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Abstract

Original Article

Prevalence of behavioral disorders and its related factors
among primary school students Dashtestan county, 2016
Haleh Ghaem1, Sima Afrashteh2, Leila Nami Nazari3, Sadegh Kargarian4, Rogayyeh Nejatollahi5
Background and Aim: Behavioral disorders (BD) is one of the most common problems in children. This
study aims to evaluate the prevalence of BD and its related factors among primary school students of
Dashtestan, 2016.
Materials and Methods: This study is a descriptive-analytic study of cross-sectional type. The statistical
population consisted of urban elementary students in Dashtestan. Participants in the study were 767 subjects
who were selected by multi-stage random sampling. The tool used was Rutter's Teacher's Questionnaire.
Descriptive statistics were used to describe the data and logistic regression test was used for data analysis.
Results: The age range of participants was 6-13 years and the mean age was 9.53 ± 1.88 years. The
prevalence of BD among primary school students was 27%. The prevalence of BD among male students
(33.5%) was higher than female ones (17.8%). In this study, it was found that there was a significant
relationship between behavioral disorders and gender variables, student's educational status, mother's job,
father's death and parental divorce. However, there was no significant relationship between behavioral
disorder with age, academic basis, father's occupation, birth rate, number of family members, mother's death,
and parents education.
Conclusion: The prevalence of behavioral disorders in Dashtestan is high compared to other studies. Given
the importance of the individual and social health of adolescents and children and preventing the
development of mental illness in adulthood, it is imperative that education authorities pay special attention to
this issue.
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چکیده
زمینه و هدف :اختالالت رفتبری یىی اس ٔؾىالت ؽبیغ در وٛدوبٖ اعتٞ .ذف پضٞٚؼ حبضز ،ثزرعی ؽیٛع اختالالت رفتبری ٚ
ػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ در دا٘ؼآٔٛساٖ ٔمغغ اثتذایی در ؽٟزعتبٖ دؽتغتبٖ در عبَ  1394ثٛد.
روش تحقیقٔ :غبِؼ ٝحبضز اس یه ٔغبِؼ ٝتٛفیفی -تحّیّی اس ٘ٛع ٔمغؼی ٔیثبؽذ .جبٔؼ ٝآٔبری ؽبُٔ دا٘ؼآٔٛساٖ ؽٟزی ٔمغغ
اثتذایی ؽٟزعتبٖ دؽتغتبٖ ثٛد .ؽزوتوٙٙذٌبٖ در ٔغبِؼ٘ 767 ٝفز ثٛد٘ذ و ٝث ٝرٚػ تقبدفی چٙذٔزحّٝای ا٘تخبة ؽذ٘ذ .اثشار ٔٛرد
اعتفبد٘ ٜیش پزعؾٙبٔ ٝراتز فزْ ٔؼّٓ ثٛد .اس آٔبر تٛفیفی ثزای ؽزح  ٚتٛفیف دادٞ ٜب  ٚاس آسٔ ٖٛرٌزعیِ ٖٛجغتیه ثزای تحّیُ
دادٜٞب اعتفبدٌ ٜزدیذ.
يافتهها :دأ ٝٙعٙی ؽزوتوٙٙذٌبٖ  6-13عبَ ٔ ٚیبٍ٘یٗ عٙی آٟ٘ب  9/53±1/88عبَ ثٛد .ؽیٛع اختالالت رفتبری در دا٘ؼآٔٛساٖ
ؽٟزعتبٖ دؽتغتبٖ 27درفذ ثزآٚرد ٌزدیذ .ؽیٛع اختالالت رفتبری در دا٘ؼآٔٛساٖ پغز ثیؾتز اس دا٘ؼآٔٛساٖ دختز  ٚثٝتزتیت:
33/5درفذ 17/8 ٚدرفذ ثٛد .در ایٗ پضٞٚؼ ٔؾخـ ؽذ ،راثغٔ ٝؼٙیداری ثیٗ اختالَٞبی رفتبری ٔ ٚتغیّزٞبی جٙغیتٚ ،ضؼیت
تحقیّی دا٘ؼآٔٛس ،ؽغُ ٔبدر ،فٛت پذر  ٚعالق ٚاِذیٗ ٚجٛد داؽت؛ أب ثیٗ اختالَ رفتبری ثب ٔتغیّزٞبی عٗ ،پبی ٝتحقیّی ،ؽغُ
پذر ،رتج ٝتِٛذ ،تؼذاد اػضبی خب٘ٛاد ،ٜفٛت ٔبدر  ٚتحقیالت ٚاِذیٗ راثغٔ ٝؼٙیداری ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ.
نتیجهگیري :ؽیٛع اختالالت رفتبری در ؽٟزعتبٖ دؽتغتبٖ در ٔمبیغ ٝثب عبیز ٔغبِؼبت ا٘جبْؽذ ٜث٘ٝغجت ثبال ٔیثبؽذ .ثب تٛجّ ٝثٝ
إٞیت عالٔت فزدی  ٚاجتٕبػی ٘ٛجٛا٘بٖ ٚوٛدوبٖ  ٚجٌّٛیزی اس اثتال ث ٝثیٕبریٞبی رٚا٘ی در ثشرٌغبِی ،السْ اعت ؤ ٝغئِٛیٗ
حٛس ٜآٔٛسػ تٛجِٚ ٝیضٜای ث ٝایٗ ٔغئّ ٝداؽت ٝثبؽٙذ.
واژههاي كلیدي :ؽیٛع ،اختالالت رفتبری ،دا٘ؼآٔٛساٖ اثتذایی ،ؽٟزعتبٖ دؽتغتبٖ
هجله علوي دانطگاه علوم پشضكي بيزجند7931 .؛ .727-745 :)5(52
دريافت 7931/8/7 :پذيزش7931/5/2 :

1
2

ٔزوش تحمیمبت ػّ ْٛثٟذاؽتیٌ ،ز ٜٚاپیذٔیِٛٛصی ،دا٘ؾىذ ٜثٟذاؽت ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽیزاس ،ؽیزاس ،ایزاٖ؛

٘ٛیغٙذٔ ٜغئَٛ؛ وٕیت ٝتحمیمبت دا٘ؾجٛیی ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ؽیزاس ،ؽیزاس ،ایزاٖ
آدرط :ثٛؽٟز -دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ثٛؽٟز
پغت اِىتز٘ٚیىی.comsima.afrshte3@gmal :
تّفٗ07734853674 :
3
4
5

دا٘ؾجٛی وبرؽٙبعی ارؽذ آٔٛسػ ثٟذاؽت ،دا٘ؾىذ ٜثٟذاؽت ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی ثٛؽٟز ،ثٛؽٟز ،ایزاٖ؛
وبرؽٙبعی ارؽذ ،اپیذٔیِٛٛصی ،دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی اففٟبٖ ،اففٟبٖ ،ایزاٖ.
دا٘ؾجٛی رٚا٘ؾٙبعی ثبِیٙی ٚ،احذ ػّ ْٛتحمیمبت ثٛؽٟز،ثٛؽٟز،ایزاٖ
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 41/2 ٚ 24/9درفذ ٌشارػ ؽذ ٜاعت .ایٗ ٔیشاٖ در پغزاٖ
ثیؼ اس دختزاٖ ،در ٔٙبعك رٚعتبیی ثیؾتز اس ٔٙبعك ؽٟزی ٚ
در پبی ٝع ْٛاثتذایی ثیؼ اس عبیز پبیٞٝب ٌشارػ ؽذ ٜاعت (،5
.)12-9
ثب تٛج ٝث ٝؽیٛع ٔتفبٚت ایٗ اختالالت در اعتبٖٞبی
وؾٛر ؤ ٝیتٛا٘ذ ثٝدِیُ اعتفبد ٜاس اثشارٞبی ٔتٛٙع عٙجؼ
ایٗ ٔؾىالت ٕٞ ٚچٙیٗ تٛٙع فزٍٙٞی در عزاعز وؾٛر ثبؽذ
 ٚثب در٘ظز ٌزفتٗ پیبٔذٞبی ٔخزّة اختالالت رفتبری ،ثز آٖ
ؽذیٓ پضٞٚؾی در ایٗ سٔی ٝٙا٘جبْ دٞیٓ .ثذیٗ ٔٙظٛر
پضٞٚؼ حبضز ثب ٞذف تؼییٗ ؽیٛع اختالالت رفتبری ٚ
ػٛأُ ٔزتجظ ثب آٖ در ؽٟزعتبٖ دؽتغتبٖ ا٘جبْ ؽذ تب در
ثز٘بٔٝریشیٞبی ثؼذی اعتبٖ ثزای رفغ آٖ تالػ ٌزدد.
روش تحقیق
پضٞٚؼ حبضز یه ٔغبِؼ ٝتٛفیفی -تحّیّی اس ٘ٛع
ٔمغؼی ٔیثبؽذ .جبٔؼٛٔ ٝرد ٔغبِؼ ٝدا٘ؼآٔٛساٖ دختز  ٚپغز
ٔمغغ اثتذایی ٔٙبعك ؽٟزی ؽٟزعتبٖ دؽتغتبٖ ثٛد.
ؽٟزعتبٖ دؽتغتبٖ در ؽزق اعتبٖ ثٛؽٟز ثشرٌتزیٗ
ؽٟزعتبٖ اعتبٖ ثب ٘256561فز جٕؼیت ؽبُٔ  8ؽٟز 192 ٚ
رٚعتب ٔیثبؽذ .حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛثب تٛج ٝث ٝؽیٛع اختالالت رفتبری
ٌشارػؽذ ٜدر ٔغبِؼٔ ٝؾبث ٚ )10()P=22/5( ٝثب در
٘ظزٌزفتٗ خغبی 5درفذ٘804 ،فز ثزآٚرد ؽذ .ثب تٛج ٝثٝ
خٛؽٝایثٛدٖ یىی اس ٔزاحُ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی ،اثز عزح ٔؼبدَ 1/5
در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ .ثٙٔٝظٛر ٔمبیغ ٝاختالالت رفتبری در دٚ
جٙظ  ٚعجمٝثٙذی ثز اعبط جٙغیّت 402 ،دختز  402 ٚپغز
ا٘تخبة ؽذ و ٝدر ٟ٘بیت  767پزعؾٙبٔ ٝتىٕیُ ٌزدیذ.
در ایٗ پضٞٚؼ دا٘ؼآٔٛساٖ ثب رٚػ ٌٕ٘ٝ٘ٛیزی تقبدفی
چٙذٔزحّٝای ا٘تخبة ؽذ٘ذ؛ ث ٝایٗ فٛرت و ٝاثتذا فٟزعتی اس
تٕبْ ٔزاوش ؽٟزی ثب تؼذاد ٔذارط اثتذایی  ٚتؼذاد
دا٘ؼآٔٛساٖ دختز  ٚپغز ٔؾخـ ٌزدیذٔ .زحّ ٝا ،َٚا٘تخبة
تقبدفی ؽٟزٞب ثٛد و5 ٝؽٟز ثٝفٛرت تقبدفی ا٘تخبة ؽذ.
در ٔزحّ ٝدٔ 13 ْٚذرع ٝثٝرٚػ تقبدفی ا٘تخبة  ٚدر آخز
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مقدمه
اختالالت رفتبری وٛدوبٖ ،اختالالت ٘بتٛاٖوٙٙذٜای
ٞغتٙذ و ٝدر اٚایُ دٚر ٜاثتذایی دیذ ٜؽذ ٚ ٚ ٜثیٗ عٙیٗ
 8-15عبٍِی ث ٝثیؾتزیٗ ٔمذار خٛد ٔیرعٙذ .ایٗ اختالالت
ثزای وٛدن ،خب٘ٛادٔ ٚ ٜؼّٕبٖ ثبػث ثزٚس ٔؾىالت ثغیبری
ٔیؽ٘ٛذ ( .)1اختالالت رفتبری ؽبُٔ :وبٞؼ تٛج،ٝ
اختالالت رفتبر ٔخزّة ،اختالالت تیه  ٚخّمی ،اختالالت
اضغزاثی ِىٙت سثبٖ  ٚوتهوبری ،ثٔٝمذار فزاٚاٖ ویفیت
س٘ذٌی  ٚیبدٌیزی وٛدوبٖ  ٚعالٔت رٚاٖ آٟ٘ب را در
ثشرٌغبِی تحت تأثیز خٛد لزار ٔیدٙٞذ (.)3 ،2
ثزرعیٞبی ا٘جبْؽذ٘ ٜؾبٖ داد و ٝاٌز چٚ ٝضؼیت
س٘ذٌی  ٚاجتٕبػی در ثیؾتز وؾٛرٞبی د٘یب در حبَ ثٟجٛد
اعتِٚ ،ی ٔؾىالت رفتبری ثب عزػت ثیؾتزی اسدیبد یبفتٝ
اعت (ٔ .)4غبِؼبت ٘ؾبٖ ٔیدٞذ و ٝػٛأّی ٔب٘ٙذٔ :ؾىالت
در ٖٚخب٘ٛاد ،ٜارتجبط وٛدن ثب ٚاِذیٗ  ٚػٛأُ ٔزتجظ ثب
ٔذرعٕٞ ٝب٘ٙذ :رٚاثظ ثیٗ ٔؼّٓ  ٚدا٘ؼآٔٛساٖ ٘ ٚیش رٚاثظ
خٛد آٟ٘ب ثب یىذیٍزٚ ،ضؼیت تحقیّی  ٚویفیت عغح آٔٛسػ؛
عٗ ،جٙظ  ٚثٟزٜٛٞؽی ثٝػٛٙاٖ ػٛأُ ٚراثتی  ٚػٛأُ
فزٍٙٞی  ٚاجتٕبػیٕٟٔ ،تزیٗ دالیُ ثزٚس ٔؾىالت رفتبری
اعت (.)5
ثز اعبط اػالْ عبسٔبٖ جٟب٘ی ثٟذاؽت ( ،)1998ؽیٛع
اختالالت رفتبری در وٛدوبٖ عٙیٗ  3تب  15عبَ در
وؾٛرٞبی تٛعؼٝیبفت 5 ٝتب 15درفذ ٔیثبؽذ و ٝایٗ ٔیشاٖ در
وؾٛرٞبی درحبَ تٛعؼٌ ٓٞ ٝشارػ ؽذ ٜاعت ( .)4ؽیٛع
اختالالت رفتبری در دا٘ؼآٔٛساٖ چیٙی در پغزاٖ 12/5درفذ
 ٚدر دختزاٖ 8/3درفذ ،در أبرات ٔتحذ ٜػزثی ثز اعبط فزْ
ٚاِذیٗ 11/8درفذ  ٚدر وؾٛر پبوغتبٖ 9/8درفذ ٌشارػ
ٌزدیذ و ٝاختالالت ضذّ اجتٕبػی یىی اس ؽبیغتزیٗ
اختالالت رفتبری ثٛد ( .)8-6در فٙال٘ذ ٘یش ؽیٛع اختالالت
رفتبری 11/2درفذ  ٚدر صاپٗ 12درفذ ٌشارػ ؽذ ٜاعت
( .)1در ایزاٖ ٔیشاٖ ؽیٛع اختالالت رفتبری در تٟزاٖ ،اعتبٖ
فبرط ،ایالْ ،عبری  ٚؽٟزوزد ثٝتزتیت،5/5 ،24/4 ،20/3 :
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هجله علوي دانطگاه علوم پشضكي بيزجند

ٕ٘یؽٛد  ٚدا٘ؼآٔٛساٖ ثٝفٛرت ویفی-تٛفیفی عٙجیذٜ
ٔیؽ٘ٛذ ،چٟبر عغح ػبِی ،خٛةٔ ،تٛعظ  ٚضؼیف در ٘ظز
ٌزفت ٝؽذ.
ثزای تجشی ٚ ٝتحّیُ اعالػبت اثتذا ثب اعتفبد ٜاس آٔبر
تٛفیفی ،درفذ ؽیٛع ٔحبعج ٝؽذ  ٚعپظ اس عزیك رٚػ
رٌزعیِ ٖٛجغتیه ،رٚاثظ ثیٗ ٔتغیّزٞب ثب اعتفبد ٜاس
٘زْافشار ٛٔ STATA12رد ثزرعی لزار ٌزفت .عغح
ٔؼٙیداری ثزای ٔحبعجبت  0/05در ٘ظز ٌزفت ٝؽذ .عزح
ٔمبِ ٝحبضز ث ٝتقٛیت وٕیت ٝاخالق دا٘ؾٍب ٜػّ ْٛپشؽىی
ؽیزاس ثب ؽٕبر 94-01-42-11198 ٜرعیذ ٜاعت.
یافتهها
اس وُ افزاد ٔٛرد ٔغبِؼ٘ 767( ٝفز)٘453 ،فز پغز
(٘314 ٚ )%59/1فز دختز ( )%40/9ثٛد٘ذ .ثز حغت
پبیٝتحقیّی ،تؼذاد دا٘ؼآٔٛساٖ پبی ٝا٘116 َٚفز (،)%15/1
د٘129 ْٚفز ( ،)%16/8ع٘122 ْٛفز ( ،)%15/9چٟبرْ ٘134فز
( ،)%17/4پٙجٓ ٘139فز ( ٚ )%18/1ؽؾٓ ٘127فز ()%16/5
ثٛد .دأ ٝٙعّٙی ؽزوتوٙٙذٌبٖ  6-13عبَ ٔ ٚیبٍ٘یٗ عّٙی
آٟ٘ب  9/53±1/88عبَ ثٛد.
یبفتٞٝب ٘ؾبٖ داد و ٝاس وُ افزاد ٔٛرد ٔغبِؼ٘ 559 ،ٝفز
عبِٓ ٘ 208 ٚفز ٔجتال ث ٝاختالالت رفتبری ثٛد٘ذ .ؽیٛع وّی
اختالالت رفتبری در دا٘ؼآٔٛساٖ ٔمغغ اثتذایی ؽٟزعتبٖ
دؽتغتبٖ 27درفذ  ٚدر د ٚجٙظ پغز  ٚدختز ثٝتزتیت:
33درفذ 17 ٚدرفذ ثٛد و ٝایٗ ٔیشاٖ در پغزاٖ د ٚثزاثز
دختزاٖ ثٛد .در جذ َٚیه ،فزاٚا٘ی اختالالت رفتبری در
دا٘ؼآٔٛساٖ ثز حغت اعالػبت دٌٔٛزافیه آٔذ ٜاعت.
در ایٗ پضٞٚؼ ثزای ثزرعی ارتجبط ثیٗ ٔتغیّزٞبی
دٌٔٛزافیه  ٚاختالالت رفتبری اس ٔذَ رٌزعیِ ٖٛجغتیه
اعتفبد ٜؽذ .اثتذا تهته ٔتغیّزٞب ثٝفٛرت تهٔتغیّزٚ ٜارد
ٔذَ ٌزدیذ؛ عپظ ٔتغیّزٞبیی و P ٝوٕتز اس  0/25داؽتٙذ،
ٚارد ٔذَ ٟ٘بیی ؽذ و٘ ٝتبیج آٖ در جذ 2 َٚآٔذ ٜاعت .در
ایٗ ٔغبِؼ ،ٝراثغ ٝثیٗ اختالالت رفتبری ثب جٙغیّت ،عٗ،
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ا٘تخبة تقبدفی دا٘ؼآٔٛساٖ (حجٓ ٕ٘٘ 767 ٝ٘ٛفز) ا٘جبْ
ٌزدیذ .تؼذاد  4ؽٟز اس  5ؽٟز ا٘تخبةؽذ ،ٜدارای تؼذاد
جٕؼیّت یىغبٖ (٘120فز) ثٛد٘ذ؛ ثٙبثزایٗ ٞزوذاْ اس ایٗ
4ؽٟز ،ثٝعٛر ٔؾبث٘ 120 ٝفز اس جٕؼیّت ٕ٘ ٝ٘ٛرا ث ٝخٛد
اختقبؿ داد٘ذ .ثیؾتزیٗ حجٓ ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝؽٟز ثزاسجبٖ (322
٘فز) ؤ ٝزوش ؽٟزعتبٖ ثٛد ٚ ٜدارای ثیؾتزیٗ تؼذاد جٕؼیّت
ثٛد ،تؼّّك ٌزفت.
ثؼذ اس ا٘تخبة خٛؽٝای ٔذارط در ؽٟزٞبٞ ،ز ؽؼ پبیٝ
تحقیّی ا٘تخبة ؽذ٘ذ  ٚدا٘ؼآٔٛساٖ در والط ثٝفٛرت
عیغتٕبتیه ا٘تخبة ٌزدیذ٘ذ .اعبٔی اس دفتز والط اعتخزاج
 ٚثٔ ٝؼّٓ تحٛیُ داد ٜؽذ  ٚدر ٔٛرد چٍٍ٘ٛی پزوزدٖ
پزعؾٙبٔٞٝب تٛضیحبت السْ ارائٌ ٝزدیذ .ثزای تىٕیُ ٞز
پزعؾٙبٔ 30 ٝدلیمٚ ٝلت اختقبؿ داد ٜؽذ .پزوزدٖ
پزعؾٙبٔ ٝتٛعظ ٔؼّٓ وبٔالً اختیبری ثٛد .پزعؾٙبٔٞٝبی ٔٛرد
اعتفبد ،ٜفزْ ٔؼّٓ راتز  ٚپزعؾٙبٔٚ ٝیضٌیٞبی دٌٔٛزافیه
دا٘ؼآٔٛساٖ ثٛد .پزعؾٙبٔ ٝراتز تٛعظ  Michael Rutterدر
عبَ  1967عبخت ٝؽذ  ٚدارای ٔ 31بد ٜاعت و ٝاظٟبر
ٔیدار٘ذ ،پبیبیی پیؼآسٔ ٚ ٖٛپظآسٔ ٖٛآٖ ث ٝفبفّ ٝدٔ ٚبٜ
 0/89ثٛد ٜاعت ( .)11ایٗ پزعؾٙبٔ ٝدارای پٙج حیغ ٝؽبُٔ:
پزخبؽٍزی  ٚثیؼفؼبِی ،رفتبرٞبی ضذّ اجتٕبػی ،اضغزاة ٚ
افغزدٌی٘ ،بعبسٌبری اجتٕبػی  ٚاختالَ وٕجٛد تٛجٔ ٝیثبؽذ.
حیغ ٝا ٚ َٚچٟبرْ  7عؤاَ ،حیغ ٝد ٚ ْٚع 6 ْٛعؤاَ ٚ
حیغ ٝپٙجٓ  5عؤاَ را ث ٝخٛد اختقبؿ داد٘ذ .در ایٗ
پزعؾٙبٔ ٝپبعخٞب ثٝفٛرت «٘ذارد»« ،تب حذٚدی» ٚ
«وبٔالً» ٔیثبؽذ و ٝثٞ ٝزیه اس ایٗ پبعخٞب ثٝتزتیت :أتیبس
 2 ٚ 1 ،0تؼّّك ٔیٌیزد .در فزْ ٔ 31بدٜای آٖ در ایزاٖٕ٘ ،زٜ
 ٚ 13ثبالتز ثزای تٕبیش ثیٗ افزاد ثٟٙجبر  ٚافزاد دارای ٔؾىُ
رفتبری ،تؼییٗ ؽذ ٜاعت ( .)3رٚایی  ٚپبیبیی ایٗ پزعؾٙبٔٝ
در یىی اس ٔغبِؼبت ایزاٖ ثٝتزتیت ٌ 0/91 ٚ 0/76شارػ ؽذ
( .)1ثزای عٙجؼ پبیبییٔ ،غبِؼ ٝپبیّٛتی ا٘جبْ ؽذ و ٝپبیبیی
 0/83ثٝدعت آٔذ .در ٔٛرد ٚضؼیت تحقیّی ثب تٛج ٝث ٝایٙىٝ
در حبَ حبضز در ٔذارط اس رٚػ «ٕ٘زٜدٞی» اعتفبدٜ
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ٚضؼیت تحقیّی ،عغح تحقیّی  ٚؽغُ پذر ٔٛرد ارسیبثی
لزار ٌزفت و٘ ٝتبیج حبوی اس ٚجٛد تفبٚت ٔؼٙیدار ثیٗ ایٗ

هاله قائن و هوكاراى

چٙذ ٔتغیّز ثب اختالالت رفتبری ثٛد (.)P<0/05

جدول  -1توزيع فراوانی مطلق و نسبی اختالالت رفتاري دانصآموزان ابتدايی بر حسب ويژگیهاي فردي

متغیّر
 ٕٝٞؽزوتوٙٙذٌبٖ
جٙظ

پبی ٝتحقیّی

ٚضؼیت تحقیّی

تحقیالت پذر

تحقیالت ٔبدر

ؽغُ پذر

ؽغُ ٔبدر
حیبت پذر
حیبت ٔبدر
ٚضؼیت عالق
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پغز
دختز
اَٚ
دْٚ
عْٛ
چٟبرْ
پٙجٓ
ؽؾٓ
ضؼیف
ٔتٛعظ
خٛة
ػبِی
ثی عٛاد
اثتذایی
رإٙٞبیی
دیپّٓ
دا٘ؾٍبٞی
ثی عٛاد
اثتذایی
رإٙٞبیی
دیپّٓ
دا٘ؾٍبٞی
ثیىبر
آساد
وؾبٚرس
وبرٔٙذ
ؽبغُ
خب٘ ٝدار
س٘ذٜ
فٛت ؽذٜ
س٘ذٜ
فٛت ؽذٜ
ثذ ٖٚعالق
عالق

كمتر از 13
تعداد ()%
(559 )72/9
)301(66/4
)258(82/2
)75(64/6
)86(66/6
)93(76/2
)102(76/1
)112(80/5
)91(71/6
)44(41/1
)107(64/1
)187(78/2
)221(87
)60(63/8
)133(69/3
)112(70/4
)153(77/3
)101(81/5
)78(64/5
)189(72/1
)91(67/9
)139(81/3
)62(78/5
)8(47/1
)347(71/1
)56(70/9
)148(80/9
)41(63/1
)518(73/8
)543(73/3
)16(61/5
)556(73/1
)3(50/0
)536(74/2
)23(51/1

تعداد ()%
(208 )27/1
)152(33/6
)56(17/8
)41(35/3
)43(33/4
)29(23/7
)32(23/9
)27(19/5
)36(28/4
)63(58/9
)60(35/9
)52(21/8
)33(13
)34(36/2
)59(30/7
)47(29/6
)45(22/7
)23(18/5
)43(35/5
)73(27/9
)43(32/1
)32(18/7
)17(21/5
)9(52/9
)141(28/9
)23(29/1
)35(19/1
)24(36/9
)184(26/2
)198(26/7
)10(38/5
)205(26/9
)3(50/0
)186(25/8
)22(48/9
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اختالل رفتاري
بیشتر از 13

دوره  ،52ضواره  ،5تابستاى 7931

هجله علوي دانطگاه علوم پشضكي بيزجند

جدول  -2تحلیل رگرسیون چندگانه براي بررسی رابطه اختالالت رفتاري با ويژگیهاي فردي دانصآموزان
مدل تک متغیره

عٗ

0/91
2/32
1/38
1/26
0/78
0/79
0/60
9/58
3/75
1/86
2/48
1/94
1/84
1/29
2/01
1/40
1/72
0/83
4/75
1/71
1/73

پغز
جٙظ
دختز
اَٚ
دْٚ
عْٛ
پبیٝ
تحقیّی
چٟبرْ
پٙجٓ
ؽؾٓ
ضؼیف
ٔتٛعظ
ٚضؼیت
تحقیّی
خٛة
ػبِی
ثی عٛاد
اثتذایی
رإٙٞبیی
تحقیالت پذر
دیپّٓ
دا٘ؾٍبٞی
ثیعٛاد
اثتذایی
تحقیالت
رإٙٞبیی
ٔبدر
دیپّٓ
دا٘ؾٍبٞی
ثیىبر
آساد
ؽغُ پذر
وؾبٚرس
وبرٔٙذ
ؽبغُ
ؽغُ ٔبدر
خب٘ ٝدار
س٘ذٜ
حیبت پذر
فٛت ؽذٜ
س٘ذٜ
حیبت ٔبدر
فٛت ؽذٜ
ثذ ٖٚعالق
ٚضؼیت عالق
عالق
تؼذاد اػضبی خب٘ٛادٜ
رتج ٝتِٛذ

95% CI

0/83
1/64
0/80
0/74
0/44
0/45
0/34

2/37
2/15
1/39
1/37
1/07
-

5/63
2/31
1/15

16/30
6/08
3/00
-

1/34
1/12
1/04
0/73

4/61
3/36
3/24
2/26
-

1/04
0/77
0/90
0/43

3/86
2/56
3/29
1/62
-

1/71
1/13
0/94

-

1/64

0/99
3/29

13/20
2/60
3/19
-

2/80

0/96

P-value

OR=1

95% CI

P-value

-

-

-

0/034
0/001
0/242
0/388
0/412
0/412
0/089
0/001
0/001
0/011
0/004
0/017
0/034
0/372
0/036
0/264
0/100
0/604
0/003
0/011
0/076

1/99
8/97
3/73
1/79
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/065

2/42

1/86

0/91
-

16/23
6/35
3/00

4/96
2/19
1/07

4/81

1/22

0/001
0/001
0/001
0/027
-

0/011

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0/190

0/16

1/71

0/76

-

2/71

-

0/54

-

2/75
1/06
1/06

3/84
13/54
-

1/50
0/96
0/95

5/06
1/18
1/19

0/87

0/03

0/034

-

-

-

-

0/224

-

-

-

-

-

-

-

0/001
0/184
0/261

7/74

32/40

1/85
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متغیر

OR=1

مدل چند متغیره

0/005

-

-

-

-

-

-
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بحث
رفتبرٞبی ٘بٙٞجبر ،دأ ٝٙسیبدی اس ٔؾىالت دٚراٖ
وٛدوی  ٚثشرٌغبِی را ؽبُٔ ٔیؽٛد .ایٗ رفتبرٞب ٔیتٛا٘ٙذ ثز
پیؾزفت تحقیّی دا٘ؼآٔٛساٖ تأثیز ػٕذ ٜداؽت ٝثبؽٙذ.
ثٙبثزایٗ ثبیذ ثب ؽٙبعبیی سٚدٍٙٞبْ  ٚدرٔبٖ عزیغ ایٗ
148

اختالالت  ٚاجزای ثز٘بٔٞٝبی آٔٛسؽی ثزای خب٘ٛادٜٞب ٚ
ٔؼّٕیٗ ٔذارط ،اس ؽیٛع ثیؾتز ایٗ اختالالت  ٚآعیتٞبی
٘بؽی اس آٟ٘ب جٌّٛیزی وزد.
٘تبیج ایٗ پضٞٚؼ ٘ؾبٖ داد و27 ٝدرفذ اس دا٘ؼآٔٛساٖ
ؽٟزعتبٖ دؽتغتبٖ ،دارای اختالَ رفتبری ٞغتٙذٔ .یشاٖ
اختالالت رفتبری در ٔغبِؼ ٝثزجؼّی ٕٞ ٚىبراٖ در وزج
13/7درفذ ،در ٔغبِؼ ٝجالِیبٖ در ٕٞذاٖ 16/1درفذ  ٚدر
ٔغبِؼ ٝرجبیی ٕٞ ٚىبراٖ در ٔؾٟذ 20درفذ ٌشارػ ؽذ (،3
 )14 ،13و٘ ٝتبیج پضٞٚؼ حبضز اس ٘تبیج ٔغبِؼبت ثیبٖؽذٜ
ثبالتز ٔیثبؽذ .ایٗ تفبٚت را ٔیتٛاٖ ٘بؽی اس ٚجٛد
فزًٞٙٞبی ٔختّف  ٚاعتفبد ٜاس اثشارٞبی ٔختّف عٙجؼ در
اعتبٖٞبی وؾٛر دا٘غت .در ٔغبِؼ ٝاعالٔی ٝدر ایزاٖ ،ثزای
عٙجؼ اختالَ رفتبری اس پزعؾٙبٔ ٝػالئٓ ٔزضی وٛدوبٖ
( )CSI=4اعتفبد ٜؽذ ٜاعت (.)4
ٔیشاٖ ؽیٛع اختالَ رفتبری ٌشارػؽذ ٜدر ٔغبِؼ ٝحبضز
تبحذٚدی اس ٔیشاٖٞبی ؽیٛع ٌشارػؽذ ٜدر ٔغبِؼبت Qu
(15/24درفذ) ٕٞ ٚىبراٖ در چیٗٚ )%11/8( Eapen ،
ٕٞىبراٖ در أبرات ٔتحذٚ )%19/1( Merikangas ٚ ٜ
ٕٞىبراٖ در آٔزیىب ثیؾتز اعت ()15 ،7 ،2؛ أب اس ٔیشاٖ ؽیٛع
ٌشارػؽذ ٜدر ٔغبِؼٕٞ ٚ Ndetei ٝىبراٖ ( )%37در وٙیب،
وٕتز ٔیثبؽذ (.)16ا٘جبْؽذ .)16( ٜدر وؾٛر ٔب ثٝدِیُ
ثبالثٛدٖ فزس٘ذعبالری در خب٘ٛادٜٞب،چٙذتزثیتیثٛدٖ فزس٘ذاٖ ٚ
ػذْ ٕٞبٍٙٞی ثیٗ پذر ٔ ٚبدر در تزثیت فزس٘ذاٖ ،ؽب٘ظ اثتال
ث ٝاختالالت رفتبری افشایؼ پیذا ٔیوٙذ.
یبفتٞٝبی ٔغبِؼ ٝحبضز ٘ؾبٖدٙٞذ ٜؽیٛع ثیؾتز
اختالالت رفتبری در پغزاٖ ٘غجت ث ٝدختزاٖ ثٛد؛ ثٝعٛری
و ٝایٗ ٔیشاٖ در پغزاٖ 33درفذ  ٚدر دختزاٖ 17درفذ ثٛد
و ٝایٗ اختالف اس ِحبػ آٔبری ٔؼٙیدار ثٛدٔ .ذَ چٙذٔتغیّزٜ
ِجغتیه ٘ؾبٖ داد ،پغزثٛدٖ ؽب٘ظ داؽتٗ اختالَ رفتبری را
1/9ثزاثز ٔیوٙذ .ایٗ ٘تبیج ثب ٘تبیج ٔغبِؼبت ا٘جبْؽذ ٜدر
سٔی ٝٙاختالالت رفتبری تبحذٚدی ٔؾبث ٝثٛد (،12 ،10 ،3
 .)13پغزاٖ ٘غجت ث ٝدختزاٖ ،اس ٘ظز ٔحیغی آعیتپذیزتز٘ذ؛
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در ٔزحّ ٝثؼذ در ٔذَ تهٔتغیّز ٜپبی ٝتحقیّی ٚارد ٔذَ
ؽذ٘ .تبیج ٘ؾبٖ داد ،دا٘ؼآٔٛساٖ پبیٞٝبی تحقیّی اٚ َٚ
د ْٚدر ٔمبیغ ٝثب دا٘ؼآٔٛساٖ پبی ٝؽؾٓ ؽب٘ظ ثیؾتز  ٚعٝ
پبی ٝثؼذی ؽب٘ظ وٕتزی ثزای اثتال ث ٝاختالالت رفتبری
داؽتٙذ و ٝایٗ افشایؼ  ٚوبٞؼ اس ِحبػ آٔبری ٔؼٙیدار ٘جٛد.
در ٔٛرد ٚضؼیت اؽتغبَ ٔبدر ٘یش فزس٘ذاٖ ٔبدراٖ ؽبغُ ٘غجت
ثٔ ٝبدراٖ خب٘ٝدار ،ؽب٘ظ ثیؾتزی ثزای اثتال ث ٝاختالالت
رفتبری داؽتٙذ؛ أب ایٗ تفبٚت اس ِحبػ آٔبری ٔؼٙیدار ٘جٛد.
ٔتغیّز ثؼذی ٔٛرد ثزرعیٚ ،ضؼیت حیبت ٚاِذیٗ ثٛد٘ .تبیج
٘ؾبٖ داد ،فٛت پذر ٘غجت ث ٝس٘ذٜثٛدٖ پذر ؽب٘ظ اثتالی
دا٘ؼآٔٛساٖ ث ٝاختالالت رفتبری را  1/7ثزاثز ٔیوزد و ٝایٗ
افشایؼ اس ِحبػ آٔبری ٔؼٙیدار ٘جٛد؛ در ٘تیج ٝثٝػٛٙاٖ ػبُٔ
خغز اثتال ث ٝاختالالت رفتبری در دا٘ؼآٔٛساٖ ٔحغٛة
ٍ٘زدیذ .فٛت ٔبدر ٘یش ثب اختالَ رفتبری راثغٝای ٘ذاؽت.
ٕٞچٙیٗ ارتجبعی ثیٗ رتج ٝتِٛذ وٛدن  ٚتؼذاد اػضبی
خب٘ٛاد ٜثب اختالَ رفتبری ٔؾبٞذ٘ ٜؾذ.
ثؼذ اس ا٘جبْ ٔذَ تهٔتغیّزٔ ،ٜتغیّزٞبیی و ٝعغح
ٔؼٙیداری آٟ٘ب  ٚ 0/25وٕتز ثٛدٚ ،ارد ٔذَ ٟ٘بیی ؽذ٘ذ وٝ
٘تبیج آٖ در جذ٘ 2 َٚؾبٖ داد ٜؽذ ٜاعت .در ا٘تٟب ٔتغیّز
جٙظٚ ،ضؼیت تحقیّی دا٘ؼآٔٛساٖ ،فٛت پذرٚ ،ضؼیت
عالق ٚاِذیٗ  ٚؽغُ ٔبدر ٔؼٙیدار ؽذ ( .)P<0/05ثزرعی
ٚضؼیت حیبت پذر ٘ؾبٖ داد ،در ٔذَ چٙذٔتغیّز ٜثزخالف ٔذَ
تهٔتغیّز ،ٜفٛت پذر ٘غجت ث ٝس٘ذٜثٛدٖ پذر ،ؽب٘ظ داؽتٗ
اختالَ رفتبری را 84درفذ وبٞؼ ٔیدادٚ .ضؼیت تحقیّی
پبییٗتز ٘یش ٕٞچٙبٖ ؽب٘ظ اثتال ث ٝاختالالت رفتبری را
چٙذثزاثز افشایؼ ٔیداد.
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اختالالت رفتبری ثزرعی ٌزدیذ٘ .تبیج ٘ؾبٖ داد وٝ
دا٘ؼآٔٛسا٘ی و ٝاس ٚضؼیت تحقیّی ثٟتزی ثزخٛردار ٞغتٙذ،
خغز وٕتزی ثزای اثتالی آٟ٘ب ث ٝاختالالت رفتبری ٚجٛد
دارد .ایٗ ٘تیج ٝثب ٘تبیج ٔغبِؼبت ا٘جبْؽذ ٜدر ایٗ سٔیٝٙ
ٕٞغٔ ٛیثبؽذ (ٞ .)20 ،12زچٚ ٝضؼیت تحقیّی ثٟتز
ٔیؽٛد ،ؽیٛع ایٗ رفتبرٞبی ٘بٙٞجبر وبٞؼ چؾٍٕیز پیذا
ٔیوٙذ و ٝػّت آٖ داؽتٗ تٕزوش  ٚآرأؼ ٘ ٚیش ٘جٛد اعتزط
در ایٗ وٛدوبٖ ٔیثبؽذ؛ ٕٞچٙبٖ و ٝدا٘ؼآٔٛساٖ ثب
درجٞٝبیی اس اختالالت رفتبری ثٝدِیُ ٘مـ تٛج،ٝ
پزخبؽٍزی  ٚاضغزاة ،لذرت تٕزوش  ٚیبدٌیزی پبییٗتزی
خٛاٙٞذ داؽت و ٝایٗ ٔیتٛا٘ذ در ٚضؼیت تحقیّی آٟ٘ب ٔؤثّز
ثبؽذٔ .یتٛاٖ ٔتذوّز ؽذ ،وغب٘ی وٚ ٝضؼیت تحقیّی ثٟتزی
دار٘ذٔ ،ؼٕٛالً اس ٔٛلؼیتٞبی التقبدی  ٚاجتٕبػی ثٟتزی در
خب٘ٛاد ٜثزخٛردار ٞغتٙذ  ٚایٗ افزاد دارای ٟٔبرتٞبی ثبالتزی
ٞغتٙذ؛ در ٘تیج ٝاختالالت ٘بٙٞجبر وٕتزی خٛاٙٞذ داؽت.
ایٗ پضٞٚؼ ٘یش ٔب٘ٙذ دیٍز ٔغبِؼبت ،ثب ٔحذٚدیتٞبیی
ٕٞزا ٜثٛد .ػذْ ٕٞىبری ثزخی اس ٔؼّٕبٖ ٔذارط ٘ ٚجٛد
اٍ٘یش ٜثزای پزوزدٖ پزعؾٙبٔٞٝب اس ٘مبط ضؼف ایٗ ٔغبِؼٝ
ثٛد .اس دیٍز ٘مبط ضؼف ایٗ پضٞٚؼ ٔیتٛاٖ ث٘ ٝجٛد فزْ
ٚاِذیٗ راتز در وٙبر فزْ ٔؼّٓ ثٙٔٝظٛر ا٘جبْ ٔمبیغ ٝثٟتز،
اؽبر ٜوزدٕٞ .چٙیٗ در ایٗ ٔغبِؼ ٝفمظ ٔذارط ؽٟزی ٔٛرد
ثزرعی لزار ٌزفتٙذ .پیؾٟٙبد ٔیؽٛد پضٞٚؼٞبی آتی ثز رٚی
دا٘ؼآٔٛساٖ رٚعتبیی ثزای ا٘جبْ ٔمبیغ ٝثٝخقٛؿ ثٙٔٝظٛر
ارسیبثی عجه س٘ذٌی ،ا٘جبْ ٌزدد.
نتیجهگیری
ثبیذ تٛج ٝداؽت و ٝعبَٞبی أ َٚذرع٘ ٝمؼ ثشرٌی در
ٔٛفمیتٞبی تحقیّی  ٚعالٔت رٚا٘ی وٛدوبٖ ایفب ٔیوٙذ ٚ
ثب وبٞؼ ٔؾىالت در ایٗ دٚراٖ ،اس ؽیٛع ٔؾىالت ٚخیٓتز
در ثشرٌغبِی جٌّٛیزی ث ٝػُٕ خٛاٞذ آٔذ .ثب تٛج ٝث ٝایٙىٝ
ثزای داؽتٗ جبٔؼٝای عبِٓ ٘یبسٔٙذ فزس٘ذا٘ی عبِٓ اس ٘ظز
رٚحی  ٚرٚا٘ی ٞغتیٓ ،تٛج ٝث ٝایٗ أز ضزٚری اعت .در ایٗ
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ٕٞچٙبٖ و ٝثیؾتز در ٔؼزك ا٘ٛاع ثیٕبریٞب ٔ ٚزي ٔ ٚیز
ٞغتٙذٕٞ .چٙیٗ در فزًٞٙٞبی ٔختّف ٘غجت ث ٝتزثیت
پغزاٖ  ٚدختزاٖ تفبٚتٞبیی ٚجٛد دارد و٘ ٝمؼ جٙغیّت را
در اختالالت رفتبری پزرً٘تز ٔیوٙذٕٞ .چٙیٗ ٔیشاٖ ؽیٛع
ثیؾتز را ٔیتٛاٖ ثٝدِیُ ٘بفزٔب٘یٞبی ثیؾتز پغزاٖ ،تحزّن
ثیؾتز  ٚحٛاطپزتی آٟ٘ب دا٘غت.
٘تبیج ایٗ ٔغبِؼ٘ ٝؾبٖ داد ،عغح تحقیالت پبییٗ
ٚاِذیٗ ؽب٘ظ ٔؾىالت رفتبری را در وٛدوبٖ افشایؼ ٔیدٞذ
و ٝایٗ افشایؼ ثزاعبط آسٖٔٞٛبی آٔبری ٔؼٙیدار ٘جٛد.
حجیجی ٕٞ ٚىبراٖ ٘ؾبٖ داد٘ذ ،ثبالثٛدٖ عغح تحقیالت
ٚاِذیٗ ثبػث وبٞؼ اختالالت رفتبری در اػٕبَ فزس٘ذاٖ
ٔیؽٛدٕٞ .چٙیٗ جالِیبٖ در تحمیك خٛد ٌشارػ ٕ٘ٛد ،ثب
ثبالتزرفتٗ ٔذرن تحقیّی ٚاِذیٗ ،احتٕبَ ٚلٛع اختالَ
رفتبری در وٛدوبٖ وبٞؼ ٔییبثذ (.)17 ،3
ٔغبِؼ ٝحبضز ٘ؾبٖ داد ،اؽتغبَ ٔبدر ،ؽب٘ظ اثتال ثٝ
اختالَ رفتبری را افشایؼ ٔیدٞذ .ایٗ ٘تیج ٝثب ثب ٘تبیج
ٔغبِؼ ٝرٚالی ٕٞ ٚىبراٖ  ٚدرخؾب٘پٛر ٕٞ ٚىبراٖ ٕٞخٛا٘ی
٘ذارد ( .)18 ،12راثغ ٝػبعفی ثیٗ ٔبدر  ٚفزس٘ذ اس ثٚٝجٛد
آٔذٖ ٔؾىالت رٚا٘ی در وٛدن جٌّٛیزی ٔیوٙذ ٔ ٚبدراٖ
ؽبغُ ثٝدِیُ ٘ذاؽتٗ ٚلت وبفی  ٚخغتٍی ٘بؽی اس فؼبِیت
ثیز ٖٚاس ٔحیظ خب٘ٚ ،ٝلت وٕتزی را ثزای فزس٘ذاٖ خٛد ٚ
ایجبد راثغ ٝثب آٟ٘ب خٛاٙٞذ ٌذاؽت؛ در ٘تیج٘ ٝیبسٞبی وٛدن
ث ٝفزأٛؽی عپزدٔ ٜیؽٛد.
٘تبیج ٔغبِؼ ٝحبضز ٘ؾبٖ داد ،ثیٗ جذایی ٚاِذیٗ ثب
اختالالت رفتبری در وٛدوبٖ راثغٔ ٝؼٙیداری ٚجٛد دارد .ایٗ
٘تیج ٝثب یبفتٞٝبی ٔغبِؼ ٝخٛؽبثی ٕٞ ٚىبراٖ ٕٞخٛا٘ی دارد
( .)19ث٘ ٝظز ٔیرعذٔ ،ؾىالت ػبعفی  ٚس٘بؽٛیی ثیٗ
ٚاِذیٗ ثبػث ٚلٛع رفتبرٞبی ٘بٙٞجبر اس عٛی آٟ٘ب خٛاٞذ ؽذ
و ٝایٗ رفتبرٞب ٔیتٛا٘ذ تٛعظ فزس٘ذاٖ آٟ٘ب ٔٛرد تجؼیت لزار
ٌیزد.
در ایٗ ٔغبِؼ ٝراثغ ٝثیٗ ٚضؼیت تحقیّی دا٘ؼآٔٛساٖ
در چٟبر عغح تحقیّی ضؼیفٔ ،تٛعظ ،خٛة  ٚػبِی ثب
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تقدیر و تشکر
 ٔؼّٕیٗ ٔذارطٚ ٖ ٔذیزا،ٝعِٛیٗ ٔزثٛ اس ٔغئّٝعیٚٗثذی
ٚ ٝ در ٔغبِؼٜذٙٙ افزاد ؽزوت وٚ ٖزعتبٖ دؽتغتبٟاثتذایی ؽ
،ٖزعتبٖ دؽغتبٟذاؽت ؽٟ ثٝذاؽت ٔذارط ؽجىٟاحذ ثٚ ٘یش
. ػُٕ ٔیآیذٝ تؾىز ثٚ بیت لذردا٘یٟ٘

 دارای فزس٘ذا٘ی ثبٝبیی وٜٞادٛ٘ خبٝ ثٜیضٚ ٝجٛ ت،راعتب
ٗ پیٍیزی ایٚ ذٙغتٞ بی ٔؾىالت رفتبریٞٝ٘٘ؾب
یٗ ثزٌشاریٕٙچٞ ٓ ٔیثبؽذ؛ٟٔ ٚ  حیبتی،ٖساٛٔدا٘ؼآ
ٚ ٗبی س٘ذٌی ثزای ٔؼّٕیٞبرتٟٔ ٚ ریٚبی فزس٘ذپزٞوالط
 خذٔبتٚ ٜرٚ ٘یش ٔؼزفی ٔزاوش ٔؾبٚ ٖساٛٔبی دا٘ؼآٜٞادٛ٘خب
بٖٞسؽی اعتبٛٔبی آٞٝٔیت ثز٘بِٛٚاٖ ثبیذ در اٚعالٔت ر
.رػ لزار ٌیزدٚ پزٚ سػٛٔ آٜیضٚٝث
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