
 "خودداری از رفتن به مدرسه در کودکان دوره ابتدایی"

 مقدمه:

در روزهای آغازین سال تحصیلی، برخی از کودکان برای رفتن به مدرسه مقاومت نشان  

می دهند و رفتارهای خاصی از خود نشان می دهند. با توجه به ضرورت و اهمیت این 

موضوع به تعریف و توصیف این مساله می پردازیم تا با ارائه راهکارهای الزم  بتوانیم در 

 وع را برطرف نماییم.مدت زمان مناسبی این موض

 تعریف:

نی که بیش از اندازه درباره جدایی از کسا و کودک رشد اترس یا اضطراب نامتناسب ب

  می تواند باعث خودداری از رفتن به مدرسه بشود.  فرد به آنها دلبسته است که

 

 کودک  توصیفات رفتاری

از رفتن به مدرسه به این سبب که دوست دارد در خانه پیش  بی میلی شدید یا خودداری -1

 .یا نگران از دست دادن والدین می باشد والدین بماند

زمان رفتن به مدرسه یا بعد از وارد شدن به خشم، درگیری با والدین  بروزگریه کردن،   -2

 مدرسه و کالس.

ه مدرسه یا پیش بینی شکایتهای مکرر جسمانی)سردردها، دل دردها، تهوع( که با رفتن ب -3

 رفتن به مدرسه ارتباط پیدا می کند.

که احتمال ترک خانه پیش بینی می شود یا بعد از اینکه  زمانیکنار والدین  اصرار بر ماندن -4

 وارد مدرسه می شود.

 .نظرات منفی در مورد مدرسه و تکرار سواالتی در مورد ضرورت رفتن به مدرسه -5

مورد ترس از آینده که به خاطر رفتن به مدرسه از والدین در  یغیرواقع اتاظهارتفکرات و  -6

داد، والدینش دزدیده خواهندشد، کشته خواهندشد یا  خود جدا شود) والدینش را از دست خواهد

 در یک حادثه قربانی خواهندشد(.



پایین بودن عزت نفس، محدود بودن اعتماد به نفس که ترکیب اینها باعث ترس از جدا  -7

 و رفتن به مدرسه می شود. شدن از والدین

از رفتن به  وط به پیشرفت تحصیلی که با خودداریناتوانی در بیان ترس و اضطراب مرب -8

   مدرسه همراه است.

 راهکارهایی برای کمک به کودکان دارای دلبستگی زیاد به والدین

و همراه با  گوش کردن فعالبا  فردی طحی از اعتماد و اطمینان با کودک در ارتباطاتایجاد س -1

 .پذیرش گرم و صمیمانهو  در رابطه با مشکل کودک همدلی، پذیرش مثبت بدون قید و شرط

تغییر نگرش والدین برای مستقل کردن کودک با انجام کارهای مربوط به خود و ارائه پاداش  -2

 ) جدا خوابیدن، مستقل غذا خوردن، انجام تکالیف به صورت مستقل و....جهت انجام این امور. 

 .به صورت تدریجی (

 قبیل)از که می تواند تقویت کننده این رفتار کودک بشود.  تصحیح رفتارهای خودکار والدین -3

 رفتناجازه انجام کارهای مورد عالقه و دوست داشتنی کودک در زمان غیبت از مدرسه، 

رشان دانش آموز در زمان حضو بر روی تکالیف تعیین شدهوالدین کردن کار به مدرسه، والدین

 (.به والدین می شودکودک رفتارهایی که باعث وابستگی بیشتر  انجامو  در مدرسه

والدین که ترسهای غیرمنطقی و وابستگی های شناسایی چگونگی رفتار یا حمایت مستمر  -4

 .با مراجعه به مشاور را تقویت می کند کودک

برای  شناختی بر روی کودکی مختلف روان اجرای آزمونهابه مشاور آموزشگاه برای  همراجع -5

بیشتر در مورد عوامل اساسی که در بروز دست آوردن شناخت ه و بتعیین شدت اضطراب 

 امتناع از رفتن به مدرسه دخیل هستند.

هیجانی و برون ریزی منفی  مدیریتبرای  نحوه رفتار مدرسه در مورد هماهنگی والدین و کادر -6

 شان می دهد.بعد از رسیدن به مدرسه از خود ن کودککه 

مور کالس و مشارکت دادن هر چه بیشتر دانش آموز در ا در زمینهکمک گرفتن از معلم  -7

 تشویق وی جهت همکاری


