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                                                                  ۲٦      گيالن، بيمارستان شفا، گروه روانپزشکيلوم پزشکی دانشگاه ع رشت،. ١

  

  

 شهر رشت نسبت به اختالل نقص يي، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدايآگاه يبررس

  يش فعالي ب‐توجه
 

  ١).M.D(علي مهرآباديدکتر  ‐١).M.D(ربابه سليمانيدکتر * ‐١).M.D(مريم کوشادکتر 

   گيالن، بيمارستان شفا، گروه روانپزشکيدانشگاه علوم پزشکی  رشت، :ولئنويسنده مس*

 Soleimani.dr@gmail.com :ونيکپست الکتر

 ١٥/٤/٩٠:        تاريخ پذيرش٧/٢/٩٠ :تاريخ دريافت مقاله

 چکيده

  .کند يممبتال سن مدرسه را در  درصد کودکان ۷ تا ۳ در کودکان است که ين اختالل روانپزشکيتر عيشا) ADHD( و کمبود توجه يش فعاليب :مقدمه
 و نقش هدوآموزان ب  دانشي و رفتاريليم با مسائل تحصيه مستقهمعلمان در مواجچون . هستند با همساالن در مدرسه ه و رابطيليکودکان در خطر اختالل عملکرد تحصاين 

  اتخاذ يحيباشند تا بتوانند عملکرد صح  داشته مبتال کودکان در خصوص مشکليد درستيست د دارند، الزم اADHDآموزان  دانش ، ارجاع و درمانيي در شناسايديکل
  . ن کودکان داشته باشندي در  بهبود عملکرد ايتوانند نقش مهم يب معلمان مين ترتيبه ا. کنند

   ADHD شهر رشت در خصوص يين مقطع ابتداامعلم ، نگرش و عملکرد يآگاه يابيارز :هدف

 و ي دولتهاي هک از مدرسي به تفکيطور تصادف همدارس ب.  شد انجام۸۸ شهر رشت در سال يين مقطع ابتداا نفر از معلم۴۰۰ بر ي مطالعه به روش مقطع:ها مواد و روش
، يت شناختي اطالعات جمعيها  با استفاده از پرسشنامه خودگزارشگر و بدون نام شامل بخشيبررس.  معلم در مطالعه شرکت کردند۱۰ انتخاب شدند و از هر مدرسه يرانتفاعيغ

  . ن اختالل بوديطالعات در خصوص اافت اين منبع دري، نگرش و عملکرد و همچنيآگاهسنجش 
  .  بدست آمد ۷۸/۰ ، کرونباخيب آلفايضر. لوت انجام شدي پااي  پرسشنامه، مطالعهيياي پاي بررسبرايد و يد پنج نفر از روانپزشکان کودک رسيياعتبار پرسشنامه به تا

 ADHDدر خصوص  نا معلميآگاه. داردي همخواني شهريي در مدارس ابتدايعي طبينس جي بود که با پراکندگ۵۶  به۳۴۴  مردبه ن زنان مطالعه نسبت معلميدر ا :جينتا
ن نمره نگرش يانگيم. ن کودکان داشتندي در خصوص اي عملکرد خوبمعلمانن حال اغلب يدر ع. است  بودهيآموزان مبتال خنث در حد متوسط و نگرش اکثر آنها نسبت به دانش

و نگرش با عملکرد  ي آگاهن نمرهي ب.)P=۰۰۳/۰(دار بود ي معنيل از لحاظ آماري در سطوح مختلف تحصمعلمانن نمره نگرش يانگيم. دن بوامردباالتر از زنان و عملکرد در 
   . )P ،۱۶/۰ =r=۰۰۱/۰ ؛ P ،۱۸/۰=r=۰۰۰۱/۰ب يبه ترت(بدست آمد ي داري رابطه معنمعلمان

 يبا وجود نگرش خنث معلمانعملکرد خوب . آموزان نشان دادند ن دانشيادر رابطه با  يبهتر عملکرد  داشتند،يتر مثبت نگرش شتر وي بيآگاه که ينامعلم :يريگ جهينت
  .ها دارد  و رفتار انساني عملکرد مغزيدگيچيشه در پي نگرش و عملکرد باشد و ر درکننده مختلف ر عوامل مداخلهي از تاثيتواند ناش يم

  
  نگرش / معلمان/ آموزان دانش/ شي از کمبود توجهبيش فعالي نااختالل  / آگاهي : ها د واژهيکل

  ٢٦‐٣٣:، صفحات٨٠ن، دوره بيستم شماره  مجله دانشگاه علوم پزشکي گيالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

   مقدمه
ن يتر عياز شا) ADHD(يش فعالي ب‐اختالل نقص توجه

محسوب  کودک و نوجوان ير روانپزشک دها اختالل
 يفعال شيا بي/ يتوجه بيدار ي پاين اختالل الگوي ا.)۱(شود مي

ات در ين خصوصيکه ا يطور ه، باست ي تکانشيو رفتارها
تر از کودکان با رشد مشابه  عيدتر و شايکودکان مبتال شد

ت سن مدرسه را ي درصد جمع۳‐۷ حدود ADHD. است
 در مطالعات .)۲(تر است عي بار شا۲‐۹کرده و در پسرها مبتال 

 .)۴و۳(است  درصد گزارش شده۸/۵ –۵/۸وع آن يکشور ما ش
ن يم ايموارد عال% ۵۰‐۶۰که در دهد  نشان ميها  يبررس

   ADHDوع ــيش. کند يدا مي ادامه پياختالل تا دوران بزرگسال

  .)۵(شود ين زده ميتخم% ۵ر بزرگساالن د
رد مشخص در کودکان مبتال  باعث اختالل عملکيمارين بيا
 در کودکان، ي عملکرديها ن حوزهيتر  از مهميکي  وشود يم

ل نقص يدل ه کودکان مبتال ب.)۷ و ۶( آنهاستيليعملکرد تحص
 و اشکال در ي تکانشيف، رفتارهاير تکالبدر تمرکز توجه 

پيدا  مشکل يلي و تحصين فرديجان، در روابط بيکنترل ه
م با يجا که معلمان در مواجهه مستق  از آن .)۸ و ۷(کنند يم

 يدي و نقش کلهدوب  دانش آموزان ي و رفتاريليمسائل تحص
آموزان  دانش ن روند درماني، ارجاع و همچنييدر شناسا
ADHDن کودکان ي در رابطه با ايد درستي دارند، الزم است د
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  علي مهرآبادي‐ربابه سليماني دکتر ‐مريم کوشادکتر 

          ١٣٩٠زمستان/ ٨٠شماره/ دوره بيستم/ مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن        ٢٧

بروز  در رابطه با آن يحي تا بتوانند عملکرد صحباشند داشته
  .دهند
ن خانواده، معلم و ين کودکان حاصل تعامل بيقع درمان ادر وا

خصوص، اين  معلمان در يآگاهنا. خواهد بوددرمانگر آنان 
 نادرست آنان ينگرش نادرست و گاه خصمانه و رفتارها

ن کودکان ينده و سرنوشت ايرقابل جبران در آير غيتواند تاث يم
  .داشته باشد
 و نگرش معلمان، يآگاهانجام شده در مورد هاي  در بررسي

 و sinderطور مثال در مطالعه  هب. است ار متفاوت بودهيج بسينتا
اطالعات معلمان ) ۸(نيسکانسي در و۲۰۰۳همکاران در سال 

 توسط يگري محدود بود و در مطالعه دADHDدر خصوص 
Jerome۹(کا و کانادا ي در آمر۱۹۹۴در سال   و همکاران( ،

 ADHDص و درمان ي تشخ در مورديمعلمان اطالعات معتبر
 و نگرش يآگاهزان يراز، ميک مطالعه در شيدر . داشتند

  .)۶(شد يابين ارزييار پاي بسADHDمعلمان در خصوص 
  ان ــ، نگرش و عملکرد معلميآگاه يابـيارزبررسي براي ن يا

ه شد انجام ADHD شهر رشت در خصوص ييمقطع ابتدا
 آموزش ي برايزي رتواند در برنامه ين مطالعه ميجه اينت. است

ر نگرش و عملکرد آنان ييتغو  کارگاه يمعلمان و برگزار
  . کمک کننده باشد

  
  ها مواد و روش

 در سال يفي و توصي مقطعاي ن مطالعه به صورت مطالعهيا
و پيشين حجم نمونه با استفاده از مطالعات . است دهش اجرا ۸۸

ران زاده و همکا ي در مطالعه دکتر غنين درصد آگاهيکمتر
 شهرستان رشت يي مدرسه ابتدا۱۶۳از . بدست آمده است

 به يبه صورت تصادف مدرسه ۴۴،  )يرانتفاعي و غيدولت(
 انتخاب شدند و از هر يرانتفاعي و غيک از مدارس دولتيتفک

 .  در مطالعه شرکت کردندي معلم به صورت تصادف۱۰مدرسه 
  : شدن يتدو شامل دو قسمت يا ق پرسشنامهين تحقي ايبرا
 سن، جنس، : شامليت شناختي بخش اطالعات جمع‐۱

س، نوع مدرسه و داشتن ي تدريها الت، تاهل، ساليتحص
  . بودفرزند

، نگرش و عملکرد که با يآگاه سنجش هاي پرسش ‐۲
  .ه شده بودي تهياستفاده از مطالعات قبل

 يآگاه سطح يدر خصوص سؤاالت مربوط به بررس) الف
ح ي به جهت سوال، جواب صح، با توجه) سوال۱۲تعداد (

، يآگاهک و جواب غلط نمره صفر گرفته و نمره ينمره 
ن يدهنده کمتر  بدست آمد که صفر نشان۰‐۱۲ن ي بيعدد

 يآگاهزان ين ميشتري نشان دهنده ب۱۲ و نمره يآگاهزان يم
 يآگاه ۹‐۱۲ متوسط و يآگاه ۵‐۸ کم، يآگاه ۰‐۴(است

  .)خوب
تعداد ( نوع نگرش يسدر خصوص سواالت مربوط به برر) ب

کرت با سه يستم لي بر اساس سيده ،  نمره) مورد۱۰سواالت 
با توجه به .  ندارم انجام شدينه موافقم، مخالفم و نظريگز

، جواب غلط نمره صفر و ۲جهت سوال ، جواب درست نمره 
ن ي بيک گرفته و نمره نگرش عددي ندارم نمره يجواب نظر

 و ي نگرش خنث۸‐۱۴ ،ي نگرش منف۰‐۷( بدست آمد ۰‐۲۰
  .) نگرش مثبت۱۵‐۲۰
، ) سوال۶تعداد (در خصوص سواالت مربوط به عملکرد ) ج 

 ي، جواب غلط نمره صفر و جواب نظر۲ح نمره يجواب صح
ن اساس نمرات مربوط به يک گرفته و بر ايندارم نمره 

  ۵‐۸ف، ي عملکرد ضع۰‐۴( بدست آمد ۰‐۱۲ن يعملکرد ب
  .)رد خوب عملک۹‐۱۲عملکرد متوسط و 

 نفر از روانپزشکان کودک و ۵د يياعتبار پرسشنامه به تا
لوت ي پرسشنامه مطالعه پايياي پاي بررسبرايد و ينوجوان رس

. ن شديي آن تعيياي پا۷۸/۰ کرونباخ يب آلفايانجام و با ضر
، پرسشنامه فوق به معلمان از يتنامه کتبيپس از کسب رضا

ت ي طرح از هويمجر. ديل گرديصورت خودگزارشگر تکم
 شيرايو SPSSبا استفاده از . پرکنندگان پرسشنامه مطلع نبود

-tروف، ي کالموگراف اسميها، آزمون ها افتهيل ي تحلي برا۱۳

testکندال به يب همبستگيرمن و ضري اسپيب همبستگي، ضر 
  .دار در نظر گرفته شد ي معن۰۵/۰ري  زp وکار گرفته 

  
  ج ينتا

از .  انجام شد۱۳۸۸ت اسفند ي لغا۱۳۸۸ن مطالعه از مهرماه يا
 پرسشنامه مخدوش بود و از ۴۰ پرسشنامه پر شده، ۴۴۰
 مورد ۵۶ پرسشنامه معتبر، ۴۰۰از %) ۹(ق کنار گذاشته شديتحق

خانم  معلمان مورد توسط ۳۴۴و %) ۱۴ (آقا معلمانتوسط 
 ه سال۴/۴۲±۵/۵ن ي داوطلبين سنيانگيم. ديل گرديتکم%) ۸۶(
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 ...، نگرش و عملکرد معلمان مقطع ابتدايي شهر رشت نسبت به اختالل نقصآگاهي بررسي

 ۲۸         ١٣٩٠زمستان/ ٨٠شماره/ دوره بيستم/                                                                مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن                              

آنها % ۷۶ سال و ۱۰ش از ي بيکار ن سابقهابداوطل% ۸/۸۰. بود
 ي از معلمان طيميش از نيب. پلم داشتنديالت باالتر از ديتحص
  .دندبو کردهافت ي اطالعات خود را دري آموزشيها دوره
 از يآگاهطه يح به سواالت حي صحيها  درصد پاسخ:يآگاه
% ۶۹حدود . است  آورده شده۱ن در جدول ي داوطلبيسو

 معلمان يآگاهن نمره يانگيم.  متوسط داشتنديآگاه معلمان
 ين خصوص اختالفيدر ا. بدست آمد)  نمره۱۲از  (۴/۱±۶/۷
  و۷/۷±۴/۱ب يترت به(ان مشهود نبوديها و آقا خانم نيب

ن نمره يانگي در ميار آمار د ين اختالف معنيهمچن). ۴/۱±۴/۷
  ۵/۷±۳/۱پلم يد(الت ي با توجه به سطح تحصمعلمان يآگاه

 سال ۱۰کمتر از (، سابقه کار )۷/۷±۴/۱پلم يتر از دو باال
 سال ۴۰ر يز(، سن )۷/۷±۴/۱ سال ۱۰ و باالتر از ۵/۱±۶/۷
  . بدست نيامد) ۷/۷±۴/۱ سال ۴۰ ي و باال۵/۷ ۴/۱±

ت ين نمره نگرش با مشخصات جمعيانگيع مي توز:نگرش
% ۷۴حدود . است  آورده شده۲ن در جدول ي داوطلبيشناخت

ن کل نمره نگرش آنها يانگي و مند داشتينثمعلمان نگرش خ
آموزان   دانش،معلمان% ۷۱. بدست آمد) نمره۲۰از  (۱/۳±۳/۱۱

 يا عالقه% ۷۶تر احساس کرده و  نيي پايمبتال را از نظر هوش
موافق % ۶۲.  آنها نداشتندين کالس برايبه انعطاف در قوان

  معلمان از يميش از نين بوده و بيري مشابه سايهي تنبهاي نوقان
 يآموزان دانسته ول ر دانشيتر از سا نيي را پايليعملکرد تحص

شتر باعث بهبود يکه تالش ب ني در مورد ايآنها نظر% ۶۰
 يريگ موافق با اعمال سخت% ۷۰ .شود نداشتند يعملکرد م

 روابط با يکردند آنها در برقرار ياحساس م% ۷۶بودند، 
 معلمانژه يش وموافق آموز% ۸۸ها مشکل دارند و  يهمکالس

  . آموزان بودند ن دانشيت ايري مديبرا
 

 

  آگاهيهاي داوطلبين به سواالت حيطه   پاسخ:۱جدول 

 سواالت
  پاسخ صحيح 

 )درصد(

 ۸۰ ميزان شيوع بيماري

 ۵۸ منشأ ارثي بيماري

 ۵۰ نقش تربيت غلط والدين

 ۶۲ تاثير دارو بر بهبود

 ۱۶ نسبت ابتالي دو جنس

 ۸۵ گي و بزهکاري در نوجوانيخطر باالي افسرد

 ۶ تاثير اصالح الگوي تربيتي و آموزشي در بهبودي

 ۹۰ )بي دقتي، پرحرفي، پرفعاليتي(آگاه بودن از عاليم بيماري 

 ۴۲ اشکال در فهم مطالب درسي

 ۴۴ ادامه بيماري تا بزرگسالياحتمال 

 

 

  اوطلبين توزيع ميانگين نمره نگرش با مشخصات جمعيت شناختي د:۲دول ج
 P ميانگين نمره متغير

 جنس
  زن
 مرد

۱/۳  ۴/۱۱  
۱/۳  ۳/۱۰ 

۰۱۳/۰ 

 تحصيالت
  ديپلم

 ديپلم> 

۲/۳  ۵/۱۰  
۳ ۶/۱۱ 

۰۰۳/۰ 

 سابقه کار
   سال۱۰< 
  سال۱۰> 

۳/۳  ۷/۱۱  
۳  ۲/۱۱ 

NS 

 سن
   سال۴۰< 
  سال۴۰> 

۳  ۲/۱۱  
۳  ۴/۱۱ 

NS 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  علي مهرآبادي‐ربابه سليماني دکتر ‐مريم کوشادکتر 

          ١٣٩٠زمستان/ ٨٠شماره/ دوره بيستم/ مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن        ٢٩

ت ين نمره عملکرد با مشخصات جمعيانگيع مي توز:عملکرد
% ۲/۶۹حدود . است  آمده۳ن در جدولي داوطلبيشناخت

آموزان مبتال به   عملکرد خوب در رابطه با دانشمعلمان
ADHDاز  (۲/۹±۹/۱ن کل نمره عملکرد آنها يانگي و مند داشت

 که در بودند اظهار داشته معلمان% ۵/۶۹. بدست آمد)  نمره۱۲
ا يآموز خود را به روانشناس  ، دانشADHDصورت شک به 

اطالع پدر و مادر به % ۸/۸۴  ودکرروانپزشک ارجاع خواهند 

 ي آنها را در جلو،%۵/۸۷. رنديدهند تا از مشاور کمک بگ يم
ف به ي انجام تکالي برايشتريوقت ب% ۸/۶۸کالس نشانده و 

 آموزان مبتال را در ن دانشي، والدمعلمان% ۹۰. دهند يآنها م
 ندبود ه اعالم کرد،%۲/۸۷ کنند و ي مالقات ميتر فواصل کوتاه

 و نگرش با يآگاهرابطه . کنند ي در روند درمان شرکت مکه
، نگرش و عملکرد در يآگاهرابطه . دار بود يعنعملکرد م

  . آورده شده است۴جدول 
 

   توزيع ميانگين نمره عملکرد با مشخصات جمعيت شناختي داوطلبين:۳جدول 
 P ميانگين نمره متغير

 جنس
  زن
 مرد

۸/۱  ۳/۹  
۲  ۶/۸ 

۰۲۴/۰ 

 تحصيالت

  ديپلم
 ديپلم> 

۹/۱  ۲/۹  
۸/۱ ۲/۹ NS 

 سابقه کار

   سال۱۰< 
  سال۱۰> 

۸/۱  ۴/۹  
۹/۱  ۱/۹ NS 

 سن

   سال۴۰< 
  سال۴۰> 

۸/۱  ۳/۹  
۹/۱  ۱/۹ NS 

  
  )spearmanآزمون : (  و عملکردآگاهيطه بين نگرش،  راب:۴ولجد

 Sig. (2-tailed) همبستگي رابطه

 ۰۷۷/۰ ۱۲۶/۰  نگرش– آگاهي
 ۰۰۰/۰*  ۱۸۷/۰  عملکرد– آگاهي

 ۰۰۱/۰*  ۱۶۵/۰  نگرش‐عملکرد 

  
  يريگ جهيو نتبحث 

 مقطع معلمان اغلب يآگاهن مطالعه، سطح يج ايبر اساس نتا

.  در حد متوسط بودADHDخصوص  شهر رشت در ييابتدا

ن ي به آنها داشته و در عي نگرش خنثمعلمانن اغلب يهمچن

، يآگاهن سطح يانگيم.  را گزارش کردنديحال عملکرد خوب

نمره نگرش و عملکرد با سن، دارا بودن فرزند، نوع مدرسه و 

ن نمره يانگين ميب. دار نداشت ي رابطه معنمعلمانسابقه کار 

  دار مشهود بودي معنيا جنس رابطه آمارنگرش و عملکرد ب

ب که نگرش و ين ترتيبه ا) P ،۰۲۴/۰=P=۰۱۳/۰ب يترت به(

ن نمره نگرش يانگين ميب. بودمرد بهتر از زن  معلمانعملکرد 

 به .)P=۰۰۳/۰(بدست آمد رابطه مثبت معلمانالت يبا تحص

ن نمره يانگيالت، ميب که با باال رفتن سطح تحصين ترتيا

  . افتي يش مي افزانگرش آنها

Brook ۱۰ (۲۰۰۰ و همکاران در سال( ،Sinder و همکاران 

 و همکاران در سال Gonzales، )۸(کا ي در آمر۲۰۰۳در سال 

 و همکاران در سال Fernandez، )۱۱(کوي در پورتور۲۰۰۹

 ۲۰۰۶زاده و همکاران در سال  يو غن) ۱۲(ا ي در اسپان۲۰۰۷

ن و نمره نگرش يي پايآگاه در خصوص يهمگ) ۶(ران يدر ا

رسد  ينظر م هب. آموزان توافق داشتند ن دانشين نسبت به اييپا
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 ين مطالعه نسبت به مطالعات قبلي در ايآگاهن سطح يانگيم

ن يي پايآگاهسطح % ۷۱مطالعه بروک (ش باشد يدر حال افزا

ن سطح يانگي زاده مي در مطالعه غن‐%۸/۰ن مطالعه يو در ا

حداکثر % ۶۰ش از يحداکثر نمره و در مطالعه ما ب% ۵۰ يآگاه

  .)نمره بدست آمد

، )۱۳(ن ي در وSchweifer توسط ۲۰۰۹ در سال يا در مطالعه

د، اما در بو قابل قبول ADHD در خصوص معلمان يآگاه

 يآگاهسطح % ۷۲) ۱۱(کو ي در پورتورGonzales يمطالعه 

 در يا  و منطقهيرسد عوامل فرهنگ ينظر م هب. ن داشتندييپا

  .ج نقش داشته باشندين نتايابروز 

 از خطر معلمان% ۲۲حدود ) ۱۰(در مطالعه بروک و همکاران 

در .  آنها آگاه بودندي بزهکارانه در نوجواني رفتارهايباال

و %  ۵۰زان به باالتر از ين ميا) ۶(زاده و همکاران  يمطالعه غن

تواند به نفع  ير ميين روند تغيا. ديرس% ۸۵در مطالعه ما به 

  . باشدمعلمان يآگاه يجيش تدريافزا

 با معلمان% ۸۰ش از يب) ۱۴( و همکارانJeromeدر مطالعه 

 درمان موافق ي دارو برازي و تجويماريک در بينقش ژنت

، اغلب )۶(رازيزاده و همکاران در ش يدر مطالعه غن. بودند

ل ي دخيماريجاد بين را در ايت غلط والديمعلمان ترب

 ين کساني اولمعلمانن حال در اغلب موارد ي در ع؛دانستند يم

ص ين اختالل را در کودکان تشخيبودند که احتمال ا

 يماريب بودن يمعلمان با ارث% ۵۸در مطالعه ما . ندبود هداد 

ت ي از آنها تربيمينبودند اما  موافق  و کمبود توجه يفعال شيب

 درصد ۹۴  وانستندد يل ميدخ يماريجاد بيدر ان را يغلط والد

 ي و آموزشيتي تربي معتقد بودند که با اصالح الگوهامعلمان

 معلمان کم يدهنده آگاه ن موارد نشانيا. ابدي ي بهبود ميماريب

 زاده يدر مطالعه غن.  استيماري بيشناس در خصوص سبب

زان ين ميبا دارو موافق بودند اما در مطالعه ما ا% ۸/۳۷تنها ) ۶(

 .  بود% ۶۲

 و يآگاه، سطح )۶(زاده و همکاران يمجموع در مطالعه غندر 

د، اما در مطالعه ما بوتر  نيي پايي مقطع ابتدامعلماننمره نگرش 

  .  داشتندي متوسط و نگرش خنثيآگاهاغلب سطح 

تواند به علت نوع  ي مي غربيبا کشورها ن اختالفيعلت ا

 باشد اما يماريل در خصوص بيآموزش معلمان در دوره تحص

ل يدل ه مختلف کشورمان احتماالً بقطانمج در ين نتاياختالف ب

 ماق يد گذشت زمان در تحقيا شاي ي فرهنگيها دگاهيتفاوت د

تواند  يافت اطالعات مي اختالف در منبع در،نيهمچن. باشد

منبع % ۶/۵زاده  يدر مطالعه غن(ج باشد يانگر تفاوت نتانش

% ۱۳ون و يزيلوو و تيراد% ۳۰، ي آموزشيها اطالعات دوره

 ي از معلمان طيميروزنامه و مجله بود و در مطالعه ما ن

 به نظر .)ندبود کسب کرده اطالعات خود را ي آموزشيها دوره

شود  ي ارائه مي آموزشيها  که در دورهيرسد اطالعات يم

اعتبار  يافت شده از منابع ارتباط جمعينسبت به اطالعات در

  .داشته باشد يباالتر

آموزان   دانشيمعلمان بهره هوش% ۸۰) ۱۰( بروک در مطالعه

 يهين تنبيموافق قوان% ۴۰ن دانسته و يريمبتال را مشابه سا

 هوش معلمان% ۱۳) ۶(زاده يدر مطالعه غن. ه بودنديمشابه بق

% ۷۱زان به ين ميه دانسته و در مطالعه ما ايتر از بق نييآنها را پا

 نشان يعات قبل نسبت به مطالياديار زيد که تفاوت بسيرس

ن ي به انعطاف قوانيا معلمان عالقه% ۷۶ن حال يدر ع. دهد مي

 ي برايهين تنبيموافق با قوان% ۶۲ آنها نداشته و يکالس برا

اين تواند نشانه انتظار فراتر از توان از  ي که مندآنها بود

  .آموزان باشد دانش

ش  با نمره نگريآگاهميزان ن مطالعه يکه در ا نيبا توجه به ا

 در يگريد عوامل دي نداشت، شايدار آمار ي رابطه معنمعلمان

 مثال يبرا. رگذار باشديآموزان تاث  به دانشمعلماننگرش 

ن و جامعه از کسب حداکثر نمره توسط ي والديانتظار کل

 موثر معلمانر نگرش ب ييموز بخصوص در مقطع ابتداآ دانش

از ي امتآموز در کسب  دانشهل بودن نمري دخ،نيهمچن. است

تواند باعث شود که نگرش  ي ممعلمان يمربوط به ارتقا

  . آنها نباشد ي آگاه نسبت به دانش آموزان مبتال مطابقمعلمان

وجود سواالت مربوط به عملکرد در ن مطالعه يز ايوجه تما

 در معلماننکته قابل توجه عملکرد خوب . پرسشنامه است

که  نيجود ادر واقع  با و. آموزان بود ن دانشيخصوص ا

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

  علي مهرآبادي‐ربابه سليماني دکتر ‐مريم کوشادکتر 

          ١٣٩٠زمستان/ ٨٠شماره/ دوره بيستم/ مجله دانشگاه علوم پزشكي گيالن        ٣١

متوسط  يآگاهن مطالعه يکننده در ا  شرکتمعلمان% ۷۰حدود 

آموزان مبتال داشتند، اما   نسبت به دانشيو نگرش خنث

 با معلمانعملکرد خوب .  ارائه دهنديتوانستند عملکرد خوب

کننده  ر عوامل مداخلهي از تاثيتواند ناش ي ميوجود نگرش خنث

ر خصوص نگرش ذکر ن عوامل دي از ايبرخ. مختلف باشد

، به ي و رفتار انساني عملکرد مغزيدگيچي با توجه به پ.شد

 از نگرش در ي جدايرونيکننده ب خلهرسد عوامل مدا ينظر م

 نث اغلبؤ جنس م مثاليل باشد براي دخمعلمانعملکرد 

 خصمانه و ي ابراز رفتارهادر يمانعتواند  يم%) ۸۶ (معلمان

 بودن يرقانوني بر غيمبن ه در مدرسيکلراهکارهاي ا يخشن 

البته در مجموع . باشدف يه عامل بازدارنده در عملکرد ضعيتنب

که  بيترت نيدار بود به ا ي و نگرش با عملکرد معنيرابطه آگاه

 عملکرد ، داشتنديتر  نگرش مثبتشتر وي بيکه آگاه يمعلمان

 يل بااليتما. ن دانش آموزان نشان دادنديز نسبت به اي نيبهتر

نه اختالل يشتر در زميافت اطالعات بي دري برامعلمان

ن يت ايع باال و اهموي ش با توجه به و کمبود توجهيفعال شيب

گذارد  ي فرد مي زندگيها  که بر تمام جنبهيرياختالل و تاث

   .دهد يم آموزش آنها را نشان جهتشتر در ي بيزير به برنامه ازين

العات مشابه در ن مطالعه و مطيج ايالزم است نتا :شنهاداتيپ

است گزاران ين آموزش و پرورش و سار مسئوالياخت

 و بخصوص هسته مشاوره معلمان ي براي آموزشيها برنامه

 ي برايزير  الزم جهت برنامهيسازمان گذاشته شود تا همکار

صورت  معلمان ي آموزشيها دوره ن مقوله دريواردکردن ا

به چهره  چهره ي آموزشيها  دورهي برگزار،نيهمچن. رديگ

 ،است برگزارکنندگان شود و الزم يشنهادميشاغل پ معلمان يبرا

 يش فعاليخصوص اختالل باشراف کامل به اطالعات روز در 

از به ير در نگرش نيي داشته باشند چرا که تغيو کم توجه

  .  داردي آموزشيها کارگاهبرگزاري بحث و تعامل به شکل 

 مالي خاص و با اين پژوهش بدون حمايت :تشکر و قدرداني

تاييد کميته پژوهشي و کميته اخالق دانشگاه علوم پزشکي 

گيالن انجام شده و با منافع شخصي نويسندگان ارتباطي 

از همکاري معلمان و همکاران واحد پژوهش . نداشته است

  .بيمارستان شفا سپاسگزاري مي شود

ه علوم نامه در دانشگا هاي يک پايان  اين مقاله با استفاده از داده
در آمده     نگارش  گيالن به   درماني   بهداشتي  و خدمات پزشکي  
  .است   
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Abstract  
Introduction: Knowledge and attitudes of teachers about attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) play an 

active role in their correct behaviors towards the respective students.   
Objective: To assess the elementary school teacher’s knowledge, attitude and behavior towards ADHD students. 
Materials and Methods:  In this cross-

 

sectional study, 400 elementary school teachers in Rasht in 1388 completed a 
self-report,  anonymous  questionnaires  which  included  demographic  data,  knowledge,  attitude  and  behavior  towards 

ADHD. The schools were  randomly  selected  from both government and non profit ones,  and  ten  teachers  from each 

 

participated in the survey. The validity of the questionnaires was confirmed by 5 pediatric psychiatrists and a pilot study 

was carried out to test the reliability of them (Cronbach's

 

 alpha = 0.78) 
Results: 

 

Teachers (56 males and 344 females) had average knowledge about diagnosis and treatment of ADHD. Most 

of  the  teachers  had  neuter  attitude  toward ADHD  students. Most  of  the  teachers  had good behaviors  toward ADHD 

students.  The  mean  scores  of  attitude  and  behavior  were  higher  in  female  teachers  and mean  score  of  attitude  was 

 

higher in higher educational level (P=0/003). There was a significant correlation between teachers’ knowledge and their 

 

behaviors.( Respectively, P=0.

 

001, r =0.

 

18; P =0.

 

001 , r = 0.

 

16) 

Conclusion: As demonstrated, teachers with greater knowledge and more positive attitude had better performance  in 

dealing with ADHD  students. Good performance  and  neuter  attitude  seem  to  be  due  to  different  intervening  factors 

related to the complexity of human mental and behavioral performances. 
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