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مقاله پژوهشی

چكيده

زمینه و هدف :کارکردهای اجرایی ،کارکردهای عالی شناختی و فراشناختی میباشند که نقص در آنها ،یکی از ویژگیهای اصلی اختالل بیشفعالی /نارسایی توجه
( Attention deficit hyperactivity disorderیا  )ADHAاست .این اختالل منجر به بروز مشکل در رفتارهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان میشود .پژوهش حاضر
با هدف بررسی اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر اساس مدل کارکرد اجرایی  Andersonبر رفتارهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان مبتال به ADHA

انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیشآزمون -پسآزمون و همراه با گروه شاهد بود .جامعه مورد بررسی را دانشآموزان مبتال به  ADHAاز بین تمام
دانشآموزان پایه ششم مدارس ابتدایی منطقه  15تهران تشکیل داد .با استفاده از نمونهگیری تصادفی خوشهای 30 ،دانشآموز انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و شاهد قرار
گرفتند .گروه آزمایش برنامه آموزشی کارکرد اجرایی بر اساس مدل  Andersonرا طی  10جلسه دریافت کرد .ابزارهای مورد استفاده ،پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج و مقیاس
رفتارهای یادگیری ( Learning Behaviors Scaleیا  McDermott )LBSبود .دادهها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :برنامه آموزشی کارکرد اجرایی بر اساس مدل  ،Andersonمنجر به افزایش معنیدار متغیرهای خودکارامدی ،تأثیرات هیجانی ،برنامهریزی و فقدان کنترل پیامد گردید
( .)P > 0/001همچنین ،در افزایش متغیرهای انگیزه شایستگی ،نگرش نسبت به یادگیری ،پشتکار /توجه و راهبرد /انعطافپذیری رفتارهای یادگیری تأثیرگذار بود (.)P > 0/001

واژههاي کلیدي :اختالل بیشفعالی /نارسایی توجه ،کارکرد اجرایی ،یادگیری ،عملکرد تحصیلی
ارجاع :خاکپور فروغ ،عابدی احمد ،منشئی غالمرضا .اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر اساس مدل  Andersonبر رفتارهای یادگیری و عملکرد تحصیلی
دانشآموزان دارای اختالل بیشفعالی /نارسایی توجه .مجله تحقیقات علوم رفتاری 1397؛ 7-1 :)1( 16
پذیرش مقاله1396/10/11 :

دریافت مقاله1396/8/8 :

مقدمه

در حا حاضر توجه فراوانی به گسترش رشد عملکردهای اجرایای در دوره
کودکی شده است؛ چرا که بیشتر پژوهشها نشان دادهاند کاه گساترش و رشاد
عملکردهای اجرایی مانند سایر توانمندیها در دوره کودکی صورت میگیرد .این
کارکردها مهارتهایی هستند که به شخص کمک میکند تا به جنباههای مها
تکلیف توجه نماید و در جهت اتمام آن برنامهریزی کند (.)4
کارکردهااای اجرایاای از اجاازای مختلفاای شااامل ساایا ی (توانااایی ایجاااد
راهحلهای تازه برای مشکالت) ،حافظه فعاا (تواناایی نگهاداری ا العاات و
دستکاری آن) ،باازداری (تواناایی باازداری از رفتارهاای غا اب) ،تغییار تکلیاف
(توانایی تغییر از یک فعا یت به فعا یت دیگر) و برنامهریازی (تواناایی مشاخص
کردن گامهای الزم برای حل مشکالت) تشکیل شده است (.)5
در دو دهه اخیر ،محققان نقایص گوناگونی از جمله ضعف در حافظه فعاا ،

 -1دانشجوی دکتری ،گروه روانشناسی تربیتی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ایران
 -2دانشیار ،گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -3دانشیار ،گروه روانشناسی ،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ایران
نویسنده مسؤول :احمد عابدی
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گستره وسیعی از مشکالت به وجود آمده در کالس درس برای معلماان مایتواناد
ناشااااای از اخاااااتال بیشفعاااااا ی /نارساااااایی توجاااااه ( ADHAیاااااا
 )Attention deficit hyperactivity disorderباشد ( .)1اخاتال ،ADHA
یکی از اختالالت عصب تحو ی رایج دوران کودکی است که بر اسااس رفتارهاای
تکانشگری ،بیشفعا ی و بیتوجهی شناسایی میشود .این کودکان با فقدان تمرکز،
تکانشگری و ناتوانی در سازماندهی فعا یتهاای روزماره خاود ،عملکارد متفااوتی
نسبت به همساالنشان نشان میدهند ( .)2مفهومسازی نظاری اخاتال ADHA
در دهههای اخیر به سمت دیدگاههای عصب شناختی گرایش یافته و عنوان کارده
است که مشکل اساسی این گروه از افراد ،نقص در مهارتهای عصب شناختی باه
خصوص نقص در کارکردهای اجرایی میباشد (.)3

تاریخ چاپ1397/1/15 :
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نتیجهگیري :برنامه آموزشی کارکرد اجرایی بر اساس مدل  ،Andersonموجب ارتقای رفتارهای یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان مبتال به  ADHAمیشود.

تأثیر کارکردهای اجرایی بر دانشآموزان بیشفعال

مواد و روشها

پرسششنامه عملکشرد تحصشیلی ( Educational Performance

 :)Testاین پرسشنامه در سا  1383توسط درتا و در حوزه عملکرد تحصیلی
برای جامعه ایران ساخته شده است و متشکل از  48سؤا میباشد که پنج حوزه
مربوط به عملکرد تحصایلی شاامل خودکارامادی ( ،)Self-efficacyتاأثیرات
هیجاانی ( ،)Emotional effectsبرناماهریزی ( ،)Planningفقادان کنتار
پیامد ( )Lack of outcome controlو انگیزش ( )Motiveرا مورد سنجش
قرار میدهد ( .)29روایی این مقیاس با استفاده از روش تحلیل عااملی و اعتباار
آن نیز به کمک ضریب  Cronbachs alphaمورد ارزیابی و تأیید قرار گرفت
که ضرایب برای مؤ فههای خودکارامدی ،تأثیرات هیجانی ،برناماهریزی ،فقادان
کنتر پیامد ،انگیزش و نمره کل مقیاس باه ترتیاب ،0/64 ،0/93 ،0/73 ،0/92
 0/73و  0/74به دست آمد (.)29

مقیاس رفتارهای یادگیری ( Learning Behaviors Scaleیشا
 :)LBSنسخه نهایی ایان مقیااس توساط  McDermottبارای دانشآماوزان
سنین  5-17سا ساخته شده است .ابزار  LBSیک فرم کوتااه گازارش معلا
است که به سهو ت قابل اجرا میباشد و توسط معل تکمیال میگاردد .مقیااس
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این تحقیق از نظر هادف ،کااربردی و از نظار روش ،نیماه آزمایشای باا ار
پیشآزمون -پسآزمون و همراه با گروه شاهد بود .جامعه مورد مطا عاه را تماام
دانشآموزان پایه شش مدارس دو تی و غیر دو تی ابتدایی منطقه  15تهران کاه
در مجموع  8274بودند ( 4172پسر و  4102دختار) ،تشاکیل داد 125 .کاالس
پایه شش پسرانه و  125کالس پایه شش دخترانه در منطقه  15وجود داشت .با
استفاده از روش نمونهگیری تصاادفی خوشاهای ،منطقاه  15در خوشاه او باه
صورت تصادفی انتخا گردید .سپس مدارس در خوشه بعدی قارار گرفات و در
پایان نیز چهار مدرسه به عنوان آخرین خوشه نمونه انتخا شاد .باا اساتفاده از
پرسشنامه بیشفعا ی  30 ،Connersدانشآموز مبتال به اخاتال  ADHDاز
بین  8کالس شناسایی شدند که  15نفر به شیوه تصادفی در گروه آزمایش و 15
نفر بعدی در گروه شاهد قرار گرفتند .معیارهای ورود به مطا عه شامل دامنه سنی
بین  6تا  12سا  ،نداشتن اختال روانشناختی ،عدم مصرف دارو ،دختر بودن و
داشتن اختال  ADHDبود .عدم همکاری و مشارکت در تحقیق و غیبت بیش
از دو جلسه در جلسات آموزشی نیز به عنوان مالکهای خارو در نظار گرفتاه
شد .ابزارهای پژوهش در ادامه معرفی شدهاند.
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حواسپرتی ( ،)6مشکل در بازیابی ا العات دیداری فضایی ( ،)7سرعت پردازش
ا العات پایین و مشکل در انعطافپذیری شناختی ( )8را در حیطه کارکردهاای
اجرایی برای افراد مبتال به  ADHDگزارش کردهاند .ایان در حاا ی اسات کاه
عناصر مختلف کارکردهای اجرایای شاامل نظاارت و دساتکاری بار ا العاات
(حافظه فعا ) ،نادیده گرفتن ا العات نامرتبط و حاواس پارتکان (باازداری) و
تغییر استراتژیهای شناختی (انعطافپذیری) ،نقشی اساسی را در کسب و تسلط
بر مهارتهای ریاضی ایفا میکند ( )9و همپوشی بسیاری بین اختال ریاضای و
ضااعف در مهااارتهااای کااارکرد اجرایاای وجااود دارد ( .)10در ایاان زمینااه،
 Passolunghiو  ،Siegelضعف در حافظاه فعاا را علات اصالی مشاکالت
محاسباتی و ریاضی در افراد دارای اختال ریاضی میدانند و تأکید میکنند کاه
حافظه فعا نقشی حیاتی در محاسبات و حل مسایل مارتبط باا جبار دارد (.)11
حافظه فعا نه تنها در مهارت ریاضی ،بلکه در حیطاه خوانادن نیاز پایشبینای
کننده قوی برای عملکرد افراد است (.)12
مرور نتایج حاصل از مطا عاه انجاام شاده باه صاورت فراتحلیال در ماورد
اثربخشی درمانهای غیر دارویی در  ADHDنشان داده است کاه اگرچاه دارو
درمانی رایجترین اقدام برای این افاراد محساو میشاود ،اماا اساتفاده از دارو
محدودیتهای قابل توجهی دارد ( .)13به عنوان مثا  ،پژوهشگران به مشخص
نبودن اثر والنی مدت داروها ،عوارض جانبی آنهاا شاامل مشاکالت خاوا ،
تغذیه و نگرش منفی وا دین نسبت به داروها اشاره کردهاناد .همچناین ،شاواهد
تجربی اندکی مبنی بر تأثیر دارو درمانی بر مهارتهای تحصیلی این افراد وجاود
دارد ( .)14از اینرو ،در سا های اخیر گرایش به استفاده از رویکردهای درماانی
جایگزین و نوین افزایش یافته است ( )15که یکای از ایان رویکردهاا ،آماوزش
کارکردهای اجرایی میباشد.
بازتوانی شناختی یا آموزش کارکردهای اجرایی با تکیه بر شواهد تجربی در
مورد انعطافپذیری عصبی ،یکی از رویکردهای است که در سا های اخیر توجه
زیادی را از نظر کاهش نشاانگان  ADHDو یاا افازایش عملکارد تحصایلی و
روزمره این افراد به خود جلب کرده است ( .)16آموزش کارکردهای اجرایای بار
این ایده بنا نهاده شده است که آسیبهای عصب شناختی موجاود در ADHD
از ریق مواجهه با تمرینات مرتبط قابل بهبود است و اینگوناه تمریناات قاادر
است نشانههای این اختال را کاهش و عملکرد روزمره این افاراد را ارتقاا دهاد
( .)17چنین دیدگاهی توسط برخی شواهد تجربی حمایت میشود .به ور مثا ،
نتایج پژوهش  Beckو همکاران نشان داد که آموزش کارکرد اجرایی بر کاهش
مشکالت شناختی کودکان و نوجوانان مبتال به  ADHDاثاربخش اسات (.)18
شواهد نشان داده اسات کاه آماوزش کارکردهاای اجرایای بار کااهش عالیا
 ،)18( ADHDافزایش کنشهای شناختی ( )19و افزایش هاوشبهار سایا و
حافظه فعا ( )20 ،21و مهارتهای ریاضی ( )20 ،22 ،23اثربخش بوده است.
با وجود گرایش روزافزون به سامت آماوزش کارکردهاای اجرایای و ارایاه
شواهدی در حمایت از اثربخشی اینگونه برناماههاا ،هناوز نمایتاوان آماوزش
کارکردهای اجرایی را جزء روشهای مداخلهای مبتنی بر شواهد تجربای قلماداد
کرد و به انجام پژوهشهای بیشتر در این حیطه نیاز است ( .)24تحقیقات نشان
دادهاند که آماوزش و رشاد کارکردهاای اجرایای ،نقشای کلیادی در گساترش
توانمندیهای اجتماعی ( ،)25تواناییهاای تحصایلی و آموزشاگاهی دارد (.)26
پیشرفت در تحصیل و رفتارهای انطباقی در کودکان ،باه ررفیتهاای عملکارد
اجرایی آنها بستگی دارد؛ به وری که تواناییهایی که در عملکرد اجرایی وجود

دارد ،پیشبینی کننده خاوبی بارای موفقیات تحصایلی و همچناین ،رفتارهاای
انطباقی میباشد (.)27 ،28
با توجه به مطا ب عنوان شده ،انجام پژوهشهای علمای در ایان حاوزه و
بهرهبرداری از یافتههای آن میتواند به برنامهریزی در زمینه اصاال شایوههای
آموزشی کمک نماید و نتایج آن با هدف موفق شدن افراد در زندگی و ناه فقاط
در تحصیل ،برای متو یان نظام آموزشای اعا از آماوزش و پارورش در ساطو
کالن نظام آموزشی ،مقا ع ورود باه دبیرساتان ،ورود باه دانشاگاه و در فرایناد
تحصیل دانشجویان در دانشگاهها مورد استفاده قرار گیرد .بنابراین ،مطا عه حاضر
با هدف بررسی تأثیر برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر اساس ماد کاارکرد
اجرایی  Andersonبر رفتارهای یاادگیری و عملکارد تحصایلی دانشآماوزان
مقطع ابتدایی دارای اختال  ADHDانجام شد.

فروغ خاکپور و همکاران

مذکور متشکل از  29سؤا (رفتارهای مثبت و منفی در زمینه یادگیری اثربخش)
با یف سه درجهای یکرت است که به صورت  = 2همیشه رفتارهای یاادگیری
را به کار میبرد = 1 ،بعضی اوقات رفتارهای یادگیری را به کار میبرد و صفر =
رفتارهای یادگیری را به کار نمیبرد ،نمرهگذاری میشود .مقیااس  LBSشاامل
چهار خرده مقیاس «انگیزه شایستگی ( ،)Competence motivationنگرش
نساابت بااه یااادگیری ( ،)Attitude toward learningتوجااه /پشااتکار
( )Attention/Persistenceو راهبرد/انعطافپذیری (»)Strategy/Flexibility
میباشد ( .)30روایی سازه این ابزار به روش تحلیل عاملی مورد تأیید قرار گرفت
و اعتبار آن نیز به دو روش بازآزماایی و ضاریب  Cronbachs alphaتوساط
 McDermottتأیید شده است .بدین ترتیب که ضرایب Cronbachs alpha
چهار خرده مقیاس انگیزه شایستگی  ،0/85نگارش نسابت باه یاادگیری ،0/87
توجه /پشتکار  0/85و راهبرد /انعطافپذیری  0/79به دست آماد و ضارایب باه
روش بازآزمایی نیز به ترتیب  0/92 ،0/91 ،0/92و  0/93محاسبه گردیاد (.)30
در ایران ،عابدی و همکاران ضرایب هر چهار خرده مقیااس انگیازه شایساتگی،
نگرش نسبت به یادگیری ،توجه /پشتکار و راهبارد /انعطافپاذیری را باه روش
 0/83 ،Cronbachs alphaو بااه روش بازآزمااایی بااه ترتیااب ،0/91 ،0/92
 0/83و  0/92گزارش نمودند (.)31
برنامااه آموزشاای کارکردهااای اجرایاای باار اساااس مااد کااارکرد اجرایاای
 ،Andersonبا تأکید بر چهار مؤ فه «کنتار توجاه ،انعطافپاذیری شاناختی،
تعیین هدف و پردازش ا العات» ،ی  10جلسه  90دقیقهای راحای گردیاد.

ساختار این مد توسط چند تن از متخصصان حوزه روانشناسای تربیتای ماورد
تأیید قرار گرفت .پاس از مشاخص شادن دانشآماوزان مباتال باه  ADHDو
جمعآوری آنها از  8کالس ،پیشآزمون از  30دانشآموز  ADHDبه عمل آمد.
برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی برای گروه آزمایش اجرا گردید و گروه شااهد
نیز در یست انتظار قرار داشت .این جلسات دو بار در هفته برگزار شد .در نهایت،
پسآزمون از هر  30نفر دوباره گرفته شد .دادههاا باا اساتفاده از آماار توصایفی
(میانگین و انحراف معیار) و استنبا ی (تحلیل کوواریاانس چناد متغیاره) ماورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

يافتهها
دادههای مربوط به آمار توصیفی متغیرهای مورد بررسی در جدو  1آمده است.
همانگونه که جدو  1نشان میدهد ،بین نمرات پیشآزمون و پسآزماون
دو گروه تفاوت معنیداری وجود داشت .جهت مقایسه معنیداری این تفاوتهاا،
از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده گردید .قبل از انجام آزمون ،ابتدا
پیشفرضها شامل نرما بودن توزیع متغیرهای وابساته باا اساتفاده از آزماون
 )P < 0/050( Shapiro-Wilkو همسااانی واریااانسهااا باار اساااس آزمااون
 )P < 0/050( Leveneمورد بررسی قرار گرفات و نتاایج نشاان داد کاه ایان
مفروضهها رعایت شدهاند .همچنین ،همبساتگی باین متغیرهاای ها پاراش در
سطح متوسط قرار داشت.
] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-13

جدول  .1میانگین عملکرد تحصیلی و رفتارهای یادگیری به تفکیک گروههای مورد بررسی
گروه

متغیر
خودکارامدی

عملکرد تحصیلی

تأثیرات هیجانی
برنامهریزی
فقدان کنتر پیامد
انگیزش
نمره کل
انگیزه شایستگی

رفتارهای یادگیری

نگرش نسبت به یادگیری

راهبرد /انعطافپذیری
نمره کل

میانگین  ±انحراف معیار

18/66 ± 3/17
17/06 ± 3/36
15/06 ± 4/35
14/46 ± 3/83
44/73 ± 6/68
39/20 ± 8/29
8/40 ± 2/94
8/26 ± 2/76
38/60 ± 8/19
38/33 ± 8/52
126/00 ± 25/05
117/33 ± 26/64
5/40 ± 2/55
6/26 ± 2/91
5/53 ± 2/89
5/53 ± 3/06
6/93 ± 2/60
6/06 ± 2/91
5/53 ± 2/79
5/33 ± 2/64
23/40 ± 10/77
22/86 ± 11/46

23/53 ± 2/72
17/66 ± 3/24
19/26 ± 4/63
15/06 ± 3/73
48/60 ± 7/43
39/80 ± 8/43
12/26 ± 3/51
8/80 ± 2/88
42/93 ± 8/51
39/06 ± 8/44
146/60 ± 26/34
120/40 ± 26/39
9/46 ± 3/02
6/73 ± 2/76
9/40 ± 3/11
6/06 ± 2/96
10/60 ± 3/20
6/53 ± 2/79
8/80 ± 2/83
5/46 ± 2/61
38/26 ± 12/00
24/80 ± 10/81
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توجه /پشتکار

آزمایش
شاهد
آزمایش
شاهد
آزمایش
شاهد
آزمایش
شاهد
آزمایش
شاهد
آزمایش
شاهد
آزمایش
شاهد
آزمایش
شاهد
آزمایش
شاهد
آزمایش
شاهد
آزمایش
شاهد

پیشآزمون

پسآزمون
میانگین  ±انحراف معیار

تأثیر کارکردهای اجرایی بر دانشآموزان بیشفعال

جدول  .2نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره در متن تحلیل کوواریانس چند متغیره
منابع تغییرات
عضویت گروهی

خطا

خودکارامدی
تأثیرات هیجانی
برنامهریزی
فقدان کنتر پیامد
انگیزش
خودکارامدی
تأثیرات هیجانی
برنامهریزی
فقدان کنتر پیامد
انگیزش

درجه آزادی
1
1
1
1
1
23
23
23
23
23

آماره F

91/30
35/91
22/11
23/43
19/92

آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و اثر پیالیای نشاان داد کاه در گروههاای
مورد بررسی از نظر حداقل یکی از خرده مقیاسهای متغیر رفتارهاای یاادگیری
تفاوت معنیداری مشاهده شد ( .)P > 0/001جهت بررسی دقیاقتر ،از آزماون
تحلیل کوواریانس تک متغیره در متن تحلیل کوواریاانس چناد متغیاره اساتفاده
گردید که نتایج آن در جدو  3ارایه شده است.
همانگونه که دادههای جدو  3نشان میدهاد ،باین دو گاروه در نمارات
پسآزمون انگیزه شایستگی ،نگرش نسبت به یادگیری ،توجه /پشتکار و راهبرد/
انعطافپذیری تفاوت معنیداری وجود داشت ( .)P > 0/001بنابراین ،با توجه به
افزایش نمرات میانگین پسآزمون در گاروه آزماایش نسابت باه گاروه شااهد،
میتوان نتیجه گرفت که برنامه آموزشی کارکردهاای اجرایای بار اسااس ماد
کنتر اجرایای  ،Andersonبار رفتارهاای یاادگیری دانشآماوزان بیشفعاا
مؤثر میباشد.

بحث و نتیجهگیری
هدف از انجام پژوهش حاضر ،افازایش عملکارد تحصایلی دانشآماوزان دارای
اختال  ADHDاز ریق آموزش کارکردهای اجرایی بر اسااس ماد کنتار
اجرایی  Andersonبود .نتایج به دست آماده نشاان دهناده اثربخشای برناماه
آموزشی کارکردهای اجرایی بر اسااس ماد کاارکرد اجرایای  Andersonبار
عملکرد تحصیلی میباشد.

جدول  .3نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره در متن تحلیل کوواریانس چند متغیره
منابع تغییرات
اثر گروه

انگیزه شایستگی

1

10/37

20/33

> 0/001

نگرش نسبت به یادگیری

1

14/77

28/15

> 0/001

توجه /پشتکار

1

16/01

20/02

> 0/001

راهبرد /انعطافپذیری

1

24/01

38/76

> 0/001

انگیزه شایستگی

24

0/51

نگرش نسبت به یادگیری

24

0/52

توجه /پشتکار

24

0/8

راهبرد /انعطافپذیری

24

0/62
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خطا

درجه آزادی

میانگین مربعات

آماره F

مقدار P

] [ Downloaded from rbs.mui.ac.ir on 2022-08-13

بررسی همبستگی  Pearsonبین متغیرهای ه پراش نشان داد که در هیچ
یک از موارد همبستگی باالتر از  0/41مشاهده نشد .عالوه بر این ،بررسی مقدار
 Fو سطح معنیداری اثر تعامل بین متغیرهای ه پراش و مستقل ،حاکی از عدم
معنیداری ( )P < 0/050تعاملها بود .در نتیجه ،پایشفارض همساانی شایب
رگرسیون نیز رعایت شده بود .از اینرو ،برای مقایسه نمرات پسآزمون دو گروه
با کنتر اثر پیشآزمون در متغیر عملکرد تحصیلی ،از آزمون تحلیل کوواریاانس
چند متغیره استفاده گردید.
نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره و اثر پیالیی ()Pillai’s trace
نشان داد که در گروههای مورد بررسی ،از نظر حداقل یکی از متغیرهای وابساته
تفاوت معنیداری وجود داشات ( .)P > 0/001بارای بررسای دقیاقتر ،آزماون
تحلیل کوواریانس تک متغیره در ماتن تحلیال کوواریاانس چناد متغیاره ماورد
استفاده قرار گرفت که نتایج آن در جدو  2ارایه شده است.
بق نتایج جادو  ،2باین دو گاروه در نمارات پسآزماون خودکارامادی،
تأثیرات هیجانی ،برنامهریزی ،فقدان کنتر پیامد و انگیزش تفااوت معنایداری
وجود داشت ( .)P > 0/001بر اساس دادههای جدو  1و با توجاه باه افازایش
نمرات میانگین پسآزمون در گروه آزمایش نسبت به گروه شاهد ،میتوان نتیجه
گرفت که برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بار اسااس ماد کنتار اجرایای
 ،Andersonبر عملکرد تحصیلی دانشآموزان بیشفعا مؤثر بوده است.
برای مقایسه نمرات پسآزمون دو گروه با کنتر اثر پیشآزماون در متغیار
رفتارهای یادگیری ،از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده گردید .نتایج

میانگین مربعات
47/45
22/34
22/77
18/14
27/71
0/52
0/62
1/03
0/77
1/39

مقدار P
> 0/001
> 0/001
> 0/001
> 0/001
> 0/001

فروغ خاکپور و همکاران

سپاسگزاری
تحقیق حاضر برگرفته از پایاننامه مقطع دکتری با شاماره 23820702952009
میباشد .بدین وسیله از تمام عزیزانای کاه باه نحاوی در انجاام ایان پاژوهش
همکاری نمودند ،تشکر و قدردانی به عمل میآید.
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نتایج نشان داد که برنامه آموزشای کارکردهاای اجرایای بار اسااس ماد
 Andersonبر رفتارهای یادگیری تأثیرگذار است که این نتیجاه باا یافتاههای
تحقیقااات  )30( McDermottو  )32( Schaeferهمخااوانی داشاات .بررساای
اثربخشی این متغیرها یکی از محورهای عمده و اساسی مطا عاه در پهناه علا
روانشناسی تربیتی مایباشاد .نتاایج پاژوهشهاای  Clarkو همکااران (،)25
 Greeneو همکاااران ( St Clair-Thompson ،)24و ،)33( Gathercole
 Latzmanو همکااااااران ( Hart ،)26و  ،)34( Jacobsمیرمهااااادی (،)35
مستوفیزاده ( )36و تلخابی و ساویز ( )37نشان میدهد که کارکردهای اجرایای،
رویکرد اثربخشی در افزایش متغیرهای عملکردی افراد مایباشاد .باا توجاه باه
اهمیت کارکردهای اجرایی و اثربخشی آن بر متغیرهای عملکاردی ،تااکنون در
کشورمان تالشی در جهات ارزیاابی اثربخشای ایان متغیار بار روی رفتارهاای
یادگیری و عملکرد تحصیلی دانشآموزان مبتال باه  ADHDباه صاورت تاو م
صورت نگرفته است .به همین د یل ،انجام تحقیق حاضر در این دوره زمانی و با
توجه به چنین کمبودی بسیار مه میباشد و پژوهشاگر تصامی گرفات تاا باا
مطا عااه پیشااینه پژوهشاای و تجرباای ،بااه بررساای اثربخشاای برنامااه آموزشاای
کارکردهای اجرایی بر اساس مد  Andersonبر رفتارهای یادگیری و عملکرد
تحصیلی بپردازد و این خأل را جبران نماید.
کارکردهای در نظر گرفته شده در مطا عه حاضر باه ویاژه توجاه و حافظاه
کاری ،از جمله مه ترین عوامل مؤثر در امر یادگیری به شمار میروند .بنابراین،
با بهبود آنها در اثر آموزش کارکردهای اجرایی ،انتظار ارتقاای تحصایلی دور از
ذهن نیست .در پژوهش حاضر و اغلب تحقیقاتی که به بررسی تأثیر آموزشهای
کارکردهای اجرایی بر پیشرفت تحصیلی پرداختهاند ،این اثر انتقاا دور آماوزش
مشاهده میشود؛ به گونهای که در بررسی حاضر نیز بسته آموزشی کارکردهاای
اجرایاای راحاای شااده باارای توجااه ،بااازداری ،حافظااه کاااری ،سااازماندهی و
برنامهریزی توانسته است بر بهبود پیشرفت تحصیلی دانشآموزان دارای اختال
 ADHDمؤثر واقع شود و در نهایت ،منجر به کااهش فاصاله تحصایلی باین
دانشآموزان عادی و بیشفعا گردد .به نظر میرسد که دستیابی به این نتاایج،
به د یل رابطه تنگاتنگ موجود بین کارکردهای شناختی و یادگیری باشد.

با توجه به نتایج به دست آمده ،مشاهده بهبودی در تکا یفی که مورد آماوزش
مستقی قرار نگرفتهاند ،ویژگی مطلاو برناماههاای آماوزش شاناختی اسات کاه
اثربخشی این نوع برنامهها را میتوان با میزان این دساتاوردها ارزیاابی نماود .ایان
انتقا اثر میتواند یک انتقا اثر نزدیاک در نظار گرفتاه شاود؛ یعنای بهباودی در
تکا یفی مشاهده میشود که نزدیک به تکلیف هدف باشد که در این راستا میتوان
به بهبودی در تکا یف حافظه کااری کالمای بعاد از آماوزشهاای حافظاه کااری
دیداری -فضایی اشاره نمود .این انتقا اثر نزدیک به ور مکرر در برنامه آموزشای
 Cogmedو برنامههای مشابه گزارش شده است .در مقابل اثر انتقا نزدیک ،اثر
انتقا دور قرار دارد که در آن بهبودی در انجام تکا یفی که با آموزش هدف تفااوت
دارد ،اتفاق میافتد .به ور مثاا  ،آماوزش و بهباودی در حافظاه کااری ،کااهش
نشانههای بیشفعا ی و رفتارهای نافرمانی را به همراه دارد .این انتقاا باه مراتاب
پیچیدهتر است .فقدان اثر انتقا دور اشاره به این نکته دارد که آموزش ماورد نظار
ممکن است تنها در ایجاد تغییرات در حیطه هدف خاود معتبار باشاد و محادودیت
با قوه این مداخالت در ایجاد بهبودیهای گستردهتر را برجسته میکند.
با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،میتوان گفات کاه آماوزش کارکردهاای
اجرایی در سا های اخیر در کنار درمان دارویی و کار با ینی ،بیش از پیش توجه
متخصصان و وا دین کودکان مبتال به  ADHDرا به خاود جلاب کارده اسات.
الزم به ذکر است که برخی محدودیتها از جمله عدم انجام پیگیری و استفاده از
پرسشنامه خودگزارشدهی میتواند یافتههای مطا عه را تحت تأثیر قرار دهد .در
پایان ،با توجه به اثربخشی آموزش کارکردهای اجرایی بار عملکارد تحصایلی و
توانایی رفتارهای یادگیری ،پیشنهاد میشود که ایان برناماه باه وسایله مربیاان
مهدکودکها ،کارشناساان آماوزش و پارورش و متخصصاان کاردرماانی ماورد
استفاده قرار گیرد.
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Aim and Background: The deficits of executive functions, as higher cognitive functions, are of the main criteria of
attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). The disorder tends to disrupt in behavior learning and academic
performance. This study aimed to investigate the effectiveness of the curriculum of executive functions based on the
Anderson’s executive control model on learning behaviors and academic performance among the students with
attention deficit hyperactivity disorder.
Methods and Materials: This was a semi-experimental study with pre-posttest design with two experimental and
control groups. The target population of this research was the total of students with attention deficit hyperactivity
disorder among all sixth grade elementary schools in district 15 of Tehran City, Iran. 30 students were selected using
random sampling, and divided into two groups of experimental and control. The experimental group received ten
working sessions of curriculum of executive functions based on the Anderson’s model. The used tools were Conners
Teacher Questionnaire, Dortaj Academic Performance Questionnaire, and McDermott Learning Behaviors Scale
(LBS). Data were analyzed using multivariate analysis of covariance method.
Findings: The curriculum of executive functions based on the Anderson’s model effectively increased self-efficacy,
emotional effects, planning, and lack of control of the outcomes of educational performance (P < 0.001 for all). In
addition, it significantly increased motivation of competency, attitude toward learning, persistence/attention, and the
flexibility strategy of learning behaviors (P < 0.001 for all).
Conclusions: The curriculum of executive functions based on the Anderson’s executive control model has an impact
on improving the learning behaviors and academic performance among the students with attention deficit
hyperactivity disorder.
Keywords: Attention deficit disorder with hyperactivity, Executive function, Learning, Academic performance
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