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  تا کودك از رفتن به مدرسه، نهراسد؟ یمچه کن

، قلم و دفتر، کتاباعم از  یآموزش یلوسا کردن یامهمدرسه رفتن و  يبرا یآمادگ فکر، یلیتحصبا شروع سال 

باالتر  يها کالسپا به  که یکسان. است کردهرا به خود مشغول  ینوالدذهن تمام آموزگاران و دانش آموزان و 

 یدند يبراق به آن وارد شوند تپش قلب از سر ذو خواهند یم که یمکان يفضاآماده از  یذهنبا  گذارند یم

 ها یاول کالساما ...آن را بسازند یدبا یلیتحصسال  یک که یخاطراتگل انداخته از  يها صورتدوستان دارند و 

... یشانها خانوادهدارند، چه رسد به دانش آموزان و  یرینش يادلشوره  یزنمعلمان  یحت؟ به نظر، کنند یمچه 

آماده  یکمرا  ها آن، یدبستان یشپدارند اگر چه ورود به  ینگرانو  یشتشوبا  یختهآم یذوق یشههم ها یاول کالس

  .نرفته باشند یدبستان یشپاصالبه  یبرخ یدشا. است یگريد یزچمدرسه  یفتکلاست اما نظم و  کرده

  ؟ترسد یم یشها ندانستهچرا انسان از  یراستبه 

به  یاتحادامه  يبرا یلدل ینهمبه . جانداران است یانمنوزادان در  ترین یفضعنوزاد انسان  که دانیم یمهمه ما  

 یتمام یکلغذا، گرما و به طور  ینتام يبرانوزاد انسان از بدو تولد . است یازمندن یاربسخود  ینوالد کمک

او و متعلقاتش به  ینبرا  یعاطف یارتباط، یوابستگ ینا. خود وابسته است ینوالدبه محبت و توجه  یهاول یازهاين

سبب به وجود آمدن  یکدیگرمادر، نحوه تعامل آنها با  به خصوص ینوالدبا  کودكارتباط . آورد یموجود 

عرصه به دو  یناو در  یروانشناس یايدندر  یدلبستگ ینا. شود یمآنها  یانمدر “ یدلبستگ” به نام  یاحساس

  ؛ شود یم یمتقسدسته 

مهم  یاربس کودكرشد سالم  يبراو مادر  کودك یانمبهنجار  یدلبستگ. نابهنجار یدلبستگبهنجار و  یدلبستگ

 کودكمادر و  ینب یاپاو  یمانهصمرابطه گرم،  که آید یمبه وجود  یزمان یدلبستگدانشمندان  یدهعقبه . است

 یدوهفتگو  یستا  یرخوارش کودکان. بخش و لذت آور است یترضا کودكمادر و  يبرارابطه  ینا. شود یجادا

. جسبانند یمو خود را به مادر  کرده یهگر، یگانهبشدن افراد  یکنزدو با  دهند یم یصتشخرا  یبهغربعد از تولد، 

تر خود را  یدجد شکلبه  یماهگدر حدود سن هشت تا شانزده  شود یم یدهنام یگانهباضطراب  کهحالت  ینا

 کودكاوست موجب اضطراب  ینجانش یامادر و  که یدلبستگاز موضوع  ییجداسن  ینادر . دهد یمنشان 

  .شود یم

خود  یرامونپ یطمحدر  حرکت، دوست دارد با گیرد یم یادو دور شدن را  یزیدنخ، کودك که یزمان

، خود را یناناطم کسب يبرا یگاهو  کند یمو به مادر خود نگاه  گردد یماما مرتبا بر  کندرا ارضاء  اش يکنجکاو

معموالدر سن سه  ییجدااما اضطراب . شود یم کودك يبرا یتامنحس  یجاداسبب  یدلبستگ. رساند یمبه او 

  . ادامه دهد یتفعالبه  تواند یممادر  یابغدر  کودكو  رود یم ینباز  یسالگ
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. باشد یمنا یدلبستگبهنجار بوده و به اصطالح  یدلبستگمراحل  که افتد یماتفاق  یصورتدر  یندفرا ینا

، مادرشان به یازندر هنگام  کههستند  یمعموالکودکان، شوند یم یمنا یدلبستگ کسبموفق به  که یکودکان

باشد و  کردهبرقرار  یجسمو تماس  کردهشتافته، به او توجه نشان داده، او را در آغوش گرفته، لمس  ها آن کمک

اشته ند یطوالن هاي یبتغو  نکردهحساس داشته باشد و او را رها  واکنش، کودك یگنالسنسبت به  یکلبه طور 

  .فعال، شاد و لذت بخش را به وجود آورده باشد ییها فرصت، کودكباشد و صد البته زمان با هم بودن مادر و 

حضور  یمدت يبرااگر  یحت که دانند یم. کنند یم یداپ یناناطمخود اعتماد و  ینوالدبه  کودکانگونه  ینا

و  دهند ینمجلوه  ترسناكرا  یرونب یطمح کودکان ینا ینوالد. گردند یبازم يبزودنداشته باشند  یزیکیف

با . ارتباط برقرار سازند یگراندنموده و با  يکنجکاو، کنند کشفرا  یطمحرا تاحد لزوم آزاد گذاشته تا  کودك

افراد  یانا آشنا و  هاي یتموقعو در هنگام مواجهه با  شود یم یشترب، اعتماد به نفس او کودكرشد  یشرفتپ

  .کند یم یداپدست  یخوب یاجتماعبه تطابق  یبهغر

از آنها به  ییجداهنگام . خود هستند ینوالدنگران از دست دادن  یشههم، یمنانا  یدلبستگ سبکبا  کودکاناما 

 یگرم، ارتباط و تعامل سازنده و ینوالدبا  توانند ینم یزن ها آنو زمان بازگشت  شوند یمآشفته  یديشدطرز 

چند سال  يها تجربهبا  کودكآمدن  کنار، با نحوه یهاول یدلبستگ يالگو دهد یمنشان  ها پژوهش. برقرار سازند

دارند و در  یدجدروبرو شدن با تجارب و روابط  يبرا یشتريب یآمادگ یمنا کودکان. بعد هم ارتباط دارد

  . کنند یم شرکتبوده و فعاالنه  یشقدمپ یشترب ها بچهبا  یگروه هاي یتفعال

در  یاو  یدجد یطمحدر  یوقتداشته باشند  يترنقش فعاالنه  ها آنپدرانشان در مراقبت از  که یکودکان ینهمچن

 یهگر واکنش يکمتربه مدت  ینوالداز  ییجداو به هنگام  شوند یمناراحت  کمتر گیرند یمقرار  یبهغرافراد  کنار

دچار تنش  یشترببه عهده دارد  ییتنها را مادر به ها آنمراقبت  ترین یشب که یکودکاناما . دهند یماز خود نشان 

سازگار  تر آسان، ییجداحاصل از  یروانتا با فشار  کند یم کمک کودكمراقب به  یکاز  یشتربداشتن . شوند یم

در  یجتدربه  یا شوند یماز مادر مراقبت  یرغ یگريدتوسط افراد  یگاه که یکودکان کهروست  ینهماز . شود

  .گیرند یممدرسه خو  یطمحراحت تر با  اند داشتهحضور  کودك يمهدهاو  یآموزش يها موسسه

  ؟ترسند یماز مدرسه  کودکاناز  یبرخچرا 

مدارس  ییبازگشااول مهر با  يها هفتهمدرسه دشوار است و روزها و  یطمحتطابق با  کودکاناز  یبرخ يبرا

در . از مادرشان جدا شوند خواهند ینم یاو  روند یمبه مدرسه  کنان یهگر که یمهست یاول کالس کودکانشاهد 

 کودکان ینااز  یوقت. هراس دارند ینشانوالد ییازجدا بلکه ترسند ینماز مدرسه  کودکان ینااز  یاريبس یقتحق

در . کنندرا مطرح  ینشانوالد یشگیهم یافتنن یااست ترس از گم شدن و  ممکن شود یم یدهپرس ترسشان یلدل

مانند استفراغ،  یعالئم یکودکان ینچن. دچار حادثه شوند ینشانوالد یاد خود است بترسن ممکناز موارد  یبرخ



 

 7 از 4 صفحه

 

 که یوقتمبادا  ترسند یم کودکان ینا. دهند یمو ضربان تند قلب را نشان  یشکم يدردهاحالت تهوع، سردرد، 

 ینشانوالد یاسر خود  ییبالو در ساعات نبودشان در منزل  کنندرا تجربه  یترسناک یزچ روند یمبه مدرسه 

همدم در خانه نگه  یکرا مثل  کودك کههستند  ینگرانمعموالاشخاص مضطرب و  کودکان ینا ینوالد. یایدب

 يا یگانهبخارج از خانه وهر شخص  یزهرچرا از  ها آن یانداده و  کودکانشانرا به  یطمح کشفاجازه . دارند یم

از مدرسه و  دردناكو  ترسناكپر است از خاطرات تلخ و  کودکان ینا يها یدهازمواردشن یاريبسدر . اند ترسانده

  ...و ها معلماز 

 کودك یدباشنداشته  ؟ انتظارشود یجاداالزم  هاي یآمادگرفتن به مدرسه،  يبرا کودكتا در  یمکنچه 

 که یکودکان یژهبه و کودکاناز  یاريبس. یردبگخو  یدجدو افراد  یطمحبا  یعسر یلیخو  یراحتبه 

 يها کالس یا کودكمثل مهد  یرسم یباتقر هاي یطمحرا نداشته و در  ینوالداز  ییجداقبالتجربه 

 یطوالنو  دردناكرا به صورت  ینوالداز  ییجداتجربه تلخ  که یکودکان یاو  اند نکرده شرکت یآموزش

  ؟کرد یدباچه . شوند یممدرسه دچار اضطراب  يابتدا، در اند داشته

به  یحت یانمربراجع به مدرسه و معلمان و  یمنف نکاتاز گفتن  یدبا یحس ینچناز بروز  یريجلوگ يبرا-1

خود از مدرسه را بازگو  دردناكخاطرات  یدندههم اجازه  یگراندبه . یدکن يخوددارجدا  یشوخصورت خنده و 

  .کنند

  .یدنترساناز معلم  یفشتکالبه انجام دادن  یبترغ يبرارا  کودكوقت  یچه - 2

  .یدکنآشنا  یطمحرا به مدرسه برده و او را با  کودكبهتر است قبل از شروع مدرسه،  - 3

  .یددهعادت  کودکان يها جشندر  وشرکت یگروه هاي يبازبودن در جمع همساالن،  يبراخود را  کودك - 4

  .یدبسپاراو  را به کوچکهر چند  هاي یتمسئولالزم را ارائه داده و  يها آموزشقبل از ورود به مدرسه،  - 5

اول مدرسه  يروزهاتا بتواند در  یددهبه او آموزش  کودکانهقبل از مدرسه، شعر و سرود  يها زماندر طول  - 6

و معلمش را  ها يهمشاگردو توجه  کند یتموفقبلد است احساس  یزهاییچ ینکهارا بخواند و از  ها آن، کالسدر 

  .کندجلب 

عالقه مند  کتابو مطالب  ها داستانگوش سپردن به  یاو او را به خواندن  کردهمونس  کتابرا با  کودك - 7

  .یدساز

  .یاموزیدبو شمارش اعداد را به او  ها رنگمختلف، اسم  يترفندهابا  - 8
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  .گوش دهد ها آنلذت برده و به  ها داستانبتواند از  یدبا کودك. ییدبگوخود قصه  کودك يبرا - 9

 کلمات یحناصحتلفظ . یدکن یحتصح یممستق یرغاو را به روش مناسب و  يها جملهو ساختن  یانب ،تلفظ - 10

  .شود يفرارو از مدرسه  کننداو را مسخره  یگرد کودکان شود یمسبب 

و شستن دست و  کفش یدنپوش، کاپشن یپزلباس،  تکمهخود مثل بستن  یشخص يکارها یدده یادبه او  - 11

در  کودكاعمال ساده سبب اضطراب  ینهممواقع ندانستن  یاريبسدر . انجام دهد ییتنهارا به ... صورت و

  .شود یممدرسه 

امروزه بلد نبودن . یاموزیدبرا به او  کجو  یمنحنمداد در دست گرفتن و رسم خطوط راست و  یحصحطرز  - 12

  .یستنقابل قبول  یاول کالس کودك یک يبرا کارها ینا

  .یدکن ینتمربا او  ها يبازو توجه دارد در قالب  تمرکزبه  یازن کهرا  هایی یتفعال یدکن یسع - 13

در  یمنف یرتاثاعتماد به نفس خود را از دست بدهد و  کودك شود یم، خشم شما سبب یدباشصبور  -  14

  .مدرسه او بگذارد یتفعال

  ؟یمدهانجام  ییکارهابه مدرسه چه  کودكاول بردن  يروزها

خود را  ینگراناز واقع مادران مضطرب،  یاريبسدر  یراز کنندبهتر است مادران، شب قبل، آرامش خود را حفظ 

جشن ورود به . یدسازو مطبوع  یندخوشا کودك يبرااول مدرسه را  يروزها. دهند یمانتقال  کودکانشانبه 

 امکاندر صورت  یحت. از مدرسه داشته باشد یخوشخاطره  کودك شود یمبه او سبب  یههدمدسه و دادن 

آرام  یدسپردرا درمدرسه به معلمان  کودك یوقت. در منزل شما مهمان باشند یدبخواه کودکان یرسااز  توانید یم

او  يبرا تواند یمشما  یناگهان یبتغ. گشت یدبازخواه که یدده یناناطمو به او  یدشواز او جدا  یناناطمآرام و با 

  . و اضطراب آور باشد ندهکنناراحت 

آواز، طرز  یاشعر  یک تواند یم یخداحافظنوع  ینا. یدکنرا ابداع  یدجد یروش، یخداحافظ يبراخوب است 

 یدکن یداپ یدوستخود  کودك يبرامدرسه  یاطحدر . باشد یننمادخاص  حرکات یااز درآغوش گرفتن  یديجد

و آوردن  یدنرسان یقدقزمان . شما باشد یمیقد يآشنا یاو  کند یزندگمنزل شما  یکینزددر  االمکان یحت که

با . به مفهوم قابل اعتماد بودن است کودك يبرا یشناسوقت  یراز یدکن یترعااز مدرسه را به دقت  کودك

 یداشتندوست  يباز، اسباب یخاص يروزهابعدا در  یااول  يروزهادر  ها بچه یددهمدرسه اجازه  کادر یهماهنگ

  . یاورندبخود را به مدرسه 
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 ییها برنامه. کنند یقتشودر مدرسه  یدجددوستان  یافتنرا به  یاول کالس، دانش آموزان ینوالدبهتر است 

اگر راه منزل دوستان از هم دور  یحت. کنند يبازو با هم  یایندباو به خانه  یهمکالسدوستان  کهدهند  یبترت

از او  یدبا کودكدر حد توان  که کنندفراموش  یدنبا ینوالد. ارزد یمراه  یسختبه  ها برنامه ینااست، داشتن 

بلند مدت خود را در  يآرزوها ینکهانه  یدکن یمترس کودکان يبرامدت و در دسترس  کوتاه یاهداف. انتظار داشت

 یکدیگر ها ضعفعادت دارند به خاطر اشتباهات و  کودکان کهاست  ینابچه گانه  يها ضعفاز  یکی. ییدبجو ها آن

 یاجیاحت که آموزند یم کودکانبه  یشخوو آگاه با رفتار  یمفه ینوالد. را مورد شماتت و تمسخر قرار دهند

  . بکشندخجالت  یگرانداز  یستن

و از مسخره شدن  نکنندرا مسخره  یگراندگاه  یچه که دهند یمآموزش  یشخو کودکانآنها به  یگرداز طرف 

بازگو  یشبرااتفاقات مدرسه را  که کند یم یقتشو، او را کند یمصحبت  کودكبا  يامروزمادر مهربان و . نترسند

خوب  یاربس یجنتااز  یکی. کند یمبرقرار  یچشمو با او ارتباط  دهد یمبا عالقه به سخنان او گوش  یطرفاز . کند

با . شود یمدرسه روشن او در م یندناخوشا یامسائل مورد عالقه  کهاست  ینا کودك يها صحبتگوش دادن به 

را  یاصل، زودتر اقدامات مشکالتو در رفع  کردمشاوران را آگاه  یا یانمرب توان یمدر صورت لزوم  ها آن یبررس

 نکردنش يباز يبرا يامدرسه رفتن او را بهانه . دارد يبازبه  یازنگردد  یبازماز مدرسه  کودك یوفت. انجام داد

 یزماندر فواصل . یدکنو جنب و جوش  یدبخند بلکه يبازدانسته و با او نه تنها  یمقتضزمان را  بلکه، یدندهقرار 

فعال  شرکت یانمربو  یاءاولو در جلسات انجمن  یدکنبا معلم او مشورت . یدبزنسر  کودكبه مدرسه  ینمع

 ییباالدر مدرسه دارند از اعتماد به نفس  یرنگحضور پر  که ینوالدآن دسته از  کودکان. یدباشداشته 

 یرسا کناررا در  یاول کالسدانش آموز  کهاست  ینا کنندهرگز فراموش  یدنبامادران  که يا نکته. برخوردارند

مورد شماتت  آید یم یشپ ینشانب که يا کودکانهمسائل  يبرارا  ها آنو  نکنند یهتنب حرکاتدوستان با الفاظ و 

   .قرار ندهند

 یهگالبا معلمش صحبت  توانند یم که ییجانقاط ضعف او تا  یادر منزل  کودك هاي یکاست یادر باره اشتباهات 

او  ياستعدادهاآن تمام نقاط قوت و  يجابه . نشود یمترسنامطلوب در ذهن معلم  یريتصونداشته باشند تا  یزآم

 یشپآموزان را در دانش  ياستعدادهاارتقاء و پرورش  يها راه، ها آنتا او هم با توجه به  کنندمعلم باز گو  يبرارا 

  .یردبگ

  

  

   19، صفحه 5/7/88 یختاربه  6812روزنامه رسالت، شماره 



 

 7 از 7 صفحه

  

 سوي از 1379 سال در نهاد این. است ناسودبر و غیردولتی نهادي ،کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه

 از پیشینه سال ده از بیش با اکنون و شد گذاشته پایه بودند، فعال کودکان ادبیات حوزه در که پژوهشگرانی

   .دهد می ادامه خود کار به المللی بین و ملی سطح در گسترده، هاي فعالیت

 مؤسسه .است داوطلبانه و رسمی کار شکل دو به نهاد این با همکاري شیوه و است تهران در مؤسسه این دفتر

 فرهنگی هاي پروژه اجراي و مردمی هاي کمک راه از را خود سازمانی هاي هزینه کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی

 هاي هدف گسترش راه در را درآمد این باشد، داشته درآمدي مؤسسه چنانچه .آورد می دست به انتشاراتی و

 .کند می هزینه خود

 
 

    :پیوندگاه

  

 

  koodaki.org  کودکان ادبیات تاریخ پژوهشی مؤسسه  کودکی

  iranak.org  کودکی ایران  ایرانک

  ketabak.org  خواندن جهان به اي پنجره  کتابک

  amoozak.org  محور کودك خالق آموزش  آموزك

  khanak.org  بخوان من با  خوانک

  rootak.org  نوجوان و کودك فرهنگی ارتباط پایگاه  روتک

  dabire.org  بنویسی درست تا بیاموز، درست  دبیره

  koodakar.org  محروم و کار سازي کودکان توانمند و صندوق آموزش

 hodhod.com  نوجوان و کودك هاي کتاب هترین گزید  هدهد کتاب


