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پیشگیری ي درمان بٍ َمراٌ تًصیٍ  سبب شىاسی، امتىاع از رفته بٍ مدرسٍ،

 َایی برای يالدیه

 
 

 2َادی وجفی فر، 1 امیر َمتی

 دبیر آهَزش ٍ پرٍرش -، داًطگاُ آزاد اسالهی ٍاحد تبریس،تبریس،ایراى داًطجَی دکتری هدیریت آهَزضی  1

 یس ضْید رجایی،ارٍهیِ،ایراىداًطجَی کارضٌلسی راٌّوایی ٍهطاٍرُ،داًطگاُ پرد2

  

 چکیدٌ

ً سرتیي هحیطری کرِ     ترس یک حالت ّیجاًی ًسبت بِ خطرر یرا یرک هحررر هسرر اسرت کرِ ضر آ از آى آ راُ اسرت           

بٌرابرایي کراهال یبیعری اسرت کرِ دٍر ضردى از خراًَادُ بررای          کَدر در آى چطرن برِ جْراى هری  طراید، خراًَادُ اسرت،       

ترررس ریرهٌط رری از هدرسررِ در  هرراًَس باضررد ٍ در اى ایجرراد ترررس کٌررد کررَدر بررِ هعٌررای از دسررت دادى یررک هحرری   

خاًررِ ٍ خرراًَادُ یررا  ٍاقررب بررِ هعٌرری اهتٌرراس از هدرسررِ ریررتي اسررت ٍ ییرری از ًطرراًِ ّررای انررطرا  جرردایی از ٍالرردیي،    

اجتورراعی در زًررد ی کررَدر اسررت ٍ   -ترررس از هدرسررِ یررک پدیرردُ رٍاًرری   ضرررایطی اسررت کررِ بررِ آى ٍابسررتِ اسررت   

لررت آى انررطرا  جرردایی اسررت برررای ریررب ایرري هسرر لِ بایررد کررَدر در هعررر  اجتورراس باضررد ٍ هسرر َ ى    هْوتررریي ع

هدرسررِ ًیررس بایررد تَجررِ دقیرر  بررِ ریتررار کررَدر داضررتِ باضررٌد بررِ دلیررن ترراییر سررَ  ترررس ّررای دٍراى کررَدکی در رضررد 

پیطرگیری   د یرن،  از هدرسرِ،  یراد یری ٍ بررٍز اخرتال ت در بسر سرالی در ایري ه الرِ برِ بررسری هفْرَم اهتٌراس           خالقیت،

 ٍ درهاى آى پرداختِ ضدُ است 

 ٍالدیي  کَدر، هدرسِ، سبب ضٌاسی، اهتٌاس،َای كلیدی:  ياشٌ
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 مقدمٍ -1

با ضرٍس یصن باز طایی هدارس،بسیاری از هرادراًی کرِ یرزًداًطراى بررای اٍلریي برار برِ هدرسرِ هری رًٍرد،با هسر لِ تررس             

تحررت عٌررَاى خررَدداری از ریررتي بررِ    2کررِ تَسرر  کو بررن  1ترررس از هدرسررِ از هدرسررِ در کَدکطرراى هَاجررِ ّسررتٌد  

ًیس هطرح ضردُ است سرٌدرٍهی اسرت کرِ برِ صرَرت عردم قردرت ًسربت برِ حسرَر هرٌمن در هدرسرِ هطر آ                3هدرسِ

هی  ردد کِ حداقن پٌج رٍز بِ عٌرَاى زهراى پایرِ یرَش بیطرد ٍ خرَد برِ عالیرن حالرت انرطرابی جردی ٍ ضریایات بردًی              

تَْس،دردّرای ضرریوی ٍ سرردرد ّورراُ اسررت در ح ی رت ایري حالررت یرک تررس ٍاقعرری ًیسرت ٍ بیطرتر بررِ           هاًٌرد حالرت  

 علررت انررطرا  دٍر ضرردى از هررادر ٍ هٌررسش هرری باضررد ٍ ارلررب بررا عالیرر  ٍسَاسرری در هررَرد سررالهت هررادر اسررت          

 ( 1981)کو بن،

ی انرطرا  جردایی از ٍالدیي،خاًرِ ٍ    ترس از هدرسِ در ٍاقرب برِ هعٌری اهتٌراس از هدرسرِ ریرتي اسرت ٍ ییری از ًطراًِ ّرا          

خاًَادُ یرا ضررایطی اسرت کرِ برِ آى دلبسرتِ ٍ ٍابسرتِ ضردُ اسرت ترس از هدرسرِ برِ اجتٌرا  ٍ بری هیلری ضردید بررای                 

اجتوراعی در زًرد ی کَدکراى اسرت کرِ برِ ٍیر ُ در         –ریتي بِ هدرسِ  فتِ هری ضرَد ترس از هدرسرِ یرک پدیردُ رٍاًری       

یابررد ٍبررِ دلیررن آیررار سررَ  بررال َُ کررِ در ریتررار کررَدر دارد از دیگررر ترسررْای دٍراى   ابترردای ٍرٍد بررِ هدرسررِ ًوررَد هرری

 ( 4،2003)کرًی کَدکی هْن تر است

ترررس از هدرسررِ ضرراهن کَدکرراًی کررِ در برردٍ ضرررٍس هدرسررِ ّسررتٌد ًورری ضررَد،بلیِ ضرراهن کَدکرراًی هرری ضررَد کررِ در  

یرَ ًی اهتٌراس ضردید ًطراى هری دٌّرد ایي       ریتي بِ هدرسرِ ه اٍهرت هری کٌٌرد یرا ًسربت برِ هدرسرِ ریرتي، برِ هردت            

هسرر لِ ًاضرری از انررطرا   یررا ترررس از تجربیررات هربررَ  بررِ هدرسررِ اسررت ایرري کَدکرراى از بْرررُ ی َّضرری خررَبی          

برخَردارًد در رٍزّرا ٍ ّفترِ ّرای ً سرتیي،ّوراُ برا عالیرن جسرواًی  ریسرتي هرداٍم اسرت ٍ هعورَ  صرب  زٍد ر  هری              

در رٍزّرای تعطیرن ٍ آخرر ّفترِ کوترر دیردُ هری         هٌتفری اسرت، یررٍکص هری کٌرد       دّد ٍ در هَاقعی کرِ هدرسرِ ریرتي   

 ( 1385)آرزٍهاًیاى، ضَد یا اصال دیدُ ًوی ضَد

ایرري کَدکرراى هویرري اسررت عالیورری بررِ عٌررَاى یرایٌررد هحررایمتی برررای هَاجْررِ بررا هَقعیررت ًاراحررت کٌٌرردُ برررٍز         

درد سرراه ّررا یررا ضررین   سررردرد، سررر یجِ، اسررْاش، اسررتفرا ، تْررَس ، دٌّررد عالین ییسییرری عورردُ ضرراهن برری اضررتْایی، 

باضررد  آى ّررا حترری هویرري اسررت تررب خفیررش ًیررس داضررتِ باضررٌد عالین ریترراری ٍ رٍاًرری ضرراهن هحیررن چسرربیدى بررِ   هرری

 تررس از تررارییی یرا تٌْرا برَدى در یرک اترراه،      ٍحطررت زد ری ٌّگرام جداضردى از آى ّرا،     کرج خل ری،   ٍالردیي یرا پرسرتار،   

رَلْررا ٍ دیَّررا، هدرسررِ ٍریرررُ،  ترسررْای ارررراه آهیررس از حیَاًررات، کررابَس ّررای ضررباًِ، ٍحطررت از خَابیرردى یررا دیرردى

 ( 1385)کاٌّی ٍ ّویاراى، ًگراًی هداٍم از سالهتی خَد ٍدیگراى از دیگر عالین ترس از هدرسِ هی باضد

 

 میسان شیًع -2

هری ضرًَد، ضرایب ترر برَدُ ٍ در تورام       ایي اخرتالش در خراًَادُ ّرایی کرِ کَدکراى برا یاصرلِ ّرای زیراد از ییردیگر هتَلرد            

یب ات اجتواعی هطاّدُ هی ضرَد در پسرر ٍ دخترر هعورَ  برِ یرَر هسراٍی دیردُ هری ضرَد ٍلری در تورام سرٌیي دیردُ               

سرالِ یررا برا  هطررَْد اسررت ترس هرنری از هدرسررِ در ّرر دٍ جررٌس ٍ در ّوررِ ی      10هری ضررَ دٍلری بیطررتر در کَدکرراى   

 ( 1385 )آرزٍهاًیاى، دسطَح اجتواعی ٍ اقتصادی دیدُ هی ضَ

                                                           
1 -school fobia 
2 -Campbell 
3 -school refusal 
4 -Kearney 
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در اًگلسررتاى از ًمررر اخررتال ت 6سررالب جسیرررُ ی ٍایررت 11تررا  10بررا ارزیررابی ّوررِ ی کَدکرراى  1977ٍ ّویرراراى در  5راتررر

% اخررتال ت ًررَرٍزی داضررتٌد ٍ اخررتال ت  5 2کررَدر را هررَرد ارزیررابی قرررار داد در هجوررَس   2193رٍاً سضرریی هجوَعررا 

% از هرَارد رٍاى پسضریی اخرتال ت ًرَرٍزی داضرتٌد از ایري       7الری   3ٍ بردیي ترتیرب    % هرَارد را ضراهن ضرد   8 6رٍاً سضیی 

در 7 رٍُ ّیچ کدام خرَدداری جردی از ریرتي برِ هدرسرِ ًداضرتٌد ًادر برَدى تررس ضردید از هدرسرِ برا تح ی رات  راّرام             

رٍاً سضرریی  بیورراری کررِ بررِ یررَر هتررَالی بررِ ب ررص   239% درصررد از 4تطرراب  دارد اٍ هطرراّدُ ًوررَد کررِ ی رر    1964

ضرریَس  1962ًیررس در 9لٌرردى هراجعررِ کررردُ بَدًررد ترسررْای اختصاصرری داضررتٌد کازاى      8ایفرراش بیوارسررتاى هررَدزلی  

 ( 1977)راتر، % کَدکاًی کِ بِ رٍاى پسضیاى هراجعِ کردُ اًد  سارش کردُ است3خَدداری از ریتي بِ هدرسِ را 

 سبب شىاسی -3

ِ ًوًَرِ ای از یرک قالرب ریتراری ًاضری از چٌردیي علرت باضرد تَقعات         بِ ًمر هری رسرد برِ احتوراش قرَی تررس از هدرسر       

زیرراد ایراییرراى بررَی ُ ٍالرردیي از کررَدر یررا عرردم پیطررریت ٍ هَی یررت تحصرریلی از علررن ّررراس از هدرسررِ اسررت اک ر       

هطالعات ٍ پ ٍّص ّرا ًطراى دادُ اًرد کرِ تررس یرا انرطرا  کرَدر ًاضری از جداضردى از هرادر اسرت ٍ برِ ّوریي دلیرن                

احساس عردم اهٌیرت هری کٌرد   راّی بیوراری هرادر ٍ یرا تررس کرَدر از هررض هرادر ٍ اٍنراس آضرفتِ هٌرسش ٍیرا                 کَدر 

ًگراًرری از ایٌیررِ هبررادا در زهرراى ریبررت کَدر،هررادر خاًررِ را ترررر کٌررد، هَجررب برررٍز چٌرریي اختاللرری هرری ضررَد کَدکاًی 

ًَد،انرطرا  یرَه العرادُ ای از خرَد     کِ دچار انرطرا  جردایی ّسرتٌد ٍقتری کرِ از ٍالردیي یرا هحری  آضرٌا جردا هری ض           

ًطاى هی دٌّد،زیرا ترس از  ن ضردى یرا  رن کرردى ٍالردیي را دارًرد در برخری از هرَارد برِ دلیرن رالرب برَدى در هحری               

 ( 1382)رضیدی، خاًَادُ ٍسَاس ٍ حوایت بیص از حد از یرزًد باعث هی ضَد کِ ایي ٍابستگی ضدید ضَد

یدی برِ کَدکراى خرَد دارًرد کرِ ایري خرَد هویري اسرت برِ عٌرَاى هیاًیسرن جبراًری              بعسی از هادراى ٍابستگی بسیار ضد

در هَرد ضیست در ازدٍاج ٍ یرا سرایر رٍابر  آًراى باضرد در یرک هتطرٌج کرَدر هویري اسرت از تررس ایٌیرِ هبرادا ٍقتری               

هویري اسرت برِ     در خاًِ ًیست اتفاه ًرا َاری بیفترد لردا دٍسرت ًداضرتِ باضرد برِ هدرسرِ بررٍد ٍ یرا در بعسری از هرَارد            

یَر ًاخَدآ اُ حس کٌد ا ر در هٌسش باضد تَجرِ ٍالردیٌص برِ سرَی اٍ جلرب خَاّرد ضرد ٍ آًراى دیگرر برا ّرن برِ جٌر               

 ( 1381)هست دهیي حسیٌی، ٍجدش ً َاٌّد پرداخت

 رراّی اٍقررات حررَادیی هاًٌررد هرررض یررردی از اعسررای خاًَادُ،جرردایی کررَدر از خاًَادُ،یاله،تَلررد ًررَزاد تررازُ، کطررویص  

در ٍ هرررادر ٍ یرررا ٍابسرررتگی بررریص از حرررد ر در برررِ هرررادر ٍ یرررا تجربرررِ ی یرررک بحرررراى خررراًَاد ی هاًٌرررد      پررر

جابجایی،ایسرد ی،هطرریالت هالی،بیورراری دراز هرردت ٍ هررَاردی چررَى برخررَرداری از تَجررِ توررام ٍ کورراش ییرری از          

با  برازی ّرای برِ جرای اًجرام      ٍالدیي،اجازُ داضتي بررای تواضرای تلَیسیرَى ، اًجرام برازی ّرای رایاًرِ ای ٍ برازی برا اسر          

 ( 11،2007ٍ ّاکلبری 10)ٍیلسَى تیالیش هدرسِ هٌبب ترس است

عاهن جَ کالس ًیس از دیگر عرَاهلی اسرت کرِ هری تَاًرد ییری از علرن هدرسرِ ّراسری داًرص آهرَزاى برِ حسرا  آیرد در               

لوراى از جرای خرَد    کالس ّایی کِ جَ کٌتررش ضردید برر کرالس حراکن اسرت داًرص آهرَزاى حر  ًدارًرد بردٍى اجرازُ هع            

                                                           
5
 - Ratter 

6
 -Wight 

7
 -Graham 

8
 Maudsley 

9
 - Chazan 

10
 Wilson 

11
 -Huckleberry 
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بلٌد ضًَد، با بغن دستی خرَد صرحبت ًوایٌرد ٍ یرا در کرالس راُ برًٍرد در چٌریي کالسری هعلرن هراقرب اسرت کرِ داًرص              

آهررَزاى صررریا از هطالررب ترردریس ضرردُ اسررتفادُ ًوایٌررد ٍ از هطررالب ی کتررب هتفرقررِ پرّیررس کٌٌررد  در چٌرریي کالسرری     

ضررًَد کررِ عاهررن دیگررری برررای انررطرا  داًررص آهررَزاى هرری    اضررتباُ داًررص آهررَزاى زیررر ررُ برریي ریتررِ ٍ بررسرض هرری  

 ( 1378 ردد)یویٌی،

 راّی اٍقررات ٍجرَد  رررٍُ ّرای سرررکص از داًررص آهرَزاى در هدرسررِ هری تَاًررد عرراهلی بررای ترررس سرایر داًررص آهررَزاى        

یري اهرر   باضد،در برخری هَقعیرت ّرا کَدکاى،دیرد اُ ریرر ٍاقعری ٍ ایرایری از تَاًرایی ّرا ٍ پیطرریت ّرای خرَد دارًرد ٍ ا             

ّفترِ ًتَاًسرت برا هحری       4ترا   3هٌجر برِ انرطرا  بیطرتر ٍ  َضرِ  یرری آًراى هری ضرَد ا ر کرَدکی پرس از  دضرت            

جدیررد سرراز اری پیرردا کٌررد،علت آى را بایررد در هسرراین تربیترری ٍ اجتورراعی اٍ جسررتجَ کرد هطرریالت ریترراری ٍ اجتورراعی  

 )هرتسررَی، فررس کررَدر از جولررِ ایرري عَاهررن ّسررتٌدخاًَادُ،احسرراس ح ررارت در برابررر ّوسررا ى ٍ کرراّص اعتورراد بررِ ً

 (1382یبایبایی،

 دالیل امتىاع كًدک از رفته بٍ مدرسٍ -4

عودُ تریي دلین هی تَاًد جدایی کَدر از هادر باضد کَدر در ایي هَارد احساس هی کٌد کِ ا ر در هٌسش حسَر ًداضتِ 

کَدر هی ضَد  بسیاری از کَدکاًی کِ دچار ایي هطین ّستٌد  باضد برای هادر اتفاقی خَاّد ایتاد ٍ سبب ًگراًی ٍ دلَاپسی

در هٌسش تٌْا ّستٌد  ابراز هی ًوایٌد کِ هادرم …ٍقتی در هدرسِ حسَر دارًد با برٍز ًطاًِ ّای انطرا ، دلَاپسی ٍ  ریِ ٍ 

ٍ یا هَقب خداحایمی ٍ جدایی در ًسدیک هدرسِ ٍ یا خداحایمی در هٌسش برای ریتي بِ هدرسِ، هادر را بِ سفارش ٍ هَاظبت 

 از خَد )هادر(  َضسد هی ًوایٌد 

بیص از ّویطِ  ایي انطرا  جدایی هی تَاًد ازٍ ابستگی کَدر ًیس ًطأت بگیرد، هادراًی کِ در یَش دٍراى رضد کَدر خَد،

هَاظب یرزًدضاى بَدًد ٍ کَدر خَد را در ضرای  ٍ هَقعیت ّای ه تلش حوایت هی کٌٌد ٍ بِ عبارتی ًگراى ٍ دلَاپس 

 یرزًدضاى ّستٌد، خَاستِ یا ًداًستِ یک ًَس ٍابستگی ضدید بیي کَدر ٍ ٍالدیي ه صَصاً هادر ایجاد هی ًوایٌد 

ٌی هدرسِ داًست، هدرسِ ضرایطی را برای کَدر یراّن هی کٌد کِ دٍ قدرت دلین دٍم را هی تَاى در هحی  خارجی یع

ساز اًی ٍ تطاب  با هحی  هدرسِ را ًدارد، ضرایطی کِ هعلن کالس برای اٍ ایجاد هی کٌد، تَجِ یا بی تَجْی بیص از اًدازُ 

دًیای جدید هدرسِ بگیرد  از سَی دیگر هعلن بِ کَدر ٍ یا اٍ را با اسن خاصی صداکردى هی تَاًد ساز اری اٍ را با هحی  ٍ 

ریتار دیگر داًص آهَزاى کِ بطَر ه اش کَدر را بِ اسن خاصی در هدرسِ صدا کٌد یرناً راز صدا کٌد چَى هویي است  ردى 

ایي عَاهن هحیطی هی تَاًد کَدر را از …داًص آهَز دراز باضد ٍ یا اٍ را اردر صدا کٌد چَى بیٌی اش ضبیِ اردر است ٍ 

دلین دیگر ًاضی از هطیالت جسواًی ه ن نعش ضٌَایی در داًص آهَز است کِ با تط یآ تفاٍت بیي خَد ٍ .رسْدٍرکٌدهد

دیگراى احساس نعش ٍ کوبَد هی ًواید دلین دیگر زهاًی است کِ اختالیات درٍى خاًَادُ زیاد ضدُ ٍ کَدر احساس هی 

ترر کٌد ٍ ّر س بِ هٌسش برًگردد بٌابرایي برای دستیابی بِ آراهص خَد کٌد کِ ا ر بِ هدرسِ برٍد احتواش دارد هادر هٌسش را 

سعی هی کٌد از ریتي بِ هدرسِ اهتٌاس کٌد بیواری هادر از جولِ هَارد دیگر است کِ کَدر احساس هی کٌد با ریتي بِ 

 (1390،)دریاباری هدرسِ هویي است برای هادر اتفاقی بیفتد ٍ اٍ را دست بدّد 
 ماویريشُای در -5

بْتررریي رٍش درهرراى ترررس از هدرسررِ ریتررار درهرراًی اسررت  رٍش در هعررر  قرررار دادى،الگَسررازی،قرارداد بسررتي ٍ         

اسررتفادُ از کوررک درهرراًگر ٍ کرراربرد اصررن پرراداش کوررک هررَیری بررِ کرراّص از برریي ریررتي عالیررن هرری ًوایررد کاربرد رٍش 

،سرردرد ٍ سرایر عالیرن انرطرا  را ًطراى دّرد       در هعر  قرار دادى بِ ایي صرَرت پیرادُ هری  رردد کرِ حتری ا رر کَدر       
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بایررد بررِ هدرسررِ برررٍد  رٍاى پسضررک یررا پسضررک،ٍالدیي را در جریرراى عالیررن کررَدر هرری  دارًررد ٍ بررِ آًْررا ایویٌرراى هرری   

دٌّد کِ در صرَرت حسرَر کرَدر در هدرسرِ عالیرن یررٍکص خَاٌّرد ًورَد،ٍلی در صرَرت هاًردى کرَدر در هٌرسش برِ              

  َ اٌّرد  طرت  زم اسرت هردیر ٍ هعلرن ًیرس در جریراى قررار  یرًرد رٍش تردریجی در هعرر             احتواش قَی عالیرن ت بیرت خ

قرار دادى را بِ صَرتْای ه تلفی هری ترَاى پیرادُ کررد اهیراى دارد کرِ ییری از ٍالردیي برا کرَدر برِ هدرسرِ برًٍرد ٍ در              

س برررٍد ٍ پررس از هرردت اترراه دیتررر بٌطرریٌٌد ایي اهیرراى را هرری تررَاى در چٌررد رٍز اٍش یررراّن آٍرد کررِ کررَدر بررِ کررال   

هط صی کِ بِ تدریج ایسایص هی یابرد بتَاًرد از کرالس خرارج ضرَد ٍ حتری پردر یرا هرادر خرَدر را ببیٌد برِ جرای ٍالردیي              

 ( 1378 )حسیٌی، ییی از بستگاى دیگر ًیس هی تَاًد ایي کار را اًجام دّد

ٍش در هعرررر  قررررار دادى اسررتفادُ از الگرررَ عورررال در هدرسرررِ ٍ کررالس صرررَرت هررری  یررررد ٍ کوررک خرررَبی برررِ ر   

باضررد کَدکاًی کررِ بررا رٍه ٍ ضَه،آهدٍضررد ٍ بررازی هرری کٌٌررد ٍ ّویرراری خررَبی در کررالس ٍ هدرسررِ دارًررد عوررال بررِ  هرری

)ّوراى   عٌَاى الگَی کرَدر ٍارد هری ضًَد پسضرک،ٍالدیي ٍ هعلریي ًیرس ایري هَقعیرت را بایرد بررای کرَدر براز َیی کٌرد            

 هٌبب( 

 درمان داريیی -6

 ررسارش کررردُ اًررد کررِ کَدکرراًی کررِ زیررر درهرراى بررا ایورری پررراهیي بررَدُ اًررد در ه ایسررِ بررا  رررٍُ  13يٍ کلرری 12 یررت هرري

کٌترش،بیطررتر بررِ هدرسررِ باز طررتِ اًررد ّن چٌرریي ایرري دارٍ ایررر بْتررری بررر ّویرراری عوررَهی ٍ ایسرررد ی ٍ ضرریایات      

د حسرَر حتوری کرَدر    عسَی ٍ ترس از هدرسرِ داضرتِ اسرت هح  اى یرَه هعت دًرد پایطراری هسر َ ى درهراى در هرَر         

آًْرا هعت دًرد در صرَرتی کرِ      در هدرسِ ً ص بیطتری در هرَرد برا  برَدى ًتیجرِ درهراى برا ایوری پرراهیي داضرتِ اسرت           

در هَرد حسرَر در هدرسرِ پایطراری ًوری ضرد احتورا  کرَدر حالرت خَضرحالی بیطرتری داضرت ٍلری برِ هدرسرِ ًوری                

تورام کَدکراًی کرِ برا ایوری پرراهیي احسراس         ِ هدرسرِ ًیسرت   ریت در ح ی ت داضتي احساس بْتر هرراد  برا بر طرت بر    

در تَجیررِ ًْررایی هرری تررَاى  فررت کررِ ایورری پررراهیي هَجررب کرراّص انررطرا     بْتررری داضررتٌد بررِ هدرسررِ برًگطررتٌد  

عورَهی هری ضررَد کرِ خررَد زهیٌرِ ای را بررای یطررار ٍالردیي برررای ایٌیرِ کرَدر خررَد را در هعرر  هدرسررِ ریرتي قرررار           

 ( 14،1981)هارکس دٌّد یراّن هی آٍرد

 راَکارَای عملی برای مدرسٍ -7

               بر رداًدى ّرچِ سریعتر کرَدر برِ هدرسرِ بْترر اسرت ٍلری در هرَارد ّرراس ضردید بایرد برِ صرَرت تردریجی

 عون کرد 

 ّواٌّگی ٍ ّویاری کارکٌاى هدرسِ ٍ هعلن کالس با ٍالدیي  

 اجتٌا  از تَجِ بِ ضیایات جسوی  

 ِت َیت  رایص بِ هدرس  

 ادى بِ هادر برای ایستادى در سالي هدرسِ یا دیتر هدرسِ)درصَرت لسٍم(اجازُ د  

                  آهادُ کرردى ٍالردیي برا یرک برًاهرِ ی دقیر  ٍ عیٌری بررای کارّرایی کرِ بایرد صرب  ّرا قبرن از هدرسرِ اًجرام

 دٌّد 

 ِحد  سَد یاًَیِ برای اهتٌاس از هدرس   

                                                           
12

 - Gitteman 
13

 -Klein 
14

 - Marks 
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  هی دّد بیاى داستاى ّای کِ هفید بَدى رٍیارٍیی با ترس را ًطاى 

 خایر ترس از هدرسِ استْسا  ًوَد ِ ّر س ًباید کَدر را ب 

  تفاّن،ّودلی ٍ درر کَدر اصن ٍ کلید کوک بِ اٍست 

        ّویرراری اٍلیررا هدرسِ،ٍالدیي،هطاٍر،رٍاًطررٌاس ٍ رٍاً سضررک در کٌترررش ٍ درهرراى ترررس از هدرسررِ نرررٍری

 است 

 ای يالدیهتًصیٍ َائی بر -8

 یابٌدر سِ حسَرهددر در با کٍَدی را هحدت ساعا، ب صت لد یک یعالیتاز لدیي باید بعد ٍا  

 َکٌیدى در هدرسِ تطَی  بیطتر هاًدر ّر باازای بِ در را ک  

 َهط رررررقٍ ِ رررر ریم دررررع، بررررِ هَقرررربى ضددُ هار آیتاای رهتٌاسب برٍ کَچک ی یساجَای ٍی ًید براهی ت  

ى درررررررررررررررهاً،  ریٍِى بدس کالر در حسَاری قربی ٍ  ریِ ٍى سِ بدرهدر در حسَ، سِریتي بِ هدم رٌّگادر 

                       رٍز در هدرسِ بدٍى ًاراحتی  مارتو

 َتٌبیِ بدًی هجبَر بِ حسَر در هدرسِ ًیٌید تح یر، ًصزسردر را بِ ٍسیلِ ک ، 

  ت باضیدبا یباآرام ٍ سِ ربِ هددر کَدى یرستادر  

  د راُ ًدّیدخَ لی بٍِ دٍدید دتر، سِربِ هددر کَدى یرستارد هَدر  

 َی اّرت ً ص هْازی یری  باس دارد از سِ تررهددر تَس  سایر بچِ ّا ى ضدد یردر از کِ کَاردی ه

 ید توریي کٌاٍ با را ست یابی دٍ

  کٌید  کتضرى ٍ     هربیاٍ لیا اًٍمیر  در سِ کَربِ هد  هربَی یعالیت ّادر 

 وتیجٍ گیری -9

عی در زًرد ی کَدکراى اسرت ٍ برِ هعٌرای اهتٌراس از هدرسرِ ریرتي ٍ اجتٌرا           اجتورا  –ترس از هدرسرِ یرک پدیردُ رٍاًری     

ٍ بی هیلی ضدید برای ریتي برِ هدرسرِ اسرت هْن ترریي علرت آى انرطرا  جردایی اسرت  بررای ریرب ایري هسر لِ کرَدر              

دقیر  برِ   بیطتر باید در اجتواس باضد ٍ تواس برا هحری  بیررٍى را تجربرِ کرردُ باضرد ٍ هسر َ ى هدرسرِ ًیرس بایرد تَجرِ            

ریتار کرَدر داضرتِ ٍ در پری حرن آى برا کورک باضرٌد ا ر ایري هسر لِ در ابتردای ٍرٍد برِ هدرسرِ ٍضررٍس آى پیگیرری ٍ               

 حن ًطَد، یرد دچار هطیالتی در ٍرٍد بِ اجتواس ٍ اختال ت تا اخد هدارج تحصیلی با تر هی ضَد 
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