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Abstract
Background and aim: Learning Disorder and Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder are
considered among the most common childhood disorders which occur concomitantly in many
cases and affect the life and future of children as long as their education is concerned. Thus,
knowledge and attitude towards these disorders have been given much importance by teachers,
especially during the early years of education. The purpose of the present study was to assess the
knowledge and attitude of primary school teachers in Tehran towards Learning Disability and
Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder and to investigate their relationship with teachers’
characteristics.
Materials and methods: The study was conducted on 200 primary school teachers in Tehran.
Cluster sampling was carried out in five school districts in the north, south, east, west, and center
of Tehran and then the final schools were selected randomly from among them. Three
questionnaires including demographic information, Knowledge and Attitudes towards Learning
Disability, and Knowledge and Attitudes towards Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder were
administered. The validity of the questionnaires were confirmed by five child and adolescent
psychiatrists and the reliability of the questionnaires were estimated to be 0.89, using Cronbach's
Alpha.
Results: There was a positive significant correlation between knowledge and attitude’s scores on
the two disorders. The mean of female participants' knowledge scores was higher than that of the
male participants on both disorders. No relationship was observed between age, educational
level, and educational experiences, and teachers’ knowledge and attitude.
Conclusion: The teachers who had more knowledge and more positive attitudes towards a
disorder received higher scores on the other disorder. Female teachers had more knowledge
about AD/HD and LD compared with male teachers. Therefore, it seems that male teachers need
more education in this regard.
Keywords: Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder, Learning Disability, Teachers,
Knowledge, Attitude.
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بررسی دانش و نگرش معلمان ابتدایی شهر تهران در مورد اختالالت یادگیری و نقص-
توجه/بیشفعالی و ارتباط آن با ویژگیهای معلمان
نینا سالمت بخش ،1دکتر مژگان خادمی ،2سیما سادات نوربخش ،*3سپیده راجزی اصفهانی ،4رزیتا داوری آشتیانی،2
کتایون رازجویان2
.1
.2
.3
.4

روانپزشک ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان ،دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،بیمارستان امام حسین ،بخش روانپزشکی
کارشناس ارشد روانشناسی ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
دکتری روانشناسی بالینی ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
* دریافت مقاله 1394/2/20

پذیرش مقاله * 1394/9/15

چکیده
مقدمه و اهداف
اختالالت یادگیری و بیشفعالی/نقصتوجه از شایعترین اختالالت دوره کودکی به شمار میرود که در بسیاری از موارد با یکدیگر همآیند بوده و تأثیر فراوانی ازنظر تحصیلی
بر زندگی و آینده کودکان مبتال دارد .ازاینروی ،دانش و نگرش در خصوص این اختالالت از سوی معلمان بهخصوص در سالهای اولیه تحصیلی از اهمیت باالیی برخوردار
است .هدف از انجام پژوهش پیش رو بررسی دانش و نگرش معلمان ابتدایی شهر تهران در مورد اختالل نقصتوجه/بیشفعالی و ارتباط آن با ویژگیهای معلمان بود.
مواد و روشها
این مطالعه بر روی  200نفر از معلمان ابتدایی تهران انجام شد .نمونهگیری بهصورت خوشهای از مناطق آموزش و پرورش در چهار قسمت شمال ،جنوب ،شرق و غرب
تهران انجام شده است و سپس ،از بین آنها مدارس نهایی بهصورت تصادفی انتخاب شدند .بررسی با استفاده از سه پرسشنامه شامل اطالعات جمعیت شناختی ،سنجش
دانش و نگرش اختالل نقص توجه/بیشفعالی و سنجش دانش و نگرش اختالل یادگیری انجام شد .اعتبار پرسشنامه به تائید پنج نفر از روانپزشکان کودک رسید و برای
بررسی پایایی آن ،آزمون باز آزمون انجام شد که ضریب آلفای کرونباخ  0/89به دست آمد.
یافتهها
بین دانش و نگرش معلمان درباره اختالالت یادگیری و دانش و نگرش آنها درباره بیشفعالی/نقص توجه رابطه مستقیم و معناداری مشاهده شد .میانگین نمره دانش هر دو
اختالل در زنان بهصورت معناداری باالتر از میانگین مردان بود ،اما بین دانش و نگرش معلمان درباره اختالالت یادگیری و نقصتوجه/بیشفعالی با سن ،مدرک تحصیلی و
سابقه تدریس آنها رابطه معناداری دیده نشد.
نتیجهگیری
معلمانی که درباره یکی از این دو اختالل دانش بیشتر و نگرش مثبت تری داشتند ،در اختالل دیگر نیز نمرات باالتری به دست آوردند .معلمان زن دانش بیشتری درباره این
دو اختالل نسبت به معلمان مرد داشتند .به نظر میرسد معلمان مرد نیازمند آموزش بیشتری در این زمینه میباشند.
واژگان کلیدی
اختالل نقص توجه/بیشفعالی؛ اختالل یادگیری؛ معلمان؛ دانش؛ نگرش
نویسنده مسئول :سیما نوربخش .کارشناس ارشد روانشناسی ،مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران،
ایران
آدرس الکترونیکیsima.nourbakhsh@gmail.com :
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مقدمه و اهداف
اختالل نقص توجه/بیشفعالی ( 1)ADHDو ناتوانیهای یادگیری ( 2)LDجزء شایعترین اختالالت رفتاری دوران کودکی است که در سطح
مراقبتهای اولیه ،این مشکالت به میزان محدودی تشخیص داده میشود .شیوع  ADHDدر ایران تقریباً مشابه سایر کشورها ،حدود  5تا 10
درصد کل کودکان است[ .]1این اختالل به حالتی گفته میشود که در آن کودک به نحوی مفرط و بیش ازاندازه فعال و پرجنبوجوش است .این
بیماری باعث اختالل عملکردی مشخص در کودکان مبتال میشود و یکی از مهمترین حوزههای عملکردی در کودکان ،عملکرد تحصیلی آنها
است[ .]2کودکان مبتال به دلیل نقص در تمرکز و توجه بر تکالیف ،رفتارهای تکانشی و نقص در کنترل هیجان ،در روابط بین فردی و تحصیلی
مشکل پیدا میکنند[ ]2و دارای رفتارهای تکانهای ،عدم تمرکز و اعتمادبهنفس پایین بوده و ریسک باالتری برای سوءمصرف مواد دارند[ .]3لذا
آگاهی همگان بهویژه معلمان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
 LDشامل ناتوانی در یادگیری زبان خارجی ،کشیدن اشکال ،محاسبه و خواندن و نوشتن می_شود که شیوع آن در مدارس  10درصد گزارش
شده است که  5تا  10درصد از کل کودکان را در برمیگیرد[ .]2کودکان مبتال به  ،LDاز مشکالت روانی و روانپزشکی دیگری نیز رنج می-
برند[ ]4و اغلب در شروع و تداوم دوستی مشکل دارند و همین مشکالت ممکن است به احساس تنهایی ،عزتنفس پایین و حتی افسردگی آنها
منجر شود[ .]5کودکان مبتال به  LDممکن است مورد بیتوجهی و غفلت معلم قرار گیرند[ .]6همچنین ناتوانی این کودکان در یادگیری معموالً با
افزایش سن آنها وخیمتر میشود ،بهطوریکه مشکالت این دانشآموزان که پیشتر بهراحتی قابلتشخیص بود ،صراحت و روشنی خود را از
دست میدهد و به سایر زمینههای تحصیلیشان نیز سرایت میکند[ .]7درحالیکه شناخت نوع  LDو ریشهیابی آن بهویژه در دورهی دبستان و
در دروس اصلی میتواند در رفع این اختالل مؤثر باشد.
دادههای موجود حاکی از آن است که  25درصد از کودکان مبتال به اختالل خواندن بهطور همزمان دچار  ADHDنیز هستند و از سوی دیگر
تخمین زده میشود  15تا  30درصد از کودکان مبتال به  ADHDدچار  LDمیباشند[ .]8بسیار محتمل است که معلمان مدارس ابتدایی یکی
از اولین کسانی باشند که متوجه رفتارهای مرتبط به این دو اختالل در کودکان میشوند[ .]9از آنجایی که معلمان به صورت مستقیم با مسائل
تحصیلی و رفتاری دانشآموزان مواجه هستند و نقش کلیدی در شناسایی ،ارجاع و روند درمان این دانشآموزان دارند ،الزم است دید درستی
نسبت به این کودکان داشته باشند تا بتوانند عملکرد صحیحی در رابطه با آن بروز دهند .درواقع ،درمان این کودکان حاصل تعامل بین خانواده،
معلم و درمانگر آنها خواهد بود .ناآگاهی معلمان در این خصوص ،نگرش نادرست و گاه خصمانه و رفتارهای نادرست ناشی از عدم آگاهی نسبت
به این بیماری ،میتواند تأثیر غیرقابل جبرانی را در سرنوشت این کودکان رقم زند .با توجه به اهمیت آگاهی و نگرش معلمان در درمان این
اختالالت الزم است ابتدا تخمینی از میزان آگاهی و نگرش آنها در این زمینه داشته باشیم ،لذا مطالعه حاضر جهت پاسخ به این سؤال طراحی و
اجرا شده است .بهعالوه دانستن این نکته ضروری است که آیا ویژگیهای معلمان نظیر سن ،جنسیت ،سابقه تدریس و سطح تحصیالت با دانش
و نگرش آنها درباره این دو اختالل رابطهای دارند یا خیر .مطالعات مشابه در این زمینه که به بررسی دانش و نگرش  ADHDو LD
بهصورت همزمان پرداخته شده باشد تاکنون در ایران وجود نداشته است؛ بنابراین پژوهش پیش رو باهدف بررسی دانش و نگرش معلمان
ابتدایی شهر تهران در مورد اختالل نقصتوجه/بیشفعالی و ارتباط آن با ویژگیهای معلمان انجام گرفت.
مواد و روشها
مطالعه حاضر از نوع  Cross Sectionalاست .جمعآوری اطالعات با مراجعه به مدارس و قرار دادن پرسشنامهها در اختیار معلمان انجام شد.
جامعه مورد مطالعه شامل معلمان مقطع ابتدایی در سطح شهر تهران بود .پرسشنامههای مربوطه درزمینه  ADHDو LDکه شامل اطالعات
دموگرافیک نیز میشد به همراه رضایتنامه ،در اختیار  200نفر از معلمان مقطع ابتدایی شهر تهران قرار گرفت .بعد از انجام نمونهگیری (توضیح
جداگانه در قسمت نمونهگیری) و اخذ مجوز توزیع پرسشنامه از آموزش و پرورش و انجام هماهنگیهای الزم با مدیران مدارس منتخب،
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پرسشنامهها در زنگ تفریح بین معلمان توزیع شد .معیارهای ورود به مطالعه ،معلم ابتدایی با حداقل یک سال سابقه تدریس و معیارهای خروج
از مطالعه ،عدم تکمیل پرسشنامه یا امتناع از شرکت در مطالعه بود.
قبل از توزیع پرسشنامهها ،اطالعاتی به معلمان در مورد آن و اهمیت انجام آن داده شد و معلمان بعد از کسب اجازه پرسشنامهها را تکمیل
کردند .زمان پر کردن پرسشنامهها  10تا  15دقیقه در نظر گرفته شد .الزم به ذکر است که کلیه معلمان (شامل معلمان اصلی و سایرین) در این
بررسی وارد شدند و جنسیت معلمان جزو متغیرهای موردمطالعه نبود .در آخر نیز اطالعات حاصل با استفاده از نرمافزار  SPSSمورد تجزیه و
تحلیل آماری قرار گرفت .اطالعات پرسشنامه توسط خود گزارشگر که با استفاده از مطالعهای مشابه[ ]10طراحیشده بود ،جمعآوری شد .روش
نمونهگیری به صورت خوشهای بود .بهاینترتیب که در ابتدا شهر تهران به پنج منطقه شمال ،جنوب ،شرق ،غرب و مرکز تقسیمشده و از بین
هریک از آنها ،یکی از مناطق آموزش و پرورش و از بین هریک از این مناطق نیز پنج مدرسه بهصورت تصادفی انتخاب شد .در پی آن
پرسشنامهها در مدارس منتخب توزیعشده و در اختیار معلمان قرار گرفت.
درمجموع ،سه پرسشنامه مورداستفاده قرار گرفت و این پرسشنامهها جهت پاسخدهی در اختیار معلمان قرار گرفت:
 )1پرسشنامه اطالعات دموگرافیک :شامل سن ،جنس ،میزان تحصیالت و سوابق کار آموزشی بود.
 )2ارزیابی دانش و نگرش در مورد اختالل نقص توجه/بیشفعالی :این پرسشنامه درمجموع دارای  46آیتم است که  33آیتم آن دانش را می-
سنجد و  13آیتم دیگر مربوط به سنجش نگرش است .در قسمت دانش ،پاسخها شامل "درست"" ،غلط" و "نمیدانم" است و نمرهگذاری
بهاینترتیب است که به پاسخ درست نمره یک و به پاسخ غلط نمره صفر تعلق میگیرد .باالترین نمره در این قسمت  33است .پاسخهای
قسمت نگرش از "کامالً موافق" تا "کامالً مخالف" است که باالترین نمره در این قسمت  39و پایینترین آن  13است .قسمت دانش این
پرسشنامه دارای زیرمقیاسهایی درزمینه :ایجاد اختالل ( 4آیتم) ،نشانهها ( 9آیتم :نقص تمرکز ( 4آیتم) ،پرتحرکی ( 3آیتم) ،تکانش گری (2
آیتم)) ،شناسایی کودکان مبتال ( 3آیتم) ،توجه به اختالالت بالینی مشابه ( 2آیتم) ،پیشآگهی ( 6آیتم) و درمان ( 6آیتم) است .اعتبار و پایایی
این پرسشنامه در پژوهشهای قبلی با ضریب آلفای کرونباخ  ،0/78مورد تائید قرارگرفته است[.]10
 )3ارزیابی دانش و نگرش معلمان در مورد اختالالت یادگیری :این پرسشنامه دارای سه قسمت دانش یک  LDکه دانش کلی نسبت به
اختالالت یادگیری را میسنجد ( 7آیتم) ،دانش دو  LDکه مربوط به نشانهشناسی انواع اختالالت یادگیری است ( 19آیتم) و نگرش 8( LD
آیتم) است .طیف پاسخها در قسمت دانش شامل "درست"" ،غلط" و "نمیدانم" (نمره پاسخ درست= یک و پاسخ غلط= صفر) و باالترین 26
و در قسمت نگرش از "کامالً موافق" تا "کامالً مخالف" با باالترین نمره  24و پایینترین نمره  8است .این پرسشنامه پس از ترجمه به زبان
فارسی بهمنظور تائید روایی محتوایی آن در اختیار  5نفر از روانپزشکان اطفال که در این زمینه کارشناس و صاحبنظر ()content experts
بودند قرار گرفت .سپس  20معلم عادی ( )lay expertsپرسشنامه را پر کردند و دو هفته بعد همین معلمان مجدداً پرسشنامهها را پر کردند
(آزمونباز آزمون) ،که جهت تعیین پایایی و همسانی درونی ( ،)internal consistencyضریب آلفای کرونباخ اندازهگیری شد و  0/82به
دست آمد .بهمنظور سنجش پایایی ( )stabilityپرسشنامه ،ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و  0/8به دست آمد[.]10
برای تجزیهوتحلیل دادهها از نرمافزار  SPSSنسخه  12استفاده شد که در آن بهمنظور محاسبه شاخصهای مرکزی و پراکندگی شامل
میانگین ،انحراف معیار و درصد آنها از آمار توصیفی استفاده شد .آمارهای استنباطی هم بهصورت ضریب همبستگی اسپیرمن ،تحلیل واریانس
با اندازههای تکراری و  tجفتی محاسبه شد .تجزیهوتحلیل به روش آزمون خی دو ( )Chi squareانجام شد .فرایند آزمون یا دستهبندی یک
متغیر در طبقات ،مورد محاسبه آماری خی دو قرار گرفت.
یافتهها
جدول  :1اطالعات دموگرافیک ()n =200

جنسیت
مدرک تحصیلی

زن
مرد
دیپلم

تعداد

درصد

178
27
79

86/80
13/24
38/51
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کارشناسی
کارشناسی ارشد
زیر  10سال
باالی  10سال
دارد
ندارد
بله

سابقه تدریس
فرزند
سابقه داشتن دانشآموز

124
2
62
143
165
40
661

60/58
1/12
30/20
69/86
80/50
19/58
81/12

مبتالبه LD

خیر

25

127/2

سابقه داشتن دانشآموز

بله

661

81/53

مبتال به اختالل ADHD

خیر

29

14/16

بر اساس جدول  ،1فراوانی دو جنس در زنها  178و در مردها  27نفر است .میانگین سنی معلمان  43/22با انحراف معیار  7/8و کمترین سن
 25و باالترین سن  59است .فراوانی مدرک تحصیلی در مقطع کارشناسی ( 124نفر) از همه باالتر است .میانگین سابقه تدریس معلمان  16/3با
انحراف معیار  10/1و کمترین سابقه تدریس  1سال و بیشترین آن  33است.
همانطور که مشاهده میشود 166( %81 ،معلم) از معلمان سابقه تدریس به دانشآموزان بیشفعال را داشتهاند و  29( %14/1معلم) نیز سابقه
تدریس به این دانشآموزان را نداشتهاند.
جدول  :2ضریب همبستگی اسپیرمن بین سن ،دانش و نگرش نسبت به  ADHDو )n =200( LD
متغیر
سن
ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

نگرش کلی
ADHD
0/066

دانش 1 LD

دانش 2 LD

دانش کلی ADHD

نگرش کلی LD

0/019

0/034

0/008

0/048

0/360

0/796

0/632

0/917

0/508

192

189

205

159

191

در جدول  ،2ضریب همبستگی بین متغیرهای دانش و نگرش در مورد اختالالت یادگیری و بیشفعالی و سن معلمان نشان داده شده است.
همانطور که مشاهده میشود بین دانش و نگرش معلمان درباره اختالالت یادگیری و بیشفعالی و سن آنها رابطه معناداری دیده نشد.
جدول  :3ضریب همبستگی اسپیرمن بین مدرک تحصیلی و دانش و نگرش نسبت به  ADHDو )n =200( LD

متغیر

دانش 2 LD

دانش کلی
ADHD

ضریب همبستگی

0/136

0/111

0/025

0/139

0/047

سطح معناداری

0/060

0/130

0/720

0/80

0/521

192

189

205

159

191

مدرک

تعداد

نگرش کلی
ADHD

دانش 1 LD

نگرش کلی LD

جدول  3ضرایب همبستگی بین مدرک تحصیلی معلمان و دانش و نگرش آنها در مورد اختالالت یادگیری و بیشفعالی را نشان میدهد که
مقادیر بهدستآمده در هیچیک از حوزههای دانش و نگرش معنادار نبوده است.
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جدول  :4ضریب همبستگی اسپیرمن بین سابقه تدریس و دانش و نگرش نسبت به  ADHDو )n =200( LD
متغیر
سابقه تدریس

نگرش کلی
ADHD

دانش 1 LD

دانش 2 LD

دانش کلی
ADHD

نگرش کلی LD

0/008

0/105

0/49

0/046

0/054

0/912

0/150

0/490

0/566

0/457

192

189

205

159

191

ضریب همبستگی
سطح معناداری
تعداد

در جدول  4ضرایب همبستگی بین سابقه تدریس با دانش و نگرش معلمان درباره اختالالت یادگیری و بیشفعالی نشان دادهشده که در
هیچکدام از آنها رابطهی معناداری مشاهده نشد.
جدول  :5میانگین ،انحراف معیار دانش و نگرش کلی معلمان در مورد اختالالت  ADHDو )n =200( LD
بیشینه

میانگین

انحراف معیار

دانش ADHD

33

17/28

3/9

نگرش ADHD

39

18/51

2/8

یک ( دانش کلی)

7

3/13

1/3

دو ( انواع ،نشانه شناسی)

19

11/97

5/55

24

10/71

2/1

دانش LD

نگرش LD

جدول  5میانگین نمرات کسبشده را در دانش و نگرش کلی  ADHDو  LDنشان میدهد .باالترین میانگین مربوط به نگرش و سپس
دانش  ADHDاست.
جدول  :6میانگین ،انحراف معیار نمرات مربوط به زیرمقیاسهای دانش معلمان نسبت به )n =200( ADHD
بیشینه

میانگین

انحراف معیار

4

1/63

1/03

نقص تمرکز

4

3/28

1

دالیل ایجاد اختالل
نشانهها

بیشفعالی

3

2/76

تکانش گری

2

1/68

0/54

3

1/46

0/85

2

0/74

0/77

6

3/54

1/68

6

2/82

0/99

شناسایی کودکان مبتال
اختالالت با عالئم مشابه
پیشآگهی
درمان

0/52

جدول  6میانگین و انحراف معیار نمرات معلمان را در هر یک از زیر مقیاسهای دانش بیشفعالی نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود
باالترین میانگین دانش ،مربوط به دانش در مورد پیشآگهی این اختالل و بعدازآن عالئم یا نشانههای این اختالل است که شامل نشانههای
نقص تمرکز ،بیشفعالی و تکانشگری میشود.
بررسی دانش معلمان درزمینه ایجاد اختالل ( ADHDبرحسب نمرات تعلقگرفته از صفر= هیچ نمره تا  =4حداکثر نمره ،در قسمت دانش
دالیل ایجاد اختالل) نشان میدهد که  66( %36/3نفر) از معلمان در این زمینه دو نمره به دست آوردهاند که بیشترین فراوانی در این زمینه
است .فقط  6( %3/3نفر) از معلمان نمره چهار را در این زمینه کسب کردهاند 28( %15/4 .نفر) معلمان نیز درزمینه ایجاد اختالل ADHD
دانشی نداشتهاند .باالترین درصد فراوانی مربوط به دانش درباره عالئم  ADHDاست که  159( %80نفر) در آن امتیاز چهار را کسب کردهاند.
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بعدازآن دانش مربوط به عالئم تکانش گری با  )142( %72نمره دو و دانش مربوط به عالئم نقص توجه با  114( %57نفر) نمره چهار ،باالترین
فراوانی را داشتهاند .ازنظر آماری در دانش کلی  ADHDو دانش یک (کلی) و دو (نشانهشناسی)  ،LDتفاوت معناداری بین دو جنس مشاهده
شد .همچنین بین دو جنس در دانش  ،LDتفاوت معناداری مشاهده شد و در دانش هر دو اختالل ،میانگین نمرات در زنها بیشتر بوده است.
بحث
شیوع آن در جمعیت سنین مدرسه  3تا  7درصد گزارششده و در
اختالل نقص توجه/بیشفعالی یک اختالل روانی شایع و مزمن است
]
1
[
پسرها  2تا  9بار شایعتر است[ .]11در مطالعات کشور ما نیز همان مقدار گزارششده است  .یکی از مهمترین حوزههای عملکردی که در این
بیماران مختل میشود عملکرد تحصیلی آنها است[ .]12اختالالت یادگیری نیز ازجمله اختالالتشایع رو به گسترش است[ ]13که میزان شیوع این
اختالل در کودکان دبستانی از  5تا  10درصد تخمین زده شده است[ .]13طبق یک فراتحلیل در مورد شیوع اختالالت یادگیری در ایران،
بهطورکلی نرخ شیوع این اختالل  8درصد بود که درواقع نشان میدهد اختالالت یادگیری در دانشآموزان ایرانی از شیوع نسبتاً باالیی برخوردار
است[ .]14با توجه به اینکه تشخیص  LDدر سالهای قبل از ورود به مدرسه کار دشواری است ،در بیشتر موارد شروع تشخیص  LDدر فاصله
زمانی پیشدبستانی تا کالس دوم مشخص میشود و شناخت نوع  LDو ریشهیابی آنها بهویژه در دوره دبستان و در درسهای اصلی میتواند
در رفع این اختالل مؤثر باشد .همچنین ،اختالالت یادگیری این کودکان معموالً با افزایش سن آنها وخیمتر میشود ،بهطوریکه مشکل این
دانشآموزان که پیشتر بهراحتی قابلتشخیص بود ،صراحت و روشنی خود را از دست میدهد و به سایر زمینههای تحصیلیشان نیز سرایت
میکند و یا همراه با اختالالت روانی ثانویه در کودک بروز میکند[.]7
هدف از انجام این پژوهش ،بررسی دانش و نگرش معلمان ابتدایی شهر تهران در مورد اختالل نقصتوجه/بیشفعالی و ارتباط آن با ویژگیهای
معلمان بود .در نتایج حاصل از مطالعه حاضر ،میانگین نمرات دانش معلمان زن در هردوی اختالالت  ADHDو  LDباالتر بود .در مطالعه
 )2014( Jimohنیز بین دانش معلمان زن تفاوت معناداری با دانش معلمان مرد یافت شد[ ]15و در برخی مطالعات هیچ رابطهای دیده نشده
است[ .]16در مطالعات ایرانی که شامل کوشا ،سلیمانی و مهرآبادی[ ]17در میان معلمان ابتدایی رشت درزمینه اختالل بیشفعالی است ،نگرش و
عملکرد معلمان زن بهتر گزارش شده بود اما در مطالعه غنی زاده[ ،]18نمرات نگرش مردان بهتر بود؛ با این حال ،در هیچکدام از مطالعات انجام
شده در ایران مقایسهای بین دانش این دو گروه از معلمان انجام نشده است .به نظر میرسد که نتیجه مطالعه حاضر با مطالعه  Jimohهمسو
است و مطالعهای وجود ندارد که نشان دهد دانش معلمان مرد درزمینه ی این دو اختالل بیشتر از دانش معلمان زن است .این اختالف سطح
دانش میتواند به این دلیل باشد که معلمان زن عالقه بیشتری به علتشناسی رفتارهای بیمارگونه و غیرعادی دانشآموزان داشته و معموال
تمایل و همکاری بیشتری در جهت علتیابی و درمان اختالالت کودکان از خود نشان میدهند.
یافته ی دیگر مطالعه پیش رو حاکی از این بود که میزان سابقهی تدریس بر دانش و نگرش معلمان تاثیر معناداری نداشت .این نتیجه با نتایج
بهدستآمده از مطالعه ی کوشا و همکاران در رشت[ ]17همخوان است .در خصوص این مسئله که آیا سوابق تدریس در میزان دانش معلمان
مؤثر است یا خیر ،نتایج ضدونقیضی وجود دارد .در مطالعهای که بر روی معلمان دبستانهای کانادا و آمریکا[ ]20 ,19انجامشده بود ،یافتهها حاکی
از آن بود که افزایش سابقه تدریس برافزایش دانش بیشفعالی در معلمان کانادایی اثر مستقیم داشت ،درحالیکه در مطالعات دیگر بر روی
معلمان استرالیا چنین نبود[ .]21شاید عوامل گوناگونی در این زمینه ازجمله عوامل فرهنگی دخیل باشد که هنوز مطالعات مشخصی برای بررسی
این موضوع صورت نگرفته است .علت این اختالف با کشورهای غربیمیتواند به علت نوع آموزش معلمان در دوره تحصیل در خصوص
بیماریهای روانپزشکی در دوران کودکی باشد .در بسیاری از کشورها ،معلمان در دورههای ضمن خدمت با اختالالتی نظیر  ADHDو LD
آشنا میشوند و در طی سالهای تدریس ،مهارتهای کافی برای شناسایی این کودکان از بین دانش آموزان کالس خود کسب میکنند؛
بنابراین کامال قابل پیشبینی است که در این کشورها با باال رفتن سابقه تدریس ،معلمان بهطور معناداری دانش بیشتری درباره این اختالالت
داشته باشند .در ایران نیز دورههای آموزش ضمن خدمت بسیاری برای معلمان دبستان برگزار میشود ،اما این مسئله جای بررسی دارد که چرا
این دورهها منجر به افزایش دانش معلمان در طول سالهای تدریس آنها نشده است.
که[]2
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در خصوص رابطه بین سن و تحصیالت با دانش و نگرش این اختالالت رابطه معناداری مشاهده نشد .در مطالعات پیشین نیز رابطه معناداری
بین سن معلمان و دانش  ADHDدیده نشده است[ .]21 ,15در مطالعه کوشا و همکاران[ ،]17بین نمره نگرش با تحصیالت معلمان رابطه مثبت
به دست آمد ،بهاینترتیب که با باال رفتن سطح تحصیالت ،میانگین نمره نگرش آنها نیز ارتقا مییافت .در مطالعه غنی زاده و همکاران[ ]18نیز
رابطه بین سطح تحصیالت و دانش  ADHDمعنادار گزارش شده است .بهطورکلی این مسئله تا حدودی قابل پیشبینی است که با باال رفتن
سطح تحصیالت ،فرد نگرش مثبتتری نسبت به بیماریها روانپزشکی پیدا کند و برخوردی متعادلتر از خود نشان دهد ،بااینوجود ما در یافته-
هایمان به این مورد دست نیافتیم.
در مطالعه  %15 ]10[Brookاز معلمان درمان دارویی را نمیشناختند و در مطالعه مشابه در بحرین %74 ،از معلمان از اینکه این اختالل با دارو
قابلدرمان است آگاهی نداشتند[ .]22در مطالعه غنی زاده در شیراز نیز  %69از معلمان با درمان دارویی آشنایی نداشتند و تنها  %37از دارودرمانی
مطلع بودند[ .]18در مطالعه_ی ما ،کمتر از  %50معتقد بودند که این اختالل خودبهخود بهبود مییابد و  %83از درمان اختالل بیشفعالی با دارو
مطلع بودند و  %81معتقد بودند که دارو باعث افزایش تمرکز دانشآموزان بیشفعال میشود .از طرفی  %58از معلمان اظهار داشتند که مشاوره
فردی با کودک برای درمان اختالل  ADHDکافی است .این یافته میتواند نشاندهنده افزایش آگاهی معلمان درزمینه دارودرمانی این اختالل
باشد بااینکه همچنان نگرانیها و دیدگاههای منفی نیز در این زمینه وجود دارد ،چنانچه که در مطالعه مشابه تعداد قابلتوجهی از معلمان دیدگاه
منفی (مثالً اینکه مصرف دارو با رشد آنها تداخل میکند و یا برای مصرف دارو خیلی کوچک هستند ،مصرف دارو ضروری نیست یا نباید
مصرف شود و از این قبیل نظرات) نسبت به مصرف دارو داشتند[ .]19بهطورکلی از این روند تغییر میتوان افزایش تدریجی آگاهی معلمان را در
این زمینه استنباط کرد ،که میتواند نشاندهنده این نکته باشد که آگاهی معلمان در مورد تبعات و پیامدهای این اختالل افزایش یافته است.
علت این اختالف با کشورهای غربی میتواند به علت نوع آموزش معلمان در دوره تحصیل در خصوص بیماری باشد اما اختالف بین نتایج در
ال به دلیل تفاوت دیدگاههای فرهنگی یا شاید گذشت زمان در تحقیق پیش رو باشد.
مناطق مختلف کشورمان احتما ً
در مطالعه ما %57 ،از معلمان اختالل  ADHDرا ناشی از تربیت نادرست والدین میدانستند .در مطالعات قبلی نیز بیش از  %80از معلمان
دبستان معتقد بودند که والدین در ابتالی فرزندانشان به این نوع اختالل مقصر هستند[ ]23و اغلب معلمان تربیت غلط والدین را در ابتال به
بیماری دخیل میدانستند و یا معتقد بودند این اختالل با اصالح الگوهای تربیتی و آموزشی بیماری بهبود مییابد یا اینکه آشوبهای رفتاری
کودکان مبتال عمدی و از روی سرکشی است[ ،]24 ,18بنابراین نتایج ما در این قسمت با نتایج حاصل از پژوهشهای پیشین همخوان بوده و
حاکی از دانش و آگاهی کم درزمینه سببشناسی این بیماری است که در باالتر به اینکه در اکثر پژوهشها دانش سببشناسی  ADHDنیز
نسبت به دانش نشانهشناسی پایینتر بوده ،اشاره شد.
در مطالعهی پیش رو دانش درزمینهی نشانهشناسی نامطلوب بود .در واقع 9% ،از معلمان هیچ دانشی درباره اختالل ریاضی نداشتند و تنها 36%
به تمام سؤاالت پاسخ درست دادند .این وضعیت درباره اختالل خواندن و نوشتن نیز صادق بود و  5%هیچ دانشی در این مورد نداشته و تنها
 %45به بیش از  10سؤال پاسخ درست داده بودند .بااینوجود اوضاع درباره_ی ماهیت و سببشناسی این اختالل نیز چندان بهتر نبود،
بهطوریکه  %76از معلمان از تعریف  LDمبنی بر اینکه در آن دانشآموز نسبت به هوش خود یادگیری کمتری در چند زمینه خواندن ،نوشتن یا
ریاضیات دارد ،آگاهی داشتند اما بیشتر از نیمی از آنها معتقد بودند که این دانشآموزان ظرفیت هوشی پایینتر از حد طبیعی دارند .نتایج مطالعه
اخیر در کرمانشاه[ ]25نشان داد که دانش در حوزه_ی سببشناسی و ماهیت بیماری قابلقبول اما در حوزه_ی تشخیص و نشانهشناسی آن بسیار
ناکافی بود ،بنابراین بااینکه در قسمت ماهیت  LDدانش اندکی وجود دارد ،دانش درزمینه نشانهشناسی و انواع آن پایین به نظر میآید و به نظر
میرسد معلمان دانش کافی درزمینه ماهیت ،ایجاد و نشانههای  LDندارند[ .]26بااینحال بین نمرات در اختالالت خواندن ،نوشتن و ریاضی
رابطه معناداری وجود داشت؛ یعنی معلمانی که در خصوص اختالل خواندن و نوشتن اطالعات بیشتری داشتند ،در مورد اختالل ریاضی نیز دانش
بیشتری داشتند که این امر قابلانتظار به نظر میرسید .در مطالعه حاضر %26 ،از معلمان معتقد بودند که این اختالل با افزایش سن بهبود مییابد
و نشان دهنده آن است که معلمان درباره چگونگی برخورد و تدریس به این کودکان دچار نوعی سردرگمی بوده و از نیازهای ویژه آموزشی آنها
آگاه نیستند .با اینحال از آمارها اینطور استنباط میشود که اوضاع نسبت به مطالعات پیشین اندکی بهتر شده است[.]18
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مهمترین نتیجه_ی پژوهش پیش رو که آن را از پژوهشهای دیگر متمایز میکند سنجش همزمان دانش و نگرش در دو اختالل عمده در
کودکان بود که از نرخ هم ابتالیی قابل توجهی نیز برخوردارند .نتایج نشان داد که بین دانش و نگرش این دو اختالل با یکدیگر رابطه مستقیم و
معناداری وجود دارد که الزم است این مهم در مطالعات بعدی نیز موردتوجه بیشتری قرار گیرد .به نظر میرسد ،جای دارد که در آموزشوپرورش
برای اطالعرسانی در خصوص این اختالالت جهت شناسایی و اقدام بهموقع و مناسب در جهت رشد مبتالیان از سالهای اول مدرسه اقدامات
الزم صورت گ یرد .معلمان ممکن است قادر به شناسایی کودکان مبتال به این دو اختالل باشند ،ولی تصور غلط درباره علت شناسی و عالیم
همچنان باقی است .عدم وجود همبستگی بین دانش این دو اختالل و نگرش به این دو احتماال بهاینعلت است که دانش بهتنهایی منجر به
تغییر نگرش و تغییر در شیوهی برخورد با این دانش آموزان نمیشود و یا اینکه عوامل دیگری وجود دارند که نگرش و عملکرد معلمان را تحت
تاثیر قرار میدهد.
نتیجهگیری
در مطالعه حاضر به بررسی عملکرد و مهارت معلمان و افزایش آن در ارتباط با کودکان مبتال به اختالالت نقص توجه/بیشفعالی و یادگیری
پرداخته نشده است .اخذ مجوزهای الزم از اداره کل آموزشوپرورش و مناطق مختلف آن که هرکدام باید جداگانه اقدام میشد ،با دشواری و
پیگیریهای زیادی مواجه شد که از مشکالت این پژوهش بود .با توجه به ناکافی بودن این قبیل پژوهشها در کشور در مقابل اهمیت آن،
پژوهشهای دیگری بهخصوص درزمینهی اختالالت یادگیری در مدارس و در شهرهای دیگر بهصورت همزمان و چندمرکزی باید اجرا شود؛
مطالعاتی که دانش و نگرش همزمان اختالالت یادگیری و بیشفعالی (با توجه به هم ابتالیی این دو باهم) و رابطه آنها باهم را بسنجد .الزم
است از نتایج این مطالعه و مطالعات دیگری که انجام میشود در جهت برنامهریزی و سیاستگذاریهای آموزشی استفاده شود و همکاری الزم
از سوی مسئوالن آموزشوپرورش و مسئوالن مربوطه ،جهت واردکردن مقولههای آموزشی معلمان ،صورت گیرد.
سپاسگزاری و قدردانی
مقاله پیش رو بر اساس پایاننامه اخذ درجه دکترای تخصصی روانپزشکی خانم دکتر نینا سالمت بخش به راهنمایی خانم دکتر مژگان
خادمی است .بدین وسیله از تمام معلمانی که در انجام این تحقیق ما را یاری نمودند و از مرکز تحقیقات علوم رفتاری دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی برای حمایتهای علمی و مالی تشکر و قدردانی میگردد.
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