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 چكيده :

 جدایی اضطراب ناخوشایند احساس این شوند، می ناراحتی و اضطراب دچار مادر از جدایی هنگام کودکان

  دارند اولی کالس نآموزا دانش که هایی خانواده های ،نگرانی تحصيلی نو سال رسيدن فرا با .شود می ناميده

 های کالس وجود با دوره این در البته.  باشد می مدرسه از ترس ها نگرانی این از یكی.  شود می شروع

 روز در آنها از بسياری هم باز اما ، ندارند مشكلی تقریبا روند می مدرسه شروع از  قبل کودکان که زیادی

 به شوند، می ناراحت والدین از شدن جدا هنگام ودکانک از بسياری.  شوند می مواجه مشكل با آغازین های

 کودکان از برخی اما. گيرد می صورت کودك از غيرمنطقی های مراقبت که هایی خانواده در خصوص

 در حتی کودك شدید بسيار موارد در. دهند می نشان مادرشان از شدن جدا موقع را شدیدی بسيار اضطراب

 نيم و 3 حدود.شود می آشكار رود، می مدرسه در کودك در موقعی مشكل این کند، می تعقيب را مادر اتاق

 اضطراب رفتارها این به. است بيشتر مرفه طبقه و هاپسر در و شوند می مبتال ناراحتی این به کودکان درصد

 . گویند می جدایی

 مالیمت، با باید پس شود می بيشتر کودك اضطراب کنند رها مدرسه محيط در را کودك والدین اگر 

 .کرد کمک اضطرابش کاهش به کودك با زدن حرف با و برقرارکرد ارتباط کودك با نرمی و مالطفت

سال است که در آموزش و پرورش در حال خدمت هستم  ............ابتدایی مدت  .......پایه  .....................اینجانب

آموز در حال آموزش هستم. در سال تحصيلی جدید با روبرو نفر دانش  ..................و هم اکنون در کالسم به 
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 پژوهشکه وابستگی بسيار شدیدی به مادرش داشت تصميم گرفتم در  سپهرشدن با دانش آموزی به نام 

 و سختی  جدایی از والدین را در سپهر کاهش دهم . خود بر روی این مسئله کار کنم.

 نكات کليدی :

 راه حل ها – جدایی از والدین –دانش آموز 

 

 

 : مقدمه

 چند کودك چون و است مادر خصوص به والدین از شدن جدا مدرسه به کودکان ورود در مسئله مهمترین

 در کودکان اکثریت البته.است سخت برایش مادر از شدن جدا است بوده مادر کنار در طبيعی طور به سال

 .کنند سازگار را خود توانند می و شده هماهنگ جدید محيط با کوتاهی مدت

 کودکان از دسته این ، دارند را اضطراب زمينه تحصيلی سال آغاز اضطراب از جدای کودکان از بعضی البته

 مدرسه اوليای و ها خانواده برای مسئله ین به توجهی بی و نيازمندند آمادگی برای بيشتری زمان به

 و کرد صحبت کودك با قبل از باید نکودکا از دسته این اضطراب شدن کم برای.شد خواهد آفرین مشكل

 شروع از قبل مدرسه اوليای هماهنگی با که ترتيب بدین داد؛ توضيح او به عملی طور به را جدید محيط

 را...  و غذاخوری سالن بهداشتی، سرویس حياط، کالس، شود مدرسه محيط وارد کودك مدرسه، رسمی

 تحصيلی سال آغاز از قبل و غيردرسی محيط در آشنایی ینا اگر.شود آشنا هایش همكالسی و معلم با و ببيند

 در کودك که داد اجازه نباید طرفی از.بود خواهد مؤثر مدرسه زمان در کودك اضطراب کاهش در گيرد انجام

 باقی مدرسه در کودك کنار در دقایقی بود الزم اگر حتی والدین باید بلكه نرود مدرسه به و بماند خانه

 .کند پيدا را الزم آمادگی کودك تا کنند ترك را محيط یجتدر به و بمانند
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 اهميت موضوع :

 های روش با را کودك توانند می و دارند کودك آرامش و جذب در مهمی نقش مدرسه اوليای و مدرسه

 مؤثر جدید محيط با کودك آشنایی و اضطراب کاهش در و کرده خارج بيگانه و غریبه حالت از درست

 دیدم  مادرس به ابتدایی اول آموزان دانش از یكی در را وابستگی این یل سال تحصيلی من در اوا.باشند

 جریان همين بخاطر و بخشم بهبود را آموز دانش این وابستگی واین کنم کمک او به داشتم دوست وخيلی

                                                                                                                                                                                                                                                                                              که یمنما انتخاب پژوهی عنوان تحقيق فعاليت برای را مشكل این مدرسه مشكالت ميان از من که بود ها

                                                                                                                                                                           . دهم کاهش مادرش به را اول کالس آموز دانش اندازه از بيش وابستگی توانم می چگونه

 

 بيان وضع موجود

 واقعه بود مهر ماه اول روزهای با مصادف که تحصيلی اول هفته درابتدایی  .............آموزگار پایه     اینجانب 

 به اول کالس آموزان دانش شدید وابستگی آن و بود جالب خيلی اینجانب برای که کردم مشاهده را ای 

 می آغاز را خود زندگی تحصيلی روزهای اولين اول کالس آموزان دانش که ییروزها چنين در بود مادرانشان

 مدتی از بعد آمدند می خود اوليای همراه به شده ذکر باال در که واقعه به توجه با آموزان دانش بيشتر کنند

 خود های صف به را اول های کالس خصوص به را آموزان دانش ومعاونين آمدمی در صدا به زنگ صدایکه 

 مشاهده واضح طور به بود کرده گير در خيلی را اینجانب فكر که وعیضمو هنگام این در کردند می راهنمایی

 طرف به آنها کالس صف به نوبت رسيدن با آموزان دانش از بعضی که بود چنين این مشاهده واین کردم

 زدند می صدا را خود اوليای زدن نق با عاونينم ترس با اول آموزان دانش از وبعضی کردند فرار خود اوليای

. شاخص ترین مورد در بين آن ها دانش آموزی به نام بروند کالس به ها آن همراه که کردند می واصرار

بود که وابستگی اش به مادرش از همه دانش آموزان بيشتر بود که در هيچ صورتی راضی به ترك  سپهر
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براین تصميم گرفتم به بررسی این موضوع پرداخته و آن را در دانش بنا مادرش و رفتن به کالس نمی شد.

 آموز مورد نظر حل نمایم .

 اهداف پژوهش :

 هدف اصلی :

 حل مشكل جدایی از والدین در یكی از دانش آموزان

 اهداف جزئی :

 بررسی علل وابستگی شدید دانش آموزان نسبت به والدین

 تگی دانش آموز نسبت به والدینشانتخاب و اجرای راه حل برای کاهش وابس

 سواالت پژوهش

  ؟ است کودکان به اوليا تعلق از ناشی وابستگی این آیا

 ؟ است اوليا توسط آموزان دانش اجتماعی مهارت ندادن تعليم از ناشی وابستگی این آیا

 ؟ انیدبست وپيش کودك مهد های دوره در آموزان دانش نكردن تحصيل از از ناشی وابستگی این آیا 

          باشد؟ می آموزان دانش با مدرسه معاونين نادرست برخورد از ناشی وابستگی این آیا 

 مقایسه با شاخص :

                                                                                                                                          در مقایسه با شاخص ، دوری و مشكالت جدایی والدین از هم برای دانش آموز کمتر باید شود .
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 جمع آوری اطالعات

یل وازاو زد سربازمی مدرسه به ازرفتن مختلف های بهانه به گاهی سال ازابتدای سپهرنام  آموزبه دانش    

 صورت به مدرسه به رفتند . اینكه به مادرش بسيار وابسته بو خصوص بيشترشد،به ها بهانه این ماه آبان

 وخانواده من.گشت می بر خانه وبه رارهاکرده ،کالس هم رفتن ودرصورت بود خانواده واهل او برای کابوسی

 . شود حل مشكل این که بودیم راهكاری درپی مدرسه عوامل ی وهمه او

 الزم شواهد آوری گرد یبرا... و اینترنتی های ،سایت ،مجله کتاب از شده آوری جمع اطالعات به توجه با

 : دادم انجام را زیر اقدامات مسئله تشخيص جهت

 کالس در آموز دانش رفتار مشاهده-1

 در ندرت به بسيار.است حرفی کم و آرام بسيار آموز دانش او شدم متوجه کالس در سپهر رفتار مشاهده در

 در و انداخته پایين را سرش کالس در اوقات بيشتر.کند می صحبت هایش کالسی هم سایر و من با کالس

و در بعضی اوقات هم در  نيست داوطلب زمانی هيچ کالس در پاسخ و پرسش و کالسی و گروهی های بحث

حال گریه کردن است. هميشه با مادرش به مدرسه می آید و در هنگام آمدن به کالس و رفتن مادرش 

 هميشه نگران است.

 مدرسه همكاران سایر و مدیر با مصاحبه-2

 نمی سپهر که کردند اشاره موضوع این به نيز داشتم،ایشان سپهر به راجع مدرسه مدیر با که صحبتی در

 از یكی با فقط حياط در تفریح زنگ اوقات بيشتر.باشد داشته خوبی و موثر ارتباط آموزان دانش سایر با تواند

 مراجعه مدرسه دفتر به اهمخو می او واز دارم کاری او با که زمانی.شود می دیده هایش کالسی هم

 داشتم دیگر همكار چند با که صحبتی در.ندارد را داخل به شدن وارد جرات و ایستاده دفتر در کند،پشت

 و هميشه به مادرش وابسته است.. است ساکت و آرام بسيار سپهر کردند اشاره نيز آنها
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 سپهر مادر با مصاحبه-3

 مطرح از بعد.باشم داشته صحبتی وی با تا کند مراجعه درسهم به خواستم سپهر مادر از تلفنی تماس در

 نحوه و منزل در سپهر رفتار به راجع کمی تا خواستم مادرش از مدرسه و کالس در سپهر مشكل کردن

 .کند صحبت فاميل و خانواده اعضای سایر با او ارتباط برقراری

 می صحبت مادرش و پدر با کم ،خيلی بوده آرام بسيارپسری  نيز منزل در سپهر مادرش های گفته طبق

 نكرده شرکت اغلب خانوادگی های مهمانی در.کند می مطرح منزل در ندرت به را مشكالتش و مسائل و کند

 در مهمان حضور هنگام در.کند نمی صحبت کسی با و نشسته ساکت و آرام بسيار شرکت صورت در یا و

 قابل البته. کند می خودداری ها مهمان جمع در حضور از و گذرانده خود اتاق در را وقت بيشتر نيز منزل

 مطرح وی حيای و حجب دهنده نشان و سپهر رفتار حسن عنوان به را نكته این سپهر مادر که است ذکر

 مختصر و کم بسيار خودش که کرد اشاره نيز نكته این به سپهر مادر.بود خوشحال بسيار مسئله این از و کرد

 بيشتر خانواده معاش امرار برای سپهر پدر و نيست حد از بيش توضيح و گویی یادهز اهل و کند می صحبت

 با کم بسيار و کرده استراحت بيشتر کار از فراغت ساعات در و کرده سپری منزل از خارج در را خود وقت

 .کند می برقرار ارتباط آنها با و کرده صحبت فرزندانش

بوده است .  سپهرز بدو تولد از او جدا نشده و هميشه او با ا سپهرچنين عنوان می کرد که  سپهرمادر 

 وابسته است. سپهرنيز به شدت به  سپهرهمچنين از صحبت هایی که شد به این نتيجه رسيدیم که مادر 

 پيشينه و ادبيات تحقيق – 4

 مراقبت که هایی خانواده در خصوص به شوند، می ناراحت والدین از شدن جدا هنگام کودکان از بسياری   

 از شدن جدا موقع را شدیدی بسيار اضطراب کودکان از برخی اما. گيرد می صورت کودك از غيرمنطقی های

 مشكل این کند، می تعقيب را مادر اتاق در حتی کودك شدید بسيار موارد در. دهند می نشان مادرشان

 .شود می آشكار رود، می مدرسه در کودك در موقعی
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 این به. است بيشتر مرفه طبقه و هاپسر در و شوند می مبتال ناراحتی این به ودکانک درصد نيم و 3 حدود

 . گویند می جدایی اضطراب رفتارها

 مالیمت، با باید پس شود می بيشتر کودك اضطراب کنند رها مدرسه محيط در را کودك والدین اگر  

 .کرد کمک اضطرابش کاهش به کودك با زدن حرف با و برقرارکرد ارتباط کودك با نرمی و مالطفت

 دوره وارد که کودکانی برای خصوص به است طبيعی تحصيلی سال آغاز در کودکان برخی در اضطراب

 .شوند می اول کالس یا دبستانی پيش

 و شوند می مواجهه جدید افراد با. شوند می دیگری محيط وارد خانه محيط از چون کودکان از دسته این 

 ندارند مدرسه در داشتند خانه محيط در که را هایی آزادی دیگر سوی از و کنند می تجربه را جدیدی محيط

 .شوند می اضطراب دچار

 است طبيعی و شده تغيير دچار خود بازی زمان و تغذیه نوع استراحت، زمان در مدرسه به ورود در کودکان 

 .شوند اضطراب دچار که

 دارند؟ ترس مدرسه به رفتن  از اولی کالس آموزان دانش چرا 

 چند کودك چون و است مادر خصوص به والدین از شدن جدا مدرسه به کودکان ورود در مسئله مهمترین

 .است سخت برایش مادر از شدن جدا است بوده مادر کنار در طبيعی طور به سال

 .ندکن سازگار را خود توانند می و شده هماهنگ جدید محيط با کوتاهی مدت در کودکان اکثریت البته

 کودکان از دسته این ، دارند را اضطراب زمينه تحصيلی سال آغاز اضطراب از جدای کودکان از بعضی البته

 مدرسه اوليای و ها خانواده برای مسئله ین به توجهی بی و نيازمندند آمادگی برای بيشتری زمان به

 .شد خواهد آفرین مشكل

 

 طور به را جدید محيط و کرد صحبت کودك با قبل زا باید کودکان از دسته این اضطراب شدن کم برای

 وارد کودك مدرسه، رسمی شروع از قبل مدرسه اوليای هماهنگی با که ترتيب بدین داد؛ توضيح او به عملی

 و معلم با و ببيند را...  و غذاخوری سالن بهداشتی، سرویس حياط، کالس، شود مدرسه محيط

 .شود آشنا هایش همكالسی
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 در کودك اضطراب کاهش در گيرد انجام تحصيلی سال آغاز از قبل و غيردرسی محيط در اییآشن این اگر 

 .بود خواهد مؤثر مدرسه زمان

 بود الزم اگر حتی والدین باید بلكه نرود مدرسه به و بماند خانه در کودك که داد اجازه نباید طرفی از 

 پيدا را الزم آمادگی کودك تا کنند ترك را حيطم تدریج به و بمانند باقی مدرسه در کودك کنار در دقایقی

 .کند

 های روش با را کودك توانند می و دارند کودك آرامش و جذب در مهمی نقش مدرسه اوليای و مدرسه

 مؤثر جدید محيط با کودك آشنایی و اضطراب کاهش در و کرده خارج بيگانه و غریبه حالت از درست

 .باشند

 تعطيالت در. شود می توصيه ها خانواده به مدرسه رسمی شروع از بلق را کودك خواب ساعت تنظيم 

 .شود می بيدار خواب از هم دیرتر و خوابد می دیرتر که چرا خورد می هم به کودك خواب ساعات

 خواب ساعات سن، با متناسب کودك تا شود تنظيم شهریور انتهایی روز چند در کودك خواب ریتم باید 

 .نباشد آلود خواب مدرسه به رفتن هنگام رد تا باشد داشته کافی

 : مدرسه از هراس 

 ميلی بی به مدرسه از هراس.  است جدایی اضطراب های زیرمجموعه و ها نشانه از یكی مدرسه از هراس

 تهوع و معده درد سرگيجه،:  مانند جسمی عوارض و شدید اضطراب. شود می گفته مدرسه به رفتن به شدید

 برای که ندارند رغبتی غالبا هستند، کودك سالمتی نگران که والدین.  دارد می نگه نزلم در را کودك...  و

 .کنند استفاده زور از مدرسه به کودك رفتن

 می مربوط مدرسه محيط های جنبه برخی یا تحصيلی عملكرد به ترس ، مدرسه از هراس درصد 52 تنها

 که است این بر اصلی تصور. است خانه و مادر زا شدن جدا به کودك ميلی بی به مربوط موارد در و شود

 می وجود به را ترس این برایش کودك شدید وابستگی. اند وابسته هم به شدید ای گونه به کودك و مادر

 .دهد روی اتفاق مادرش یا خود برای دارد امكان که آورد

 . است دست در کمی اطالعات زمينه این در پدر نقش درباره است ذکر به الزم

 : عالئم
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 . ندارد جسمی علت هيچكدام عالئم این

 غذا هضم در اختالل* 

 اشتهایی بی* 

 شكمی دردهای* 

 تهوع حالت* 

 خواب مشكالت* 

 سردرد ، تب* 

 درد گوش* 

 معده سر سوزش* 

 تهوع حالت گيرد، می درد دلش مدرسه به رفتن موقع در زود صبح ، مدرسه از هراس به مبتال کودك:  مثال

 والدین طرف از مدرسه به نرفتن جهت تصميم محض به ولی. شود می بيمار امتحان شب یا کند می پيدا

 و غم علت به واقع در و آنها شدن درمان دیر علت به است ممكن گاهی. شود می برطرف همگی عالئم این

 این از امر مسوولين اگر و است سوم تا اول های کالس برای مدرسه از هراس شدید حالت شوند، بيمار اندوه

 . شود کشيده دبيرستان آخر های سال تا حتی است ممكن نشوند باخبر حالت

 شوند؟ می ترس يك عنوان به مدرسه از هراس دچار کسانی چه معموال

 پرفرزند های خانواده* 

 زندگی محيط در تبعيض وجود* 

 خجالتی و اقتصادی ، فرهنگی پایين سطح* 

 پایين نفس به اعتماد* 
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 . است پسران از بيشتر انپسر در مدرسه از هراس

 : کرد بايد چه

 . کنيد نام ثبت( کودك مهد) مدرسه در را کودك* 

 . کنيد کم را حضور زمان مدت تدریج به و یافته حضور( کودك مهد) مدرسه در هفته یک مدت به* 

 کودك به محبت اعالم* 

 مدرسه مقررات دادن جلوه آسان و سهل* 

 کنيد تشویق را او و بدهيد ایزهج کودك حضور برای* 

 مدرسه در توبيخ و تنبيه مثل نفرت عوامل بردن بين از* 

 کودك های حرف به دادن گوش* 

 مدرسه کارهای در کودك به ساده های مسووليت سپردن* 

 دوم خانه را مدرسه کودك که باشد ای گونه به معلم رفتار و مدرسه اول سالهای در ویژه به گيری آسان* 

 . کند حساب خود

 بازی هنگام و کنند بازی تا دهيد قرار اختيارشان در بازی اسباب و کنيد دعوت منزل به را کودك دوستان* 

 . کنيد ترك را اتاق

 .باشد نگرفته قرار آزار مورد و باشند نداشته مشكلی مدرسه در کودك که کنيد بررسی* 

 که( والدین های درگيری مثل) دارد هایی نگرانی منزل در کودك گاهی. کنيد بررسی را خانوادگی روابط* 

 .شود برطرف باید

 آنجا در ساعتی گذراندن ضمن و رفته کودك( مهد) مدرسه به خانواده اعضای اتفاق به تعطيل روز یک در* 

 . کنيد صرف مذبور محيط در را ناهار ،

 : توجه
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 و شده غایب مدرسه از تناوب به عموالم گریزان مدرسه.  دارد تفاوت مدرسه از گریز با مدرسه از هراس

 به کودك ، مدرسه از هراس در اما. هستند تنبلی شاگردان معموال و نداشته اطالعی امر این از شان والدین

 خانه در او ماندن و مدرسه به او نرفتن از والدین و آید نمی مدرسه به طوالنی های دوره طی و پيوسته طور

 .آگاهند

 مدرسه محیط از ترس ديگر دالئل 

 به را وسایلش و کفش و کيف و شده آماده فرمش لباس برود، مدرسه به حسين است قرار دیگر روز چند

 .شود باسواد و مرتب و منظم پسر یک است قرار حاال و کرده کوتاه هم را موهایش و خریده مامان کمک

 .بروم مدرسه به خواهم نمی و بمانم هخان در خواهم می که شود می آویزان بابا و مامان پای به هنوز او اما

 کلی مامان و شده گم بود، شده چيده کمدش توی مرتب و منظم که اش مدرسه وسایل بار چند حاال تا 

 به نباشد وسایل وقتی که این اميد به حسين که این از خبر بی. است کرده پيدا را آن تا گشته را خانه

 در او. چيست حسين ترس علت داند نمی مامان. است کرده می پنهان را آنها دهند نمی راهش مدرسه

 بی بگذارید گوید می و برود مدرسه به خواهد نمی حاال اما نداشته، مشكلی هيچ دبستانی پيش و مهدکودك

 بترساند؟ را کوچولو حسين تواند می چيزهایی چه کنيم فكر حسين مامان با بيایيد اما!  باشم سواد

 تر بزرگ های بچه از ترس

 پسر یک کنند می زندگی آن در که مجتمعی های بچه ميان در شود می متوجه و کند می تحقيق مامان

 .کند می تهدید را او و شده دعوایش حسين با موضوعی سر بر که هست سومی کالس

 حسين. است پسرش ای مدرسه هم او شود می متوجه رود می مدرسه کدام بچه این که پرسد می وقتی

 در که باشد کرده تهدید نرفته، بار زیر حسين و کرده زورگویی پسر آن وقتی شاید اما گوید، نمی چيز هيچ

 را او حسين ترس این از جلوگيری برای گيرد می تصميم مامان. آورد می در سرش را اش تالفی مدرسه

 .کند آماده شرایطی چنين برای

 او. کند مراجعه کجا و کسانی چه به داشت كایتیش یا اعتراض دهداگر می یاد او به و رود می مدرسه به او با

 می تهدید را او که کسانی با اگر خصوصا و نرود خلوت جاهای به تر بزرگ های بچه با دهد می یاد حسين به

 او به کسی اگر رسد، نمی زورش اگر دهد می یاد حسين به مامان. کند ترك را محل سریع ماند تنها کنند

 .بخواهد کمک دیگران از فریاد با زمان هم و کند فرار کرد حمله
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 مادر. باشد حسين به حواسش خواسته او از و کرده صحبت مدرسه ناظم با دهد می اطمينان کودك به مادر

 می درس دارند کودك ها ميليون کند متقاعد را او که هست حواسش همزمان اما کند، می آماده را او

 خود را او حسين، از بيشتر مراقبت برای مادر. نيست ناامن ترسد یم او که هم آنقدر خانه از بيرون و خوانند

 .آورد می و برد می مدرسه به

 شدن بزرگ از ترس

 حسين اند کرده هم با صحبت مدرسه به رفتنش و او شدن بزرگ مورد در که بار یک آورد می خاطر به مادر

 !برود کار سر روز هر پدر مثل تواند نمی و است کودك هنوز او. شود بزرگ زودی این به خواهد نمی گفته

 و برد می مدرسه به را او مادر دليل همين به. دارد واهمه مسائل شدن جدی و شدن بزرگ از حسين شاید

 جدیدی دوستان از او. دهد می نشان او به است شده تجهيز ها بچه ورزش و تفریح برای که را جاهایی همه

 بلكه شود نمی تنگ خانه برای دلش دیگر که روزهایی و کرد خواهد پيدا مدرسه در که کند می صحبت

 .شد خواهد دلتنگ معلمانش و دوستان و مدرسه برای

 اجتماعیِ وظایف ازبزرگترین خانوادگی،یكی ازمحيط درخارج زندگی برای کودك ساختن آماده      

 ای خانواده.گذارد برجامی انکودک روانی برتحول وپایداری خانوادگی،تأثيرعميق روابط وکيفيت پدرومادراست

 انجام وباموفقيت مطلوب نحوی رابه پدرومادریش تاوظایف برخورداراست الزم وامكانات ازتوان که

 هدف داشتن احساس کند؛همچنين ایجادمی ورفاقت ایمنی،وابستگی احساس ازاعضایش دهد،درهریک

 آورد وجودمی به رادرآنان فردی وارزش جهت،پيشرفت

 وپل سپر،صافی گسترده،درحكم ودنيای او بين برخورداراست؛زیراخانواده خاصی ازاهميت دكکو امربرای این

 ایفامی فردباجامعه سازگاری اساس ریزی درپی فردی منحصربه نقش بنابراین،خانواده.کند می عمل

 (.1389پرینگل،)گيرد می نشأت خانوادگی اززندگی پيوستگی،همكاری،خالقيت های قابليت.کند

                        وابسته مادرش ازحد،خودرابه بيش که است شده تربيت صورتی به خانواده درمحيط یکودک چنين

 (.1368جو، گنج)سپارد می مادرش خودبه نيازهای رفع رابرای عملی کوچكترین که نحوی داند،به می
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 راترك کالس اجازه بدون)رفتارها این بامشاهده.است خانوادگی ازمشكالت ناشی ها ازرفتاربچه بزرگی بخش  

 شودکه می گرفتار جدیدش آنقدردرنقش دهيم می اومسووليت به وقتی.پرداخت جویی چاره بایدبه(کردن

 اورا قوت نفس،نقاط اعتمادبه تخریب جای بایدبه رساندوهمچنين نمی انجام رادیگربه گذشته رفتارهای

 (.1387کریمی)نماید وآرامش امنيت ستااحسا کنيم وصميميت،کاری دادوباایجادنزدیكی ترجلوه بزرگ

 داشتن وتعلق محبت نيازبه مرحله وایمنی،به فيزیولوژیک بعدازنيازهای( 1972)مازلو مثلث نيازهای درسلسله

 نداردوخانواده خانواده به ،تعلق نشده واقع موردمحبت کردکه می احساس(ش-ا)آموز دانش این که رسيم می

 .بود شده(گریزی مدرسه) مشكل این باعث دهدکه نمی ورامشارکتا ها وگذارها،خریدهاومهمانی درگشت

 مكانی یا موقعيتی یا چيزی به نسبت شدید و نامعقول ترس به مدرسه از هراس و اضطراب تعریف نظر از

 از ترس عاميانه زبان به یا هراس لذا هستند نزدیک بهم اضطراب و هراس که آنجایی از. شود می گفته

 اختالل موجب که است حدی به ترس و اضطراب شدت.شود می گفته نيز مدرسه راباضط اختالل ، مدرسه

 .شود می خاص زمينه آن در فرد زندگی و فعاليت

 با مدرسه به رفتن در اصرار صورت در یا کند می اجتناب مدرسه به رفتن از کودك مدرسه از هراس در

 شكل بایستی واقع در را مدرسه از هراس یا اضطراب.بود خواهد همراه جسمی یا رفتاری و روانی اختالالت

 توسط گرفتن قرار ارزیابی و توجه مورد و مواجهه و تعامل از شدیدا کودك آن در که دانست خجالت شدیدتر

 تحقير مورد یا زند سر او از آور خجالت کاری که ترسد می و است نگران و مضطرب معلمين و ها کالسی هم

 در واقع در)  دانست جدایی اضطراب درآمد پيش توان می را مدرسه از ترس.  گيرد قرار دیگران سرزنش و

 با گریزی مدرسه که داشت توجه بایستی(.شد خواهد تبدیل اجتماعی اضطراب به آن اصالح عدم صورت

 به نرفتن و رفتن در چندانی احساس کودك اولی در زیرا است متفاوت رفتن مدرسه از اجتناب و امتناع

 درگير و دارد می نگه مخفی نيز خود والدین از معموال و کند می فرار مدرسه از کودك و ندارد مدرسه

 .شود می اجتماعی ضد و خالف کارهای
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 ، خانوادگی جدی مشكالت و اختالفات زمينه در معموال و بوده رفتاری اختالل نوعی گریزی مدرسه

 خانوادگی زمينه عوامل اصالح مجموع طریق زا و کند می بروز ژنتيكی استعداد و شدید و بد بسيار تجربيات

 پس دليل به مدرسه از هراس یا اضطراب در.گيرد می قرار اصالح مورد درمانی خانواده و درمانی رفتار ،

 خود به نسبت بد احساس کردن پيدا محل و موفقيت عدم و شكست جای مدرسه ، کودك روانی های زمينه

 هر. شود می تصور آنها کودنی و لياقتی بی دادن نشان برای یفرصت گروهی فعاليت یا درسی هر و است

 .آید می حساب به تحقير برای زمانی کودك برای جوابی و سوال

 که زنند می انكار یا فرار مكانيسم به دست خودآگاه نا طور به معموال ترس و اضطراب با مقابله برای کودکان

 در فقط است ممكن برخی. بود خواهد متفاوت آنها روش و جزئيات ، آن وسعت و هراس شدت برحسب

 .کنند اجتناب مدرسه به رفتن از اصال یا کنند غيبت خاص درس مورد

 حد تا شود داده اتخاذ ترتيبی بایستی مدارس در تربيتی آموزشی های سيستم در کلی قاعده یک عنوان به

 .نگيرد قرار(  معلمان و ها سیکال هم)  دیگران سرزنش و تفتيش افكن نور زیر آموزی دانش هيچ ممكن

 ایجاد موجب که اقدامی هر از و شوند داده انتقال آموزان دانش به خصوصی طور به بایستی تذکرات و نمرات

 . شود خودداری جدا ، شود کودك شخصيت رفتن سوال زیر یا ناتوانی ، خجالت احساس

 جزء معلمين و است جامعه و کودك قح در ،جنایتی حرمت هتک و احترامی بی یا فيزیكی تنبيه نوع هر

 .کنند می مقابله آن با که باشند باید افرادی اولين
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  اطالعات گردآوریو   وتحليل تجزیه

 ای مصاحبه و کالس در سپهر رفتار مشاهده و وابستگی  علل با رابطه در شده آوری جمع اطالعات به باتوجه

 کالس و عدم عالقه به ماندن در سپهر وابستگی  دالیل ترین مهم از شدم متوجه داشتم  سپهر مادر با که

 :کرد اشاره زیر موارد به توان می

 حسن یک پسر برای ماندن هميشگی و جدانشدن حتی چند ساعت از والدین را که والدین تربيت نحوه -

 .دانند می وی حيای و حجب دهنده نشان و کرده تلقی

 .آنان روزمره مشكالت و مسایل از نبودن آگاه و منزل در انفرزند با پدر دوستانه و صميمی ارتباط عدم-

 با همكالسی هایش سپهرعدم ارتباط -

 راهكارموقتی ارائه

 درحضوردانش( مقدارکم ولوبه) تحصيلی پيشرفت درقبال ،جوایزی درمدرسه ماندن اوبرای تشویق برای   -1

 .شود اوداده به آموزان

 .شود ازمدرسه آموزان سایردانش رفتن مانع تاخودش بدهيم(رباند) اومسوليت به تفریح های درزنگ   -2

 مشاور به ارجاع لزوم درصورت   -3

 او آموزونصيحت باخوددانش صحبت   -4

 بااو آموزگاروسایرمعلمان ودوستانه صميمی ارتباط   -5

 دیگر اموزان هابادانش درنيمكت آموز دانش نشستن جای تعویض   -6
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 دالیل انتخاب راه حل

 بی ناراحتی، چون هم مشكالتی دچار دبستان اول سال به ورود هنگام کودکان از برخینيز مانند  هرسپ

 به مدرسه از سپهر منطقی غير ترس.شده است مدرسه از تنفر و بيزاری حتی و مدرسه از ترس ، قراری

 و مادر بخصوص و وادهخان خانه، والدین، از جدایی اضطراب های نشانه از یكی و رفتن مدرسه از امتناع معنی

 .است شده وابسته آن به که است شرایطی یا

 : مدرسه از سپهر ترس دالیل

 مضطرب، افراطی، شخصيتی هستند، جدایی اضطراب دچار که هایی بچه مادران معموال: جدایی اضطراب-1

 عمل و یمنف افكار بيان با را خود اضطراب که هستند عاطفی و حساس مردد، کننده، حمایت حد از بيش

 کنند می منتقل ها بچه به خود

 یادگيری از ناشی باشد داشته عاطفی و شخصيتی علت که آن از بيش مدرسه از امتناع ویا ترس: یادگيری-2

 و ها توبيخ و تنبيه مدرسه، از منفی های نكته ویا مفاهيم خود کودکان با ارتباط در که پدری یا مادر است

 رفتارهایشان مواظب  که خواهند می ها آن از و کنند می بيان تحصيل راندو از را خود ناخوشایند تجارب

 .شوند می مدرسه از کودکشان ترس باعث ناخواه خواه باشند

 پناهگاه و گاه تكيه هر یا و خانه،خانواده محيط مادر به وابستگی دليل به گاهی کودك اضطراب: وابستگی-3

 به نسبت او عاطفی های واکنش به و دارند خود به کودك نکرد وابسته در سعی مادران معموال.است دیگر

 نيز و آن کردن برطرف یا و مشكالت این آمدن وجود به از پيشگيری برایبنا بر این  .دهند می ،پاسخ ترك

 قرار نظر مد را زیر موارد دبستان محيط با او شدن مانوس و جدید شرایط پذیرش برای سپهر کردن آماده

 می دادیم.
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 : سپهر وابستگی ردنک کم* 

 مدت به اقوام خانه در سپهر گذاشتن مثل)  مناسب های روش از استفاده با سعی می کرد   سپهرباید مادر 

 سال و همسن کودکان با او کردن همراه و پارك به او بردن یا پراکنده صورت به روز در ساعت دو یكی

  کند. کم خود به را سپهر وابستگی تدریج به( خودش

 :  سپهر در ذهنی آمادگی جادای* 

 به.کند آماده معلم مدرسه، به نسبت را سپهر ذهن تحصيلی سال شروع با سعی می کرد   سپهرباید مادر 

 را رفتن مدرسه اشتياق و شور معلمان و مدرسه از برواقعيت منطبق و واقعی تمجيد و تعریف با که طوری

 خواهد حمایت را او و است مهربان معلمش دهد طمينانا او به باید سعی می کرد . نماید ایجاد درکودك

 .کرد

 : انگيزه ایجاد

 مثل آموخت خواهد مدرسه در او که آنچه باره در زیاد اشتياق و عالقه با سعی می کرد   سپهرباید مادر  

 و سپهر برای خواندن کتاب با ·. بزند حرف کردن ورزش نقاشی، شمردن، کردن، حساب نوشتن، خواندن،

 .دهيد افزایش شدن سواد با و خواندن یادگيری به را او عالقه کودك به داستان کتاب دادن ههدی

 راهكارها اجرای

 درزنگ.آموزاهداشد دانش بودبه شده تهيه اوليا وحتی مدرسه توسط که مختلفی اوجوایز تشویق برای        

 می مختلفی های ؛بهانه کردم بااوصحبت خودمن وهمچنين اوسپردیم رابه دربانی مسووليت تفریح های

 کدام هيچ به درعمل.«کنم راعوض جایم خواهم می.»«آید نمی خوشم ازمعلم من:» گفت می آورد،گاهی

 راخستگی آن اودليل. کرد اثرنمی تهدیدهم حتی.رفت می طفره دادن شدوازجواب نمی هاراضی ازاین

 .برسد هایش بازی تواندبه نمی وهمچنين.کردند می اوعنوان
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 طی.یكی دیگر از راه هایی بود که در این اقدام پژوهی انجام گرفت مشاور بهبه همراه مادرش  سپهر اعارج

 را راهكارها ی همه.نگرفتيم توجهی قابل ای نتيجه.شد انجام کهو مادرش  آموز دانش این با مشاوره دوجلسه

 اوليای دعوت جلسه چندین طی.کرد نمی راضی را او ها حل ازراه کدام وهيچ.بود بلد قبل از آموز دانش خود

 عاطفی وابستگی سن دراین انپسر که جایی ازآن)ها آن خانه به مراجعه وهمچنين مدرسه آموزبه دانش

  (مادردارند به زیادی

 خوبی دوستی رابطه"قبال که من مسأله، این حل برای یكی دیگر از راهكار هایی که به کار بردم این بود که 

 به باتوجه)زشگاه آمو معاون وکمک آموز بادانش مصاحبه راازطریق علت بودم رکردهبرقرا آموز دانش با

 گرفتن وقول مدرسه آموزبه دانش ازمادر بادعوت2دریافتم( داشت درکالس که رفتارپراسترسی

 ایشان نرودحتی جایی هدر مدرسه است ب سپهربدون فرزندش در ساعاتی که  دیگر که ازاودرحضورفرزندش

 زد دفترسرمی اوبه تفریح های زنگ سپهر. شود راحت فرزندش تاخيال نشست دفترمدرسهدر هم جلسه2

 .یانه هستيم من تاببيندکه

 اوبه به وقراربودکه بودم دردفترمدرسه هم ومن دادیم دربانی مسووليت سپهر به جلسه آن معاون باکمک  

 به خصوص به اوليا به  البته.شد می حاضر درس اودیگردرکالس بعدبودکه وازروزبه رفت یادش دفترسربزندکه

 حاضرباشدودرخانه درخانه مدرسه تعطيلی وقت به مانده ساعت نيم االمكان حتی که کردیم توصيه مادرش

 .نزننددر مدرسه بوده  سپهردر زمانی که  بازدید و ودید خرید های برنامه از حرف

 ارزیابی بعد از اجرای طرح )نقاط قوت (

 پدرومادرش گفته به.بود منظم حضوردرکالسش پيشنهادی، راهكارهای اجرای از دبع ماه یک درطول سپهر

 ازرفتاروآرامش هم درسهم معاون. آمد می مدرسه به دوستانش با ویا تنهایی حتی.گرفت می بهانه دیگرکمتر

 .داشت رضایت ومدرسه اودرکالس
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 بدانند باید والدین آنچه

 .کنيد انتخاب فرزندتان برای یمناسب مهدکودك یا مدرسه کاری هر از قبل -

 .کنيد مراجعه پزشک به فرزندتان چكاپ و سنجی شنوایی و بينایی برای –

 صحبت کودکان با آن درباره و دهيد آموزش فرزندتان به را آموزشی های محيط برای مناسب رفتارهای -

 .کنيد

 برای آن هدفمندی و تحصيل أثيرت درباره و کنيد مطالعه خودتان. باشيد فرزندتان برای مناسبی الگوی -

 .دهيد توضيح فرزندتان

 باشيد داشته پویا و مستمر ارتباط مدرسه اوليای با –

 تحصيلی سال شروع از قبل یادگيری مشكالت و فعالی بيش اضطراب، مانند کودك روانشناختی مشكالت –

 مشكالت این نگذارید. بكوشيد نآ رفع برای زودتر چه هر کردید برخورد مشكالت چنين با اگر و بشناسيد را

 .شوند کهنه

 .کنيد تشویق را او حتماً کرد کسب موفقيتی کودك اگر -

 اعتماد کمبود و افسردگی موجب والدین گرایی کمال زیرا شود اول شاگرد حتماً که نكنيد مجبور را کودك-

 .شود می فرزند نفس به

 .باشد واقعيت بر مبتنی دبای تشویق زیرا بپرهيزید آميز اغراق های تشویق از -

 در آن عالئم است ممكن چون بگيرند جدی مدرسه از را اولی کالس آموزان دانش ترس باید والدین

 .بازگردد بزرگسالی
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 با مدرسه اول روز چند در ها آن تا شود می سبب مادر خصوص به و والدین به ها اولی کالس وابستگی

 که نوآموزانی مورد در.کرد اقدام مشكل این حل به نسبت ولا روزهای در باید که شوند مواجه مشكالتی

 ترس این به توجهی بی شود، می نوآموز در اختالل ایجاد سبب که است حدی در مادر به ها آن وابستگی

 و دهند می بروز خود از را تهوع مثل عالئمی عمدتا کودکان.آورد بوجود او برای را زیادی مشكالت تواند می

 اضطراب به درون از که حالی در دارند جسمانی های شكایت و است بد حالشان که گيرند می بهانه مدام

 ها اولی کالس ترس با مقابله برای راهكار بهترین منظم زدایی حساسيت روش از استفاده.هستند دچار شدید

 .است والدین از دوری و مدرسه از

 دو دوم هفته در رود، می مدرسه به آموز دانش با روز هر اول هفته در مادر بخصوص و والدین روش این در

 و رفتن مدرسه و رود می بين از والدینش نبود به آموز دانش حساسيت طریق این از نهایت   در و ميان در روز

 از روانپزشک یا شناس روان بر عالوه باید مدرسه، از ترس درمان برای.شود می عادی او برای والدین از دوری

 و دعوا از.نشود کودك های بهانه تسليم که باشد داشته دقت مادر همچنين گرفت؛ کمک زني مدرسه اوليای

 اوليای با را کودك و کرده خداحافظی کودك از قاطعانه مدرسه جلوی و بپرهيزند کودکان از دسته این تنبيه

 وجود رگسالیبز در آن بازگشت احتمال چون شود گرفته جدی باید ها اولی کالس ترس.بگذارند تنها مدرسه

 .دارد

 مالیمت، با باید پس شود می بيشتر کودك اضطراب کنند رها مدرسه محيط در را کودك والدین اگر

 اضطراب.کرد کمک اضطرابش کاهش به کودك با زدن حرف با و برقرارکرد ارتباط کودك با نرمی و مالطفت

 دبستانی پيش دوره وارد که انیکودک برای خصوص به است طبيعی تحصيلی سال آغاز در کودکان برخی در

 .شوند می دیگری محيط وارد خانه محيط از چون کودکان از دسته این.شوند می اول کالس یا



 

خرید فایل ورد و قابل ویرایش گزارش تخصصی فایل فقط برای مشاهده می باشد. برای این 

با قیمت سه هزار تومان به سایت علمی پژوهشی آسمان مراجعه کنید. 
www.asemankafinet.ir 

24 
 

 در که را هایی آزادی دیگر سوی از و کنند می تجربه را جدیدی محيط و شوند می مواجهه جدید افراد با

 استراحت، زمان در مدرسه به ورود در کودکان.شوند می اضطراب دچار ندارند مدرسه در داشتند خانه محيط

 .شوند اضطراب دچار که است طبيعی و شده تغيير دچار خود بازی زمان و تغذیه نوع

 چند کودك چون و است مادر خصوص به والدین از شدن جدا مدرسه به کودکان ورود در مساله مهمترین

 در کودکان اکثریت البته.است سخت برایش رماد از شدن جدا است بوده مادر کنار در طبيعی طور به سال

 زمان به کودکان از دسته این.کنند سازگار را خود توانند می و شده هماهنگ جدید محيط با کوتاهی مدت

 آفرین مشكل مدرسه اوليای و ها خانواده برای مسئله این به توجهی بی و نيازمندند آمادگی برای بيشتری

 را جدید محيط و کرد صحبت کودك با قبل از باید کودکان از دسته ینا اضطراب شدن کم برای.شد خواهد

 مدرسه، رسمی شروع از قبل مدرسه اوليای هماهنگی با که ترتيب بدین داد؛ توضيح او به عملی طور به

 و معلم با و ببيند را … و غذاخوری سالن بهداشتی، سرویس حياط، کالس، شود مدرسه محيط وارد کودك

 در گيرد انجام تحصيلی سال آغاز از قبل و غيردرسی محيط در آشنایی این اگر.شود آشنا هایش همكالسی

 .بود خواهد مؤثر مدرسه زمان در کودك اضطراب کاهش

 برای خشونت گونه هر اعمال از و باشند داشته همكاری هم با کودکان اضطراب کاهش برایوالدین باید 

 کودك اضطراب. کنند رها مدرسه محيط در را کودك والدین راگ.بپرهيزند مدرسه در کودك ماندن یا ورود

 کاهش به کودك با زدن حرف و ارتباط برقراری و نرمی مالطفت، مالیمت، با باید پس. شود می بيشتر

 باید بلكه نرود مدرسه به و بماند خانه در کودك که داد اجازه نباید طرفی از.کرد کمک کودك اضطراب

 تا کنند ترك را محيط تدریج به و بمانند باقی مدرسه در کودك کنار در دقایقی دبو الزم اگر حتی والدین

 و دارند کودك آرامش و جذب در مهمی نقش مدرسه اوليای و مدرسه.کند پيدا را الزم آمادگی کودك

 آشنایی و اضطراب کاهش در و کرده خارج بيگانه و غریبه حالت از درست های روش با را کودك توانند می

 .باشند مؤثر جدید محيط با دكکو
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 نقاط ضعف

 والدین بسختی با این پژوهش بنده همكاری کردند .

 :نهایی وگزارش گيری نتيجه

 واستقبال حضوردرخانه برای گرفتيم ازمادرش که وباقولی شد یابی ریشه مشكل ماوقتی موردبحث درمشكل

 دانش قوت نقاط کردن برجستهآموزو دانش به مسوليت ،ودادن ازمدرسه برگشتن هنگام ازفرزندش

 .شد حاضرمی درسرکالس بيشتری باآرامش شدوبعدازآن اوحل آموز،مشكل

 نيازمنداست تری طوالنی زمانی ی پروسه فردبه تغييردررفتاریک که کرداین بایداشاره که ای نكته

 .نمود وشتاب ونبایدعجله

 پيشنهادات

 صورتی به زندگی امكانات ی همه که کودکی.آورندبار به خودرامستقل کنندکودکان پدرومادرهابایدسعی-1

 ازحقوقی هرکس سازگارکندکه خودرابامحيطی شود،نخواهدتوانست می گذاشته دراختيارش وساده سهل

 .برد می سهم مساوی

 راداشته باآنها جدیدوسازش های محيط پذیرش آمادگی کودك باشدکه نحوی ورفتارپدرومادربایدبه اعمال-2

 .باشد

 وبالفعل بالقوه خودراعاملی بگيردوکودك انجام غيرمستقيم نحوی کودك،بایدبه به والدین اعدتومس یاری-3

 .ببيند دربرابرسدمشكالت

 گنج)خواهدبود ومنصفانه عادالنه مابااوهميشه روابط که بقبوالنيم کودك به ومشخص صحيح بابرخورد-4

 (.1368جو،
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