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 آموزان مدارس دولتی و غیردولتیمقایسه اختالل رفتاری در بین دانش 

 *3، آرزومجرد2، معصومه پیرقلی کیوی1خواهعلی خالق

 چکیده 

آموزان مدارس دولتی و غیردولتی انجام شد. طرح پژوهش علّی پژوهش حاضر با هدف مقایسه اختالل رفتاری در دو گروه از دانش

در این شهر  94-95آموزان دختر مقطع ابتدایی شهر اردبیل که در سال تحصیلی هش شامل کلیه دانشای بود. جامعه پژومقایسه

گیری نفر مدرسه غیردولتی( به روش نمونه 50نفر از مدرسه دولتی و  50نفر ) 100ها مشغول به تحصیل بودند که از بین آن

ها از آزمون تالل رفتاری راتر استفاده شد. همچنین برای تحلیل دادهها از پرسشنامه اخآوری دادهای انتخاب شدند. برای جمعخوشه

-آموزان مشغول به تحصیل در مدارس دولتی و دانشتی مستقل استفاده شد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین دانش

ه این صورت که میزان اختالل آموزان مشغول به تحصیل در مدارس غیردولتی در اختالل رفتاری تفاوت معنادار وجود دارد ب

آموزان مدارس غیردولتی بود. با توجه به نتیجه پژوهش حاضر بهتر است آموزان مدارس دولتی بیشتر از دانشرفتاری در دانش

 عوامل شیوع بیشتر اختالل رفتاری در مدارس دولتی شناسایی و در جهت رفع این عوامل اقدام شود.
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 مقدمه 

ای سالمت کودکان و ( و در هر جامعه1380دهند )کوشان و بهنام وشانی، ای از جمعیت جهان را تشکیل میکودکان قشر عمده

وده، نقش اجتماعی کند تا از نظر روانی و جسمی سالم بها، کمک میای دارد و توجه به بهداشت روانی آننوجوانان اهمیت ویژه

ای برای پیشرفت و رشد در ابعاد مختلف (. از طرفی هر جامعه1388خود را بهتر ایفا کنند )خدام، مدانلو، ضیایی و کشتکار، 

اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیاز به افرادی دارد که از نظر روانی و جسمانی سالم باشند. با توجه به اینکه کودکان امروز، صاحبان 

جامعه هستند، سالمتی و بیماری آنان در سالمتی و بیماری جامعه فردا و نسلهای آینده اثراتی قابل توجه خواهد داشت.  آینده

ها هایی اساسی در جهت پیشگیری درمان بیماریجسمانی این قشر عظیم بیشتر توجه شود و گام-بنابراین الزم است به سالمت روانی

دهند که مشکالت زودهنگام های رشد نشان می(. تئوری1387برداشته شود )غیاثی و همکاران ، و اختالالت روانی و رفتاری آنان 

تر نظیر ترک تحصیل، بزهکاری و خشونت بینی کننده خطر فرایند بروز مشکالت جدیدبستانی، پیشدر دوران کودکستان و پیش

های هیجانی و شود که در آن پاسخبه شرایطی اطالق می 1(. اختالالت رفتاری1392در دوران نوجوانی است )یوسفی و همکاران، 

های فرهنگی، سنتی و قومی تفاوت داشته باشد؛ به طوری که در عملکرد تحصیلی فرد، مراقبت از خود، رفتاری در مدرسه با هیجان

. اغلب کودکان با اختالالت روابط اجتماعی، سازگاری فردی، رفتار در کالس و سازگاری در محیط کار نیز تأثیر منفی داشته باشد

کنند، در ها را طرد میها آنکالسیتر موارد معلمان و همکنند. در بیشرفتاری احساسات منفی دارند و با دیگران بدرفتاری می

(. بسیاری از بزرگساالن تحمل رفتارهای کودکان با 2007، 2یابد )براون و پرسیهای آموزشی آنان کاهش مینتیجه فرصت

های مهم شوند. این کودکان در مقایسه با همساالن بهنجار خود در جنبهالت رفتاری را ندارند و به تنبیه آنان نیز متوسل میاختال

ها ناشی آن های این کودکان از رفتارهایاند. ناتواناییزندگی محدودیت دارند و در تعامالت اجتماعی با مشکالت جدی مواجه

ر تعریف اختالل رفتاری همچنین باید چهار عامل را در نظر گرفت که شامل: علل آشفتگی، شرح و (. د1998،  3شوند )والکرمی

(. مطالعات انجام گرفته میزان شیوع 1371باشد )سیف نراقی و نادری، گر میگزارش رفتار نامناسب، زمینه و موقعیت مشاهده

؛ 1999و همکاران،  4اند ) آلمویستدرصد گزارش کرده 25تا  11اختالالت رفتاری در کودکان سنین مدرسه را باال و در حدود 

اند که محققان دریافته (.1394( که این میزان در دختران بیشتر از پسران است )پورحسین و همکاران، 1388خدام و همکاران 

و  5های راتر(. بررسی1392شوند )یوسفی، های آغازین دوره ابتدایی مشاهده میهای رفتاری معموال نخستین بار در سالاختالل

های روانی کودکان به حساب آورد. نتایج توان نقطه عطفی در پژوهشآموزان انگلیسی را می( بر روی دانش1977همکاران )

تحقیقات یاد شده نشان داده است که علی رغم بهبود وضع زندگی و نیز ازدیاد سریع مؤسسات و خدمات اجتماعی در اکثر 

                                                           
1. Behavioral Disorders 
2. Brown & Percy 
3. Walker 
4. Almqvist 
5. Rutter 
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( لذا 1373یابد )شامبیاتی، کالت رفتاری و روانی کودکان و نوجوانان با سرعت و آهنگ بیشتری افزایش میکشورهای جهان، مش

کننده های دوران کودکی، به عنوان مهمترین تعیینتوجه جدی به مسائل روانی کودکان، به خصوص از جهت تجارب و یادگیری

های فکری حاکم بر روانشناسی و روانپزشکی در قرن بیستم همه مکتبشخصیت و سالمت افراد در دوران بزرگسالی، تقریبا توسط 

های مختلف در میان دهنده تفاوت در زمینهها نشانجا که برخی پژوهش(. از آن1387مورد تاکید قرار گرفته است ) اسالمیه، 

( 1386اهلل زاده قمی )ماهر، بهاری، آیتآموزان انواع مختلف مدارس )تیزهوشان، دولتی، غیردولتی، نمونه دولتی( است مثالً دانش

های اجتماعی آموزان مدارس غیرانتفاعی از مهارتآموزان دختر تیزهوش نسبت به دانشدادند که دانش در پژوهش خود نشان

یردولتی آموزان تیزهوشان و غ( در پژوهش خود نشان داد که توانایی استدالل دانش1393پور )باالتری برخوردارند. همچنین رفیع

-دانش ( نیز در پژوهش خود نشان دادند که1390آموزان در مدارس دولتی بهتر است. امین بیدختی و قاسمی )از عملکرد دانش

آموزان آموزان مدارس غیردولتی در خالقیت، کانون کنترل درونی، تحمل ابهام و تحمل به خطرپذیری در وضعیتی بهتر از دانش

ها آموزان انجام شده در رابطه با عملکرد تحصیلی آنهایی که در مورد مشکالت دانششتر پژوهشمدارس دولتی قرار دارند. بی

ها بوده و بر سایر مؤلفه ها مثل رفتارهای سازشی، مشکالت شخصیتی و ... توجه اندکی شده است، لذا جای خالی این گونه پژوهش

ها اقدام شود. بر این اساس هدف پژوهش حاضر مقایسه هت رفع آنخوردتا عوامل ایجاد این مشکالت شناسایی و در جبه چشم می

 آموزان مدارس دولتی و غیردولتی است.اختالل رفتاری در بین دانش

 روش 

 ای بود.پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع علّی مقایسه نوع و طرح پژوهش:

آموزان دختر دوره دبستان مدارس شامل کلیه دانشجامعه آماری این پژوهش  گیری:ی آماری، نمونه و روش نمونهجامعه

ها نفر از آن 100ای گیری خوشهمشغول به تحصیل بودند که به روش نمونه 94-95دولتی و غیردولتی شهر اردبیل که در سال 

 آموزان مدارس غیردولتی( انتخاب شدند.نفر از دانش 50آموزان مدارس دولتی و نفر از دانش 50)

 ابزار پژوهش:

-تا حدودی صدق می»، «کندصدق نمی»آیتم است که در سه گزینه  30پرسشنامه دارای  :1ی اختالل رفتاری راترپرسشنامه

شود. شایان ذکر است که تنظیم شده است که به هر گزینه به ترتیب نمره صفر، یک و دو داده می« کندکامال صدق می»و « کند

( اظهار 1390، به نقل از تکلوی، 1981شصت در نوسان است. اسکاکار، راتر و اسمیت ) دامنه نمرات در این پرسشنامه از صفر تا

دارند که ضرایب پایایی بازآزمایی و آلفای کرونباخ این پرسشنامه بسیار باال است. ضریب پایایی بازآزمایی با فاصله دو ماه می

و بین  64/0های پدران و مادران ین همبستگی بین پاسخبرای فرم معلم گزارش شده است. همچن 89/0برای فرم والدین و  74/0

ساله  11تا  6آموز دختر و پسر دانش 1600( روی 1377این پرسشنامه در ایران توسط یوسفی ) بود. 72/0گذاری دو معلم نمره

                                                           
1. Rutter behavioral disorder 
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هوشی آدمک گودیناف، های شیراز تجدیدنظر و هنجاریابی شده است که همبستگی باالیی با آزمون در پایه اول تا پنجم دبستان

 بندرگشتالت و معدل درسی و ارزیابی معلم مشاهده شده است.

 ها از آزمون تی مستقل استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها:روش تجزیه و تحلیل و داده

 نتایج 

 های توصیفییافته

 های توصیفی اختالل رفتاری براساس نوع مدرسه. آماره1جدول

 میانگین                   انحراف استاندارد        نوع مدرسه         

                    49163/12                    2000/18دولتی                    

 50969/7                      1800/6غیردولتی                 

و انحراف استاندارد آن  2000/18در مدرسه دولتی  شود میانگین میزان اختالل رفتاریمشاهده می 1همانطور که در جدول 

و  1800/6آموزان مدرسه غیردولتی است در حالی که میانگین و انحراف استاندارد این اختالل در بین دانش 49163/12

 باشد.می 50969/7

 های استنباطییافته

 آموزان مدارس دولتی و غیردولتی. آزمون تی مستقل اختالل رفتاری کودکان در دانش2جدول

                    F        sig        t         ها    تفاوت خطای استاندارد                                                    درجه آزادی      سطع معناداری     تفاوت میانگین                                                         

          06124/2             02000/12         000/0             98         831/5     012/0     537/6   اختالل رفتاری

 کودکان  

تی و غیردولتی( تفاوت معناداری وجود دارد و آموزان مدرسه دولشود بین دو گروه )دانشمشاهده می 2همانطور که در جدول 

 آموزان مدارس غیردولتی است.آموزان مدارس دولتی به طور معناداری بیشتر از دانشاختالل رفتاری در دانش

 گیری بحث و نتیجه

وجود دارد به این آموزان مدارس دولتی و غیردولتی نتیجه پژوهش نشان داد که تفاوت معناداری در اختالل رفتاری در بین دانش

آموزان مدارس غیردولتی است. پیشینه آموزان مدارس دولتی به طور معناداری بیشتر از دانشصورت که میزان این اختالل در دانش

پژوهشی در خصوص مقایسه میزان شیوع اختالل رفتاری در مدارس دولتی و غیردولتی مشاهده نشد ولی در خصوص سایر متغیرها 

آموزان مدارس غیردولتی ( در پژوهش خود نشان داد که میزان استدالل دانش1393پور )شاهده شد برای مثال رفیعنتایج مشابهی م

( نیز در پژوهش خود نشان دادند که 1390آموزان مدارس عادی است. امین بیدختی و قاسمی )به طور معناداری باالتر از دانش

آموزان مدارس دولتی از وضعیتی بهتر شخصیتی کارآفرینی نسبت به دانش هایآموزان مدارس غیردولتی از حیث ویژگیدانش

آموزان مدارس دولتی و غیردولتی از لحاظ خالقیت، کانون کنترل درونی، تحمل برخوردارند همچنین نشان دادند که بین دانش
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آموزان مدارس تی در مقایسه با دانشآموزان مدارس غیردولابهام و تمایل به خطرپذیری نیز تفاوت معنادار وجود دارد و دانش

آموزان ( نیز در پژوهش خود نشان دادند که میزان خالقیت دانش2009و همکاران ) 1دولتی در وضعیتی بهتر قرار دارند. ایسون

نین توان چآموزان مدارس دولتی است. در خصوص تبیین نتیجه این پژوهش میمدارس غیردولتی به طور معناداری باالتر از دانش

ها باعث افزایش آموزان هستند تا با تأمین انتظارات آنگفت که چون مسئوالن مدارس غیردولتی به دنبال افزایش وفاداری دانش

توان چنین استدالل کرد که علت شیوع بیشتر اختالل رفتاری آموزان و در نتیجه کسب سود بیشتر شوند به این دلیل میتعداد دانش

-ها باشد. همچنین میدولتی رفتار نامناسب معلمان و مسئوالن مدرسه و برآورده نشدن برخی انتظارات آن آموزان مدارسدر دانش

آموزان مدارس دولتی برخوردارند آموزان مدارس غیردولتی از وضعیت اقتصادی بهتری نسبت به دانشتوان گفت که چون دانش

-تری نیز رشد میهای کم جمعیترود که در خانوادهار بوده و احتمال میدر نتیجه از امکانات رفاهی و تفریحی بیشتری نیز برخورد

های پرجمعیت دهد که اختالالت رفتاری در خانوادهها نشان میباشد چرا که نتیجه پژوهشیابند که این خود عامل بسیار مهمی می

افی به فرزندان و احتماال مشکالت اقتصادی در تواند به علت ناتوانی والدین در توجه و رسیدگی کبرابر سایرین است که می 5/2

آموزان مورد ( و به احتمال زیاد این دانش1985؛ راتر، 1375الفتوح، ؛ ابی1388های پرجمعیت باشد )خزائی و همکاران، خانواده

سازان این آموزان آیندهششود با توجه به اینکه دانتوجه و محبت بیشتری نیز قرار دارند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر توصیه می

آموزان ها را فراهم نمود بهتر است که علت شیوع بیشتر اختالالت رفتاری در دانشمملکت هستند و باید زمینه رشد و پیشرفت آن

آموزان مدارس دولتی شناسایی شود و در جهت رفع این عوامل اقدام شود. همچنین الزم به ذکر است که این پژوهش در بین دانش

آموزان سایر مقاطع تحصیلی و سایر شهرها باید با احتیاط عمل نمود و به ارس ابتدایی اردبیل انجام شده و در تعمیم آن به دانشمد

 آموزان سایر مقاطع تحصیلی و در سایر شهرها نیز اجرا کنند.شود که این پژوهش را در بین دانشپژوهشگران توصیه می

 منابع

 .98-109، 27، مجله کودکان استثناییآموزان دوره ابتدایی شهر تهران. بررسی میزان شیوع اختالالت رفتاری دانش (.1387اسالمیه، محمدمهدی )

های دولتی و غیرانتفاعی آموزان دبیرستانهای شخصیتی مرتبط با کارآفرینی در دانش(. مقایسه ویژگی1390اکبر؛ قاسمی، طاهره )امین بیدختی، علی

 .289-302(، 3)20، های آموزش و یادگیریوهشپژشهرستان گرمسار. 

(. میزان شیوع اختالالت رفتاری در کودکان پیش 1394پورحسین، رضا؛ حبیبی، مجتبی؛ عاشوری، احمد؛ قنبری، نیکزاد؛ ریاحی، یاسمن؛ قدرتی، سعید )

 .234-239(، 5)17، مجله اصول بهداشت روانیدبستانی. 

 .44-59(، 1)1، ناتوانی های یادگیریزی درمانی مادران بر مشکالت رفتاری کودکان دارای ناتوانی های یادگیری. (. تأثیر آموزش با1390تکلوی، سمیه )

(. اختالالت رفتاری و برخی عوامل مرتبط با آن در کودکان سن مدرسه شهر 1388خدام، حمیرا؛ مدانلو، معصومه؛ ضیایی، طیبه؛ کشتکار، عباسعلی )

 .27-39(، 14)4، تاری. فصلنامه پژوهش پرسگرگان

، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند(. شیوع مشکالت رفتاری در کودکان شهر بیرجند. 1384خزائی، طیبه؛ خزائی، محمدمهدی؛ خزائی، معصومه )

 .9-15(، 2و1)12

                                                           
1. Eason 



 [دوّمین همایش مّلی روانشناسی مدرسه]

 [اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی]
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 .24-33(، 15)2، ریزی درسیمهپژوهش در برناآموزان. (. بررسی نقش نوع مدرسه در استدالل تناسبی دانش1393پور، ابوالفضل )رفیع

 . تهران، دفتر تحقیقات و انتشارات بدر.های اصالح و ترمیم آناختالالت رفتاری کودکان و روش(. 1371نراقی، مریم؛ نادری، عزت اهلل )سیف

 . تهران، نشرسخن.اختالالت رفتاری در کودکان(. 1373شامبیاتی، مهدی )

آموزان دختر و (. بررسی میزان شیوع اختالالت رفتاری در دانش1387فریبا؛ پورنجف، عبدالحسین، شیرینی، خسرو )غیاثی، نسرین؛ نظرپور، فریبا؛ بختی، 

 .26-33(، 1)16، مجله علمی علوم پزشکی ایالم. 84-85پسر دبستانی شهر ایالم در سال تحصیلی 

فصلنامه تاری و عوامل خانوادگی مؤثر در کودکان دبستانی شهر سبزوار. (. بررسی شیوع برخی اختالالت رف1380کوشان، محسن؛ بهنام وشانی، حمیدرضا )

 .40-46(، 4)8، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار )اسرار(

دانشگاهی مدارس دولتی، های اجتماعی مثبت و منفی دختران پیش(. مقایسه مهارت1386زاده قمی، شیرین )اهللماهر، فرهاد؛ بهاری، سیف اهلل؛ آیت

 .87-99(، 3)2، تربیتیهای تازه در علومفصلنامه اندیشهغیرانتفاعی.  تیزهوشان و

ای های نقص توجه/بیش فعالی، رفتار مقابله(. مقایسه اختالل1392یوسفی، ناصر؛ نعیمی، قادر؛ قائدنیای جهرمی، علی؛ محمدی، حاتم؛ فرمانی شهرضا؛ شیوا )

 .129-147(، 1)3، های یادگیریمجله ناتوانیو عادی. آموزان دبستانی با ناتوانی یادگیری و سلوک در دانش
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