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فعالی با و بدون مصرف ریتالین و گروه عادی
ندا اکرمی ،1فرنگیس کاظمی ،2حمید
تاریخ دریافت39/20/20 :

علیزاده3

تاریخ پذیرش39/20/03:

چکیده
هدف از این پژوهش مقایسه انگیزه پیشرفت در دانشآموزان دارای اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی
مصرفکننده و غیر مصرفکننده ریتالین و گروه عادی است .طرح پژوهش انجامشده علّی -مقایسهای بود،
تعداد نمونه این پژوهش شامل  06نفر از دانشآموزان پسر مقطع پنجم و ششم ابتدایی ( )22-21ساله دارای
اختالل نارسایی/بیش فعالی مصرفکننده و غیر مصرفکننده ریتالین و گروه عادی مشغول به تحصیل در
مدارس دولتی منطقه  8تهران بودند که به روش نمونهگیری تصادفی خوشهای انتخاب و در سه گروه مجزا
مشتمل بر مصرفکننده ریتالین ،بدون مصرف ریتالین و گروه عادی دستهبندی شدند .در این پژوهش از
پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد؛ و برای تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده نیز از مدل آماری
تحلیل واریانس (برای مقایسه گروهها بر اساس میانگین) و  tبرای دو گروه مستقل استفاده گردید ،نتایج
حاصل از یافتهها نشان بین سه گروه به لحاظ انگیزه پیشرفت تفاوت معناداری وجود دارد ،بدین ترتیب که
بیشترین انگیزه پیشرفت متعلق به دانشآموزان گروه عادی بدون اختالل نارساییتوجه /بیشفعالی ،سپس در
گروه مصرفکننده ریتالین و کمترین میزان انگیزه پیشرفت در دانشآموزان دارای اختالل نارساییتوجه/
بیشفعالی بدون مصرف ریتالین بوده است؛ بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که احتماالً ریتالین میتواند
بهعنوان یک عامل افزایشدهنده انگیزه پیشرفت در کودکان دارای اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی مؤثر
باشد.

واژگان کلیدی :اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی ،انگیزه پیشرفت ،ریتالین

 .2کارشناس ارشد روانشناسی دانشگاه عالمه طباطبائیEmail:neda_akrami2010@yahoo.com
 .1استادیار گروه روانشناسی کودکان استثنائی دانشگاه عالمه طباطبائی farangis-kazemi@yahoo.com
 .3استاد گروه روانشناسی کوکان استثنائی دانشگاه عالمه طباطبائی hamidalizadeh1@yahoo.com
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مقدمه
یکی از بحثبرانگیزترین و متداولترین اختالالت دوران کودکی و نوجوانی اختالل
نارسایی توجه/بیشفعالی 2است که با سه ویژگی اصلی یعنی نارسایی توجه /بیش فعالی و
تکانش گری توصیف میشود و بر  3تا  7درصد از کودکان اثر میگذارد (انجمن
روانپزشکی آمریکا .)1666 ،1این اختالل یکی از شایعترین اختالالت رشدی است 3که
معمول نشانههای آن در اوایل زندگی کودك و سنین بیش از دبستان ظاهر میشود و اغلب
تا پایان کودکی و نوجوانی ادامه مییابد (بیدرمن و روهد .)1667 ،4ویژگی اصلی این اختالل
یک الگوی پایدار بیش فعالی ،برانگیختگی ،بیتوجهی و یا ترکیبی از آنهاست (علیزاده،
 .)2383کودکان و نوجوانان دارای اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی نسبت به کودکان و
نوجوانان عادی از مهارتهای اجتماعی و ارتباطی ضعیفتری برخوردارند (ویمیر 5و
همکاران .)1626 ،همچنین این کودکان ازنظر سطح هوشی ،حافظه ،بازداری و توجه از
کودکان معمولی ضعیفتر هستند( .لیو و همکاران.)1667 ،0
عواملی وجود دارد که ما را به فعالیت وامیدارند و این عوامل نهتنها ما را به فعالیت
وامیدارند بلکه ما را بهسوی هدف خاصی سوق میدهند ،روانشناسان این عوامل را انگیزه
مینامند؛ بنابراین میتوان گفت انگیزه جایگاه بسیار مهمی در زندگی موجود زنده دارد و
اولین عنصر تشکیلدهنده است( .جان مارشال ریو.)1665 ،7
انگیزه پیشرف ت 8یکی از نخستین انگیزههایی است که توسط دانشمندان بهتفصیل
موردمطالعه بررسی قرارگرفته است و پژوهش درباره این انگیزه امروزه نیز ادامه دارد .انگیزه
پیشرفت عبارت است از گرایش همهجانبه ارزیابی عملکرد خود با توجه به عالیترین معیارها

1. Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder
2. American psychiatric association
3. Developmental disorder
4. Biederman & Rohde
5. Wehmeier
6. Liu
7. Jon Marshall Reeve
8. Achievement motivation
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(مک کللند2و همکاران .)2887 ،دانشآموزان دارای انگیزه پیشرفت در سطح باال همواره
خواستار موفقیتاند و در انتظار پیشرفت هستند و وقتیکه شکست میخورند کوششهای
خود را دو برابر میکنند و به فعالیت ادامه میدهند تا موفق شوند (اسالوین1660 ،1؛ به نقل
از سیف .)2380 ،بنابراین داشتن انگیزه پیشرفت باال موجب میشود فرد از حداکثر توان
خود برای رسیدن به اهدافش استفاده کند (کارن 3و همکاران .)1665 ،کودکان دارای
اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی از فقدان انگیزه رنج میبرند ،به همین دلیل به ارائه
پاسخهای تصادفی یا پاسخهایی که درگذشته با تقویت روبرو شدهاند مبادرت میورزند
(علیزاده و همکاران .)2388،آنها قادر نیستند انگیزه درونی را فرابخوانند و اغلب الزم است
با تکالیفی که خستهکننده ،مزاحم ،پرزحمت یا طوالنی است ،ناخواسته بردباری کنند -
(وندر .)2888 ،4کودکان دارای اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی در سطوح شناختی،
رفتاری و هیجانی دچار مشکالت متعددی مانند عملکرد تحصیلی ضعیف میشوند
(سوانسون .)1663 ،5شاید یکی از دالیل عملکرد ضعیف تحصیلی این کودکان نداشتن
انگیزه پیشرفت باشد و همین کمبود انگیزه ممکن است بهبود توجه در این کودکان منجر
شود (ولکاو و همکاران .)1626 ، 0نظریه بازداری رفتاری آسیب در دستگاه انگیزشی
کودکان دارای اختالل نارسایی توجه/بیش فعالی را به نارسایی در کارکرد اجرایی
بازداری ارتباط میدهد .درواقع نارسایی در بازداری باعث میشود که کودك در کنترل و
تنظیم هیجان ،انگیزش مشکل اساسی پیدا کند .اینم شکل بهصورت واکنشهای نامناسب،
افت توانایی به علت تأثیر هیجان ،کمبود انگیزه کافی برای پیگیری کارها و درنهایت
وابستگی به انگیزههای بیرونی است( .بارکلی.)2887 ،7
نقص کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در این کودکان موجب شده است که درمان
دارویی بهعنوان جزء اصلی درمان این کودکان مطرح باشد .به همین دلیل استفاده از رویکرد
1. McClelland
2. Slavin
3. Karen
4. Wender
5. Swanson
6. Volkow
7. Barkley
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درمانی بدون ترکیب با دارودرمانی بیثمر خواهد بود (وست بای و واتسون- .)1664 ،2
بررسیهای سوختوساز بدن نشان داده که این کودکان در شیمی عصبی دارای مشکالتی
هستند .یکی از مهمترین فرضیات مطرحشده در این زمینه ،فرضیه کارکرد دوپامین است
ازآنجاکه دوپامین1نقش مهمی در میزان برانگیختگی مغز دارد میتوان به نقش داروهای
روان محرك 3مانند (ریتالین) و تاثیرآنها بر سیناپسهای نوراپینفرین و دوپامین بهتر پیبرد
(وندر2872 ،4؛ بهنقلاز علیزاده .)2384 ،شواهد نشان میدهد که کمبود انگیزه در اختالل
نارسایی توجه /بیش فعالی با اختالل در مسیر پاداش دوپامین همراه است (ولکاو وهمکاران،
 .)1626به همین خاطر مشوقها و داروها به طور اخص (متیل فندیت )5میتوانند اثرات
افزایشی بر روی انگیزه این کودکان داشته باشند (مادلین 0و همکاران .)1668 ،افزون بر این
دانشآموزانی که مصرف ریتالین داشتهاند مشکالت کمتری برای معلم ایجاد میکنند و
همچنین پیشرفت تحصیلی و رفتار کالسی بهتری از قبیل یادداشتبرداری و اتمام تکالیف را
نشان میدهند( .ایوانس 7و همکاران.)1665 ،
در این پژوهش با توجه به اینکه انگیزه پیشرفت راز موفقیت افراد در زندگی است
(اتکینسون .)2882 ،8و یک نیروی نهانی است که اگر بهموقع کشف و پرورش یابد موجب
تعالی و تکامل میگردد (ویکنز .)1665 ،8پژوهشگران به بررسی میزان انگیزه پیشرفت
دردانش آموزانی که دارای اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی هستند پرداخته و میزان انگیزه-
شان را در دانشآموزان نارساییتوجه /بیش فعالی که داروی ریتالین26مصرف میکنند و
گروه مشابه بدون مصرف ریتالین و گروه عادی مورد مقایسه قرار میدهند .بنابراین با توجه
به پیشینۀ موجود و بررسی پژوهشهای انجامشده پژوهشگر درصدد آن است که به بررسی
1. West Bay & Watson
2. Dopamin
3. Psychostimulants
4. Wender
5. Methylphenidate
6. Madeleine
7. Evans
8. Atkinson
9. Vikenz
10. Ritalin

انگیزه پیشرفت در دانشآموزان دارای اختالل نارسایی توجه /بیش فعالی ...

23

فرضیه زیر بپردازد ،بین دانشآموزان دارای اختالل نارساییتوجه /بیش فعالی مصرفکننده
و غیر مصرفکننده ریتالین و گروه عادی ازنظر انگیزه پیشرفت تفاوت وجود دارد.

روش پژوهش
در این پژوهش از طرح پژوهشی علی -مقایسهای استفاده گردید.
آزمودنیها :جامعه آماری این تحقیق عبارت است از دانشآموزان پسر مقطع پنجم و
ششم ابتدایی ( )22-21ساله دارای اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی مصرفکننده و غیر
مصرفکننده ریتالین که توسط روانشناسان و روانپزشکان غربالگری شده و در مدارس
دولتی منطقه  8شهر تهران مشغول به تحصیل بودند و به همان نسبت دانشآموزان پسر مقطع
پنجم و ششم ابتدایی ( )22-21ساله گروه عادی که در مدارس دولتی منطقه  8تهران مشغول
به تحصیل بودند؛ و در سه گروه مجزای  16نفره از طریق روش نمونهگیری تصادفی خوشهای
بدینصورت که از بین مدارس پسرانه منطقه  8تهران چند مدرسه بهصورت تصادفی و از هر
مدرسه چند کالس بهصورت تصادفی و از هر کالس چند دانشآموز بهصورت تصادفی
انتخاب شدند.
در این پژوهش از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس 1بر اساس  8ویژگی متمایزکننده
افراد دارای انگیزه پیشرفت باال از افراد دارای انگیزه پیشرفت پایین استفاده گردید (کرمی،
 .)2380این پرسشنامه دارای  18پرسش هست که بهصورت جملههای ناتمام و چهارگزینهای
بیانشده است .نمرهگذاری پرسشنامه با توجه به ویژگیهای  8گانه که سؤاالت بر اساس آن
تهیهشده است انجام میگیرد .در این پرسشنامه برخی از سؤاالت بهصورت مثبت و بعضی
دیگر بهصورت منفی ارائهشده است .برای هریک از سؤالها نمره از  2تا  4تعلق میگیرد اما
ترتیب نمرهگذاری سؤالها متفاوت است .دامنه تغییرات نمرات از  18تا  220هست ،نمرهای
که از مجموع سؤاالت به دست میآید بهعنوان نمره کل در نظر گرفته میشود که اگر باال
باشد نشانگر انگیزه پیشرفت باال و اگر پایین باشد بیانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد هست.
(کرمی.)2380 ،

1. Hermans Questionnaire Measure of Acheivement Motivation
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روایی آزمون بر طبق گزارشهای هومن و عسگری ( )2378و نامدار ( )2381نشان می-
دهد که مواد پرسشنامه به گونۀ کلی با یک عامل همبسته است .چرخش عاملها به شیوۀ
کوارتیماکس 2برای سادهسازی ساختار پرسشنامه نشان میدهد که ساختار نظری پرسشنامه
از هفت عامل (داشتن پشتکار ،اعتمادبهنفس ،ادراك پویا از زمان ،فرصتجویی،
سختکوشی ،توجه به مالك شایستگی در انتخاب دوست ،سطح آرزوی باال و آیندهنگری)
با بار عاملی دستکم  6/3تشکیل میشود که بیانگر روایی سازه 1قابلقبول برای پرسشنامه
است .پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ  6/84به دست آمد؛ و با استفاده از روش آزمون
مجدد ضریب پایایی در حد  6/81به دست آمد.
در اجرای این پژوهش بعد از انتخاب مدارس و انجام مقدمات اولیه ،ابتدا دانشآموزان
دارای اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی شناسایی شدند و در سه گروه مجزا مشتمل بر
مصرفکننده ریتالین ،بدون مصرف ریتالین و گروه عادی دستهبندی شدند .سپس دفترچه
پرسشنامه پاسخنامه جداگانه توسط پژوهشگر تهیه و در میان دانشآموزان توزیع گردید،
پسازآن اطالعات الزم در اختیارشان قرار گرفت و به آنها این اطمینان داده شد که پاسخ-
های آنها کامالً محرمانه است .ازآنجاکه سؤاالت این پرسشنامه بهصورت جملههای ناتمام
و بهصورت چهارگزینهای تدوینشده بودند ،از دانشآموزان خواسته شد باصداقت گزینه
موردنظر خود را انتخاب کرده و در پاسخنامه در جای مربوط به سؤال عالمت بزنند .درنهایت
پس از جمعآوری اطالعات ،دادههای حاصل از اجرای پرسشنامه مورد تجزیهوتحلیل قرار
گرفتند.

یافتهها پژوهش
در این مبحث ابتدا بهمنظور توصیف آماری متغیرهای تحقیق ،از جداول شاخصهای آمار
توصیفی استفاده گردید .سپس در راستای تحلیلهای استنباطی آزمون فرضیههای تحقیق ،از
مدل آماری تحلیل واریانس و tبرای دو گروه مستقل استفاده به عمل آمد و از این طریق به
مقایسه انگیزۀ پیشرفت در هرکدام از این سه گروه پرداخته شد.
1. Quartimax
2. Construct Validity
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جدول  .1آمارههای توصیفی پیرامون میزان انگیزه پیشرفت به تفکیک سه گروه

گروه
دانشآموزان عادی

تعداد

میانگین

16

83/46

انحراف

اشتباه

حداقل

حداکثر

معیار

معیار

نمره

نمره

8/72

1/27

73

260

دانشآموزان دارای اختالل
نارسایی توجه/بیش فعالی/

16

82/36

26/18

1/36

00

87

مصرفکننده ریتالین
دانشآموزان دارای اختالل
نارسایی توجه/بیش فعالی/

16

76/85

8/84

2/87

58

83

بدون مصرف ریتالین
جمع

06

82/88

23/14

2/76

-

-

بر اساس جدول باال در گروه دانشآموزان عادی بیشترین نمره کسبشده از آزمون
انگیزه پیشرفت هرمنس  260بوده و کمترین نمره کسبشده  73بوده است .در گروه دانش-
آموزان دارای اختالل نارساییتوجه /بیشفعالی مصرفکننده ریتالین بیشترین نمره کسبشده
از آزمون انگیزه پیشرفت هرمنس  87بوده و کمترین نمره کسبشده  00بوده است؛ و نهایتاً
در گروه مشابه بدون مصرف ریتالین بیشترین نمره کسبشده از آزمون انگیزه پیشرفت
هرمنس  83و کمترین نمره کسبشده  58بوده است .ازاینرو با توجه به اطالعات جدول فوق
گروه عادی باالترین نمرات را در آزمون انگیزهپیشرفت کسب
کردهاند و پایینترین نمرات متعلق به گروه دانشآموزان دارای اختالل نارساییتوجه/
بیش فعالی بدون مصرف ریتالین است.
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دانش آموزان عادی

دانش آموزان دارای اختالل نارسایی

دانش آموزان دارای اختالل نارسایی

توجه/بیش فعالی  /مصرف کننده ریتالین

توجه/بیش فعالی /بدون مصرف ریتالین

نمودار  .0توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان انگیزه پیشرفت به تفکیک سه گروه
جدول  .0نتایج آزمون تحلیل واریانس انگیزه پیشرفت سه گروه

واریانس بین گروهی
واریانس درون-
گروهی
کل

مجموع

درجه

مربعات

آزادی

5656/13

1

1515/22

5183/85

57

81/87

26344/28

58

میانگین

عدد

سطح معنی-

f

داری

17/28

S=6/666

نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس حاکی از آن است که تفاوت معنیداری بین انواع
دانشآموزان میزان انگیزه پیشرفت وجود داشته است به این معنا که بیشترین انگیزه پیشرفت
متعلق به دانشآموزان عادی ( )83/46و کمترین میزان انگیزه پیشرفت در دانشآموزان دارای
اختالل نارساییتوجه /بیش فعالی /بدون مصرف ریتالین ( )76/85بوده است؛ و این تفاوت
به لحاظ آماری نیز معنیدار گردیده است زیرا سطح معنیداری بهدستآمده  6/666کمتر
از  6/65هست
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جدول  .9نتایج آزمون  tبرای دو نمونه مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات آزمون انگیزه پیشرفت در
دو گروه عادی و مصرفکننده ریتالین
انحراف

انگیزه پیشرفت

تعداد

میانگین

عادی

16

83/46

8/72

مصرفکننده ریتالین

16

82/36

26/18

معیار

خطای معیار میانگین

آزمون آماری

1/27

t=3/81

1/36

 S=6/666سطح معنیداری

بررسیهای آماری نشان میدهد میزان انگیزه پیشرفت در میان گروه دانشآموزان عادی
( )83/46با دانشآموزان مصرفکننده ریتالین ( )82/36متفاوت هست .یافتههای
بهدستآمده حاکی از آن است که سطح اطمینان  t=3/81و سطح معنیداری حاصل
( )S=6/666مطلوب هست پس این فرضیه تأیید میگردد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت
میزان انگیزه پیشرفت برحسب دو گروه متفاوت هست و میانگین آن در میان دانشآموزان
عادی بیشتر است.
جدول  .0نتایج آزمون  tبرای دو نمونه مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات آزمون انگیزه پیشرفت در
دو گروه عادی و بدون مصرف ریتالین
انحراف

انگیزه پیشرفت

تعداد

میانگین

عادی

16

83/46

8/72

بدون مصرف ریتالین

16

76/85

8/84

معیار

خطای معیار میانگین

آزمون آماری

1/27

t=7/03

2/87

 S=6/666سطح معنیداری

بررسیهای آماری نشان میدهد میزان انگیزه پیشرفت در میان گروه دانشآموزان عادی
( )83/46با دانشآموزان بدون مصرف ریتالین ( )76/85متفاوت هست .یافتههای
بهدستآمده حاکی از آن است که سطح اطمینان  t=7/03و سطح معنیداری حاصل
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( )S=6/666مطلوب هست پس این فرضیه تأیید میگردد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت
میزان انگیزه پیشرفت برحسب دو گروه متفاوت هست و میانگین آن در میان دانشآموزان
عادی بیشتراست.
جدول  .5نتایج آزمون  tبرای دو نمونه مستقل جهت مقایسه میانگین نمرات آزمون انگیزه پیشرفت در
دو گروه مصرفکننده ریتالین و بدون مصرف ریتالین
انحراف

انگیزه پیشرفت

تعداد

میانگین

مصرفکننده ریتالین

16

82/36

26/18

بدون مصرف ریتالین

16

76/85

8/84

معیار

خطای معیار میانگین

آزمون آماری

1/36

t=3/42

2/87

 S=6/666سطح معنیداری

بررسیهای آماری نشان میدهد میزان انگیزه پیشرفت در میان گروه دانشآموزان
مصرفکننده ریتالین ( )82/36با گروه دانشآموزان بدون مصرف ریتالین ( )76/85متفاوت
هست .یافتههای بهدستآمده حاکی از آن است که سطح اطمینان  t=3/42و سطح معنی-
داری حاصل ( )S=6/666مطلوب هست پس این فرضیه تأیید میگردد؛ بنابراین میتوان
نتیجه گرفت میزان انگیزه پیشرفت برحسب دو گروه متفاوت هست و میانگین آن در میان
دانشآموزان مصرفکننده ریتالین بیشتر است.

بحث و نتیجهگیری
نتایج بهدستآمده ،فرضیه تحقیق مبنی بر اینکه بین دانشآموزان دارای اختالل نارسایی-
توجه /بیشفعالی مصرفکننده و غیر مصرفکننده ریتالین و گروه عادی ازنظر انگیزه
پیشرفت تفاوت وجود دارد را مورد قرار میدهد .بدین ترتیب که میزان انگیزه پیشرفت در
ابتدا در میان گروه عادی بیشتر سپس در گروه مصرفکننده ریتالین و درنهایت در گروه
بدون مصرف ریتالین بوده است؛ بنابراین میتوان نتیجهگیری کرد که احتماالً مصرف ریتالین
میتواند بهعنوان یک عامل افزایشدهنده انگیزه پیشرفت در کودکان دارای اختالل
نارساییتوجه /بیشفعالی تلقی شود ،بااینوجود با توجه به نتایج این پژوهش این افزایش
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انگیزه در حد کودکان عادی نبوده است .نظریه بازداری رفتاری آسیب در دستگاه انگیزشی
کودکان دارای اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی را به نارسایی در کارکرد اجرایی بازداری
ارتباط میدهد .درواقع نارسایی در بازداری باعث میشود که کودك در کنترل و تنظیم
هیجان ،انگیزش و برانگیختگی مشکل اساسی پیدا کند( .بارکلی2887 ،2؛ به نقل از علیزاده
وهمکاران .)2388،یکی دیگر از دالیل کمبود انگیزه در کودکان دارای اختالل نارسایی
توجه /بیشفعالی اختالل در انتقالدهنده عصبی دوپامین است (گروه آزمایشگاه بروکهاون،
آپتون ،نیویورك)1626 ،1؛ و ازآنجاییکه دوپامین نقش مهمی در میزان برانگیختگی مغز
دارد میتوان به نقش داروهای روانمحرك( 3ریتالین) و تأثیر آنها بر سیناپسهای نوراپی-
نفرین و دوپامین بهتر پیبرد (وندر .)2872 ،4یافته این پژوهش مبنی براینکه استفاده از -
ریتالین تاحدی میتواند سبب افزایش انگیزه پیشرفت در این کودکان شود با پژوهش مادلین

5

( )1668همخوانی دارد ،در این پژوهش اثر پاداش و دارو بر عملکرد و انگیزه کودکان -25
 8ساله مبتالبه اختالل نارساییتوجه /بیشفعالی با استفاده از نشانگرهای –فیزیولوژیک
بررسیشده است که نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهند ،مشوقها و داروها به طور ویژه
ریتالین (متیل فندیت) اثرات افزایشی بروی انگیزه این کودکان دارد .همچنین یافتههای این
پژوهش با نتایج تحقیق هانتر )1626( 0که با استفاده از یک بازی ویدئویی ،دریافت داروهای
محرك و استفاده از یک سیستم پاداش /مجازات میتواند اثرات افزایشی مثبت بر روی
انگیزه ،تمرکز توجه و کنترل اعمال این کودکان داشته باشد همسو هست .افزون بر آن نتایج
این تحقیق با پژوهش فاکر و همکاران ( )2387و پژوهش جدیدی وهمکاران ( )2382که
استفاده از ریتالین را اثربخشتر از دو روش درمانی دیگر یعنی آموزش مدیریت والدین7و
نروفیدبک ،8میدانند همخوانی دارد .از یافتههای دیگر پژوهش حاضر این بود که انگیزه
1. Barkley
2. National laboratory Brookhaven, upton, new york
3. Psychostimulants
4. Wender
5. Madelein
6. Hunter
)7. Parent Management Training (P.M.T
8. Neurofeedback
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پیشرفت در گروه عادی به نسبت دو گروه اختالل نارسایی توجه /بیشفعالی مصرفکننده
ریتالین و غیر مصرفکننده ریتالین بیشتراست ،این یافته نیز با نتایج تحقیق یعقوبی و همکاران
( )2388هماهنگ است .آنان به مقایسه انگیزه پیشرفت ،سالمت روان و عملکرد تحصیلی
دردانش آموزان دارای اختالل نارساییتوجه/بیش فعالی و دانش آموزان گروه عادی
پرداختند و درنهایت میزان انگیزه پیشرفت دانشآموزان عادی را بیشتر از دانشآموزان دارای
اختالل نارساییتوجه دانستند .عالوه بر آن یافتههای این پژوهش با نتایج تحقیقات هاشمی و
همکاران ( )2388و نتایج تحقیقات گروه روانشناسان تربیتی –دانشگاه بندر الیزابت)1664( 2
که انگیزه پیشرفت در نوجوانان دارای اختالل نارسایی توجه/بیشفعالی را کمتر از گروه
عادی دانستند همسو هست .همچنین پژوهش فوق نتایج ولکاو 1وهمکاران ( )1626را که با
استفاده از توموگرافیگسیلپوزیترون (PET)3نشان دادند ،کاهش عملکرد در مسیر مغزی
پاداش دوپامین در افراد دارای اختالل نارساییتوجه /بیشفعالی سبب کمبود انگیزه در این
افراد میشود و همین کمبود انگیزه ممکن است به کمبود توجه در این افراد منجر شود را
مورد تأیید قرار میدهد.
پژوهش حاضر با محدودیتهایی روبرو بوده است .این تحقیق به جامعه پسران محدود
بوده و زیرگونههای این اختالل کنترل نشده است از دیگر محدودیتهای این پژوهش می
توان به عدم کنترل سایر داروها و عدم کنترل اختاللهای همراه اشاره کرد .در آخر پیشنهاد
میشود به بررسی چگونگی واکنشهای هیجانی– انگیزشی این کودکان به
تقویتکنندههای درونی و بیرونی و جدولهای تقویتی پرداخته شود ،همچنین پژوهشهایی
در مورد تقدم انگیزه بر کمبود توجه در دیگر گروههای دانشآموزان اختالل نارسایی-
توجه/بیش فعالی که در کلینیکهای تخصصی مورد تشخیص قرار گرفتند صورت گیرد.
عالوه بر آن ،این پژوهش بروی دانشآموزان پسر انجام شده ،در به بررسی انگیزه پیشرفت
بروی دانشآموزان دختر دارای اختالل نارساییتوجه /بیشفعالی بادانش آموزان دختر گروه
عادی در سایر گروههای سنی پرداخت.
1. University of port Elizabet
2. Volkow
3. Positron Emission Tomography
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