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  مقاله پژوهشي 

   يرفتار يها اختالل يوع و فراوانيزان شيسه ميو مقا يبررس
  بستان آباد منطقهمتوسطه دوره ن دانش آموزان يدر ب

  

  ٣يعتيم شريمر، ٢ير قمرانيدکتر ام، ١*يدکتر ساالر فرامرز

 

  02/08/90: تاریخ پذیرش 01/07/90: تیافدریخ تار

 

 چکيده
ن دانش آموزان دوره متوسطه منطقه بستان آباد با يدر ب ياختالالت رفتار يوع و فراوانيزان شيسه ميقاو م يپژوهش حاضر، با هدف بررس :هدفنه و يش زميپ

   .و محل سکونت انجام گرفت يليت، رشته تحصيتوجه به جنس

نفر از  ٣٨٤تعداد ) يسهم( يبتنس يا طبقه يريروش نمونه گن منظور با استفاده از يبوده است که بد يمقطع - يفيروش پژوهش از نوع توص :کار روشمواد و 

 ي، جمع آوربرخوردار است يو اعتبار خوب ييکه از روا) YSR( آشنباخ يرفتار مشکالت اسيمقبا استفاده از  ها داده. دانش آموزان در پژوهش شرکت داده شدند

  . دنديل گرديه و تحليتجز) tآزمون ( يو استنباط يفيآمار توص يها روشو با استفاده از 

ار يـ و انحراف مع ٥٤/٢٤ن يانگياختالالت رفتار پرخاشگرانه با مه دانش آموزان مقطع متوسطه بستان آباد، ين کليپژوهش نشان داد که در ب يها افتهي :ها افتهي

زان يـ ن ميهمچنـ . باشد يموع برخوردار يزان شيم ترين کماز  ٢٤/٢ار يو انحراف مع ٢٢/٩ن يانگيبا م يات جسمانيوع و اختالل شکايزان شين ميشترياز ب ١٩/٥

شـتر از پسـران   يدر دختـران ب  داري معنـي به طـور  ..) .دن، کابوس ويشامل ؛ ترس از مدرسه، ناخن جو(ر مشکالت يو سا يافسردگ/  يريوع اختالل گوشه گيش

 يوع اخـتالل رفتـار  يزان شينکه ميضمن ا .است)p≤0/05(شتر از دختران بوده يدر پسران ب داري معنيبه طور  ي، و رفتار قانون شکن)p≤0/01(و)p≤0/05(بوده

ن دانش آموزان يب. است) p≤0/05(بوده  ييشتر از دانش آموزان روستايب داري معنيبه طور  يو رفتار پرخاشگرانه در دانش آموزان شهر يافسردگ/  يريگوشه گ

   .مشاهده نشد داري معنيتفاوت  گونه چيه) يو مهارت ينظر( يليتحص يها رشته
  .و اقدام به موقع انجام داد يزيبرنامه ر دانش آموزان، يکمک به بهداشت روان يدر راستا توان يمج بدست آمده يبا نتا :يريجه گينت

  وع، دانش آموزان دوره متوسطه، بستان آباديزان شيم ،ياختالالت رفتار :ها واژهکليد 

  

  ١٣٩٠ ديآذر و ، ٤٣٩-٤٤٨ صپنجم،  شمارهدوم، و  يستبدوره يه، اروم يپزشکمجله 

  

  ۰۹۱۳۳۱۶۲۹۷۵ :تلفن يو علوم تربيت يدانشکده روانشناس ،دانشگاه اصفهان ،بيهزار جر ،يميدان آزاد ،اصفهان: آدرس مکاتبه

Email: s.faramarzi@edu.ui.ac.ir 

  .انجام گرفته است يجان شرقياسازمان آموزش و پرورش استان آذرب يت مالين پژوهش با حمايا

  

                                                
  خاص دانشگاه اصفهان يازهاينو آموزش کودکان با  يار گروه روانشناسياستاد ١
 دانشگاه اصفهان خاص يازهايو آموزش کودکان با ن يار گروه روانشناسياستاد ٢
  راني، ازيتبر ،زيدانشگاه تبر، يو روان شناس يتيدانشکده علوم ترب ،يعموم يکارشناس ارشد روانشناس ٣

  مقدمه
ن يـ بـر ا  يتـ يو علـوم ترب  ين روانشناسيتمام متخصص يباًتقر

ن يتـر  مهـم ن و يتـر  يبحرانن، يتر حساس، يباورند که دوره نوجوان

رسـد،   يمفرد به بلوغ  ،ن دورهيدر ا. باشد يمدوره رشد هر انسان 

از  ييت خود است و به دنبـال اسـتقالل و جـدا   يکشف هو يدر پ

 ،ن دورهيـ ل،در ايـ ن داليبه همـ . است يدوره کودک يها يوابستگ

ن يشــتريب معمــوالًســتند و ين يت باثبــاتيوضــع ينوجوانــان دارا

  .)۱( کنند يمرا تجربه  يمشکالت رفتار

کـم،   يسـازگار  يها مهارتل تجربه اندک و ينوجوانان به دل

و  يضـد اجتمـاع   يپرداختن بـه رفتارهـا   يبرا يشتريب يآمادگ

 رف مـواد مصـ  ، فرار از خانه و مدرسه، سـوء يپرخطر مانند؛ دزد

 يگار، مصرف دارو و الکل، داشتن رابطـه جنسـ  يدن سي، کش)۲(

   ).۳( دارند را... ناسالم و
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 و همکاران دکتر ساالر فرامرزی  ...ي رفتار يها اختالل يوع و فراوانيزان شيسه ميو مقا يبررس
 

٤٤٠ 

سـت کـه   ي، شـگفت آور ن يدوره نوجـوان  يها چالشبا توجه به 

در  ياختالالت رفتار ينوجوانان به عنوان گروه در معرض خطر برا

  . )۴( اند شدهنظر گرفته 

 کههستند  يا کنندهاختالالت رفتاري، اختالالت شايع و ناتوان 

بسـياري   مشکالتو نوجوانان  نکودکابراي معلمان، خانواده و خود 

اخـتالالت رفتـاري    کـه  انـد  افتـه يدرمحققـان  . )۵( کند يمرا ايجاد 

 آغـازين دوره ابتـدائي مشـاهده    يهـا  سـال معموالً نخستين بار در 

. رسـد  يمـ سـالگي بـه اوج خـود     ۱۵تـا   ۸و بـين سـنين    شـود  يم

تحصـيلي و   عملکـرد بـر   يا مالحظهاختالالت رفتاري به طور قابل 

به  ابتالو احتمال  گذارد يممنفي  ريتأثو نوجوانان  کودکان يا حرفه

. )۶( دهـد  يمـ افـزايش   يبزرگسـال ي  روانـي را در دوره  يها يماريب

اختالالت رفتاري همچنين احتمال ابتالي افـراد بـه سـوء مصـرف     

اضـطرابي و خلقـي، نـاتواني     ، اخـتالالت بزهکارانه يها تيفعالمواد، 

و اختالل شخصيت مـرزي   يشناخت وانريادگيري، اختالالت عصب 

  . )۷( دهد يمرا افزايش 

کـه از   انـد  کردهگزارش ) ۱۹۹۸(و راتر اسمتن راستا، يدر هم

وع يدر نوجوانان و جوانـان شـ   يبه بعد اختالالت رفتار ۱۹۴۵سال 

بـر   يز با مـرور ين) ۲۰۰۲( يچل و کروليم .)۸(افته استي يشتريب

در  يوع افسـردگ يزان شـ يم کنند يمان يب ،انجام شده يها پژوهش

  .)۹(باشد يمش يجوانان، همچنان در حال افزا ن نوجوانان ويب

 ريــگمعتقدنــد مطالعــات همــه ) ۲۰۰۹(نــک يمــارکو و مليد 

نوجوانـان   يو رفتـار  يمشـکالت روانـ   ييبه منظور شناسـا  يشناس

ن گزارش يدتريجد. )۱۰(دارد يشتريت بي، اهمنبزرگساالنسبت به 

درصـد از   ۲۰تا  ۱۰ن يکه ب دهد يمنشان  يسازمان بهداشت جهان

. )۱۱(دارند يا چند اختالل رفتاريک ي يياروپا ينوجوانان کشورها

کـه بـه منظـور    )۱۳۸۶(و همکـاران  يسيز در پژوهش انيران نيدر ا

استان کشور انجـام   ۱۰نوجوانان دختر در  يمشکالت رفتار يبررس

ـ  ين مشـکالت رفتـار  يانگيـ د که ميشد، مشخص گرد ان در نوجوان

  . )۱۲( باشد يمباالتر  يسن يها گروهر ياس با سايق

نوجوانـان،   يمشکالت رفتار يابيت و ضرورت ارزياهم رغم علي

دانـش   يمشکالت رفتار يکشور ما به بررسر مطالعات انجام شده د

ــوزان دبســتان ــاطق و  يآم ــا اســتانو من ــهخــاص  يه ــد پرداخت    ان

)۱۵،۱۴،۱۳،۳(.  

وع يزان شـ يـ در داخـل کشـور، م  انجام گرفتـه   يها پژوهشدر 

ـ  ياخـتالالت رفتـار   متفـاوت   يين دانـش آمـوزان دوره ابتـدا   يدر ب

 يوع مشـکالت رفتـار  يزان شـ يـ اساس، م نيبراگزارش شده است؛ 

ــف کشــور    ــاطق مختل ــوزان من ــش آم ــد ۵/۵دان  ۲/۱۰، )۱۶(درص

ز گـزارش  يـ ن )۱۳(درصـد  ۸۴/۱۶و  )۱۴(درصد ۲/۱۳، )۱۵(درصد

   .شده است

انجام شده در داخل کشور نشان  يها پژوهشدر مجموع، مرور 

شتر در ي، بياختالالت رفتار ير شناسيهمه گ که مطالعات دهد يم

انجام شده و معدود مطالعات انجام شـده   يت کودکان دبستانيجمع

) دختـران  مـثالً (ک گروه خـاص  يز، محدود به ينوجوانان ن يبر رو

 يت رفتـار اخـتالال  يوع و فراوانـ يزان شـ يو در خصوص م باشد يم

  . ستيدر دست ن يآمار ،ر مناطق کشورينوجوانان سا

 يشناسـ  ريـ رامـون همـه گ  يانجـام شـده پ   يهـا  پژوهشمرور 

وع يزان شـ يـ آنست کـه م  يايدر خارج کشور، گو ياختالالت رفتار

، )۱۷(درصـد   ۴/۱۳، ين نوجوانان بنگالدشيدر ب ياختالالت رفتار

، ييکــا ين آمرو نوجوانــا )۱۲( درصــد  ۹/۱۱، يآلمــاننوجوانــان 

  .باشد يم )۱۸( درصد۶/۸

ت از تفـاوت  يـ ن حکايانجام شـده همچنـ   يها پژوهش يبررس

ن يـ در ا. دارد يپسران و دختران به لحـاظ انـواع اخـتالالت رفتـار    

شـتر از  يب يراستا مشخص شده است که در پسران اختالالت رفتار

مخرب،  ي، رفتارهايقانون شکن ي، رفتارهاي، قلدرينوع؛ پرخاشگر

 يو در کل مشکالت برون يکار بزهتالالت سلوک، فرار از مدرسه، اخ

، ير افسردگينظ يدر دختران، اختالالت که يحالدر . باشد يم، يساز

و در کل اخـتالالت   يه کردن، خودکشي، گريرياضطراب، گوشه گ

   .)۱۹-۲۵( باشند يم تر عيشا، يساز يدرون

ت از يـ حکا ها شپژوهاز  يج برخي، نتاالذکر فوقعالوه بر موارد 

ن يـ در ا. دارند ييو روستا ينوجوانان شهر يتفاوت مشکالت رفتار

سـه بـا   يدر مقا يدر نوجوانـان شـهر  راستا، مشخص شده است که 

ر، اخـتالالت سـلوک،   يـ نظ ي، احتمـال مشـکالت  يينوجوانان روسـتا 

ــ  ــايمصــرف الکــل، س  يشــترمي، بيپرخطــر جنســ يگار و رفتاره

   .)۲۷،۲۶(باشد

 تـوان  يمانجام شده،  يها پژوهشج يساس نتادر مجموع و بر ا

و  يفـرد  يهـا  جنبهدانش آموزان، تمام  يگفت که مشکالت رفتار

قرار داده و لـذا توجـه بـه آن،     ريتأثرا تحت  ها آن يزندگ ياجتماع

 ين راستا، هرگونه تالشيدر ا. ابدي يمر يانکار ناپذ يت و ضرورتياهم

درمـان مشـکالت    و يريشـگ يص، پيتشـخ ،ييشناسا يکه در راستا

توانـد   رد، ارزشـمند بـوده و مـي   يـ دانش آمـوزان صـورت گ   يرفتار

آموزشـي، پرورشـي، بهداشــتي و    مراکــزراهبردهـاي مهمـي بـراي    

پـژوهش   ين راستا، مسئله اصـل يدر ا. درماني به همراه داشته باشد

  : باشد يمل يحاضر به شرح ذ

آموزان در دانش  يانواع اختالالت رفتار يوع و فراوانيزان شيم

ت، رشـته  يدوره متوسطه منطقه بسـتان آبـاد بـا توجـه بـه جنسـ      

  و محل سکونت چگونه است ؟  يليتحص

  : قرار گرفت ير مورد بررسيهدف فوق، سواالت ز يدر راستا

در دانـش آمـوزان    يوع انـواع اخـتالالت رفتـار   يزان شـ يم -۱

 منطقه بستان آباد چگونه است؟
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 ۱۳۹۰، آذر و دی ۵، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٤٤١ 

به لحاظ انواع اختالالت  ن دانش آموزان دختر و پسريا بيآ -۲

   تفاوت وجود دارد؟ يرفتار

بـه لحـاظ    يو مهارت ينظر يها رشتهن دانش آموزان يا بيآ -۳

  تفاوت وجود دارد؟ يانواع اختالالت رفتار

بـه لحـاظ انـواع     ييو روسـتا  ين دانش آموزان شـهر يا بيآ -۴

  تفاوت وجود دارد؟ ياختالالت رفتار

 
  کار روشمواد و 

جامعه . است يمقطع -نوع تحقيقات توصيفي پژوهش حاضر از

ه دانـش آمـوزان مقطـع متوسـطه     يپژوهش حاضر شامل کل يآمار

ــ    ــال تحص ــاد در س ــتان آب ــه بس ــه در   ۸۷-۸۸ يليمنطق ــود ک ب

پـس از اخـذ تعـداد    . شد يمنفر دانش آموز را شامل ۲۷۹۰مجموع،

اسـاس فرمـول حجـم    ر هدف، حجم نمونـه بـ   ي جامعه يکل اعضا

 ،p=q=، ۹۶/۱  =t ۰۵/۰(زان خطا يبرآورد حداقل منمونه کوکران و 

۰۵/۰  <p(، کـه پـس از حـذف    . نفر محاسـبه شـد   ۳۶۸ به تعداد

 ۳۸۴ق، يـ تحق يينمونـه نهـا  ل نشده، يناقص و تکم هاي نامه پرسش

ق، از روش نمونه يتحق يريبه منظور انتخاب روش نمونه گ. نفر بود

   .استفاده شد، )يسهم( ينسبت يا طبقه يريگ

) YSR(آشـنباخ  ياس مشـکالت رفتـار  يـ ن پژوهش از مقيادر 

است که به منظـور   يخود گزارش ک فرمياس ين مقيا. استفاده شد

سال توسط آشنباخ و  ۱۸تا  ۱۱نوجوانان  يسنجش مشکالت رفتار

دسته از اختالالت  ۹اس ين مقيا. شده است يطراح )۲۸( رسکوالر

ــار ــه گ يرفتـ ــشامل؛گوشـ ــردگ/ يريـ ــکايافسـ ــدني، شـ ، يات بـ

، مشـکالت تفکـر، مشـکالت    ياضطراب، مشکالت اجتماع/يافسردگ

 ير مشـکالت رفتـار  ي، رفتار پرخاشگرانه و ساکارانه بزهتوجه، رفتار 

ــان( ــه،ناخن جوينافرم ــ،ترس از مدرس ــابوس وي ــورد ..) .دن، ک را م

بـه  سـوال بـوده کـه     ۱۱۲اس شامل ين مقيا. دهد يمسنجش قرار 

 . شوند يم يگذار نمره) ۲ -۱ -۰(  يا نهيگزسه  صورت
وه ياس را با اسـتفاده از شـ  يمق ييروا )۲۸( آشنباخ و رسکوالر

 ييايـ پا. ، مطلوب بدست آورندياصل هاي مؤلفهل عامل و روش يتحل

و با  ۸۶/۰تا  ۵۹/۰ ،کرونباخ يز با استفاده از روش آلفاياس را نيمق

ــااســتفاده از روش  ــاز آزم ــد ۹۱/۰ ييب ــر. بدســت آوردن جنن و يک

مشـکالت   ياس را به منظور بررسين مقيه ايفرم اول )۱۹( همکاران

 ييايو پا ييور مختلف اجرا کردند و رواکش ۱۲نوجوانان در  يرفتار

 ياس در بررسـ يـ ن مقيـ ز ايـ ن راًيـ اخ. آن را مطلوب گزارش دادنـد 

 )۲۰( يو فنالنـد  ي، نـروژ )۲۹( ينوجوانان سوئد يمشکالت رفتار

   .مطلوب گزارش شده استآن  ييايو پا ييبکار رفته است و روا

 يهـا  پـژوهش  يبـا بررسـ   )۲۳(زوتسا و همکارانيدر مجموع، ا

نوجوانان آشـنباخ   ياس مشکالت رفتاريانجام شده با استفاده از مق

ا يکشور دن ۶۰اس در ين مقيافتند که تاکنون ايفرم نوجوانان در –

نوجوانـان اسـتفاده شـده و از     يمشـکالت رفتـار   يبه منظور بررس

  .باشد يممطلوب برخوردار  ييايو پا يياال و رواب ييکارآ

 ياس مشکالت رفتاريمق ييايو پا ييو روا يابيران، هنجاريدر ا

کرونبـاخ   ين راسـتا،آلفا يـ در ا. آشنباخ مطلوب احـراز شـده اسـت   

گزارش شده  ۵۵/۰اس يمق ييباز آزما ييايب پايو ضر۸۷/۰اس يمق

  . )۳۰،۲۸(است

  :پژوهش يها دادهل يه و تحليتجز

 يپژوهش از نرم افزار آمـار  يها دادهل يه و تحليبه منظور تجز

Spss17  ار و از ين و انحراف معيانگي؛ ميفيآمار توص يها روشو از

   .مستقل استفاده شد يها گروه يبرا t؛ آزمونيروش آمار استنباط

  

  ها افتهي

و منطقـه   يليت، رشته تحصيع گروه نمونه بر اساس جنسيتوز

  :ر بوديزمحل سکونت به شرح 

 ۲۳۳( درصد ۷/۶۰، و پسران، )نفر ۱۵۱(درصد ۳/۳۹دختران، 

 يهـا  رشـته دانـش آمـوزان   . دادند يمل ياز گروه نمونه را تشک) نفر

 يمهـارت  يهـا  رشـته دانش آموزان و ) نفر ۲۳۵(درصد۱۹/۶۱ينظر

، )نفـر  ۳۲۱(درصد ۶/۸۳ن يهمچن. بودند) نفر ۱۴۹(درصد ۸۱/۳۸

  .بودند ييروستا) نفر ۶۳(درصد ۴/۱۶و  يگروه نمونه، شهر ياعضا

دانـش   يانـواع اخـتالالت رفتـار    يسوال اول پـژوهش بررسـ   

ن يـ ا يبه منظور بررس. آموزان دوره متوسطه منطقه بستان آباد بود

-۲،يافسردگ/  يريگوشه گ ۱(شامل؛ يسوال انواع اختالالت رفتار

 -۵ ،يمشکالت اجتماع -۴، يات جسمانيشکا-۳اضطراب،/يافسردگ

رفتـار   -۸،يرفتار قانون شـکن  ۷مشکالت توجه، - ۶تفکر،مشکالت 

. شـد  ي، در کل گروه نمونه بررسـ )ر مشکالتيسا -۹پرخاشگرانه و 

  . ارائه شده است ۱ل در جدول شماره ين تحليج اينتا

دانش  هيکل نيدر ب د،يآ يبر م ۱که از جدول شماره  طور همان

پرخاشـگرانه  آموزان مقطع متوسطه بستان آبـاد، اخـتالالت رفتـار    

 يمشکالت رفتـار  ري، سا)۱۹/۵= اريو انحراف مع ۵۴/۲۴= نيانگيم(

 يو رفتـار قـانون شـکن   ) ۲۶/۳= اريـ و انحراف مع۶۸/۲۱= نيانگيم(

ــم( ــراف مع۹۵/۱۸= نيانگي ــو انح ــترياز ب) ۴۲/۳=اري ــم نيش    زاني

و انحــراف  ۲۲/۹= نيانگيــم( يجســمان اتيو اخــتالل شــکا وعيشــ

  .باشند يبرخوردار م وعيش زانيم ترين کماز ) ۲۴/۲=اريمع
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 و همکاران دکتر ساالر فرامرزی  ...ي رفتار يها اختالل يوع و فراوانيزان شيسه ميو مقا يبررس
 

٤٤٢ 

  دانش آموزان دوره متوسطه منطقه بستان آباد يانواع اختالالت رفتار :)۱(شماره جدول 

  اريانحراف مع  نيانگيم  ياختالالت روان

  ۰۲/۴  ۷۴/۱۸  يافسردگ/ يريگوشه گ

  ۸۳/۲  ۴۹/۱۳  اضطراب/  يافسردگ

  ۲۴/۲  ۲۲/۹  يات جسمانيشکا

  ۳۷/۲  ۱۷/۱۲  يمشکالت اجتماع

  ۴۳/۲  ۰۷/۱۶  مشکالت تفکر

  ۹۶/۲  ۴۳/۱۴  مشکالت توجه

  ۴۲/۳  ۹۵/۱۸  يرفتار قانون شکن

  ۱۹/۵  ۵۴/۲۴  رفتار پرخاشگرانه

  ۲۶/۳  ۶۸/۲۱  ر مشکالتيسا

دول ج در جيتفاوت وجود دارد؟ نتا ين دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انواع اختالالت رفتاريا بيآ که اينسوال دوم پژوهش عبارت بود از 

  . ارائه شده است ۲شماره 

  يسه دانش آموزان دختر و پسر به لحاظ انواع اختالالت رفتاريمقا ):۲(جدول شماره 

  ها  شاخص

  ها  مؤلفه
  t  درجه آزادي  انحراف معيار  ميانگين  گروه

سطح 

  داري معني

  يافسردگ/يريگ گوشه
  ۸۴/۳  ۲۴/۱۸   پسران

۳۸۲  ۸۹/۲-  ۰۵/۰  
  ۲۰/۴  ۵۱/۱۹  دختران

  يافسردگ/اباضطر
  ۸۶/۲  ۲۶/۱۳   پسران

۳۸۲ ۷۸/۱-  NS 
  ۷۲/۲  ۸۳/۱۳  دختران

  يات جسمانيشکا
  ۲۵/۲  ۰۷/۹   پسران

۳۸۲ ۶۷/۱-  NS 
  ۲۰/۲  ۵۱/۹  دختران

   يمشکالت اجتماع
  ۳۳/۲  ۰۶/۱۲   پسران

۳۸۲ ۹۳/۰-  NS 
  ۴۳/۲  ۳۰/۱۲  دختران

  مشکالت تفکر
  ۴۱/۳  ۹۲/۱۵   پسران

۳۸۲ ۰۱/۱-  NS 
  ۴۹/۳  ۳۳/۱۶  دختران

  مشکالت توجه
  ۱۰/۳  ۲۰/۱۴   پسران

۳۸۲ ۶۶/۱-  NS 
  ۷۰/۳  ۸۱/۱۴  دختران

  يرفتار قانون شکن
  ۷۹/۳  ۲۸/۱۹   پسران

۳۸۲ ۲۴/۲  ۰۵/۰  
  ۷۰/۲  ۴۴/۱۸  دختران

  رفتار پرخاشگرانه
  ۲۰/۵  ۸۷/۲۴   پسران

۳۸۲ ۰۱/۱-  NS  
  ۱۴/۵  ۲۸/۲۴  دختران

  ر مشکالتيسا
  ۱۳/۳  ۹۸/۲۰   پسران

۳۸۲ ۲۲/۵-  ۰۱/۰  
  ۲۲/۳  ۷۱/۲۲  دختران
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 ۱۳۹۰، آذر و دی ۵، شماره ۲۲دوره   مجله پزشکي اروميه
  

٤٤٣ 

  :که دهد يمج جدول فوق نشان ينتا

در  يافسـردگ /  يريـ گوشـه گ  يوع اخـتالل رفتـار  يزان شـ يم

ن يانگيو م ۵۱/۱۹= ن دختران يانگيم(شتر از پسران بودهيدختران ب

ن اختالل به ين دختران و پسران در ايو تفاوت ب) ۲۴/۱۸= پسران 

  ).t=-2/89, p≤0/05(باشد يم ارد معني يلحاظ آمار
در  ياز نـوع رفتـار قـانون شـکن     يوع اختالل رفتـار يزان شيم

ن يانگيو م ۲۸/۱۹= ن پسران يانگيم(شتر از دختران بودهيپسران ب

ن اخـتالل  يـ ن پسران و دختران در ايو تفاوت ب) ۴۴/۱۸= دختران 

  ).t=2/24, p≤0/05( باشد يم دار معني يبه لحاظ آمار
شـامل؛  (ر مشـکالت  ياز نـوع سـا   يوع اختالل رفتاريزان شيم

شـتر از  يدر دختـران ب ..) .دن، کـابوس و يترس از مدرسه، ناخن جو

) ۹۸/۲۰=ن پسرانيانگيو م ۷۱/۲۲= ن دختران يانگيم(پسران بوده

 ين اخـتالل بـه لحـاظ آمـار    يـ ن دختران و پسران در ايو تفاوت ب

 ).t=-5/22, p≤0/01( باشد يم دار معني
ن دختران و پسران بـه  يکه ب شود يمجدول مشخص بر اساس 

، يافسـردگ /شـامل؛ اضـطراب   يگـر اخـتالالت رفتـار   يلحاظ انواع د

، مشـکالت تفکـر، مشـکالت    ي، مشکالت اجتمـاع يات جسمانيشکا

  . وجود ندارد داري معنيتوجه و رفتار پرخاشگرانه، تفاوت 

ن دانش آمـوزان  يا بيآ که اينسوال سوم پژوهش عبارت بود از 

تفـاوت   يبه لحاظ انواع اختالالت رفتـار  يو مهارت ينظر يها رشته

  . ارائه شده است ۳ج در جدول شماره يوجود دارد؟ نتا

  

  يبه لحاظ انواع اختالالت رفتار يو مهارت ينظر يها رشتهسه دانش آموزان يمقا ):۳(جدول شماره 

  ها شاخص

  ها مؤلفه
  داري ح معنيسط  t  درجه آزادي  انحراف معيار  ميانگين  گروه

  يافسردگ/يريگ گوشه
  ۰۴/۴  ۶۷/۱۸  ينظر

۳۸۲ ۲۵/۰-  NS 
  ۰۱/۴  ۷۸/۱۸  يمهارت

  يافسردگ/اضطراب
  ۰۰/۳  ۳۶/۱۳  ينظر

۳۸۲ ۰۱/۱-  NS 
  ۴۹/۲  ۶۷/۱۳  يمهارت

  يات جسمانيشکا
  ۲۵/۲  ۱۲/۹  ينظر

۳۸۲ ۰۲/۱-  NS 
  ۲۲/۲  ۳۹/۹  يمهارت

  يمشکالت اجتماع
  ۴۲/۲  ۹۶/۱۱  ينظر

۳۸۲ ۵۶/۱-  NS 
  ۲۶/۲  ۲۷/۱۲  يمهارت

  مشکالت تفکر
  ۵۶/۳  ۰۵/۱۶  ينظر

۳۸۲ ۰۸/۰-  NS 
  ۲۲/۳  ۰۹/۱۶  يمهارت

  مشکالت توجه
  ۰۸/۳  ۱۰/۱۴  ينظر

۳۸۲ ۴۵/۱-  NS 
  ۶۹/۳  ۵۹/۱۴  يمهارت

  يرفتار قانون شکن
  ۳۸/۳  ۴۸/۱۸  ينظر

۳۸۲ ۰۱/۱-  NS 
  ۳۷/۳  ۰۱/۱۹  يمهارت

  رفتار پرخاشگرانه
  ۲۳/۵  ۷۳/۲۴  ينظر

۳۸۲ ۶۳/۱-  NS 
  ۰۷/۵  ۰۹/۲۵  يمهارت

  ر مشکالتيسا
  ۳۰/۳  ۸۸/۲۱  ينظر

۳۸۲ ۹۶/۰-  NS 
  ۲۰/۳  ۱۴/۲۲  يمهارت

که به لحـاظ انـواع اخـتالالت     دهد يمج جدول فوق نشان ينتا

، يمهـارت  يهـا  رشـته و  ينظر يها رشتهن دانش آموزان ي، بيرفتار

  . وجود ندارد داري معنيتفاوت 

ن دانش آموزان يا بينکه آيرم پژوهش عبارت بود از اسوال چها

تفـاوت وجـود    يبه لحاظ انواع اخـتالالت رفتـار   ييو روستا يشهر

  .ارائه شده است ۴ج در جدول شماره يدارد؟ نتا

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

m
j.u

m
su

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             5 / 10

http://umj.umsu.ac.ir/article-1-1116-fa.html


 و همکاران دکتر ساالر فرامرزی  ...ي رفتار يها اختالل يوع و فراوانيزان شيسه ميو مقا يبررس
 

٤٤٤ 

  يبه لحاظ انواع اختالالت رفتار ييو روستا يسه دانش آموزان شهريمقا ):۴(جدول شماره 

  ها شاخص

  ها مؤلفه
  t  درجه آزادي  انحراف معيار  نميانگي  گروه

سطح 

  داري معني

  يافسردگ/يريگ گوشه
  ۰۷/۴  ۷۵/۱۹  يشهر

۳۸۲ ۹۱/۲-  ۰۵/۰  
  ۷۰/۳  ۲۸/۱۸  ييروستا

  يافسردگ/اضطراب
  ۸۴/۲  ۴۹/۱۳  يشهر

۳۸۲ ۱۵/۰-  NS 
  ۷۰/۲  ۴۳/۱۳  ييروستا

  يات جسمانيشکا
  ۱۹/۲  ۱۲/۹  يشهر

۳۸۲ ۶۰/۱  NS 
  ۳۹/۲  ۶۳/۹  ييروستا

  يت اجتماعمشکال
  ۴۱/۲  ۱۰/۱۲  يشهر

۳۸۲ ۸۶/۰  NS 
  ۱۴/۲  ۳۹/۱۲  ييروستا

  مشکالت تفکر
  ۵۴/۳  ۰۴/۱۶  يشهر

۳۸۲ ۳۴/۰  NS 
  ۹۵/۲  ۲۰/۱۶  ييروستا

  مشکالت توجه
  ۹۵/۲  ۰۸/۱۴  يشهر

۳۸۲ ۰۳/۱-  NS 
  ۰۷/۳  ۱۰/۱۴  ييروستا

  يرفتار قانون شکن
  ۵۵/۳  ۰۵/۱۹  يشهر

۳۸۲ ۱۲/۱-  NS 
  ۸۶/۲  ۵۵/۱۸  ييروستا

  رفتار پرخاشگرانه
  ۳۱/۵  ۷۴/۲۴  يشهر

۳۸۲ ۹۳/۱-  ۰۵/۰  
  ۲۶/۴  ۲۵/۲۳  ييروستا

  ر مشکالتيسا
  ۳۶/۳  ۷۵/۲۱  يشهر

۳۸۲ ۰۹/۱-  NS  
  ۸۲/۲  ۲۵/۲۱  ييروستا

  :که دهد يمج جدول فوق نشان ينتا

در  يافسـردگ /  يريـ گوشـه گ  يوع اختالل رفتاريزان شيم-۱

ن يانگيم(بوده ييدانش آموزان روستاشتر از يب يدانش آموزان شهر

 يين دانش آمـوزان روسـتا  يانگيو م ۷۵/۱۹=  يدانش آموزان شهر

ن يـ در ا ييو روسـتا  ين دانش آمـوزان شـهر  يو تفاوت ب) ۲۸/۱۸=

  .)t=-2/91, p≤0/05( باشد يم دار معني ياختالل به لحاظ آمار
از نـوع رفتـار پرخاشـگرانه در     يوع اختالل رفتاريزان شيم-۲

ن يانگيم(بوده ييشتر از دانش آموزان روستايب ينش آموزان شهردا

 يين دانش آمـوزان روسـتا  يانگيو م ۷۴/۲۴=  يدانش آموزان شهر

ن يـ در ا ييو روسـتا  ين دانش آمـوزان شـهر  يو تفاوت ب) ۲۵/۲۳=

  .)t=-1/93, p≤0/05( باشد يم دار معني ياختالل به لحاظ آمار
ن دانـش آمـوزان   يکـه بـ   شود يمبر اساس جدول مشخص -۳

شـامل؛   يگـر اخـتالالت رفتـار   يبه لحاظ انواع د ييو روستا يشهر

، مشکالت ي، مشکالت اجتماعيات جسماني، شکايافسردگ/اضطراب

، ير مشکالت رفتـار يو سا يرفتار قانون شکن ،تفکر، مشکالت توجه

  . وجود ندارد داري معنيتفاوت 

  
  يريجه گيبحث و نت

اختالالت  يوع و فراوانيان شزيم يهدف از پژوهش حاضر بررس

عـالوه  . دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه بستان آباد بود يرفتار

مرور ادبيات تحقيـق بيـانگر تـأثير برخـي متغيرهـا نظيـر        نيرا به

. بود ي، بر اختالالت رفتاريليت، محل سکونت و رشته تحصيجنس

رد نيـز مـو   ياخـتالالت رفتـار  لذا تعيين ارتباط متغيرهاي مزبور با 

بر اين اساس نتـايج بدسـت آمـده متناسـب بـا      . مطالعه قرار گرفت

  : باشد يمسؤاالت پژوهش به شرح زير 

دانش آموزان  يانواع اختالالت رفتار يسوال اول پژوهش بررس

ج نشـان داد کـه در کـل    ينتا. دوره متوسطه منطقه بستان آباد بود

و  ۵۴/۲۴= نيانگيــم(گــروه نمونــه، اخــتالالت رفتــار پرخاشــگرانه 

و  ۶۸/۲۱= نيانگيـ م( ير مشکالت رفتاريسا ،)۱۹/۵= اريانحراف مع
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و ۹۵/۱۸= نيانگيـ م( يو رفتـار قـانون شـکن   ) ۲۶/۳= اريانحراف مع

ات يوع و اخـتالل شـکا  يزان شين ميشترياز ب) ۴۲/۳=اريانحراف مع

 تـرين  کـم از ) ۲۴/۲= اريـ و انحـراف مع  ۲۲/۹= نيانگيـ م( يجسمان

  . اشندب يموع برخوردار يزان شيم

گ و يـ و کرا )۲۲( انايموفوتسـا  يهـا  افتـه يج يافته بـا نتـا  ين يا

در پـژوهش خـود    )۲۲( انايموفوتسا .باشد يمهمسو  )۳۱(همکاران

قـانون شـکنانه بـه     يپرخاشـگرانه و رفتارهـا   يافت که رفتارهايدر

 يمشکالت رفتـار  نيتر عيشادرصد، از  ۸/۴۱درصد و  ۴۸ب با يترت

ـ  يز در پژوهشـ ين )۳۱( گ و همکارانيکرا. باشند يمنوجوانان  ن يب

افتنـد کـه   يکشور انجام دادند، در ۳۵نوجوانان  يکه بر رو يفرهنگ

ع و آشـکار در نوجوانـان   ياز مشکالت شا يکي به عنوان يپرخاشگر

  .باشد يمن کشورها، مطرح يا

سـت کـه   ا ت اسـت، آن يـ افته حـائز اهم ين يآنچه درخصوص ا

ن دانـش آمـوزان   يکـه در بـ   يقانون شـکن  يو رفتارها يپرخاشگر

وع برخـوردار  يزان شـ يـ ن ميشـتر يمقطع متوسطه بسـتان آبـاد از ب  

نامناسب قلمداد شـده   يت؛ رفتارهايبه لحاظ ماه ي، همگباشند يم

 يمشکالت تواند يمخود فرد نوجوان،  يجاد مشکل برايکه عالوه بر ا

اد جـ يز ايـ در ارتباط هستند ن ها آنکه با  يان و افرادياطراف يرا برا

 )يو رفتـار قـانون شـکن    يپرخاشـگر ( ين اختالالت رفتاريا .دينما

جاد نمـوده  يا يرا به لحاظ قانون ينوجوان مشکالت يممکن است برا

عـالوه  . گردنـد  يل و رشد مناسب وين سبب مانع ادامه تحصيو بد

جـاد  ينـه سـاز ا  ي، ممکـن اسـت زم  يمشکالت رفتـار  چنين ،نيا بر

بـه زعـم    .ز در نوجوانان گـردد ير نگيمخرب د يو رفتارها يکار بزه

 ير شدن نوجوانان در رفتارهـا يدرگ )۲۵( فانگ و همکاران -چنگ

د در يـ جد يد مشکالت رفتاريجاد و تشديبه ا تواند يمپرخاشگرانه 

 يبـه صـورت  ز بـه نوبـه خـود و    ين ها آنکه  )۲۵( ديکمک نما ها آن

. )۳۲( شـوند  يمـ نوجوان منتقـل   يزندگ يبعد يها دورهباثبات به 

در خصوص کـاهش   يشيکه چاره اند شود يمشنهاد ين لحاظ پيبد

ت آموزش و يريمد يها برنامهت يدر اولو الذکر فوق يمشکالت رفتار

  . رديپرورش بستان آباد قرار گ

ن دانـش آمـوزان   يا بينکه آيسوال دوم پژوهش عبارت بود از ا

؟ تفـاوت وجـود دارد   يدختر و پسر به لحاظ انواع اختالالت رفتـار 

/  يريـ گوشـه گ  يوع اخـتالل رفتـار  يزان شـ يج نشان داد که مينتا

 يشتر از پسران، اختالل رفتار قـانون شـکن  يدر دختران ب يافسردگ

شامل ؛ ترس ( ير مشکالت رفتاريشتر از دختران و سايدر پسران ب

شـتر از پسـران   يدر دختران ب..) .دن، کابوس وياز مدرسه، ناخن جو

ن يـ کـه ا  دهـد  يمـ ن مشکالت نشـان  يا تر قيدق يبررس. بوده است

ـ  يشامل اختالالت رفتار يمشکالت در دو دسته کل  يسـاز  يدرون

 يو اختالالت رفتار) ير مشکالت رفتاري، سايريگوشه گ/يافسردگ(

اسـاس  ر ب. باشند يمک يقابل تفک) يرفتار قانون شکن( يساز يبرون

 يساز يدرون يکه مشکالت رفتار شود يممشخص  ين طبقه بنديا

ـ  ير دختران و مشـکالت رفتـار  د شـتر  يدر پسـران ب  يسـاز  يبرون

بر تفاوت  يانجام گرفته مبن يها پژوهشج يافته با نتاين يا. باشد يم

ــم ــاريزان شــي ــران و پســران همســو   يوع اخــتالالت رفت در دخت

  .)۳۳، ۲۳،۲۴، ۲۲، ۱۹،۲۱(باشد يم

افته ين يگر، ايد يها پژوهشافته با ين يا يخوان هماز  نظر صرف

جهـت کـاهش مشـکالت     يرورت مـداخالت و اقـدامات آموزشـ   ضـ 

دانش آموزان مقطع متوسطه بسـتان آبـاد را بـا توجـه بـه       يرفتار

د يـ با کـه  يحالگر، در يد عبارت به؛ دهد يمنشان  يتيکرد جنسيرو

 يرفتارهـا  يپسـران بـر رو   يدرمان و کاهش مشکالت رفتـار  يبرا

هش مشـکالت  د بـر کـا  يـ در دختـران با  ،تمرکز کـرد  يقانون شکن

ر مشـکالت  يو سا يو افسردگ يرير؛ گوشه گيشده نظ يساز يدرون

   .تمرکز نمود.. ) .دن ويترس، ناخن جو(  يرفتار

ن دانـش آمـوزان   يا بينکه آيسوال سوم پژوهش عبارت بود از ا

تفـاوت   يبه لحاظ انواع اختالالت رفتـار  يو مهارت ينظر يها رشته

، يحاظ انـواع اخـتالالت رفتـار   که به لج نشان داد ينتا وجود دارد؟

 داري معنـي ، تفـاوت  يو مهـارت  ينظـر  يها رشتهن دانش آموزان يب

کـه  ن سـوال مشـخص شـد    يـ گـر در ا يد عبـارت  بـه  .وجود نـدارد 

جاد و يگذار در ا ريتأث يعامل به عنوان تواند ينم يليتحص يها تفاوت

   .مطرح باشد يد اختالالت رفتاريتشد

ن دانش آموزان يا بينکه آياز ا سوال چهارم پژوهش عبارت بود

تفـاوت وجـود    يبه لحاظ انواع اخـتالالت رفتـار   ييو روستا يشهر

 يريگوشه گ يوع اختالل رفتاريزان شيم ج نشان داد کهيدارد؟ نتا

شـتر از  يب يو رفتار پرخاشگرانه در دانش آموزان شـهر  يافسردگ/ 

 يهـا  پـژوهش ج يافته بـا نتـا  ين يا. باشد يم ييدانش آموزان روستا

ر د .باشد يمهمسو  )۲۷( و منشار يريو دوا )۲۶( تاکانو و همکاران

اخـتالالت   ييافته که چرا نوجوانان روسـتا ين ين اييمجموع، در تب

به نظـرات و   توان يمدارند  ينسبت به نوجوان شهر تري کم يرفتار

   .استناد نمود )۳۵ ،۲۷، ۳۴(ليذ يها پژوهش

ــبــه و ينيمعتقــد اســت کــه شهرنشــ)۱۹۹۴( هارفــام در  ژهي

ع، کاهش يسر يرات اجتماعييق تغيدر حال توسعه از طر يکشورها

ن افراد و کـم رنـگ   يب ياجتماع يوستگيجاد ناپي، ايکنترل اجتماع

 ژهيبه وافراد جامعه  يافراد، بهداشت روان ينمودن ارتباطات اجتماع

  .)۳۴( نوجوانان و جوانان را با خطر مواجه کرده است

 ينيشهرنش کهز معتقدند ين )۱۹۹۶( اسمتنگ و يبيک، دايلو

و  يعروقـ  - يقلبـ  يهـا  يمـار يب، يشتر مشکالت تنفسـ يزان بيبا م

  .)۳۵(مرتبط است يفشارخون و مشکالت بهداشت روان

 ينوجوانان شهر يها تفاوتن ييدر تب )۲۰۰۶(و منشار  يريدوا

 يونـدها يپ ييکه نوجوانان روستا سازند يم، خاطر نشان ييو روستا

فاصـله نوجوانـان    کـه  يدر حـال ش دارند، ين خويبا والد يرت قيعم
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و  باشد يم تر کم ها آن تيميصمزان يادتر و مينشان زيبا والد يشهر

 يو رفتار يمنجر به کاهش انواع اختالالت روان تواند يمن موضوع يا

ن معتقدند که ان محققيا. گردد ينسبت به نوجوانان شهر ها آندر 

 يونـدها يشـتر از نـوع پ  ينشـان ب يبـا والد  ييوند نوجوانان روسـتا يپ

شـتر  يب ين نوجوانان شهريوند در بين پيا که يحالاست در  يعاطف

  . )۲۷( باشد يم يمال يوندهاياز نوع پ

نمونـه   ي وهيشـ نقاط قوت پـژوهش حاضـر از جملـه     رغم علي

 ييهـا  تيمحدودباال، پژوهش حاضر  ي نمونهو حجم  ينسبت يريگ

  :ر داشتيز به شرح زين

ق، از منطقه بستان آباد و دانش آمـوزان  ين تحقيا يمونه آمارن

ر شـهرها  يج به سايم نتايدوره متوسطه انتخاب شده بود لذا در تعم

ت مواجه يبا محدود يلين مقاطع مختلف تحصيو همچن ها استانو 

 يها يآزمودنو همگن نمودن  ين پژوهش امکان همتاسازيدر ا. بود

خـانواده، سـطح    يو اجتماع ياقتصاد گاهيدو گروه از نظر هوش، پا

کـار وجـود    يموانع و گستردگ يل برخيبه دل.. .ن ويالت والديتحص

قـرار   ريتـأث ج پژوهش را تحـت  ينتا تواند يمن موضوع ينداشت که ا

 يبرخـ  ييدر منـاطق روسـتا   ژهيبه وبستان آباد  ي منطقهدر . دهد

ن موضـوع  يا ريتأثکه  کنند يمرستان ازدواج يدختران در دوران دب

  .ديج پژوهش حاضر کنترل نگرديبر نتا

ج حاصل از پژوهش حاضر ضـرورت توجـه بـه    يدر مجموع، نتا

دانش آموزان دوره متوسطه منطقه بستان آباد را  يرفتار التاختال

 يشناسـ  ريـ گهمـه   يها پژوهشپژوهش حاضر از جمله . نشان داد

و  ينبـه منظـور انجـام مـداخالت درمـا      توانـد  يمـ ج آن، يبود و نتا

ن راستا الزم اسـت کـه بـا    يدر ا .رديمورد استفاده قرار گ يا مشاوره

) ييو روسـتا  يشهر( يو سکونت يتيجنس يها تفاوت ريتأثتوجه به 

 يخاصـ  ياقـدامات درمـان   ،دانش آمـوزان  يت رفتارالدر نوع اختال

  .رديصورت گ )ييو روستا يا پسر و شهريدختر ( هر گروه يبرا
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