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تاريخ دريافت مقاله  09/5/5تاريخ آغاز بررسي مقاله  09/7/29تاريخ پذيرش مقاله 09/19/17
چكيده
هدف اساسي پژوهش حاضر ،بررسي همه گيرشناسي اختالالت رفتاري در دانش آموزان دوره ابتدايي شهر کرج بود .روش پژوهش حاضر توصيفي
مي باشد و جامعة آماري شامل کلية دانش آموزان دوره ابتدايي شهر کرج بوده که در سال تحصيلي  1387-88در مدارس دولتي کرج مشغول به تحصيل
بودند ،بدين منظور  099دانشآموز دختر و پسر دوره ابتدايي از شهر کرج با روش نمونهگيري تصادفي خوشهاي چند مرحلهاي انتخاب شدند .ابزار مورد
استفاده در اين پژوهش پرسشنامه ( CSI-4فرم والدين) بوده است .پايايي پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  9/02به دست آمد .جهت تجزيه
و تحليل دادهها از آزمون آماري خي دو استفاده شد .نتايج حاصل از تجزيه و تحليل دادهها نشان داد که ميزان شيوع اختالالت رفتاري 13/7درصد مي
باشد .همچنين مشخص شد که شيوع اختالالت در پسران بيشتر از دختران است .شايعترين اختالالت رفتاري به ترتيب عبارت بودند از :بيشفعالي ـ
کمبود توجه( 4درصد) و لجبازي -نافرماني (3درصد) .همچنين بين تحصيالت والدين با ابتال به اختالالت رفتاري رابطه معني داري مشاهده شد .اين
نتايج بيانگر آن است که مدارس ابتدايي جهت پيشگيري و درمان اختالالت درماني نيازمند خدمات مشاوره و راهنمايي هستند.
کليد واژگان :اختالالت رفتاري ،شيوع ،دانشآموزان ،مدارس ابتدايي.

مقدمه

آسيب پذيري فرد يا ناتواني در مقابله با فشار رواني در

اختالالت رفتاري 1روزمره ،اختالالت شايع و ناتوان

محيط ،به مشكالتي در زندگي منجر شده است .آسيب

کننده اي هستند که براي کودکان ،معلمان و خانواده هايشان

پذيري به ميزان احتمالي پاسخ غير انطباقي به موقعيتهاي

مشكالت بسياري ايجاد مي کنند و با نرخهاي بااليي از

معين اطال ق مي گردد (ساراسون و ساراسون1005 ،؛ ترجمه

معضالت روابط اجتماعي همراه بوده و نسبت به کودکان

نجاريان و همكاران .)1375 ،با اين وصف به نظر

بدون اختالل ،با شكستهاي تحصيلي بيشتري مواجه

مي رسد که مقرون به صرفه ترين روش مطالعه در اين

مي شوند و در نوجواني و بلوغ در خطر آشفتگيهاي رفتاري

حوزه همانا استفاده از شيوه غربالگري است .در اين زمينه

و اجتماعي مي باشند (راتر ، 2تيزارد 3و ويتمور،1079 ، 4

با استفاده از پرسشنامه هاي مناسب و کارآمد

به نقل از کشكولي .)1370 ،وقتي رفتاري غيرانطباقي شمرده

مي توان در حد مطلوبي به اهداف مورد نظر دست يافت.

مي شود ،حاکي از آن است که مشكل وجود دارد و اينكه

از آنجائيكه کودکان مشكالت رواني خاص خود را دارند و
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طبقه بندي هاي جهاني از بيماري هاي رواني کودکان و

وهمكاران ( ،)1370بيدرمن و فاراوان ،)2995( 5گودمن

بذل توجه به آنها اهميت خاص خود را يافته است ،لذا

و اسكات ،)1007( 0بهره دار ( ،)1377زاده باقري ()1373

اينك براي ارزيابي اختالالت روانپزشكي کودکان روشهاي

و فرشيدنژاد ( )1389در پژوهشي به اين نتيجه دست يافتند

مختلفي وجود دارد که يكي از اين روشها استفاده از

که پدران داراي تحصيالت بيشتر کودکاني با مشكالت

مقياس ها و پرسشنامه ها مي باشد .واگلوس 1و همكاران

عاطفي و رفتاري کمتر دارند و بارکلي ( ،)1008حميدي

( )2993در تحقيقي شيوع اختالل اضطراب 2را در کودکان

( )1385و شهيم و همكاران )1380( ،نيز در پژوهش خود

 0-8سال به صورت مقطعي بررسي کردند که ميزان اين

دريافتند که اختالل نارسايي توجه /بيش فعالي با کاهش

شيوع  5/7بود و تاريخچه مشكالت رفتاري در 37/3از

سواد والدين افزايش مييابد اندرسون و همكاران،1087 ،

گروه نمونه مشاهده شد .راس )2992( 3شيوع و رفتار خود

بيدرمن و همكاران1009 ،7؛ فوم بون1004 ، 8؛ کانتول،

آسيبي و پرخاشگري کودکان را بررسي کرد ،رفتار

1000؛ مك درموت)1000( 0؛ کار1000 ،؛ مروتي شريف

پرخاشگري در  88درصد آن ها گزارش شد .همچنين بين

آباد1372 ،؛ توکلي زاده1375 ،؛ ابراهيمي1375 ،؛ نيز در

سن و رفتارهاي پرخاشگرانه همبستگي منفي معنادار يافت

پژوهش خود دريافتند که بين ابتال به اختالالت رفتاري و

شد .در ايران مطالعات همه گيرشناسي اندکي بر روي

جنسيت رابطه معناداري وجود دارد و اختالل کمبود توجه

کودکان صورت گرفته است و بسياري از مطالعات به گروه

 -بيش فعالي در تحقيقات ليواس ( ،1000به نقل از محمد

سني  15سال به باال بوده است که از جمله

اسماعيل ،)1385 ،ورهوشت ( ،1085به نقل از شهراني
بيرد11

مي توان به جاويدي ( ،)1372کوکبه ( ،)1373يعقوبي و

کراني )1384،آندرسون و مك گي،)1087(19

نصرمحمدي ( ،)1374بهادرخان ( ،)1372پاالهنگ و

همكاران ( ،)1087توکلي زاده ( ،)1375ابراهيمي ()1375

همكاران ( )1374اشاره کرد .بدين ترتيب يعقوبي شيوع

نيز از شايع ترين اختالل ها معرفي شد .ميزان شيوع اختالل

اختالالت رفتاري را  23/84درصد ،پاالهنگ  23/85درصد،

بيش فعالي -کمبود توجه از  1تا  29درصد بسته به مالک

کوکبه  13درصد ،جاويدي  10درصد و در بين سنين  0تا

هاي تشخيصي به کار رفته و جمعيت نمونه روش هاي

 13سال بهادرخان  10/0درصد را گزارش کرده اند .ميزان

مورد استفاده در نوسان بوده است (کار.)1000 ،

و

شيوع اختالالت رفتاري در کودکان و نوجوانان را (توکلي

با عنايت به آمار و ارقام ارايه شده دربارة افزايش

زاده( ، %17 ،)1371 ،ابراهيمي( ،%10 ،)1375 ،بهره دار،

کودکان مبتال به اختالالت رفتاري از يك طرف و

 %17 )1377برآورد کرده اند .همچنين فرشيد نژاد()1389

طغيان هاي مادي و معنوي ناشي از اين اختالالت و کمبود

نيز شيوع اين اختالل را در دختران  4/8درصد و در پسران

نيروي انساني متخصص از طرف ديگر ضرورت اقدامات

 8/1درصد گزارش کرده است.در تحقيق شمس اسفندآبادي

پيشگيرانه بيش از پيش مورد تأکيد قرار ذمي گيرد .در اين

( )1389نيز مشخص گرديد که اختالالت رفتاري با

راستا هرگونه اقدامات پيشگيرانه مستلزم ارزيابي نوع و

تحصيالت مادر رابطه معنادار و با تحصيالت پدر فاقد رابطه

ميزان نياز مردم به آن خدمات و بررسي شيوع مشكل است.

معنادار مي باشد .خوشابي و همكاران ( ،)1380حميدي

زيرا در غير اين صورت فعاليت هاي انجام شده نتايج

( )1385يوسفي ( ،)1377بارکلي ،)1008( 4نشاط دوست

مطلوبي را در برنخواهد داشت .بنابراين بررسي هاي همه
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گيرشناسي مي توانند به عنوان يكي از مهم ترين روش هاي

ابزار

موجود جهت دستيابي به اهداف بهداشت رواني مطرح

پرسشنامه عالئم مرضي کودك ()CSI-4

باشند .يكي از اهداف اصلي همه گيرشناسي اختالالت

پرسشنامه عالئم مرضي کودک ( )CSI-4يك

رفتاري و رواني در کودکان تعيين نرخ و ميزان شيوع اين

مقياس درجه بندي رفتار است که

توسط اسپرافكين و گادو2

اختالالت در کودکان و نوجوانان است .سؤال اصلي اين

به منظور غربال اختالل هاي رفتاري و هيجاني در کودکان

پژوهش اين است که چند درصد دانش آموزان دوره ابتدايي

سنين  5تا  12سال طراحي شده است (اسپرافكين و گادو،

شهر کرج دچار اختالالت رفتاري هستند به عبارتي ميزان

 ،1004به نقل از محمد اسماعيل .)1383 ،فرم اوليه اين

شيوع اختالالت رفتاري دانش آموزان ابتدايي شهر کرج

پرسشنامه که با نام  SLUGمعروف شد در سال 1084

چقدر است؟ شايع ترين و مهم ترين نوع اختالالت کدامند؟

توسط اسپرافكين تجديد نظر شد (توکلي زاده.)1375 ،

و آيا بين اختالالت رفتاري و تحصيالت والدين رابطه

 CSI-4داراي دو فرم والد و معلم مي باشد که در پژوهش

وجود دارد؟

حاضر از چك ليست والدين استفاده شده است .هريك از
عبارات مذکور در يك مقياس  4درجه اي :هرگز ،گاهي،
اغلب اوقات و بيشتر اوقات پاسخ داده ميشود (توکليزاده،

سؤاالت ویژه

.)1375

-

آيا بين اختالالت رفتاري و جنسيت رابطه وجود دارد؟

-

آيا بين اختالالت رفتاري با تحصيالت پدر رابطه وجود

 CSI-4در مطالعات متعددي مورد بررسي قرار گرفته

دارد؟
-

و اعتبار ،پايايي ،حساسيت و ويژگي آن محاسبه شده است.

آيا بين اختالالت رفتاري با تحصيالت مادر رابطه وجود

در يكي از مطالعاتي که توسط گرايسون و کارلسون ()1001

دارد؟

برروي  CSI-3Rانجام گرفت ،ويژگي هاي روانسنجي

روش تحقیق

قابل قبولي گزارش شد .مطالعات ديگري همبستگي بين

شيوه پژوهش حاضر با توجه به ماهيت موضوع و

چك ليست  CSI-3Rرا در سه اختالل به ترتيب ،9/00

اهداف توصيفي مي باشد .جامعة آماري شامل کلية دانش

 9/58و  9/72گزارش کرده اند (گادو و اسپرافكين،1004 ،

آموزان دوره ابتدايي شهر کرج بوده که در سال تحصيلي

به نقل از توکلي زاده .)1375 ،در پژوهش حاضر پايايي

1387-88در مدارس دولتي کرج مشغول به تحصيل بودند،

پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ  9/02به دست

با استفاده از نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي  099نفر

آمد .عالوه بر اين ،در بررسي هايي که در مورد روايي

از کل نمونه،

همگرايي فرم معلم  SLUGانجام گرفت ،دامنه همبستگي

تعداد 399نفر ( 59درصد)پسر و  399نفر دختر( 59درصد)

بين خرده مقياس پرخاشگري و مقياس درجه بندي کانرز

بوده اند .همچنين پايه تحصيلي آنها بين اول تا پنجم بوده

و نمره هاي شدت نشانه هاي مرضي اختالل

از دانش آموزان انتخاب گرديدند که

لجبازي – نافرماني ،اختالل سلوک« با» و «بدون»

است و فراواني هر پايه  129نفر بوده که  09نفر دختر و
 09نفر پسر بوده اند که در آن ميزان شيوع اختالالت رفتاري

پرخاشگري از  9/33تا  9/30گزارش شد .در ايران نيز طبق

دانش آموزان مدارس ابتدايي شهر کرج با استفاده از

پژوهش توکلي زاده ( )1375پايايي چك ليست والدين و

پرسشنامة عالئم مرضي کودکان( )CSI-4( 1فرم والدين)

معلمان از طريق بازآزمايي به ترتيب  9/09و  9/02تعيين

و همچنين پرسشنامة عوامل جمعيت شناختي (دموگرافيك)

گرديده است (محمد اسماعيل .)1383 ،در اين بخش نيز

مورد بررسي قرار گرفته است.
Child Symptom Inventory
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اختالل بيش فعالي – نقص توجه است ( 4/2درصد).

جهت تجزيه و تحليل داده ها از آزمون خي دو استفاده

کمترين

گرديد.

شيوع

ميزان

مربوط

به

اختالل

تيك

( 9/7درصد) است .ميزان شيوع کل اختالل رفتاري در کل
یافته های پژوهش

 13/7درصد و در پسران  10/7درصد و در دختران 19/7

فراواني و درصد شيوع اختالالت رفتاري به صورت کلي و

درصد مي باشد.

همچنين به تفكيك جنسيت در جدول  1ارايه شده است.

نتايج آزمون خي دو براي بررسي رابطه اختالالت

سؤال اصلي :ميزان شيوع اختالالت رفتاري دانش

رفتاري با جنسيت درجدول 2ارايه شده است.

آموزان ابتدايي شهر کرج چقدر است؟ همانگونه که در

سؤال ويژه اول :آيا بين اختالالت رفتاري و جنسيت

جدول1مشاهده مي شود بيشترين ميزان شيوع مربوط به

رابطه وجود دارد؟

جدول  :0فراواني و درصد شيوع اختالالت رفتاری به صورت کلي و همچنين به تفكيک جنسيت
پسر

جنسيت

کل

دختر

اختالل

سالم

بيمار

درصد شيوع

سالم

بيمار

درصد شيوع

سالم

بيمار

درصد شيوع

بيش فعالي –نقص توجه

282

08

6

239

7

2/9

575

25

4/2

لجبازی  -نافرماني

288

02

4

234

6

2

582

08

9

سلوك

288

02

4

236

4

0/9

584

06

2/7

اضطراب

230

3

9

239

7

2/9

584

06

2/7

هراس

233

0

/9

235

5

0/7

234

9

0

وسواس

237

9

0

238

2

/7

235

5

/8

تيک

233

0

/9

237

9

0

536

4

/7

افسردگي

236

4

0/9

235

5

0/7

530

3

0/5

افسرده خویي

237

9

0

236

4

0/9

539

7

0/2

هراس اجتماعي

239

7

2/9

237

9

0

531

01

0/7

کل

251

51

06/7

268

92

01/7

508

82

09/7

جدول  :2نتایج آزمون خي دو برای بررسي رابطه اختالالت رفتاری با جنسيت
سالم

اختالل

فراواني

بيمار
درصد

فراواني

کل
درصد

فراواني

درصد

جنسيت
پسر

251

89/9

51

06/7

911

011

دختر

268

83/9

92

01/7

911

011

کل

508

86/9

82

09/7

611

P<1/95

df = 0

4

2

X = 4/58
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جدول  :9نتایج آزمون خي دو برای بررسي رابطه اختالالت رفتاری با تحصيالت پدر را نشان مي دهد.
سالم

اختالل

کل

بيمار

تحصيالت

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

بيسواد

04

79/7

5

26/9

03

011

ابتدایي و سيكل

001

81/9

27

03/7

097

011

دیپلم

087

87/8

26

02/2

209

011

دانشگاهي

097

34/5

8

5/5

045

011

کل

448

87/2

66

02/8

504

011
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اختالل
تحصيالت

سالم

کل

بيمار

فراواني

درصد

فراواني

درصد

فراواني

درصد

بيسواد

29

63/7

01

91/9

99

011

ابتدایي و سيكل

023

82/7

27

07/9

056

011

دیپلم

202

30

20

3

299

011

دانشگاهي

83

31/8

3

3/2

83

011

کل

459

87/0

67

02/3

521

011

همانگونه که درجدول باال مشاهده ميشود بين ابتال به

فرضيه ی ویژه ی دوم :بين ابعاد بهداشت روان دانش

اختالالت رفتــاري و جنســـيــت رابطــه معنــاداري وجود

آموزان ورزشكار پسر و دختر تفاوت وجود دارد.

دارد( )X2 )1( =4/58 ، P< 9/95بــه اين صـــورت کــه

براي بررسي اين فرضيه ،از آزمون  tمستقل استفاده گرديد
که نتيجه ي آن در جدول زير آمده است.

پســران به طور معني داري بيشــتر از دختران به اختالالت
رفتاري مبتال مي شوند.

بحث و نتیجه گیری
سؤال اصلي :ميزان شيوع اختالالت رفتاري دانش

همانگونه که در جدول  3مشاهده مي شود بين
تحصيالت پدر و ابتال به اختالالت رفتاري رابطه معناداري

آموزان ابتدايي شهر کرج چقدر است؟

وجود دارد( .).88/15= (3) X2 ،P< 9/91به اين

يافته هاي به دست آمده نشان داد که ميزان شيوع

صورت که هر چه تحصيالت پدر پايين تر باشد ابتال به

اختالل بيش فعالي – نقص توجه  4/2درصد است .شيوع

اختالالت رفتاري بيشتر است و بر عكس.

اين اختالل در پسران  0درصد و در دختران  2/3درصد

سؤال ويژه سوم :آيا بين اختالالت رفتاري با تحصيالت

است .نتايج نشان داد که ميزان شيوع کل اختالل رفتاري در

مادر رابطه وجود دارد؟

کل  13/7درصد و در پسران  10/7درصد و در دختران

همانگونه که مشاهده ميشود مقدار سطح معناداري

 19/7درصد مي باشد .شيوع اختالالت رفتاري بر اساس

هيچ يك از مقادير  tکمتر يا مساوي  9/95نگرديده است،

 CSI-4در مطالعه ي فرشيد نژاد ( 20/8)1389درصد و در

بنابراين نتيجه ميگيريم که بين دانشآموزان ورزشكار پسر

مطالعه ي خرامين ( 11/2)1373درصد گزارش شده است.

و دختر در هيچ يك از ابعاد عملكرد تحصيلي تفاوت

تحقيقات حاکي از آن است که اختالل کمبود توجه بيش

معنادار وجود ندارد.

فعالي يكي از شايعترين اختالل هاي روانپزشكي است که
در کودکي آغاز مي شود و يك مسأله مهم بهداشت رواني
5
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جامعه به شمار مي رود 59 .درصد از کودکان مبتال به

جلوه کردن فعاليتهاي کودک مي شود؛ مصرف غذاهاي

اختالل هاي روانپزشكي دچار اين اختالل هستند و آمار

پرکالري و تنقالت که به نوبه خود ميزان فعاليت کودک را

نشان مي دهد که  3تا  5درصد کودکان در سن مدرسه مبتال

تحت تأثير قرار مي دهند؛ استفاده والدين از تنبيه براي

به اختالل  ADHDهستند (کانتول .)1000 ، 1طبق

خاموش کردن رفتارهاي نادرست کودکان .با اين وجود،

مطالعات انجمن روانپزشكي آمريكا ( ADHD )2999يكي

تنبيه به خاطر الگوي پرخاشگرانه اي که ارايه مي دهد،

از اختالل هاي جدي است که تقريباً  4تا  0درصد کودکان

مي تواند موجبات بروز پرخاشگري در تنبيه شونده را

به آن مبتال هستند (جانستون و مش ،2991 ،ترجمه قديري

فراهم آورد.

و نجفي .)1385 ،در تحقيق ليواس ( ،1000به نقل از محمد

ورود به دبستان غالباً زماني است که برخي مسايل

اسماعيل ،)1385 ،ورهوشت ( ،1085به نقل از شهراني

روانشناختي کودک با توجه به شرايط مدرسه بارزتر

و مك گي( ،)1087بيرد 3و

مي نمايند و البته برخي رفتارها در خانه بيشتر نمود پيدا

همكاران ( ،)1087توکلي زاده ( ،)1375ابراهيمي ()1375

مي کنند .در اکثر موارد تفاوتهاي رفتار بهنجار به وضوحي

نيز اختالل کمبود توجه  -بيش فعالي شايع ترين اختالل

که در مورد بزرگساالن تعيين مي شوند قابل تفكيك نيست،

بود .ميزان شيوع اختالل بيش فعالي -کمبود توجه از  1تا

تمامي کودکان گاهي رفتار غيرانطباقي از خود نشان مي

 29درصد بسته به مالک هاي تشخيصي به کار رفته و

دهند و زماني اين رفتار به عنوان يك مسأله نابهنجار تلقي

جمعيت نمونه روش هاي مورد استفاده در نوسان بوده است

مي گردد که به طور تكراري روي دهد و در کارکرد خود

(کار.)1000 ،

و ديگران اختالل ايجاد نمايد .بنابراين معلمان و والدين

کراني)1384،

آندرسون2

بسته به نوع اطالعات و درکي که از کودکان دارند رفتارهاي

سؤال ويژه اول :آيا بين اختالالت رفتاري و جنسيت

آن ها را ارزيابي مي کنند .نكته ديگر اين که نگرش و نظر

رابطه وجود دارد؟
با توجه به نتايج تحقيق ،بين ابتال به اختالالت رفتاري

معلمان در مورد ارزيابي رفتار کودک در يك دوره زماني

و جنسيت رابطه معناداري وجود دارد ،به اين صورت که

خاص مي باشد ،در حالي که اگر در برهه هاي زماني

پسران به طور معني داري بيشتر از دختران به اختالالت

متفاوت از معلمان کالس هاي مختلف نظر خواهي شود،

رفتاري مبتال مي شوند؛ و نتايج تحقيق حاضر با نتايج

ارقام ممكن است تغيير کنند .جمعي از محققين ميزان شيوع

و

اختالالت رفتاري در کودکان و نوجوانان را با ارقامي مانند

همكاران1009 ،؛ فوم بون1004 ، 5؛ کانتول1000 ،؛ مك

( %17توکلي زاده( %10 ،)1371 ،ابراهيمي%17 ،)1375 ،

درموت)1000( 0؛ کار1000 ،؛ مروتي شريف آباد1372 ،؛

(بهره دار )1377 ،برآورد کرده اند .نتايج مطالعات همه

توکلي زاده 1375 ،؛ ابراهيمي ،1375 ،فرشيدنژاد())1389

گيرشناسي فو ق الذکر با نتايج اين مطالعه نزديك است.

مطابقت داردADHD .در پسرها شايع تر از دخترها و در

شيوع اختالالت رفتاري کودکان در دامنه اي بين حداقل 4

کودکان نسبت به نوجوانان شايع تر است (کار .)1000 ،به

تا  23درصد و در رابطه با محل جغرافيايي متفاوت

طور کلي اختالل بيش فعالي به اين داليل رو به تزايد است:

مي باشد .درصدهاي باال بيشتر مربوط به جوامع شهري

ارايه مستمر الگوهاي پرخاشگرانه توسط وسايل ارتباط

نسبت به روستايي و همين طور فرهنگهاي غربي نسبت

جمعي و رسانه هاي گروهي؛ رواج زندگي شهرنشيني به

به فرهنگ هاي شرقي مي باشد (کار .)1000 ،در اين

صورت زندگي در خانه هاي کوچك که گاه موجب بيشتر

پژوهشها آشكار شد که اختاللهاي رفتاري در پسران

1

4

2

5

تحقيقات (اندرسون و همكاران،1087 ،

بيدرمن4

Biederman
Fombonne
6
McDermott

Cantwell
Anderson
3
Bird
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بيشتر از دختران است .به طور کلي تفاوتهاي جنسيتي

همكاران )1380( ،نيز در پژوهش خود دريافتند که اختالل

مشاهده شده بين پسران و دختران در ابتالء به اختالالت

نارسايي توجه /بيش فعالي با کاهش سواد والدين افزايش

رفتاري را با برتري پسران مي توان ناشي از چندين عامل

مييابد.
سؤال ويژه چهارم :آيا بين اختالالت رفتاري با

دانست .به طور کلي پسران نسبت به دختران از نظر زيستي

تحصيالت مادر رابطه وجود دارد؟

آسيب پذيرترند .از همان دوره جنيني ميزان مرگ و مير در
پسران نسبت به دختران بيشتر است و به نظر مي رسد

بين تحصيالت مادر و ابتال به اختالالت رفتاري رابطه

بيماري هاي جدي ،تغذيه نادرست و فقر در آنان تأثير

معناداري وجود دارد .به اين صورت که هر چه تحصيالت

بيشتري مي گذارد .با اين وجود تفاوتهايي که در نحوه

مادر پايين تر باشد ابتال به اختالالت رفتاري بيشتر است و

تربيت دختران و پسران در اجتماع وجود دارد در مورد

بر عكس .همچنين در تحقيق شمس اسفندآبادي ()1389

تفاوتهاي مربوط به جنسيت بي تأثير نيست .براي مثال،

نيز مشخص گرديد که اختالالت رفتاري با تحصيالت مادر

ترديدي نيست که پرخاشگري در پسران سهل تر از دختران

رابطه معنادار و با تحصيالت پدر فاقد رابطه معنادار مي

پذيرفته مي شود .همچنين شواهدي موجود است که نشان

باشد .با توجه به اين که در ايران سواد و تحصيالت پدر

مي دهد درجه شيوع باالتر اختالالت رفتاري در پسران را

مي تواند شاخصي از طبقه اقتصادي و اجتماعي باشد ،لذا

مي توان ناشي از اين دانست که کجروي هاي پسران بيشتر

مي توان نتيجه گرفت که دانش آموزان متعلق به طبقات

شنيده مي شود .مادران انتظار دارند که گرفتاريهاي پسران

اقتصادي اجتماعي پايين در مقايسه با دانش آموزان متعلق

از دختران طوالني تر شود و معلمان و والدين نسبت به

به طبقات اقتصادي باالتر از مشكالت عاطفي و رفتاري

تحرک بيش از حد ،ناپايداري ،حواسپرتي و ازهم

بيشتري برخوردارند .به طور کلي مي توان گفت کساني که

گسيختگي پسران تاب و تحمل کمتري دارند.

تحصيالت باالتري دارند ،معموالً از موقعيت اقتصادي-
اجتماعي بهتري برخوردارند .اين افراد از مهارت هاي باالتر

سؤال ويژه سوم :آيا بين اختالالت رفتاري با

و بهتري براي برقراري ارتباط با کودکان و نوجوانان خود

تحصيالت پدر رابطه وجود دارد؟
بين تحصيالت پدر و ابتال به اختالالت رفتاري رابطه

برخوردارند و در مواجهه با مشكالت کودکان و نوجوانان

معناداري وجود دارد .به اين صورت که هر چه تحصيالت

به جاي اتكاي به پرخاشگري و استفاده از تنبيه ،تهديد و

پدر پايين تر باشد ابتال به اختالالت رفتاري بيشتر است و

روشهاي منفي از روشهاي مثبت ،منطقي و معقوالنه تري

بر عكس .مي توان نتيجه گرفت که تحصيالت پدر در بروز

براي حل مشكالت خود استفاده مي کنند .بنابراين مي توان

اختاللهاي رفتاري نقش مهم و موثري دارد .بدين معني که

نتيجه گرفت که شيوع اختاللهاي رفتاري در طبقات

پدران داراي تحصيالت بيشتر کودکاني با مشكالت عاطفي

اقتصادي اجتماعي پايين جامعه بيشتر است .به استناد

و رفتاري کمتر دارند .اين نتيجه با يافتههاي خوشابي و

پژوهش حاضر و ساير پژوهش هاي انجام شده ،پيشنهاد

همكاران ( ،)1380حميدي ( )1385يوسفي (،)1377

مي شود موضوع شيوع و پيشگيري از اختاللهاي رفتاري

بارکلي ،)1008( 1نشاط دوست وهمكاران ( ،)1370بيدرمن

و همچنين پيشگيري از عود آنها در بين دانش آموزان پسر

و فاراوان ،)2995( 2گودمن و اسكات  ،)1007( 3بهره

و دختر دوره ابتدايي بيشتر مورد توجه پژوهشگران ،مربيان،

دار ( ،)1377زاده باقري ( )1373و فرشيدنژاد ()1389

مشاوران و متخصصان باليني قرار گيرد تا بدين نحو بتوان

همسو است .بارکلي ( ،)1008حميدي ( )1385و شهيم و
1

Barkley
Faraone
3
Goodman & Scott
2
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اقدامات مداخله اي را به شيوه اي مناسب صورت داد و

-

تصميمات مناسب در اين زمينه اتخاذ نمود.

خرامين ،شــيرعلي .)1373( .بررسييي پاره ای از اختالل
های رفتاری کودکان محروم از پدر .پايان نامه کارشناسي
ارشد ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني
ايران ،انستيتو روانپزشكي تهران.

منابع
-

ابراهيمي ،علي .)1375( .بررسييي همه گيرشييناسييي

-

علمدارلو ،قربان؛ دهشـــيري ،غالمرضـــا و عيســـي مراد

اختالالت رفتياری ایيیایي و کمبود توجيه در دانش

ابولقاســـم .)1380( .بررســـي ميزان شـــيوع اختالل هاي

آموزان دبسيتاني شييهر اسيفراین .پايان نامه کارشــناســي

رفتاري در دانش آموزان دورهي ابتدايي اســتان ايالم .ویژه

ارشد ،دانشگاه ايران ،انستيتو روانپزشكي تهران.
-

پايان نامه کارشناسي ارشد ،انستيتو روانپزشكي تهران.
-

نامه توانبخشي در بيماری ها و اختالالت رواني ،دورهي

بهادرخان ،جواد .)1372( .بررسييي همهگيرشييناسييي
اختالالت رواني در مناطق روسييتایي گناباد خراسييان.

هشتم ،شماره .28-20،33
-

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني ايران،

اختالالت سييلوکي و هيجياني در کودکان دبسييتاني
دانشگاه ايران ،انستيو روانپزشكي تهران
-

انستيتو روانپزشكي تهران.
-

اصغري مقدم و محسن دهقاني .)1375( .تهران :انتشارات

( .)1374بررسيي همهگيرشناسي اختالل های رواني در
-

توکلي زاده ،جهانشـير .)1375( .بررسيي همهگيرشيناسي
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Abstract
The Purpose of Present research was to study Prevalence of behavior disorders in primary school students in the
city of Karaj. This method is described And statistical population consisted of all the students in the academic year
2008-2009 Karaj Branch were enrolled in public schools, The 600 boys and girls from elementary schools in Karaj,
were selected by multistage cluster random sampling method. Questionnaire used in CSI-4 (parent form),
respectively. In the present study, Cronbach's alpha reliability coefficient using 0/92, respectively. The results of
data analysis showed that the prevalence of behavioral disorders, 13/7 patients. It was also found that the
prevalence is higher in boys than girls. Behavioral disorders were the most common: Hyperactivity-attention
deficit (4%) and stubbornness -Defiance (3%). Between parental educations was significantly related to behavioral
disorders. These results indicate that primary schools to prevent and treat medical disorders counseling services
are needed.
Key words: Behavioral Disorders, Prevalence, Students, Elementary schools.
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