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اشاره
مســائلی در زندگي وجود دارندکه ما روزانه و حتی سال ها 
با آن ها در ارتباط هســتيم، ولی کمتر پيش می آيد آن ها را 
بازنگری و از ابعاد متفاوت بررسی کنيم. يکی از آن موارد که ما 
مردم در همه جای اين کره ی خاکی، دست كم در يک دوره ی 
ملموس از زندگی، با آن روبه رو هستيم و خيلی سهل از کنار 
آن می گذريم، موضوع «انتقال از آموزش غيررسمی به آموزش 
رســمی» است. اکنون وقت آن رســيده است که قالب های 
تجربی و ثابت را قدری به عقب برانيم و به مســائل آموزشی، 
به خصوص آمــوزش کودکان، از بعد پژوهشــی بنگريم و از 
دستاوردهای پژوهشگران برای برنامه ريزی در امور گوناگون 
کشور بهره مند شويم. اگرچه ره هموار نيست، اما رهروان فکور 

قادرند راه را هموار و نظر را به عمل تبديل سازند.
كليدواژه ها: انتقال، نظام آموزش رسمي، دبستان.

تعريف انتقال
واژه ی «انتقــال» تعريف مبســوطي دارد و با وجود افزايش 
توجه آموزشــي، اجتماعي، اقتصادي و سياســي به آن، هنوز 
تعريف جامعي براي آن در نظر گرفته نشده  است. شايد يكي از 
داليل آن اين است كه پژوهش هايي درباره ي چنين موضوعي، 
بر اســاس پژوهش هاي طولي انجام مي شوند و شرايط روحي 
رواني و رفتاري و به خصوص تجربيات كودكان مورد مطالعه، با 

زري آقاجانی

دستم 
بگرفت و 
پابه پا برد

گذشت زمان دستخوش تغييرات مي شوند (كر، ٢٠٠٩)، براي 
مثال، كودكاني كه در ابتداي انتقال دچار مشــكل بودند، بعداً 
بــه راحتي آن را پذيرفتند، ولــي آنان كه در ظاهر بدون هيچ 
مشكل خاصي وارد اين مرحله شدند، به مرور مشكالت زيادي 
از نظر آموزشي و رفتاري پيدا كردند كه مي توان از آن به عنوان 
مشكالت مرتبط با انتقال نام برد (پيتر، ٢٠٠٥). برخي انتقال 
را گذر از يك مكان، مرحله، دوره، سبك، موضوع و وضعيت در 
يك دوره ي زماني مي دانند. اخيراً بعضي با توجه به ارتباط خيلي 
خاص آن با آموزش پيش دبستاني، آن را زمان بين اولين برخورد 
در آموزش تا آخرين مرحله ي آن در ورود به دانشــگاه تعريف 
مي كنند. برخي از صاحبان تعليم وتربيت (كاگان، ١٩٩١) نيز 
تعريف خطي و طولي براي آن در نظر گرفته اند. انتقال خطي 
براي كودك شامل تغييرات بين چيدمان هاي آموزشي مانند 
پيش دبستان با مدرسه و يا بين خانه تا پيش دبستان است، در 
حالي كه انتقال طولي در برگيرنده ي گذرهاي كودك در ميان 
زندگي روزانه است؛ مانند زمان هاي پس از مدرسه. يونيسف نيز 
بر اساس پژوهش هاي صورت گرفته تعريف ديگري دارد و آن را 
نوعي آمادگي مي داند كه ابعاد آن شامل كودك، والد و مدرسه 
اســت. بدين ترتيب كه كودك آماده ي رفتن به مدرسه باشد، 
مدرسه آماده ي پذيرفتن كودك تازه وارد باشد و والدين آماده ي 
فرستادن به موقع فرزندشان به مدرسه باشند و آمادگي تعامل با 

مدرسه را داشته باشند (يونيسف، ٢٠١٠). 

گذر از آموزش غيررسمي به 
آموزش رسمي
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اشاره
مســائلی در زندگي وجود دارندکه ما روزانه و حتی سال ها 
با آن ها در ارتباط هســتيم، ولی کمتر پيش می آيد آن ها را 
بازنگری و از ابعاد متفاوت بررسی کنيم. يکی از آن موارد که ما 
مردم در همه جای اين کره ی خاکی، دست كم در يک دوره ی 
ملموس از زندگی، با آن روبه رو هستيم و خيلی سهل از کنار 
آن می گذريم، موضوع «انتقال از آموزش غيررسمی به آموزش 
رســمی» است. اکنون وقت آن رســيده است که قالب های 
تجربی و ثابت را قدری به عقب برانيم و به مســائل آموزشی، 
به خصوص آمــوزش کودکان، از بعد پژوهشــی بنگريم و از 
دستاوردهای پژوهشگران برای برنامه ريزی در امور گوناگون 
کشور بهره مند شويم. اگرچه ره هموار نيست، اما رهروان فکور 

قادرند راه را هموار و نظر را به عمل تبديل سازند.
كليدواژه ها: انتقال، نظام آموزش رسمي، دبستان.

تعريف انتقال
واژه ی «انتقــال» تعريف مبســوطي دارد و با وجود افزايش 
توجه آموزشــي، اجتماعي، اقتصادي و سياســي به آن، هنوز 
تعريف جامعي براي آن در نظر گرفته نشده  است. شايد يكي از 
داليل آن اين است كه پژوهش هايي درباره ي چنين موضوعي، 
بر اســاس پژوهش هاي طولي انجام مي شوند و شرايط روحي 
رواني و رفتاري و به خصوص تجربيات كودكان مورد مطالعه، با 

زري آقاجانی

دستم
بگرفت و
م
پابه پا برد

گذشت زمان دستخوش تغييرات مي شوند (كر، ٢٠٠٩)، براي
مثال، كودكاني كه در ابتداي انتقال دچار مشــكل بودند، بعدًا
بــه راحتي آن را پذيرفتند، ولــي آنان كه در ظاهر بدون هيچ
مشكل خاصي وارد اين مرحله شدند، به مرور مشكالت زيادي
از نظر آموزشي و رفتاري پيدا كردند كه مي توان از آن به عنوان
مشكالت مرتبط با انتقال نام برد (پيتر، ٢٠٠٥). برخي انتقال
را گذر از يك مكان، مرحله، دوره، سبك، موضوع و وضعيت در
يك دوره ي زماني مي دانند. اخيراً بعضي با توجه به ارتباط خيلي
خاص آن با آموزش پيش دبستاني، آن را زمان بين اولين برخورد
در آموزش تا آخرين مرحله ي آن در ورود به دانشــگاه تعريف
مي كنند. برخي از صاحبان تعليم وتربيت (كاگان، ١٩٩١) نيز
تعريف خطي و طولي براي آن در نظر گرفته اند. انتقال خطي
براي كودك شامل تغييرات بين چيدمان هاي آموزشي مانند
پيش دبستان با مدرسه و يا بين خانه تا پيش دبستان است، در
حالي كه انتقال طولي در برگيرنده ي گذرهاي كودك در ميان
زندگي روزانه است؛ مانند زمان هاي پس از مدرسه. يونيسف نيز
بر اساس پژوهش هاي صورت گرفته تعريف ديگري دارد و آن را
نوعي آمادگي مي داند كه ابعاد آن شامل كودك، والد و مدرسه
اســت. بدين ترتيب كه كودك آماده ي رفتن به مدرسه باشد،
مدرسه آماده ي پذيرفتن كودك تازه وارد باشد و والدين آماده ي
فرستادن به موقع فرزندشان به مدرسه باشند و آمادگي تعامل با

مدرسه را داشته باشند (يونيسف، ٢٠١٠). 

گذر از آموزش غيررسمي به 
آموزش رسمي



هپروند

انتقال در نظام آموزشي
در نظام آموزشــي، عبارت انتقال به چند مرحله ي اصلي 
اشاره دارد. دوره ي انتقال از پيش دبستان به دوره ي ابتدايي 
نيز اخيراً مورد توجه محافل آموزشــي واقع شــده است و 
به عنوان يكي از بحراني ترين دوره هاي انتقال در نظر گرفته 
مي شود كه در فرداي آموزش، اجتماع و اقتصاد بسيار اثرگذار 
است. در حالي كه در طول اين انتقال دانش  آموزان تجربيات 
متفاوتــي را از نظر موفقيت هاي پايــه اي تجربه مي كنند، 
مراحــل انتقال، توجه ويــژه اي روي مربيــان و اصالحات 
مدرســه دارد، زيرا دانش آموزان منتقل شده، غالبًا تغييرات 
معنادار علمي، اجتماعي، عاطفي، فيزيكي و رشدي را تجربه 
مي كنند كه به طور نامطلوب روي عملكردشان اثر مي گذارد. 
براي مثال، در مراحل انتقال، دانش آموزان از يك مدرسه ي 
آشــنا به مدرسه اي ناآشــنا مي روند؛ جايي كه با معلمان و 
هم ساالن و انتظارات آموزشي و مشكالت اجتماعي و حتي 
فضا و تركيبات متفاوتي مواجه مي شوند كه احساس فشار، 
اضطراب، نااميدي و ناامنــي را تاحدي افزايش مي دهد. 
بدين منظور، مدارس براي انتقال آســان و موفقيت آميز 
آموزشــي، پرورشي و سازماني  دانش آموزان راهكارهاي 
گوناگونــي را در نظــر مي گيرند؛ همانند سيســتم هاي 
اطالع رســاني اوليه، برنامه هاي پيونددهنده ي تابستاني و 

برنامه هاي ارتقا محور.

انتقال از پيش دبستان به دبستان
موضوع انتقال از دوران پيش دبستان به مدرسه، در دنياي 
آموزش موضــوع تازه اي نيســت و تاريخچــه ي بحث ها و 
بررسي هاي آن برمي گردد به سال ١٨٥٢، زماني كه فردريك 
فروبل طرح تفصيلي ارتباط ســازمان يافته اي را 
بين آموزش پيش دبســتان و مدرســه 
مطرح كرد كه بعدها به عنوان بحث 
چگونگي  و  انفصــال  نظام مند 
ايجاد پل ارتباطي بين شكاف 
موجود گذر از يك ســطح 
به ســطح ديگر ادامه پيدا 
كرد. در دهه ي ١٩٦٠، در 
ميان كشــورهاي اروپايي، 
آســان  انتقال  چگونگــي 
كودكان از پيش دبســتان به 
اهميت  حائز  ابتدايــي  آموزش 
بــود و عالوه بر آن، بحث اصالحات 
برنامه ي درســي واحــد و برنامه ريزي از 
پايين به باال، يعني از پيش دبستان تا دبيرستان، نيز 
موضوع قابل توجه پژوهشــگران در آن روزها بود (دانلوپ و 

فابيان، ٢٠٠٧).
از اواســط دهه ي ١٩٩٠ به بعد، موضوع انتقال و همكاري 
مورد توجه پژوهش ها قرار گرفت. (مارگتس، ٢٠٠٢. دوكتس 

و پري، ٢٠٠٧).
در ســال هاي اخير، به موضوع بررسي انتقال از ديد كودك 
توجه خاصي شده است. بررسي هاي انجام شده (بروستورم، 
٢٠٠١؛ ٢٠٠٨) درباره ي اظهارنظرهاي كودكان در مورد انتقال 
از پيش دبستان به دوره ي ابتدايي بيان مي كنند كه كودكان 
انتظار دارند در مدرســه بيشــتر از مهدكودك بازي كنند و 
فعاليت هاي علمي انجام دهند. همچنين، آنان مي دانند كه در 
مدرســه قوانين و مقررات تازه اي وجود دارد كه بايد به آن ها 
احترام بگذارند و خودشان را با آن ها سازگار كنند. اشاراتي به 
مهم ترين يافته هاي اين پژوهش ها، هر چند مختصر، خالي از 

لطف نخواهد بود (داكوت و پري، ٢٠٠٧)
 شــروع مثبت مدرســه پيامدهاي مثبت آموزشــي و 

اجتماعي در پي خواهد داشت؛ 
 تصور كودكان از خودشان به عنوان يادگيرنده، از تجربيات 

مدرسه اي آنان متأثر خواهد بود؛
 به دليل آنكه مدرسه براي هر كودك مسئوليت ها، تجربه 
و فهم گوناگوني را در پي دارد، در نتيجه، در پديده ي انتقال 

نيز تجربه ي هر كودك با ديگري متفاوت خواهد بود؛
 كودكاني كه در محيط خانه و مدرسه تجربيات مشابهي 
پيدا مي كنند، دوره ي انتقال به مدرســه برايشــان آسان تر 

مي شود.

جمشيد فرجوند فرداـ هشتمين جشنواره ي عکس رشد
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انتقال در نظام آموزشي
در نظام آموزشــي، عبارت انتقال به چند مرحله ي اصلي 
اشاره دارد. دوره ي انتقال از پيش دبستان به دوره ي ابتدايي 
نيز اخيراً مورد توجه محافل آموزشــي واقع شــده است و 
به عنوان يكي از بحراني ترين دوره هاي انتقال در نظر گرفته 
مي شود كه در فرداي آموزش، اجتماع و اقتصاد بسيار اثرگذار 
است. در حالي كه در طول اين انتقال دانش  آموزان تجربيات 
متفاوتــي را از نظر موفقيت هاي پايــه اي تجربه مي كنند، 
مراحــل انتقال، توجه ويــژه اي روي مربيــان و اصالحات 
مدرســه دارد، زيرا دانش آموزان منتقل شده، غالبًا تغييرات 
معنادار علمي، اجتماعي، عاطفي، فيزيكي و رشدي را تجربه 
مي كنند كه به طور نامطلوب روي عملكردشان اثر مي گذارد. 
براي مثال، در مراحل انتقال، دانش آموزان از يك مدرسه ي 
آشــنا به مدرسه اي ناآشــنا مي روند؛ جايي كه با معلمان و 
هم ساالن و انتظارات آموزشي و مشكالت اجتماعي و حتي 
فضا و تركيبات متفاوتي مواجه مي شوند كه احساس فشار، 
اضطراب، نااميدي و ناامنــي را تاحدي افزايش مي دهد. 
بدين منظور، مدارس براي انتقال آســان و موفقيت آميز 
دانش آموزان راهكارهاي آموزشــي، پرورشي و سازماني 
گوناگونــي را در نظــر مي گيرند؛ همانند سيســتم هاي 
اطالع رســاني اوليه، برنامه هاي پيونددهنده ي تابستاني و 

برنامه هاي ارتقا محور.

انتقال از پيش دبستان به دبستان
موضوع انتقال از دوران پيش دبستان به مدرسه، در دنياي 
آموزش موضــوع تازه اي نيســت و تاريخچــه ي بحث ها و 
ف، زماني كه فردريك  ٢بررسي هاي آن برمي گردد به سال ١٨٥٢
فروبل طرح تفصيلي ارتباط ســازمان يافته اي را 
بين آموزش پيش دبســتان و مدرســه 
مطرح كرد كه بعدها به عنوان بحث 
چگونگي  و  انفصــال  نظام مند 
ايجاد پل ارتباطي بين شكاف 
موجود گذر از يك ســطح 
به ســطح ديگر ادامه پيدا 
كرد. در دهه ي ١٩٦٠، در 
ميان كشــورهاي اروپايي، 
آســان  انتقال  چگونگــي 
كودكان از پيش دبســتان به 
اهميت  حائز  ابتدايــي  آموزش 
بــود و عالوه بر آن، بحث اصالحات 
برنامه ي درســي واحــد و برنامه ريزي از 
پايين به باال، يعني از پيش دبستان تا دبيرستان، نيز 
موضوع قابل توجه پژوهشــگران در آن روزها بود (دانلوپ و 

.(٢٠٠٧ ٧فابيان،
از اواســط دهه ي ١٩٩٠ به بعد، موضوع انتقال و همكاري 
٢مورد توجه پژوهش ها قرار گرفت. (مارگتس، ٢٠٠٢. دوكتس 

٧و پري، ٢٠٠٧).
در ســال هاي اخير، به موضوع بررسي انتقال از ديد كودك 
توجه خاصي شده است. بررسي هاي انجام شده (بروستورم، 
٨؛٢٠٠٨) درباره ي اظهارنظرهاي كودكان در مورد انتقال  ٢٠٠١
از پيش دبستان به دوره ي ابتدايي بيان مي كنند كه كودكان 
انتظار دارند در مدرســه بيشــتر از مهدكودك بازي كنند و 
فعاليت هاي علمي انجام دهند. همچنين، آنان مي دانند كه در 
مدرســه قوانين و مقررات تازه اي وجود دارد كه بايد به آن ها 
احترام بگذارند و خودشان را با آن ها سازگار كنند. اشاراتي به 
مهم ترين يافته هاي اين پژوهش ها، هر چند مختصر، خالي از 

٧لطف نخواهد بود (داكوت و پري، ٢٠٠٧)
 شــروع مثبت مدرســه پيامدهاي مثبت آموزشــي و 

اجتماعي در پي خواهد داشت؛ 
تصور كودكان از خودشان به عنوان يادگيرنده، از تجربيات 

مدرسه اي آنان متأثر خواهد بود؛
به دليل آنكه مدرسه براي هر كودك مسئوليت ها، تجربه 
و فهم گوناگوني را در پي دارد، در نتيجه، در پديده ي انتقال 

نيز تجربه ي هر كودك با ديگري متفاوت خواهد بود؛
كودكاني كه در محيط خانه و مدرسه تجربيات مشابهي 
پيدا مي كنند، دوره ي انتقال به مدرســه برايشــان آسان تر 

مي شود.



هپروند

مشكالت انتقال از پيش دبستان به دبستان
پژوهش هاي بين المللي بيان مي كنند انتقال از پيش دبستان 
به دبستان، براي كودكان اگر آسيب زا نباشد گاهي مشكل ساز 
خواهــد بود؛ به خصوص براي كودكان با شــرايط غيرعادي، 
مانند كودكان با نيازهاي آموزشي ويژه يا خانواده هاي از هم 
گسيخته. وقتي كودكان از پيش دبستان يا خانه وارد محيط 
دبستان مي شــوند، نوعي تغيير هويت را تجربه مي كنند؛ از 
روزگار كودكي در پيش دبســتان تا وضعيت دانش آموزي در 
مدرســه. اين بدان معناســت كه آنان بايد به طريقي خاص 
رفتار كنند. قوانين و مقــررات كالس و همچنين زبان 
كالس را يــاد بگيرند و از آمــوزگار پيروي كنند. 
كودكان تازه وارد در مدرســه با فضاي فيزيكي 
پهناوري مواجه مي شــوند كــه بايد در آنجا 
راهشــان را هرچند مشــكل، پيدا كنند. در 
دبســتان محيط اجتماعي پيچيده تر است. 
تعداد زيادي دانش آموز وجــود دارند كه با 
كودكان پيش دبســتاني مقايســه مي شوند 
و بنابرايــن رقابت هاي زيادي وجــود دارد. در 
دبستان، تعداد بزرگ ساالني كه با كودك ارتباط 
و تعامل داشته باشند، كمتر است. در دبستان كودكان 
استقالل كمتري دارند و مجبورند حركات و جنب وجوش هاي 
فيزيكي شــان را كنترل كنند. در مرحله ي انتقــال، آنان با 
پديده ي تازه اي روبه رو مي شوند كه چالش هاي ناآشنايي دارد!
يــك مطالعه ي موردي روي چهار كودك پيش دبســتاني 
با توانمندي هاي مناســب مانند حس استقالل، كنجكاوي و 
جســت وجوگري همراه با تعامل مناسب با هم ساالن نشان 
دادكه آنان با ورود به دبستان در هفته هاي اول دچار احساس 
نا امنــي، نگرش منفي و حالت انفعال شــدند. اگرچه به نظر 
مي آمد اين كودكان شرايط الزم را براي ورود به مدرسه دارند، 
اما آنان در مدرسه احساس «راحتي» نداشتند، اين وضعيت 
احساس سالم شان را تخريب و هيجان آنان را براي يادگيرنده 

خوب بودن در محيط جديد از بين برد.

عوامل مؤثر در انتقال
در مرحله ي انتقال فقط كودكان نقش ندارند، بلكه خانواده، 
مركز پيش دبســتاني، مدرسه و برنامه ي درسي انعطاف پذير 
دخالت هاي قابل تأملي در اين پديده دارند. بررسي پژوهش ها 
نشان مي دهد، ماهيت زمينه و بستري كه كودكان در آن وارد 
مي شوند، در اين باره نقش مهمي دارد. چنانچه ويژگي هاي 
فردي كودكان با محيطي كه وارد مي شوند هم خواني نداشته 
باشد، اكثر آنان كم  و بيش با مشكالت انتقال روبه رو خواهند 
شد. براي مثال، در كشوري چند قوميتي مانند ايران، زماني 
كه كودكان وارد محيط مدرســه مي شــوند، اگــر با زبان و 
فرهنگ غالب در مدرســه ارتباط برقرار نكنند، به طور قطع 

آسيب خواهند ديد. در اين شرايط، اين مدرسه است كه بايد 
براي جلوگيري از بروز چنين مشــكالتي، از قبل تدابير الزم 
را در نظر گرفته باشــد. همچنين، پژوهش ها نشان مي دهد، 
در مشــكالت انتقال موضوعات مالي و بضاعت خانواده ها نيز 
بي تأثير نيست. وضعيت اقتصادي نامناسب و كمبود امكانات 
در خانه باعث مي شوند كه كودكان با پيشينه هاي يادگيري 
ضعيف تا قوي وارد مدرسه شوند كه اين خود روند انتقال را با 

موانع و مشكل  روبه رو مي سازد.
با وجود همه ي مشــكالت ياد شــده، جاي نگراني نيست 
و مي تــوان با كمك معلم، مســئوالن مدرســه و خانواده، 
راه حل هايــي پيدا كرد، اما اين راه حل ها ثابت و هميشــگي 
نيستند و هر سال به بازنگري و ارتقا نياز دارند. در اينجا برخي 

از مهم ترين نقش هاي آموزگار عبارت اند از:
 برقراري ارتباط با ذخيره ي دانشي كودكان يا آورده هاي 

كودك از خانه و پيش دبستان به مدرسه؛
 فعاليت هاي ارزشيابي كه بيانگر ماهيت يادگيري باشد و 

ساختار فرهنگي  فعاليت هاي ارزشيابي؛
 ايجاد ارتباط بين آموزش هاي پيش دبستاني با مدرسه؛

 پرورش مهارت برقراري ارتباط و ايجاد روابط دوســتانه 
در كودكان براي پيشگيري از پيامدهاي منفي انزوا و نداشتن 

دوست؛
 توجه به تجربيات كودك از محيط مدرسه، مانند زنگ 

تفريح و استفاده از دستشويي؛
 ايجــاد فرصت هايي براي بازي هــاي كودكانه كه باعث 
افزايش تجربيات، ارتقــاي درك و فهم كودكان و همچنين 

گسترش دايره ي واژگان آن ها مي شود؛
 آموزش درك مقررات بدون ايجاد فشار و سخت گيري؛

 كسب آگاهي درباره ي كودكان و والدين؛
 گسترش ارتباط خانه ومدرسه.
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مشكالت انتقال از پيش دبستان به دبستان
پژوهش هاي بين المللي بيان مي كنند انتقال از پيش دبستان 
به دبستان، براي كودكان اگر آسيب زا نباشد گاهي مشكل ساز 
خواهــد بود؛ به خصوص براي كودكان با شــرايط غيرعادي، 
مانند كودكان با نيازهاي آموزشي ويژه يا خانواده هاي از هم 
گسيخته. وقتي كودكان از پيش دبستان يا خانه وارد محيط 
دبستان مي شــوند، نوعي تغيير هويت را تجربه مي كنند؛ از 
روزگار كودكي در پيش دبســتان تا وضعيت دانش آموزي در 
مدرســه. اين بدان معناســت كه آنان بايد به طريقي خاص 
رفتار كنند. قوانين و مقــررات كالس و همچنين زبان 
كالس را يــاد بگيرند و از آمــوزگار پيروي كنند. 
كودكان تازه وارد در مدرســه با فضاي فيزيكي 
پهناوري مواجه مي شــوند كــه بايد در آنجا 
راهشــان را هرچند مشــكل، پيدا كنند. در 
دبســتان محيط اجتماعي پيچيده تر است. 
تعداد زيادي دانش آموز وجــود دارند كه با 
كودكان پيش دبســتاني مقايســه مي شوند 
و بنابرايــن رقابت هاي زيادي وجــود دارد. در 
دبستان، تعداد بزرگ ساالني كه با كودك ارتباط 
و تعامل داشته باشند، كمتر است. در دبستان كودكان 
استقالل كمتري دارند و مجبورند حركات و جنب وجوش هاي 
فيزيكي شــان را كنترل كنند. در مرحله ي انتقــال، آنان با 
پديده ي تازه اي روبه رو مي شوند كه چالش هاي ناآشنايي دارد!

يــك مطالعه ي موردي روي چهار كودك پيش دبســتاني 
با توانمندي هاي مناســب مانند حس استقالل، كنجكاوي و 
جســت وجوگري همراه با تعامل مناسب با هم ساالن نشان 
دادكه آنان با ورود به دبستان در هفته هاي اول دچار احساس 
نا امنــي، نگرش منفي و حالت انفعال شــدند. اگرچه به نظر 
مي آمد اين كودكان شرايط الزم را براي ورود به مدرسه دارند، 
اما آنان در مدرسه احساس «راحتي» نداشتند، اين وضعيت 
احساس سالم شان را تخريب و هيجان آنان را براي يادگيرنده 

خوب بودن در محيط جديد از بين برد.

عوامل مؤثر در انتقال
در مرحله ي انتقال فقط كودكان نقش ندارند، بلكه خانواده، 
مركز پيش دبســتاني، مدرسه و برنامه ي درسي انعطاف پذير 
دخالت هاي قابل تأملي در اين پديده دارند. بررسي پژوهش ها 
نشان مي دهد، ماهيت زمينه و بستري كه كودكان در آن وارد 
مي شوند، در اين باره نقش مهمي دارد. چنانچه ويژگي هاي 
فردي كودكان با محيطي كه وارد مي شوند هم خواني نداشته 
باشد، اكثر آنان كم  و بيش با مشكالت انتقال روبه رو خواهند 
شد. براي مثال، در كشوري چند قوميتي مانند ايران، زماني 
كه كودكان وارد محيط مدرســه مي شــوند، اگــر با زبان و 
فرهنگ غالب در مدرســه ارتباط برقرار نكنند، به طور قطع 

آسيب خواهند ديد. در اين شرايط، اين مدرسه است كه بايد
براي جلوگيري از بروز چنين مشــكالتي، از قبل تدابير الزم
را در نظر گرفته باشــد. همچنين، پژوهش ها نشان مي دهد،
در مشــكالت انتقال موضوعات مالي و بضاعت خانواده ها نيز
بي تأثير نيست. وضعيت اقتصادي نامناسب و كمبود امكانات
در خانه باعث مي شوند كه كودكان با پيشينه هاي يادگيري
ضعيف تا قوي وارد مدرسه شوند كه اين خود روند انتقال را با

موانع و مشكل  روبه رو مي سازد.
با وجود همه ي مشــكالت ياد شــده، جاي نگراني نيست
و مي تــوان با كمك معلم، مســئوالن مدرســه و خانواده،
راه حل هايــي پيدا كرد، اما اين راه حل ها ثابت و هميشــگي
نيستند و هر سال به بازنگري و ارتقا نياز دارند. در اينجا برخي

از مهم ترين نقش هاي آموزگار عبارت اند از:
 برقراري ارتباط با ذخيره ي دانشي كودكان يا آورده هاي

كودك از خانه و پيش دبستان به مدرسه؛
فعاليت هاي ارزشيابي كه بيانگر ماهيت يادگيري باشد و

ساختار فرهنگي  فعاليت هاي ارزشيابي؛
ايجاد ارتباط بين آموزش هاي پيش دبستاني با مدرسه؛

پرورش مهارت برقراري ارتباط و ايجاد روابط دوســتانه
در كودكان براي پيشگيري از پيامدهاي منفي انزوا و نداشتن

دوست؛
توجه به تجربيات كودك از محيط مدرسه، مانند زنگ

تفريح و استفاده از دستشويي؛
ايجــاد فرصت هايي براي بازي هــاي كودكانه كه باعث
افزايش تجربيات، ارتقــاي درك و فهم كودكان و همچنين

گسترش دايره ي واژگان آن ها مي شود؛
آموزش درك مقررات بدون ايجاد فشار و سخت گيري؛

كسب آگاهي درباره ي كودكان و والدين؛
گسترش ارتباط خانه ومدرسه.
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