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  چكيده :

 شود مي شروع  دارند اولي كالس آموزان دانش كه هايي خانواده هاي ،نگراني تحصيلي نو سال رسيدن فرا با

 كودكان كه زيادي هاي كالس وجود با دوره اين در البته.  باشد مي مدرسه از ترس ها نگراني اين از يكي. 

 مشكل با آغازين هاي روز در آنها از بسياري هم باز اما ، ندارند مشكلي تقريبا روند مي مدرسه شروع از  قبل

 خانواده در خصوص به شوند، مي ناراحت والدين از شدن جدا هنگام كودكان از بسياري.  شوند مي مواجه

 را شديدي بسيار اضطراب كودكان از برخي اما. گيرد مي صورت كودك از غيرمنطقي هاي مراقبت كه هايي

 مي تعقيب را مادر اتاق در حتي كودك شديد بسيار موارد در. دهند مي نشان مادرشان از شدن جدا موقع

 اين به كودكان درصد نيم و 3 حدود.شود مي آشكار رود، مي مدرسه در كودك در موقعي مشكل اين كند،

  . گويند مي جدايي اضطراب رفتارها اين به. است بيشتر مرفه طبقه و دخترها در و شوند مي مبتال ناراحتي

 ماليمت، با بايد پس شود مي بيشتر كودك اضطراب كنند رها مدرسه محيط در را كودك والدين اگر 

  .كرد كمك اضطرابش كاهش به كودك با زدن حرف با و برقراركرد ارتباط كودك با نرمي و مالطفت

 دوره وارد كه كودكاني براي خصوص به است طبيعي تحصيلي سال آغاز در كودكان برخي در اضطراب

. شوند مي ديگري محيط وارد خانه محيط از چون كودكان از دسته اين.شوند مي اول كالس يا دبستاني پيش

 در كه را هايي آزادي ديگر سوي از و كنند مي تجربه را جديدي محيط و شوند مي مواجهه جديد افراد با

 استراحت، زمان در مدرسه به ورود در كودكان.شوند مي اضطراب دچار ندارند مدرسه رد داشتند خانه محيط

  .شوند اضطراب دچار كه است طبيعي و شده تغيير دچار خود بازي زمان و تغذيه نوع
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سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت هستم و هم  24پايه اول ابتدايي مدت     اينجانب  

نفر دانش آموز در حال آموزش هستم. در سال تحصيلي جديد با روبرو شدن با  25اكنون در كالسم به 

دانش آموزي به نام زهرا كه وابستگي بسيار شديدي به مادرش داشت تصميم گرفتم در اقدام پژوهي خود بر 

 روي اين مسئله كار كنم.

  : مقدمه

 چند كودك چون و است مادر وصخص به والدين از شدن جدا مدرسه به كودكان ورود در مسئله مهمترين

 در كودكان اكثريت البته.است سخت برايش مادر از شدن جدا است بوده مادر كنار در طبيعي طور به سال

  .كنند سازگار را خود توانند مي و شده هماهنگ جديد محيط با كوتاهي مدت

 كودكان از دسته اين ، رنددا را اضطراب زمينه تحصيلي سال آغاز اضطراب از جداي كودكان از بعضي البته

 مدرسه اولياي و ها خانواده براي مسئله ين به توجهي بي و نيازمندند آمادگي براي بيشتري زمان به

 و كرد صحبت كودك با قبل از بايد كودكان از دسته اين اضطراب شدن كم براي.شد خواهد آفرين مشكل

 شروع از قبل مدرسه اولياي هماهنگي با كه بترتي بدين داد؛ توضيح او به عملي طور به را جديد محيط

 را...  و غذاخوري سالن بهداشتي، سرويس حياط، كالس، شود مدرسه محيط وارد كودك مدرسه، رسمي

 تحصيلي سال آغاز از قبل و غيردرسي محيط در آشنايي اين اگر.شود آشنا هايش همكالسي و معلم با و ببيند

 در كودك كه داد اجازه نبايد طرفي از.بود خواهد مؤثر مدرسه زمان در كودك اضطراب كاهش در گيرد انجام

 باقي مدرسه در كودك كنار در دقايقي بود الزم اگر حتي والدين بايد بلكه نرود مدرسه به و بماند خانه

  .كند پيدا را الزم آمادگي كودك تا كنند ترك را محيط تدريج به و بمانند

 هاي روش با را كودك توانند مي و دارند كودك آرامش و جذب رد مهمي نقش مدرسه اولياي و مدرسه

 مؤثر جديد محيط با كودك آشنايي و اضطراب كاهش در و كرده خارج بيگانه و غريبه حالت از درست
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 ديدم  مادرس به ابتدايي اول آموزان دانش از يكي در را وابستگي اين من در اوايل سال تحصيلي .باشند

 جريان همين بخاطر و بخشم بهبود را آموز دانش اين وابستگي واين كنم كمك او به داشتم دوست وخيلي

                                                                                                نمايم انتخاب پژوهي عنوان تحقيق فعاليت براي را مشكل اين مدرسه مشكالت ميان از من كه بود ها

                                                                                                                             دهم كاهش مادرش به را اول كالس آموز دانش اندازه از بيش وابستگي توانم مي چگونه:    اول مرحله

  

  

  توصيف وضع موجود:

 اي  واقعه بود مهر ماه اول روزهاي با مصادف كه تحصيلي اول هفته درآموزگار پايه اول ابتدايي      اينجانب 

 به اول كالس آموزان دانش شديد وابستگي آن و بود جالب خيلي اينجانب براي كه كردم مشاهده را

 مي آغاز را خود زندگي تحصيلي روزهاي اولين اول كالس آموزان دانش كه ييروزها چنين در بود مادرانشان

 مدتي از بعد آمدند مي خود اولياي همراه به شده ذكر باال در كه واقعه به توجه با آموزان انشد بيشتر كنند

 خود هاي صف به را اول هاي كالس خصوص به را آموزان دانش ومعاونين آمدمي در صدا به زنگ صدايكه 

 مشاهده واضح طور هب بود كرده گير در خيلي را اينجانب فكر كه وعيضمو هنگام اين در كردند مي راهنمايي

 طرف به آنها كالس صف به نوبت رسيدن با آموزان دانش از بعضي كه بود چنين اين مشاهده واين كردم

 زدند مي صدا را خود اولياي زدن نق با معاونين ترس با اول آموزان دانش از وبعضي كردند فرار خود اولياي

ترين مورد در بين آن ها دانش آموزي به نام زهرا  . شاخصبروند كالس به ها آن همراه كه كردند مي واصرار

بود كه وابستگي اش به مادرش از همه دانش آموزان بيشتر بود كه در هيچ صورتي راضي به ترك مادرش و 

   رفتن به كالس نمي شد.
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  سواالت پژوهش

 اجتماعي مهارت دادنن تعليم از ناشي وابستگي اين آيا ؟ است كودكان به اوليا تعلق از ناشي وابستگي اين آيا

 مهد هاي دوره در آموزان دانش نكردن تحصيل از از ناشي وابستگي اين آيا ؟ است اوليا توسط آموزان دانش

 مي آموزان دانش با مدرسه معاونين نادرست برخورد از ناشي وابستگي اين آيا ؟ دبستاني وپيش كودك

                                                                                                                                                    باشد؟

  :1گرد آوري شواهد

يل وازاو زد سربازمي مدرسه به ازرفتن مختلف هاي بهانه به گاهي سال ازابتداي زهرانام  آموزبه دانش    

 صورت به مدرسه به رفتنكه به مادرش بسيار وابسته بود . اين خصوص بيشترشد،به ها بهانه اين ماه آبان

 وخانواده من.گشت مي بر خانه وبه رارهاكرده ،كالس هم رفتن ودرصورت بود خانواده واهل او براي كابوسي

  . شود حل مشكل اين كه بوديم راهكاري درپي مدرسه عوامل ي وهمه او

 الزم شواهد آوري گرد براي... و اينترنتي هاي ،سايت ،مجله كتاب از شده آوري جمع اطالعات به توجه با

  : دادم انجام را زير اقدامات مسئله تشخيص جهت

  كالس در آموز دانش رفتار مشاهده-1

 در ندرت به بسيار.است حرفي كم و آرام بسيار آموز دانش او شدم متوجه كالس در زهرا رفتار مشاهده در

 در و انداخته پايين را سرش كالس در اوقات بيشتر.كند مي صحبت هايش كالسي هم ساير و من با كالس

و در بعضي اوقات هم در  نيست داوطلب زماني هيچ كالس در پاسخ و پرسش و كالسي و گروهي هاي بحث

حال گريه كردن است. هميشه با مادرش به مدرسه مي آيد و در هنگام آمدن به كالس و رفتن مادرش 

  هميشه نگران است.
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  مدرسه همكاران ساير و مدير اب مصاحبه-2

 تواند نمي زهرا كه كردند اشاره موضوع اين به نيز داشتم،ايشان زهرا به راجع مدرسه مدير با كه صحبتي در

 هم از يكي با فقط حياط در تفريح زنگ اوقات بيشتر.باشد داشته خوبي و موثر ارتباط آموزان دانش ساير با

 در كند،پشت مراجعه مدرسه دفتر به خواهم مي او واز دارم كاري او اب كه زماني.شود مي ديده هايش كالسي

 اشاره نيز آنها داشتم ديگر همكار چند با كه صحبتي در.ندارد را داخل به شدن وارد جرات و ايستاده دفتر

  و هميشه به مادرش وابسته است.. است ساكت و آرام بسيار زهرا كردند

  زهرا مادر با مصاحبه-3

 مطرح از بعد.باشم داشته صحبتي وي با تا كند مراجعه مدرسه به خواستم زهرا مادر از نيتلف تماس در

 نحوه و منزل در زهرا رفتار به راجع كمي تا خواستم مادرش از مدرسه و كالس در زهرا مشكل كردن

  .كند صحبت فاميل و خانواده اعضاي ساير با او ارتباط برقراري

 مي صحبت مادرش و پدر با كم ،خيلي بوده آرام بسيار دختري نيز زلمن در زهرا مادرش هاي گفته طبق

 نكرده شركت اغلب خانوادگي هاي مهماني در.كند مي مطرح منزل در ندرت به را مشكالتش و مسائل و كند

 در مهمان حضور هنگام در.كند نمي صحبت كسي با و نشسته ساكت و آرام بسيار شركت صورت در يا و

 قابل البته. كند مي خودداري ها مهمان جمع در حضور از و گذرانده خود اتاق در را قتو بيشتر نيز منزل

 كرد مطرح وي حياي و حجب دهنده نشان و زهرا رفتار حسن عنوان به را نكته اين زهرا مادر كه است ذكر

 مختصر و كم بسيار خودش كه كرد اشاره نيز نكته اين به زهرا مادر.بود خوشحال بسيار مسئله اين از و

 بيشتر خانواده معاش امرار براي زهرا پدر و نيست حد از بيش توضيح و گويي زياده اهل و كند مي صحبت

 با كم بسيار و كرده استراحت بيشتر كار از فراغت ساعات در و كرده سپري منزل از خارج در را خود وقت

  .كند مي برقرار ارتباط آنها با و كرده صحبت فرزندانش
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چنين عنوان مي كرد كه زهرا از بدو تولد از او جدا نشده و هميشه او با زهرا بوده است . همچنين  مادر زهرا

  از صحبت هايي كه شد به اين نتيجه رسيديم كه مادر زهرا نيز به شدت به زهرا وابسته است.

   اطالعات گردآوريو   وتحليل تجزيه

 اي مصاحبه و كالس در زهرا رفتار مشاهده و ابستگيو  علل با رابطه در شده آوري جمع اطالعات به باتوجه

 مي كالس و عدم عالقه به ماندن در زهرا وابستگي  داليل ترين مهم از شدم متوجه داشتم  زهرا مادر با كه

  :كرد اشاره زير موارد به توان

 حسن كي دختر براي ماندن هميشگي و جدانشدن حتي چند ساعت از والدين را كه والدين تربيت نحوه -

  .دانند مي وي حياي و حجب دهنده نشان و كرده تلقي

  .آنان روزمره مشكالت و مسايل از نبودن آگاه و منزل در فرزندان با پدر دوستانه و صميمي ارتباط عدم-

  عدم ارتباط زهرا با همكالسي هايش-

  

  راهكارموقتي ارائه

 درحضوردانش) مقداركم ولوبه( تحصيلي فتپيشر درقبال ،جوايزي درمدرسه ماندن اوبراي تشويق براي   - 1

  .شود اوداده به آموزان

  .شود ازمدرسه آموزان سايردانش رفتن مانع تاخودش بدهيم)دربان( اومسوليت به تفريح هاي درزنگ   - 2

  مشاور به ارجاع لزوم درصورت   - 3

  او آموزونصيحت باخوددانش صحبت   - 4
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  بااو معلمانآموزگاروساير ودوستانه صميمي ارتباط   - 5

  ديگر اموزان هابادانش درنيمكت آموز دانش نشستن جاي تعويض   - 6

  داليل انتخاب راه حل

 قراري بي ناراحتي، چون هم مشكالتي دچار دبستان اول سال به ورود هنگام كودكان از برخيزهرا نيز مانند 

 امتناع معني به مدرسه از هراز منطقي غير ترس.شده است مدرسه از تنفر و بيزاري حتي و مدرسه از ترس ،

 شرايطي يا و مادر بخصوص و خانواده خانه، والدين، از جدايي اضطراب هاي نشانه از يكي و رفتن مدرسه از

  .است شده وابسته آن به كه است

  : مدرسه از زهرا ترس داليل

 مضطرب، اطي،افر شخصيتي هستند، جدايي اضطراب دچار كه هايي بچه مادران معموال: جدايي اضطراب- 1

 عمل و منفي افكار بيان با را خود اضطراب كه هستند عاطفي و حساس مردد، كننده، حمايت حد از بيش

  كنند مي منتقل ها بچه به خود

 يادگيري از ناشي باشد داشته عاطفي و شخصيتي علت كه آن از بيش مدرسه از امتناع ويا ترس: يادگيري- 2

 و ها توبيخ و تنبيه مدرسه، از منفي هاي نكته ويا مفاهيم خود كودكان با ارتباط در كه پدري يا مادر است

 رفتارهايشان مواظب  كه خواهند مي ها آن از و كنند مي بيان تحصيل دوران از را خود ناخوشايند تجارب

  .شوند مي مدرسه از كودكشان ترس باعث ناخواه خواه باشند

 پناهگاه و گاه تكيه هر يا و خانه،خانواده محيط مادر به وابستگي دليل به گاهي كودك اضطراب: وابستگي- 3

 به نسبت او عاطفي هاي واكنش به و دارند خود به كودك كردن وابسته در سعي مادران معموال.است ديگر

 نيز و آن كردن برطرف يا و مشكالت اين آمدن وجود به از پيشگيري برايبنا بر اين  .دهند مي ،پاسخ ترك
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مي  قرار نظر مد را زير موارد دبستان محيط با او شدن مانوس و جديد شرايط پذيرش براي زهرا كردن آماده

  داديم.

  : زهرا وابستگي كردن كم* 

 مدت به اقوام خانه در زهرا گذاشتن مثل(  مناسب هاي روش از استفاده با بايد مادر زهرا  سعي مي كرد 

 سال و همسن كودكان با او كردن همراه و پارك به او بردن يا پراكنده صورت به روز در ساعت دو يكي

   كند. كم خود به را زهرا وابستگي تدريج به) خودش

  :  زهرا در ذهني آمادگي ايجاد* 

 به.كند آماده معلم مدرسه، به نسبت را زهرا ذهن تحصيلي سال شروع با بايد مادر زهرا  سعي مي كرد 

 را رفتن مدرسه اشتياق و شور معلمان و مدرسه از قعيتبروا منطبق و واقعي تمجيد و تعريف با كه طوري

 خواهد حمايت را او و است مهربان معلمش دهد اطمينان او به بايد سعي مي كرد . نمايد ايجاد دركودك

  .كرد

  : انگيزه ايجاد

 لمث آموخت خواهد مدرسه در او كه آنچه باره در زياد اشتياق و عالقه با بايد مادر زهرا  سعي مي كرد  

 و زهرا براي خواندن كتاب با ·. بزند حرف كردن ورزش نقاشي، شمردن، كردن، حساب نوشتن، خواندن،

  .دهيد افزايش شدن سواد با و خواندن يادگيري به را او عالقه كودك به داستان كتاب دادن هديه

  راهكارها اجراي

 درزنگ.آموزاهداشد دانش بودبه شده اولياتهيه وحتي مدرسه توسط كه مختلفي اوجوايز تشويق براي        

 مي مختلفي هاي ؛بهانه كردم بااوصحبت خودمن وهمچنين اوسپرديم رابه درباني مسووليت تفريح هاي

 كدام هيچ به درعمل.»كنم راعوض جايم خواهم مي.«»آيد نمي خوشم ازمعلم من:« گفت مي آورد،گاهي
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 راخستگي آن اودليل. كرد اثرنمي هديدهمت حتي.رفت مي طفره دادن شدوازجواب نمي هاراضي ازاين

  .برسد هايش بازي تواندبه نمي وهمچنين.كردند مي اوعنوان

 طي.يكي ديگر از راه هايي بود كه در اين اقدام پژوهي انجام گرفت مشاور بهزهرا به همراه مادرش  ارجاع

 را راهكارها ي همه.نگرفتيم توجهي قابل اي نتيجه.شد انجام كهو مادرش  آموز دانش اين با مشاوره دوجلسه

 اولياي دعوت جلسه چندين طي.كرد نمي راضي را او ها حل ازراه كدام وهيچ.بود بلد قبل از آموز دانش خود

 عاطفي وابستگي سن دراين دختران كه جايي ازآن(ها آن خانه به مراجعه وهمچنين مدرسه آموزبه دانش

   )مادردارند به زيادي

 خوبي دوستي رابطه"قبال كه من مسأله، اين حل براي ي كه به كار بردم اين بود كه يكي ديگر از راهكار هاي

 به باتوجه(زشگاه آمو معاون وكمك آموز بادانش مصاحبه راازطريق علت بودم برقراركرده آموز دانش با

 گرفتن وقول مدرسه آموزبه دانش ازمادر بادعوت0دريافتم) داشت دركالس كه رفتارپراسترسي

 ايشان نرودحتي جايي هبدون فرزندش در ساعاتي كه زهرا در مدرسه است ب ديگر كه ضورفرزندشازاودرح

 زد دفترسرمي اوبه تفريح هاي زنگزهرا . شود راحت فرزندش تاخيال نشست دردفترمدرسه هم جلسه2

  .يانه هستيم من تاببيندكه

 اوبه به وقراربودكه بودم ترمدرسهدردف هم ومن داديم درباني مسووليتزهرا  به جلسه آن معاون باكمك  

 به خصوص به اوليا به  البته.شد مي حاضر درس اوديگردركالس بعدبودكه وازروزبه رفت يادش دفترسربزندكه

 حاضرباشدودرخانه درخانه مدرسه تعطيلي وقت به مانده ساعت نيم االمكان حتي كه كرديم توصيه مادرش

  .نزنندر زماني كه زهرا در مدرسه بوده د بازديد و وديد خريد هاي برنامه از حرف
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  2شواهدگرد آوري 

 پدرومادرش گفته به.بود منظم حضوردركالسش پيشنهادي، راهكارهاي اجراي از بعد ماه يك درطولزهرا 

 ازرفتاروآرامش هم درسهم معاون. آمد مي مدرسه به دوستانش با ويا تنهايي حتي.گرفت مي بهانه ديگركمتر

  .داشت ايترض ومدرسه اودركالس

  اعتبارآن وتعيين جديد تأثيراقدام ارزشيابي

 اجتماعيِ وظايف ازبزرگترين خانوادگي،يكي ازمحيط درخارج زندگي براي كودك ساختن آماده              

 اي خانواده.گذارد برجامي كودكان رواني برتحول وپايداري خانوادگي،تأثيرعميق روابط وكيفيت پدرومادراست

 انجام وباموفقيت مطلوب نحوي رابه پدرومادريش تاوظايف برخورداراست الزم كاناتوام ازتوان كه

 هدف داشتن احساس كند؛همچنين ايجادمي ورفاقت ايمني،وابستگي احساس ازاعضايش دهد،درهريك

  آورد وجودمي به رادرآنان فردي وارزش جهت،پيشرفت

 وپل سپر،صافي گسترده،درحكم ودنياي او بين برخورداراست؛زيراخانواده خاصي ازاهميت كودك امربراي اين

 ايفامي فردباجامعه سازگاري اساس ريزي درپي فردي منحصربه نقش بنابراين،خانواده.كند مي عمل

  ).1389پرينگل،(گيرد مي نشأت خانوادگي اززندگي پيوستگي،همكاري،خالقيت هاي قابليت.كند

                        وابسته مادرش ازحد،خودرابه بيش كه است شده تربيت صورتي به خانواده درمحيط كودكي چنين

  ).1368جو، گنج(سپارد مي مادرش خودبه نيازهاي رفع رابراي عملي كوچكترين كه نحوي داند،به مي

 راترك كالس اجازه بدون(رفتارها اين بامشاهده.است خانوادگي ازمشكالت ناشي ها ازرفتاربچه بزرگي بخش  

 شودكه مي گرفتار جديدش آنقدردرنقش دهيم مي اومسووليت به وقتي.پرداخت جويي چاره بايدبه)كردن

 اورا قوت نفس،نقاط اعتمادبه تخريب جاي بايدبه رساندوهمچنين نمي انجام راديگربه گذشته رفتارهاي

  ).1387كريمي(نمايد وآرامش امنيت تااحساس كنيم وصميميت،كاري دادوباايجادنزديكي ترجلوه بزرگ
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 داشتن وتعلق محبت نيازبه مرحله وايمني،به فيزيولوژيك بعدازنيازهاي) 1970(مازلو مثلث نيازهاي درسلسله

 نداردوخانواده خانواده به ،تعلق نشده واقع موردمحبت كردكه مي احساس)ش-ا(آموز دانش اين كه رسيم مي

  .بود شده)گريزي مدرسه( مشكل اين باعث دهدكه نمي اورامشاركت ها وگذارها،خريدهاومهماني درگشت

 مكاني يا موقعيتي يا چيزي به نسبت شديد و نامعقول ترس به مدرسه از هراس و اضطراب تعريف نظر از

 از ترس عاميانه زبان به يا هراس لذا هستند نزديك بهم اضطراب و هراس كه آنجايي از. شود مي گفته

 اختالل موجب كه است حدي به رست و اضطراب شدت.شود مي گفته نيز مدرسه اضطراب اختالل ، مدرسه

  .شود مي خاص زمينه آن در فرد زندگي و فعاليت

 با مدرسه به رفتن در اصرار صورت در يا كند مي اجتناب مدرسه به رفتن از كودك مدرسه از هراس در

 شكل بايستي واقع در را مدرسه از هراس يا اضطراب.بود خواهد همراه جسمي يا رفتاري و رواني اختالالت

 توسط گرفتن قرار ارزيابي و توجه مورد و مواجهه و تعامل از شديدا كودك آن در كه دانست خجالت شديدتر

 تحقير مورد يا زند سر او از آور خجالت كاري كه ترسد مي و است نگران و مضطرب معلمين و ها كالسي هم

 در واقع در(  دانست جدايي اضطراب درآمد پيش توان مي را مدرسه از ترس.  گيرد قرار ديگران سرزنش و

 با گريزي مدرسه كه داشت توجه بايستي).شد خواهد تبديل اجتماعي اضطراب به آن اصالح عدم صورت

 به نرفتن و رفتن در چنداني احساس كودك اولي در زيرا است متفاوت رفتن مدرسه از اجتناب و امتناع

 درگير و دارد مي نگه مخفي نيز خود والدين از معموال و كند مي فرار مدرسه از كودك و ندارد مدرسه

  .شود مي اجتماعي ضد و خالف كارهاي

 ، خانوادگي جدي مشكالت و اختالفات زمينه در معموال و بوده رفتاري اختالل نوعي گريزي مدرسه

 خانوادگي زمينه عوامل اصالح مجموع طريق از و كند مي بروز ژنتيكي استعداد و شديد و بد بسيار تجربيات

 پس دليل به مدرسه از هراس يا اضطراب در.گيرد مي قرار اصالح مورد درماني خانواده و درماني رفتار ،
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 خود به نسبت بد احساس كردن پيدا محل و موفقيت عدم و شكست جاي مدرسه ، كودك رواني هاي زمينه

 هر. شود مي تصور آنها كودني و لياقتي بي دادن نشان براي فرصتي گروهي فعاليت يا درسي هر و است

  .آيد مي حساب به تحقير براي زماني كودك براي جوابي و سوال

 كه زنند مي انكار يا فرار مكانيسم به دست خودآگاه نا طور به معموال ترس و اضطراب با مقابله براي كودكان

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

  .كنند اجتناب مدرسه به رفتن از اصال يا كنند غيبت خاص درس مورد

 حد تا شود داده اتخاذ ترتيبي بايستي مدارس در تربيتي آموزشي هاي سيستم در كلي قاعده يك عنوان به

  .نگيرد قرار)  معلمان و ها كالسي هم(  ديگران سرزنش و تفتيش افكن نور زير آموزي دانش هيچ ممكن

 ايجاد موجب كه اقدامي هر از و شوند داده انتقال آموزان دانش به خصوصي طور به بايستي راتتذك و نمرات

  . شود خودداري جدا ، شود كودك شخصيت رفتن سوال زير يا ناتواني ، خجالت احساس

 جزء معلمين و است جامعه و كودك حق در ،جنايتي حرمت هتك و احترامي بي يا فيزيكي تنبيه نوع هر

  .كنند مي مقابله آن با كه باشند بايد افرادي اولين

  بدانند بايد والدين آنچه

  .كنيد انتخاب فرزندتان براي مناسبي مهدكودك يا مدرسه كاري هر از قبل -

  .كنيد مراجعه پزشك به فرزندتان چكاپ و سنجي شنوايي و بينايي براي –

 صحبت كودكان با آن درباره و دهيد زشآمو فرزندتان به را آموزشي هاي محيط براي مناسب رفتارهاي -

  .كنيد
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 براي آن هدفمندي و تحصيل تأثير درباره و كنيد مطالعه خودتان. باشيد فرزندتان براي مناسبي الگوي -

  .دهيد توضيح فرزندتان

  باشيد داشته پويا و مستمر ارتباط مدرسه اولياي با –

 تحصيلي سال شروع از قبل يادگيري مشكالت و فعالي بيش اضطراب، مانند كودك روانشناختي مشكالت –

 مشكالت اين نگذاريد. بكوشيد آن رفع براي زودتر چه هر كرديد برخورد مشكالت چنين با اگر و بشناسيد را

  .شوند كهنه

  .كنيد تشويق را او حتماً كرد كسب موفقيتي كودك اگر -

 اعتماد كمبود و افسردگي موجب والدين گرايي كمال زيرا شود اول شاگرد حتماً كه نكنيد مجبور را كودك-

  .شود مي فرزند نفس به

  .باشد واقعيت بر مبتني بايد تشويق زيرا بپرهيزيد آميز اغراق هاي تشويق از -

 در آن عالئم است ممكن چون بگيرند جدي مدرسه از را اولي كالس آموزان دانش ترس بايد والدين

  .بازگردد بزرگسالي

 با مدرسه اول روز چند در ها آن تا شود مي سبب مادر خصوص به و والدين هب ها اولي كالس وابستگي

 كه نوآموزاني مورد در.كرد اقدام مشكل اين حل به نسبت اول روزهاي در بايد كه شوند مواجه مشكالتي

 ترس اين به توجهي بي شود، مي نوآموز در اختالل ايجاد سبب كه است حدي در مادر به ها آن وابستگي

 و دهند مي بروز خود از را تهوع مثل عالئمي عمدتا كودكان.آورد بوجود او براي را زيادي مشكالت اندتو مي

 اضطراب به درون از كه حالي در دارند جسماني هاي شكايت و است بد حالشان كه گيرند مي بهانه مدام
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 ها اولي كالس ترس با لهمقاب براي راهكار بهترين منظم زدايي حساسيت روش از استفاده.هستند دچار شديد

  .است والدين از دوري و مدرسه از

 دو دوم هفته در رود، مي مدرسه به آموز دانش با روز هر اول هفته در مادر بخصوص و والدين روش اين در

 و رفتن مدرسه و رود مي بين از والدينش نبود به آموز دانش حساسيت طريق اين از نهايت   در و ميان در روز

 از روانپزشك يا شناس روان بر عالوه بايد مدرسه، از ترس درمان براي.شود مي عادي او براي والدين از دوري

 و دعوا از.نشود كودك هاي بهانه تسليم كه باشد داشته دقت مادر همچنين گرفت؛ كمك نيز مدرسه اولياي

 اولياي با را كودك و كرده خداحافظي كودك از قاطعانه مدرسه جلوي و بپرهيزند كودكان از دسته اين تنبيه

 وجود بزرگسالي در آن بازگشت احتمال چون شود گرفته جدي بايد ها اولي كالس ترس.بگذارند تنها مدرسه

  .دارد

 ماليمت، با بايد پس شود مي بيشتر كودك اضطراب كنند رها مدرسه محيط در را كودك والدين اگر

 اضطراب.كرد كمك اضطرابش كاهش به كودك با زدن فحر با و برقراركرد ارتباط كودك با نرمي و مالطفت

 دبستاني پيش دوره وارد كه كودكاني براي خصوص به است طبيعي تحصيلي سال آغاز در كودكان برخي در

  .شوند مي ديگري محيط وارد خانه محيط از چون كودكان از دسته اين.شوند مي اول كالس يا

 در كه را هايي آزادي ديگر سوي از و كنند مي تجربه را يجديد محيط و شوند مي مواجهه جديد افراد با

 استراحت، زمان در مدرسه به ورود در كودكان.شوند مي اضطراب دچار ندارند مدرسه در داشتند خانه محيط

  .شوند اضطراب دچار كه است طبيعي و شده تغيير دچار خود بازي زمان و تغذيه نوع

 چند كودك چون و است مادر خصوص به والدين از شدن جدا سهمدر به كودكان ورود در مساله مهمترين

 در كودكان اكثريت البته.است سخت برايش مادر از شدن جدا است بوده مادر كنار در طبيعي طور به سال

 زمان به كودكان از دسته اين.كنند سازگار را خود توانند مي و شده هماهنگ جديد محيط با كوتاهي مدت
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 آفرين مشكل مدرسه اولياي و ها خانواده براي مسئله اين به توجهي بي و نيازمندند آمادگي براي بيشتري

 را جديد محيط و كرد صحبت كودك با قبل از بايد كودكان از دسته اين اضطراب شدن كم براي.شد خواهد

 ه،مدرس رسمي شروع از قبل مدرسه اولياي هماهنگي با كه ترتيب بدين داد؛ توضيح او به عملي طور به

 و معلم با و ببيند را … و غذاخوري سالن بهداشتي، سرويس حياط، كالس، شود مدرسه محيط وارد كودك

 در گيرد انجام تحصيلي سال آغاز از قبل و غيردرسي محيط در آشنايي اين اگر.شود آشنا هايش همكالسي

  .بود خواهد مؤثر مدرسه زمان در كودك اضطراب كاهش

 براي خشونت گونه هر اعمال از و باشند داشته همكاري هم با كودكان طراباض كاهش برايوالدين بايد 

 كودك اضطراب. كنند رها مدرسه محيط در را كودك والدين اگر.بپرهيزند مدرسه در كودك ماندن يا ورود

 كاهش به كودك با زدن حرف و ارتباط برقراري و نرمي مالطفت، ماليمت، با بايد پس. شود مي بيشتر

 بايد بلكه نرود مدرسه به و بماند خانه در كودك كه داد اجازه نبايد طرفي از.كرد كمك ودكك اضطراب

 تا كنند ترك را محيط تدريج به و بمانند باقي مدرسه در كودك كنار در دقايقي بود الزم اگر حتي والدين

 و دارند دككو آرامش و جذب در مهمي نقش مدرسه اولياي و مدرسه.كند پيدا را الزم آمادگي كودك

 آشنايي و اضطراب كاهش در و كرده خارج بيگانه و غريبه حالت از درست هاي روش با را كودك توانند مي

  .باشند مؤثر جديد محيط با كودك

  :پيشنهادات

 صورت به كودكان در ازمدرسه وترس گريزي مدرسهوابستگي به والدين ،  مختلف ابعاد شود پيشنهادمي

  .امربشويم ازاين مانع پيشگيرانه راهكارواقدامات ي دتاباارائهشو بررسي  ميداني تحقيق

 راحل آموزان دانش رفتاري اختالالت به مربوط مشكالت اوليا با بيشتر ارتباط طريق نماينداز سعي مدارس

  .نمايند
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 را خود پيرامون دنياي او گذرد؟ مي چه او ذهني دنياي در دارد؟ هايي ويژگي چه ساله هفت شش كودك

 او با و شناسيم، مي را او چقدر آموزشي، سياستگذار و مدير ناظم، آموزگار، عنوان به كند؟ مي تفسير هچگون

 پا ديگر روز چند است قرار كه او براي حال و...  كنيم؟ برخورد كالس و مدرسه محيط در خواهيم مي چگونه

  داريم؟ اي برنامه چه بگذارد مدرسه به

 به پا و شود جدا خانواده، صميمي و گرم آغوش از بار اولين براي ستا قرار متوهم، مشتاق معصوم اين

 پدر مادربزرگ، مادر، پدر، مهربان حضور از آن، در كه جايي بگذارد، مدرسه نام به غريب و ناشناخته جهاني

 فضاي اين در را او اضطراب، و دلتنگي غريبگي، بغض است ممكن و نيست خبري برادر و خواهر بزرگ،

  . آورد تنگ به ناآشنا

 مانند جمعي هاي تجربه پله از) ندهيم قرار مالك را بزرگ شهر چند و تهران اگر( كودكان اين از بسياري

 متعهد، حضوري باشند، كرده گذر هم اگر و اند نكرده عبور ها، دبستان پيش و كودكستان، كودك، مهد

 اضطراب و دلهره مهم عوامل از يكي كه موضوعي اند، نداشته درس، و مشق انجام به مكلف و مسئوالنه

  . آنهاست

 مادر عمو، دايي، مادر، پدر، هستند؟ كساني چه به شبيه آن هاي آدم چيست؟ مدرسه از او ذهني تصوير

 مي متصور ترسناك و اخمو اخالق، بد هايي آدم او، منفي هاي داوري پيش ي پايه بر يا...  مهربان بزرگ

  .بگذارند آن به قدم مثبتي زمينه پيش هيچ بي كه است اين وهم، سرزمين اين به ورود نوع بدترين شوند؟

 داريم؟ خود خاطره و ذهن در تصوري چه روز، آن از گذاشتيم؟ مدرسه به پا سالگي هفت در چگونه خود ما

 ما با عمر پايان تا بد، يا خوب باشد، هرچه ها خاطره اين كردند؟ رفتار چگونه ما با گذشت؟ چه ما بر روز آن

 مي را ما روان و شخصيت از بخشي و) خانواده از پس( ماست اجتماعي ي تجربه اولين كه چرا است، همراه

 بخواهم چه بد،  هاي خاطره اين و دارم ياد به اول كالس از را عمرم هاي خاطره بدترين منظر، اين از. سازد
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 اراده و كوشش همه با و شود مي حمل روحم ي شانه بر زباله، كيسه يك محتويات همچون نخواهم، چه و

 شناسي روان يا سالگي هفت شناسي روان. بگذارم زمين بر هميشه براي را كيسه اين نتوانستم هرگز ام،

 روز يك. است داده پاسخ بد، هاي خاطره ماندگاري و ناتواني اين چرايي به مدرسه، اول سال با سازگاري

 پارچه گلوله يك به شبيه چيزي و. شود مي تنگ ام سينه قفسه آورم مي ياد به وقتي هنوز كه تلخ و ناگوار

 و شيرين توانست مي كه ناب هايي لحظه. بندد مي را گلويم راه خاكستر، و خاك به آغشته و خشك اي

 انسان، عمر يك رواني سالمت تأمين در تواند مي و توانست مي كه روزهايي باشد، داشتني دوست و خوش

  . باشد ندهكن تعيين و گذار تأثير

 و امروز هاي ساله هفت ي همه براي ساز، انسان تحصيلي پايه اين نشدني تكرار هاي لحظه كه اين براي

 وضعيت تغيير براي پرورش و آموزش وزارت شود، سپري شايستگي و درستي به فردا ي جامعه معماران

 -3 آموزشي نظام - 2 يآموزش فضاي  و محيط -1 ي حوزه سه كيفي تغيير براي درنگ بي بايد موجود

  .شود كار به  دست آموزشي ريزي برنامه

   آموزشي فضاي و محيط

   مدرسه و خانه فاصله بودن نزديك – 1

 فاصله مدرسه، يك بهتر آموزشي امكانات گاه و شهرت، نام، جمله از گوناگون، داليل به مادرها و پدر از برخي

 از شود، مي مجبور آموز دانش كه حدي به كنند؛ مي طوالني بسيار را فرزندشان تحصيل محل تا خانه

 آلودگي دليل به ، بزرگ شهرهاي در بخصوص آمدها، و رفت گونه اين. كند استفاده آمد و رفت هاي سرويس

. است سودش از بيشتر بسيار زيانش آن، از ناشي عوارض و حوادث و سنگين ترافيك و تنفسي و صوتي هاي

 كه نشيند مي هايي كالسي هم كنار در برود، مدرسه به خود زندگي ي محدوده و محله در وقتي كودك،

 روابط گسترش تواند مي خويشاوندي، و همجواري پيوندهاي اين و هستند او همسايه و آشنا بسيارشان
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 جا و شناسان روان. دهد مي قرار تري امن فضاي در را او عاطفي، چتر اين. باشد داشته پي در نيز را عاطفي

 آشفته و زده ماشين جامعه در) لوكاليزم( گرايي محله و همگرايي و فرهنگ ي توسعه بر ان،شناس معه

  . دارند فراوان تاكيد مدرن،

   امكانات و بنا زمين، وسعت -2

 سالمت و خالقيت رشد در زيادي نقش هنري و فرهنگي ورزشي، آموزشي، هاي امكان و بنا زمين، وسعت

 بين ي شده پذيرفته استانداردهاي و ضوابط فاقد ما مدارس از بسياري دارد آموزان دانش رواني و جسمي

  . است المللي

 باشد قرار اگر. كند مي پذير آسيب را كودك و كننده كسل را آموزشي هاي محيط ها، امكان اين فقدان

 تواند يم كه است ستمي برود، مدرسه نام به بزرگتري آپارتمان يك به خانه نام به كوچك آپارتمان از كودك

 دارد وظيفه پرورش و آموزش. باشد داشته پي در او بر ناپذيري جبران آموزش و رواني روحي، هاي خسارت

 واحدهاي فعاليت و تأسيس مجوز درصدور و بكند فضاهايي چنين ايجاد به موظف را آموزشي واحدهاي

 فاقد آموزشي واحدهاي به نبايد پرورش و آموزش. بگيرد نظر در را استانداردها حداقل رعايت آموزشي،

 بي آموزان دانش به رواني و روحي خسارت هرگونه مسئوليت. بدهد فعاليت اجازه نامناسب، فضاي و حياط

  . است  وزارت اين ي عهده به دفاع،

   فردي هاي آزادي رعايت -3

 داشته عمل ديآزا روسري، از استفاده در ابتدايي، اول پايه در كم دست دختر، آموزان دانش بدهيم اجازه

 كنند، بازي و  بگذرانند آفتاب زير را دقايقي مدرسه، آفتابگير فضاهاي در بتوانند ها آن اگر بخصوص باشند،

 آنان در مفصلي و استخواني هاي بيماري از جلوگيري و D ويتامين ساخت و جذب براي هم عمل، اين كه

 اين روحي نيازهاي از كه محيط زيبايي و گرن تنوع ايجاد در هم و است مفيد) است شايع هم بسيار كه(
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 هاي سليقه و تفسيرها است بهتر كرده، تعيين سالگي 9 را حجاب به تكليف سن اسالم،. است سني دوره

 به نسبت منفي تأثيرات باعث بسا چه تحميل اين كه نكنيم تحميل ساله هفت كوكان به را خودمان شخصي

 مي آزادي، سلب و محدوديت هرگونه اصوالً. شود مي بهار رمايگ در گرمسيري مناطق در مذهبي باور اين

  . بكاهد مدرسه به او عالقه از و كند تنگ شكننده، و حوصله كم موجود اين بر را عرصه تواند

 پيشباز به متعصبان، و گيران سخت برخي تعبير به يا  روند حجاب در سالگي هفت از دخترها بود قرار اگر

 سالگي 7 صورت اين در و داشت آگاهي امر اين به اسالم پيامبر ترديد، بي كنند، عادت آن به يا بروند حجاب

  .داد مي قرار سر موي پوشش و شرع به تكليف سرآغاز را

   خويشاوندي حس پرورش و آن اجزاء و مدرسه به خاطر تعلق ايجاد -4

 در بسيار، نقشي مدرسه، اركنانك ديگر و آموزگاران ها، كالسي هم مدرسه، به خاطر تلعق و دلبستگي ايجاد

 اين. دارد ابتدايي ي دوره تحصيلي اول پايه كلي طور به و آغازين روزهاي در كودك، رواني و روحي آرامش

 سال پنج مدت به است قرار كه را محلي بايد كودك. كند ايجاد بايد خانواده مدرسه، از پيش را، خاطر تعلق

 خوب هايي خاطره و شود مند عالقه اجزايش ي همه به و بپذيرد خود دوم خانه عنوان به كند زندگي آن در

  . كند ذخيره خود، ذهن در آن از

. بازگويند كودكان براي مدرسه از را خود خوب هاي خاطره است بهتر بزرگترها تحصيلي، سال آغاز از پيش

 است قرار كه كند مي نيمكا به نسبت منفي داوري پيش دچار ناخواسته را آنان بد هاي خاطره كردن بازگو

  . باشد ها آن دوم خانه

 ايران، سرتاسر در و مناسب مديري با و درستي به اگر شود، مي برگزار است سالي چند كه ها، شكوفه جشن

 پيش كردن كمرنگ و رواني و روحي هاي تنش كاهش در تواند مي شود، برگزار تبعيض بدون روستا، و شهر

 مي ها، شكوفه جشن در مدرسه، محل در گويي قصه و موسيقي تئاتر، جرايا. باشد موثر منفي هاي داوري
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 از بيش بايد ها، اولي كالس تحصيلي سال ماه اولين  در زيرا. باشد همگرايي حس تقويت در اول گام تواند

  .شود داده پاسخ ها بچه روحي و عاطفي نيازهاي به  چيز هر

 خود، آينده هاي همكالسي با شده، طراحي هاي فرصت در توانند مي ها بچه غريبگي، حس كردن دور براي

 و آشنايي اين كوچك، خيلي شهرهاي و روستاها در. كنند برقرار دوستي و آشنايي مدرسه، بازگشايي از قبل

 تمهيدهايي. گيرد مي شكل روابطي چنين كمتر بزرگ، شهرهاي در اما دارد، وجود طبيعي طور به شناخت،

 به آگاهانه، هاي كوشش اين البته كه مدرسه، هم بگيرد، انجام تواند مي انوادهخ توسط هم دست، اين از

  .هستيم آن شاهد بزرگترها در كمتر روزها اين ما كه دارد نياز حوصله كمي

 حس توليد زيرا. بياورد وجود به را خويشي هم اين تواند مي معلم، و خانواده همراه به روزه، يك اردوي يك

  . است اجتماعي واحدهاي در بهتر همزيستي ساز زمينه خويشاوندي،

 از قبل هفت يك اول، پايه آموزان دانش نيست بد است، برخوردار مناسب ورزشي فضاهاي از مدرسه اگر

 نيستند، برخوردار ورزشي امكانات از هم اگر و. كنند بازي هم كنار در ها مكان اين در دوبار يكي بازگشايي،

 كنار در را جمعي فعاليت و مشاركت طعم تا. كند فراهم آنان براي فرصتي اندتو مي هم نمايشي هاي بازي

  . كنند تجربه هم

   روحي فشارهاي غلبه براي مفري يا دستشويي به واقعي نياز -5

 هفت شش كودكان روحي و جسمي نيازهاي و آموزش فضاهاي با كه كساني براي موضوع اين طرح شايد

 مدارس در كه ناپذير انكار است واقعيتي ولي برسد، نظر به ابتدايي و مضحك كمي ندارند، كافي آشنايي ساله

  . است آن به مربوط جوانب و بهداشتي هاي سرويس ها، اولي در اضطراب مهم عوامل از يكي ما،

 سرويس و دستشويي به بيشتري نياز اول روزهاي. دارند كه اي ناشناخته هاي اضطراب دليل به ها بچه

 تخليه براي است مفري اما نباشد، واقعي نيازهاي است ممكن گرچه كه دهند مي نشان ودشانخ از بهداشتي
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 تعداد بودن ناكافي با كمبود. بشوند ادرار تكرر دچار هم واقعاً است ممكن كه اين ضمن و روحي فشارهاي

 تواند مي تفريح، زنگ در آن از ناشي ازدحام و مدرسه يك آموزان دانش به نسبت بهداشتي هاي سرويس

 و دهند نشان كافي توجه نكته اين به بايد اول پايه آموزگاران لذا. بخشد شدت را او دروني، هاي تنش

  . كنند فراهم كودكان از گروه اين براي را مناسب وضعيت

 ساختمان، به آگاهي نبود همين و ندارد آشنايي مدرسه، دروني واحدهاي و اجزا با اول سال آموزان دانش

 يك از استفاده با توان مي پس. بيفزايد او غريبگي و غربت حس بر است ممكن مدرسه، اجزاي ديگر و ها آدم

 قرار كه اي مدرسه و كالس با را ها بچه راهنما عنوان به مهربان، و صميمي زباني با و عروسكي شخصيت

 بهداشتي، هاي سسروي محل با آشنايي. كنيم آشنا كند، زندگي آن در را خود روز از هايي ساعت است

 آغاز از پيش بايد) باشد داشته وجود اگر اهللا انشاء( آزمايشگاه و كتابخانه ورزشي، هاي مكان دفتر، آبخوري،

  .بگيرد انجام تحصيلي سال

   آموزشي نظام 

 اول كالس در انسان، اجتماعي و فردي شخصيت و رواني ساختار از توجهي قابل بخش كه آنجا از – 1

 و شود داده خرج به بيشتري دقت و حساسيت اول، پايه آموزگاران انتخاب در بايد. گيرد مي شكل ابتدايي

 معلم ما، مدارس از بسياري در كنوني شرايط در. شود قانونمند ها ويژگي و ها حساسيت اين است بهتر حتا

 هيچ خود لي،تحصي پايه اين منتخب آموزگار است مكمن و شود مي انتخاب مدير سليقه و نظر با اول كالس

  . باشد نداشته خود تدريس پايه تعيين در اي اراده

 كشورها، اين در. است برخوردار اي ويژه جايگاه از ابتدايي اول ي پايه يافته توسعه كشورهاي از بسياري در

 گرايش و باشند كرده تحصيل معلم تربيت دانشسراها در كه شود مي سپرده كساني به فقط اول كالس اداره

  . باشد ابتدايي اول پايه در تدريس ها، آن يتحصيل
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 آموزگاران تربيت در دانشسراها اين نقش متأسفانه گذشته، ي دهه دو يكي در ما، پرورش و آموزش در

 اول كالس تدريس در تخصصي و تحصيل نه اول، پايه آموزگاران بيشتر و است شده كمرنگ بسيار متخصص

 آموزگار اگر آموز، دانش حال به بدا. برخوردارند تحصيلي پايه اين در تدريس براي كافي تجربه از نه و دارند

  . باشد مهارت فاقد و تجربه، كم حوصله، كم آدمي تحصيلي پايه اين در او

 تجربه، با مهربان، گذشت، با صبور، بايد اول پايه آموزگار كه است باور اين بر سالگي هفت شناسي روان

 خصوصيات شناسي، روان با بايد او. نگذارد نمايش به نامدبرانه رفتاري دخو از و باشد فروتن و جستجوگر

  . باشد داشته كافي آشنايي خود شاگردان نيازهاي و فردي

 رفتارها، روحيات، از اي پرونده جدي طور به خود شاگردان از يك هر براي بايد ابتدايي اول پايه آموزگار - 2

 را اش آموزشي و عاطفي ارتباطات ها، ويژگي اين اساس بر و باشد داشته او فردي هاي ويژگي و ها خانواده

  . گيرد قرار نيست محروم كه كس آن هر و آموز دانش دسترس در نبايد ها پرونده اين. كند تنظيم او با

. كند كمك آموز دانش با روابطش تنظيم در نيز او به تواند مي دوم كالس معلم به ها پرونده اين انتقال

 و او ميان فاصله كردن كوتاه در زيادي نقش شاگردان با نمايشي هاي بازي بخصوص، ها، ازيب در شركت

 بالقوه هاي خالقيت بروز براي كافي فرصت است ممكن رسمي آموزش به صرف كردن بسنده. دارد شاگردان

 اندازهاي مچش دريچه تواند مي آموزگار فردي مطالعات و تحقيق روي اين از. نكند فراهم را آموزان دانش

  . بگشايد او روي فرا در را جديدي

 از يكي مادر، از شدن دور كه آنجا از. شود انتخاب آموزگار هاي خانم ميان از بايد حتماً اول كالس معلم - 3

  .باشد مدرسه براي مناسبي جايگزين تواند مي آموزگار خانم است، كودك اضطراب عوامل

   آموزشي ريزي برنامه 
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 از دعوت با پرورش و آموزش وزارت است بهتر بازدارنده، هاي سليقه تحميل و اعمال از يجلوگير براي – 1

 كه آموزگاراني بخصوص نظران، صاحب و هنرمندان نويسندگان، كودك، روانشناسان كارآزموده، متخصصان

 هدف اب اي كميته اند يافته دست ها، اولي آموزش امر در جديدي هاي تجربه و دانش تخصص، ابتكار، به

 ها دبستان اختيار در مدون، ضوابطي صورت به و تشكيل ها اولي پرورش و آموزش حوزه دو در ريزي برنامه

  .دهند قرار

. كنند خودداري...  بر مرگ شعار هرگونه از و كنند شروع زندگي با را تحصيلي سال است بهتر ها اولي – 2

 به اي جداگانه مقاله در كه جا آن از و نيست يسالگ هفت شناسي روان تاييد مورد ، سياسي هاي فعاليت

  .گذرم مي نوشته اين در آن تكرار از. ام پرداخته موضوع اين

 يك صورت به بايد مدارس، عمران سازمان نمايشگاه سالن و كتابخانه ساخت و تشكيل كردن اجباري - 3

 اقدام كتابخانه تشكيل براي است، كتابخانه فاقد كه مدارسي در. گيرد قرار توجه مورد وسازها ساخت در اصل

 نويسندگان انجمن مانند كودك كتاب تخصصي نهادهاي با آن تجهيز براي. دارند كتابخانه كه آناني و شود

 تا كنند مشورت مشابه نهادهاي و نوجوان، و كودك كتابدار خانه كودك، كتاب شوراي نوجوان، و كودك

  . نشود پر كودكان ذائقه از ورد به و نامناسب هاي كتاب با مدرسه كتابخانه

 دور كتابخواني و كتاب از هميشه براي را كودك است ممكن سني، گروه اين نامناسب يا بد كتاب يك گاه

 تهيه. برساند آسيب كودك روان به آن مطالعه كه باشد آمده كتاب در مطالبي است ممكن همچنين و كند

 اداره يا مدرسه در مازادي نيروي هر و است تخصصي كار يك كودكان، مخصوص هاي كتابخانه براي كتاب

  . شود گرفته خدمت در كتابخانه مسئول عنوان به تواند نمي
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 تنگ حسادت، منشاء كه رقابت جاي به كه شود تدوين و طراحي بايد طوري آموزشي، هاي ريزي برنامه - 4

 غمخواري و گذشت نمردي،جوا همدلي، و يكديگر به محبت شود، مي ها بچه ميان كينه و بغض و نظري

  . است برخوردار انساني خصايل ترويج و گسترش در بااليي قابليت از قصه و تئاتر. شود تقويت

 زندگي هاي مهارت آموزش بيشتر شود، مي داده آموزش كودكان، به خالق، پرورش و آموزش در چه آن - 5

  . است اجتماع و خانه در موثر و آمدكار بخصوص و موفق شهروند عنوان به آموز دانش كردن آماده و است

 و سينما موسيقي، تئاتر، مانند هنر كاربردهاي و آموزش نقش به آموزشي، و درسي هاي ريزي برنامه در - 6

 با آموزش اگر باورندكه اين بر تربيت و تعليم كارشناسان. شود داده بها و اهميت بايد دستي هنرهاي و قصه

  . شود مي تر آسان آموزشي ممفاهي استقالل شود، همراه بازي

 و ببرد خود عميق حافظه به را آموزشي مفاهيم كه دارد را قدرت اين كودكي هر است، معتقد "پياژه ژان"

 نيز او تا كند اش ياري فرزندش تربيت در خواهد مي او از كه مردي به "انيشتين آلبرت". كند ماندگار

 حيرت مرد »بگو قصه برايش شود بزرگي دان رياضي او يخواه مي اگر: « گويد مي شود، بزرگي دان رياضي

 براي را او ذهن و دهد مي گسترش را خيال و تصور ، تجسم قدرت داستان زيرا گويد مي انيشتين. كند مي

  . كند مي آماده رياضي

 طريق از چه فرهنگي، ميراث محيطي، زيست مسائل ترافيك، و نقل و حمل شهروندي، فرهنگ توسعه - 7

 سالم اي جامعه بناي در مشاركت براي را آموز دانش شفاهي، و آموزشي كمك آثار چه و درسي ايه كتاب

  .كند مي آماده
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  :نهايي وگزارش گيري نتيجه

 واستقبال حضوردرخانه براي گرفتيم ازمادرش كه وباقولي شد يابي ريشه مشكل ماوقتي موردبحث درمشكل

 دانش قوت نقاط كردن آموزوبرجسته دانش به يتمسول ،ودادن ازمدرسه برگشتن هنگام ازفرزندش

  .شد حاضرمي درسركالس بيشتري باآرامش شدوبعدازآن اوحل آموز،مشكل

 نيازمنداست تري طوالني زماني ي پروسه فردبه تغييردررفتاريك كه كرداين بايداشاره كه اي نكته

  .نمود وشتاب ونبايدعجله

  ها درخانواده مشابه مشكل حل براي راهكارهايي

 صورتي به زندگي امكانات ي همه كه كودكي.بارآورند به خودرامستقل كنندكودكان پدرومادرهابايدسعي- 1

 ازحقوقي هركس سازگاركندكه خودرابامحيطي شود،نخواهدتوانست مي گذاشته دراختيارش وساده سهل

  .برد مي سهم مساوي

 راداشته باآنها جديدوسازش هاي حيطم پذيرش آمادگي كودك باشدكه نحوي ورفتارپدرومادربايدبه اعمال- 2

  .باشد

 وبالفعل بالقوه خودراعاملي بگيردوكودك انجام غيرمستقيم نحوي كودك،بايدبه به والدين ومساعدت ياري- 3

  .ببيند دربرابرسدمشكالت

 گنج(خواهدبود ومنصفانه عادالنه مابااوهميشه روابط كه بقبوالنيم كودك به ومشخص صحيح بابرخورد- 4

  .)1368جو،
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