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چکیده
هدف :پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه نشانههای اختالل نارسایی توجه /فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در
دانشجویان با تأکید بر نقش میانجیگری مدیریت زمان صورت گرفت.
روش :در این تحقیق همبستگی ،یک گروه نمونه  302نفری دانشجوی دارای نشانههای اختالل نارسایی توجه /فزون
کنشی از دانشگاه فردوسی مشهد که با استفاده از مقیاس درجهبندی  ADHDبزرگساالن بارکلی ( )BAARSواجد
نشانههای اختالل بودند ،شناسایی و انتخاب شدند و با استفاده از مقیاس مدیریت زمان مورد ارزیابی قرار گرفتند.
همچنین از معدل این دانشجویان بهعنوان شاخص پیشرفت تحصیلی آنان استفاده گردید.
یافتهها :تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار لیزرل و به روش تحلیل مسیر صورت گرفت .نتایج حاکی از تأیید
نقش میانجی گری مدیریت زمان در رابطه نشانه نارسایی توجه و پیشرفت تحصیلی بود .در حالیکه نتایج نشان داد
مدیریت زمان نقش میانجی گری در رابطه دو نشانه فزون کنشی و تکانشگری با پیشرفت تحصیلی ایفا نمیکند.
همچنین نتایج نشان داد از بین سه نشانه اختالل  ،ADHDتنها نشانه تکانشگری اثر مستقیمی بر پیشرفت تحصیلی
دارد.
نتیجهگیری :با توجه به نتایج پژوهش حاضر ،پیشنهاد میگردد مداخالت درمانی برای دانشجویان مبتال به

ADHD

متمرکز بر بهبود مدیریت زمان این افراد باشد.
کلیدواژهها :اختالل نارسایی توجه /فزون کنشی ،مدیریت زمان ،پیشرفت تحصیلی.
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 .1مقدمه
مفهوم موفقیت تحصیلی همواره مورد توجه بسیاری از متخصصین حوزه تعلیم و تربیت بوده و میتوان
از آن بهعنوان شاخص عمده سنجش کیفیت نظام آموزشی یاد نمود (ون استوم ،هل و چامورو،1
 ،)3011که میزان دستیابی فراگیران به اهداف آموزشی از پیش تعیینشده را نشان میدهد(اوستین و
گوستافسون3002 ،3؛ ین ،تیسای و وو .)3012 ،2میزان پیشرفت تحصیلی دانشجویان از جمله
فاکتورهای کارآمدی نظام آموزش عالی بوده و بررسیها حاکی از این است که همواره بین نتایج مورد
انتظار ،میزان یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان فاصله زیادی وجود دارد(برادبنت و پون،4
 .)3015بنابراین بررسی آگاهانه عوامل مختلف میتواند به بهبود کارآیی نظام آموزش عالی و موفقیت
دانشجویان و در نتیجه افزایش بهرهوری آنان کمک نماید(جیتندرا ،5دوپائول ،2سومکی 7و ترسکو،1
 .)3001شاید به علت همین باشد که نظریهپردازان تربیتی بسیاری از پژوهشهای خود را بر شناخت
عوامل مﺆثر بر پیشرفت تحصیلی متمرکز کردهاند(آلومیان 9و آیو .)3004 ،10بررسیهای انجامشده
نشان میدهد اختالل نارسایی توجه/فزون کنشی )ADHD( 11بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار ،از
رایجترین اختاللهای عصب  -روانشناختی دوره کودکی بوده (انجمن روانپزشکی آمریکا)3012 ،13
که در بزرگساالن میتواند اهمیت متفاوتی داشته باشد؛ زیرا بزرگساالنی که سابقه این اختالل را در
کودکی دارند ،از اختاللهای روانشناختی (فای یاد 12و همکاران )3007 ،و مشکالت بیشتری در
کنشوری شغلی ،اجتماعی ،روانی ،آموزشی و مهارتهای اجتماعی رنج میبرند(گینسبرگ،
هیرویکوسکی و لیندنفوس .)3010 ،14این اختالل بهویژه برای بزرگساالن دانشجو ،مسائل عدیدهای
را در زمینههای مختلف و بهویژه تحصیلی ایجاد مینماید (صرامیفروشانی و هاشمی .)1212 ،در
واقع ،مهمترین حوزه عملکردی تحت تأثیر در بین دانشجویان مبتال به  ADHDعملکرد تحصیلی
این گروه است(مورفی و همکاران .)3003 ،نتایج پژوهشهای متعدد حاکی از ضعف پیشرفت تحصیلی
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دانشجویان مبتال به  ADHDبوده است (بارکلی ،فیشر ،اسمالیش و فلتچر1؛ 3002؛ بیدرمن و فارون،3
3002؛ ویانتو دپائول3001 ،2؛ دپائول ،ویانت ،دل و وارجائو.)3009 ،4
همان گونه که اشاره گردید این اختالل از کودکی تا بزرگسالی تداوم دارد .لذا ،کودکان مبتال به
 ADHDنسبت به همساالن خود عملکرد تحصیلی ضعیفتر ،پیشرفت تحصیلی کمتر و مشکالت
بیشتری در خواندن و ریاضیات دارند(رپورت ،اسکنلن و دنی .)1999 ،5همچنین ،نشانههای نارسایی
توجه ،تکانشگری و یا فزونکنشی موجب میشوند بیشتر دانشآموزان مبتال به  ADHDنسبت به
تواناییهای خود عملکرد پایینتری داشته باشند؛ که این مسائل ،در دوران دانشجویی نیز ،گریبانگیر
اکثریت آنها خواهد شد .همانگونه که مطالعات پیگیرِ کودکان مبتال به  ADHDنشان میدهد،
دانشجویان مبتال به  ADHDنیز با همان مشکالت تحصیلی که در دوران کودکی خود داشتهاند
درگیر بوده و نشانههای  ADHDاساساً پیشرفت تحصیلی آنها در دوران دانشجویی را نیز تحت تأثیر
قرار میدهد .بهطوریکه دانشجویان مبتال به  ADHDمعموالً نمراتشان پایینتر و مشکالت
تحصیلیشان به میزان قابلتوجهی از همتایان بهنجار خود بیشتر است (بارکلی ،مورفی و فیشر،
 .)3001در مطالعه هیلیجنستین ،گانتر ،لوی ،ساوینوو فولویلر )1999( 2مشکالت تحصیلی
دانشجویانی که تشخیص  ADHDگرفته بودند ،بهصورت گذشتهنگر بررسی و با گروه کنترل مقایسه
شد .نتایج حاکی از آن بود که نمرات دانشجویان مبتال به  ADHDپایینتر و احتمال مشروط شدن
آنها بیشتر است .لذا ،دانشجویان مبتال به  ADHDدر مقایسه با همتایان غیرمبتال ،بهاحتمال کمتری
برای تمام کردن دوره دانشگاه یا کالج تالش میکنند (ولف .)3001 ،7اگرچه شواهد پژوهشی نشان
میدهند که دانشجویان مبتال به  ADHDنسبت به همتایان مبتال که وارد دانشگاه نمیشوند ،توانایی
شناختی باالتر ،تجارب موفقیت بیشتر در دوران تحصیل و مهارتهای مقابلهای بهتری دارند
(گلوتینگ ،یانگستروم و واتکینز)3005 ،1؛ اما این گروه از مبتالیان ،علیرغم عوامل محافظتکننده
مانند تواناییهای شناختی باالتر ،مهارتهای بهتر برای مقابله با استرس و تجربیات مربوط به موفقیت
تحصیلی در گذشته  ،مشکالت زیادی در دنبال کردن تحصیالت باالتر داشته و مسائل بیشتری در
زمینههای آموزشی نظیر مشکل داشتن با امتحانات زمانبندیشده ،عدم تکمیل امتحان سر وقت،
طوالنیتر بودن زمان انجام تکالیف و ادراک کار سختتر برای دستیابی به نمرات خوب دارند (ویانت
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و دوپائول .)3012 ،نوروالک ،نورویلیتیز و مکلئان )3001( 1نیز در پژوهش خود دریافتند که
نشانههای  ADHDهمبستگی منفی با عادتهای مطالعه ،مهارتهای مطالعه و سازگاری آموزشی
دارد؛ اما در مقابل ،نتایج مطالعه اسپارکس ،جاورسکی و فیلیپس )3004( 3نشان میدهد دانشجویان
مبتال به  ADHDمشکالت تحصیلی جدی را تجربه نمیکنند .بر همین اساس ،ویانت و دوپائول
( )3002اذعان می کنند فهم بهتر وضعیت تحصیلی دانشجویان مبتال به اختالل  ADHDنیازمند
پژوهش هایی است که به شناسایی عوامل دخیل در موفقیت یا شکست تحصیلی بپردازند .به عبارتی
به نظر میرسد فهم درست اثر ابتال به اختالل  ADHDبر پیشرفت تحصیلی دانشجویان مستلزم
شناسایی عوامل واسطهای است که در رابطه این اختالل و پیشرفت تحصیلی نقش ایفا میکنند.
از سوی دیگر ،شواهد پژوهشی متعددی نشان دادهاند که کنشهای اجرایی بهعنوان یکی از
حوزههای آسیبدیده در افراد مبتال به ( ADHDبارکلی و همکاران3001 ،؛ درامسدال ،وسترهوسن،
هاویک ،هوگال و پلیسن3011 ،2؛ بونسترا ،اوسترلئان ،سرگنت و بویتالر3005 ،4؛ ویلکات 5و همکاران،
 ،)3005با پیشرفت تحصیلی مرتبط است(الویی ،گاترکول و الیوت3010 ،2؛ گروپر 7و تانوک.)3009 ،
کنشهای اجرایی 1مجموعهای از فرآیندهای شناختی عالی مغز است که در مدیریت رفتارهای
هدفمند نقش دارد(بارکلی .)3011 ،از جمله مﺆلفههای کنشهای اجرایی خودکنترلی/بازداری،9
حافظه کاری ،10خودسازماندهی/حل مسئله ،11نظارت خود ،13خودانگیزشی ،12خود نظمجویی
هیجانی 14و مدیریت زمان 15میباشند(نیگ3002 ،12؛ گیویا و ایسکوئیس .)3004 ،17یکی از مهمترین
مﺆلفههای کنشهای اجرایی برای گروه دانشجویان که ارتباط بیشتری با عملکرد تحصیلی آنان دارد؛
مﺆلفه مدیریت زمان است؛ که با تعلل ،حواسپرتی ،فراموشکاری ،برنامهریزی و قابلیتهای مدیریت
زمان مرتبط میباشد (بارکلی .)3011 ،بر اساس تحقیقات انجامشده ارتباط معناداری بین موفقیت
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تحصیلی با مﺆلفه مدیریت زمان بهعنوان یک راهبرد دیدهشده است (ماکان ،پانیب و فیلیپس1990،1؛
استوارت و لمبارد3010،3؛ سیبرت ،جیل و گتینگر3003 ،2؛ گارسیا و پرز .)3004 ،4مدیریت زمان،
اصوالً بهعنوان یکی از جنبههای مهم خودتنظیمی تحصیلی (ایکس و ژانگ )3010 ،5و تسهیل گر
بازدهی آموزشی مطرحشده و به فعالیتهایی که برای استفاده مﺆثر از زمان به کار میرود اشاره دارد
(زامپتیس ،بورانتا و ماستاکیس .)3010 ،2به عبارتی ،مدیریت زمان روشهای نوینی را به افراد نشان
میدهد تا دیدگاههای مفیدی را در مورد کارهای وابسته به یکدیگر و اولویتها بهدست آورده ،بتوانند
سریعتر به اهداف موردنظر خویش دستیافته (ادواردز )3002 ،7و با اولویتبندی امور بر اساس مدت
زمان تخصیص داده شده برای هر فعالیت ،وظایف متعدد را به موقع به اتمام رسانند؛ در واقع ،مدیریت
زمان نوعی راهکار پیشگیرانه است که با استفاده از یک سری فرایندها ،باعث خود نظم دهی و پیشرفت
تحصیلی دانشآموزان میگردد (ارپن.)1994 ،1
بر اساس مطالب ارائهشده و همچنین اهمیت نقش مدیریت زمان در پیشرفت تحصیلی؛ به نظر
میرسد ضعف مدیریت زمان که بهعنوان یکی از مشکالت افراد مبتال به  ADHDشناخته میشود
(پروات ،پروکتور ،بیکر ،گارت و یالند3011،9؛ آبیکوف 10و همکاران3009 ،؛ براون ،1992 ،11به نقل
از سوالنتو 13و همکاران3001 ،؛ مشهدی و همکاران)1290 ،؛ منجر به عملکرد تحصیلی ضعیف
دانشجویان مبتال به این اختالل میگردد .به عبارتی چنین فرض میشود که این دانشجویان در فرایند
یادگیری ،به دالیلی نظیر کمبود توجه ،قادر به استفاده صحیح و بهینه از زمان نبوده و در نتیجه با
مسائل و مشکالت زیادی نظیر تعلل و عدم انجام تکالیف در موعد مقرر ،ناتمام گذاشتن تکالیف و یا
انجام نادرست آنها در دوران تحصیل روبرو میشوند .با عنایت به مطالب مطرحشده و نقش مدیریت
زمان بهعنوان مرتبطترین مﺆلفه کنشهای اجرایی با پیشرفت تحصیلی ،الگویی برگزیده شد (نمودار
 .)1در این الگو نشانه نارسایی توجه ،فزون کنشی و تکانشگری متغیرهای برونزا ،مدیریت زمان متغیر
درونزای میانجی و پیشرفت تحصیلی متغیر درونزای نهایی در نظر گرفته شده است .در این الگو بر
اساس شواهد نظری و تجربی ذکرشده ،فرض شده است که نشانه نارسایی توجه ،فزون کنشی و
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تکانشگری اثر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی دارند .همچنین فرض شده است که این سه متغیر از
طریق متغیر میانجی مدیریت زمان اثر غیرمستقیم بر پیشرفت تحصیلی دارند.

نمودار  :1الگوی پیشنهادی پیشرفت تحصیلی

 .2روش پژوهش
روش پژوهش حاضر توصیفی و طرح پژوهش از نوع طرحهای همبستگی بود.
 .1-2جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه آماری پژوهش شامل ،تمامی دانشجویان جدیدالورود
(کاردانی -کارشناسی -کارشناسی ارشد) دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی  93-91بودند.
تعداد  317نفر از دانشجویان مذکور با استفاده از مقیاس درجهبندی  ADHDبزرگساالن بارکلی،
بهعنوان افرادی که نمره آنها در مقیاس درجهبندی اختالل  ADHDبزرگساالن 3 ،انحراف معیار از
میانگین نمرات کل گروه نمونه بیشتر بود؛ بهعنوان افراد دارای نشانههای مرضی  ADHDشناسایی
شدند .پس از شناسایی ،تمامی افراد ( 317نفر) بهعنوان نمونه انتخاب و عملکرد دانشجویان مذکور
در مقیاس مدیریت زمان و همچنین معدل کل آنان بهعنوان شاخص پیشرفت تحصیلی مورد ارزیابی
قرار گرفت .بهعالوه در پژوهش حاضر برای جمعآوری دادهها از ابزارهای زیر استفاده شد:
مقیاا درجاهبنادی  ADHDبزرگسااا ن باارکلی :)BAARS( 1چهارمین ویرایش مقیاس
درجهبندی  ADHDبزرگساااالن بارکلی ،یک ابزار خود گزارشاای اساات که دارای  20سااﺆال بوده و
برای افراد  11تا  70ساال به باال قابلاجرا است .در این ابزار ،از طریق  37سﺆال ،چهار خردهمقیاس
مورد ساانجش قرار میگیرند که عبارتاند از نارسااایی توجه ( 9سااﺆال) ،فزونکنشاای ( 5سااﺆال)،
تکانشگری ( 4ساﺆال) و کندی زمان شاناختی ( 9ساﺆال) .بررسای سن شروع نشانههای اختالل و
چگونگی کنشوری در موقعیتهای گوناگون از طریق ساا اه سﺆال پایانی انجاا اام میشود .نحاا اوه
1. Barkley Adult ADHD Rating Scale
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پاسا دهی به سﺆاالت ،مبتنی بر طیف لیکرت چهار درجهای از هرگز ( )1تا همیشه ( )4میباشد .با
تکمیل  ،BAARSیک نمره کل که از جمع جبری  11ساﺆال اول حاصل میشود؛ و  4نمره مربوط
به خردهمقیاسها بهدسات میآید .به عبارتی در محاسابه نمره کل مقیاس ،سﺆاالت مربوط به مﺆلفه
کندی زمان شاناختی لحا نمیشاوند .همچنین از جمع جبری تعداد سﺆالهایی که پاس اغلب یا
همیشااه داشااتهاند (بهجز سااﺆالهای مربوط به خردهمقیاس کندی زمان شااناختی) ،نمره تعداد
نشااااناههاای  ADHDنیز حااصااال میگردد .اجرای این مقیاس بهطورمعمول  5تا  7دقیقه طول
میانجامد .بارکلی ضاااریب آلفای کرونبار برای کل مقیاس را  0/91و برای خرده مقیاس نارساااایی
توجه ،فزون کنشی و تکانشگری بهترتیب  0/10 ،0/77 ،0/90گزارش نموده است .ضریب اعتبار باز
آزمایی نیز برای کل مقیاس  0/75و برای خردهمقیاس نارساااایی توجه ،فزونکنشااای و تکانشگری
بهترتیب  0/73 ،0/22و  0/72گزارش شاده است (بارکلی .)3011b ،در مطالعه مشهدی و همکاران
( )1290جهت بررسی خصوصیات روانسنجی فرم فارسی مقیاس  BAARSاز روش آلفای کرونبار،
همبستگی خردهمقیاسها با نمره کل و تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید .ضرایب آلفای کرونبار
برای نمره کلی مقیاس  0/12و برای خردهمقیاس نارسایی توجه ،فزون کنشی ،تکانشگری و کندی
زمان شناختی بهترتیب  0/70 ،0/73 ،0/13و  0/12گزارش شد .همچنین ضرایب همبستگی مﺆلفه
نارساااایی توجه ،فزون کنشااای ،تکانشگری و کندی زمان شاااناختی با نمره کلی مقیاس بهترتیب
 0/74 ،0/10 ،0/17و  0/21بود .نتاایج تحلیل عاملی تأییدی نیز نشاااان داد سااااختار چهار عاملی
مقیاس  BAARSدر جامعه دانشاااجویان ایرانی برازش دارد؛ بنابراین مقیاس درجه بندی ADHD
بزرگساالن ،اعتبار و روایی الزم برای استفاده در این پژوهش را دارا میباشد.
مقیا مدیریت زمان :برای سنجش مدیریت زمان از خردهمقیاس خود مدیریتی زمان مقیاس
نارسایی در کنشوری اجرایی بارکلی ( )BDEFSاستفاده شد .مقیاس نارسایی در کنشوری اجرایی
توسط بارکلی ( )3011aو با هدف بازنمایی نارساکنشوری اجرایی در جمعیتهای غیربالینی و بالینی
بهویژه بزرگساالن مبتال به  ADHDطراحی شده است .این مقیاس  19سﺆالی یک ابزار خود گزارشی
است که برای محدوده سنی  11تا  11سال قابل اجرا بوده و پاس دهی به آن بر مبنای طیف لیکرت
چهاردرجهای از هرگز ( )1تا همیشه ( )4میباشد .مقیاس مذکور شامل پنج خرده مقیاس است که
این خردهمقیاسها  5کنش اجرایی خود مدیریتی زمان ( 31سﺆال) ،خود سازماندهی /حل مسئله
( 34سﺆال) ،خودکنترلی /بازداری ( 19سﺆال) ،خود انگیزشی ( 13سﺆال) و خودنظمجویی هیجان
( 12سﺆال) را اندازهگیری میکنند .نمره هر یک از خردهمقیاسها از طریق جمع جبری سﺆالهای
آن خرده مقیاس به دست میآید که به دلیل متغیر بودن تعداد سﺆاالت خرده مقیاسها ،دامنه نمرات
آنها با هم متفاوت است؛ اما بهطورکلی ،نمرات باال در هر خردهمقیاس بیانگر نارسایی بیشتر در کنش
مربوطه میباشد .در این پژوهش از خردهمقیاس خود مدیریت زمانی برای ارزیابی مدیریت زمان در
دانشجویان دارای نشانههای اختالل نارسایی توجه /فزون کنشی استفاده شد .در پژوهش بارکلی

124

نقش میانجیگری مدیریت زمان برای نشانههای...

( )3011aبرای این خردهمقیاس ضریب آلفای کل  0/94و ضریب اعتبار باز آزمایی  0/12گزارششده
است .در پژوهش مشهدی و همکاران ( )1294جهت بررسی ساختار عاملی ،اعتبار و روایی فرم فارسی
مقیاس  BDEFSاز روش آلفای کرونبار ،همبستگی خرده مقیاسها با نمره کل و تحلیل عاملی
تأییدی استفاده گردید .ضریب آلفای کرونبار برای خردهمقیاس خود مدیریتی زمان  0/90گزارش
شد .همچنین ضریب همبستگی این خردهمقیاس با نمره کلی مقیاس  0/12بود .نتایج تحلیل عاملی
تأییدی نیز نشان داد ساختار پنج عاملی مقیاس  BDEFSدر جامعه دانشجویان ایرانی برازش دارد؛
بنابراین مقیاس  BDEFSو خردهمقیاسهای آن نیز از اعتبار و روایی الزم برای استفاده در این
پژوهش را دارا میباشد.
 .2-2روش اجرا :با شروع طرح پایش سالمت دانشجویان در ابتدای سال تحصیلی و پس از انجام
اطالعرسانی ،دانشجویان هر دانشکده بهصورت هفتگی موظف بودند طبق برنامهای اعالمشده جهت
تشکیل پرونده و انجام معاینات ،به مرکز مشاوره دانشگاه مراجعه نمایند .بهمنظور رعایت اصول اخالقی
در پژوهش و کسب رضایت دانشجویان جهت شرکت در پژوهش ،اهداف پژوهش بهصورت اجمالی
برای آنان توضیح داده شد .با اعالم رضایت دانشجویان ،پاس دهی به مقیاس درجهبندی ADHD
بزرگساالن و مقیاس مدیریت زمان بهصورت گروهی انجام شد .پس از بررسی نتایج بهدستآمده از
مقیاس درجهبندی  ADHDبزرگساالن در مطالعه «شیوعشناسی نشانههای اختالل نارسایی توجه/
فزونکنشی و رابطه آنها با مﺆلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان» و شناسایی  317دانشجویی
که بر اساس نمراتشان در این مقیاس واجد نشانههای مرضی اختالل بودند (مشهدی و همکاران،
)1292؛ بررسی عملکرد آنان در مقیاس مدیریت زمان و گرفتن معدل کل آنان بهعنوان شاخص
پیشرفت تحصیلی در دستور کار قرار گرفت .الزم به ذکر است از مجموع این  317دانشجو ،بهدلیل
عدم دسترسی به معدل  14نفر از آنان ،تجزیهوتحلیلهای آماری بر روی دادههای  302نفر انجام
شد .تجزیهوتحلیلهای آماری با استفاده از نرمافزار  spss.16و  Lisrel8.5صورت گرفت.
 .3یافتههای پژوهش
برای تحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی (فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد
و ماتریس همبستگی) و استنباطی (تحلیل مسیر) استفاده شد که نتایج آنها در زیر ارائه شده است:
در جدول  1ویژگیهای جمعیت شناختی نمونه پژوهش از قبیل جنسیت ،دانشکده و مقطع
تحصیلی ارائهشده است .بر اساس اطالعات مندرج در این جدول ،آزمودنیها به تفکیک جنسیت
متشکل از  91دختر ( 44/1درصد) و  113پسر ( 55/3درصد) بودند .بر اساس دانشکده نیز  19نفر
از دانشکده ادبیات 11 ،نفر از دانشکده الهیات 1 ،نفر از دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی 2 ،نفر از
دانشکده دامپزشکی 19 ،نفر از دانشکده علوم اداری و اقتصاد 14 ،نفر از دانشکده علوم پایه 12 ،نفر
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از دانشکده علوم تربیتی 2 ،نفر از دانشکده علوم ریاضی 37 ،نفر از دانشکده کشاورزی 54 ،نفر از
دانشکده مهندسی 4 ،نفر از دانشکده معماری و شهرسازی 9 ،نفر از دانشکده منابع طبیعی و
محیطزیست 12 ،نفر از دانشکده کشاورزی شیروان بودند .از جهت مقطع تحصیلی 1 ،دانشجوی
کاردانی 121 ،دانشجوی کارشناسی 71 ،دانشجوی کارشناسی ارشد بودند .همچنین از نظر سابقه
مشروطی 43 ،نفر یک ترم 13 ،نفر دو ترم و  4نفر سه ترم مشروط شدهاند و  145نفر نیز تجربه
مشروطی نداشتند .عالوه بر اطالعات مندرج در جدول  ،1میانگین سنی دانشجویان شرکتکننده در
پژوهش نیز  31/15 ± 2/31و دامنه سنی آنان بین  17تا  29سال بود.
جدول  :1ویژگیهای جمعیت شناختی دانشجویان دارای نشانههای مرضی )N=203( ADHD
متغیرها
جنسیت

دانشکده

مقطع تحصیلی

سابقه مشروطی

دختر
پسر
ادبیات
الهیات
تربیتبدنی
دامپزشکی
علوم اداری و اقتصاد
علوم پایه
علوم تربیتی
علوم ریاضی
کشاورزی
مهندسی
معماری
منابع طبیعی
کشاورزی شیروان
کاردانی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
یک ترم
دو ترم
سه ترم
بدون مشروطی

فراوانی

درصد

91
113
19
11
1
2
19
14
12
2
37
54
4
9
12
1
121
71
43
13
4
145

44/1
55/3
9/4
1/9
0/5
1/5
9/4
2/9
7/9
2
12/2
32/2
3
4/4
2/4
0/5
24/5
25
30/7
5/9
3
71/5

در جدول  3شاخصهای توصیفی نمرات آزمودنیها در متغیرهای پژوهش ارائهشده است .بر اساس
نتایج مندرج در این جدول ،از بین سه نشانه اختالل  ADHDدر دانشجویان ،نشانه نارسایی توجه
باالترین میانگین نمرات ( ) 33/51را دارد .میانگین نمرات مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی
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دانشجویان نیز به ترتیب  49/90و  15/10میباشد .ماتریس همبستگی مبنای تجزیهوتحلیل مدلهای
علی است؛ بر همین اساس ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش نیز در جدول  3ارائهشده است.
همانطور که مشاهده میشود ،روابط بین نشانه نارسایی توجه و مدیریت زمان؛ تکانشگری و پیشرفت
تحصیلی؛ مدیریت زمان و پیشرفت تحصیلی معنادار میباشد .در حالیکه سایر روابط بین متغیرها
معنادار نمیباشند.
جدول  :2شاخصهای توصیفی و ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
متغیر
 .1نارسایی
توجه
 .2فزون
کنشی
.3
تکانشگری
 .4مدیریت
زمان
 .5پیشرفت
تحصیلی

میانگین
33/51

انحراف
معیار
4/12

1

2

3

12/71

2/09

-0/02

10/72

3/51

-0/01

0/09

1

49/90

10/03

***0/57

0/02

-0/07

15/10

4

1
1

3/12

5

-0/11

-0/04

*0/14

1
***-0/31

p<0/001

***

1
*

p<0/05

از آنجایی که هدف اصلی پژوهش ،بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم نشانههای اختالل نارسایی
توجه /فزون کنشی و مدیریت زمان بر پیشرفت تحصیلی بود؛ روابط علی بین این متغیرها در قالب
الگویی ترسیم گردید (نمودار  )1و برای آزمون این الگو از روش تحلیل مسیر استفاده شد .برازندگی
الگوی پیشنهادی بر اساس شاخص مجذور خی دو ،شاخص برازندگی تطبیقی ،)CFI( 1شاخص
نیکویی برازش ،)GFI( 3شاخص نیکویی برازش تعدیلشده )AGFI( 2و ریشهی خطای میانگین
مجذورات تقریب )RMSEA( 4مورد بررسی قرار گرفت .بهمنظور برازش الگو ضروری است که
شاخصهای فوق استانداردهای الزم را داشته باشند .چنانچه شاخص  χ2/dfکوچکتر از  2باشد ،مقدار
 RSMEAاز  0/1کوچکتر و به صفر نزدیکتر باشد و همچنین شاخصهای برازش  AGFI ،GFIو
 CFIبه یک نزدیکتر باشند ،بیانگر آن است که الگوی پیشنهادی تأییدشده است (شرمله-انگل،

)1. Comparative Fit Index (CFI
)2. Goodness of Fit Index (GFI
)3. Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI
4. Root Mean Square Error of Approximation
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موسبراگر و مولر .)3002 ،1بر این اساس شاخصهای کلی آزمون الگوی پیشنهادی اولیه حکایت از
عدم برازش کلی این الگو داشت؛ که این الگوی برازش نایافته در نمودار  3قابل مشاهده است.

نمودار  :2الگوی تأیید نشده اولیه برای پیشرفت تحصیلی

سپس برای برازش الگوی تأیید نشده اولیه ،تصحیحات متعددی بر اساس مبانی نظری و تجربی
صورت گرفت تا در نهایت الگوی مندرج در نمودار  2مورد تأیید قرار گرفت .در واقع ،مسیرهای قرمز
رنگ در نمودار  3که ضرایب مسیر آنها ضعیف بود و از لحا آماری نیز معنادار نبودند و برازش الگو
را دچار اشکال کرده بودند؛ در الگوی تصحیحشده از الگو حذف گردیدند .شاخصهای کلی این الگوی
پیشنهادی تصحیحشده در جدول  2قابلمشاهده است .با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق،
شاخصهای کلی آزمون الگوی پیشنهادی تصحیحشده ،استانداردهای موردنظر را دارند و مقادیر آنها
حاکی از برازش کلی این الگو است (AGFI = 0/92 ،GFI = 0/99 ،=RSMEA 0/05 ،χ2/df=1/49
.)CFI = 0/99،
جدول  :3شاخصهای نیکویی برازش الگوی پیشنهادی تصحیحشده
χ2

Df

χ2/df

RMSEA

GFI

AGFI

CFI

3/91

3

1/49

0/05

0/99

0/92

0/99

اما شاخصهای تولیدی تحلیل مسیر فقط محدود به شاخصهای برازش کلی الگو نیست .بلکه
پارامتر ضریب مسیر و مقادیر  tمتناظر با آنها برای هر یک از مسیرهای علی از متغیرهای برونزاد به
متغیر میانجی و درونزاد و از متغیرهای میانجی به متغیر درونزاد نیز وجود دارد .این ضرایب ،قدرت
1. Schermelleh-Engel, Moosbrugger, Müller
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نسبی هر مسیر را نشان میدهد .این ضرایب مسیر و مقدار  tمتناظر با آنها برای الگوی پیشنهادی
تصحیحشده در نمودار  2ارائهشده است .بر اساس اطالعات ارائهشده در این نمودار ،ضریب مسیر
نارسایی توجه به مدیریت زمان  0/55ضریب مسیر مثبت و باالیی است و بر اساس آزمون آماری t
معنادار است ( .)t=1/99 ،P<05/0ضریب مسیر نارسایی توجه به پیشرفت تحصیلی  -0/34است که
ضریب مسیر منفی و متوسطی است و بر اساس آزمون آماری  tمعنادار است (.)t=-0/42 ، P>05/0
ضریب مسیر تکانشگری به پیشرفت تحصیلی  0/12است که ضریب مسیر مثبت و ضعیفی است و بر
اساس آزمون آماری  tمعنادار است ( .)t=3/35 ، P<05/0بهعبارتدیگر ،ضرایب مسیر از متغیرهای
برونزاد (نارسایی توجه و تکانشگری) بهترتیب به متغیرهای میانجی (مدیریت زمان) و درونزاد
(پیشرفت تحصیلی) معنادار میباشد ( .)p<0/05همچنین ضریب مسیر از متغیر میانجی (مدیریت
زمان) به متغیر درونزاد (پیشرفت تحصیلی) نیز معنادار میباشد.

نمودار  :3الگوی تأییدشده نهایی برای پیشرفت تحصیلی
(ضرایب مسیر و مقادیر  -tداخل پرانتز .)-کلیه این ضرایب در سطح  0/05معنادار میباشد.

در جدول  4ضرایب اثرهای مستقیم ،غیرمستقیم و کل متغیرهای پژوهش آورده شده است.
همانطور که در این جدول مشاهده میکنیم متغیر برونزاد (تکانشگری) و میانجی (مدیریت زمان)
اثر مستقیم معناداری بر پیشرفت تحصیلی دارند؛ که از بین این متغیرها تکانشگری اثر مثبت و
مدیریت زمان اثر منفی بر پیشرفت تحصیلی دارند .همچنین دیگر متغیر برونزاد یعنی نارسایی توجه،
فقط اثر غیرمستقیم و منفی بر پیشرفت تحصیلی دارد .همچنین نتایج مندرج در جدول فوق نشان
میدهد  0/24درصد از واریانس نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان از طریق نارسایی توجه،
تکانشگری و مدیریت زمان؛  0/20درصد از واریانس نمرات مدیریت زمان از طریق نارسایی توجه
تبیین شده است.
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جدول  :4ضرایب مسیر اثرات مستقیم و غیرمستقیم و کل در الگوی تأییدشده نهایی
متغیرها

اثرهای

اثرهای

اثرهای

واریانس تبیین

مستقیم

غیرمستقیم

کل

شده
0/24

بر پیشرفت تحصیلی از:
نارسایی توجه

-

-0/12

-0/12

مدیریت زمان

-0/34

-

-0/34

تکانشگری

0/12

-

0/12
0/20

بر مدیریت زمان از:
نارسایی توجه

0/55

-

0/55

تکانشگری

-

-

-

 .4بحث و نتیجهگیری
هدف از این پژوهش ،بررسی نقش میانجیگری مدیریت زمان در ارتباط بین نشانههای اختالل
نارسایی توجه  /فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان بود .یافتههای مطالعه حاضر نشان داد
که از بین سه نشانه اختالل ( ADHDنارسایی توجه ،فزون کنشی ،تکانشگری) ،نشانه نارسایی توجه
اثر مستقیم و معناداری بر مدیریت زمان دارد .بدین معنا که هر چه نمرات نارسایی توجه باالتر
میرفت نمرات نارسایی در مدیریت زمان نیز افزایش مییافت .همسو با یافته حاضر ،نتایج مطالعه
کانرز 1و همکاران ( )1999و ارهارت 3و همکاران ( )1999نیز ضعف مدیریت زمان در افراد مبتال به
 ADHDبزرگسال را گزارش میکرد .در تبیین این یافته میتوان بیان نمود که ادراک زمان و مدیریت
آن توانایی شناختی پیچیدهای است که مناطق مختلفی از مغز شامل قشر پیشانی ،عقدههای پایه و
مخچه را درگیر میکند (کاسینی و ایوری .)1999 ،2از سوی دیگر ،پژوهشهای تصویرنگاری عصبی
در افراد مبتال به  ADHDشواهدی را فراهم میکند مبنی بر این مسئله که مناطق مغزی درگیر در
ادراک زمان در واقع همان مناطق اصلی مغز هستند که در  ADHDدچار آسیب میباشند .بهعنوان
مثال افراد مبتال به  ADHDدارای حجم مخچهای کوچکتر نسبت به گروههای کنترل میباشند
(تاپالک 4و تانوک .)3005 ،لذا ،بدکارکردی مخچه ممکن است در مشکالت مربوط به زمانبندی
نظیر ضعف در مدیریت زمان و عدم توانایی در برآورد زمان مورد نیاز برای تکمیل یک تکلیف نقش
داشته باشد که اغلب همراه با سندرم لوب فرونتال است .عالوه بر آن ،مخچه در کنترل توجه نیز

1. Conners
2. Erhardt
3. Casini, Ivry
4. Toplak
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درگیر است (تاپالک ،دوک استاتر 1و تانوک)3002 ،؛ بنابراین ،طبق یافتههای عصبشناختی و تأیید
نقش مخچه در ادراک زمان و توجه ،منطقی است که از بین سه نشانه اختالل  ADHDنشانه نارسایی
توجه اثر مستقیم و معناداری بر مدیریت زمان داشته باشد.
یافته دیگر حاکی از این بود که مدیریت زمان اثر معکوس معناداری بر پیشرفت تحصیلی دارد .به
این صورت که با کاهش نمرات نارسایی مدیریت زمان ،نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان افزایش
مییافت .این یافته با نتایج مطالعات ماکان و همکاران ()1990؛ استوارت و لمبارد ()3010؛ سیبرت
و همکاران ،)3003( ،گارسیا و پرز ( )3004و یگانه ،سلطانی شال ،کافی و حسین خانزاده ()1291
همخوان میباشد .این پژوهشها نشان میدهند مدیریت زمان با پیشرفت تحصیلی ارتباط مثبت
دارد .ارتباط منطقی بین مدیریت زمان و عملکرد تحصیلی با دو نظریه تقابل سهگانه بندورا و نظریه
شناختی -اجتماعی قابل تبیین است .در نظریه تقابل سهگانه بندورا ،1919( 3به نقل از جهانسیر،
صالحزاده ،وثاقی و موسویفر )1212 ،نظریهپردازان ،مدیریت زمان را ترکیبی از تأثیرات سهگانه
رفتاری (تالش برای خودپژوهی ،خودارزیابی و عملکرد تحصیلی) ،محیطی (استفاده از وسایل
برنامهریزی نظیر کامپیوتر برای مدیریت بهتر زمان) و شخصی (تعیین اهداف و اولویتها و ادراک
خوداثربخشی) میدانند .نظریهپردازان شناختی -اجتماعی نیز ،این فرایندهای سهگانه تقابلی را برای
رشد مدیریت زمان مهم میدانند؛ بنابراین برای مدیریت زمان مﺆثر ،دانشجو باید اهداف خاصی را
تعیین و از فنون مختلف برای رسیدن به آن اهداف استفاده نماید تا در یادگیری یک تکلیف در موعد
مقرر احساس وظیفه کرده و عملکرد تحصیلی مطلوبی را نشان دهد (راوری و الحانی.)1290 ،
دیگر یافته این پژوهش نشان داد نشانه تکانشگری بر پیشرفت تحصیلی اثر مستقیم و مثبتی دارد.
بدین معنا که با افزایش نمرات نشانه تکانشگری ،نمرات پیشرفت تحصیلی دانشجویان نیز افزایشیافته
است .هر چند در بسیاری از تحقیقات پیشین ،بهطورکلی بین نشانههای اختالل  ADHDو پیشرفت
تحصیلی رابطه منفی بهدستآمده (بارکلی و همکاران3002 ،؛ بیدرمن و فارون3002 ،؛ ویانتو دپائول،
3001؛ دپائول و همکاران3009 ،؛ ادوکت ،لن و لئو3010،2؛ الکساندر و هریسون)3011 ،4؛ اما در
تبیین این یافته متفاوت میتوان به الگوی گری ،1913( 5به نقل از حسینزاده ملکی )1291 ،در
تبیین اختالل  ADHDاشاره کرد .الگوی عصب روانشناختی وی شامل سه سیستم میباشد :فعالساز
رفتاری ،(BAS) 2بازداری رفتاری (BIS) 7و برانگیختگی نامعین .(NAS) 1الگوی گری در دیدگاه
1. Dockstader
2. Bendora
3. Advokat, Lane, Luo
4. Alexander, Harrison
5. Gray
6. behavioral activation System
7. behavioral inhibitionSystem
8. Nonspecific Arousal System
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کوی ( )1997مبنایی برای تبیین ضعف بازداری در اختالل  ADHDفرض شده است؛ بر اساس این
دیدگاه نشانه تکانش گری ناشی از فعالیت کم در سیستم بازداری رفتاری مبتالیان میباشد(بارکلی،
 .)3005در واقع ،بازداری رفتاری به توانایی فرد برای جلوگیری از فعالیت ،توقف و یا به تأخیر انداختن
یک عمل اطالق میگردد (کالرک )1992 ،و نقص در آن منجر به تکانشگری (حمزهلو و مشهدی،
 )1219و در نهایت ،ناتوانی وی در به تأخیر انداختن کامروایی نیازها و تنظیم کردن رفتار یا عمل
بدون تفکر میگردد (رامسی و راستین .)1290 ،پس بهطورکلی میتوان گفت نقص در بازداری رفتاری
و تکانشگر بودن افراد مبتال به  ADHDتبیینکننده مشکالت مربوط به سالمتی (همچون بیماریهای
قلبی -عروقی ،باال بودن شاخص توده بدنی ،باال بودن کلسترول ،مشکالت دندانپزشکی و مشکالت
خواب) (بارکلی ،)3010 ،فعالیتهای جنسی پرخطرتر (همچون درگیر شدن زودهنگام در روابط
جنسی ،داشتن شریک جنسی متعدد ،رابطه جنسی اتفاقی و حاملگی بیشتر) ،مشکالت رانندگی
(بارکلی ،)3002 ،مدیریت مالی ضعیف (همچون خریدهای تکانشی) و گرایش به مصرف مواد مخدر
آنان میباشد (حمزهلو و مشهدی ،)1219 ،بنابراین میتوان گفت افراد مبتال به  ADHDبه دلیل
فقدان کنترل تکانهها ،بیشتر رفتار مصرف مواد را دارند تا جایی که سوء مصرف مواد یکی از شایعترین
اختالالت همبود این اختالل میباشد (بارکلی و همکاران3001 ،؛ باکر ،پروات و پروکتور3013 ،1؛
رونی ،کرونیس-تاسکانو ،یون .)3013 ،3بر اساس آنچه گفت شد میتوان نتیجه گرفت ،منطقی به
نظر می رسد که بین نشانه تکانشگری و پیشرفت تحصیلی رابطه معکوسی مشاهده نشود؛ چرا که
نشانه تکانشگری منجر به مشکالتی در زمینه سالمتی ،روابط بین فردی و حقوقی میگردد نه حوزه
عملکرد تحصیلی.
تاکنون بحث درباره اثرات مستقیم متغیرهای موجود در الگوی پیشرفت تحصیلی بر یکدیگر بود؛
اما هدف اصلی که این پژوهش دنبال میکرد بررسی نقش میانجیگری مدیریت زمان در رابطه
نشانههای اختالل  ADHDو پیشرفت تحصیلی بود .نتایج نشان داد متغیر مدیریت زمان تنها برای
نشانه نارسایی توجه نقش میانجیگرانه معناداری را دارد .در حقیقت نشانه نارسایی توجه باعث
میشود فرد نتواند بهطور ارادی تمرکز کند و بهطور مﺆثری توجه کامل خود را در انجام کارها به کار
گیرد؛ بهخصوص هنگامیکه کارها بهطور ذاتی لذتبخش نیستند ،مانند مطالعه کردن و انجام تکالیف
درسی .در نتیجه این افراد قادر به استفاده صحیح و بهینه از زمان نبوده و با مشکالتی چون عدم
انجام تکالیف در موعد مقرر ،تعلل ،اهمالکاری و همچنین ،ناتمام گذاشتن تکالیف و یا انجام نادرست
آنها در دوران تحصیل روبرو هستند؛ که این امر در درازمدت منجر به افت تحصیلی آنان میشود .به
عبارتی ،قادر نیستند با استفاده از مدیریت زمان و اولویتبندی امور بر اساس مدت زمان تخصیص
1. Baker; Prevatt & Proctor
2. Rooney; Chronis-Tuscano & Yoon
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داده شده برای هر فعالیت ،وظایف و تکالیف تحصیلی خود را به موقع انجام دهند .در این راستا بهزعم
ویلنز ،بیدرمن و اسپنسر ) 3003( 1بزرگساالن با نشانه نارسایی توجه مشکالت تحصیلی بیشتری را
تجربه کرده و بازخوردهای بیشتری را از معلمانشان با این مضامین دریافت کردهاند .اینگونه افراد
تکالیف خود را دیر تحویل میدهند یا آنها را ناقص انجام میدهند و یا اینکه فراموش میکنند تکالیف
را تحویل دهند ،در نتیجه نمرات آنها پایین میآید .لذا ،در تکالیفشان به نظارت و توجه بیشتری
احتیاج دارند تا قادر باشند مهارتهای مطالعه کاراتری را فراگیرند.
در مجموع ،یافته های این پژوهش تلویحات بالینی را برای روان درمانگران دارد .با توجه به اینکه
مهمترین حوزه عملکردی دانشجویان یعنی عملکرد تحصیلی آنان تحت تأثیر ابتال به اختالل ADHD
قرار گرفته و بر اساس یافتههای این پژوهش و تأیید نقش میانجیگری مدیریت زمان در رابطه نشانه
نارسایی توجه و پیشرفت تحصیلی ،ضعف در این حوزه عملکردی بهوسیله ناتوانی در مدیریت زمان
بهعنوان یک کارکرد شناختی قابل تبیین است .در این پژوهش برای سنجش نشانههای  ADHDاز
ابزار خودسنجی استفاده شد .برای تشخیص گذاری دقیق نیاز به دسترسی به منابع اطالعاتی دیگری
به غیر از خود فرد همچون والدین و یا هر فرد مطلع دیگر و مصاحبههای تشخیصی است .همچنین
ابزار خود سنجی امکان بیش برآورد و یا کم برآورد نشانهها را به دنبال خواهد داشت؛ بنابراین ،تفسیر
و تعمیم نتایج این پژوهش نباید بدون در نظر گرفتن این محدودیتهای پژوهشی انجام شود .در این
زمینه ،پیشنهاد میشود چنین مطالعهای در گروهی از دانشجویان مبتال به  ADHDکه عالوه بر
داشتن نشانههای اختالل با ابزار خودسنجی ،تشخیص روانپزشکی گرفتهاند نیز انجام گردد .همچنین
در پژوهش حاضر فقط به نقش میانجیگری مدیریت زمان پرداخته شد؛ لذا ،پیشنهاد میگردد
مطالعات مشابهی به بررسی نقش میانجیگرانهی سایر کنشهای اجرایی اثرگذار بر پیشرفت تحصیلی
مانند برنامه ریزی و سازماندهی صورت پذیرد .در پایان ،با عنایت به نتایج حاصل ،ارزیابیهای
عصبشناختی و مداخالت آموزشی برای بهبود این کارکرد شناختی در دانشجویان مبتال به ADHD
در راستای بهبود عملکرد تحصیلی و کاهش پیامدهای ناشی از این اختالل توصیه میگردد.
سپاسگزاری
از کلیه مسئولین محترم مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشجویان عزیزی که در
اجرای این پژوهش با ما همکاری نمودند ،قدردانی میشود.

1.Wilnes & Spencer
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