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روزهـای اول مدرسـه بـرای کالس اولی هـا 
 روزهای پرخاطره و پرجنب و جوشـي است.
 خاطـره ی آن روزهـا تـا صد سـال در ذهن

آدمــی باقــی می مانــد. همـه ی ما ایــن 

این مینا، آن مینا
استرس روز اولی ها

حـد  در  و  اولیـه  آموزش هـای  و  برونـد 
خودشـان را بیاموزنـد. آموزش هایـي مثـل 
سـالم کردن، برخـورد بـا دیگـران، قانون و 
نظـم، شـناخت رنگ ها، مشـاغل و آموزش 
کاربـردی دیگري کـه می توانـد دانش آموز 
را بـرای پایـه اول آمـاده کنـد. اگـر بچه ای 
در  اغلـب  باشـد،  نرفتـه  پیش دبسـتانی 
روزهـای اول اسـترس، تـرس و نگرانـی و 

شـاید هـم ذوق و هیجـان دارد. 
دختر بچـه اي  ثبت نـام  هنـگام  پارسـال 
بـه نـام مینـا بـا مـادرش بـه مدرسـه ی ما 
آمدنـد. دختـرک ترس داشـت و خودش را 
پشـت مـادر پنهـان می کـرد. بـه کتابخانه 
یـک  اسـباب بازی ها،  قسـمت  از  و  رفتـم 
اسبـاب بــازی در سطــح پیش دبستانــی 
بـه او دادم و گفتـم: »بـا ایـن بـازی کـن، 
بعـداً برایم بیـاور.« دخترک کمی ترسـش 
ریخـت و بـا دودلـی اسـباب بازی را از مـن 

تجربـه ی شـیرین و شـاید هم تلـخ و ترش 
برخـورد  اولیـن  داشـته ایم.  خـود  بـا  را 
معلـم و اولیـای مدرسـه، اولیـن برخـورد 
بـا دوسـتان. همـه ی ایـن اولین هـا می رود 
رقـم  مـا  آینـده ی  سـال های  سرنوشـت 
بیشـتر  دانش آمـوزان  اینکـه  بـرای  بزنـد. 
بـا محیـط مدرسـه و کالس آشـنا شـوند، 
چـه خـوب اسـت کـه بـه پیش دبسـتانی 
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گرفـت. یـک کتـاب داسـتان سـبک تر هم 
بـه او دادم و گفتـم نقاشـی هایش را نـگاه 
کنـد. از مـادرش هـم خواسـتم کتـاب را 
بـرای مینـا بخوانـد. مـادر کیانـا می گفـت: 
پیش دبسـتانی  را  بچـه  کرونـا  تـرس  »از 
غریبـی  همیـن  به خاطـر  و  نفرسـتاده 

می کنـد و بـا غریبه هـا جـور نیسـت.«
شـکوفه ها  جشـن  و  گذشـت  روز  آن   
نتوانسـتند  مـادرش  و  مینـا  امـا  رسـید؛ 
در جشـن شـرکت کننـد. روز بعـد مینـا 
اولیـن دانش آمـوزی بـود کـه بـه مدرسـه 
پنجـاه  زیـر  چـون  مـا  مدرسـه ی  آمـد. 
كرونـا،  ایـام  در  داشـت،  دانش آمـوز  نفـر 
به صـورت گروه بنـدی و حضـوری تشـكیل 
مي شـد. مـادر، مینـا را در کالس گذاشـت 
و می خواسـت بـرود کـه دختـر شـروع بـه 
گریـه کرد. پاهایـش را به زمیـن مي کوبید 
و حـاال گریـه کـن، کـی نکن. هرچـه خانم 
معلـم بـا مهربانـی بـا او حـرف زد، نشـد 
کـه نشـد. مـادر کالفـه شـده بـود. مـن به 
مـادرش گفتـم : »چنـد دقیقـه در کالس 
بنشـیند، بلکـه آرام شـود.« امـا فایـده اي 
نداشـت. ایـن قصـه روزهای بعد هـم ادامه 
پیـدا كـرد. از طـرف دیگـر مـادر مینـا كه 
چنـد بچـه ی کوچـک دیگـر هـم داشـت، 
هـوش و حواسـش بـه خانـه پر می کشـید. 
یـک روز کـه مـادر مجبور شـد بـرود، مینا 
معلـم  گذاشـت.  سـرش  روی  را  مدرسـه 

نمی دانسـت چـه  دیــگر  اوِل مـن  کالس 
کــار کنـد و می گفــت ایـن تمـام کالس 
را بـه هـم ریختـه اسـت. بـه پـدر و مـادر 
مینـا زنـگ زدیـم و ایـن بـار پـدرش آمد. 
نمی دانـم دم گـوش مینـا بـا مهربانـی چه 
گفـت کـه بچـه سـاکت شـد. البتـه مـن 
احسـاس کـردم از پـدر حسـاب می بـرد و 
حرفـش را می خوانـد و می خـرد. خالصـه 
ایـن آخریـن روز گریـه ی مینـا بـود. ایـن 
دختـر روزهـای بعد دل بـه کالس و درس 
و مدرسـه و دوسـتان و معلمش داد و شـد 
شـاگرد زرنـگ کالس و معلمـش بسـیار از 

او راضـی بـود.
چـه بـود در کالم پدر که دل مینا آرام شـد؟ 
شـاید ایـن رازی باشـد از جنـس عاطفـه ي 

پدر-دختری.
تجربـه ي مدیریتـي مـن مي گویـد بایـد بـه 
چنیـن دانش آموزانی فرصـت داد. همچنین 
بایـد در این زمینه مطالعاتی داشـته باشـیم 
تـا بدانیـم در مورد ایـن بچه ها چـه رفتاری 
نشـان دهیم. روش های مختلفـی که در این 
مـورد توصیـه می شـود خـوب اسـت: ولـی 
کاری کـه پـدر مینـا کـرد از عهـده ي من و 
معلمش و چند روان شـناس دیگر هم خارج 
بـود؛ بـه هر حال مـن هم هیچ وقـت از مینا 
نپرسـیدم پـدرت چـه گفـت، از پـدرش هم 
سـؤالی نکـردم. هر چه بـود، دیگـر بین این 

مینـا تـا آن مینـا خیلي فـرق بود! 
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