های ناقص، تکمیل پازل در نرمتکالیف قبلی؛ بینایی: اکمال دیداری، تکمیل شکلمرور 
شونده براساس شکل، اندازه و های رجصحیح با حذف آوای مدنظر و بازشناسی یا تفکیک صدا؛ لمسی: به نخ کشیدن مهره

ها براساس بندی خوراکیس با انگشت؛ چشایی: تمیز چشایی و طبقهکردن حروف با خمیر بازی و لمرنگ طبق الگو، درست
بندی مواد بدون حس المسه و فقط با حس بویایی با چشم بسته )بوی میوه، چهار مزه با چشم بسته؛ بویایی: تمیز و طبقه

 گل، سبزی(.

 جلسٔه پنجم

ینه با بازی بزنگاه؛ شنوایی: اکمال شنیداری: مرور تکالیف قبلی؛ بینایی: تلفیق روابط فضایی، تمیز دیداری شکل از زم
حرکت روی تختٔه موازنه به جلو و عقب با چشم باز و  توانایی حدس درست در تکمیل کلمات و جمالت ناقص؛ لمسی:

زمان خوردن فرنگی و موز و همبندی کارت کلمات آغشته به اسانس توتبسته و تقویت حس المسٔه پا؛ چشایی: تمیز و طبقه
 فرنگی و موز با چشم بسته.بندی کارت کلمات براساس اسپری اسانس توتت یا قهوه؛ بویایی: تمیز و طبقهشکال

 جلسٔه ششم

خاطرسپاری ترتیب واحدها در فهرستی متوالی پس از مرور تکالیف قبلی؛ بینایی: تقویت ثبات شکل؛ شنیداری: توانایی به
رفتن داخل ماز؛ وی تیوپ و حفظ تعادل با کمک حس المسٔه پا/راهرفتن رکلمات(؛ لمسی: راه-حروف-شنیدن )اعداد
دادن و چشیدن آن خوراکی )میوه، شکالت، زمان با شنیدن نام مواد، تشخیصدادن به داستان کوتاه و همچشایی: گوش

ان کلمات بندی همزمان کلمات، سپس طبقهخاطرسپاری همقهوه(؛ بویایی: تشخیص و دقت در شنیدن کلمات مربی و به
 فرنگی و پرتقال.براساس بوی اسانس توت

 جلسٔه هفتم

دادن به ها و درک توالی رویدادها و گوشدقت دیداری: تشخیص سریع جزئیات با بازی تیزبین؛ شنوایی: اجرای دستورالعمل
کردن کاغذ ردار/مچالههای خارفتن روی پازل دست و پا؛ لمسی: بازی با توپهای توازن و راهجزئیات داستان تشخیص پازل

شده به کردن توپ کاغذی، )همراه با اسپری اسانس در فضای کالس(؛ چشایی: خواندن کارت کلمات اسپریو درست
زمان نوشیدن قهوه یا شکالت یا میؤه مورد عالقه؛ بویایی: خواندن کارت کلمات فرنگی، موز و پرتقال و هماسانس توت

زمان بندی کلمات براساس اسانس و همخاطرسپاری کلمات، سپس طبقهموز و پرتقال و به فرنگی،شده به اسانس توتاسپری
 نوشیدن قهوه یا شکالت.

 جلسٔه هشتم

دو: مرور تکالیف قبلی؛ دقت دیداری: تشخیص سریع جزئیات با بازی تیزبین )همراه با اسپری اسانس گل بهتلفیق حواس دو
گیری از داستان گذاری نام مناسب برای داستان کوتاه و استنتاج و نتیجهب و عنوانو میوه در فضای کالس(؛ گفتن اصل مطل

)همراه با اسپری اسانس گل و میوه در فضای کالس(؛ لمس حروف سینا و تکمیل پازل کلمات سینا؛ خواندن کارت کلمات 
زمان کلمات براساس اسانس و همبندی خاطرسپاری کلمات و طبقهفرنگی، موز و پرتقال، بهشده به اسانس توتاسپری

 نوشیدن قهوه یا شکالت.

 جلسٔه نهم

زدن کلمه، بازی با گانه: تکمیل پازل کلمات سینا، حرکت داخل پازل کلمات سینا با چشم بسته و حدستلفیق حواس پنج
کی و انتشار اسانس موز در زمان چشیدن مواد خوراشنیداری، لمسی( و همافزارهای آموزشی و فرایندی در رایانه )دیدارینرم

 کالس.

 جلسٔه دهم

، بازی با زدن کلمهحدس با چشم بسته و نایحرکت داخل پازل کلمات س ،نایپازل کلمات س لیتکم گانه:تلفیق حواس پنج
زمان چشیدن مواد خوراکی و انتشار اسانس شنیداری، لمسی( و همافزارهای آموزشی و فرایندی در رایانه )دیدارینرم

 فرنگی در کالس.تتو

 هاافتهی ۳
همسان و  تیلحاظ سن و جنسکننده بهافراد شرکت قیتحق نیدر ا

 زین یتیلحاظ جنسو بهشتند سال سن دا ۸تا۷ نی. افراد ببودندهمگن 

، هفت پسر نفر( پانزدهنفر( و گروه گواه ) پانزده) شیگروه آزمادر هر 
و انحراف  نیگانی)م یفیتوص یهاشاخص .ندشد عیتوز و هشت دختر

 و گروه گواه در شیدر گروه آزما یشناخت یمند( نمرات تواناریمع
 .ارائه شده است ۲در جدول  یریگیآزمون و پآزمون، پسشیپ مراحل
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۶ 

 هاحل سنجش در گروهامر کیتفکبه یشناخت یمندتوان اریو انحراف مع نیانگیم. ۲جدول  
 یپیگیر آزمونپس آزمونپیش شاخص گروه متغیر

 مندی شناختیتوان
 آزمایش

 ۰٫۷۷ ۰٫۷۳ 1٫1۷ میانگین
 ۰٫1۳ ۰٫1۸ ۰٫1۷ انحراف معیار

 گواه
 1٫۰۵ 1٫۲1 1٫۲۲ نیانگیم

 ۰٫1۸ ۰٫۰۶ ۰٫۰۸ اریانحراف مع

 تیرعا یمکرر، برا یریگبا اندازه انسیوار لیتحل روشقبل از انجام 
دل با استفاده از م یهاماندهیبودن باقنرمالبررسی  ی آن،هافرضشیپ

( p=۰٫۴۲۸) یلوچم تی(، آزمون کروp>۰٫۰۵) لکیو-رویآزمون شاپ

باکس ام یهابا استفاده از آزمون انسیاروکوانسیوار سیماتر یو همگن
 صورت گرفت و رد نشد. (p>۰٫۰۵) نو لو

 هایآزمودنها و درونآزمودنیبین ریثأت یمکرر برا یریگبا اندازه انسیوار لی. تحل۳جدول 

 درجٔه آزادی مجموع مربعات منبع اثر 
میانگین 
 مربعات

 اندازٔه اثر مقدار احتمال Fآمارٔه 

 آزمودنیدرون
 ۰٫۵۴۹ <۰٫۰۰1 ۳۵٫۶۳1 ۰٫۶۷۷ ۲ 1٫۳۵۴ زمان

 ۰٫۳۹۲ <۰٫۰۰1 1۸٫۸۹۴ ۰٫۳۵۹ ۲ ۰٫۷1۹ گروه*زمان

    ۰٫۰1۹ ۵۶ 1٫11۳ خطا

 آزمودنیبین
 ۰٫۷۰۸ <۰٫۰۰1 ۶۷٫۷۹1 1٫۶۲۷ 1 1٫۶۲۷ گروه
    ۰٫۰۲۴ ۲۸ ۰٫۶۷1 خطا

اثر  یبرا یشناخت یمندتوان ریمتغ انسیوار لی، تحل۳جدول باتوجه به 
ها( آزمودنی)بین و اثر گروه( p<۰٫۰۰1)ها( آزمودنی)درونزمان 

(۰٫۰۰1>p ) یمندتوان یبرا گروهی مداخلٔه اثر ٔهو اندازبود معنادار 
 یمندتوان ریمتغ کند، درمیمشخص مطلب  نای. بود ۰٫۷۰۸ یشناخت
 تفاوتمراحل پژوهش  یگواه طگروه و  شیگروه آزما نیب یشناخت

 .دهدمیمداخله را نشان  ریکه تأثدارد وجود  یمعنادار
 یمندتوان ریمتغ نیانگیم یریگیآزمون و پآزمون، پسشیپ ٔهسیمقا یبرا

کار به یبونفرون یبیو گواه، آزمون تعق شیآزماهای در گروه یشناخت
 ارائه شده است. ۴رفت که در جدول 

 مختلف یهادر زمان یشناخت یمندتوان نیانگیم یزوج سٔهیمقا ینفرونوآزمون ب جینتا. ۴ جدول
 مقدار احتمال خطای معیار برآورد تفاوت میانگین شاخص زمان متغیر

 آزمونپیش مندی شناختیتوان
 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۴۰ ۰٫۲۲۴ آزمونپس

 <۰٫۰۰1 ۰٫۰۳۶ ۰٫۲۸۶ پیگیری
 ۰٫۲۰۷ ۰٫۰۳۳ ۰٫۰۶۲ پیگیری آزمونپس

 

 گواه و خواندن در سه زمان هایگروه. 1نمودار 

 نیانگیم ی،زوج سٔهیمقا ینفرونوآزمون ب جی، نتا1و نمودار  ۴جدول 
براساس  دهند.میمختلف نشان  یهادر زمان ی راشناخت یمندتوان

 یریگیپمرحلٔه وه گواه در در گر یشناخت یمندتوان ریمتغ، جینتا
اما  ؛(p<۰٫۰۰1) تداشمعنادار آزمون کاهش پس مرحلٔه درمقایسه با
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۷ 

آزمون تفاوت پسمرحلٔه  درمقایسه با یریگیپمرحلٔه در  شیدر گروه آزما
 ریمتغ ،(. باتوجه به نمودارp=۰٫۲۰۷)مشاهده نشد  یمعنادار

بود؛ کاهش دارای گروه گواه در  یریگیپ مرحلٔهدر  ی،شناخت یمندتوان
کاهش  آزموندر پس شیگروه آزمادر  یشناخت یمندتوان ریمتغ همچنین
ی مشاهده نشد. درواقع کاهش ادیتفاوت ز یریگیپمرحلٔه و در داشت 

 دهندٔه کاهش مشکالت و درنتیجهمندی شناختی نشانمتغیر توان
 های گروه آزمایش بود. مندی شناختی آزمودنیتقویت توان

های مؤلفه ( نمراتاریو انحراف مع نیانگی)م یفیتوص یهاشاخص
آزمون، شیپ مراحل و گروه گواه در شیدر گروه آزما یشناخت یمندتوان
 .ارائه شده است ۵در جدول  یریگیآزمون و پپس

 هاحل سنجش در گروهامر کیتفکبه یشناخت یمندتوانهای مؤلفه اریو انحراف مع نیانگیم. ۵جدول 

 مؤلفه
 گروه گواه گروه آزمایش

 پیگیری آزمونپس آزمونپیش شاخص پیگیری آزمونپس آزمونپیش شاخص

 آغازگری
 1٫1۰ 1٫۲۷ 1٫1۵ میانگین ۰٫۷۴ ۰٫۷۳ 1٫1۶ میانگین

 ۰٫1۸ ۰٫1۲ ۰٫۰۹ انحراف معیار ۰٫1۷ ۰٫۲۲ ۰٫۲۶ انحراف معیار

 حافظٔه کاری
 ۰٫۹۲ 1٫۲1 1٫1۶ نیانگیم ۰٫۷1 ۰٫۶۸ 1٫1۴ نیانگیم

 ۰٫۲۳ ۰٫1۴ ۰٫۰۸ اریانحراف مع ۰٫1۶ ۰٫۲۰ ۰٫۲1 اریعانحراف م
ریزی برنامه

 راهبردی
 1٫1۹ 1٫۳۸ 1٫۴۲ میانگین ۰٫۸۹ ۰٫۹۳ 1٫۳1 میانگین

 ۰٫۲۵ ۰٫1۰ ۰٫1۸ انحراف معیار ۰٫1۸ ۰٫۲۵ ۰٫1۷ انحراف معیار

 سازماندهی
 ۰٫۸1 ۰٫۸۷ 1٫۰۳ میانگین ۰٫۶۳ ۰٫۳۹ 1٫۰۰ میانگین

 ۰٫۲1 ۰٫1۶ ۰٫1۷ انحراف معیار ۰٫1۵ ۰٫۲۲ ۰٫۲۸ انحراف معیار

 نظارت
 1٫1۵ 1٫۲1 1٫۲1 میانگین ۰٫۸1 ۰٫۷۹ 1٫1۷ میانگین

 ۰٫۲۳ ۰٫1۰ ۰٫1۴ انحراف معیار ۰٫1۷ ۰٫1۹ ۰٫1۷ انحراف معیار

ر، بررسی مکر یریگبا اندازه انسیوار لیتحل روشقبل از انجام 
از آزمون مدل با استفاده  یهاماندهیبودن باقنرمالهای فرضپیش
( و p>۰٫۰۵) وچلیم تی(، آزمون کروp>۰٫۰۵) لکیو-رویشاپ

 نباکس و لوام یهاآزمون طریقاز انسیاروکوانسیوار سیماتر یهمگن
(۰٫۰۵<p) صورت  ۵شده در جدول های مشخصبرای تمام مؤلفه

 کدام رد نشد.گرفت و هیچ
ارائه  ۶ر در جدول مکر یریگاندازهنتایج حاصل از تحلیل واریانس با 

های لفهؤمشده است. نتایج نشان داد، تفاوت معناداری در خرده
در  و نظارت یسازمانده ،یراهبرد یزیربرنامه ،یکار حافظٔه ،یآغازگر

آزمایش و گروه گواه وجود دارد.  های مختلف و بین گروهزمان
( و سپس ²η =۶۶۴٫۰تأثیرگذاری بیشتر بر شاخص شناختی نظارت )

 کدام ازهیچ نیبنابرا( بود؛ ²η =۶۵۹٫۰راهبردی )ریزی برنامه
ی شناخت یمندگانه بر توانمعنادار آموزش حواس پنج ریتأثهای هیفرض

 ،یراهبرد یزیربرنامه ،یکار حافظٔه ،یآغازگرهای شامل مؤلفه
شده در ارائه یفیآمار توص رد نشد؛ همچنینو نظارت  یسازمانده

مشکالت مرات نشان داد که های ننیانگیم سٔهیو مقا ۵جدول 
مندی شناختی و مندی شناختی کاهش دارد و درنتیجه توانتوان

 رد. دا شیافزا آنهای لفهؤم

 یشناخت یمندتوان هایلفهؤمخرده مکرر یهابا اندازه انسیوار لیتحل جی. نتا۶جدول 

 منبع اثر  مؤلفه
مجموع 
 مربعات

 درجٔه
 آزادی

میانگین 
 مربعات

 F آمارٔه
ر مقدا

 احتمال
اندازٔه اثر 

 )مجذور اِتا(

 درون آزمودنی آغازگری
 ۰٫۴۲۵ <۰٫۰۰1 ۲۰٫۶۷1 ۰٫۴۳۴ ۲ ۰٫۸۶۷ زمان

 ۰٫۵۰۷ <۰٫۰۰1 ۲۸٫۷۵۵ ۰٫۶۰۳ ۲ 1٫۲۰۶ گروه*زمان
 ۰٫۵۴۳ <۰٫۰۰1 ۳۳٫۲۴۴ 1٫۹۷1 1 1٫۹۷1 گروه بین آزمودنی

حافظٔه 
 کاری

 درون آزمودنی
 ۰٫۴۹۹ <۰٫۰۰1 ۲۷٫۸۷۷ ۰٫۸۶۴ ۲ 1٫۷۲۹ زمان

 ۰٫۳۶۳ <۰٫۰۰1 1۵٫۹۸۸ ۰٫۴۹۶ ۲ ۰٫۹۹1 گروه*زمان
 ۰٫۶۳۸ <۰٫۰۰1 ۴۹٫۲۵۵ 1٫۴۹۷ 1 1٫۴۹۷ گروه بین آزمودنی

ریزی برنامه
 راهبردی

 درون آزمودنی
 ۰٫۴۲۰ <۰٫۰۰1 ۲۰٫۲۹1 ۰٫۸۰۹ ۲ 1٫۶1۷ زمان

 ۰٫1۶۶ ۰٫۰۰۶ ۵٫۵۹۳ ۰٫۲۲۳ ۲ ۰٫۴۴۶ گروه*زمان
 ۰٫۶۵۹ <۰٫۰۰1 ۵۴٫1۸1 ۰٫۸۵۳ 1 ۰٫۸۵۳ گروه بین آزمودنی

 سازماندهی
 ۰٫۵۵۲ <۰٫۰۰1 ۳۴٫۴۴۸ ۲٫۲۰۲ ۲ ۲٫۴۰۴ زمان درون آزمودنی

 ۰٫۲۸۷ <۰٫۰۰1 11٫۲۸۴ ۰٫۳۹۴ ۲ ۰٫۷۸۸ گروه*زمان
 ۰٫۴۳۰ <۰٫۰۰1 ۲1٫11۶ 1٫1۳۹ 1 1٫1۳۹ گروه بین آزمودنی

 نظارت
 درون آزمودنی

 ۰٫۳1۲ <۰٫۰۰1 1۲٫۷1۷ ۰٫۳۸۸ ۲ ۰٫۷۷۶ زمان
 ۰٫۲۶۰ <۰٫۰۰1 ۹٫۸۳۴ ۰٫۳۰۰ ۲ ۰٫۶۰۰ گروه*زمان

 ۰٫۶۶۴ <۰٫۰۰1 ۵۵٫۴۴۴ 1٫۵۶۷ 1 1٫۵۶۷ گروه بین آزمودنی
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۸ 

 نمودار آغازگری                           نمودار حافظٔه کاری                       ریزی راهبردیبرنامه                 

 سازماندهی                                              نظارت                                              

 ندر سه زماشناختی در گروه آزمایش و گروه گواه  مندیهای توانمؤلفه .۲ نمودار

 گروهآزمایش و  را در گروه یشناخت یمندتوان هایلفهؤم رفتار ۲نمودار 
 لفٔهؤم یبرا ،۲ . باتوجه به نموداردهدمیدر سه زمان نشان گواه 
آزمون آزمون تا پسشیاز زمان پ آزمایشدر گروه  یراهبرد یزریبرنامه

از زمان  مشاهده شد؛ همچنینگروه گواه  درمقایسه با یشتریکاهش ب
و  بودزمان قبل  درمقایسه با یمترکاهش کدارای  یریگیآزمون تا پپس

 یبرا. داشت یشتریب ریثأآزمون تآزمون تا پسشیآموزش در زمان پ
در گروه  ینظارت و سازمانده ،یآغازگر ،یکار حافظٔه هایلفهؤم

گروه گواه کاهش  درمقایسه باآزمون آزمون تا پسشیزمان پ ازآزمایش 
 یمقدار یریگیآزمون تا پزمان پس از ؛ همچنینداشتوجود  یادیز
آزمون شیو آموزش در زمان پ مشاهده شدزمان قبل  درمقایسه با شیزااف

 . داشت یشتریب ریثأآزمون تتا پس

 بحث 4
 ،یینایگانه )بآموزش حواس پنج یپژوهش حاضر با هدف بررس

 آموزاندانش یشناخت یمندتوان بر (ییایبو ،ییچشا المسه، ،ییشنوا
 یورافن عصر انفجار دانش و در الل خواندن انجام شد.اخت یدارا

 جادیا یاگونهآموزان بهرا در دانش داریمؤثر و پا یریادگیتوان یچگونه م
و  اشندخودکارآمد ب یریادگیشوند و در  ختهیکرد که بتوانند خودانگ

 طیکردن محیفرض کرد که غن چنینتوان یم ؟داشته باشند زیادی زٔهیانگ
 یی،ایبوی، لمس ،ییشنوا ،یینایگانه )بدن حواس پنجکرفعالو  یآموزش

 گانٔهکه بتوان تمام حواس پنج ییهاروش یریکارگهب ( وییچشا
 یشناخت یمندتوان تیسبب تقو ،فعال کرد یریادگیرا در  انآموزدانش

  .شودها میآن یارتقا آموزان ودانش
 ریمقاد لیتعدپس از ، پژوهش حاضر نشان داد جینتا طورکههمان

مختلف وجود  یهاها در زمانگروه نیب یآزمون، تفاوت معنادارشیپ
حواس  تیتقو شتریب یرگذاریثأت ،های پژوهشافتهیطبق شت. دا
 ،یکار حافظٔهی، راهبرد یزیربرنامه، نظارت هایمؤلفه بر بیترتبه

طور اختالل خواندن به یآموزان دارادانش .بود یسازمانده ی وآغازگر
درک  ،یاصل یهادهی، انتخاب ایدهدر حافظه و خودگزارش یریچشمگ

 ؛(۳۶) هستند یآموزان عادتر از دانشفیو انتخاب راهبرد مناسب ضع
خانزاده و حسینپژوهش  جیبا نتاپژوهش حاضر  هایبنابراین یافته
حافظه و ادراک که بر بهبود عملکرد  تیتقو یاثربخش بریهمکاران مبن

های پژوهش نین یافتههمچست. همسو، (۳۷)رد مثبت دا ریثأخواندن ت
 یبخشتوان تیتقو ریثأبر تیو همکاران مبنی مانینر حاضر با پژوهش

حاضر با مطالعٔه  جینتا. همسوست، (۳۸بر حافظه و توجه ) یشناخت
 ییهمسوی ریادگینقش حواس در  دربارٔه و همکاران یپژوهش کتا

هر  یریادگی ندیو فرا سیدر تدر اشاره شد کهها آندر پژوهش  .دارد
فراهم  یریادگی رایب یریحواس، مس ریبا سا بیدر ترک ای ییتنهاحس به

اما حواس ما  ؛است تیاهم یدارا ییتنهاکه هر حس بهیدرحال ؛کندمی
 کنند و ما همٔهصورت هماهنگ کار میکه به اندشده یطراح یطور

(. پژوهش 11) میاآموختهس حوابا استفاده از  میدانیرا که م ییزهایچ
 اتیتجرب ایآ نکهیبر ایهمکاران مبن و چینویلیم-پژوهش کالژناحاضربا 

د به حفظ و نتوانیهای مختلف مطعم ای، بوها یداریشن ای یبصر
 ازآمده دستهب جینتا .دارد ییهمسو ،دناطالعات کمک کن تیتقو
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از بوها، هنگام استفاده  یریادگی یهابهبود مهارت هاآنپژوهش 
ادغام حس  .را نشان داد یمجاز تیامکانات واقع و ییچشا یهاحس

خاطرسپردن اطالعات و به یریادگیو اثرات آن بر  ییو چشا ییایبو
 یآموزان فقط درمعرض بخار روغنکه دانش یهنگام مشخص کرد،

که استنشاق روغن مرکبات  زمانی درصد، ۵۳٫۵، گیرندمی مرکبات قرار
که  یو هنگام درصد ۶۰٫۹۴ است ههمرا با مصرف شکالت

آموزان درمعرض استنشاق روغن مرکبات همراه با مصرف دانش
اثرات ادغام  شیها در آزمااز آن درصد۶۵ هستند،شکالت و قهوه 

 یبهتر جیخاطرسپردن اطالعات نتاو به یریادگیبر  ییچشا و ییایبو
 که اد(. پژوهش آلکاسابه و همکاران نشان د۹ند )کنمیکسب 

ای از مجموعه یابیمهم درجهت باز یدیعنوان کلبه ییایبو یهارسانه
 یهارسانه گریمعطر با د زمان رسانٔهبا کاربرد همو  کنندیعمل م ریتصاو

تجربه را  تیفیک خاطرآوردن وبه ییتوان درک، عملکرد، توانامی یسنت
 در همکارانو  ناریحاضر با پژوهش آکپ مطالعٔه (.1۵) دیبهبود بخش

 لیبه تحلها آندر پژوهش  .دارد ییهمسو یی،ایاثرات محرک بو لیتحل
وخو و اثرات مثبت خلق ،در ادراک، حافظه ییاینقش مهم محرک بو

و مهارت نوشتن  یاضیر شرفتیپ ت،یخالق ،یآن بر عملکرد شناخت
 یشناخت هندٔهدعنوان سازمانبه ییایهای بومحرک نیهمچن ؛اشاره شد

 یکارکردها نٔهیمحرک در زم نیتوجهات به نقش او  شدند فیتوص
 حافظٔه عواطف و کنترل ک،یولوژیزیو ف یشناختروان ،یرفتار

 یریادگی لیتسه ،یذهن یسازریتصو حافظه و بانیبلندمدت، پشت
کردنشان با بوها، کاهش استرس بیدر ترک یسخت و انتزاع میمفاه
شاگردان  نیب زیآممسالمت طیمح جادیا کالس و یروان طیاز شرایناش

 ییایبه نقش معنادار محرک بو همکارانو  ناریدر پژوهش آکپ شد.جلب 
اختالل  یآموزان داراو دانش یآموزان عادو آموزش دانش ییدر شناسا

حواس  مشخص کرد،همکاران  وهش ژو وژپ (.1۷) اشاره شد یریادگی
که در یطوربه ؛دنکنیم یدر ادراک احساسات باز یگانه نقش مهمپنج
 درصد،۴1 یعنی شتریدرصد ب یشاد ،یاساس یعواطف اصل عیتوز

 و درصد1۵ ترس درصد،1۶ اندوه و غم درصد،1۹ تعصبانی
  (.1۸) داد را نشان درصد۹ یزدگشگفت تدرنهای

مرکز  ،یشناخت یمندتوان و ندهایاثر احساسات بر فرا گرید سوی از
 ید احساسات، نقشرسینظر مبه .است ریاخاز مطالعات  یاریتوجه بس

 یگذارریثأت(. ۲) دارد یریادگیاطالعات در  رٔهیو ذخ یدر بازگردان یقو
اثرات ادغام  ی،ریادگیثر احساسات در ؤنقش م ،حواس بر احساسات

 ( والمسه ،ییشنوا ،یداری)د حواس ریبا سا ییو چشا ییایحس بو
اطالعات  یسپارخاطرهو ب یشناختعصبمقولٔه  ،یریادگینقش آن در 

. است یشناخت یمندگانه بر توانحواس پنج تیتقو تیاهم دهندٔهنشان
همکاران  و لدیکوف و با گفتٔه است حاضر پژوهش یهاافتهیاز  این مطلب

حواس با استفاده از  یمعطوف به پرورش تمام یبر تمرکز اصلیمبن
 ییهمسو ی،ریادگیآموزان اختالل در کار با دانش یچندحس یهاکیتکن

 تیبر تقوآموزان عالوهدانش شتریکردن حواس بری(. درگ1۳) اردد
تر قیحافظه و درک عم شتریب ییکارا و شتریادراک ب شتر،یاطالعات ب

های آموزان با حواس غالب متفاوت و با هوشدانش یآنان، برا
 یریادگیسبب بهبود  وکند میفراهم  ی راکسانیمختلف، فرصت 

ی، درس زانیربه برنامه ندتوایم طرح نیا. شودیم زیآموزان ندانش
درجهت درمان  یریادگیو مراکز مشکالت  نامعلم، شناسانروان

 کننده باشد. کمک یریادگیاختالالت 
پژوهش به  پژوهش منحصربودن گروه نمونٔه نیهای اتیاز محدود

 یهاهیپا ریبه سا جینتا میتعم رو دربود؛ ازایناول  ٔهیآموزان پادانش
ی، این های آتدر پژوهش شودیم شنهادیپ د.کر اطیاحت دیبا یلیتحص

 گرید یلیتحص یهاهیو پا یریادگیناتوان  یهاگروه ریسا مطالعه برای
 د.شواجرا  زین یدبستانشینوآموزان پ ویژهبه و

 گیرینتیجه ۵
 برگانه حواس پنجآموزش  ،پژوهش نشان داد ینحاصل از ا یجنتا

خواندن نقش  یادگیریاختالل  یدارا آموزاندانش یشناخت یمندتوان
ربیان مراکز اختالل به م آموزش مذکوراستفاده از  ؛ بنابراینثر داردؤم

 شود.یم یهتوص یادگیری

 تشکروقدردانی 6
های محترم آنان که با و خانواده زیآموزان عزهمکاران و دانشتمامی  از

و تشکر  ه و با رضایت شخصی در طرح شرکت کردند،کرد یما همکار
 .میکنیم یدانرقد

 هاهیانیب 7

 کنندگان از شرکت نامهتیو رضا یاخالق ٔهیدییتأ
 ٔهاول مقاله در رشت ٔهسندینو دکتری ٔهمقاله برگرفته از رسال نیا

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم در 1۶۲۳۶۳۳۹۶با کد  یتیترب شناسیروان
 ،تبیک ٔهنامتیکنندگان در پژوهش با رضاشرکت نیوالد. است رجندیب

 ،یامانتدار .خود را از انجام پژوهش اعالم کردند ٔهآگاهان تیرضا
 .پژوهش مدنظر قرار گرفت ندیدر فرا یاصول اخالق یو تمام یرازدار

 انتشار برای تیرضا
 .اجرا است رقابلیغاین امر 

 ها و موادبودن دادهدردسترس
ها داده دسترسی بهو است یآمار مرکز مشاورٔه ٔهیدأییت یها داراداده

با رایانامٔه  اول سندٔهیارتباط با نو قیزطرا
ma@gmail.com81malakeh است. پذیرامکان  

 منافع تزاحم
 ندارند. یتضاد منافع گونهچیکه ه کنندیاعالم م سندگانینو

 یمال منابع
از سازمان  یمال تیحما گونهچیو بدون ه یشخص ٔهنیبا هزپژوهش  نیا
 انجام شده است. ینهاد ای

 سندگانیمشارکت نو
 کنندٔهیآورجمع، پژوهش یمجر، پژوهش دٔهیا دهندٔهاول ارائه ٔهسندینو

 ظارتن مطالعه و یدوم در طراح ٔهسندینو بود. مقاله ها و نگارندٔهداده
و  سینوشیپ ٔهیسوم در ته ٔهسندینوو اصالحات مقاله،  شیرایبر و
 یها همکارداده لیر تحلب در نظارت چهارم ٔهسندینو و مقاله ینیبازب

داشتند.
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