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  چکیده

برآورد میزان شیوع اختالالت رفتاري و  ،. هدف پژوهش حاضراستشایع در کودکان  مشکالت یکی ازاختالالت رفتاري  زمینه:
  آموزان دوره ابتدایی استان البرز بود. نس و پایه تحصیلی در دانشکننده ج بررسی نقش تعدیل

آموز مقطع ابتدایی  دانش 375کنندگان  . شرکتیه سوم تا پنجم استان البرز بودآموزان پا کلیه دانش شامل جامعه آماري ها: روش
کننده  لم را تکمیل کردند. نقش تعدیلها پرسشنامه راتر فرم مع اي انتخاب شدند. همه آن بودند که به روش تصادفی چندمرحله

  .لگاریتمی فیشر تحلیل شد -دل خطیها با مدل مجذورکاي و م جنس و پایه تحصیلی مورد بررسی قرار گرفت. داده
آموزان پایه پنجم  درصد بود. شیوع اختالالت رفتاري در دانش 12آموزان مقطع ابتدایی  شیوع اختالالت رفتاري در دانش ها: یافته
 .کننده نداشت نقش تعدیل ،هاي سوم و چهارم بود. جنس و کنش متقابل جنس و پایه تحصیلی آموزان پایه دانش ازر بیشت

 .تقریبا متناسب با متوسط شیوع کشوري بود البرزآموزان ابتدایی استان  شیوع کلی اختالالت رفتاري در دانش گیري: نتیجه
  . شدم ابتدایی مشاهده بیشترین میزان شیوع این اختالالت در پایه پنج

  آموز ابتدایی اختالالت رفتاري، شیوع، دانش ها: کلیدواژه

  »17/10/1392 پذیرش:  12/5/1392 دریافت:«
  یتی، دانشگاه سمنانگروه روانشناسی تربیتی، دانشکده روانشناسی و علوم ترب .1
  09126040690، تلفن: بیتی، گروه روانشناسی تربیتیدانشکده روانشناسی و علوم ترسمنان، دانشگاه سمنان، : دار مکاتبات عهده*

Email: stalepasand@semnan.ac.ir  

  
  مقدمه

اختالالت رفتاري کودکان، اختالالت شایع و 
هاي آغازین دوره  اي هستند که در سال کننده ناتوان

سالگی به  8-15ن شوند و بین سنی ابتدایی مشاهده می
  .)1( رسند اوج خود می

بین در ایاالت متحد در پسران  تشیوع این اختالال
گزارش شده  درصد 2-9بین دختران و در  درصد 16-6

در  و بیشتر ،ر نواحی شهرياست. شیوع این اختالالت د
متوسط گزارش شده  ،نواحی روستایی و در نواحی حومه

ه عواملی همچون نشان داده است کمطالعات . )2( است
هاي درون خانواده و عوامل مربوط به مدرسه  نابسامانی

آموزان با یکدیگر، وضعیت  مانند روابط معلم و دانش
هوش  تحصیلی، کیفیت آموزشی و همچنین سن، جنس و

عوامل فرهنگی و اجتماعی،  عنوان (عوامل وراثتی) به
  .)3( رفتاري هستند تترین علل بروز اختالال مهم

 چینی آموزان دانشدر اختالالت رفتاري شیوع دامنه 
 1/23و  2/19ترتیب  بهاز طریق گزارش معلمان و والدین 

میزان شیوع . در ایران )4( شده استورد آدرصد بر
اختالالت رفتاري در اصفهان، تهران، ایالم و گرگان 

درصد گزارش شده  21 و 2/10، 5/10، 2/13ترتیب  به
ان، در مناطق یشتر از دخترب انمیزان در پسراین است. 

شهري بیش از روستایی و در پایه سوم ابتدایی بیش از 
. شیوع این اختالل )5-8( استها گزارش شده  سایر پایه

در کشورهاي ژاپن، کره، امارات متحده عربی و فنالند 
گزارش شده  درصد 2/11و  8/11، 1/19، 12 ترتیب به

  .)9( است

شی
ژوه

ه  پ
مقال

 



  
 

 )805(                                                          1392سال هفدهم، شماره دوازدهم، اسفند  -ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
                                                         

مانند  التسایر اختالتواند با  رفتاري می تاختالال
فعالی، اختالل نافرمانی و  اختالل نقص توجه و بیش

طور  به تاین اختالالهمچنین  . )9( شدلجبازي همراه با
اي  اي بر عملکرد تحصیلی، اجتماعی و حرفه قابل مالحظه

گذارد و احتمال ابتال  ثیر منفی میأکودکان و نوجوانان ت
لی را افزایش هاي روانی در دوره بزرگسا به بیماري

رفتاري احتمال ابتالي افراد به سوء  تدهد. اختالال می
 تهاي اضطرابی و خلقی، اختالال مصرف مواد، مشکل

شخصیت را  تیادگیري، رفتارهاي بزهکارانه و یا اختالال
با توجه به بازه شیوع اختالالت . )10( دهد افزایش می

ز جایگاه استان البرز ا )،5/10-21کشور (رفتاري در 
اجتماعی و فقدان شواهد در مورد تعمیم -لحاظ اقتصادي

رسد  نظر می به ،شده به استان البرز درصدهاي گزارش
شناسی در این منطقه ضروري  اجراي یک مطالعه شیوع

هاي  باشد. در مطالعات مشابه پیشین، نقش جنس و پایه
تر مورد توجه  تحصیلی در شیوع اختالالت رفتاري کم

هاي تحصیلی  برآورد میزان شیوع در پایه قرار گرفته است.
مقایسه و کشف تفاوت احتمالی بین  و برحسب جنس

ها بینش مناسبی در مورد تمرکز اقدامات درمانی و  آن
به این ترتیب، هدف این  دهد. دست می پیشگیرانه به

آموزان  دانشمطالعه برآورد شیوع اختالالت رفتاري در 
کننده جنس و پایه  البرز و بررسی نقش تعدیلاستان 

 تحصیلی است.

  
  ها مواد و روش

 آموزان پایه سوم جامعه آماري این مطالعه کلیه دانش
تا پنجم ابتدایی استان البرز بود. با در نظر گرفتن نسبت 

با استفاده  8/0و توان آزمون  05/0، اندازه اثر 1/0شیوع 
نفر  341حجم نمونه حداقل  ،Gpowerافزار  از نرم

 198آموز ( دانش 375. در این پژوهش تعداد محاسبه شد
گیري  روش نمونهدختر) شرکت داشتند که با  177 و پسر

ابتدا فهرستی از  .ندشدانتخاب اي  تصادفی چندمرحله
تمامی مدارس مناطق چهارگانه تهیه شد، سپس از هر 

هاي صبح و  صورت تصادفی دو مدرسه در نوبت منطقه به
ها و  ز هر مدرسه، کالسبعدازظهر انتخاب شد. سپس ا

   طور تصادفی انتخاب شدند. آموزان به دانش
 - پرسشنامه اختالل رفتاري راتر ها با استفاده از داده

منظور بررسی   به این پرسشنامه آوري شد. جمع معلمفرم 
 استسال طراحی شده  7-13کودکان مشکالت رفتاري 

 افراد با اختالل رفتاري را جدا ،17. نمره برش )11(
 76/0سازد. ضریب حساسیت ابزار در این نمره  می

 91/0، بازآزمایی 89/0دو نیمه اعتبار گزارش شده است. 
. در مطالعه )11( گزارش شده است 76/0و روایی آن 

و ضریب بازآزمایی با فاصله  91/0ضریب آلفاي  ،حاضر
  دست آمد. به 78/0یک ماه 

صورت  آموزان به مربوط به هر یک از دانش  پرسشنامه
آوري  تکمیل شد. بازه زمانی جمعتوسط معلمان  انفرادي

بود.  1390تا اردیبهشت سال  1389ها از آبان سال  داده
  دقیقه بود. 35ها  متوسط زمان تکمیل پرسشنامه

مدل خطی  ومجذور کاي  آزمون  ها با استفاده از داده
  شد.  تحلیل G2لگاریتمی فیشر 

  
  ها یافته

آموز داراي اختالل  دانش 45 ،کننده شرکت 375از 
ند. به این ترتیب شیوع این اختالل در ودرفتاري ب

شیوع در پسران  بود. درصد 12آموزان ابتدایی  دانش
 و )1(جدول  محاسبه شد درصد 3/11و در دختران  6/12

  ).=156/0X2و  <05/0P( بودشیوع اختالل تابع جنس ن
اري در پایه دهد که شیوع اختالالت رفت ها نشان می یافته

است. شیوع اختالالت رفتاري  درصد 1/17پنجم ابتدایی 
  8/9و  9/8ترتیب  آموزان پایه چهارم و سوم به در دانش

برآورد شد. در دختران بیشترین میزان شیوع در  درصد
ترین میزان شیوع در پایه چهارم مشاهده  پایه پنجم و کم

چهارم یا شیوع اختالالت رفتاري در پایه  ،شد. در پسران
 ،هاي سوم و پنجم . در پایهبود 1: 2پایه پنجم به پایه سوم 

  . شتنسبت شیوع دختران بر پسران برتري دا
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  )17(نمره برش  آموزان ابتدایی برحسب جنس و پایه تحصیلی دانش شیوع اختالل رفتاري در -1جدول 
  %95بازه اطمینان   درصد  فراوانی  متغیر

  375n=( 45  12 15/0 -09/0(  کل

  جنس
  

  198n=(  25  6/12 17/0 -07/0(پسر

  177n=(  20  3/11  16/0 -07/0(دختر

پایه 
  تحصیلی

  

  122n=(  12 8/9 15/0 -04/0(سوم

  59n=(  7  8/9  17/0 -02/0(دختر

  63n=(  5  9/6  13/0 -01/0پسر(

  124n=(  11 9/8 14/0 -04/0(چهارم

 58n=(  1  4/1  04/0 -00/0(دختر

  66n=(  10  9/13  22/0 -06/0(پسر

  129n=(  22  1/17 24/0 -11/0(پنجم

  60n=(  12 6/16 26/0 -07/0(دختر

 69n=(  10  9/13  22/0 -06/0(پسر

  
ها با مدل فیشر نشان داد که مدل  تحلیل داده

هاي  شده یا مدلی که تمامی اثرهاي اصلی، اثر تعامل اشباع
ها  گیرد، با داده دوراهه و اثر تعامل سه راهه را در بر می

یک  هیچ  ).=662/0X2 LRو  <05/0P(کامل دارد  برازش
ها  راهه و دوراهه معنادار نبودند. یافته هاي سه از اثر تعامل

اثر اصلی پایه تحصیلی معنادار بود  نشان داد که صرفاً
)001/0P<  1/268وX2 LR = به این ترتیب، شیوع .(

هاي سوم و چهارم  اختالل رفتاري در پایه پنجم با پایه
  عنادار داشت. تفاوت م

  
  بحث 

آموزان  شیوع اختالل رفتاري در دانشپژوهش در این 
درصد برآورد شد. میزان شیوع با بعضی از  12ابتدایی 

تر  و از بعضی از مناطق کم )5-6( مناطق کشور یکسان
در این مطالعه با شیوع رفتاري  تمیزان شیوع اختالال .بود

)، امارات %2/11فنالند ()، %12این اختالالت در ژاپن (
 ) تقریباً%2/10) و استان ایالم (%8/11عربی (متحده 

)، %1/19کره (، اما شیوع این اختالل در )7( یکسان بود

و گرگان  )%1/31(، تهران )%4/20)، قروه (%2/19(چین 
وزان ابتدایی در استان البرز بود ( آم ) باالتر از دانش21%(

   )8و  13-12
ان شیوع اختالل در این مطالعه مشخص شد میز
ها و به ویژه پایه  رفتاري در پایه پنجم بیش از سایر پایه

 )14(سوم بود. این یافته با مطالعه غیاثی و همکاران 
همخوان  )7( هماهنگ ولی با مطالعه خوشابی و همکاران

خوشابی و همکاران در استان ایالم هاي  یافتهنیست. 
در فتاري اختالالت رحاکی از آن است که میزان شیوع 

و در پایه تحصیلی سوم بیشتر از  پسران بیش از دختران
. یک تبیین احتمالی این هاي تحصیلی است سایر پایه

هاي متفاوت معلمان و ابزارهاي  تفاوت، دیدگاه
م اختالالت رفتاري یگیري متفاوت در تشخیص عال اندازه

  در کودکان است. 
ران شیوع اختالل در پسران و دخت ،در این مطالعه

تفاوت معناداري نشان نداد به این ترتیب، در مورد نقش 
  دست نیامد.  اي به ییدکنندهأشواهد ت ،کننده جنس تعدیل

  ل بر میزان ـکنش متقاب ،جنس و پایه تحصیلیهمچنین 
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ند. گرچه در پایه چهارم اشتشیوع اختالالت رفتاري ند
تفاوت قابل  ،نسبت شیوع اختالل رفتاري بین دو جنس

 12 نسبت شیوع در پسران تقریباً(اي را نشان داد   همالحظ
برابر دختران است) اما این یافته به لحاظ آماري معنادار 

 نبود. 

توان به اجراي تنها  هاي این مطالعه می از محدودیت
یک فرم (فرم معلم) و عدم گزارش شیوع در خرده 
طبقات اختالالت رفتاري اشاره کرد. براین اساس، 

شود از فرم معلم و والد براي برآورد همزمان  پیشنهاد می
و براي بررسی اثر کنش  شودشیوع اختالالت استفاده 

هایی با حجم بیشتر  نمونه  ،متقابل جنس و پایه تحصیلی
. براي گزارش شیوع اختالالت مورد بررسی قرار گیرند

ها را  رفتاري در خرده طبقاتی که پرسشنامه راتر آن
از ابزارهایی که از توان  می کند، گیري می اندازه

هاي حساسیت و ویژگی مناسب برخوردار  شاخص
   کرد.هستند، استفاده 

  
  گیري نتیجه

هاي پژوهش در برآورد میزان شیوع اختالل  یافته
آموزان ابتدایی نشان داد که میزان شیوع  رفتاري در دانش

ها یکسان و با  این اختالالت با نتایج بعضی از پژوهش
ها ناهماهنگ بوده است. همچنین،  ی از پژوهشنتایج بعض

هاي این  یابد. یافته تغییر نمیجنس این اختالالت به تبع 
مطالعه نشان داد که نقش جنس و پایه تحصیلی در شیوع 

تواند از یک استان به استان دیگر  اختالالت رفتاري می
شناسی  هاي شیوع متفاوت باشد. لذا استناد به یافته کامالً

شود ممکن است نتایج  یک منطقه از کشور اجرا میکه در 
  داشته باشد.  اي براي سایر مناطق کشور دربر کننده گمراه
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