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 تانیدبسآموزان آموزش مدیریت والدین در کاهش رفتار امتناع از مدرسه رفتن دانش تأثیر

 
 4زاده،صفورا اشرف3، فاطمه زینالپور2منصور آگشته، 1*زادهخوشدوی ابراهیم

 ات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانشناسی، دانشکده ادبیدانشجوی دکترای روان .7

 شناسی بالینی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. کارشناس ارشد روان2

 انسانی، دانشگاه آزاد واحد ارومیه، ارومیه، ایرانشناسی عمومی، دانشکده علوم . دانشجوی دکترای روان3

 شناسی بالینی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد واحد ارومیه، ارومیه، ایران. کارشناس ارشد روان4
 

 24/21/16تاریخ پذیرش:  22/20/16تاریخ دریافت: 

 چکیده
 هدف براینبنا شوداجتماعی و تحصیلی می تحولامتناع از مدرسه باعث آشفتگی کودک، خانواده و همچنین وقفه در  :زمینه و هدف

 .بود دبستانیآموزان آموزش مدیریت والدین در کاهش رفتار امتناع از مدرسه رفتن دانش اثربخشی بررسی حاضر پژوهش از

ای هآموزان پایهوالدین دانش بود. به این منظور از میانبا گروه گواه آزمون پس -آزمونآزمایشااای از نوع پیشین مطاالهه نیمه: اروش

 307ای ای چندمرحلهخوشه گیریروش نمونه با استفاده از 7314-10تحصیلی ارومیه در سال  های دولتی شهراول، دوم و ساوم دبساتان

نفر از والدین  31در مرحله بهد پاسخ دادند.  (2222کارنی ) والدین نسخهمدرسه  شاده امتناع ازتجدیدنظر مقیاس انتخاب شادند و بهنفر 

 طوربهن میان از ایکه هم نمره امتناع از رفتن به مدرسه کودکشان باال بود و هم تمایل به شرکت در این پژوهش را داشتند انتخاب شدند. 

 کوواریانسها از روش تحلیل برای تحلیل داده .اندجایدهی شاااده گواهنفر در گروه  71و  آزمایشنفر در گروه آموزش  22تصاااادفی

 استفاده شد. متغیرهیک

طور  ا بهکودکان ردر های ترس و امتناع از مدرسه رفتن نتایج نشان داد که مداخله آموزش مدیریت والدین توانسته است نشانه :هایافته

 .(p<0/01)  مهناداری کاهش دهد

ترس و  اهشک برای مؤثری والدین به عنوان روشاا آموزش مدیریت توان ازمی وهش حاضاارنتایج پژبنابراین با توجه به : گیرینتیجه

 استفاده کرد.کودکان  رفتن امتناع از مدرسه

 

 ع از مدرسه رفتن، کودکان دبستانیامتناوالدین، مدیریت آموزش :هاکلیدواژه

 

 

 

 

 

 

 

 
 :ات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایرانیبشناسی، دانشکده ادرواندانشجوی دکترای  ،زادهمیابراه یخوشدو نویسنده مسؤل. 

 244-33417132: تلفن                   Ebrahimzade113@gmail.com :ایمیل
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 مقدمه
در میان  مدرساااه رفتنباا اینکاه مقداری ترس و اضاااطراب از 

تا حدی  آنهاشاااایس اسااات، اما این ترس در برخی از  انکودک

گردد. امتناع از می 7شاادید اساات که منجر به امتناع از مدرسااه

خانواده و همچنین وقفه در  باعث آشااافتگی کودک، مدرساااه

دکان کوشود. عالوه بر این، این اجتماعی و تحصیلی می تحول

ترس از اضاااطرابی همچون  هااایدر مهرض ابتال بااه اختالل

و مشااکالت شااغلی  یافتگیسااازش هایاختالل ،های بازمکان

در مورد  از مدرساااه رفتاار امتنااعاصاااطال  . (7) قرار دارناد

 نرفت مدرسه ازشود که می کاربردهبهای هساال 71تا  0کودکان 

قشاااقرا راه  هنگااام ماادرساااه رفتن ، مهموالًورزناادیم امتناااع

ی درساا ساااعات درروند به مدرسااه می هم اندازند و وقتیمی

. اندناراحتی لیخ مدرسه در حضور از کرده و ترک را مدرسه

این  هک نروند مدرسااه گرید کنندیم التماس دائماًاین کودکان 

 خااانواده ایاا کودک روزمرهی زناادگ درمنجر بااه اختالل  امر

 (. 3و  2) شودمی

درصد از کودکان مدرسه را  21تا  0رفتار امتناع از مدرسه 

 در دختران و پسران برابر آنشاایوع  کهدهد تأثیر قرار میتحت

اساااساای رفتار  کودکان و نوجوانان به چهار دلیل. (4) اساات

اجتناب از  (الف) :دهندبروز میامتنااع از مادرساااه را از خود 

، اضاااطراب مثالًمنفی )هایی که عاطفه هاا یا فهالیتوضاااهیات

ا یا ه( گریز از وضهیتب) کنند؛افساردگی( ایجاد می و ترس،

نده صاااورت دهراهای آزهاایی کاه در آنهاا ارزیاابیموقهیات

و ارزیااابی  ،) مثاال امتحااان شااافاااهی، امتحااان کت ی گیردمی

جلا  توجه )برای مثال کسااا  منافس ثانویه  (جهمسااااالن(؛ )

پرسه زدن  مثلهای محسوس )( تقویتدو ) ،یی(اضطراب جدا

ا ی ویدیوئی هایبازیبا دوساااتان، دیر از خواب بیدار شااادن ، 

ط ق نظر  (.4-6) تلویزیون، ورزش و غیره تماشای ،کامپیوتری

دو مؤلفه اول بر اسااااس تقویت منفی شاااکل  2کارنی و اساااپر

ای هگیرناد زیرا این رفتاارهاا بر اسااااس اجتناب از موقهیتمی

                                                            
1. School refusal 
2. Kearney & Spear  
3. Conduct disorder  

(، هدرسااوبی ممانند اضااطراب و فگیرند )شااکل می ناخوشااایند

ی بر اسااااس تقویت مث ت شاااکل بهاد مؤلفاهدو  کاهدرحاالی

وسااایله توجه و هگیرناد، زیرا رفتارهای بیرون از مدرساااه بمی

 .(0به نقل از ) شودپاداش تقویت می

ت وسیهی از مشکال روند با طیفکودکانی که مدرسه نمی

ار رفتاختالل  تحصاایل، ترک ،اضااطرابی هایلاختال جمله از

خواب  هایاختالل هویت جنسی، بزهکاری، اختالل ،3هنجاری

تحصااایلی،  مشاااکالت(، 1-1 ،3) روان هایو ساااایر بیماری

 .(0)شااوند ی و اختالف با مساالولین مدرسااه روبرو میخانوادگ

 4مودندرونبالینی رفتار امتناع از مدرسااه دارای عالئم  نشااانگان

اضاااطراب اجتماعی، اختالل  ،یافتهاضاااطراب تهمیم جملاه از

اجتماعی، سرگردانی  ، ترس، افسردگی، انزوایزدگیوحشات

برون  عالئم و درد و سااردرددل به ویژه جساامانی و مشااکالت

 سااه یا خانه، پرخاشااگری در کالس،فرار از مدر ازجمله 0نمود

 برای اجتناب از رفتن به مدرسه، سرپیچی جسمانی پرخاشگری

ز و امتناع از راه رفتن است. ال ته برخی ا نایافتگیسازشکردن، 

ود را از خ نمودنمود و بروندرون ترکی ی از نشااانگان کودکان

ممکن اسااات دچااار  کودکاان این .(77و  72) دهناادبروز می

دتر شدینیز شوند و در موارد  اختیاریادراربیوحشات شا انه و 

 د و یانبرسانبسایار افسارده شده و به خود آسی   اسات  ممکن

تم به عالوه این مشکل برای سیس، دنکن حتی اقدام به خودکشی

بردار اسات و زمان زیادی را به خود اختصا  آموزشای هزینه

 . (72) دهدمی

 ایدهکننناراحتبسیار  وضاهیت ،مشاکل بدیهی اسات این

این  آورد و با توجه به اهمیتمی ها بوجودبرای تماام خاانواده

مساااللاه الزم اسااات که عوامل این رفتار هرچه زودتر برطرف 

 ،اندنس ی موفق بوده طوربه شناختیروانای فهلی هدرمانشوند. 

های این مشکل تری برای همه جن ههای دقیقبا این حال درمان

، هاااجن ااه. بااه منظور پوشاااش دادن این (3) ضاااروری اسااات

های تجربی حمایت رفتاری انجام شاااد و -مداخالت شاااناختی

4. Internalizing  
5. Externalizing 
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درصاااد  11که باعث شاااد  یطوره ب، آماد باه دساااتخوبی 

همچنین  .(73) در مدرسااه حضااور یابند طورمهمولبهکودکان 

در پژوهشااای که توسااان براین و همکاران صاااورت گرفت، 

برای امتناااع از ماادرسااااه نتااایج   7دیااالکتیااک رفتاااردرمااانی

گرفته های صورت ط ق بررسای .(74) ای داشاتامیدوارکننده

رفتاری نشااان داد که کودکان سنین  -در مورد درمان شاناختی

که در ت یین  .(70-71) اندتر از این درماان نتیجاه نگرفتهپاایین

امتناع از مدرسااه در ل اینکه گفت که او توانمیاین موضااوع 

ر کودکان ددوم اینکه سنین پایین شدیدتر از سایر سنین است؛ 

دین مدرسه با س ک تربیتی نادرست والتر امتناع از سانین پایین

همراه اسات و سا ک تربیتی ناساالم شاکست درمان را افزایش 

 تظرفی ازجملهتحول شااناختی کودکان  سااوم اینکهو  ؛دهدمی

 -شاااناختی کودکان بر نتایج درمانی شاااناختی هاایمهاارتو 

های هشااایو توان گفت کهمی روازاین گذارد.رفتاری تأثیر می

یک دیالکت رفتاردرمانیو شاااناختی  رفتاردرمانی درماانی مانند

عالوه  .کاربرد دارد انتر و نوجوانبیشاااتر برای کودکان بزر 

بین  نیازمند همکاری فهال درمانی شااناختیرفتارموفقیت  بر این

با این حال رسااایدن به میزان کامل  اساااتکودک و درمانگر 

همکاری ممکن نیست، زیرا برخی بیماران از شرکت در درمان 

 قدرآن اضااطرابشااانبرخی کودکان  .(71و  71) کنندمیامتناع 

روبرو شدن  آنشادید اسات که از شرکت در درمان که الزمه 

 .(22)کنند هاست، امتناع میبا ترس

ه نیاز ب مذکورهای در شاایوه یادشاادهبا توجه به مشااکالت  

آموزان برای دانش بااه ویژهسااااده  حااالدرعینو  مؤثردرماانی 

یکی از این  روازاین رساااد؛به نظر میسااانین پایین ضاااروری 

برنامه آموزش  .اسااات  2آموزش مادیریات والدین ،هاابرنااماه

اساات که توانایی  چندبهدیوالدین روشاای بساایار ارزشاامند و 

 ردرا دا ترکوچکرفتاری کودکان  هاایآشااافتگیمادیریات 

اجتماعی  -ای روانیمداخله ،. آموزش مادیریات والادین(27)

گیرند تا رفتارهای ا یاد میهایی روالدین روش آناست که در 

گرانااه کودک را کاااهش و رفتااارهااای اجتماااعی را بااا اخالل

                                                            
1. Dialectical Behavioral Therapy 

 .(22و  27)اساااتفاااده از تقویاات مث اات و منفی افزایش دهنااد 

عواماال مختلف مربوب بااه خااانواده و والاادین وجود دارد کااه 

 شااونداضااطرابی می هایترس و اختاللموج  رشااد و تدوام 

 الزاروس و همکاران پژوهش هاییافتهبرای مثاال ، (24و  23)

 هایس کوالدین و  برانگیزچالشنشان داد که رفتارهای  (20)

 ؛کودکان ارت اب دارد تربیتی آنهاا باا تداوم ترس و اضاااطراب

و  شااناساایساا  گی در امروزه بر نقش عوامل خانواد بنابراین

ی ااضطرابی کودکان و نوجوانان توجه ویژه هایدرمان اختالل

درمانی مختلف  هایبرنامهکه در ارائه  به طوری ،شاااده اسااات

و  کارنی یت والدین رواج بیشاااتری یافته اسااات.آموزش مدیر

وزش مدیریت والدین را ( آم21کازدین )( و 26و  6همکاران )

امتناع از درمان  برایای مناس  مداخله هایروشیکی از انواع 

هااای آموزش مهااارت آنداننااد کااه هاادف می رفتنماادرساااه 

، آموزش شااناخت عواطف و احساااسات مساللهارت اطی و حل 

مدیریت به والدین اساات. نتایج  هایشاایوهو آموزش  ،کودک

مطاالهاه مربوب باه آموزش مادیریات والدین  11فراتحلیال در 

، کودک-نایی افزایش تهامل والدنشاااان داد کاه این برنامه توا

ارت اب عاطفی، ارتقاء سااطش شااناختی، تحصاایلی و  هایمهارت

حل مسلله  هایمهارتاجتماعی کودک و همچنین  هایمهارت

کلیادی درماان در این اسااات کاه والدین  جن اه (.21را دارد )

به  را فنوننخسااات آموزش ب یناد و ساااپس نحوه کااربرد این 

گیری از آنها را در تمام وقت کودک خود نیز بیااموزند و بهره

رد های مختلفی از کارککه از این طریق بر جن ه کنندتوصااایاه 

ایران  متأسفانه تاکنون در .است تأثیرگذاروالدینی و خانوادگی 

اثربخشاای آموزش مدیریت والدین بر درمان امتناع از مدرسااه 

یل به همین دل قرار نگرفته اسااات موردپژوهشرفتن کودکاان 

هااای پژوهشااای موجود را پر توانااد خأانجااام این پژوهش می

مطر  اسااات که آیا آموزش مدیریت  ساااؤالحال این  کناد.

و باافات خانوادگی و فرهنگی  هااویژگیباا توجاه باه والادین 

 کودکانکشاااورماان، به کاهش رفتار امتناع از مدرساااه رفتن 

 بررساای اثربخشاای هدف با پژوهش حاضااربنابراین  ؛انجامدمی

2. Parent management training 
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در کاهش رفتار امتناع از مدرساااه در آموزش مدیریت والدین 

 ساانین پایین ) پایه اول، دوم و سوم(دبساتانی در موزان آ دانش

 انجام شد. 

 

 روش
جامهه آماری : کننردگرانالف( طرح پژوهش و شرررکرت

هااای اول، دوم و ساااوم آموزان پااایااهپژوهش، والاادین دانش

 7314-10تحصاایلی در سااال های دولتی شااهر ارومیه دبسااتان

ای خوشااااه گیریبودنااد. برای گزینش نمونااه از روش نمونااه

مدارس تمامی ای اسااتفاده شااد، به این صااورت که مرحلهچند

دبستان و  7منطقه تقسیم و از هر منطقه  0ه ارومیه بابتدایی شهر 

در کالس اول ، دوم و ساااوم ) 3مادرساااه  0از این  درنهاایات

نفر از  307تصادفی انتخاب و تهداد  طوربهکالس(  70مجموع 

ز اتجدیدنظرشده امتناع  مقیاسآموزان به ابزاروالدین این دانش

نفر از  46تهداد  پاساااخ دادند.  کارنی والدین نساااخه مدرساااه

ه تهداد کنمره امتناع از مدرسه رفتن کودکشان باال بود  والدین

 22تصااادفی طوربهه که نفر از والدین مایل به همکاری شااد 31

 شاادند. جایدهیگواه نفر در گروه  71و  آزمایشنفر در گروه 

مادران کودکان پژوهش ع ارت بودند از:  بههاای ورود مالک

ترس و امتناع از مدرسااه با تحصیالت حداقل  هاینشاانهدارای 

 اختاللخروج وجود  هایمالک. سااال 40تا  20دیپلم و ساان 

دم و ع ،، شرکت در برنامه آموزشی دیگردر مادر شناختیروان

 .بود حضور در بیش از یک جلسه آموزشی

 ب( ابزار

 24این مقیاس دارای  :7از مدرسهشاده امتناع تجدیدنظر مقیاس

از مادرساااه باه دلیل  امتنااعمقیااس الف: گویاه و چهاار خرده

های ناخوشااایند در مدرسااه، ب: امتناع به دلیل اجتناب محرک

هاای اجتمااعی و ارزیاابی، ج: امتنااع به دلیل توجه از موقهیات

های بیرون از و د: امتناع به دلیل مشاااوا ،بیش از حاد والادین

سال را  71تا  6که رفتار امتناع از مدرسه کودکان  است مدرسه

 1 لیکرت طیف بر اسااااسها را کند. والدین گویهارزیاابی می

 0کنند؛ تکمیل این پرسااشاانامه حدود گذاری میای نمرهدرجه

انجاامد. این مقیاس در ابتدا در ساااال دقیقاه باه طول می 72تاا 

گویه  76دارای  ساخته شد و 2منتوساان کارنی و سیلور 3711

کرده گویه افزایش پیدا  24شده به تجدیدنظر نساخهدر که  بود

 این ابزار روایی سنجد. کارنیمقیاس را میو چهار خرده اسات

و  11/2، 16/2، 16/2هااا بااه ترتیاا  مقیاااسرا برای انواع خرده

 اعت ار در کره شاامالی ضااری  3کیم (.21) بدساات آورد 11/2

گزارش 11/2تا  02/2کرون اخ بین آزمون را با استفاده از آلفای

توسن هایت  2277والدین در سال  نسخه. در آمریکا (32) کرد

کرون ااخ برای چهار  اجرا شاااد کاه آلفاای( 37) و همکااران

 ود.ب 11/2و  16/2، 10/2، 14/2مقیاس به ترتی  خرده

 آموزشاای پژوهش از بساااااااتهدر این : ایج( برنامه مداخله

  همکاراندر درمان امتناع از مدرسااه کارنی و  والدین مدیریت

 هیک ساعتجلسه  0در  برنامااااه یاااان. ا(26) شااااد بهره باااارده

پژوهشاااگران باا اقت اس از برنامه آموزشااای  .شاااد تشاااکیال

 هایقساامت(، 21و  26، 6در خارج از کشااور ) شاادهاسااتفاده

را در قال  یک برنامه مرت ن و هماهنگ با اهداف این پژوهش 

هدی برنامه در اختیار دو طراحی نموده و در گام بآموزشاای باز

فس ر هاشناسی قرار داده شد و ایرادگروه روان نفر از متخصصان

جرا اشناس بالینی گردید و ساپس جلساات اصالی توسان روان

شد.

 

 

 

 

 

                                                            
1. School refusal scale-revised 
2. Kearney & Silverman 

3. Kim 
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 آموزش مدیریت والدینبرنامه : چارچوب کلی 1جدول 

 جلسات محتوای هر جلسه

 اول برانگیزنده ترس در کودک هایموقهیتایجاد رابطه درمانی و تشخیص  ،مدیریت رفتار و اصولتوصیف  آشنایی والدین با اصول کلی:

 دوم انتقادی کننده، ناقص وهای گیجنسخهبرای کودک و اجتناب از  فهمقابلهای والدین: وضس قوانین جدید در منزل با جزئیات روشن و نسخهبازسازی 

 سوم دکمنفی کو هایدیدگاهنظام پاداش و اقتصاد ژتونی: تهیین پاداش و نظارت بر اجرای دقیق قوانین و نادیده گرفتن شکایات جسمانی و 

 چهارم شدهوضسیادگیری اصول محرومیت: تهیین قوانین محرومیت در صورت امتناع از اجرای قوانین 

 پنجم : بررسی مشکالت احتمالی والدین مانند احساس گناه والدین و ترس از طرد شدن توسن کودکنگریآینده

 

جهت انتخاب افراد نمونه ابتدا مجوزهای الزم  د( روش اجرا:

کمیته علمی و اخالقی آموزش و پرورش گرفته شد و بهد از از 

ها رضاااایت کت ی خود را برای بیان اهداف پژوهش، آزمودنی

و سااپس از آنها خواسااته شااد  کردندحضااور در پژوهش اعالم 

در  .را تکمیل کنند از مدرسهتجدیدنظر شاده امتناع  مقیاسکه 

ان کودکشاا والدینی که نمره امتناع از مدرسااه رفتن مرحله بهد

تصاااادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسااایم  طوربهبااال بود 

 0داخله آموزش مدیریت والدین به مدت م آن. پس از ندشاااد

برای گروه آزمایش اجرا  فردی  به صاورتای دقیقه 62جلساه 

شاد در حالی که گروه کنترل چنین آموزشی را دریافت نکرد. 

شده توسن انجمن سایر اصول مربوب به کدهای اخالقی مطر 

 شناسی آمریکا در این مطالهه به طور کامل رعایت شد.روان

 هایافته
-1آموزان در دامنه سنی های توصایفی نشان داد که دانشیافته

 2سال بود. جدول  6-1 هاسال قرار داشته و میانگین سنی آن 72

را در دو  موردمطالههمیاانگین و انحراف اساااتااندارد دو گروه 

 دهد.آزمون نشان میآزمون و پسمرحله پیش

 
 نفر( 33تعداد: آزمایش و گواه )آزمون در دو گروه پس -آزمونهای توصیفی نمرات پیششاخص :2جدول 

 هاگروه

  آزمونپس  آزمونپیش

 انحراف استاندارد میانگین
 -آزمون کالموگروف

 اسمیرنوف
 انحراف استاندارد میانگین

 -کالموگروفآزمون 

 اسمیرنوف

 آموزش والدین

 کنترل

 کل

13/12 41/6 040./ 72/06 22/1 674./ 

23/12 20/72 047./ 31/60 17/77 012./ 

16/742 011/2  41/727 13/22  

 

میاانگین و انحراف اساااتاندارد نمرات  2 جادول شااامااره

آزمون نشااااان آزمون و پسهااا را در مرحلااه پیشآزمودنی

دهاد که میانگین گروه دهاد. نتاایج جادول بااال نشاااان میمی

داشااته  ایمالحظهقابلآزمون کاهش آزمایشاای در مرحله پس

 فرضپیش. به منظور انجام تحلیل کوواریانس از بررساای اساات

مده آدر ادامه  آناسااتفاده گردید که نتایج  هاهمگنی واریانس

F (074/6 )دهاد مقدار آزمون لوین نشاااان می. نتاایج اسااات

انی فرض همسآمده برای آزمون لوین برای بررسی پیشدستبه

توان نتیجه .( و میsig=  471/2دار نیسااات )ها مهنیواریاانس

ن همچنین نتایج رگرسیو هستند. همگونها گرفت که واریانس

و همگن  روابن خطی وجود دارد یکه بین متغیرها دادنشاااان 

و واریانس خطا برای متغیر مساااتقل یکساااان اسااات و  اسااات

مون آزبنابراین اسااتفاده از  ، همچنین خطاها توزیس نرمال دارند

نتایج تحلیل کوواریانس در  تحلیل کوواریانس مقدور اسااات.

گزارش شد. 3جدول 

 
 



 انهمکار و زادهخوشدوی ابراهیم                                                                                         آموزان تأثیر آموزش مدیریت والدین در  رفتار دانش

 

16 

صلنامه
ف

 
ت
سالم

 
روان
 

ک، دوره
کود

 4
، 

شماره
 4
، 

زمستان
 6

731
 

 آزموندر مرحله پس گواههای آزمایش و گروه نتایج تحلیل کوواریانس برای مقایسه نمره کل گروه : 3جدول 

 منبع تغییرات
مجموع 

 مجذورات
 داریسطح معنی F میانگین مجذورات درجه آزادی

مجذور 

 اتا
 توان آماری

 111/2 211/2 2227/2 720/77 046/7722 7 127/7126 گروه

 222/7 106/2 2227/2 326/10 717/374 7 717/374 آزمونپیش

     607/17 21 2347/67 خطا

 

توان گفت بین می آمده اسااات 3که در جدول  طورهمان

آزماایش در میزان عالئم ترس از مدرساااه  و گروه گواهگروه 

آموزش مدیریت والدین  درنتیجهوجود دارد  داریمهنیتفاوت 

ه شاادباعث کاهش عالئم و به ود ترس از مدرسااه در کودکان 

( نشانگر کفایت حجم 111/2آمده )دست. توان آماری بهاست

( 106/2نمونه و دقت آماری بسیار مطلوب و مقدار مجذور اتا )

 نشانگر اثربخشی مطلوب مداخله است.

های درماانی بین گروههاای برای مشاااخص کردن تفااوت

های زوجی آزمون از مقایساااهآزماایش و گواه در مرحلاه پس

 4 زوجی در جدول  هایاسااتفاده شااد. نتایج مقایسااه بونفرونی

.است ارائه شده

 
 آزمونهای درمانی و گروه گواه در مرحله پسهای زوجی بین گروهمقایسه :4جدول 

 داریمعنیسطح  هاتفاوت میانگین گروه میانگین گروه

 72/06 آموزش مدیریت والدین
20/1- 2227/2 

 31/60 گواه

 

های بین گروه 4جدول نتایج به دست آمده در  با توجه به

داری آزمون تفاوت مهنیآموزش والدین و گواه در مرحله پس

(2227/2 p< وجود دارد یهنی )آموزش  در گروه اثربخشااای

   .بوده استمدیریت والدین باالتر از گروه گواه 

 گیریبحث و نتیجه
بررسااای اثربخشااای آموزش مادیریت پژوهش  یناز ا هادف

آموزان والادین در کااهش رفتار امتناع از مدرساااه رفتن دانش

های آموزان پایهدانش والدین منظور به این .بود سااانین پایین

 امتناع از مدرسه رفتن آنها باال نمره دبستان کهاول، دوم و سوم 

های افتهی .قرار گرفتند درمان و تحت نمونه انتخاب عنوانبه بود

اسااات که روش آموزش مدیریت  آنپژوهش حاضااار بیانگر 

والادین موج  به ود ترس و امتناع از مدرساااه رفتن کودکان 

 أییدتهای این پژوهش در کل فرضیه پژوهش را گردد. یافتهمی

درمانی آورد یرو این ازتوان دهد که مینشاااان میکند و می

ها و درمان امتناع از مدرسه رفتن در کودکان برای کاهش نشانه

یکی از نکات برجساااته در این پژوهش  .کرداساااتفاده عملی 

بازشااناساای احساااسااات ترس کودکان توساان والدین اساات. 

دهااد کااه روش آموزش ماادیریاات کنونی نشاااان می پژوهش

ارت اااطی  هاایروشتواناد باا اساااتفاااده از آموزش والادین می

ای هنگرانی سویکمناسا  بین والدین و کودک مضطرب از 

آنها را درباره ترس کودکشاان از مدرساه را برطرف سازد و از 

ورزی را به کودکان تئجسااارت و جر هایروشسااوی دیگر 

 بیاموزد.

در مطالهات اندکی هم اثربخشاای روش آموزش مدیریت  

نتایج  قرارگرفته و بررسی موردبر امتناع از مدرسه رفتن  والدین

هاا کااهش مهنااداری در امتنااع از ماادرساااه رفتن این پژوهش

. نتایج حاصل از (21و  26، 6، 0) کودکان را نشاان داده اسات

ها همساااو اسااات و های این پژوهشاین پژوهش نیز باا یاافتاه

اثربخشاای آموزش مدیریت والدین بر امتناع از مدرسااه رفتن را 

 أثیرگذارتچرا مداخله  کهایندر ارت اب با رسانده است.  تأییدبه 



 انهمکار و زادهخوشدوی ابراهیم                                                                                         آموزان تأثیر آموزش مدیریت والدین در  رفتار دانش

 

11 

مه
لنا
ص
ف

 
ت
الم
س

 
ان
رو
 

ره
دو
ک، 
ود
ک

 4، 
ره
ما
ش

 4، 
ان
ست
زم

 6
73
1

 

بازگشت به مدرسه باید اولویت  توان گفت اوالًبوده اسات، می

برای  های آموزش مدیریت والدیناول درمان باشاااد که برنامه

والدین در  واردکردنکه طوریهسااات، باین هادف مناسااا  ا

این، نابرب ؛کنددرمان، بازگشت به مدرسه را تسهیل و تسریس می

از  و تداوم رفتار امتناع شناسیس  با توجه به عوامل دخیل در 

مدرسه بهترین شراین درمانی برای کودکان سنین پایین درمان 

های الزم به آموزش در این شیوه. استکودک  -والد تهامالت

تاا باه کودکاان کماک کنناد که تغییر  شاااودمیوالادین داده 

را بدون اسااتفاده از دسااتورالهملی  نایافتهسااازشهای شااناخت

نااد مخااا  و نظااام آورد بنااابراین روی ؛خااا  اجرا کننااد

که برای بازگشت مجدد به مدرسه در درمان رفتاری  -شناختی

 .(26) یستشود الزم نکودکان سنین باال استفاده می
اثربخشاای آموزش مدیریت والدین در کاهش رفتار امتناع 

 توان ت یین کرد کهمی گوناهایناز مادرساااه رفتن کودکاان را 

ته نایافسااازش رفتار درمان بر عمدتاً والدین آموزش هایبرنامه

 والدین برنامه، در این. اسااات متمرکز خردسااااالنو کودکان 

 ار عادت کردن مهکوس برنامه یا های خواببرنامه که هسااتند

 تااا دهناادمی تغییر را و محین خود رفتااار و کنناادمای اجارا

 فیمن رفتار و گرفته یاد بهتر را جدید هایمهارت فرزندشاااان

 . بساایاریکاهش دهد را های مدرسااهدر ارت اب با محرک خود

 اررفت مدیریت فنون تهلیم بر والادین آموزش هاایاز برنااماه

 و انیزب تحول تواندمی انهکاساای اظهارنظرهایمثالً  متمرکزند،

 و هرا یادگرفتن همچنین ،تقویت کند را کودکحرمت خود 

حرمت  نیز والدین ها توسنوابستگی مدیریت از اساتفاده رسام

مااامی این موارد باااعااث ت کنااد کااهمی مث اات را کودک خود

آموزان شاود کودک در محین مدرسه و در ارت اب با دانشمی

همچنین در ت یین  (.32) ترس کمتری را تجربااه کننااد ،دیگر

اثربخشااای آموزش مادیریت والدین در کاهش رفتار امتناع از 

امتناع از  درمان در مادر و پدرتوان گفات مادرساااه رفتن می

 رینبهت زیرا ،کنندمی مهمی بازی نقش مدرسااه رفتن کودکان

به  انط ااقی هاایپااساااخو تقویات  را برای آموزش موقهیات

 فرزند رفتار روی وقتی والادین مهموالًدارناد.  خود انفرزناد

 و ندبفهم بهتر را اضااطراب او و ترس که گذارندتأثیرمی خود

 رساام و فرزندشااان راه به بتوانند تا بگیرند یاد را مؤثری هایراه

با  گاهی والدین .بدهند یاد را ترسااناک وضااهیت با کنار آمدن

 کمتر یا دح از بیش توقهات یا خود فرزند ترس تن یه یا تقویت

ز ا والدین مورداین  در. زنندمی دامن فرزندشان سبه تر از حد،

 کودک -والد یاا تهاامالت رفتاار مادیریات و آموزش فنون

 مثالً والدین شااخصاای مشااکالت همچنین .شااودمی اسااتفاده

 تداخل کودک درمان در نیز ها آن اضاااطراب یا افساااردگی

 دهند تشخیص مهضالت را این باید بالینی شناسانروان. کندمی

 .(21) کنند رفس را آنها تا کنند کمک والدین به و

توان می ازجمله بود همراه هاییمحدودیت با پژوهشاین  

 های بالینی ون ود کاه ویژگی ایباه انادازهگفات حجم نموناه 

م و تهمی مقایساااه کردبتوان هر دو گروه را  شاااناختیجمهیات

. بر اساس نظر کارنی و اسپیر با محدودیت همراه است آننتایج 

درمان امتناع از مدرساه اختصااصای است و باید متناس  با  (0)

نه تغییر کند؛ برای نمو فنون درمان وشااکل،  ،کودکان مختلف

تشااخیص اختالل اضااطراب خا  در کنار امتناع از مدرسااه و 

و شاادت غی ت از مدرسااه پاسااخ به  ،همچنین ساان، طول مدت

شاااود که ن اسااااس پیشااانهاد میایدهد. بر درماان را تغییر می

ساای را برر متغیرهااین  یهای بیشااترآینده با نمونه هایپژوهش

ای یهنی در مطاالهاه حااضااار فقن یک روش مداخله .نماایناد

 قرار گرفته اسااات، اساااتفاده موردآموزش مادیریات والادین 

ای دیگر ماااننااد شاااود روش مااداخلااهپیشااانهاااد می بنااابراین

ام آتی انج هایپژوهشرفتاری نیز در  -یا شااناختی دارودرمانی

همچنین  گیرد تااا امکااان مقااایسااااه مااداخالت فراهم گردد.

ایی هسااتند که دچار ترس هآموزان ابتدایی یکی از گروهدانش

ی از مداخالت شودپیشنهاد میدر نتیجه از مدرساه رفتن هساتند، 

باه درمانگران و  هاا نیز اجرا شاااود.این گروه رویاین ق یال بر 

 برنامه آموزش کارگیریبهبا شاااود گران پیشااانهاد میپژوهش

ای از تداوم اختالل مدیریت والدین در مراکز درمانی و مشاوره

جلوگیری کند. در پایان توصااایه  پاذیری کودکاانو آسااایا 

آورد آموزش و پرورش، روی شااود مساالوالن و متولین امرمی
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را مهم تلقی نموده و راهکارهای اجرایی  هنگاامباهای ماداخلاه

را باا توجه به پیامدهای مهمی که دارد، در کشاااور  آنشااادن 

 عملی نماید.

 

این پژوهش به طور مستقل انجام شده است  تشکر و قدردانی:

ابتدایی دولتی شاااهر و باا همااهنگی و مجوز مادیران مادارس 

آموزان و تمامی دانش کت ی و رضااایت 7310در سااال  ارومیه

 از همکاری والدین آنها صاااورت گرفته اسااات. بدین ترتی 

کننده و تمامی افرادی که ما را صامیمانه تمامی والدین شرکت

 .کنیمدر انجام این پژوهش یاری نمودند تقدیر و تشکر می
 

اد از نویسااندگان تضاا یکهیچاین پژوهش برای  تضرراد منافع:

منافهی نداشته است.
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Abstract 

 
Background and Purpose: School refusal disturbs the child, the family, as well as delays in social 

and academic development. Therefore, the purpose of this study was to investigate the 

effectiveness of parental management education in reducing the refusal behavior of elementary 

school students. 

Method: This semi-experimental study was a pre-test-post-test with control group. For this 

purpose, from parents of students in the first, second and third grades of primary schools of Urmia 

in the academic year of 2015-2016, 351 students were selected using a multi-stage cluster sampling 

method. The participants completed school refusal assessment scale, revised (SRAS-R). In the 

next stage, 39 parents who had both child with high school refusal rates and willingness to 

participate in the study were selected. Of these, 20 parents were randomly assigned to the 

experimental group and 19 were in the control group. One-way covariance analysis was used to 

analyze the data 

Results: The results showed that the intervention in parental management training has been able 

to significantly reduce the fear and refusal rates of school attendance in children (p <0.01). 

Conclusion :Therefore, according to the results of this study, parent’s management education can 

be used as an effective way to reduce fear and refusal of school among children. 
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