
نگرانی از شروع سال تحصیلی جدید

بازم مدرسه ام دیر شد!
ممکن است این سوال برایتان 
پیش بیاید که چرا بچه ها با 
شروع مدرسه دچار استرس 
می شوند؟ اغلب مقصر اصلی، 

مشکالت مربوط به مدرسه است. 
با شروع سال تحصیلی، تمام افراد خانواده تحت 
تاثیر بازگشت به مدرسه قرار می گیرند و انواع 
مختلفی از استرس، هم والدین و هم کودکان 
را دربرمی گیرد، مانند زنگ های هشدار، انجام 
تکالیف منزل و زمان خواب. بسیاری از والدین 
می دانند استرس بازگشایی مدرسه می تواند قبل 
از اتمام تابستان شروع شود. فهرست خریدهای 
مدرسه، برنامه ریزی برای فصل پاییز و درنهایت 
تغییرات آب و هوا به خوبی باعث این احساس 

می شوند. 
کامال طبیعی است که روز اول مدرسه برای 
بعضی والدین با مشکل همراه باشد اما تعدادی 
دیگر برای هماهنگ شدن با این تغییرات، نیاز 
به حمایت بیشتری دارند. اگر شما هم جزو آن 
گروه از مادران هستید که در شروع سال تحصیلی 

جدید، استرس زیادی را تجربه می کنید، بدانید 
که شما تنها نیستید. درحقیقت، احساس 

شما از آنچه که فکر می کنید هم 
طبیعی تر است. 

لوین«،  »میشل  گفته  طبق 
روان شناس خانواده و صاحب 

طرح سالمت روان، طبیعی است 
که در بدو ورود کودک به مهدکودک یا 

مدرسه، والدین زمان سختی را سپری کنند. 
برای بسیاری از خانواده ها، این احساس به وجود 

می آید که برای اولین بار کنترل از دستشان خارج 
شده است. درحقیقت بین کودکان و نوجوانان، 
80درصد از کودکان به دلیل مشکالت مربوط 
به مدرسه دچار اضطراب یا مشکالت سالمت 

عاطفی هستند. 
آموزشی و رشد در  »پالما سی«، روان شناس 
زمینه روان شناسی و تفکر کودکان، تاکید می کند:  
خواسته های زیادی در عملکرد تحصیلی کودکان 
وجود دارد که باعث افزایش استرس بین آنها 

می  شود. 
دکتر »اونگ سای هو«، مشاور ارشد و مدیر 
بخش روان پزشکی رشد در موسسه بهداشت روان 
می گوید: »عملکرد تحصیلی تنها دلیل استرس 
نیست. استرس تنها به زمان امتحانات مربوط 
نمی شود و می تواند در هر زمانی از سال بروز کند.« 
»پالما« نیز اذعان می کند: »به دلیل اختصاص زمان 
کمی برای سالمت جسمی و پیشرفت بهزیستی، 
کودکان در زمان رویارویی با استرس، مقاومت 

کمتری از خود نشان می دهند.« 
در ادامه راهکارهایی برای کمک به والدین جوان 
در مورد علل رایج استرس مرتبط با مدرسه و 
کمک به کودکان برای  مقابله با آن ارائه می شود. 
آیا کودک شما شلوغ تر از همیشه به نظر می رسد؟ 
دکتر »اونگ« می گوید: »خیلی از اوقات، معلمان و 
والدین، ممکن است تکالیف و وظایف اضافه ای 

به کودک تحمیل را به عنوان تکلیف منزل 
کنند، بدون توجه به این نکته که کودک در حال 
حاضر فهرستی از وظایف را دراختیار دارد که باید 
تمام کند.« وی اضافه می کند: »وقتی کودکان تحت 
فشار استرس زیاد قرار می گیرند، به راحتی ناراحت 
می شوند، احساس درماندگی و عدم همکاری 

می کنند و سرانجام تسلیم)ناامید( می شوند.« 
شما باید قبل از دادن هرگونه فعالیت یا کار 
اضافه به فرزندتان، تکالیف او و مهلت انجام 
آن را بررسی کنید. در صورتی که کودک تحت 
نظارت شما درباره فعالیت های اجباری مدرسه 
مشکلی داشته باشد، با معلمان او در این باره 
صحبت کنید. دکتر اونگ توضیح می دهد: »هر 
کودکی واکنش متفاوتی به استرس نشان می دهد 
و آستانه صبر کودکان با یکدیگر تفاوت دارد اما 
حتی سختکوش ترین کودک هم نیاز به برقراری 

تعادلی خوب بین کار و بازی دارد.«
وی پیشنهاد می دهد از قانون 3:1 استفاده شود؛ 
به ازای هر 3 ساعت یادگیری یا فعالیت های 
مطالعاتی، برای مسائل تفریحی و اوقات فراغت 
بچه ها، زمانی اختصاص داده شود تا تعادل برقرار 

شود. دکتر اونگ ادامه می دهد: 
»این قانون همچنین از کودک 
دربرابر احساس استیصال و درماندگی 
محافظت می کند.« کودک عالوه بر دریافت 
عشق و حمایت کافی از جانب شما، به خواب 
کافی هم نیاز دارد که یکی از اصول اساسی در 
پرورش کودک است. طبق نظرسنجی انجام شده 
در سال 2014 میالدی توسط دانشجویان دانشگاه 
فنی ناینانگ، از هر 3 کودک دبستانی، 1کودک 
خواب کافی ندارد و تنها 8درصد از والدین 
متوجه می شوند کودکشان ممکن است مشکل 
کم خوابی داشته باشد. کمبود خواب در کودکان 
مانند بزرگساالن باعث کج خلقی می شود. نتایج 
مطالعات نشان می دهد کودکانی که خواب کافی 
ندارند، در مقابل مشکالت مدرسه تمایل بیشتری 
به تندخویی)کج خلقی( دارند و به راحتی ناامید 

می شوند. 
اما شما چه کاری می توانید انجام بدهید؟ طبق 
یافته بنیاد ملی در زمینه مشکالت خواب، کودکان 
دبستانی به طور معمول به 9 تا 11 ساعت خواب 
در شبانه روز نیاز دارند. این موضوع به این معنی 
است در صورتی که کودک باید ساعت 6:30 
صبح از خواب بیدار شود، المپ ها باید ساعت 

9:30 شب قبل خاموش شوند. 
می کند: »سالمت جسم،  عنوان  »اونگ«  دکتر 
عملکرد درست ذهن را تحت تاثیر قرار می دهد 
بنابراین به کودکان خود بیاموزید با ایجاد تعادل 
و رژیم غذایی درست، ورزش مرتب و خواب 

کافی از سالمت خودشان مراقبت کنند.« 

وقتی کودک تحت فشار قرار بگیرد، به راحتی 
ناراحت، درمانده و بدون حس همکاری می شود 

که درنهایت به دلسردی او می انجامد. 
آیا شما بیش از اندازه به کودک دبستانی خود 
برای درس خواندن ایراد می گیرید؟ نمره های او 
را با همساالن یا خواهر و برادرش مقایسه می کنید 
و زمان امتحانات او، دست هایتان را مدام به هم 
فشار می دهید؟ اگر چنین است، درواقع شما 
به ایجاد اضطراب در فرزندتان کمک می کنید. 
طور  این  والدین  گزارش  درمورد  »پامال« 
می نویسد: »بسیاری از آنها در زمان امتحانات 
فرزندانشان، دچار اضطراب و نگرانی می شوند. 
بعضی والدین با عملکرد تحصیلی فرزندشان 
برخورد نامناسب می کنند بنابراین فشار زیادی 
به کودک وارد می کنند. اگر فرزندشان فکر کند 
عملکرد تحصیلی او دلیلی بر دوست داشتنش 
یا باعث برخورد والدین با وی می شود، میزان 

سطح استرسش افزایش می یابد.« 
والدین  که  »کاری  می گوید:  »اونگ«  دکتر 
می توانند برای فرزندشان انجام دهند، داشتن 
توقع واقع بینانه و کنار گذاشتن مقایسه کودکشان 
با سایرین است. تالش و نقاط قوت فرزندتان 
را بشناسید. نتایج تحصیلی کودک تنها مالک 
سنجش او نیست. راه هایی را بیابید تا بتوانید 

ارتباط بهتری با فرزندانتان برقرار کنید، 
مانند صحبت کردن هنگام صرف 

شام. این کار باید از سن پایین 
آغاز شود، نه فقط زمانی 

که آنها دچار مشکل 

می شوند یا به سن خاصی می رسند.« وی تاکید 
می کند: »هنگامی که در فعالیت های تفریحی با 
فرزندتان همراه می شوید، مانند ورزش کردن یا 
بازی رایانه ای، می توانید فرصت هایی به وجود 
بیاورید تا درباره مشکالت آنها صحبت کنید. 
همچنین زمانی که ارتباط خوبی بین والدین و 
فرزندانتان برقرار می شود، مکالمات خشن دیگر 
جایگاهی نخواهند داشت. به خاطر داشته باشید 
که خیلی سریع قضاوت یا تصمیم گیری نکنید 

یا بالفاصله آنها را نصیحت نکنید.« 

شما نباید استرس را به خودتان 
دیکته کنید

 »پامال«، این پرسش ها را مطرح می کند؛ آیا زمانی که 
از فرزندتان عصبانی هستید او را کتک می زنید؟ به 
سرعت در خانه قدم برمی دارید؟ در زمان عصبانیت 
نباید راهکار ضعیفی نشان بدهید. بچه ها می آموزند 
که می توانند در زمان بروز خشم یا استرس، رفتار 
شما را تکرار کنند. او توضیح می دهد: »کتک زدن 
شاید در کوتاه مدت موثر باشد اما ترس بچه ها از 
ضرب و شتم در طوالنی مدت از بین می رود و 
وقتی بزرگ تر می شوند امکان دارد تالفی کنند 

یا به خاطرات گذشته برگردند.« 
دکتر »اونگ« عنوان می کند: »جو موجود در خانه 
روی بچه ها اثر مستقیم دارد. به عنوان مثال، 
بعضی بچه ها از رفتن به مدرسه امتناع 
می کنند زیرا می خواهند در خانه 
بمانند تا والدین آنها در امان 
باشند. کاری که می توانید 

انجام بدهید، بررسی سطوح استرس در خودتان 
است. سعی کنید کودک را با مشکل خودتان 

درگیر نکنید.« 
از خودتان  مراقبت  برای  راهکارهایی  »پامال« 

ارائه می دهد: 
1. مراقب خود و روابطتان با سایرین باشید. 
2. زمانی را برای استراحت در نظر بگیرید. 

3. اگر احساس درماندگی می کنید، از دوستان و 
اعضای خانواده درخواست حمایت کنید. 

4. از عنوان کردن مسائلی که به فرزندانتان مربوط 
نمی شود، نزد آنها بپرهیزید. 

بچه ها با هم تفاوت دارند و قدرت یادگیری آنها 
نیز با هم فرق می کند. »پامال« می گوید: »اگر فرزند 
شما در مهدکودک با چالش آموزش مهارت 
خواندن، قبل از رفتن به مدرسه روبرو شده 
است و نمی تواند خوب یاد بگیرد، به این معنی 
نیست که در یادگیری دچار مشکل است. شما 
باید بدانید بیشتر بچه ها خواندن را از 6 سالگی 
شروع می کنند. بعضی کودکان که زودتر از این 
سن در معرض آموزش قرار می گیرند، ممکن 
است زودتر خواندن و نوشتن را بیاموزند. حال 
اگر کودک شما بعد از شروع تحصیالت رسمی 
دچار مشکل در یادگیری است، او را برای ارزیابی 
نزد روان شناس ببرید. همچنین شما باید اولیای 
مدرسه را در جریان بگذارید تا مربی بتواند از 
کودک حمایت الزم را به عمل بیاورد. برای 
کمک به کودک باید مانند یک تیم عمل کنید. 
توقعتان را به واقعیت نزدیک کنید. از تالش 
فرزندتان آگاه باشید و بدانید که فقط نمره مالک 
سنجش نیست.« طبق گفته دکتر »اونگ«، با اینکه 
آموزش بچه ها در کنار آمدن با استرس و مقابله 
با چالش ها مهم است، در صورتی که متوجه 
تغییر در رفتار کودکتان شدید، دریافت کمک 

حرفه ای بسیار الزم است. 
»مابادنیس پاپ«، مدرس ارشد دانشگاه آموزش، 
فارغ التحصیل دانشگاه استنفورد و همکار در 
تالیف دستورالعمل های مدارس عالی و کودکان 
و  کودک  درمانگر  »کلمبوس«،  همراه  موفق 
خانواده در ونکوور و نویسنده کتاب نسل های 
مضطرب می گوید: »می توان با ابزار بازی به 
کودکان در غلبه بر نگرانی کمک کرد و همچنین 
برای کم کردن فشارهای جدیدی که خانواده 
تحت تاثیرشان هستند، استفاده کرد که بسیار 
خالقانه است و درهر سال تحصیلی جدید از 

این روش ها استفاده می کنند.«

 ترجمه:  
هدا صادقیان 

حقیقی

با شروع سال تحصیلی، تمام افراد 
خانواده تحت تاثیر بازگشت به 
مدرسه قرار می گیرند و انواع 

مختلفی از استرس، هم والدین 
وهم کودکان را دربرمی گیرد، مانند 

زنگ های هشدار، انجام تکالیف 
منزل و زمان خواب

در این نوشتار به چند نکته قابل توجه از سوی »پاپ« و 
»کامبولیس« برای مقابله با فشار روانی حاصل از شروع 

مدارس اشاره می کنیم. 

1 عوامل استرس زا را در کودک شناسایی کنید 
راه های مختلفی وجود دارند که می توانند استرس را 
نشان بدهند اما به دلیل اینکه اغلب این عالئم درونی 
هستند، شناسایی آنها در کودکان می تواند دشوار باشد. 
به جستجوی خطوط قرمز، پیام های هشدار دهنده متداول 
تغییر  و  دل پیچه  سردرد ،  خوابیدن،  در  مشکل  مانند 
خلق وخو)تحریک پذیری و خستگی مفرط( بپردازید.  
»کامبولیس« می گوید: »44درصد از کودکان در انتهای 
تابستان و با شروع پاییز، مشکل نخوابیدن را گزارش 
می دهند. این نشانه واضحی از تغییرات جاری است که بر 
زندگی روزمره تاثیر می گذارد و باعث ایجاد مزاحمت برای 
کودکان می شود.« او تاکید دارد که کودکان باید استرس خود 
را به وسیله گفت وگوی آزاد و گوش دادن برطرف کنند. 
این روش به کودکان اجازه می دهد نگرانی های جسمی 
خود را ابراز کنند. کامبولیس از عملکردی استفاده می کند 
که آن را »دیوار نگرانی« می نامد، جایی که کودکان، روی 
برگه های یادداشت، مسائلی که باعث نگرانی آنها می شود 
را می نویسند و روی دیوار می چسبانند تا دیده شوند و 
عوامل استرس زای خود را بیان می کنند. شما باید از تمام 
عواملی که باعث بی خوابی کودکتان می شود، آگاه شوید. 

2 با دقت به حرف های کودکتان گوش دهید 
برای اینکه قادر به تشخیص نگرانی مرتبط با مدرسه 
به  و  باشید  داشته  باید گوش شنوا  فرزندتان شوید، 

با دقت  به خوبی گوش بدهید و  حرف های کودک 
به نارضایتی های ویژه او توجه کنید. اگر کودک شما 
تمایلی به رفتن به مدرسه ندارد، یا در انجام تکالیف 
خود مشکل دارد، باید دلیل را ریشه یابی کنید. آیا مشکل 
از معلم است؟ یا زورگویی در مدرسه؟ یا برنامه های 
بیش از حد؟ شاید کودک شما احساس کند که قادر 
نیست تمام توقعاتی که مدام از وی دارید را برآورده 
کند. والدین می توانند بیشتر این مشکالت را در خانه 

یا تماس با مسووالن مدرسه حل کنند. 

3 بچه ها را تا رختخواب همراهی کنید
 آنها بیشتر از آنچه عموم مردم فکر می کنند، به خواب 
نیاز دارند. طبق یافته های انجمن ملی، عالوه بر کودکان 
مهدکودکی تا سوم دبستان که به 12 ساعت خواب شبانه روز 
نیاز دارند، دانش آموزان دبیرستانی نیز به 8 تا 10 ساعت 
خواب کامل نیاز دارند. عواملی مانند برنامه های محول شده، 
احساس نگرانی یا استفاده از تکنولوژی یا رسانه های 
اجتماعی تا دیروقت، گذرا هستند ولی می توانند باعث 

کمبود و تداخل در خواب شوند. 

4 برای طول هفته برنامه ریزی کنید
بین  مشاجره  باعث  کودکان  برای  برنامه ریزی  شاید 
والدین شود اما با فعالیت مضاعف، والدین می توانند 
از بروز درگیری جلوگیری کنند. )امسال می خواهیم 
به چه اهدافی دست پیدا کنیم؟(و همچنین برنامه های 
کوتاه مدت)چگونه برنامه صبحگاهی را مدیریت کنیم؟( و 
ساخت یک جدول بصری)قابل رویت( روی تخته سفید 

تا تمام افراد خانواده از برنامه ها آگاه باشند. 

5 اگر اوضاع از 
کنترلتان خارج شد، با معلم 
فرزندتان در تماس باشید 

از معلم شکایت نکنید یا با اشاره انگشتانتان 
او را مخاطب قرار ندهید، بلکه با احترام، او را 

از آنچه که در خانه اتفاق افتاده، آگاه کنید و توضیح 
دهید که کودکتان برای امور شبانه وقت زیادی صرف 
می کند که این کار، خواب، اخالق و سالمت او را تحت 
تاثیر قرار می دهد. در تماس بودن با معلم فرزندتان بسیار 
ارزشمند است. می توانید از معلم بپرسید چه مدت برای 
انجام تکالیف وقت نیاز است، درحقیقت این زمان باید 
چقدر باشد؟ ممکن است معلم قادر به تشخیص این 
موضوع باشد که کودک شما روی چه مسائلی باید 
تمرکز کند تا بتواند خالق و تاثیرگذار باشد و روی 

چه مسائلی نباید متمرکز شود. 

6 قرارداد تکلیف شبانه را تعیین کنید
بنا به گفته »دنیس پاپ«، والدین باید مطمئن شوند کودکشان 
زمان و مکان مناسب برای انجام تکالیف را در اختیار دارد 
)به عنوان مثال بعد از خوردن عصرانه یا قبل از بازی 
بسکتبال(، تا اطمینان حاصل کنند که فرزندشان کارهایش 
را انجام می دهد اما برنامه ریزی و سطح بندی را به معلم 
واگذار کنید. در صورت لزوم، تا زمان انجام تکالیف، 
استفاده از تلفن یا رسانه های اجتماعی را محدود کنید. 

7 از برنامه ریزی بصری)قابل رویت( استفاده 
کنید 

شروع سال تحصیلی جدید به معنای شروع میلیون ها 

مختلف،  اتفاق 
انجام  فعالیت ها، 
وظایف و کارهای گوناگون 
نگرانی  باعث  نه تنها  که  است 
کودکان می شود، بلکه باعث استرس والدین هم می شود 
که چگونه تقویم قابل دیدن را کامل کنند؟ چه کسی 
مسوول چکاری است؟ و چه زمانی؟ به همین دلیل والدین 
احساس تنش می کنند.  »کامبولیس« راه حل مفیدی دارد 
که قبال نیز به آن اشاره کردیم. او می گوید: »من هوادار 
تخته سفید هستم و خانواده ام را با برنامه ریزی قابل دیدن 
به طور کامل متحول کردم زیرا حاال همه می دانند که چه 
وظیفه ای دارند و باید در کدام جایگاه قرار داشته باشند.« 

8 وقت بگذارید
تنها استفاده از جدول قابل دیدن برای بهبود عملکرد 
و فعالیت ها کافی نیست. شما روزانه به زمانی برای 
تمرینات فیزیکی، کنار خانواده بودن و مراقبت از خود 
نیاز دارید. به عبارت دیگر، شما دائم در حال عبور و 
رفتن هستید. یک راه حل آسان وجود دارد که استرس 
را از شما دور می کند. در یک برنامه پی دی اف، شما 
برای بازی، خواب و استراحت، ورزش و سپری کردن 
اوقاتی با خانواده، زمان بندی الزم را خواهید داشت. 

گرچه تکنولوژی می تواند برخی اوقات جزیی 
از برنامه ریزی پی دی اف باشد، افراد خانواده 
با هم در ارتباط مستقیم نیستند. لحظاتی که 
افراد خانواده با هم و چهره به چهره هستند، به 
کودکان کمک می کند بدون اضطراب و با امنیت از 

خانواده و دوستانشان جدا شده و مستقل شوند. 

9 برای شروع مدرسه آماده شوید 
خرید کردن به کودک کمک می کند برای شروع سال 
تحصیلی جدید هیجان زده شود. اگر کودک شما نمی تواند 
نسبت به خرید بی تفاوت باشد، بدون معطلی و ایجاد 
آزردگی خاطر به خرید بروید. راه ساده برای آرامش دادن 
به کودکان در سال تحصیلی این است که لباس، کوله پشتی 

و سایر لوازمشان را خودشان انتخاب کنند. 

10 با یکدیگر صحبت کنید 
یکی از بهترین روش ها برای کاهش استرس و آمادگی 
شروع سال تحصیلی جدید، صحبت کردن با فرزندتان 
در مورد احساس او است. وقتی در مورد مدرسه صحبت 
می کنید، به او فرصت بدهید تا احساسات و هیجانات 
و نگرانی خود را از مدرسه بروز بدهد.  اگر فرزند شما 
نکات منفی در مورد مدرسه عنوان می کند، بالفاصله به 
نگرانی هایش واکنش نشان ندهید، در عوض، روی 
اعتبارسنجی تمرکز کنید. در این مواقع می توانید راه حل 
مناسبی بیابید یا تمرکز را به سمت تغییرات مثبت مانند 
دیدار با دوستان، هیجان در یافته های جدید و بزرگ 
شدن سوق بدهید. مباحث مهمی مانند نحوه برخورد 
با افراد زورگو و فشار همساالن را مورد بررسی قرار 
بدهید. ایجاد خطوط ارتباطی به فرزند شما اجازه می دهد 
تا بداند چقدر برای شما مهم بوده و برای پشتیبانی از 

او همیشه در دسترس قرار دارید.

10نکته برای مقابله با فشار روانی حاصل از شروع مدارس

عالئم وجود استرس
1. منزوی شدن

2. از دست دادن تمایل به انجام فعالیت هایی 
که کودک به آنها عالقه مند بوده است.

   3. پرخاشگری
    4. حساس شدن، افسردگی، بداخالقی و زودرنجی در بیشتر مواقع

    5. بی اشتهایی
   6. بی خوابی

  7. امتناع از حضور در مدرسه و افت تحصیلی به 
دالیل نامعلوم

   8. بیان کردن افکار منفی و غیرعادی 
مانند خودکشی
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