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 چکیده
این تحقیق به منظور بررسی میزان شیوع اختالالت رفتاري در دانش آموزان دختر و پســـر مـدارس   مه:مقد

  شهر ایالم انجام گرفته است.
مقایسه اي (پـس رویـدادي) صـورت گرفتـه     -مقطعی و علی -این مطالعه به روش توصیفی مواد و روش ها:

نفـر   15283ن دختر و پسر مقطع ابتدایی شهر ایالم (شامل است. جامعه آماري این مطالعه ، شامل کلیه دانش آموزا
 840بوده که از طریق روش غربالگري نمونه اي بـه حجـم    84-85نفر پسر) در سال تحصیلی  7858دختر و  7425

. ابزار این پژوهش  پرسشنامه راتر، فرم ویژه معلمان بوده که یافتـه هـاي آن از   ندنفر از آن مورد بررسی قرار گرفته ا
 و ضریب همبستگی) تجزیه و تحلیل گردیده است.  ٢xطریق آمار توصیفی و استنباطی (آزمون 

که میزان کلی شیوع اخـتالالت رفتـاري در دانـش آمـوزان      یافته هاي تحقیق نشان داد :ي پژوهشیافته ها
درصد نیز به پسران  08/3درصد مربوط به دختران و  42/2که از این میزان  استدرصد  5/5دوره ابتدایی شهر ایالم 

 وتوجه اختالالت مربوط به اختالل کمبود  نشان داد که بیشترین میزان شیوعهمچنین اختصاص داشته است. نتایج 
 و کمترین میزان آن مربوط به اختالل رفتارهاي ناسازگارانه می باشد. بیش فعالی

متغیرهـاي جـنس، سـن، پایـه     از یافته هاي تحقیق نتیجه گرفته مـی شـود کـه بـین      بحث و نتیجه گیري:
تحصیلی، میزان تحصیالت والدین و اختالالت رفتاري دانش آموزان رابطه معنی داري وجود دارد. همچنین، ضرایب 

) نشان داد کـه اخـتالالت    01/0، در سطح  -04/0همبستگی محاسبه شده براي ابعاد چهارگانه اختالالت رفتاري (
 ش آموزان می شود.رفتاري موجب کاهش پیشرفت تحصیلی دان
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  مقدمه 
هر جامعه اي براي پیشرفت و رشد در ابعاد مختلـف  

فـرادي دارد  اقتصادي و فرهنگی و ... نیـاز بـه ا  -اجتماعی
که از نظر روانی و جسمانی سالم باشند. با توجه به اینکه 

، هسـتند الفصـل آینـده جامعـه    کودکان امروز، صاحبان ب
جامعه فـردا  سالمتی و بیماري آنان در سالمتی و بیماري 

، بنابراینخواهد داشت. و نسلهاي آینده اثراتی قابل توجه 
عظـیم  جسمانی ایـن قشـر   -به سالمت روانی الزم است

اساسی در جهت پیشگیري و  یبیشتر توجه شود و گامهای
برداشـته  درمان بیماریها و اختالالت روانی و رفتاري آنان 

تحقیقات معتبر انجـام شـده در جهـان     ،در مجموعشود. 
که میزان اخـتالالت رفتـاري در کودکـان     ندنشان داده ا

و معمـوال   بـوده سنین دبستانی در مناطق مختلف متغیـر  
 ،درصد است که در غالب موارد بررسی شده 12تا  2بین 

میزان شیوع این اختالالت در پسـران بیشـتر از دختـران    
بررسـیهاي انجـام شـده    نتـایج   نعالوه بـر آ بوده است. 

که میزان شیوع این اخـتالالت در دانـش    می دهدنشان 
ش از سـایر  آموزان پایه هاي چهارم و پـنجم دبسـتان بـی   

  .)1پایه هاست(
ــی آ ــایج   بررس ــز نت ــایی و نی ــور اروپ ــاري ده کش م

شـهر و اسـتان کشـورمان     11مطالعات شیوع شناسی در 
نشان داده است کـه عـواملی همچـون نابسـامانی هـاي      
درون خانواده (عدم سازگاري والـدین، سـرزنش، تهدیـد،    
 ،انضباط ضعیف، تحصیالت پایین والدین، فقر اقتصـادي) 

و دانـش   عوامل مربـوط بـه مدرسـه ماننـد روابـط معلـم      
آموزان و دانش آموزان بـا یکـدیگر، وضـعیت تحصـیلی،     

 جنس، هـوش سن،  همچنینکیفیت و امکانات آموزشی، 
 ،(عوامل وراثتی) و عوامل فرهنگـی و اجتمـاعی  به عنوان 

ــتند(   ــاري هس ــتالالت رفت ــروز اخ ــل ب ــرین عل   .)2مهمت
ــی و   بنــابراین، شــناخت دقیــق و علمــی مشــکالت روان

 آنـان شناسی اختالالت رفتـاري  رفتاري کودکان و شیوع 
  اولین گام در جهت پیشگیري و درمان آنهاست.

هــدف اصــلی ایــن مطالعــه، تعیــین میــزان شــیوع  
اختالالت رفتاري در دانش آموزان دختر و پسر دبسـتانی  

کـه بـه   بوده اسـت   84-85شهر ایالم در سال تحصیلی 
تعیین درصـد اخـتالالت رفتـاري دانـش آمـوزان      منظور، 

رابطـه بـین    ،ه تفکیک جـنس و نـوع اخـتالل   دبستانی ب
میزان تحصیالت، ترتیب تولـد، وضـعیت    همانندعواملی 

و  تحصیلی، شغل والدین، سن و جنس با اختالل رفتـاري 
میزان همبستگی اختالالت رفتاري با پیشرفت تحصـیلی  

 مد نظر قرار گرفت.دانش آموزان 

  ها  مواد و روش
ـ    جامعه آماري: ق را کلیـه  جامعه آمـاري ایـن تحقی

دانش آموزان دختر و پسر مقطع ابتـدایی شـهر ایـالم در    
جامعـه  کـل  تشـکیل داده اسـت.    84-85سال تحصیلی 

نفـر از آنهـا دختـر و     7425نفر بـوده کـه تعـداد     15283
  .بودندنفر آنها پسر  7858

ــالگري   ــه از روش غرب ــین اعضــاي نمون ــراي تعی ب
یران و معلمـان، مـد  با توجه بـه ایـن کـه    استفاده گردید. 

طـوالنی و نزدیـک بـا دانـش      یمعاونین مدارس ارتبـاط 
آموزان دارند، توسط محققـین، مشخصـات و ویژگیهـاي    

ودکان و دانش آموزان داراي اختالل رفتاري بصـورت  ــک
کتبی و شفاهی در اختیار آنان قرار گرفت و سپس از آنان 

واسته شد که دانش آموزانی که چنین ویژگیهایی دارنـد  خ
کـه در نهایـت از مجمـوع دبسـتانهاي      ،نماینـد  را معرفی

نفر بدین شیوه و با رعایـت   840ابتدایی شهر ایالم تعداد 
مالحظات اخالقی شناسایی و مورد بررسی قرار گرفتنـد.  

نفـر   470نفر از اعضاي نمونـه دختـر و    370 دضمناً تعدا
    .دپسر بودن

ابزار مورد استفاده در ایـن پـژوهش    ابزار پژوهش :
) فـرم ویـژه   Rutterامه اختالالت رفتـاري راتـر (  پرسشن
وال بـود  سـ  30. این پرسشنامه شـامل  است بوده معلمان
 6ستقیماً استخراج شده و تعـداد  آن م والس 24 دکه تعدا

وال نیز با توجه به فرهنگ و ویژگیهاي خـاص جامعـه   س
پرسشـنامه هـا توسـط     آماري به آن افزوده شـده اسـت.  

ات فـردي و خـانوادگی آنـان    معلمان تکمیل شده (اطالع
مانند شغل والدین، معدل سال قبل و... توسط مـدیران و  

) و دامنه نمرات اکتسابی از صـفر  گردیددفترداران تکمیل 
. کسب نمره باال به منزله وجـود اخـتالل   بودمتغیر  60تا 

نشـانه   9و کسب نمـره پـایین تـر از    ) 9بیش از رفتاري (
ه نمونه هاي این تحقیـق  دلیل اینکه بهنجاري است. اما ب

به شـیوه غربـالگري انتخـاب شـده انـد، همـه کودکـان        
  .را نشان دادندانتخاب شده سطحی از اختالالت رفتاري 

در این مطالعه بـه منظـور تجزیـه و     روش تحقیق:
ن تحلیل اطالعات از روشهاي آمـار توصـیفی بـراي نشـا    
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، و نیز براي بررسی سطح دادن فراوانیها و درصدهاي آنها
داري از روشهاي آمار استنباطی نظیر همبسـتگی و  ی معن

  استفاده شده است. ٢xآزمون 
میزان کلی شـیوع اخـتالالت    یافته هاي پژوهش:

 5/5رفتاري در دانش آموزان مقطع ابتـدایی شـهر ایـالم    
درصـد مربـوط بـه     42/2درصد بـود کـه از ایـن میـزان     

درصد به پسران اختصاص داشـته اسـت.    08/3دختران و 
ین اطالعات نشان داده که شیوع اخـتالالت رفتـاري در   ا

درصــد بـیش از دختـران بــوده    66/0پسـران بـه میـزان    
  .)2،1جدول شماره است(

رین میزان شیوع اختالالت رفتاري در پسـران  ـبیشت
کمبود توجه (در -و دختران، مربوط به اختالل بیش فعالی

 درصد) بـود،  66/0ران ــدرصد و در دخت 02/1ران ــپس
ع، مربـوط بـه اخـتالل رفتارهـاي     شـیو  و کمترین میزان

ــران  43/0ازگارانه (در پســران ــــاســن درصــد و در دخت
  .) 4( جدول شماره بدست آمددرصد)  18/0

  
  

  جنس بر حسب  در جمع و توزیع فراوانی و درصد اختالالت رفتاري دانش آموزان شهر ایالم . 1 جدول

فراوانی   جنس
  کل

صد اختالل رفتاري نسبت در  فراوانی اختالل
  به جمعیت هر جنس

درصد اختالل رفتاري هر جنس 
  به نسبت کل جمعیت

  42/2  98/4  370  7425  دختر
  08/3  98/5  470  7858  پسر
  5/5  ___  840  15283  جمع

  
  

  و توزیع اختالالت رفتاري دانش آموزان ابتدایی شهر ایالم بر حسب جنس  ٢xآزمون . 2جدول 

  اختالل رفتاري
  

  سجن

  سطح معنی داري  ٢xمقدار   درصد  فراوانی
)P(  

    44  370  دختر
9/11  

  
  56  470  پسر  04/0

  100  840  جمع
  
  

د کمتـر از  ـــ درص 12زان ـــ ران به میــاري در دختــالالت رفتــوع اختــان می دهد که شیــــوزیع نشــــاین ت
ت و ــــ ی داري بـین جنسی ــمعن الفـــکه اختد ــدهمی ان ـــاسبه شده نشـــمح ٢xن ــهمچنی .تــپسران بوده اس

  .)P =0/0 4الالت رفتاري وجود دارد(ــاخت
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  توزیع اختالالت رفتاري دانش آموزان بر حسب پایه تحصیلی. 3جدول 

  اختالل رفتاري      
  پایه تحصیلی

  سطح معنی داري ٢x  dfمقدار   درصد  فراوانی
)P(  

    2/19  161  اول
  

  
  

  
  8/18  158  دوم  

  017/0  8  6/18  18  151  سوم
        8/19  166  چهارم
  3/24  204  پنجم
  100  840  جمع

  
رین ــــ وم کمتـــ الالت رفتاري و پایـه س ــرین میزان اختـــایه پنجم بیشتـــوزان پــداده که دانش آماین توزیع نشان 

ی داري بـین پایـه   ـــ خـتالف معن ز نشان داده است که ااسبه شده نیــمح  ٢x . زان آن را به خود اختصاص داده اندـــمی
  .) P  = 017/0الت رفتاري وجود دارد( تحصیلی و اختال

  
  

) در دختران و پسران مقطع ابتدایی ی و درصد شیوع اختالالت رفتاري (بر حسب ابعاد چهار گانه اختالالتتوزیع فراوان. 4جدول 
   84-85شهر ایالم در سال تحصیلی 

 
اختالل 

  تاريرف
  کمبود توجه 
  بیش فعالی 

  اضطراب 
  افسردگی

رفتار ضد اجتماعی  
  اختالل سلوك

رفتارهاي 
  ناسازگارانه

  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  درصد  فراوانی  جنسیت
  18/0  28  65/0  99  76/0  116  83/0  127  دختر
  43/0  66  76/0  116  87/0  133  02/1  156  پسر
  61/0  94  41/1  215  63/1  249  85/1  283  کل

  

  

٢x    ــان ــده نش ــبه ش ــد محاس ــی ده ــین   م ــه ب ک
)، پایـه  P  > 01/0)، سـن( P > 05/0(فاکتورهاي: جـنس 

زان تحصــیالت والــدین  ـ، میــ)P > 05/0تحصــیلی (
)001/0 = P(،  )ــد ــه تول ـــاخت) و P  = 05/0رتب الالت ـ

داري وجــود  یــــاوت معنــــرفتــاري دانــش آمــوزان تف
 .)2،3،4داول شماره ــجدارد(

ــل   ــه و تحلی ــایج تجزی ــق نت ــیونطب ــره  ،رگرس نم
  ) را40/0(اري کل بیشـترین همبسـتگی  ـــاختالالت رفت

طوریکه اخـتالالت رفتـاري   ه با پیشرفت تحصیلی دارد، ب
یرات پیشرفت تحصـیلی دانـش   ــتغی 16/0کل به میزان 

(منظــور از پیشــرفت آمــوزان را پــیش بینــی مــی کننــد. 
نگین نمـرات یـا معـدل    اـــمی ی،ـتحصیلی وضعیت درس

کـه توسـط معلمـان و    مـی باشـد   نمرات دانـش آمـوزان   
   . )مدرسه از طریق پرسشنامه بدست آمده است

نشان داد که نمـرات اخـتالالت رفتـاري      Fآزمون 
 .اشدـــ کل، پیش بینی کننده پیشـرفت تحصـیلی مـی ب   

با افزایش میزان اختالل پیشرفت تحصـیلی  ترتیب، بدین 
در . =001/0Pو  =F 5/89، شـود اصل می ـــکمتري ح

رسون بــین ـــــرایب همبســتگی پیـــــض ایــن مطالعــه،
صیلی ـــ رفت تحــالالت رفتاري و پیشــاخت ،راتـــنم
ستگی ـــ ریب همبـــ ض اسبه شد.ــش آموزان محـــدان
ــراي  ،اسبه شــدهــــمح ــا پیشــرفت  فتــارياخــتالل رب ب

معنـی دار   01/0در سطح بود که  -40/0 معادل ،تحصیل
. ایــن بــدان معنــی اســت کــه بــا افــزایش میــزان اســت
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ري حاصـل  ـــاختالالت رفتاري، پیشرفت تحصیلی کمت
    .می شود

  بحث و نتیجه گیري  
کـه شـیوع اخـتالالت     نتایج این تحقیق نشـان داد 

درصـد   5/5رفتاري در دانش آموزان ابتدایی شـهر ایـالم   
 مطاله اي تحت عنـوان ) در 1965است. راتر و همکاران (

ســاله  12و  10گیــر شناســی روي کودکــان   همــه "
درصد بـه دسـت آوردنـد.     8/6 را میزان شیوع "انگلیسی
دانش آمـوزان  ) در بررسی میزان اختالالت 2001گادیت (

بدست درصد  26/4 راشیوع  این دبستانی پاکستان میزان
درصـد   15/4) میزان شـیوع  1379میرزایی ( است. آورده

بتدایی شـهر قـزوین و   ساله مدارس ا 12تا  6در کودکان 
میـان  درصد در  47/5 این شیوع را معادل) 1379رجبی (

  .)3،4( آورده اسـت زان شهر مـذکور بـه دسـت    دانش آمو
نتایج حاصل از این تحقیق در خصـوص شـیوع    ،بنابراین

شناسی اختالالت رفتاري دانش آمـوزان مقطـع ابتـدایی    
  د.شهر ایالم با نتایج تحقیقات اشاره شده همخوانی دار

وهشـهاي  ژآمـده در پ نتـایج بـه دسـت     ،اینعالوه بر     
) وولـف  1983، راتـر ( )1379(انجام شده توسط میرزایی 

بیشـتر از  را ) میزان اختالالت رفتـاري در پسـران   1980(
تحقیق حاضر نیـز  که یافته هاي دختران عنوان داشته اند 

کـه میـزان شـیوع اخـتالالت رفتـاري در       می دهدنشان 
یافتـه هـاي    . در عین حـال، است از دخترانپسران بیش 

کـه بیشـترین میـزان شـیوع      این مطالعه مشخص نمـود 
 و سـپس درصد)  19ساله ( 8اختالالت متعلق به کودکان 

این یافته با نتـایج بـه    .درصد) بوده است 9/16ساله ( 11
)، راتـر  1379)، رجبی (1379دست آمده توسط میرزایی (

ــتلمن)1965( ــاران ( ١، کیـ ــا ) ،1985و همکـ  ٢نیکاپوتـ
) کـه بیشـترین میـزان شـیوع     2001( ٣) و گادیت1991(

ساله اعالم نموده انـد،   12تا  8اختالالت را در بین سنین 
  .)5،6(دارد  همخوانی

) و 1991نتایج تحقیقات انجام شده توسط نیکاپوتا (
ــام ( ــیوع   1371دژک ــزان ش ــه می ــت ک ــان داده اس ) نش

پایه هاي چهـارم و پـنجم دبسـتان    اختالالت رفتاري در 
یافتـه هـاي   . مقطع ابتدایی اسـت بیش از سایر پایه هاي 

نشــان داد کــه بــاالترین میــزان  همچنــینایــن مطالعــه 
                                                

١-Kitelman 
٢-Nikapota 
٣-Gadit 

ربوط بـه پایـه هـاي پـنجم     ـــ اري مـــالالت رفتــاخت
می باشـد. قابـل    درصد) 8/19ارم (ــدرصد) و چه 3/24(

بـه پایـه    ،ذکر است که در اکثر تحقیقات شـیوع شناسـی  
براسـاس یافتـه هـاي ایـن     تحصیلی توجه نشـده اسـت.   

که بین تحصـیالت والـدین و میـزان اخـتالالت      مطالعه،
بـه نحـوي کـه     ،وجـود دارد معنـی داري  رفتاري رابطـه  

مربـوط بـه   اري ـــ تــالالت رفــــ اختزان ــباالترین می
دانش آموزانی است که میزان تحصیالت والدین آنها زیـر  

و  باشـد درصـد)   4/30) و سپس دیپلم (درصد 35دیپلم (
کـه  کمترین میزان آن مربوط بـه دانـش آمـوزانی اسـت     

والدین آنها تحصیالت باالتر از فوق دیپلم دارند. نتایج به 
ایـن مسـاله را    ) نیـز 1376دست آمده توسط علیخـانی ( 

یافته هاي این مطالعـه نشـان داد کـه     تاًیید نموده است.
 ،رفتاري رابطـه وجـود دارد   بین شغل والدین و اختالالت

رین میـزان اخـتالل مربـوط بـه     ـــ وي که کمتـــبه نح
دانش آموزانی است که والدین آنها مشـاغل کشـاورزي و   

ربوط بـه  ـــ م ،زانــــ روري دارنـد و بیشـترین می  ــدامپ
در  .مشاغل آزاد دارنـد والدین آنها است که  دانش آموزانی

) نیز بر 1380اسفندآباد ( ستحقیق انجام شده توسط شم
کیـد  اختالالت رفتـاري تا وجود رابطه بین شغل والدین با 

  .)2،7است( شده
همچنین یافته هاي این مطالعه نشان داد کـه بـین   

 خـتالالت رفتـاري رابطـه وجـود دارد.    رتبه تولد و میزان ا
 انبدین صورت که باالترین میزان شیوع مربوط به فرزند

به فرزندان ششـم   اول و دوم، و کمترین میزان آن مربوط
. این در حالی است که یافتـه هـاي دژکـام    استو باالتر 

یب تولد و ) عدم ارتباط بین ترت1374) و ساالري (1371(
ییـد نمـوده انـد، عـالوه بـر آن در      اختالالت رفتاري را تا

اغلب تحقیقات شیوع شناسی این مسـاًله بررسـی نشـده    
  است.

ري و به منظور بررسی رابطـه بـین اخـتالالت رفتـا    
پیشرفت تحصـیلی دانـش آمـوزان، ضـرایب همبسـتگی      
ــرفت    ــاري و پیش ــتالالت رفت ــرات اخ ــین نم ــون ب پیرس
تحصیلی محاسبه شد، ضریب همبستگی محاسـبه شـده   

امی ابعاد چهارگانه اختالالت رفتاري برابـر  ـــراي تمـــب
  معنی دار 001/0درصد به دست آمد که در سطح  -40/0

  
  ١.Kitelman 

٢.Nikapota 
٣.Gadit 
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اخـتالالت رفتـاري باعـث     ست که . این بدان معنی ابود
یج حاصل از ایـن پـژوهش در   شود. نتامی  افت تحصیلی
هـاي پـژوهش بهینـا     ، بـا یافتـه  مـذکور له خصوص مسا

) مبنی بر وجود رابطـه منفـی   1376خانی () و علی1375(
بین پیشرفت تحصـیلی و اخـتالالت رفتـاري همخـوانی     

  .)3(دارد
خارج از در برخی پژوهشهاي انجام شده در کشور و 

کشور در ارتباط با موضوع، عوامل و متغیرهاي دیگري از 
جمله نقش مواردي همچـون طـالق و جـدایی والـدین،     

یا یکی از آنها، وضـعیت اقتصـادي خـانواده،    فوت والدین 
دوسـتان و همسـاالن، ناسـازگاري    نقش طبقه اجتماعی، 

درون خـانواده، نــوع برخــورد والـدین، جمعیــت خــانواده،   
ی، وضع انضباط خـانواده، رفتـار معلمـان و    بیماري جسم

عوامل مدرسه، روابط عاطفی و نظـایر آن بررسـی شـده    
 شـده انـد.  ناست که در این تحقیق این عوامـل مطالعـه   

البته نتایج حاصله از تحقیقـات اشـاره شـده بطـور کلـی      
 حاکی از تایید تاثیر این عوامل در بروز و شدت بخشـیدن 

  اختالالت رفتاري است. به
ــه میــزان شــیوع اخــتالالت رفتــاري،   بــا عنایــت ب

روشهاي مداخله اي ویژه اي به منظور کاهش میزان این 
ارائه شده است. این روشـها شـامل پیشـگیري    اختالالت 

آمـوزش   هاي درمانی اسـت، کـه  (آموزش و ...) و مداخله 
ــازگارانه،    ــردي، س ــاي عملک ــه مهارته ــان در زمین کودک

ــوزش مهارتهــا  ــزایش شایســتگی، آم ي حــل مســئله، اف
ــردي و    ــاي ف ــایر مهارته ــود و س ــرل خ ــاي کنت مهارته

، آموزش مهارتهـاي فرزنـدپروري بـه والـدین و     اجتماعی
ــت    ــیم و تربی ــدرکاران تعل ــت ان ــان و دس ــوزش معلم آم
کودکــان، حــذف خطــرات روان شــناختی محــیط، تغییــر 
عوامل و محرکها و تامین امکانات مادي و آموزشـی الزم  

  می باشد.
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Abstract 
 

Introduction: This study has been 
performed to assess the prevalence of 
behavioral disorders among the school-
boys & girls in Ilam during two complete 
years of 2005 & 6. 
 
Materials and Methods: The 
investigation has been accomplished in a 
cross-sectional comparative descriptive 
approach. All the school-boys and girls 
of elementary grade (including a total 
number of 7858 boys and 7425 girls) of 
2005-6 academic year were covered as the 
statistic at community by the search. A 
screening method was used to select a 
sample group of 840 students for 
investigation. Rutter questionnaires and 
specific from for teachers were applied 
as the means of this study. 
 
Findings: The results showed a 5,5% 
prevalence of behavioral disorder among 
the elementary students of which 2,42% 

stood for the girls while 3,08% for the 
boys. It was also found out that the most 
rate of disorders are held to be related to 
lack of care (by the second person), and 
over-activity, while the least of it goes 
for unfriendly treatments. 
 
Conclusion: It is concluded that the 
major causes of behavioral disorders 
among elementary school-students are 
held to be due to lack of adequate care 
and over-activity, while inconvenient 
behaviors are of the least effects. Thus, a 
significant relation was observed 
between variables of sex, school-grade, 
age, literacy degree of parents and the 
student's behavioral disorders. 
Furthermore, the finds also proved a 
reason for such disorders to be cause of 
retardation in the process of school 
progresses. 
 
Key words: behavior disorders, school-
boys & girls, prevalence
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