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Abstract
Objective: One of the most important aspects of ADHD is the academic performance and learning. There is little cognition about effective
educational interventions that can lead to improving academic performance of patients. This study aims at improving the development and
learning motivations providing e-learning validated models for learners with ADHD.
Methods: The study was conducted using a mixed method. 41 qualitative in-depth interviews conducted using field and coding analysis and elearning model was developed in the quantitative phase. 30 samples with targeted manner and taking into account factors of research and
obtaining consent for studying were placed in 2 groups of 15 individuals who were relatively and homologically controlled and trialed. Based
on the design content, participants were equally distributed in each group. Completion of the ISM questionnaire in the two stage of pre-test and
post-test, and the questionnaire of academic achievement in the form of the post-test were administered.
Results: 5 component of analysis, design, deliver, support and evaluation were identified in the e-learning model in the e-learning model in
qualitative phase and the final model was designed.Average paired t-test results in the pre-test and post-test academic motivation in the
examination group showed significant statistical increase from 2.857 to 3.044 (p<0.001). Also results of independent t-test was significant in
terms of academic achievement (p<0.001).
Conclusion: Electronic based training method leads to increase in the academic motivation and achievement of learners with ADHD.
Keywords: E-learning model, learning disabilities, attention deficit hyperactivitydisorder (ADHD).
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1مجله مطالعات ناتوانی 1۳۹۵؛ (1۹1-1۹۷ :)۶

مقاله پژوهشی اصیل

انتشار برخط اسفندماه 1۳۹۵

ارائۀ مدل آموزش الکترونیکی ویژۀ یادگیرندگان مبتال به اختالل نقص توجه-بیشفعالی
()ADHD

توضیحات نویسندگان:

 .1دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی ،استاد گروه روانشناسی دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران؛
 .۲دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ،دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران؛
 .۳دکترای تخصصی برنامهریزی آموزش از راه دور ،استادیار گروه علومتربیتی دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران؛

 .۴دانشجوی دکترای تخصصی برنامهریزی آموزش از راه دور ،مرکز تحصیالت تکمیلی دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران.

*آدرس نویسندۀ مسئول :گروه روانشناسی دانشگاه پیامنور ،تهران ،ایران؛ *رایانامهh_zare@ pnu.ac.ir :

تاریخ دریافت ۳۰ :شهریور 1۳۹۴؛ تاریخ پذیرش 1۰ :دی 1۳۹۴

چکیده

هدف :از آنجاکه یکی از مهمترین جنبههای درگیر در اختالل نقص توجه-بیشفعالی  ،عملکرد تحصیلی است ،مطالعۀ حاضر با هدف بهبود عملکرد تحصیلی ،مدل آموزش
الکترونیکی ویژۀ مبتالیان به این اختالل را ارائه میدهد.

روشبررسی :این مطالعه با استفاده از روش آمیخته انجام شد .در مرحلۀ ارائۀ مدل ،بهروش کیفی-زمینهای۴1 ،مصاحبۀ عمیق صورت گرفت و بهروش کدگذاری تحلیل شد.
پس از طراحی مدل آموزش الکترونیکی ،در مرحلۀ اعتباریابی ،تعداد ۳۰نفر ،بهروش کمّی ،با اخذ رضایت و درنظرگرفتن فاکتورهای تحقیق در دو گروه 1۵نفرۀ آزمایش و کنترل

همسانسازی و بهترتیب به دو شیوۀ الکترونیکی ،براساس مدل تدوینشده و مرسوم ،آموزش داده شدند .پرسشنامۀ انگیزش تحصیلی ( ،)ISMپرسشنامۀ ساخت محقق و
پرسشنامۀ پیشرفت تحصیلی در دو مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون اجرا شد.

یافتهها۵ :مؤلفۀ تحلیل ،طراحی ،ارائه ،پشتیبانی و ارزشیابی در مرحلۀ کیفیِ مدل آموزش الکترونیکی شناسایی و طراحی شد .نتایج آزمون تی همبسته در مقایسۀ انگیزش تحصیلی

پیشآزمون و پسآزمون گروه آزمایش نشان داد ،اختالف میانگین پیشآزمون و پس آزمون گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل بهطور معناداری پس از مداخله از  ۲٫۸۵۷به
 ۳٫۰۴۴افزایش یافته است ()p>۰٫۰۰1و نتایج آزمون تی مستقل در مقایسۀ میانگین نمرات پسآزمون پیشرفت تحصیلیِ گروه آزمایش و کنترل معنادار بود (.)p>۰٫۰۰1

نتیجهگیری :آموزش براساس مدل آموزش الکترونیکی ارائهشده موجب افزایش انگیزه و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان مبتال به اختالل بیشفعالی-نقص توجه شد.

کلیدواژهها :مدل آموزش الکترونیکی ،اختالالت یادگیری ،اختالل نقص توجه-بیشفعالی (.)ADHD

حق انتشار محفوظ است ©  ،۱۳۹۵مجله مطالعات ناتوانی .این یک مقاله با دسترسی آزاد است که تحت مجوز اختیار-غیرتجاری  ۴٫۰بینالمللی ()https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.fa
منتشر شده است که به شما اجازه میدهد که مواد منتشر شده در این مقاله را با شرط ارجاع مناسب به نسخۀ اصلی ،بهطور غیرتجاری نسخهبرداری و توزیع کنید.
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*حسین زارع ،1حمید ملکی ،۲احمد رستگار ،۳فهیمه

یاری۴

۱

مقدمه

بتواند در یادگیری مبتالیان نقص توجه-بیشفعالی موفق عمل کند،
این مدل برای افراد عادی نیز موفقیتآمیز خواهد بود؛ زیرا در هر

سه نوع اختالل نقصتوجه-بیشفعالی وجود دارد :نوع یک که در
۲

آموزشی ،جلبتوجه و حفظتوجه و تمرکز یادگیرندگان چالش اساسی

آن وجه غالب ،نقص توجه است و در برخی موارد بهصورت اختالل

آموزشدهندگان است و نقصتوجه مشخصترین مشکل مبتالیان

ال فرد مبتال فاقد عالئم
نقص توجه مورد بحث قرار میگیرد و معمو ً

اختالل نقصتوجه-بیشفعالی است .توجه ،چند عملیات پیچیدۀ

تکانشگری و بیشفعالی است؛ نوع دوم که نقص توجه در آن نمود

ذهنی است که شامل تمرکز کردن بر هدف یا درگیر شدن با آن،

کمتری دارد و وجه غالب ،بیشفعالی و تکانشگری است؛ و نوع سوم
یا نوع ترکیبی که در آن عالئمی از هر سه ویژگی بیتوجهی،

ویژگیهای محرک و تغییر تمرکز از یک هدف به هدف دیگر است

بیشفعالی و تکانشگری دیده میشود ( .)1سیر این اختالل بسیار

( .)1۵از آنجا که ظرفیت موجود زنده برای پردازش اطالعات

متغیر است و عالئم آن تقریباً در ۵۰درصد موارد تا نوجوانی و

محدود است ،پس تنها اطالعاتی انتخاب و پردازش میشود که

بزرگسالی ادامه مییابد .در ۵۰درصد مابقی ،عالئم در زمان بلوغ یا

موردتوجه قرار گیرند ()1۶؛ بنابراین اختالل در توجه میتواند

اوایل بزرگسالی فروکش میکنند .در برخی موارد پُرتحرکی برطرف

موجب نقص جدی در عملکرد یادگیری و تحصیلی افراد شود .افراد

میشود ولی کاهش میدان توجه و مشکالت کنترل تکانه باقی میماند.

مبتال به اختالل نقصتوجه-بیشفعالی مانند سایر افراد دارای

همچنین بسیاری از افراد مبتال در واکنش به ناکامی مداوم ،ناتوانی

اختالالت یادگیری ،نیازمند آموزشهای ویژه هستند .آموزش مؤثر و

یادگیری و عزتنفس پایین حاصل از آن دچار دلسردی و در برخی

سودمند نمیتواند با کوشش و خطا صورت گیرد ( .)1۷اگر طراحی

موارد افسردگی ثانوی میشوند ( .)۲این اختالل بیشازحد پایدار و

آموزشی بهدرستی انجام نشود ،نمیتوان انتظار داشت هدفهای

فراگیر است ( .)۳گستردگی و فراگیربودن اختالل بر اهمیت بررسی

موردنظر به بهترین شکل تحقق یابد .طراحی آموزشی با ارائۀ طرح

و کندوکاو بیشتر میافزاید ( .)۴در دانشآموزان مبتال به این

دقیقی از آموزش ،ازجمله عوامل مؤثر بر آموزش ،فرآیند یادگیری را

اختالل ،امکان ترک تحصیل ،شکست تحصیلی و مشکل در انطباق

تضمین میکند ( .)1۸طراحی مدل آموزشی برای مبتالیان به اختالل

اجتماعی بیشتر از سایر دانش آموزان است ( .)۵درواقع ،این

نقصتوجه-بیشفعالی باید مبتنی بر شرایط و نیازهای آنان باشد و

اختالل با افت تحصیلی همراه است ( .)۶پیشرفتهای تحصیلی و

این امر میسر نمیشود مگر با شناخت دقیق از ویژگیهای مؤثر بر

آموزشی افراد مبتال پایینتر از سایر افراد است اما درخصوص عوامل

فرآیند یادگیری این افراد .اطالع از ویژگیهای مخاطبان به طراح

این موضوع ،شناخت دقیقی وجود ندارد .نتایج نشان میدهند

آموزشی کمک میکند تا تکالیف ،فعالیتها و پروژهها را متناسب با

وضعیت آموزشوپرورش ،یکی از عوامل مهم و اساسی در افت

برنامۀ آموزشی و سبکهای یادگیری آنها تنظیم نماید (.)1۹

دانشآموزان مبتالست ( .)۷علیرغم شیوع باال و تحقیقاتی که در

پژوهش حاضر با هدف طراحی و ارائۀ مدل آموزش الکترونیکی ویژۀ

دهههای اخیر در خصوص این اختالل انجام شده ،همچنان ،نقص

یادگیرندگان مبتال به اختالل نقصتوجه-بیشفعالی و اعتباریابی آن

توجه-بیشفعالی ،بهعنوان یک موضوع بحثبرانگیز در میان

انجام گرفت؛ مدلی که بتواند پاسخگوی نیازهای یادگیری آنان باشد،

دستاندرکاران آموزش مطرح است ( .)۸این اختالل عالوهبر

زیرا این امر در نظام فعلی آموزشوپرورش مغفول مانده است.

مداخالت دارویی ،نیازمند مداخالت غیردارویی برای رفع مشکالت

2

تحصیلی مبتالیان است .همچنین نتایج پژوهشها نشان داد

مطالعۀ حاضر از نوع مطالعات آمیخته است که با هدف کاربردی

درمانهای دارویی ،حلّال مشکالت پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

طراحی و اعتباریابی مدل آموزش الکترونیکی برای مبتالیان به

مبتال نیست ( .)۹مداخلۀ بهموقع آموزشی میتواند اختالل عملکرد

اختالل نقص توجه-بیشفعالی در سال تحصیلی  1۳۹۳-۹۴و با

مدرسه را جبران کند ( .)1۰بنابراین ،ضروری است که برنامههای

تأ کید بر رعایت اصول اخالقی و حفظ اسرار شرکتکنندگان انجام

درمانیِ غیردارویی برای رفع مشکالت تحصیلی مبتالیان در نظر

گرفت .منظور از روش آمیخته ،پژوهشی است که توأمان از روشهای

گرفته شود ( )11و از ناکامی و شکستهای تحصیلی جلوگیری

کیفی و کمّی بهره میگیرد .در این مطالعه با استفاده از روش کیفی

شود؛ زیرا ناکامی افراد در تحصیل منجر به ناکامیهای بعدی در

زمینهای یا گراندد تئوری مدل آموزش الکترونیکی ویژۀ یادگیرندگان

جنبههای گوناگون زندگی فرد و به دنبال آن اجتماع خواهد شد.

مبتال به نقص توجه-بیشفعالی با ۵مؤلفۀ اصلی تحلیل ،طراحی،

براساس پژوهشها ،اصالح محیط کالس میتواند از بروز بسیاری

ارائه ،پشتیبانی ،ارزشیابی ،و بهصورت فرآیندی ،تدوین و با استفاده

از مشکالت افراد مبتال به این اختالل جلوگیری کند ( .)1۲یکی از

از روش کمّیِ شبهآزمایشی اعتباریابی شد .جامعۀ آماری پژوهش در

مهمترین جنبههای آموزش ،شیوۀ آموزش ،تدریس و الگویی است که

مرحلۀ کیفی کلیۀ متخصصین آشنا به حوزۀ آموزشوپرورش

یاددهنده برای ایجاد یادگیری در یادگیرنده ،از آن ،بهصورت آگاهانه

الکترونیکی و اختالالت یادگیری بودند .در این مرحله،

و ناآ گاهانه بهره میگیرد ( .)1۳طبق مطالعات ،از بین سه شکل

مشارکتکنندگان بهشیوۀ هدفمند انتخاب شدند و نمونهگیری تا نقطۀ

آموزش سنتی (حضوری) ،الکترونیکی و ترکیبی ،آموزش الکترونیکی

اشباع ادامه یافت و دادهها با تکنیک مصاحبۀ عمیق جمعآوری شد.

مطلوبترین شکل آموزش برای یادگیرندگان مبتال به این اختالل

اشباع در مصاحبه  ۳۷حاصل افزایش اطمینان ۴مصاحبۀ تکمیلی و

است ( .)1۴نکتۀ قابلتوجه این است که چنانچه مدل آموزشیای
(. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD

روش بررسی

2
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نگهداشتن و گوشبهزنگبودن در یک زمان طوالنی ،رمزگردانی

1۸تجزیهوتحلیل شد.

در مجموع ۴1مصاحبه انجام شد .مشارکتکنندگان در این مرحله در

۳

۷گروه (روانشناسی تربیتی ،روانپزشکی ،روانشناسی استثنایی،
تکنولوژی آموزشی ،طراحی آموزشی ،برنامهریزی آموزشی و آموزش

یافتهها

در مرحلۀ کیفی پژوهش ،تعداد ۴1مصاحبۀ عمیق با متخصصین

از دور) جای گرفتند .پس از تدوین مدل آموزش الکترونیکی ،با هدف

(۷نفر طراح و تکنولوژیست آموزشی11 ،نفر برنامهریز آموزش از

اعتباریابی ،دورۀ آموزشی براساس مدل مذکور طراحی و اجرا شد.

دور۶ ،نفر روانشناس تربیتی11 ،نفر متخصص آموزش استثنایی،

این مرحله از پژوهش به شیوۀ کمّی و با روش شبهآزمایشی انجام شد.

۶نفر روانپزشک اطفال) انجام شد .همزمان با انجام مصاحبهها،

ارائهشده ،موجب افزایش انگیزش تحصیلی یادگیرندگان مبتال به

مفهومها از درون مصاحبهها استخراج شد و سپس مفاهیم،

اختالل نقصتوجه-بیشفعالی میشود؟  -۲آیا مدل آموزش

تحتنامی انتزاعیتر و کلیتر در کنار یکدیگر قرار داده شدند تا

الکترونیکی ارائهشده ،موجب افزایش پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان

مقولهها را تشکیل دهند .سپس با واکاوی دادهها ،ویژگیها و ابعاد

مبتال به اختالل نقصتوجه-بیشفعالی میشود؟ جامعۀ آماری شامل

مقولههای بهدستآمده پرورش داده شدند .در کدگذاری محوری،

کلیۀ دانشجویان مبتال به اختالل نقصتوجه-بیشفعالی بود که در

مقولههای محوری که مقوالت دیگر حول آن قرار میگیرند ،شناسایی

زمان اجرای پژوهش در یکی از مراکز روانپزشکی تهران به دلیل

شدند .در کدگذاری انتخابی نیز با استفاده از مقوالتی که از

ابتال به این اختالل تحتدرمان بودند .شرط ورود به مطالعه،

کدگذاریهای قبلی بهدستآمده است ،روایتی از مدل آموزش

رضایتمندی ،اشتغال به تحصیل در دانشگاه و عدم ابتال به سایر

الکترونیکی ویژۀ یادگیرندگان مبتال به نقصتوجه-بیشفعالی با

بیماریهای جسمی و روانی که در یادگیری ایجاد اختالل میکنند،

۵مؤلفه و زیرمدلهای مربوطه و توالی مدل ارائه داده شد .این مدل

بود .نمونهگیری بهشیوۀ هدفمند انجام شد و تعداد ۳۰نفر جهت

میتواند در سطح خرد و کالن بهکار گرفته شود .مدل مذکور در شکل

مطالعه ،پس از اخذ رضایت کتبی ،در دو گروه 1۵نفرۀ نسبت ًا همگن

( )1قابل مالحظه است .الزم به توضیح است که برای هر یک از

جای گرفتند (حداکثر همگونی بین گروهها از نظر سن ،جنس،

مؤلفههای مدل ،زیرمؤلفههایی بدین شرح وجود داشت:

تحصیالت ،پیشینۀ یادگیری زبان انگلیسی و ابتال به زیرگروه نقص

-1تحلیل شامل :تحلیل یادگیرنده ،تحلیل اهداف و بازدههای

توجه-بیشفعالی صورت گرفت) .محتوای آموزشی با همکاری افراد

یادگیری و تحلیل رسانۀ آموزشی؛ در این مرحله طراح آموزشی به

متخصص (یک نفر طراح آموزشی ،یک نفر برنامهریز آموزش از

تحلیل یادگیرنده ،نیازها و ویژگیهای او میپردازد .با توجه به اینکه

دور ،یک نفر آموزش زبان انگلیسی و یک نفر طراح محتوای

مبتالیان به این اختالل ،در ۳زیرگروه ،تقسیم میشوند ،توجه و

الکترونیکی) در  ۳درس تدوین و به ۲شکل الکترونیکی ،براساس

شناسایی نیازهای آنان ضروری است .تحلیل محتوای آموزشی و

مدل طراحی شده ،و بدون درنظرگرفتن مدل آمادهسازی و آموزش

اهداف و بازدههای یادگیری و نیز تحلیل رسانه در این مرحله صورت

طی ۳هفته -هر هفته ۲جلسه که  1جلسه به آموزش و جلسۀ دوم به

میگیرد .رسانۀ آموزشی میتواند یک لوح فشرده ،صفحۀ وب یا یک

برگزاری آزمون تخصیص داده شد؛ در مجموع هر آزمودنی در ۳

فیلم آموزشی و حتی محتوای قابل انتقال در گوشی هوشمند باشد.

آزمون شرکت نمود -انجام شد .ابزار این پژوهش عبارت است از

آنچه که در این زمینه اهمیت دارد ،همخوانی رسانه با محتوا و

پرسشنامۀ انگیزش تحصیلی ( )ISM۳که در دو مرحلۀ پیشآزمون و

اهداف آموزشی است.

پسآزمون برای هر ۲گروه آزمایش و کنترل اجرا شد؛ پرسشنامۀ

 -۲طراحی شامل :تعیین رفتار ورودی ،تعیین اهداف ،تعیین توالی

پیشرفت تحصیلی ساختهی محقق که برای هر ۲گروه با طرح

اهداف ،تعیین محتوا ،تعیین توالی محتوا و تعیین رسانۀ آموزشی .در

پیشآزمون و پسآزمون برای هر ۳درس بهصورت مجزا اجرا گردید.

مرحلۀ «طراحی» ،باید رفتار ورودی و آنچه الزم است یادگیرنده برای

بدینصورت که در هر مرحلۀ پیشآزمون و پسآزمون۳ ،پرسشنامۀ

آغاز یادگیری مطلب جدید بداند ،تعیین و نیازهای احتمالی مرتفع

۴گزینهای ،با ۲۰سؤال از محتوای آموزشی ارائهشده طراحی و در

گردد .در این مرحله همچنین اهداف کلی ،جزئی و رفتاری و

مرحلۀ پیشآزمون قبل از آموزش و در مرحلۀ پس آزمون در جلسۀ

چگونگی توالی آن تعیین میگردد .در مرحلۀ بعد ،محتوای آموزشی،

دوم هر هفته به آزموندهندگان ارائه شد.

تعیین میشود؛ چنانچه محتوای چاپی موجود باشد ،طراح باید آن

رواییِ صوری و محتوایی آزمون پیشرفت و انگیزش تحصیلی به

را به محتوای الکترونیکی تبدیل سازد .سپس رسانۀ آموزشی انتخاب

تأیید متخصصان رسید و پایایی آزمون انگیزش تحصیلی با استفاده

و تعیین شود .در انتخاب رسانه ،عالوه بر ویژگیها و نیازهای

از روش آلفای کرونباخ  ۰٫۸۲و پیشرفت تحصیلی با روش

یادگیرنده ،باید به ویژگیهای اهداف آموزشی و امکانات محیطی نیز

دونیمهکردن برابر  ۰٫۷۸محاسبه و تأیید شد.

توجه شود

دادهها در مرحلۀ کیفی با استفاده از روش کدگذاری باز ،محوری و

 -۳ارائۀ شامل :جلب توجه ،بیان اهداف ،تحریک یادگیریهای

انتخابی و در مرحلۀ کمّی با استفاده از روشهای آمار توصیفی،

پیشین ،ارائۀ محتوای آموزشی ،ارائۀ راهنمای یادگیری ،فراخوانی

آزمون  Tهمبسته ،کولموگروف-اسمیرنوف ،آزمون لون( 4برابری

عملکرد ،ارائۀ بازخورد ،سنجش عملکرد ،اصالح و بازنگری

واریانس) ،آزمون  Tمستقل و بهوسیلۀ نرمافزار آماری  SPSSنسخۀ

آموزش .آغاز کار با جلب توجه یادگیرنده است .در این مسیر استفاده

3

4
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سؤاالت این مرحله عبارت بودند از -1 :آیا مدل آموزش الکترونیکی

یادداشتبرداری و تفسیر دادهها صورت گرفت .در کدگذاری باز،

یادگیری باید صریحاً برای یادگیرنده مشخص شود .این امر به حفظ
تمرکز فرد کمک میکند .سپس یادگیریهای مرتبط پیشین فراخوانی

ارزشیابی یادگیرنده ،ارزشیابی دوره ،اصالح و بازخورد .حلقۀ نهایی

و ذهن برای یادگیری مطلب جدید آماده میشود؛ استفاده از کلمات

در این مدل فرآیندی ،ارزشیابی است؛ ارزشیابی از یادگیریهای

کلیدی میتواند مفید باشد؛ بدینترتیب توجه یادگیرنده حفظ

یادگیرنده و ارزشیابی از دورۀ آموزشی و کاربرد نتایج در اصالح

میشود؛ سپس مواد آموزشی ارائه میگردد؛ پس از آن ،نوبت به ارائۀ

فرآیند همراه با ارائۀ بازخورد به یادگیرندگان و یاددهندگان و

راهنمایی برای یادگیری ،فراخواندن عملکرد موردانتظار ،سنجش

مسئولین .این اطالعات خروجی ،بهعنوان ورودی مرحلۀ تحلیل به

عملکرد و ارائۀ بازخورد به یادگیرنده و انجام اقدامات اصالحی است

مدل باز میگردد.

تا درنهایت ،یادگیری رخ دهد.

توالی این مدل ،فرآیندی است و دادههای مرحلۀ ارزشیابی بهعنوان
ورودی مرحلۀ تحلیل وارد سیستم میشود.

 -۴پشتیبانی شامل :سختافزاری ،نرمافزاری ،دانشی ،عاطفی.
پشتیبانی سختافزاری و نرمافزاری از الزامات آموزش الکترونیکی

تحلیل

طراحی

ارزشیابی

ارائه
پشتیبانی

شکل  .1مدل آموزش الکترونیکی ویژۀ یادگیرندگان دارای اختالل نقصتوجه-بیشفعالی.
به منظور اعتباریابی مدل ارائهشده ،دورۀ آموزش الکترونیکی برمبنای

برای پاسخ به این پرسش که «آیا مدل آموزش الکترونیکی ارائهشده

مدل مذکور طراحی و طی ۳هفته اجرا شد .در این مرحله۳۰ ،نفر از

بر انگیزش تحصیلی یادگیرندگان مبتال به اختالل  ADHDتأثیر

افراد مشغول به تحصیل در دانشگاههای کشور در سال تحصیلی

دارد؟» از روش  Tهمبسته یا زوجی استفاده شد .نتایج مربوط به

 ۹۴-۹۳که بهدلیل ابتال به نقصتوجه-بیشفعالی تحتدرمان

تأثیر آموزش الکترونیکی طراحیشده بر انگیزش تحصیلی بهتفکیک

بودند ،در دو گروه 1۵نفره شرکت نمودند.

برای هر دو گروه آزمایش و کنترل در جدول ( )1قابلمشاهده است.

جدول  .1مقایسۀ نمرات پیشآزمون و پسآزمون انگیزش تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل.
گروهها

بعد از مداخله

قبل از مداخله

مقدارp

میانگین

انحراف معیار

میانگین

انحراف معیار

گروه آزمایش

۲٫۵۹۸

۰٫۵۹۵

۳٫۰۴۴

۰٫۶۷۰

۰٫۰۰۴

گروه کنترل

۲٫۴۸۸

۰۳۵۷۲

۲٫۴۷۵

۰٫۷۵۵

۰٫۸۵۵

مقدارp

۰٫۰۴1

۰٫۶11

همانطور که در جدول ( )1قابل مشاهده است ،نتایج آزمون T

درصورتیکه در گروه کنترل اختالف معنادار آماری مشاهده نمیشود.

مستقل در مقایسۀ میانگین نمرات انگیزش تحصیلی در دو گروه

آموزش برای گروه آزمایش ،براساس مدل طراحیشده و برای گروه

آزمایش و کنترل قبل از مداخله نشان میدهد که اختالف میانگین دو

کنترل ،بهشیوۀ مرسوم صورت گرفت؛ نمرات حاصل از پیشآزمون

گروه معنادار نیست؛ درصورتیکه پس از آموزش با مدل الکترونیکی

و پسآزمون پیشرفت تحصیلی با استفاده از آزمون  Tهمبسته و

طراحیشده این اختالف معنادار شده است ( .)p=۰٫۰۴1همچنین

مستقل تجزیهوتحلیل شد؛ نتایج مربوط به تأثیر آموزش الکترونیکی

نتایج آزمون  Tهمبسته در مقایسۀ میانگین گروه آزمایش ،قبل و بعد

طراحیشده بر پیشرفت تحصیلی ،بهتفکیک برای هر دوگروه آزمایش

از مداخله ،نشان میدهد که افزایش میانگین انگیزش تحصیلی در

و کنترل در جدول ( )۲قابلمشاهده است.

گروه آزمایش از  ۲٫۵۹۸به  ۳٫۰۴۴معنادار است ()p=۰٫۰۰۴
جدول .۲مقایسۀ میانگین نمرات پیشآزمون و پسآزمون پیشرفت تحصیلی در دو گروه آزمایش و کنترل.
گروهها

قبل از مداخله
میانگین

بعد از مداخله

انحراف معیار
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میانگین

انحراف معیار

 Pمقدار
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از امکانات و فنآوریهای نوین بسیار یاریدهنده خواهد بود .اهداف

است؛ عالوهبر این ،یادگیرندگان مبتال به  ADHDنیازمند پشتیبانی
عاطفی و دانشی آموزشدهندگان هستند -۵ .ارزشیابی شامل:

گروه آزمایش

۷٫۰11

1٫۶۲۵

1۶٫۵۳۳

1٫۷۴۳

>۰٫۰۰1

گروه کنترل

۷٫۰۴۴

1٫۵۰

1۵٫۰۵۶

1٫۶۲۸

>۰٫۰۰1

 Pمقدار

>۰٫۰۰1

۰٫۹۲۰

نمرات پیشآزمون و پسآزمون پیشرفت تحصیلی در هر دو گروه

میتواند در هر زمان و در هر مکانی که آمادگی الزم برای یادگیری

آزمایش و کنترل معنادار است ( .)p>۰٫۰۰1افزایش میانگین نمرات

دارد ،به آن بپردازد .قویترین نقیصۀ کارکردهای اجرایی در مبتالیان

در گروه کنترل به این دلیل است که شرکتکنندگان پیش از این،

به اختالل نارسایی توجه-بیشفعالی ،میزان بازداری پاسخ ،حافظۀ

محتوای آموزشی را آموزش ندیده بودند؛ ولیکن نتایج آزمون

کاری و برنامهریزی و گوشبهزنگی است ( .)۲۴در این مدل با

Tمستقل در مقایسۀ میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی در دو گروه

بازخوردهای مکرر در مرحلۀ ارائه به یادگیرنده در طول آموزش ،بر

آزمایش و کنترل ،قبل از مداخله نشان میدهد که اختالف میانگین

جبران این نقیصه تأ کید گردید .مداخالت آموزشی ،همچون

دو گروه معنادار نیست؛ درصورتیکه پس از آموزش با مدل

بازخوردهای فوری و مکرر ،تقسیم و خردکردن وظایف به واحدهای

الکترونیکیِ فرآیندی طراحیشده این اختالف معنادار است

کوچکتر و کاربرد فعالیتهای موردنظر برای تقویت رفتار مناسب

(.)p>۰٫۰۰1

مبتالیان نقصتوجه-بیشفعالی کمککننده است ( .)۲۵در آموزش

4

بحث

براساس مدل طراحیشده ،این موارد لحاظ گردیده است.
دانشآموزان مبتال به اختالل نقصتوجه-بیشفعالی در بازداری

همان گونه که در یافتهها گفته شد ،مدل یادگیری الکترونیکی ویژۀ

رفتاری و خودتنظیمی هیجان و انگیزش دچار نقص هستند ( )۲۶و

مبتالیان به اختالل نقصتوجه-بیشفعالی براساس نیازهای مبتالیان

نسبت به افراد عادی ،احساسات منفیتری دارند ( .)۲۷نقص

در ۵مرحله و بهشیوه فرآیندی طراحی شد .هر مرحله ،خود شامل

انگیزش ،موجب افزایش نارساییهای شناختی مبتالیان به

گامهایی است که باید بهصورت متوالی در برنامهریزی و طراحی

نقصتوجه-بیشفعالی است ( .)۲۸همانگونه که در یافتهها مشاهده

ی
دورۀ آموزشی مدنظر قرار گیرد .از آنجا که نقص در سامانۀ توجه ِ

شد ،آموزش الکترونیکی براساس مدل تدوینشده بر انگیزش

مبتالیان به این اختالل ،اساسیترین مشکل افراد مبتال در زمینۀ یادگیری است،

یادگیرندگان مبتال به اختالل نقصتوجه-بیشفعالی شرکتکننده در

باید در طراحی و اجرای آموزش ،مدنظر قرار گیرد .همین مسئله ،لزوم

پژوهش حاضر تأثیر داشته است .این نتیجه میتواند ناشی از

برنامهریزیهای اختصاصی برای آموزش این افراد را توجیه میکند .بسته به

موفقیت این گروه از یادگیرندگان در دستیابی به اهداف آموزشی و

شکل و ماهیت مدل آموزشی درنظرگرفتهشده راهکارها متفاوت خواهد بود.

همچنین انطباق این شیوه با نیازهای آنان داشته باشد .در این شیوۀ

درخصوص آموزش از دور بهشیوۀ الکترونیکی ،راههایی برای تلفیق وسایل

آموزشی ،یادگیرندگان در زمان و مکان دلخواه خود به یادگیری

تمرکز توجه وجود داردکه عبارتند از :استفاده از حروف پُررنگ ،فضای سفید،

میپردازند و این امر میتواند منجر به افزایش عالقۀ آنان به یادگیری

تمرکز کردن ،صحنۀ دوبخشی ،سایهزدن ،تفسیر کردن ( )۲۰که در طراحی

و بهتبع آن افزایش انگیزه گردد؛ زیرا یادگیری الکترونیکی یک مدل

دورۀ این مطالعه مدنظر قرار گرفت.

یادگیرندهمحور است که یادگیرندگان را برای یافتن اطالعات در زمان

طبق یافتهها ،آموزش براساس این مدل فرآیندی ،موجب پیشرفت

مطلوب و با سرعت شخصی کمک میکند .یادگیری الکترونیکی،

تحصیلی یادگیرندگان مبتال به اختالل نقصتوجه –بیشفعالی شد.

صرفاً استفاده از وسایل الکترونیکی و فنآوریهای جدید نیست و در

در این زمینه ،نتایج سایر پژوهشها نشان میدهد برنامههای رایانهای

طراحی و تدوین دوره ،به نظریههای تربیتی ،اهداف آموزشی و

میتواند موجب بهبود قابلتوجه انعطافپذیری شناختی و حافظۀ

ویژگیها و درخواستهای یادگیرنده توجه ویژه میگردد (.)۲۹

کاری مبتالیان به اختالل نقصتوجه-بیشفعالی شود (.)۲1

عدم امکان طراحی آموزشی دوره براساس محتوای برنامۀ رسمی

مبتالیان به این اختالل در تکالیف رایانهای نسبت به بازیهای

درسی یادگیرندگان مبتال به اختالل نقصتوجه-بیشفعالی ،بهدلیل

رایانهای بهتر عمل کرده و بازداری شناختی آنها تحتتأثیر این

پراکندگی آزمودنیها در رشتهها و مقاطع تحصیلی گوناگون،

برنامهها بهبود قابلتوجهی داشته است (.)۲۲

مهمترین محدودیت پژوهش حاضر بهشمار میرود.

مدل آموزش الکترونیکی بر آموزش فردی تکیه دارد .براساس مطالعات ،ایجاد

۵

و توسعۀ طرحهای آموزش انفرادی برای دانشآموزان دارای نیازهای

نتیجهگیری

آموزشیِ خاص مانند دانشآموزان دارای نقصتوجه-بیشفعالی

مداخالت آموزشی و طراحی مدل آموزشی متناسب با نیازها و

مناسب است و چنین طرحهایی باید بهعنوان مداخلهای اساسی

ویژگیهای مبتالیان به اختالل نقصتوجه-بیشفعالی موجب

موردتوجه قرار گیرند )۲۳( .آموزش الکترونیکی ،امکان ایجاد

افزایش انگیزش و پیشرفت تحصیلی یادگیرندگان مبتال به این اختالل

آموزش فردی را ممکن میسازد .در این نوع آموزش نیاز به حضور

شد.
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