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Abstract 
The aim of this study was to identify the characteristics of school refusal and 

the components contribute to develop it and to present a conceptual model of 

school refusal for of elementary school students.  This research data was 

collected and analyzed through qualitative approach and grounded theory. The 

study population included all the parents, educators and specialist of school 

refusal in the year of 2018-2019. In pursuit of this goal, 7 child Specialist and 

10 parents and educators of student with school refusal meeting the criteria to 

enter the research were chosen according to the targeted sampling. After semi-

structured in-depth interviews was conducted, the obtained findings were as 

follows: in the characteristics section, a main category and 7 subcategories 

were obtained. Also, in the section of effective components, 12 subcategories 

was extracted. After comparing the data obtained from the three groups of 

interviewees, we tried to design a conceptual model. As school refusal 

behavior in many cases in the coming years will lead to antisocial behavior 

and eventually dropping out of school, provide a conceptual model of school 

refusal behavior in schools, cultural and counseling centers in order to identify 

this phenomenon better is suggested to use therapeutic methods and prevent 

the occurrence of several disorders at the same time. 
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effective factor on school refusal, signs of school refusal 
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  آموزاندانش مدرسه از امتناع مفهومی مدل طراحی
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 انشگاهد تربیتی،علوم و شناسیروان دانشکده گیری،اندازه و سنجش گروه دانشیار

 ایران تهران، طباطبایی، عالمه

  چکیده
 مفهومی مدل ارائه و آن بر موثر هایمولفه و مدرسه از امتناع هایشاخصه شناسايی حاضر پژوهش از هدف
 گراندد( بنیان داده روش با و کیفی رويکرد با پژوهش اين. بود ابتدائی دوره آموزاندانش مدرسه از امتناع
 و مدرسه از امتناع رفتار دارای آموزاندانش والدين کودک، حوزه متخصصان با مصاحبه بر مبتنی)  تئوری
 نفر 10 و کودک حوزه متخصصان از نفر 7 با هدفمند گیری نمونه روش با منظور بدين. شد انجام آنها مربیان

 نیمه عمیق های مصاحبه موازی صورت به مدرسه از امتناع رفتار دارای آموزاندانش مربیان و والدين از
 در انکنندگشرکت از گروه سه هر هایمصاحبه داده تحلیل و کدگذاری از پس. آمد عمل به ساختاريافته

 موثر هایمولفه بخش در همچنین. آمد دست به زيرمقوله 7 و اصلی مقوله يک هاشاخصه بخش در پژوهش
 سه از آمده دستبه هایداده مقايسه از پس. شد استخراج زيرمقوله 12 و اصلی مقوله 4 مدرسه از امتناع بر

 رد موارد بسیاری در مدرسه از امتناع رفتار که آنجا از. شد طراحی مفهومی مدل شوندگانمصاحبه گروه
 مدل ارائه شود،می تحصیل ترک نهايت در و مدرسه از فرار اجتماعی، ضد رفتارهای به منجر آتی هایسال

 برای سازه اين بهتر شناخت منظور به مشاوره و فرهنگی مراکز مدارس، در مدرسه از امتناع رفتار مفهومی
  ..شودمی پیشنهاد زمانهم طور به اختالل چندين بروز از پیشگیری و درمانی هایروش از استفاده

 از امتناع بر موثر هایمولفه مدرسه، از امتناع مفهومی مدل مدرسه، از امتناع:  :هاواژهکلید
   مدرسه از امتناع هایشاخصه مدرسه،
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  مقدمه
، 1)برک است در کشورهای صنعتی آغاز تحصیالت رسمی عالمت انتقال به اواسط کودکی

(. همه والدين امیدوارند فرزندشان در ارتباط با ساير 1400؛ ترجمه سیدمحمدی، 2007
ها و دوستانش به طور نرمال به دوره ابتدايی پا گذارد و قدم به قدم رشد کند. همکالسی

 هک است مزايايی و آموزش دريافت در آموز دانش توانايی اساس و پايه مدرسه در حضور
 به درسهم در حضور توانايی ترينابتدايی اين حال، اين با. کندمی فراهم هايیآموزش چنین
کند گريزان بودن و غیبت از مدرسه را تثبیت می آموزاندانش از بسیاری برای مداوم طور

 .(2018، 2)دالتون و بیکن
در زمان مدرسه اشاره دارد که  در حضور از امتناع يا تمايل عدم به 3مدرسه از امتناع
والدين در خانه  از پنهان کردن مشکل جای به مدرسه ساعات در معموال  کودکان امتناع،
د را عاطفی خو ناراحتی دهند بايد در مدرسه حضور يابندکه احتمال میمانند، و در زمانیمی

نعکس توجیه م جسمی غیرقابل عالئم غم زياد يا افراطی، خشم و بدخلقی و ترس به صورت
 تالش والدين برای برابر اجتماعی را جز در ضد شديد . اين کودکان تمايالتکنندمی

 رد امنیت حضور کودک و والدين آنها برای تأمین دهندمدرسه نشان نمی آنها به رساندن
 (. کانادا يکی2019، 4جنیتی-لندل، ملوين و جنتلکنند )هین، گرنمنطقی می مدرسه تالش

 کودکان و نوجوان جهان را داراست که يک چهارم در مدارس در غیبت هاینرخ باالترين از
 .(2018 ،5آلفونسو) کنندمی اجتناب مدرسه در منظم حضور از

 دير شکل به است است که ممکن 6مدرسه از غیبت امتناع از مدرسه، های بارزاز نشانه
 در حضور برای اجبار مورد در خانه در مشاجره از پس مثال، عنوان به) مدرسه به رسیدن
، (اربرای ناه استراحت شروع هنگام مثال، عنوان به) روز طول در خانه به بازگشت ،(مدرسه

 که وزهايیر يا خانواده با هفته تعطیالت آخر از بعد ها دوشنبه مثال، عنوان به)کامل  غیبت و
شود( بروز کند )بری و  برگزار ورزشی رويدادهای يا شفاهی هایگزارش است قرار

 يا هافعالیت دادن دست (. از2019، 8؛ به نقل از اينگل، هاويک و هین1985، 7لیزاردی
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 ولط در کتابخانه در نشستن مثال، عنوان به) مدرسه در ماندن هنگام در خاص هایکالس
رسمی  استاندارد و آموزشی هایبرنامه از غیبت عنوان به تواندمی نیز( بدنی تربیت کالس

های عاطفی از خود نشان آموزان نگرانی(. اين دانش2019هین،  تلقی شود )اينگل، هاويک و
 نظر مبتال هستند. از (1991، 1برنشتاين) خلقی اضطرابی يا دهند و احتماال  به اختالالتمی

 قرار ارفش تحت مدرسه در کودکان يا نوجوانان زمانی که برای حضور است ممکن رفتاری،
 هایرفتار اهل جدل و بحث شوند و ود، لجباز وناله و شکايت کند يا بدخلق ش گیردمی

 سرقت مانند شديدتر اجتماعی ضد رفتارهای اگرچه بروز دهند، نشان خود از ایپرخاشگرانه
 جسمانی مانند گزارش اسهال، شکايات(. 2002 ،2برگ) نیست ويژگی اين گروه تخريب و

جه نیز از سرگی و تب نفس و تنگی قلب و تپش کمردرد، و سردرد استفراغ، و تهوع حالت
  (.2001 ،3هونجو و همکاران)کنندگان از مدرسه است های امتناعنشانه

های درد يا بیماریپزشکی مانند دندان توان به داليلاز عوامل بروز امتناع از مدرسه می
-؛ آيشووريا، والز2014، 4جسمی اشاره کرد )وروورت، لوگان، گوبرت، ِدکلرک و هابلت

شده شده و مشکالن درونی(. همچنین مشکالت برونی2014، 5پريستوسکی وال، يانويچ و
، 6)اينگل، کلوکنر، سیلورمن، نورداهل مانند اضطراب يا رفتارهای تکانشی و پرخاشگری

(، 2008؛ کرنی، 2003، 7افسردگی )ايگر، کاستلو و آنگلد و (، اختالالت اضطرابی2012
، 8خانواده )وود و همکاران پايین تحصیالت و درآمد بودن کم والدينی بودن خانواده،تک
های والدينی مانند افراط در مراقبت آيند. ويژگی( نیز از جمله اين عوامل به شمار می2012

 بدنی (، مجازات2001، 9شیگی ماتسو-گری در امور فرزند )کاماگوشی و مورفیو مداخله
، 10تهیروگلو، آوسی و سیداگلووالدين )باهالی،  جسمی يا روانی بیماری والدين، توسط
نیز در لیست  (2015، 11والدين )کرلس، ملوين، تونگ و نیومن ( و خودکارآمدی پايین2011

 با لیک طور به ضعیف با همساالن شوند. روابطعوامل اثرگذار بر امتناع از مدرسه ديده می
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و  است )هاويک، بورو مرتبط آموزان برای حضور در مدرسهآتی دانش تمايل عدم
(، 2010، 2امنیت در مدرسه يا مسیر آن )ايتون و همکاران عدم احساس .(2015، 1ارتسواگ

؛ هاويک، بورو و 2000 ،3قربانی قلدری واقع شدن )پلیس، هالسماير، ديويس و تیلور
معمول  روال در (، تغییر1991، 4جدايی )پیلکینگتون و پیرسل (، اضطراب2014ارتسواگ، 

اند که امتناع از ( از عوامل مرتبط با مدرسه بوده2014ارتسواگ، مدرسه )هاويک، بورو و 
، 5شین، والتر و ریتحصیلی )مک اند. همچنین مشکالتتاثیر قرار دادهمدرسه را تحت

 و نهی تونگ، کینگ، )گالون، تحصیلی عملکرد به مربوط اضطراب يا (، ترس2001
)پرابوسوامی، سرينات، جیريماجی و تحصیلی  عملکرد در ، اختالل(6،2000النديک
تهاجمی آنها )هاويک، بورو  و تند هایپاسخ مانند معلمان ترسناک ، رفتار(2007، 7سشادری

 کالس ، مديريت(2003 ،8کمپبل-فلچر و سانکی-فیلمر ؛ آرچر،2014و ارتسواگ، 
 ، شرايط فیزيکی و امکانات مدرسه مانند وضعیت(2015)هاويک، بورو و ارتسواگ، 

 به نسبت مثبت احساسات ، نداشتن(2008 ،9ناروکی-دران) مدارس هایساختمان امناسبن
، 11( و همکاری خانه و مدرسه )شلدون10،2010اوبس و پاتون کوپمن، مدرسه )زولیگ،

 اند.( نیز در پیشینه پژوهشی جزء اين عوامل قابل شناسايی بوده2007
های تشخیصی و ابزارهای مصاحبهبا استفاده از  مدرسه از امتناع رفتار ارزيابی

خودگزارشی به ايجاد نیمرخ روانی از دامنه و شدت مشکالت تجربه شده توسط کودک و 
اع کند. همچنین ارزيابی ابعادی امتنهای افتراقی کمک میريزی درماننوجوان و سپس برنامه

ناشی از  شود کهاز مدرسه به بررسی چند بعدی تجربه پديدارشناختی کودک پرداخته می
تعامل میان کودک، خانواده و مدرسه در زمان بروز امتناع از مدرسه است )دالتون و بیکن، 

آموزان ( در ارزيابی عملکردی امتناع از مدرسه دانش2004) 12(. کرنی و آلبانو 2018
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( اجتناب از 1تواند چهار کارکرد اصلی داشته باشد: )دريافتند امتناع از مدرسه می
)به  کندپذيری منفی را تحريک میبوط به مدرسه که احساس کلی هیجانهای مرمحرک

های آزاردهنده اجتماعی و/يا ( فرار از موقعیت2عنوان مثال، اضطراب و افسردگی( )
( جلب توجه از ساير افراد مهم )به عنوان مثال 3کننده مربوط به مدرسه )های ارزيابیموقعیت

مستمر ملموس در خارج از مدرسه )به عنوان مثال، خريد،  ( دريافت تقويت4والدين( و / يا )
عات سازی اطالها و يکپارچهبازی با دوستان يا استفاده از مواد مخدر(. پس از انجام ارزيابی

 کاهش و داوطلبانه و منظم حضور سرگیری از هدف با مداخله برنامه روند حاصل از آنها
 .شوددر مدرسه، روشن می عاطفی پريشانی

 ایای فردی، برای خانواده مسئلهآموز مسئلهامتناع از مدرسه برای دانشاز آنجا که 
عضلی ای تربیتی و برای جامعه ممربوط به روابط متقابل والدين و فرزند، برای مدرسه مسئله

و مستلزم بررسی تعامل میان فرد، خانواده و متغیرهای مدرسه است، منطقی  اجتماعی است
گیريم درمان موثر نیاز به ماهیت فراگیر دارد و بايد بطور منظم فرد، خانواده است که نتیجه ب

(. طرح درمان جامع شامل چهار 2003، 1و متغیرهای مدرسه را هدف قرار دهد )فريمونت
و  زدايی منظمهای فردی رفتاری و شناختی شامل مواجهه، حساسیتباشد: مواجههبخش می

گیرد. درمان گروهی هدف کاهش اضطراب انجام میشناختی کودک که با آموزش روان
 انايیتو افزايش هدف با اجتماعی هایمهارت کننده شامل آموزشکودکان و نوجوانان امتناع

گردد. اجتماعی کودک و نوجوان به خصوص در زمینه بهبود روابط دوستانه اجرا می
فاده دار کودکان با استآموزش مديريت والدين جهت مداخله بالینی در اصالح رفتار مشکل

، يادگیری 3، تقويت مثبت و منفی2های رفتاری مانند فرزندپروری مقتدرانهاز تکنیک
به  6و اقتصاد ژتونی 5، تقويت افتراقی، مديريت وابستگی4خاموشی، فرايند ايجاد عادت
فتار ر مديريت شود و مشاوره مدرسه که با تمرکز بر راهبردهایصورت خانوادگی انجام می

بیکن،  شود )دالتون وبرای بازگشت مجدد به مدرسه توسط کارکنان مدرسه پشتیبانی می
2018.) 
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دهد که تاثیر آموزش مديريت ها در حوزه درمان امتناع از مدرسه نشان میپیشینه پژوهش
آموزان دبستانی موجب کاهش والدين در کاهش رفتار امتناع از مدرسه رفتن میان دانش

مدرسه رفتن کودکان شده است ) ابراهیم زاده، آگشته، زينالپور و  ترس و امتناع از
ساله در مورد  12-8( با دختران 1395تجربی هاديان )(. نتايج پژوهش نیمه1396زاده، اشرف

هراسی کودکان مبتال به ديابت نوع يک نشان اثربخشی درمان تعهد و پذيرش بر مدرسه
ال هراسی کودکان مبتتواند در کاهش مدرسهش میدهد که درمان مبتنی بر تعهد و پذيرمی

( در پژوهش تک آزمودنی خود که به 1394به ديابت موثر باشد. اوحدی و منصوری )
آموزان بررسی اثربخشی اصالح رفتار شناختی بر کاهش رفتار امتناع از مدرسه رفتن دانش

از  تاری رفتار امتناعکنند پس از هشت جلسه درمان شناختی رفاند ادعا میدختر پرداخته
زاده نیا و آقاگلداری کاهش داشته است. خانجانی، هاشمی، پیمانمدرسه به طور معنی

 گیری مادر با اختاللگری و سهل( در پژوهش خود نشان دادند که میان بیش حمايت1393)
 نهراسی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. نتیجه تلويحی پژوهشگرااضطراب جدايی و مدرسه

ساز حائز نقش احتمالی در کودک به عنوان عامل زمینه-اين است که کیفیت تعامل مادر
 یر،پالم هراسی است. مطالعه استرسمبک،گیری اختالل اضطراب جدايی و مدرسهشکل

 مدل اساس امتناع از مدرسه بر برای را ای( مداخله2021) 1برگستوم کارلبرگ، فلت، الکس،
 و درمان از پس مدرسه در حضور .کندمی ارزيابی 2برنامه هماسیتاررفتاری  شناختی درمان
ز ها در حوزه عوامل موثر بر امتناع ايافته است. همچنین پیشینه پژوهش افزايش پیگیری

 خطر عوامل ( با بررسی2021) 3استوارت سموفسکی، آموزان به پژوهش سان،مدرسه دانش
 انتاريو اشاره دارد. نتايج جوانان و کودکان مدسه در در حضور در اخالل بینی کنندهپیش

 ربهتج و فعالی بیش/  توجه کمبود اختالل خانواده، عملکرد مواد، آنها نشان داد مصرف
میان  کند که در اينمی بینیپیش اخالل در حضور در مدرسه را توجهی قابل طور به قلدری،

 نگه ابتث هنگام اين اخالل در به کمک بیشترين به منجر خانوادگی عملکرد و مصرف مواد
( در پژوهش خود با بررسی 2019) 4شود. کلییاکوويچ وکلیمی متغیرها ساير داشتن اثر
 ابطرو و کودک - والدين روابط متخصصان عوامل والدينی )مانند فرزندپروری،  ديدگاه
 مانند احساس اجتماعی ) – روانی عوامل والدين(، و های خدماتیسرويس بین دشوار
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 قلدری و بزهکاری(، فناوری ) اتصال همساالن، با "مطابقت" همساالن، فشار از متفاوت بودن
 روانی )اضطراب و مشکالت نشینی از جهان واقعی( وبه جهان جايگزين و در نتیجه عقب

( 2019) 1افسردگی( را شناسايی کردند. پژوهش الرنس، داوسون، هوتون، گودسل و ساوير
 ه،مدرس آموزدانش هفت هر مدرسه نشان داد از در حضور روانی بر التاختال در مورد تأثیر

 بیش/  وجهت کمبود اختالل بیشترين که بوده روانی اختالل دارای گذشته ماه 12 در نفر يک
( 2018) 2هببرند نیومان، جوست، اسپی، نولمان، ريسنر، .گزارش شده است اضطراب و فعالی

درمان چند بخشی را برای درمان انواع غیبت از مدرسه از جمله امتناع از مدرسه پیشنهاد 
مرين ت بخش در کامل طور به که بیمارانی کنند. نتايج پژوهش آنها نشان داد اکثرمی

ان کودکان/ نوجوان دادند نشان را خوبی نتايج و کردند آموزشی شرکت -روانی -جسمانی
 اختالل به مبتال آموزاندانش .بودند افسردگی يا و اضطرابی عالئم از مدرسه باامتناع کننده 

 داشتند. مدرسه در کمتری تحصیالت روانی
های امتناع از مدرسه و شناسايی عوامل موثر بر براساس مطالب فوق، شناسايی شاخصه

پیامدهای آن به فرايند ارزيابی و درمان جامع آن کمک کرده، موجبات پیشگیری از 
 آموزان درگیر با اين رفتارکند و دانشمدت و بلندمدت امتناع از مدرسه را فراهم میکوتاه

نجام شده های انامهبخشد. پژوهشگر با بررسی مقاالت و پايانتر بهبود میرا به صورت غنی
های ايرانی دارای داخلی دريافت که هیچ پژوهشی به بررسی آسیب شناسی خانواده

های اين رفتار و عوامل موثر بر موزان امتناع کننده از مدرسه جهت بررسی شاخصهآدانش
های مشابه امتناع از مدرسه و نه دقیقا  امتناع های اخیر با کلید واژهآن نپرداخته است. پژوهش
های راهنمايی و متوسطه )اسدزاده و های کمّی تحقیق در دورهاز مدرسه و با اتکا به روش

( انجام شده است و يا به بررسی میزان اثربخشی يک رويکرد خاص برای 1386مروتی، 
؛ 1394؛ اوحدی و منصوری، 1396زاده و همکاران، کاهش امتناع از مدرسه )ابراهیم

آموزان دارای امتناع از مدرسه )هاديان، ( يا گروه خاصی از دانش1392خانجانی و همکاران، 
؛ 1394ی، احمدی، بابايی سنگلجی و کريمی، ؛ توانگر مرودستی، ابرقويی، ساک1395

اند. اين اقدامات پژوهشی بدون شناسايی ( پرداخته1395دهقانی، جوکار و فاضلی، 
آموزان انجام شده های بومی موثر بر آن در میان دانشهای امتناع از مدرسه و مولفهشاخصه

 نظر مبنای راست. لذا در پژوهش حاضر محقق در پی پاسخ به اين سوال است که ب
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آموزانِ امتناع کننده از مدرسه دوره والدين و معلمان دانش زيسته و تجربه متخصصان
 های مختلف در بروز آن چگونه است؟ ابتدائی، امتناع از مدرسه چیست؟ و نقش مولفه

 روش
بیان های مستخرج از مصاحبه با والدين، مرپژوهش حاضر با رويکرد کیفی و با بررسی مولفه

توان به یبا تکیه بر اين روش مانجام گرفت. بنیان متخصصان با استفاده از روش نظريه دادهو 
فاکتورهايی که توسط متخصصان در اتاق درمان شناسايی و نیز توسط والدين و مربیان در 

در اين پژوهش سه جامعه شود دست يافت. مشاهده میدر خانه و مدرسه  های روزانهموقعیت
ست: در بخش مصاحبه با متخصصان، جامعه شامل کلیه متخصصان حوزه قابل تعريف ا

های شناسی و مشاوره کودک با مدرک دکتری يا دانشجوی دکتری در يکی از گرايشروان
سال سابقه  10و دارای حداقل  99و  1398تربیتی در سال شناسی يا علومرشته مشاوره، روان

ين رفتاری و يادگیری بود. در بخش مصاحبه با والدکار بالینی با کودکان در حوزه اختالالت 
آموزان دوره ابتدايی )اول و دوم( و مربیان، جامعه مورد مطالعه شامل تمامی والدين دانش

 1398-99و  1397-98های تحصیلی همراه مربیان آنها در سالدارای رفتار امتناع از مدرسه به
صورت هدفمند انجام شد. به منظور دسترسی  در شهر اصفهان بودند. انتخاب نمونه پژوهش به

به نمونه مورد نیاز متخصصان ابتدا آن دسته از مراکز مشاوره که به طور تخصصی در حوزه 
شناسان و مشاوران شاغل در اختالالت کودک فعال بودند شناسايی شدند. سپس با روان

وص روند پژوهش و مراکز مورد نظر تماس گرفته شد. پس از ارائه اطالعات الزم در خص
بیان شرايط مشارکت آگاهانه در تحقیق برای مالقات حضوری و انجام مصاحبه 

های الزم به عمل آمد. معیارهای گزينش متخصصین در اين مرحله عبارت بود از: هماهنگی
شناسی، مشاوره و يا علوم تربیتی، دارا دارا بودن مدرک دکتری/ دانشجوی دکتری روان

قه کار بالینی در زمینه اختالالت رفتاری و يادگیری کودک و تمايل به سال ساب 10بودن 
همکاری در پژوهش؛ و معیارهای خروج از پژوهش عبارت بود از عدم پاسخگويی به تماس 
اولیه پژوهشگر، نبود فرصت کافی برای انجام مصاحبه و مخالفت با ضبط مصاحبه. 

دارای رفتار امتناع از مدرسه پس از کسب آموزان گیری بخش والدين و معلمان دانشنمونه
مجوز الزم از اداره کل آموزش و پرورش شهر اصفهان شروع شد. با همکاری هسته مشاوره 
آموزش و پرورش شهر اصفهان و نیز مراکز مشاوره تخصصی کودک در شهر اصفهان 

آموزان دوره ابتدايی که توسط متخصص هسته مشاوره يا مرکز تخصصی تشخیص دانش
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امتناع از مدرسه دريافت کرده بودند شناسايی شدند. پژوهشگر با حضور در مرکز آموزشی 
و جلب همکاری مدير مرکز برای در اختیار قرار دادن شماره تلفن مربی و والدين 

ای آموز پرداخت. سپس گفتگوهآموز، به بررسی مستندات انضباطی و آموزشی دانشدانش
محل مدرسه انجام شد. پس از حصول اطمینان از تمايل والدين اولیه با دو مصاحبه شونده از 

آموز نسبت به مشارکت در پژوهش و انتخاب آنها برای مصاحبه قرار مالقات و مربی دانش
آموز اولیه تنظیم شد. هر دو مصاحبه شونده طبق قرار قبلی در محل مرکز آموزشی دانش

مشارکت آگاهانه در تحقیق، مصاحبه حاضر شدند. پس از دادن اطالعات در مورد شرايط 
نیمه ساختاريافته نهايی به صورت حضوری انجام شد. اين روند به صورت هدفمند برای ساير 
والدين و مربیان نیز انجام شد. روند کدگذاری پس از اولین مصاحبه آغاز شد و فرايند 

های يافت. معیار مصاحبه تا رسیدن به اشباع نظری که در مصاحبه دهم اتفاق افتاد ادامه
آموز در دوره ابتدايی )اول و دوم( به صورت ورودی والدين عبارت بود از: تحصیل دانش

حضوری، دريافت تشخیص امتناع از مدرسه، سالمت روانی عمومی و در قید حیات بودن 
ه آموزان بی دانشوالدين و تمايل آنها به شرکت در پژوهش، تمايل کادر آموزشی مدرسه

ا پژوهشگر. معیارهای خروج از پژوهش عبارت بود از: عدم تمايل همزمان والدين همکاری ب
آموز به مشارکت در پژوهش و مخالفت مصاحبه شوندگان با ضبط مصاحبه. و مربی دانش

ان، ساختار يافته با متخصصها در پژوهش حاضر روش مصاحبه نیمهبه منظور کشف مولفه
 شروع مصاحبه با والدين ابتدا به صورت آزمايشی با والدينوالدين و مربیان انتخاب شد. برای 

ها در اختیار دو تن از متخصصین آموز مصاحبه انجام شد. متن پیاده شده مصاحبهدو دانش
قرار گرفت تا بررسی کنند آيا با توجه به اهداف پژوهش سواالت مصاحبه به خوبی طراحی 

های اصلی اجرا شد. محورهای کلی سواالت اند يا خیر؟ پس از اصالح سواالت، مصاحبهشده
های امتناع از مدرسه در خانه و نشانه»مصاحبه در بخش مصاحبه با والدين . مربی شامل 

شناسايی سبک فرزندپروری و الگوی »، «های خلقی و رفتاری کودکويژگی»، «مدرسه
. فرايند بود« زآموهای کیفی و کمی مدرسه دانششناسايی ويژگی»و « فرزند-ارتباطی والد

های مصاحبه با متخصصان نیز مشابه دو مرحله قبلی و با دو پرسش اصلی در مورد شاخص
 مصاحبه، های موثر بر رفتار امتناع از مدرسه پیش رفت. هررفتار امتناع از مدرسه و مولفه

 و محوری مرحله باز، سه در کوربین و استراوس روش اساس بر و بازخوانی از ضبط، بعد
 شد. کدگذاری انتخابی
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 هایافته
آموز دارای امتناع از مدرسه که در پژوهش حاضر شرکت کردند میانگین دانش 10والدين 
دار بودند. درصد خانه 40درصد شاغل فرهنگی و  60سال داشتند که از اين میان  42سنی 

ک فرزند درصد ت 20فرزند و بیشتر و  2درصد مادران دارای  80همچنین در نمونه پژوهش 
درصد مرد بودند.  20درصد زن و  80کننده در پژوهش بودند. همچنین از میان مربیان شرکت

درصد دارای مدرک  40سال بود ضمن آنکه در نمونه پژوهش  8/44میانگین سنی آنها 
سال  2ارشد بودند. سوابق تدريس مربیان از درصد دارای مدرک کارشناسی 60کارشناسی و 

سال بود که از اين میان  1/46کننده بود. میانگین سنی متخصصان مشارکت سال متغیر 34تا 
درصد دارای  5/71درصد مرد بودند. ضمن آنکه در نمونه پژوهش  5/71درصد زن و  5/28

درصد دانشجوی دوره دکتری بودند. سوابق کاری  5/28مدرک دکترای تخصصی و 
شناختی والدين، های جمعیتويژگی 1سال متغیر بود. جدول  25سال تا  10متخصصان از 

شناختی های جمعیتويژگی 3شناختی مربیان و جدول های جمعیتويژگی 2جدول 
 دهد.کننده در اين پژوهش را نشان میمتخصصان شرکت

 کننده در پژوهششناختی والدين شرکتهای جمعیتويژگی .1جدول 

 رديف
والد 

شرکت 
 کننده

 تحصیالت سن
وضعیت 
 اشتغال

 تعداد
 فرزندان

 فرزند دارای امتناع از مدرسه

 سن جنسیت
فاصله سنی 

 با همشیر
پايه 

 تحصیلی

1 
 مدير ابتدائی کارشناسی ارشد 48 پدر

 دوم 6 8 پسر 3
 مدير ابتدائی کارشناسی ارشد 44 مادر

 دوم - 8 پسر 1 دبیر کارشناسی ارشد 45 مادر 2
 سوم 4 9 پسر 2 ردرمانگگفتار  کارشناسی ارشد 40 مادر 3
 دوم 10 8 پسر 2 دارخانه ديپلم 47 مادر 4
 اول 6 7 دختر 2 دارخانه ديپلم 34 مادر 5
 پنجم 8 11 دختر 2 دبیر کارشناسی 50 مادر 6
 چهارم 9 10 دختر 2 دبیر کارشناسی ارشد 48 مادر 7
 سوم 5 9 پسر 2 دارخانه ديپلم 40 مادر 8
 دوم 3 8 پسر 2 دارخانه کارشناسی 39 مادر 9
 چهارم - 10 پسر 1 دارخانه ديپلمفوق 36 مادر 10
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 کننده در پژوهششناختی مربیان شرکتهای جمعیتويژگی. 2جدول 
 سابقه تدريس سن تحصیالت جنسیت رديف

 15 45 کارشناسی ارشد مرد 1
 10 40 کارشناسی ارشد زن 2
 23 50 کارشناسی زن 3
 34 55 کارشناسی زن 4
 30 54 کارشناسی زن 5
 26 47 کارشناسی زن 6
 4 39 کارشناسی ارشد زن 7
 7 40 کارشناسی ارشد زن 8
 2 38 کارشناسی ارشد زن 9
 10 40 کارشناسی ارشد مرد 10

 کننده در پژوهششناختی متخصصان شرکتهای جمعیتويژگی .3جدول 

 سن تحصیالت جنسیت رديف
  سابقه کار در حوزه کودک

 )به سال(
 15 50 دکترای مشاوره مرد 1
 12 39 یشناسی بالیندانشجوی دکترای روان زن 2
 18 50 شناسی بالینیدکترای روان مرد 3
 23 55 دکترای مشاوره مرد 4
 25 50 شناسی تربیتیدکترای روان مرد 5
 12 40 دکترای مشاوره مرد 6
 10 39 دانشجوی دکتری مشاوره زن 7

های والدين، مربیان و متخصصان و پس از به اشباع نظری در مصاحبه با دستیابی
های حاصل از سه گروه اطالعات، از طريق کدگذاری باز در قسمت سازی يافتهيکپارچه
زيرمقوله و يک مقوله اصلی  7کد اولیه شناسايی شد که در  42های امتناع از مدرسه شاخصه

کد اولیه شناسايی  171موثر بر امتناع از مدرسه  هایجای گرفتند. همچنین در قسمت مولفه
بندی کدهای استخراج دسته 4مقوله اصلی قرار داده شد. جدول  4زيرمقوله و  12شد که در 

 دهد.شده را نشان می
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ر کننده دبندی کدهای استخراج شده از مصاحبه والدين، مربیان و متخصصان شرکتدسته .4جدول

 پژوهش
کدگذاری 

 انتخابی
دگذاری ک

 محوری
 کدگذاری باز

های شاخصه
خانگی و 

 ایمدرسه

ها و ترس
های اضطراب

 کودک

تجربه هیجانات منفی مانند ترس، ناراحتی و خشم ترس از تنها خوابیدن، 
نسبت به مادر، گريه و بیقراری شديد در زمان جدايی از مادر، التماس برای 

بودن پدر با او در مدرسه، بودن با مادر و همراهی مادر، اصرار به همراه 
های مضطربانه در مورد اتفاقاتی که قرار است بیفتد، پرسشهای اطمینان پرسش

ادراری، اضطراب بخش قبل از حضور در مدرسه، اخالل در خواب شبانه، شب
 های مختلف مدرسه )دستشويی، راهروها، کانال کولر(اجتماعی، فوبی از محل

های چالش
 کالمی

های های کالمی میان کودک و والدين، بهانهی و چالشمشاجرات لفظ
صبحگاهی، غر زدن، ابراز انزجار و دلزدگی شديد از محیط مدرسه و کادر 

 عدم اشتیاق نسبت به مدرسهو  میلیبیان بیآموزشی، 

های چالش
 رفتاری

پرخاشگری برای نرفتن به مدرسه، به زور وارد ماشین شدن برای رفتن به 
از سرويس مدرسه، ايجاد دردسرهای صبحگاهی، آسیب زدن به  مدرسه، فرار

 خود و ديگران، عدم پیروی از قوانین مدرسه

های چالش
 تحصیلی

های روزانه های روزانه در مدرسه، غیبتعدم همکاری در انجام فعالیت
ساعتی، تاخیرهای صبحگاهی، غیبت کامل به مدت دو ماه، فرار از مدرسه/ 

های فکری و تحصیلی، سیر در حواشی وی از فعالیترکالس درس، طفره
گیری برای حضور در کالس، عدم تمايل مدرسه به جای فعالیت درسی، بهانه

به حضور در کالس بعد از هر زنگ تفريح، مجسمه بودن در کالس درس و 
اشتیاق به پاسخگويی به سواالت کالسی و فعال نبودن در زمان تدريس، بی

 مسئولیتی نسبت به وظايف تحصیلیبیکشی و رقابت، وقت

های چالش
 ارتباطی

گیری تماس چشمی برقرار نکردن، اللی انتخابی و حرف نزدن با کسی، گوشه
اشتیاقی به زنگ ورزش و عالقگی به اردوهای گروهی، بیاز ديگران، بی
ساختاری(، چیزی نخوردن و نگفتن در طول روز، چهره صاف آزمايشگاه )بی

 العملسو بدون عک

ها و مقاومت
 هامیلیبی

اشتیاق نسبت به مدرسه و به استقبال مدرسه درنگ در رفتن به مدرسه، بی
نرفتن، لذت نبردن از مکانی به نام مدرسه، مقاومت نسبت به مدرسه، تاب 

 ماندن در مدرسه نداشتن، اصرار بر نرفتن به مدرسه
عالئم 

 فیزولوژيکی
 ها درپريدگی و لرزش دست، رنگراه مدرسهاستفراغ در  تهوع صبحگاهی،

 زمان ورود به مدرسه

 مقوله فردی
های آمادگی

 -کودک)خلق
 هوش( -مزاج

گرايی، عدم ثبات خلق، خلق حساس و زودرنج، مزاج عجول، ذهن کمال
 ناپذيری روانی(، خلق پايین ودرگیر )وسواسی(، سیالی ذهنی پايین )انعطاف

 هایجباز، میل به ثابت بودن محیط و محدودهخويی، مزاج سمج و لافسرده
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کدگذاری 
 انتخابی

دگذاری ک
 محوری

 کدگذاری باز

مشخص، افکار تخريبگرانه نسبت به خود و ديگران، دير جوش بودن در 
های شلوغ و عالقه شديد به ماندن در عدم تمايل به مکانروابط با ديگران، 

، دوران کودکی پر چالش، ضعف بدنی، روحیه سرکش خانه، درونگرايی باال
، هوش استداللی باال و داشتن تفکر "چرا"پر  شکن، داشتن ذهنو حريم
 انتقادی

دنیای کیفی 
 کودک

ش آموز به رومحور و تئوريك، تمايل دانشمحور بودن کودک نه کتابتجربه
آزاد و انتخابی در آموزش نه روش سنتی و محدود، جسارت زير سوال بردن 

ی و مرد، میل به بازآموز با معلمین قوانین مدرسه، برقراری ارتباط بهتر دانش
ی در قالب میلی به يادگیرعالقگی به رياضی/ ديکته/ نوشتن، بیآزاد بودن و بی

حالی وظیفه و اجبار، رقابتی نبودن، سخت نگرفتن به خود، خالق بودن، بی
 برای انجام کار

اضطراب و 
های ترس

 کودک

همساالن ترس از محیط بیرون و جديد، ترس از گم شدن، ترس از قضاوت 
و تايید نشدن توسط آنها، ترس از تمسخر دوستان، ترس از شکست، ترس 
از تنها ماندن در مدرسه، ترس از نیامدن يا دير آمدن مادر، دلبستگی اضطرابی 

 کودک

ضعف 
های مهارت

اجتماعی و 
 اجرايی کودک

خودکنترلی پايین، عدم تحمل شکست، عدم سازگاری با جديت فضای 
مهارت دوست يابی و ارتباطی، فقدان مهارت حل مسئله، دبستان، فقدان 

خودپنداره ضعیف تحصیلی، نداشتن رفتار جراتمندانه در مدرسه، ناتوانی در 
يابی جنسیتی، فقدان مهارت ابراز هیجانات، خودکارآمدی پايین، هويت

خجالتی بودن، ممتنع بودن در گفتگوها و ترس از اعتراض کردن، عدم پذيرش 
ناپذيری در مدرسه، فقدان استقالل کودک در امور روزانه و ارچوبقوانین، چ

های ظريف طلبی از جانب معلمان در مدرسه، ضعف مهارتتحصیلی، حمايت
، انگیزگیهدفمند نبودن، بیورزی، اشکال در توجه و تمرکز کودک، و دست

 صبری و داشتن رفتار تکانشیکم

اختالالت 
روانی/ 

جسمانی 
کودک و 

ت موضوعا
 وابسته به آن

لیسی، های پهای موبايل و فیلمافسردگی، وابستگی افراطی/ اعتیاد به بازی
 _ODD_ OCPDتداخل امتناع از مدرسه با يك/ چند اختالل شديد روانی )

SR تشخیص اختالالت همبود بیش فعالی و افسردگی، بی حالی ناشی از ،)
عالئم به خصوص  مصرف دارو، قطع ناگهانی دارو، مصرف دارو و تشديد

قراری، مصرف داروهای اضطرابی از سنین پايین، تجارب مکرر رفتارهای بی
ضداجتماعی/ هنجارشکن )مانند کتك زدن مدير، پرتاب کفش به سمت معلم، 

ژه ويباز کردن درب خودرو(، خودزنی و ديگرزنی، خودگويی منفی کودک به
 در زمینه مردن خود
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کدگذاری 
 انتخابی

دگذاری ک
 محوری

 کدگذاری باز

مقوله 
 خانوادگی

فرزندپروری 
 ردسرسازد

سبك فرزندپروری تعاملی افراطی، عدم قاطعیت و زيادی محبت والدين، 
ها، تضاد سبك ادبیات دستوری والدين، سبك حمايتی مادر بزرگ

فرزندپروری پدر و مادر)پدر سختگیر و مادر معتدل(، ممانعت از روبرو شدن 
 کودک با پیامدهای منفی رفتار خود، عدم آمادگی مادری کردن، والدين

خواه، فقدان تجربه بازی کافی با خواه نه درسخوانخواه، پدر سالمتتحول
، شکل نگرفتن پیوند عاطفی میان مادر و کودک، فرزند -رابطه رسمی پدرمادر، 

فقدان ثبات )تضاد( در نحوه تعامل با کودک در زمان امتناع، تداخل مشاجرات 
زی پدر برای درمان ترس ساامتناع با ساير امور روزانه خانواده، روش غرقه

شناسان، ناآگاهی های متضاد روانکودک، سردرگمی والدين در اجرای توصیه
مادر نسبت به اقتضای رشد روانی و اجتماعی کودک، تفسیر ساده موضوع 

های توجهی به داشتهای مادر وسواسی، بیامتناع از مدرسه، باورهای هسته
ند توجهی به فرايرم کننده مادر، بیکودک، فقدان روحیه شاد، با ثبات و دلگ

ا و گرگرا و قراردادی، مادر اضطرابی، والدين کمالاستقالل کودک، مادر قانون
 پدر ساالرخواه، پدر رها کننده و ناامید، تمامیت

 جوّ خانواده

جذابیت زياد محیط خانه، نگرش والدين در مورد عامل بار آوردن کودک، 
های کودک خانواده، محدود کردن دايره دوستیورزی در فضای احتیاط

احترامی به کرامت انسانی کودک، فقدان شديد خاطر شرايط مذهبی، بیبه
نیروهای کمکی در مراحل مختلف زندگی، بهم ريختن نظم خانواده مقرراتی 

طبعی در نبود فضای لطافت و شوختعامالت خانوادگی محدود، و منظم، 
 ،الگوی وابستگی مادر به پدر، محیط آزاد خانه برای بروز خالقیت، خانواده

آمیختگی اشتغال و زندگی والدين، القای منفی خواهر در مورد تحصیل، الگوی 
 درس خواندن متفاوت همشیر، ارتباط عاطفی و کالمی همشیرها با هم

بافت انسانی 
مدرسه 

)دوستان و 
 معلمان(

نداشتن صمیمیت با همساالن، آموز توسط دوستان، طرد و عدم پذيرش دانش
، شخصیت جذابی نداشتن برای دوستیمیلی نسبت به بازی با همساالن، بی

يابی نداشتن، عدم دريافت حمايت عاطفی از جانب معلم، جنسیت هنر دوست
آموزان، بی توجهی به تفاوت های فردی و ديده معلم، مقايسه کردن دانش

توسط معلم، داد زدن معلم در کالس و بی حرمتی  نشدن نقاط قوت کودک
گیر غیر ارتباطی، عدم شفافیت رابطه میان کودک و آموز، معلم سختبه دانش

معلم، رابطه مخدوش مادر و معلم، برخورد نامناسب اولیای مدرسه با ترس 
کش، های منسوخ تربیتی مانند تنبیه با خطکودک، استفاده مربی از روش

ان مدرسه از تجارب تلخ گذشته و پیشینه روانی کودک، توصیه ناآگاهی مربی
عدی روزی، معلمان تك بآموز به مدرسه شبانهاشتباه معلم برای فرستادن دانش

 محورمحور نه تعاملو تك روشی، معلمان تکلیف
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کدگذاری 
 انتخابی

دگذاری ک
 محوری

 کدگذاری باز

های ضعف
سیستمی و 

فیزيکی 
 مدرسه

تی برقراری تعداد زياد دانش آموزان در يك کالس، نوع چیدمان کالس و سخ
آموز در برقراری رابطه آموز، تعدد معلمان و ابهام دانشارتباط معلم و دانش

عاطفی با معلم مشخص، جذابیت نداشتن محیط آموزشی برای کودک 
گیرانه مدرسه، همکاری پايین کادر کنجکاو، محیط خشك و قانونمند و سخت

 نداشتن تهمیداتمدرسه با کودکان سخت و والدين آنها، تغییر کالس درس، 
دار، فرصت نداشتن معلم و مدرسه برای متفاوت آموزان مشکلبرای دانش

 خواه، نداشتن اردوعمل کردن با کودکان متفاوت، نیمه راه رفتن مدارس تحول
 در طول سال، محتوای روتین و خشك دروس

مقوله 
تشديد 
 کننده

رويدادهای 
بیرونی 
 زااسترس

یه متخصصان برای ورود زودهنگام به مهدکودک بارداری پر استرس مادر، توص
جهت قطع وابستگی، بارداری ناخواسته، افسردگی پس از زايمان مادر، نرفتن 

 به پیش دبستانی

تجارب 
ناخوشايند 
کودکی/ 

 دوران تحصیل

 ها و ضعیف بودنتجربه قلدری در مدرسه، تشکیل گنگ توسط همکالسی
ماندن/ اول نبودن از جهت آموزشی، کودک برای دفاع از خود، تجربه عقب 

ديدگی جسمی در مدرسه، تنها گذاشتن کودک در خانه در سن سه آسیب
سالگی، تنبیه کودک با تنها گذاشتن او در بالکن، جدا بودن کودک از مادر در 

تجربه بستری در بیمارستان و جدايی از مادر در سن کودکی به مدت طوالنی، 
، حريك تجربه جدايی از مادر با يك شعر، تسالگی به خاطر بیماری 2

 گیری پدر در اولین ورود به مدرسهسخت

 
های جذابیت

 دنیای جديد
آسان پول در آوردن، تغییر ديدگاه جامعه و بالطبع کودکان به تحصیالت و 

 جايگاه اجتماعی، مهم شدن پول

صان و متخصهای مستخرج از مصاحبه با والدين، مربیان ضمن مقايسه و تلفیق مقوله
سويه و ( طراحی شد. در اين مدل روابط يک 1ای( مدل مفهومی زير )شکل های زمینه)داده

آموزان ای در مورد امتناع از مدرسه دانشدوسويه در سطوح فردی، خانوادگی و مدرسه
 ابتدائی مورد اشاره قرار گرفته است. 
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 ابتدائی آموزان دورهمدل مفهومی امتناع از مدرسه دانش .1شکل 

 

 گیریبحث و نتیجه
ی موثر هاهای امتناع از مدرسه و مولفهپژوهش اکتشافی پیش رو با هدف شناسايی شاخصه

شد. در  آموزان دوره ابتدائی و ارائه مدل مفهومی امتناع از مدرسه انجامآن در میان دانش بر
آموزانِ معلمان دانشوالدين و  زيسته و تجربه متخصصان نظر مبنای پاسخ به سوال اول )بر

فی در های کیامتناع کننده از مدرسه دوره ابتدائی، امتناع از مدرسه چیست؟( از تحلیل داده
های ها، چالشها و اضطرابای هفت شاخصه ترسهای خانگی و مدرسهمقوله شاخصه
ها و های ارتباطی، مقاومتهای تحصیلی، چالشهای رفتاری، چالشکالمی، چالش

هايی ژوهشهای متنوع با پها و عالئم فیزيولوژيک به دست آمد. دستیابی به شاخصهمیلیبی
؛ 2019نشده امتناع از مدرسه اشاره دارند )هین و همکاران، های کلی و تفکیککه به شاخصه

( همسويی دارد. اما پژوهشی که به صورت 2006؛ کرنی، 2007، 1کرنی، و چاپمن و کوک
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تر ها نتايجی ارائه دهد يافت نشد. در ادامه به بررسی دقیقاخصهتفکیک شده در مورد اين ش
 پردازيم.ها میاين شاخصه

ترس از تنها خوابیدن، ترس از ها )ها شامل انواع فوبیها و اضطرابشاخصه ترس
ها )اضطراب (، انواع اضطرابهای مختلف مدرسه، ترس از شلوغی و صداهای بلندمحل

ادراری( و اختالالت اضطرابی )ناخن جويدن و شب جدايی، اضطراب اجتماعی(،
ژوهش کننده در پبخش در مصاحبه والدين و مربیان شرکتهای مضطربانه و اطمینانپرسش

سبت ن نگرانی مضاعف او به به طور خاص منجر است ممکن کودک يک بیان شد. اضطراب
، 1اوجس و ختم شود )جونز امتناع از مدرسهشود و در طوالنی مدت اين امر به  رفتن مدرسه به

 نرا پیرامو عالئمی . والدين و مربیان ممکن است تشخیص ندهند که کودکان چه(2015
 زندگی بر را باضطرا تأثیر ترتیب همین کنند و بهمی تجربه مدرسه رفتن از ترس نگرانی يا
ا های اين بخش پژوهش ب(. يافته2004، 2بگیرند )کامر و کندال کم دست خود فرزندان
( 1985( و بری و لیزاردی )2016) 3های سوان، کاگان، فرانک، کرافورد و کندالپژوهش

ه ترين نشانه امتناع از مدرسترين و عمومیهای کالمی به عنوان ابتدائیهمسويی دارد. چالش
انی کننده در پژوهش شنیده شد. با توجه به ارتباط بین نگردر مصاحبه والدين و مربیان شرکت

رود کودک پس از تجربه اضطراب در درون خود در امتناع از مدرسه انتظار می عاطفی و
. نقطه حل دست بزندجهت اعتراض برای رفتن به مدرسه به امتناع کالمی به عنوان اولین راه

شروع بروز امتناع از مدرسه کودک با ابراز کالمی و بیان عدم تمايل و دوست نداشتن مدرسه 
های ست که در صورت عدم موفقیت برای نرفتن به مدرسه به چالشيا ابعادی از مدرسه ا

حاشی زنی و فهای رفتاری مانند پرخاشگری، آسیبشود. چالشرفتاری و ارتباطی ختم می
آموزشان مبتال به اختالل همبود نافرمانی در مصاحبه مادران/ مربیانی که فرزند/ دانش

ها مورد هتر از ساير شاخصرفتاری و بسیار پر رنگهای ای بودند به صورت کارشکنیمقابله
های تحصیلی راستايی دارد. چالش( هم1995 ) 4تاکید قرار گرفت. اين يافته با پژوهش کولتر

شامل کلیه امور کالسی، درسی و چالش تکالیف است که به صورت عدم همکاری و 
ها و تاخیرها، انواع تای، انواع غیبهای کالسی و مدرسهروی در انجام فعالیتطفره

های میلی، اجبار و غیر مستقل بودن(، بی فايده بودن روشها در انجام تکالیف )بیمقاومت
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Jones, A.M., & Suveg, C. 

2. Comer, J.S., & Kendall, P.C. 

3. Swan, A. J., Kagan, E. R., Frank, H. E., Erika Crawford, E., & Kendall, P. C. 

4. Coulter, S. 

https://www.tandfonline.com/author/Swan%2C+Anna+J
https://www.tandfonline.com/author/Kagan%2C+Elana+R
https://www.tandfonline.com/author/Frank%2C+Hannah+E
https://www.tandfonline.com/author/Crawford%2C+Erika
https://www.tandfonline.com/author/Kendall%2C+Philip+C


 1400زمستان  | 62شماره  |سال هفدهم  |شناسی تربیتی روان  |164

های متنوع آموزشی، بیقراری/ پرخاشگری در کالس خود را نشان داده است. از نشانه
گیری خود ( که اين کناره2016گیری است )سوان و همکاران، اضطراب در مدرسه کناره

 به ادند پاسخ از خلقی و عصبانیت کودک در بدو ورود به کالس و امتناعرا به صورت کج
دهد و در نهايت تقاضاهای مکرر او برای ترک کالس کالس نشان می سواالت در طول

 یدايشپ نشانه تنها زودتر از موعد پايان کالس را به همراه دارد. غیبت نیز مانند اضطراب نه
 زيرا ستاامتناع از مدرسه  برای ابتالی کامل به جدی خطر يک بلکه ت،اسامتناع از مدرسه 

های اين شود. يافتههای بیشتر و مستمر از مدرسه میغیبت جزئی از مدرسه منجر به غیبت
( 2014) 1و کرنی و گراچیک (2003)بخش پژوهش با پژوهش ايگر، کاستلو و آنگلد 

آموز مانند های اجتماعی دانشضعف مهارتتواند نشانه های ارتباطی میهمسوست. چالش
 همه مدرسه در از ناسازگاری با همساالن و نداشتن مهارت برقراری ارتباط باشد. غیبت

 در که ترتیب اين به دارد مدت بلند منفی آثار آموزدانش تحصیلی پیشرفت بر سطوح

 عملکرد بر طهمتوس مقاطع در و گذاشته های اجتماعی تأثیرمهارت رشد اولیه بر مقاطع

های حاصل از (. يافته2012، 2بايرنز و اثرگذار است )بالفانز التحصیلیفارغ نرخ و تحصیلی
( 2015) و هاويک، بورو و ارتسواگ (2000) های پلیس و همکارانپژوهش حاضر با يافته

آموزان همسوست. همچنین ايگر، کاستلو و اين گروه از دانش در مورد انزوای اجتماعی
تر کننده نسبت به همساالن خود خجالتیآموزان امتناعدانش متوجه شدند( 2003)آنگلد 

 میل بی کودکان( 2015)ساوج  و ی جونزمطالعه هستند و در دوست يابی مشکل دارند. در
ها میلیبی ها ومقاومت از تنهايی را نسبت به سايرين گزارش دادند. بیشتری میزان به مدرسه

آموزان سال اولی شناسايی شد شامل درنگ در رفتن به که توسط متخصصان در دانش
آموزان اشتیاق نسبت به مدرسه و لذت نبردن از مکانی به نام مدرسه بود. اين دانشمدرسه، بی
ه مدرس مدرسه برای حضور در وقت بعد روند اما دوباره روزمیلی به مدرسه میبا وجود بی

دهنده اضطراب جدايی رسد اين شاخصه نشان(. به نظر می2002کنند )برگ، می مقاومت
 بیاتتجر بیان و آموزان در سنین اولیه دبستان برای شناسايیکودک است. دانش -والد

شیوه تعامل والدين  .(2019دارند )اينگل، هاويک و هین،  نیاز بیشتری حمايت به خود عاطفی
ها و نحوه برطرف کردن اضطراب جدايی منجر به میلیها و بیو مربیان با اين مقاومت

شود. عالئم فیزيولوژيک مانند زردی چهره، چهره مسیرهای متفاوتی در تحصیل کودک می
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راطی آلودگی افدرد صبحگاهی، احساس خوابنگران و پراسترس، لرزش بدن، سردرد يا دل
های اين شاخصه است. اين شاخصه توسط والدين و مربیان ترينال و استفراغ از مهمو اسه
های کالمی و اضطرابی آموزانی که امتناع از مدرسه شديد داشتند همراه با چالشدانش

( در 2008) 1هايز -های اين بخش با پژوهش تامبراجا، گرانديسون، دیگزارش شد. يافته
 يک راستا قرار دارد.

های مختلف در بروز آن چگونه است؟( از تحلیل سخ به سوال دوم )نقش مولفهدر پا
مولفه موثر بر امتناع از مدرسه در چهار مقوله فردی، خانوادگی،  12های کیفی، نقش داده

هايی که های متنوع با پژوهشای و تشديدکننده به دست آمد. دستیابی به اين مولفهمدرسه
؛ هین، 2012آورند )اينگل و همکاران، ای چندبعدی به حساب میامتناع از مدرسه را پديده

و هین، کینگ،  2008هايز،  -؛ تامبراجا، گرانديسون، دی2004؛ هین و کینگ، 2006
 ( همسويی دارد.2005النديک، 

اره های درونی او اشهای کودک هستند که به جنبهمنظور از مقوله فردی کلیه ويژگی
های درونی به عنوان اولین مولفه فردی آن دسته از جنبه« کهای کودآمادگی»دارند. 

های اولیه کودکی تا به امروز اشاره کودک است که به خلق، مزاج و هوش کودک از سال
ها کنند و روابط عاطفی آندارد. کودکان سخت مزاج دوران کودکی پر چالشی را سپری می

 6 نس در کودکان دشوار خوی و د. خلقبا والدينشان تاثیرپذيری زيادی از اين دوران دار
 جمزا دارای کودکان که طوری به دارد، متقابل ارتباط مادران عاطفی حمايت با ماهگی
 سطح کمترين دادند، نشان خود از پايینی مادرانه عاطفی حمايت مادرانشان که سخت

 انکودک عاطفی، حمايت باالی سطوح در که حالی در دادند، نشان را مدرسه برای آمادگی
استرايت، ) اندداده نشان را مدرسه برای آمادگی سطوح خوی دشوار باالترين و خلق با

همچنین هوش کالمی و استدالل ادراکی باال نیز به طور غیر مستقیم  (.2008 ،2گالگر و کلی
آموزان، درک آورد. ذهن خالق و پر ايده برخی دانشموجبات امتناع از مدرسه را فراهم می

وسط بندی شده تبرانگیز فراتر از محتوای چارچوبمحتوای درسی و سواالت چالشسريع 
ی تابد. پاسخ سرد مربی به اين اشتیاق به يادگیرآنها فضای محدود و خشک کالس را بر نمی

ی و های )برنشتاين، وارن، ماسها با يافتهآورد. اين يافتهموجبات امتناع از کالس را فراهم می
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« های کودکها و اضطرابترس»( در يک راستا قرار دارد. 1991برنشتاين،  ؛1999، 1توراس
ر مانند های ديگهای پژوهش حاضر شناخته شد که با مولفهبه عنوان مولفه اصلی در يافته

های اجتماعی در ارتباط فرزندپروری، تجارب دوران کودکی و تحصیل، ضعف مهارت
ضطراب ها، اانجامد. انواع فوبیامتناع از مدرسه میتنگاتنگ قرار دارد و به طور مستقیم به 

اجتماعی، اضطراب جدايی، ترس از شکست و ناکامی و اضطراب ناشی از اختالالت 
 یتئور طوالنی مدت برای جدايی اضطراب گیرند. نظريهوسواسی در اين گروه جای می

 راباضط نه و دينوال ترک در زمان اضطراب بر و بوده شناسی امتناع از مدرسهسبب غالب
ترين (. از سويی ديگر، از معمول1991دارد )پیلکینگتون و پیرسل،  تأکید مدرسه به رفتن از

ن، زاست )دالتون و بیکهای کودک به ترس و اضطراب، اجتناب از موقعیت اضطرابواکنش
معمول  هایفعالیت شود، از انجاممی گیرگوشه ی اجتناب، کودک تدريجا (. در نتیجه2018

 به بوطمر اضطراب يا به عالوه ترس .کندهمساالن امتناع می با ارتباط برقراری از و رها شده
متناع از ا که عمدتا  با زيربنای ترس از شکست و انتقاد همراه است با نیز تحصیلی عملکرد
ز اتوان گفت ترس ها می(. در تبیین اين يافته2000دارد )گالون و همکاران،  ارتباط مدرسه

های خاص مانند زنگ تفريح محیط فیزيکی مدرسه مانند ترس از راهروها يا ترس از زمان
ه امتناع از اند منجر ببینیبه دلیل آنکه کمتر تحت نظارت قراردارند و يا کمتر قابل پیش

ساختارمندی بافت فیزيکی و انسانی مدرسه ها عمدتا  ناشی از کمشود. اين ترسمدرسه می
؛ اينگل، هاويک و هین، 1393های )خانجانی و همکاران، های اين بخش با يافتهاست. يافته

؛ 2003، 4؛ الکالن2003؛ ايگر، کاستلو و آنگلد، 2007، 3؛ لیون و کاتلر2011، 2؛ باگنل2019
( در يک راستا 1998 و کینگ و همکاران، 1990، 5؛ بولز، فاستر، براون و برگ2001 کرنی،
( در زمینه 2015) 6های پژوهش پارک و همکارانهمچنین با بخشی از يافتهگیرند. قرار می

همه "به  «دنیای کیفی کودک»پیشینه اضطراب جدايی و تقويت امتناع از مدرسه مغاير است. 
؛ 1999، 7اشاره دارد )گالسر "های اوها و ارزشهای مورد عالقه، اشیا، افکار، ايدهانسان

آموز و درک حال و هوای او توسط به دنیای درونی هر دانش(. توجه 1395ترجمه صاحبی، 
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ر شود از عوامل موثهای فردی ياد میمعلم در کالس درس که از آن با عنوان توجه به تفاوت
های کالسی بخشی به فعالیتهای مختلف جز با تنوعدر موفقیت تحصیلی است. جذب ذائقه

 مانند« های اجتماعیضعف مهارت»ود. شو برقراری ارتباط موثر توسط معلم میسر نمی
( و 2013، 1کینون، ون ويدنفلت و وستنبرگخودکارآمدی پايین ) ماريک، هین، مک

آموزان در های موثر برای حل مشکالت روزانه منجر به وابستگی دانشحلنداشتن راه
 با زاسراست هایموقعیت با موثر مقابله شود. به عبارت ديگر، عدمهای مختلف میموقعیت

. فقر سواد عاطفی اين (2002است )پلیس و همکاران،  ارتباط درامتناع از مدرسه  بروز
آموزان در ابراز مسائل عاطفی خود و اشکال در تنظیم هیجانات منفی )هیوز، گالون، دانش

. کندهای ارتباطی با همساالن را فراهم می( زمینه بروز ناسازگاری2010، 2دادلی، و تونگ
ها های اجرايی در دوره ابتدائی محصول کمبود محیط غنی و سرشار از محرکمهارتضعف 
(. ضمن آنکه 1389آبادی، های پیش از دبستان بوده است )عابدی و جهانیان نجفدر سال

های قبل نیز به اين ضعف دامن زده است. کننده از مدرسه در سالآموزان امتناعغیبت دانش
 های قبل منجر به بروز و تشديد ضعفآموز در سالو غیبت دانش به عبارتی، غفلت والدين

های پژوهش حاضر در بخش کارکردهای های اجرايی کودک شده است. يافتهمهارت
( و پارک و 1394اجرايی به طور غیر مستقیم با پژوهش توانگر مرودستی و همکاران )

و روانی کودک و موضوعات اختالالت جسمی »( در يک راستا قرار دارد. 2015همکاران، )
درد، درد، دندانمربوط به عدم سالمت جسمانی مانند سردرد، دل« مرتبط با آن

-؛ آيشووريا، والز2014آلودگی افراطی، چاقی و اضافه وزن )وروورت و همکاران، خواب
 وياتر، ؛ هاکِیدل، فرولیک،2011، 4؛ زولوگ و همکاران2014، 3وال، يانويچ و پريستوسکی

غیبت از مدرسه و امتناع  عوامل اصلی از يکی عنوان ( به2014، 5آکرمن -فريک و ،لمکول
آموز در خانه به دلیل مشکالت جسمانی و دريافت توجه از آن ذکر شده است. ماندن دانش

گیری برای حضور در مدرسه را های بهانهتواند جرقهاز جانب والدين در دوران بیماری می
ت جسمی ممکن است در طول زمان به تمارض منجر شده و روشن کند. مشکالت سالم

باشد )اينگل و  آموزاندانش توسط شدهادراک امتناع از مدرسه ناشی از عدم سالمت
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( و نه مشکالت واقعی جسمانی. از میان ساير اختالالت روانی شیوع 2013، 1نورداهل
زياد است )هانسن، ساندرز،  آموزان دارای امتناع از مدرسهاختالالت اضطرابی در میان دانش

 عالئم ربیشت شدت و رفتاری مشکالت افزايش با (. همچنین کودکان1998، 2ماسارو و الست
(. اين گروه از 2012دارند )اينگل و همکاران،  غیبت بیشتر میزان به تمايل روانپزشکی،

قدان و فهای قانونی مدرسه آموزان به دلیل رفتارهای تکانشی، سرکشی از محدوديتدانش
تنظیم هیجان و نداشتن مديريت رفتار در ارتباطات اجتماعی خود با همساالن و کادر 

وز آمای از سوی مدرسه و دانشآموزشی دچار تعارضات شديد شده و عمدتا  تمايل دو جانبه
های مربوط به اختالالت (. يافته2011آيد )وود و همکاران، برای امتناع از مدرسه به وجود می

-؛ فرناندز2019؛ الرنس و همکاران، 2019های )کلییاکوويچ وکلی، ابی با پژوهشاضطر
؛ کورماتسو، 2018، 3فرناندز-سنت، گارسیاسوگورب، اينگلس، سانمارتین، گونزالز، وی

 راستا هستند. ( هم2016، 4 تاکانو و ايزومی
لفه های کیفی، مقوله خانوادگی است. مودومین مقوله به دست آمده از يافته

و  شودفرزندان اطالق می پرورش به مربوط اقدامات به کلیه« فرزندپروری دردسرساز»
نتخاب ا فرزندانشان با تعامل در والدين که شودهايی مربوط میبه روش انسانی فرزندپروری

 دهد کهمی کیفی نشان بخش های (. يافته2021شناسی آمريکا، کند )انجمن روانمی

شود می ناشی آنها هیجانی هایکه بیشتر از شخصیت والدين و آشفتگیفرزندپروری والدين 
 خدادادی، عابدی، جزايریفرزندی )حاج -شناختی مانند رابطه والدبر متغیرهای متعدد روان

(، دلبستگی 1387(، خودپنداره کودک )پورعبدلی، کديور و همايونی، 1400و اعتمادی، 
(، مشکالت 1397، طالبیان شريف و عبدخدايی، طوسی؛ نجاران1399)سپهرارا و قاسمی، 

(، 1400لو و جديدی، ؛ عبدالمحمدی، تقی1400علیانی و نوری، رفتاری کودکان )حاجی
( و موفقیت 1400؛ پروری، ماشینچی، 1390رفتارهای اجتماعی کودک )خوشبخت، 

ادبهادر، ؛ ولیز1399های يادگیری او )محمودپور، دربا، پاشا و خانجانی، تحصیلی و سبک
خواهی شخصیت تمامیت والدين سزايی دارد. هرچه( تاثیر به1394عبدالهی و شاهقلیان، 

تفاده و کردند، از ادبیات دستوری اسبیشتری داشتند و حمايت افراطی را نثار فرزندانشان می
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ساختند، به احساسات کودک دچار امتناع از مدرسه کمتر کمتر تعامالت دو طرفه برقرار می
دکارآمدی ثباتی عاطفی، خوگرفتند، بیشتر دچار بیه کرده و سواد عاطفی را ناديده میتوج

استرس  افزايش و ترپايین تحمل شدند، آستانهمی اضطراب و والدينی پايین، افسردگی
 رخدادهای زنجیرواری، عملکرد خانواده و کیفیت کردند. چنینبیشتری را تجربه می

مواجه کرده و مستقیما  بر احساس امنیت کودک و  نقصان با را والدينی آنها هایمهارت
های مربوط به فرزندپروری در پژوهش حاضر با امتناع او از مدرسه نقش داشت. يافته

(، کلییاکوويچ 2021استوارت ) سموفسکی، (، سان،1393های خانجانی و همکاران )پژوهش
و  Martin( و 2011ان )(، باهالی و همکار2015(، کرلس و همکاران )2019وکلی )
 ( همسويی دارد. 1999) همکاران

است. منظور از جوّ خانواده فضای خانواده و « جوّ خانواده» مولفه دوم در مقوله خانواده 
طور که میزان اکسیژن خون کند. هماناست که کودک در آن رشد می حال و هوای خانواده

جود در هوای خانواده هم برای رشد از عناصر مهم در لحظه تولد کودک است، آرامش مو
بعد از تولد او ضروری است. تنش میان والدين، تعارضات خانوادگی، تهديدهای مکرر برای 

زه ورزی در حوطبعی، احتیاطجدايی از يکديگر، جديت زياد فضای خانواده و نبود شوخ
ه موجبات خانواد تعامالت با ديگران و مقررات زياد در خانه، وابستگی و آمیختگی اشتغال و

ای های خانوادگی و مدرسهترس و اضطراب در کودک را فراهم کرده و در کنار ساير مولفه
ای آورند. در اين حوزه به طور مشخص پژوهش تفکیک شدهامتناع از مدرسه را پديد می

 انجام نشده است. 
ی بافت انسان» ای دارد. مولفهای به عنوان سومین مقوله اصلی اهمیت ويژهمقوله مدرسه

به نقش ارتباطات اجتماعی بر يادگیری اشاره دارد. حمايت گروه همساالن و دوستان « مدرسه
( Watkins, 2002تواند در زمینه تحصیلی کمک شايانی به آنها داشته باشد )در مدرسه می

وران د اينگونه قابل تبیین هستند که رشد تفکر عینی در« دوستان»های مربوط به مولفه يافته
ای را ايجاد کرده که موجبات ترس از قضاوت را در رحمانههای صريح و بیابتدائی ارزيابی

يابی های دوستآورد. در اين میان همساالنی که مهارتهمساالن ديگر فراهم می
تری دارند به سرعت طرد شده و عدم پذيرش آنها توسط دوستان آنها را به حاشیه ضعیف

 نورداهل ، اينگل و(2003) فوق با نتايج پژوهش ايگر، کاستلو و آنگلدهای راند. يافتهمی
« های معلمانويژگی»همسويی دارد. همچنین  (2015)و هاويک، بورو و ارتسواگ  (2013)



 1400زمستان  | 62شماره  |سال هفدهم  |شناسی تربیتی روان  |170

 حضور در مدرسه و يادگیری او رابطه تنگاتنگ برای آموزدانش مدرسه و اشتیاق در پیوند با
 نوع (.2010کند )زولیگ و همکاران، قدردانی آنها از مدرسه ويژه معلمی که دردارد؛ به

مندی آنها در حوزه ارتباطات مثبت خود در موضوعات تربیتی و دغدغه نقش به معلمان نگاه
گیر و بروز امتناع از مدرسه دارد. معلمان سخت در توجهی قابل سهم تواندآموز میبا دانش

نتقال سويه دانسته و صرفا  به اغیرهمتراز و يکآموزشان را غیر تعاملی که رابطه خود با دانش
آموز را نسبت دهند احساس ارزشمندی را از او گرفته و دانشمحتوای آموزشی اهمیت می

، مربرگ و امتناع از مدرسه و عاطفی نگرانی بین ارتباط به توجه کنند. بابه مدرسه دلسرد می
است  ممکن معلم و آموزدانش حمايتی روابط که کردند استدالل چنین (2009) 1بورو
ن کند. اي محافظت منفی و در نتیجه امتناع از مدرسه احساسات و استرس از آموز رادانش
و هاويک، بورو و  (2003کمپبل )-فلچر و سانکی-فیلمر های آرچر،ها با نتايج پژوهشيافته

 محیط و ناتبه امکا« های سیستمی و فیزيکی مدرسهضعف». دارد مطابقت( 2015)ارتسواگ 
؛ 2010 مدرسه )زولیگ و همکاران، مانند میزان شلوغی محیط، دکوراسیون مدرسه فیزيکی

-های مدارس دولتی )دران( به خصوص وضعیت ساختمان2014هاويک، بورو و ارتسواگ، 
مدرسه مانند اندازه راهروها يا غذاخوری برای  کیفیت و ، اندازه(2008 ناروکی،
هیجانات ضعیفی دارند و با غلبه اضطراب بر آنها احتمال امتناع از آموزانی که تنظیم دانش

قابل  آموزان هر آيتمی که به حسيابد اشاره دارد. در مورد اين دانشمدرسه افزايش می
؛ الکالن، 1994، 2کند مفید است )کرنی و بیزلی کمک مدرسه در بیشتر بینی بودنپیش
( و هاويک، بورو و 2007های لیون و کاتلر )يافتههای اين مولفه با (. نتايج يافته2003

 راستايی دارد.( هم2014ارتسواگ )

تجارب ناخوشايند دوران کودکی و »ها شامل آخرين مقوله يعنی مقوله تشديدکننده
( و 2013در مدرسه )اينگل و نورداهل،  اذيت قرار گرفتن و آزار است. مورد« تحصیل
در ارتباط است )ايگر، کاستلو امتناع از مدرسه با  خطرناک مدرسه يک در حضور احساس

تقويت رفتار  در نیز «زای بیرونیعوامل استرس» از ای (. همچنین مجموعه2003و آنگلد، 
 استرس به رويدادهای داوطلب هاینمونه بیانات کنند. درآفرينی مینقش امتناع از مدرسه

های دهد زمینهاشاره شده است که نشان میدر دوران بارداری مادر و پس از آن  مختلفی زای
 و خانواده با کودک ژنتیکی اضطراب در اين دسته از کودکان قويا  وجود دارد و تعامل
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های تجذابی»تاثیر قرار داده است. آخرين مولفه تشديد کننده مدرسه را در طول زمان تحت
جا رار داشت. از آناست که با محوريت کسب ثروت مورد توجه متخصصان ق« دنیای جديد

تواند که کودک در دوره ابتدائی از نظر شناختی به تفکر يکپارچه دست نیافته است نمی
همزمان به بررسی همه جانبه مزايا و معايب تحصیل و يا کسب ثروت بدون تحصیل بیانديشد. 

 ی را فراهم کرده و کودک را نسبت به مدرسهرشد اجتماع اين موضوع امکان ناديده گرفتن
 کند.در راه رسیدن به ثروت دلسرد می

قابل مشاهده است مدل مفهومی امتناع از مدرسه شامل رابطه  1طور که در شکل همان
های های امتناع از مدرسه است. براساس يافتهمولفه با يکديگر و در نهايت با شاخصه 12

 نیتهای کودک و سبک فرزندپروری والدين با احساس عدم امبخش کیفی آمادگی
کودک در ارتباط است و به طور مستقیم در بروز رفتار امتناع از مدرسه نقش دارند. سبک 

های اجتماعی و اجرايی کودک، فرزندپروری والدين همچنین به طور مستقیم با مهارت
های دنیای کیفی او و تجارب ناخوشايند دوران کودکی کودک در ارتباط است. آمادگی

و بافت انسانی مدرسه نقش دارد. تجارب ناخوشايند دوران  کودک در اتمسفر خانواده
کودکی و تحصیلی با احساس عدم امنیت کودک و بافت انسانی مدرسه ارتباطی دوسويه 

زای بیرونی با فرزندپروری والدين، دنیای کیفی کودک، اتمسفر خانواده دارد. عوامل استرس
ند آنکه تشديد کننده امتناع از مدرسه هست در ارتباط است. باالخره اختالالت همبود عالوه بر

 های سبک فرزندپروری خانواده و بافت انسانی مدرسه نیز نقش دارند.در مقوله
والدين و مربیان  دسترسی به وتعطیلی مدارس کرونا ويروس گیریهمه به توجه با
ت مراکز اکننده از مدرسه با مشکل جدی مواجه بود. دستیابی به مستندآموزان امتناعدانش

گیری ويروس کرونا از حضور در هايی که در دوران قبل از همهمشاوره برای يافتن نمونه
ايد به ها بکردند بسیار دشوار بود. ضمن آنکه والدين و مربیان اين نمونهمدارس امتناع می

داشتند و تحقق اين موضوع طور موازی برای شرکت در مصاحبه موافقت خود را اعالم می
 به نتايج تعمیم در رفت. محدوديتشد و مصاحبه از دست میاردی با خلل مواجه میدر مو

 بود. با هامحدوديت از ديگر يکی و کوچک دسترس در نمونه دلیل به موردبررسی جامعه

 توجه به شیوع امتناع از مدرسه پس از تعطیلی مدارس حضوری به مدت طوالنی پیشنهاد

های موثر بر امتناع از مدرسه شناسايی مولفه منظور به پژوهشاين  هایيافته از گرددمی
وصیفی تواند با ارائه تجهت توسعه درمان استفاده شود. نتايج به دست آمده از اين پژوهش می
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آموزان دارای امتناع از مدرسه، درمانگران و مشاوران غنی از تجارب والدين و معلمان دانش
 تواند مسیری را برایهای بدست آمده مین آنکه يافتهرا در اين زمینه آگاهی بخشد. ضم

های های موثر بر رفتار امتناع از مدرسه در خانوادهمطالعات آينده در زمینه بررسی کمیّ مولفه
ر امتناع های موثر بها و مولفهايرانی روشن سازد. با توجه به تاثیر عوامل فرهنگی بر شاخصه

کاهش رفتار امتناع از مدرسه در  بر مدل اين تأثیرگذاری میزان گرددمی از مدرسه پیشنهاد
  قرار گیرد. مقايسه و های مختلف مورد ارزيابیفرهنگ

 منابع

 تاثیر(. »1396صفورا. ) زاده،فاطمه و اشراف منصور، زينالپور، خوشدوی، آگشته، زاده، ابراهیم

«. دبستانی آموزان دانش رفتن مدرسه از امتناع رفتار کاهش در والدين مديريت آموزش
 .71-80(، 4) 4فصلنامه سالمت روان کودک، 
اثربخشی اصالح رفتار شناختی بر کاهش رفتار (. »1394اوحدی، شهرام و منصوری، پريناز. )

فصلنامه «. آزمودنیآموزان دختر: مطالعه تكامتناع از رفتن به مدرسه در دانش
  .234-205(، 39) 10شناختی، های نوين روانپژوهش

. ترجمه يحیی سیدمحمدی، چاپ پنجاه و سوم، تهران: شناسی رشدروان(. 1400برک، لورا. )
 نشر ارسباران.

بررسی رابطه الگوهای فرزندپروری و (. »1400اصغر. )پروری، زهراالسادات و ماشینچی، علی
مطالعات «. سازگاری اجتماعی در مدارس ابتدائی غیر دولتی مجتمع مسکونی پارس

 .228-215: 63تربیتی، اسی و علومشنروان
های ارتباط بین شیوه(. »1387پورعبدلی، محمد، کديور، پروين و همايونی، علیرضا. )

انش د«. شده با مکان کنترل و خودپنداره فرزندانفرزندپروری مادر و فرزندپروری ادراک
 .128-107: 37شناسی، و پژوهش در روان

 ساکی، شیدا، احمدی، هادی، بابايی محمدرضا، شريفیمروستی، فاطمه، ابرقويی،  توانگر

تندخوانی  روش به عدد مفهوم آموزش تأثیر(. »1394سنگلجی، محسن و کريمی، رضا. )
فصلنامه سالمت «. رياضی اختالل با آموزاندر دانش مدرسه هراسی کاهش بر افرازی

 .95 -85(، 3) 2روانی کودک، 
(. 1400السادات و اعتمادی، عذرا. )جزايری، رضوان خدادادی، داود، عابدی، محمدرضا،حاج

های فرزندپروری و برنامه مقايسه تاثیر آموزش والدگری مبتنی بر مواجهه با چالش»
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. «فرزندپروری مثبت بر ابعاد والدگری موثر و سازگاری زوجی در مادران دارای نوجوان
 .266-243(: 2) 17پژوهی، خانواده

های بررسی رفتارهای قلدرانه بر اساس سبك(. »1400ری، ربابه. )علیانی، وحید و نوحاجی
 . 208-195: 62شناسی، رويش روان«. فرزندپروری و سبك دلبستگی: يك مطالعه مروری

رابطه کیفیت (. »1393نیا، بهرام و آقاگل زاده، مريم. )خانجانی، زينب، هاشمی، تورج، پیمان
مجله پزشکی «. رسه هراسی در کودکانکودک در اضطراب جدايی و مد-تعامل مادر

 .240-231(، 3) 25پزشکی ارومیه(، ارومیه )دانشگاه علوم
های فرزندپروری والدين با رفتارهای غیر اجتماعی و رابطه شیوه(. »1390خوشبخت، فريبا. )

 .105-87(: 4) 7شناختی، مطالعات روان«. دبستانی در بازیاجتماعی کودکان پیش
مقايسه اختالالت اضطرابی و مدرسه (. »1395جوکار، مهناز و فاضلی، عباس. )دهقانی، يوسف، 

 .84-75(، 3) 16فصلنامه کودکان استثنايی، «. آموزان نارساخوان و عادیهراسی در دانش
های فرزندپروری مادران با بررسی رابطه سبك(. »1399سپهرارا، سجاد و قاسمی، نوشاد. )

آموزان پسر مقطع دوم ود فرزندان آنها در میان دانشهای دلبستگی و شفقت به خسبك
 . 45-31: 24شناسی و علوم رفتاری ايران، روان«. 99-1398شهر جهرم در سال تحصیلی 

. اصفهان: های اجرايی در مدرسهمهارت(. 1389آبادی، امیر. )عابدی، احمد و جهانیان نجف
 برترين انديشه. 

بینی اختالل نافرمانی پیش(. »1400جديدی، محسن. ) لو، صادق وعبدالمحمدی، رقیه، تقی
گرايی های کمالهای فرزندپروری، صفات شخصیتی و ويژگیای بر اساس سبكمقابله

 .26-15: 59شناسی اجتماعی، روان«. والدين

بینی پیش(. »1399محمودپور، عبدالباسط، دربا، محمد، پاشا، شیما و خانجانی وشکی، سحر. )
نظیم شده و تهای فرزندپروری، خودکارآمدی ادراکلی بر اساس سبكشايستگی تحصی

 .1124-1115(: 93) 19علوم روانشناختی، «. آموزانهیجان دانش
بررسی (. »1397طوسی، طیبه، طالبیان شريف، جعفر و عبدخدايی، محمد سعید. )نجاران

ر کیفیت خطر بگری رفتارهای پر های فرزندپروری با میانجیهای دلبستگی و سبكسبك
 .14-1(: 7) 3های نوين روانشناسی، فصلنامه ايده«.. زندگی دختران فراری

رابطه بین سبك يادگیری (. »1394ولیزادبهادر، لیال، عبدالهی، محمدحسین و شاهقلیان، مهناز. )
 شناسی بالینی وروان«. آموزانو سبك فرزندپروری با يادگیری خودتنظیمی در دانش

 . 138-129(: 2) 13رفتار(،  شخصیت )دانشور
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هراسی کودکان  بر مدرسه تعهد و پذيرش درمان اثربخشی(. »1395آبادی، مريم. )هاديان نجف
مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی يزد، «. مبتال به ديابت نوع يك

24 (4 ،)304-316. 
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