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 پیش گفتار

سالمت کامل جسمانی، روانی، اجتماعی و نه "را این گونه تعریف می کند:  سالمت( WHOسازمان بهداشت جهانی )

 ."روان وجود ندارد. سالمتهیچ گونه سالمتی بدون ". در واقع "فقط صرفا فقدان بیماری یا ناتوانی

، انگلستان)اداره بهداشت  را نشان می دهد عالمتی از اختالل در سالمت روان مختلکودک  1کودک  5تقریبا از هر 

)مریکانگاس و  مطابقت کنندنیز  روانپزشکیاین نشانه ها با معیارهای بیماری ممکن است معینی  دوره های( و در 1115

 (. 1111)کربی و کئون، در دوران کودکی و نوجوانی شروع می شوند انپزشکی(. تقریبا نیمی از بیماری های رو1111همکاران،

فضایی را فراهم می کنند  که دانش آموزان در آن نه تنها رشد همه جانبه هیجانی، اجتماعی، و اخالقی پیدا مدارس 

ند و در این فضا شناسایی شو نیز که ممکن است اختالالت سالمت روان داشته باشند، می تواننددانش آموزانی می کنند، بلکه 

 ند.پزشکی نقش بی بدیلی ایفا می کنروان از اختالالتو پیشگیری ء سطح سالمت روان مدارس در ارتقا مورد حمایت قرار بگیرند.

سال را دارا هستند، سرمایه  18راد زیر ی باالیی از افجمعیتدرصد  ،به دلیل این که بسیاری از کشورهای منطقه مدیترانه شرقی

 تافزایش ظرفینین کشورهایی و چ توسعه بر مثبتی مدت بلند می تواند موجب نتایجروان کودکان،  حوزه سالمتگذاری در 

همچنان درگیر ، در این ناحیهند کشور در حال حاضر مناطق خاصی از چ ضمن آنکه،  . داشته باشدنیروی کار مولد و ماهر 

رابر در ب ی ساکن این مناطق به افزایش آسیب پذیری کودکان و خانواده هاعاً این امر قطکه  هستندیا ناآرامی سیاسی و جنگ 

 ی منجر می شود.پزشکاختالالت روان

و شواهد به طور فزاینده ای  اهمیت خاصی دارنددر سالمت روانشناختی کودکان و هم رشد ذهنی  در مدارس هم

همچون  به موضوعاتی نمودن توجه با. بدین ترتیب، مدارس دهندنشان می تحصیلی  عملکردو سالمت روان بین  ی رارابطه نزدیک

 (. 1111؛ راتر،1118)هتی، به نتایج تحصیلی دست پیدا می کنندعزت نفس و بهزیستی اجتماعی 

احساس را تجربه می کنند ،  سالمت روان و سالمت اجتماعیعالوه بر موفقیت تحصیلی، کودکان و نوجوانانی که 

(. برعکس کودکانی که 1118)گاتمن و فینیستین، ارتباط با خانواده  و دوستانشان گزارش می دهندرضایت بیشتری را در 

ند که  این موضوع آن ها را در معرض قرار دارترک تحصیل و  اُفت تحصیلی،بیشتر در معرض  ،دارند اختالل در سالمت روان

 قرار می دهد. در آینده و بیکاری خشونتو  یبزهکارمصرف مواد، ء ، سواشتغال به کار غیرقانونی آسیب هایی مثل

 ،مناسب کودکاناجتماعی و عاطفی  رشدروان دانش آموزان ایفا می کنند.  سالمتبنابراین مدارس نقشی اساسی در 

افزایش می دهد. چنین نیز معلمان را در  کارایی و رضایتدر آنها می شود و احساس  پیشرفت تحصیلی منجر بهمستقیما 

آن را تقویت می و می باشد  ازگاربا ماموریت آموزشی مدارس نیز سدرس،  های در کالسکودکان روان  سالمت پیشرفتی در

آموزش  روان ی که در حوزه سالمتنیاز به معلماناین احساس ، نیز (. در کشورهای پیشرفته ای همچون کانادا1111)ویر،کند 

بهداشت روان مدارس وابسته به دانشگاه  )مرکزباشند، دیده شده است این خصوص داشته رویکرد فعاالنه تری در دیده باشند و 

 (. 1111غرب،

 دهند؟بروان دانش آموزان اهمیت  سالمتچرا مدارس بایستی به 

  س  وحذف درمردودی و تحصیلی، کاهش موفقیت باال بردن میزان 
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  (.1118فینیستین،)گاتمن و  تحصیلی آن ها رابطه دارد نتایجسالمتی کودکان با 

 یمقدار زیاد)برای مثال میزان دلبستگی به مدرسه، میزان مشغولیت و تعهد او به موضوع درس( به  تالش دانش آموز 

 بیشتر همبستگی دارد.موفقیت تحصیلی با 

  د،نمتمرکز بوده ادیده شده که مدارسی که از مهدکودک تا دوره دبیرستان بر یادگیری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی 

 شان موثر واقع شوند. رفتار و عملکرد تحصیلی ارتقاء به مدرسه، دانش آموزان نگرش توانسته اند در ارتقاء 

 در همساالن که سالمت روانشناختی و مهارت های زندگی را افرادی از گروه دار با ا)شامل روابط معن رشد اجتماعی

را افزایش دهد، در حالی که فشار آنان تحصیلی  وفقیتمو تحصیلی بهبود می بخشند( می تواند انگیزه دانش آموز 

از کارهای مدرسه، ممکن است منجر به اخراج دانش آنها همساالن یا عدم رضایت اجتماعی افرادی از گروه منفی 

 (1111؛ نیکوالس و وایت 1118)استوارت، گردد و ترک تحصیلش آموزان

 ساعت از مهدکودک  15111)راتر تخمین زده است تقریبا  کنند دانش آموزان زمان قابل توجهی را در مدرسه سپری می

 . قرار دارند دسترس در روانحوزه سالمت در  ت پیشگیرانه و درمانیتا اتمام تحصیل(. بنابراین برای مداخال

 در مدارس، عوامل خطر و پیامدهای کودکان تاب آوری کننده در برابر آسیب و افزایش میزان  تقویت عوامل محافظت

 نفی را برای دانش آموزان آسیب پذیر کاهش می دهد. م

 خواهد شدنوجوانان در خشونت و بزهکاری میزان به کاهش منجر روان در مدارس  سالمت ءارتقا. 

 هباین کودکان  رویکردی و همچنین در تغییر پزشکمدارس در شناسایی و تشخیص کودکان مبتال به بیماری روان 

  ایفا می کنند.نقش اساسی  نتایج مثبت، و در نتیجه دستیابی به تحصیل

  برای دانش آموزانی که نیاز به کمک دارند،  محیطی  ی درمانیبیمارستان ها و مطب هامحیط نسبت به محیط مدارس

 است.   ل امن ترآشناتر و درعین حا

  اشد. نگیز و پراسترس ببسیار چالش برا ممکن است برای معلمانروان دارند   اختالالت سالمتکارکردن با کودکانی که

 کاهش شکل گیری خاطرات منفی هیجانی دانش آموزان می تواند منجر به افزایش رضایت و  سالمتباال بردن میزان 

 در میان معلمان گردد. 

 ه ب فیزیکیرژیم های غذایی سالم، فعالیت  به طور مثال) موثرند توسط دانش آموزان مدارس در اتخاذ رفتارهای سالم

 بزهکاری(. این گونه رفتارها کیفیت زندگی را در طول عمر بهبود می بخشند. خشونت و  جای سوء مصرف مواد،

  برقرار می کننددر مدارس همساالن افرادی از گروه کودکان اغلب روابط عمیق و پایداری با معلمان، کادر مدرسه و 

 این روابط محافظت کننده و حمایت کننده هستند.  که

 و در فعالیت  نشان بدهندیاد می گیرند که خودشان را  های وابسته به مدرسه مدرسه و انجمن کارهایدر  ش آموزاندان

ا در رق اجتماعی و اعتماد به نفس انگیزه احساس همبستگی، تعلّیات این تجرب مشارکت داشته باشند.های اجتماعی 

 یش می دهند. افزاآینده برای مشارکت اجتماعی و پربار در جامعه  آنها

 

 مخاطبان مورد هدف 

راهنما در اصل برای کسانی تدوین شده است که به نوعی  در فرآیند آموزشی درگیر هستند، از جمله کتابچه  این

معلمان، مدیران مدرسه، پرستاران، کارکنان اجتماعی، مشاوران مدارس، و همچنین سیاست گذاران حوزه آموزش و پرورش و 

 مردم نهاد مرتبط با این حوزه. فعاالن سازمان های
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به همراه ابزارهای آموزش کمکی شامل اسالید و برگه های آموزشی مورد استفاده قرار گیرد. منابع اضافی این کتابچه می تواند 

 نیز در قسمت ضمیمه در دسترس هستند. 

 

 اهداف این کتابچه 

 کمک به مربیان برای درک اهمیت موضوع سالمت روان در مدارس 

  افزایش آگاهی مربیان در خصوص مراحل رشد و نمو روانی کودکان 

 ادغام برنامه سالمت روان در مدارس مروّج سالمتی 

 فراهم آوردن راهبردهای مدیریت رفتاری متناسب با سن کودکان شامل سازماندهی ذهنی و مدیریت رفتارهای مخرب 

 دریافت درکی درست از شیوه  ارتقاء سالمت روان در مدارس 

 شناسایی نشانه های خطر بیماری روانپزشکی در دانش آموزان و افتراق آن از بدتنظیمی های هیجانی 

  فراهم آوردن مداخالت مناسب برای انواع اختالالت روانپزشکی 

  فراهم آوردن منابع بیشتر برای استفاده مربیان 

 

 ی استفاده از این کتابچه راهنما

این کتابچه قصد دارد تا به عنوان راهنمایی برای مربیان به منظور حمایت بیشتر از نیازهای مرتبط با سالمت روان 

دانش آموزان و برداشتن قدم های کاربردی و قابل اجرا در محیط مدرسه قرار گیرد. ما مداخالت و حمایت هایی را تایید می 

ل اجرا باشند. در این کتابچه، دو مدل ارائه شده است که هر کدام می توانند جداگانه کنیم که می توانند با هزینه نسبتا کمی قاب

 استفاده شوند. این کتابچه قصد دارد به عنوان راهنمایی دقیق و کاربردی مورد استفاده قرار گیرد. 

 ته است.را به منظور کمک به خواننده در حین خواندن کتاب به کارگرف تصویرینشانگان یک این کتابچه 

 این عالمت نشان دهنده موارد قابل اجرا شامل توصیه های کاربردی یا مداخله هایی است که قابلیت اجرا دارند. 

 سال است.  8بیشتر قابل اجرا برای کودکان کمتر از  این عالمت نشان دهنده موارد 

 ل است. سا 11این عالمت نشان دهنده موارد بیشتر قابل اجرا برای نوجوانان باالی 
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 ماجول یکم: رشد اجتماعی هیجانی دوران کودکی

 

کودکان دائما در حال تغییر هستند. این تغییر از روزی که متولد می شوند شروع می شود. کودکان در حیطه های 

گوناگون رشد می کنند، اما این حیطه ها به طور همزمان رشد نمی کنند. برای مثال مهارت های زبانی آن ها ممکن است زودتر 

اجتماعی شان رشد کند. درک رشد کودک همچنین در افتراق رشد بهنجار  از توانایی های بدنی )رشد حرکتی( یا مهارت های

 از رشد نابهنجار و از این رو در درک تفاوت رفتار بهنجار و رفتار نابهنجار مفید می باشد. 

 

 . حیطه های رشد کودک 0شکل 

 

 

 

  

  

 رشد حرکتی

 رشد حرکات اصلی

 ظریف  رشد حرکات

هایی همچون  کردعملکارکرد گروه ماهیچه های بزرگ که مسئول 

 راه رفتن هستند.

کارکرد گروه ماهیچه های کوچک همچون ماهیچه هایی که 

 مسئول به دست گرفتن مداد هستند.

 رشد شناختی
 هایی همچون حافظه، استدالل، حل مساله کردعمل

 رشد کالمی
 درک کالم

 بیان کالم

 تونایی درک آن چه دیگران می گویند.

 توانایی بیان کردن 

 توانایی ایجاد ارتباط و تعامل با دیگران رشد اجتماعی

 ؛ برای مثال توانایی کنار آمدن با ناکامی  صفات شخصیتی رشد هیجانی
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به طور منحصر به فردی با محیط خود سازگاز می شوند. در طی آن افراد و  اتفاق می افتدفرآیندهایی  رشد به صورت

به طور کلی رشد کودک به چند مرحله تقسیم می شود، با این وجود مراحل رشد به طور کامل قابل مشاهده نیستند؛ کودکان 

بدهند. بنابراین رشد  ممکن است مخصوصاً زمانی که تحت استرس قرار دارند، پس رفت کنند و مهارت هایشان را از دست

 پویاست و دانش آموزان حتی اگر از لحاظ تقویمی هم سن باشند، همچنان در یک طیفی از مراحل رشد قرار دارند. 

درحالی که تمرکز این کتابچه بر دانش آموزان است، اما رشد اولیه کودکان پیش دبستانی نیز می تواند حوزه هایی را آشکار کند 

که نیاز به مداخله سریع داشته باشند؛ به عالوه تمرین فرزندپروری در طی این سال های اولیه می تواند کودکان را برای بهره 

 یه تحصیل آماده سازد. بردن از تجارب سال های اول

هیجانی پیش دبستانی ها، کودکان و نوجوانان و بر آنچه مربیان می توانند برای حمایت از چنین  -این کتابچه بر رشد اجتماعی

 رشدی انجام دهند متمرکز است. 

 

 مراحل رشد 

 

 

 

 

 

 

 

 رشد پیش از تولد 

  ،بارداری سالم، کودک را برای شروع رشدی سالم مهیا می کند. به حداقل رساندن قرار گرفتن مادر باردار در معرض استرس

 بیماری و مواد آسیب زا برای جنین همچون الکل، سیگار، و داروهای غیر ضروری، امری مطلوب است.  

 باشند. تدابیر مراقبتی فشرده می تواند نظارتی پیوسته   عوارض مربوط به زایمان ممکن است در رشد بعدی کودک تاثیرگذار

 بر رشد کودک و کسب مهارت های رشدی در سنین مختلف ایجاد کند. 

  بافت یا شرایطی که کودک در آن به دنیا می آید، می تواند مهم باشد؛ برای مثال آیا بارداری در زمانی که خانواده استرس

اده است؟ آیا بارداری برنامه ریزی شده بوده است؟ آیا والدین در انتظار کودکی با شدیدی را تجربه می کرده است، رخ د

جنسیت معینی بوده اند؟ آیا عوامل استرس زای دیگری در طی بارداری مادر وجود داشته است؟ )برای مثال وجود بیماری 

 تک فرزند است یا خواهر و برادر هم دارد؟ در دیگر اعضای خانواده، جابجایی مکانی و یا جدایی والدین و غیره(. آیا کودک 
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 : تکالیف رشدی کودکان پیش دبستانی 0-0

  اجتماعی و هیجانی ویژگی های مهم راهبردهایی برای ارتقای رشد سالم

 بازی کردن 

 کتاب خواندن و آواز خواندن با بچه ها 

 هاملحق شدن به بازی آن 

  حتی اگر با هم بازی ) همساالن سایر در کناربه بازی  آنهاتشویق

 (نکنند

  وجود دارد نوبتدر آنها ه کبازی های پایه انجام دادن 

  انجام دهد به تنهایی که می تواند خودشخواستن کارهایی از کودک 

 .)مانند در آوردن کفش ها یا کنار گذاشتن کتاب(

 دندر مقابل غریبه ها خجالت می کش. 

 دنکن، گریه راقبرفتن م ممکن است هنگام. 

 یا افراد مورد عالقه ءمانند اشیا؛ دنترجیحاتی دار 

  ت ممکن اس برایشان قصه بگویید، دوست دارندهنگامی که

 .دندهبشما دست به خودشان کتابی 

  صداها و حرکاتبرای جلب توجّه شما یا دیگران، ممکن است 

 تقلید کنند.را  افراد

 س لباند در ند تا بتوانآورردممکن است را  انبازو یا زانوانش

 .دنپوشیدن کمک کن

  می کنند.بازی 

ول
ل ا

سا
 

 داند بکودک  شرایط مورد نیاز برای انجام امور روتین را فراهم کنید تا

 .منتظر چه چیزی باشدباید که 

  قبل از به اتمام رسیدن یک فعالیت، کودک را نسبت به فرارسیدن

 زمان پایان آن آگاه کنید.

  به آنها اجازه دهید  کنیداستقالل رو به رشد کودکان را تشویق(

 .را امتحان کنند( ییخودشان به تنهایی چیزها

 به رفتارهای مطلوب بیشتر از رفتارهای نامطلوب توجه کنید. 

 اغذ کمثال بگوید که ) فراهم کنید کودک برای انتخابرا  گزینه هایی

 آبی یا قرمز را می خواهم(

 احساساتشان را نامگذاری کنند و نسبت  به کودکان کمک کنید که

 به آنها آگاهی پیدا کنند.

 تقلید می کنند. از بزرگساالن و کودکان بزرگتر 

 دنمی شو  هیجان زده ،دیگران کودکبا  در همراهی. 

 دنمی شوتر مستقل  به مرور. 

  مکن است، و حتی مدنکنار کودکان دیگر بازی می کندر 

 .دنگران کنبا دیکردن شروع به بازی خودشان 

  یکی از راه های ابراز کالفگی و احساس ناکامی در آنها، ایجاد

 قشقرق است.

وم
 د

ال
س

 

  تشویق کنیددر آنها بازی های گروهی را. 

  را آماده کنید تانمخالفت ها و رفتارهای چالش برانگیز خودبرای. 

  از کودک انتظار داشته باشید تا مسئولیت های ساده ای داشته باشد

 .قوانین پایه پیروی کندو از 

  محدودیت هایی ایجاد کنید و به آن وفادار باشیدبرای آنها. 

 ایش هبه کودک کمک کنید تا مسئولیت پذیر باشد و پیامد های رفتار 

 .دبفهمرا 

  فراهم کنیداو فضایی را برای ابراز هیجانات. 

 فرصت هایی را برای صحبت درباره ی خود و خانواده فراهم کنید. 

 را در او تقویت کنید. د به نفساعتما 

 افزایش دهید به تدریج در او میزان استقالل را. 

 فراهم کنیداو را برای بازی و استراحت  مناسبی مکان. 

 برای کودک و با کودک کتاب بخوانید. 

 هستند. عالقمند به تجربه های جدید 

 ندنبا کودکان دیگر همکاری می ک. 

 می شوند. خالق ترخیالی های در بازی  مرور به 

 دنمی شوتر مستقل  به مرور. 

 دنخیال و واقعیت تمایز قائل شودنیای د بین ناغلب نمی توان. 

 هستند. گاهی موافق قوانین هر از 

  ا بمشتاقانه از شما تقاضاهایی دارند و گاهی هم گاهی اوقات

 .دنهمکاری می کنشما در کارها 

 دنباش اند مانند دوستانشنخواهممکن است ب. 

 

 

 

 5 تا 3
ال

س
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  :سال ( 06تا  2: تکالیف رشدی کودکان دبستانی )6-0

 سالگی به مدرسه می روند،  از آن ها انتظار می رود که بتوانند:  6ر سن دزمانی که کودکان 

  .کنار و به همراه همساالن بازی کنند و فضا و مرزهای بین آن ها را نیز مراعات کنند 

  ،و گاهی برنده شوند و گاهی ببازند.با همساالن بازی و ورزش کنند 

 .نقش متناسب با جنسیت خود را اتخاذ نماید و به شیوه ای لباس بپوشند که مطابق جنسیتش باشد 

  پرورش دهند )همینطور حروف/صداها ، شماره ها و چگونگی ترکیب بتوانند مهارت های خواندن، نوشتن و ریاضیات را

 حروف/نمادها را بدانند(.

 عمول روزانه را کسب کرده باشند، از جمله خوردن غذا، تنهایی به حمام رفتن و منتظر نوبت خود ماندن مهارت های م

 در میان دیگران. 

  کالفه می شوند، از بزرگساالن خود در این خصوص بپرورانند، و زمانی که بتوانند در ذهن را  غلطمفهوم درست و

 کمک بگیرند. 

  بتوانند در خود افزایش دهند تا تکالیف را دنبال کرده و در نهایت بتوانند به طور استقالل و خودمختاری را به تدریج

 کامل آنها را به انجام برسانند. 

  اشته باشندموثری دتعامل با همساالن خود و کارکنان مدرسه بتوانند. 

 مراحل رشد کودکان دبستانی :

  اجتماعی و هیجانی ویژگی های مهم راهبردهایی برای ارتقای رشد سالم

  انجام بازی های غیر رقابتی را در او تشویق کنید و کمک

 ایجاد کند.  برای خودش کنید تا هدف های فردی

 .توجه مثبت زیادی را به او نشان دهید 

 .اجازه دهید قوانین را بتواند معنی کند 

  درباره تسلط داشتن بر خود و توان گرفتن تصمیم های

 درست با او صحبت کنید. 

  درباره چرایی اهمیت صبور بودن، به اشتراک گذاشتن و

 صحبت کنید.با او احترام به حقوق دیگران 

 

 

 .استقالل قابل توجهی دارند 

  از جمله ترس های رایج در آنها مشکالت خانواده، شکست خوردن، و

 شدن است. احساس طرد 

  دوستانشان اغلب از گروه همساالن، همسایگان نزدیک  و هم جنس

 هستند. 

  .توجه و مراقبت بیشتری نسبت به دیگران نشان می دهند 

  به کودکان کوچک تر دستور می دهند ولی از کودکان بزرگ تر پیروی

 می کنند. 

 .می تواند دیدگاه دیگران را بهتر درک کنند 

  .می توانند خودشان را از لحاظ ظاهر، فعالیت و دارایی توصیف کنند 

 .فوران خشم کمتر و تحمل ناکامی در آنها بیشتر است 

  .یاد می گیرند چگونه تعارضاتشان را با همساالن حل کنند 

 .خودآگاهی بیشتری پیدا کرده اند 

 .برای جلب توجه بزرگساالن ممکن است حرف های نامربوطی بزنند 

 ی تصمیمی می گیرند، کنترل درونی در آنها شکل می گیرد.وقت 

 .ممکن است هنوز از تاریکی و هیوال بترسند 

6 
 8تا 

ال
س
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  اجتماعی و هیجانی ویژگی های مهم راهبردهایی برای ارتقای رشد سالم

  به آن ها آموزش داده شود تا از بازخوردهایی که به آنها می

مستقیم بپرسید: دفعه بعد چگونه به دهید، یاد بگیرند )مثال 

 شکل متفاوتی عمل خواهی کرد؟(

  همیشه نسبت به احساساتی که در برابر اظهارات شما نشان می

 دهند، هوشیار باشید. 

  .به موفقیت هایشان بازخورد مثبت بدهید 

  فعالیت هایی را برای انجام دادن به او پیشنهاد بدهید که به او

 ها به خودش افتخار کند. کمک کند بابت انجام آن

  بین فعالیت هایی که با انرژی زیادی همراهند و فعالیت هایی

 که به آرامی انجام می شوند تعادل برقرار کنید. 

  برنده شدن، پیش افتادن و اول شدن برایش ارزش دارد )برای مثال

 رئیس بودن، ناراحت شدن از باختن در یک بازی( 

 از والدشان دلبستگی پیدا می کنند  اغلب به یک بزرگسال دیگر غیر

 ) مثال معلم ، رهبر انجمن ، مربی ورزش(

  از قهرمان جدیدشان زیاد حرف می زنند و سعی می کنند مثل او

رفتار کنند، تالش می کنند او را خشنود کنند و توجه او را جلب 

 کنند. 

 .تحت تاثیر گروه همساالن و خانواده خود قرار دارند 

 نی خدشه دار شده و نوسانات خلق طبیعی هستند.  احساسات به آسا 

 .نسبت به بازخوردهای منفی حساس هستند 

 .به سختی با شکست کنار می آیند 

9 
تا 

21 
ال

س
 

 

 
ز اشایع تر هستند و برخی   این مشکالت، عادی و برخی از مشکالت زیادی پیش بیاید. ممکن است سن، در این 

د که باشد. مربیان بایستی توجه داشته باشن توسط یک فرد متخصصممکن است نشان دهنده نیاز به بررسی دقیق تر مشکالت 

ت شدّ و انزمفراوانی،  درصلی تفاوت ا .کودکان هستندعادی رشد بعضی دیگر، بخشی از  هستند، امابعضی رفتارها نگران کننده 

 کنند. به خوبی طیرا  عادی و شایع دوران رشددانش آموزان کمک کنند  تا چالش های قرار است به  معلمان است. هارفتاراین 

برای مثال طبیعی آنها به دانش آموز یاد می دهند که چه رفتارهایی مورد قبول هستند و چه رفتارهایی را نباید انجام دهند. 

ها عالقه مند تمرکز بر فعالیت هایی که به آن  سال مشکالتی در تمرکز کردن برای مدت طوالنی یا 11تا  6است که کودکان 

شکل جدی م معرض، در شته باشدمشکل دانیز اما کودکی که در تمرکز کردن بر فعالیتی به مدت کوتاه  نیستند، داشته باشند،

 علمانمنیز  دهنوز توانایی کامل برای تنظیم هیجانات خود را ندارند، لذا در این موارسال  8تا  6، کودکان همچنین .تری است

 دهند. باهمیت  پایدار در طول زمان، و شدید، تکرارشوندهبایستی به واکنش های هیجانی 
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  ابتداییسنین نابهنجار کودکان  مشکل سازرفتارهای  ابتداییسنین بهنجار کودکان  مشکل سازرفتارهای 

 ) نیاز به بررسی بیشتر دارد(

  جنگ و دعوا با خواهر و برادرها و یا همساالن 

 و زنان  کنجکاوی درباره قسمت های بدن مردان 

 محدودیت ها  عبور کردن از قوانین و 

 توجه و تمرکز محدود 

  پیرامون پذیرفته شدن یا طرد شدننگرانی 

  دروغ گفتن 

 عدم پذیرش مسئولیت رفتارهای خود 

 پرخاشگری شدید  

  آسیب جدی به خود و دیگران 

 ترس های شدید 

  امتناع از رفتن به مدرسه / هراس از مدرسه 

 پایدار در طول زمانو  شدید، تکرارشونده واکنش های هیجانی 

  حتی برای پنج دقیقه یک فعالیتناتوانی در تمرکز بر 

 )الگوهای رفتاری بزهکارانه )دزدی، تخریب اموال دیگران 

  آتش زدن، آتش سوزی ایجاد کردن 

 

 :(سال 01تا  06تکالیف رشدی دانش آموزان  دبیرستانی ): 3-0

 

 
)  ودآغاز می شدر سنین پایین تری بلوغ امروزه  .با بلوغ شروع می شودنوجوانی  .نوجوانی زمان تغییرات اساسی است

را تجربه می کنند که درطی آن از والدین خود جدا می شوند از رشد حل پیچیده ای اسالگی(. نوجوانان مر 11تا  11معموال بین 

. طی این مراحل، نوجوانان اغلب هویت های مختلف را در نظر می گیرند و هویتی تا جایگاهشان را در میان همساالن پیدا کنند

 :رتند ازعبا که در طی نوجوانی روی می دهند هایی فعالیتبرخی از  که با آن راحت تر هستند را می پذیرند.

  رسیدن به روابط پخته تر با همساالن 

  اتخاذ نقش اجتماعی مردانه یا زنانه 

  پذیرش توانایی های فیزیکی بدنی و استفاده موثر از بدن 

  )رسیدن به استقالل عاطفی )استقالل از والدین و از دیگر بزرگساالن 

  آماده شدن برای ازدواج و زندگی خانوادگی 

 رآمد و انتخاب یک شغل آماده شدن برای کسب د 

 کسب یک سری ارزش ها و اصول اخالقی به عنوان راهنمای رفتار 

 شکل گیری رفتاری معتبر به لحاظ اجتماعی  

 

dashti
Sticky Note
سن بلوغ در دختران و پسران متفاوت است. باید این نکته مورد توجه قرار گیرد
علاوه بر اینکه در عنوان،گروه سنی12 تا18  سال هدف هستند اما متن به شروع نوجوانی از سن 10 تا 12 سالگی اشاره کرده است

dashti
Sticky Note
به جای فعالیت ها تغییرات یا مشابه آن استفاده شود

dashti
Sticky Note
بهتر نیست پیرو سند "همکاری بین دستگاهی آموزش خانواده در مقطع قبل از ازدواج ویژه دانش آموزان"به جای آماده شدن برای ازدواج، به آمادگی برای کسب آموزش های لازم قبل از ازدواج اشاره کرد؟ .

dashti
Sticky Note
در کل متن بهتر است به جای دبیرستان از مقطع متوسطه استفاده شود
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 مراحل رشد دانش آموزان دبیرستانی

                                      اجتماعی و هیجانی   ویژگی های مهم            رشد سالم ءراهبردهایی برای ارتقا      

 ایجاد کنید .ی او راب فضایی از احترام، اعتماد و صداقت 

 .به حوزه خصوصی او احترام بگذارید 

  گاهی خودتان را جای او بگذارید، سعی کنید درکش کنید و با او

 همدلی کنید.

 ن آیا ایکه  مشاجرات خود را با او نقد کنید. مثال از خود بپرسید

 دارد؟ دعوا کردنارزش  موضوع واقعاً

  مراقب سطح انتظارات خود باشید. رفتار غلط نوجوان را به عنوان

 رفتاری معمول در نظر نگیرید. 

 .عالئم خطر رفتارهای خطرناک را بشناسید 

  رخ می دهد، توجه کنید. او به تغییراتی که در رفتار 

  رسیده است. سطح باالیی از خود آگاهیبه  

  یاحساسات و هیجانات تا به حال هیچ کسی است فکر کند کهممکن 

 تجربه نکرده است. که او تجربه کرده است را 

 این نمی تواند برای من اتفاق بیفتد" ممکن است به اصل غلط" 

 باور داشته باشد. )شکست ناپذیری(

 .معموال در جستجوی علت پدیده ها هستند 

  .گرایش به عدالت پیدا می کنند 

 د هویتی را تعیین می کنند. برای خو 

 می شوند.  مستقل و خودمختار 

 می کنند.  روابط صمیمی برقرار 

  .با جنسیت خود احساس راحتی می کنند 

 

ازجمله نوسانات خلق،  عادی او محسوب می شوند؛بخشی از رشد  ، با وجود مشکل ساز بودن،برخی رفتارهای نوجوانان

عبور کردن از قوانین و محدودیت ها و تعارضات با همساالن. معلّمان باید رفتارهای مشکل احساسات خود، درگیری با افکار و 

ساز نابهنجار را شناسایی کنند چرا که این رفتارها ممکن است نشانه ابتال به یک اختالل روان باشد. در صورتی که معلمان 

ند تا موضوع را با یک متخصص سالمت روان در میان بگذارند. متوجه عالئم هشدار در نوجوان شوند،  باید به والدین او اطالع بده

 می گذرانند. معلمان ممکن است قبل از والدین متوجه مشکالت نوجوان بشوند، چراکه وقت بیشتری را در طول روز با آنها

 

 : رشد اخالقی 4-0

ت موقعی درهت تصمیم گیری و استفاده از این دانش در جتشخیص درست از غلط رشد اخالقی شامل توانایی فرد در 

. ر از چندین عامل محیطی استثأشکل می گیرد و مت هیجانی، طی مراحلیدشوار است. اخالق همانند رشد اجتماعی  های

 نظریه پردازان متعددی همچون ژان پیاژه و لورانس کلبرگ مراحل رشد اخالقی را توصیف کرده اند.

  

dashti
Sticky Note
مطابق فلوچارت ارجاع باید عمل شود. مطابق فلوچارت ارجاع، اولین اقدام اطلاع به والدین و بلافاصله مشاوره با متخصص سلامت روان نیست
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  اخالقی سالمراهبردهایی برای رشد  رشد اخالقی بهنجار

  )کودکان دنیا را از دریچه نمادهای قدرت خود )والدین و معلمان

 که اخالق مدار هم هستند، می بینند.

 .قوانین به شکل قطعی و عبور ناپذیر درک می شوند 

  درک کودکان از این که چرا این قوانین باید اجرا شوند در کل

براساس درک آن ها از پیامد های مرتبط با شکستن قوانین مانند 

 تنبیه شدن، می باشد. 

 ای او باشید.نید با رفتار خود، الگوی خوبی برسعی ک 

 .دالیلی  را که در پشت قوانین نهفته هستند به کودکان توضیح دهید 

  .به آن ها نشان دهید که یک رفتار می تواند از رفتار دیگر بهتر باشد 

 از داستان گویی  ،م گیری اخالقییبرای ترسیم موقعیت های تصم

 استفاده کنید.

  کودک را برای پیروی از یک قانون تشویق کنید و توجه او را به

متوجه شدی " مثال: جلب کنید. ششده در اطرافیان احساس ایجاد

ی اسباب بازی هایت را با سارا تقسیم کردی، او چه احساسی که وقت

  "پیدا کرد؟

  کودکان را تشویق کنید تا با دیگران ابراز همدردی کنند، برای مثال

 فرستادن یک هدیه برای آن ها هنگامی که بیمار هستند. 

از 
ر 

مت
ک

21 
ال

س
 

  می  هماز نقطه نظر دیگران را موقعیت ها وقتی به تدریج کودکان

  بینند، توانمند می شوند و نگاه اخالقی آنها تغییر می کند.

 مطلق فکر می کند و تصمیمات اخالقی و  "سیاه و سفید"کمتر

 متناسب با شرایط اتخاذ می کند.

  کودکان به طور کلی قوانین اخالقی را به عنوان قوانین اجتماعی

ه بکه  شکل می گیرند ابزراهاییکه از طریق آن ها می شناسند 

  نفعت جمع کمک کنند.م

  امری کودکان همچنان احساس می کنند که پیروی از قوانین

 برای منفعتهستند  درواقع ابزاریاین قوانین  اما ،ضروری است

 د. بایستی اطاعت شون نه دستورات انعطاف ناپذیری که صرفاً ،جمع

 بر اساس  صرفاًنباید  یشانکودکان درمی یابند که انتخاب ها

 امد های منفی صورت گیرد. از پی شانترس

 که در کارهای مختلف داوطلب شوند تشویقشان کنید. 

  ترسیم دانش آموزان را  به بحث کردن پیرامون موقعیت های اخالقی

 کالس را به دو گروه تقسیم کنید می توانید تشویق کنید. شده سخن

 زایایدرباره م که بتوانند باشدکه هر کدام نماینده یک دیدگاه متفاوت 

 هر یک از دیدگاه ها بحث کنند.

  از مطالعات اجتماعی و نمونه های تاریخی به منظور مطرح کردن

 موضوعات پیچیده اخالقی و اجتماعی استفاده کنید .

 

 

 

 

 

از 
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 رشد و تکامل مغز و عملکرد تحصیلی: : 0-5

برای درک بهتر رفتار کودکان و نوجوانان، داشتن اطالعاتی در زمینه رشد و عملکرد مغز، می تواند کمک کننده باشد، 

چرا که گاهی برخی مشکالت ساختاری در نواحی خاصی از مغز موجب تغییراتی در رفتار انسان می شود. برای مثال، یکی از 

تصمیم گیری و توانایی کنترل رفتار در فرد نقش دارد. به این عملکرد مغز،  قسمت های مغز به نام لوب پیشانی، در توانایی

عملکرد اجرایی می گویند. توانایی های دانش آموزان در حل مساله و کنترل رفتارهای تکانشی و هیجانی نیز به این قسمت از 

 مغز مرتبط است. 

 

 تفاوت ها در عملکرد مغز و تأثیر آن بر رفتار: 

تحت تاثیر شرایط خاصی ممکن است نواحی خاصی از مغز، از همان بدو تولد نقص های کوچکی داشته باشد که بر 

چگونگی عملکرد تحصیلی کودکان تاثیر بگذارد. برای مثال ممکن است کودکی  در ناحیه ای از مغز که مربوط به زبان، تکلم و 
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د بر توانایی کودک در تکلم یا چگونگی درک او از محیط تاثیر بگذارد. است نواقصی داشته باشد. این می توان "تحلیل حواس"

بنابراین چنین کودکی ممکن است نیازمند کمک در صحبت کردن باشد یا اینکه الزم باشد معلم به روش های دیگری به او 

ه باشد. داشت "ردازش حواسپ"کمک کند تا بتواند آنچه را که فراگرفته است، بیان کند.  همچنین کودک ممکن است مشکل در 

در این صورت درک  او از محیط متفاوت از درک دیگر کودکان  خواهد بود.  کودکی که در پردازش مشکل دارد ممکن است 

یک مفهوم را متوجه بشود اما نتواند در پاسخ به یک سوال کالمی، آن را شرح دهد. در یکی از انواع مشکالت پردازش حواس، 

داشته باشد، مانند دشوار بودن تحمل نور طبیعی، صداها،   "حساسیت بیش از اندازه"محیط فیزیکی اش  کودک ممکن است به

لمس شدن و عدم تمایل به نگاه کردن مستقیم در چشمان افراد. در چنین شرایطی کودک ممکن است عصبی و برانگیخته به 

ی توانند با نشستن در قسمتی از کالس که نور مستقیم نظر بیاید و گاهی وقت ها نتواند سر کالس بنشیند. این کودکان م

کمتری می گیرد، یا دور نگه داشتن نیمکتشان از دیگران، خودشان را با محیط وفق دهند. به عالوه ، معلم بایستی بداند که 

 هنگامی که کودک تماس چشمی برقرار نمی کند به معنی بی اعتنایی او نیست. 

اثر حوادث ممکن است پیش بیایند، مانند تصادف کردن، و آسیب جدی به مغز.  برخی مشکالت ساختاری مغز در

تجربه یک واقعه آسیب زای روانی نیز ممکن است باعث شکل گیری مشکالتی در برخی نواحی مغز شود. این تغییرات ممکن 

داشته باشد. مثال ممکن است ناحیه است دائمی نباشند، اما مهم است که معلم این تغییرات احتمالی در رفتار کودک را در نظر 

آسیب دیده مغز در اثر یک جراحت مغزی پس از تصادف، بخشی از لوب پیشانی باشد، که در این صورت ممکن است کودک 

دچار مشکالتی در کنترل رفتار بشود. تغییرات ساختاری حتی در مغز کودکی که به صورت تکرارشونده ای در معرض تجاوز و 

رار دارد نیز ممکن است به تدریج رخ دهد. چنین کودکی همواره در وضعیت برانگیختگی و بیم و هراس قرار یا تعرض جنسی ق

 دارد، عالوه بر مشکالتی در خواب، خلق  سایر عملکردهای فرد، دچار اختالل در توجه و تمرکز نیز ممکن است بشود.  
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 (از اختالل و پیشگیریسالمت   ءروان ) ارتقا ترویج دهنده سالمتمدرسه های : 6ماجول 

متغیر مهم و تاثیرگذار در موفقیت یک به عنوان  هیجانی دانش آموزان ء سالمتبه طور فزاینده ای بر ارتقا مدارساین 

از  دانش آموزبر یادگیری اجتماعی ، هیجانی و تحصیلی این مدارس برنامه هایی خواهند داشت که . هستندتمرکز متحصیلی 

د. نبخش را بهبود میاو نسبت به مدرسه، رفتار و عملکرد تحصیلی دانش آموز نگرش و مهد کودک تا دبیرستان تمرکز می کنند، 

در ها آنآسیب پذیری و اثرات قربانی شدن کودکان، در محافظت از کودک در برابر رس همچنین می تواند امد ی اینحمایتنقش 

 (.1111؛ ااستدلر،1111)داریفوس،نقش مهمی را ایفا کند ، مواد و ترک تحصیلسوء مصرف برابر 

 ،ی بازی می کنند. دانش آموزان از مقطع ابتدایی تا دبیرستانیارتقابسیار مهمی در چنین فرایند  جایگاهمدارس  این

دانش آموزان، همزمان با نقش آموزشی خود برای ی گذرانند. معلمان مدر مدرسه از اوقات خودشان را ساعت  15111 حدوداً

و  اتبرخورد با تعارضو  زندگی همچون مدیریت هیجانی، ی را درمهارت های مهمو دانش آموزان،   برای آنها الگو نیز هستند

 .   آنها برگرفته از معلمان استاخالقی خصوصیات   گیرند ومی  فرا ها را در واقع از آنها ناکامی

 سالمت روان عبارتند از:  هندهترویج دهنده و ارتقاءد مدارس سه ویژگی مهم

  رفتن درنظر گاعتماد، یکپارچگی و  بر نیتفرهنگ مب پرورش یکبر  کزرمتم و متعهد که رهبریارشد داشتن یک تیم

 وارزشمند  مندی هایشتوان فارغ ازدر آن هر کودکی  وفراهم می کند  برای افراد برابر های فرصت ،است نظرات همه

 محترم شمرده می شود. 

 از دانش آموزش، و آموزش  کادر غیر آموزشی و همه کسانی که در مراقبتاعضای  معلمان ودر آن  فرهنگی که پرورش

  شمرده می شوند.نقش دارند، ارزشمند و نظارت بر آنها 

  زورگویی )قُلدری(همچنین و  یمهم رفتار در ارتباط با حوزه هایمدرسه  و برنامه ریزی کالن در سطحسیاست گذاری 

 . می شودتایید و اجرا  ،تنظیم صورت شفافیبه که 

 رشد و  و آموزشی سرفصل های بین و جامع داشته باشند رویکردی مدارس در تحصیلی ریزان برنامه که است مهم

 .کنند برقرار دانش آموز تعادل اخالقی و اجتماعی پرورش

 (:6111)مینهاس، ویژگی های یک معلم خوب  

 متناسب با مرحله رشد و الگوهای رفتاری مورد انتظار را کودک را می داند و تکالیف  و تکامل مراحل گوناگون رشد

  در نظر می گیرد.کودک 

  به او انعکاس می دهد( و آنها را و را می تواند درک می کند، ت کودک احساساند )کدانش آموزان همدلی می تواند با

 یک کودک ببیند. زاویه دید ل را از ئمی تواند مسا

  پاسخ مناسب می دهد. آنها و به  را به خوبی دریافت می کندکالمی و غیر کالمی دانش آموزان نشانه های 

 .ارتباط مؤثر و شفاف برقرار می کند 

 وضع می کند که به نفع برای رفتار آنها و محدودیت هایی را   شفاف استدانش آموزان  رفتارنحوه  ش را ازانتظارات

 ساختار مفیدی را برایشان فراهم می کند.لذا وزان است و دانش آم



 

19 
 

  و رفتار اخالل گر به بیشترین نفع را ببردفردی کالس را طوری طراحی می کند تا آموزش  بینمحیط فیزیکی و 

  برسد.حداقل 

 

 

 

  (:6114، وایزبرگ 6111)مینهاس  ویژگی های یک مدرسه خوب

  تفاوت باشند. دارای تحصیلی فردی و توانایی های  از نظردانش آموزان 

  داشته باشندرهبری قوی مدیر و معلمان نقش. 

  وجود داشته باشد بین معلمان و دانش آموزانحمایتگرانه روابط . 

  است.بین همه اعضای کادر ، مسئولیتی مشترک یاجرایامور نقش دارند و ها در تصمیم گیری  مدرسهکارکنان 

 وجود دارد و خانواده ها برای تشویق به یادگیری همدرسکادر بین  قوی  مشارکت. 

  هستند.  دارای نظمایمن و ، فردی بینمحیط فیزیکی و 

  و مشارکتی است فعاالنهکالس مدیریت. 

  و قاطعانه اجرا می شوند.  بوده و از قبل شرح داده شده اندقوانین و محدودیت ها روشن 

 ستند و خود نیز بر آن اساس پیروی می کنند )به جای تقویت منفی کادر مدرسه، با اصول تقویت مثبت رفتاری آشنا ه

 و استفاده از تنبیه(.

 بسته به سطح توانمندی و هوش، به دانش آموزان مسئولیت هایی محوّل می شود . 

  در  انشناخت و سرمایه گذاری دانش آموزو بر با تاکید بر فراگیری مهارت های پایه ان دانش آموزعملکردی پیشرفت

 ان صورت می گیرد.تیابی به اهدافشدس

 نیز می باشد. او هیجانی و رشد اجتماعی  سالمتاست بلکه بر  دانش آموز تمرکزشان نه تنها بر آموزش 

  یی هستندباالدر سطح انتظارات آموزشی . 

متوسط درآمد  با سطح دارای. در کشورهای باالیی برخوردار استاهمیت از روان در مدارس سالمت ارتقای  اهمیت به

  ند.موثرتر یافته و بلندمدت از سایر مداخالتساختارت مداخال نیز،پایین و 
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 ارزش های بنیادین مدارس ارتقا دهنده بهداشت روان : 0-6

 همه  برایمراقبت  -0

شوند  هگرفتبه عنوان افراد نیازمند به کمک در نظر ند، مشکل دار ی کهشود که دانش آموزان پایه گذاریفرهنگی باید 

 .  برای مدرسه نه به عنوان یک سربار و

 :یک محیط مراقبتی ایجادقدم های کاربردی در جهت 

رای گذاشتن بکه همه ی دانش آموزان را ارزشمند تلقی کند. برای مثال از طریق وقت  به شیوه ایارتباط برقرار کردن  .1

 د هر یک از آنان متفاوت و منحصر به فرتاکید بر استعدادها و دستاوردهای آنها با 

یا هر عامل دیگری به ناتوانی ها و فارغ از  آنانبا و ، وجود نداشته باشدایجاد محیطی که بین دانش آموزان تبعیضی  .1

 و منصفانه برخورد می شود. عادالنهصورت 

وقتی در یک موردی د که دانش آموز باشکه مشخص  طوریبه  ،با اعتراض ها مواجهه رایبوجود یک فرایند معین  .1

 نگرانی دارد باید به چه کسی مراجعه کند. 

  به رسمیت شناختن تفاوت ها -6

 اعم از قومیت، مذهب، تفاوت های فردی  به رسمیت شناختن که چگونه موضوع کمک به دانش آموزان در درک این

 هوش، تفاوت های جسمی و ظاهری می تواند به فهم و درک بیشتر آنها از دیگران کمک کند. 

 نشان دهند تا دیگر دانش آموزان که نیازهای خاص دارند،  را نسبت به دانش آموزانی معلمان بایستی نگرش مثبتی

آموزی که  دانش ". برای مثال: رسند، تعامل داشته باشند نیز یاد بگیرند که چگونه با کودکانی که متفاوت به نظر می

    "کند تا دور مدرسه حرکت کند.نشسته است کمک  یاد می گیرد به کودک دیگری بر روی ویلچر

 

 قدم های کاربردی در جهت به رسمیت شناختن تفاوت ها:

 ایجاد  محیط صمیمی و دوستانه  .1

حضور دانش آموزانی که نیازهای خاص آموزشی دارند در کالس های اصلی می تواند بر دیگر دانش آموزان به خصوص  .1

 در حیطه رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان تاثیری مثبت داشته باشد. 

را  ن امرایی مدرسه ، و در فعالیت هابا افتخار یاد کنندپیشینه، میراث و فرهنگشان  ازبه دانش آموزان کمک کنید تا  .1

 پرورش می دهند.  

 

 پرورش اعتماد به نفس  -3

 پرورش اعتماد به نفس دانش آموزان بازی می کنند و اعضای کادر مدرسه بر نگاهی که دانش  در اساسی نقشی مدارس

 آموزان نسبت به خود دارند، تاثیر قابل توجهی می گذارند. 
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 د، تأثیر منفی بر اعتماد به نفس ندر شرایطی که شکست را به صورت تکرارشونده ای تجربه کن انحضور دانش آموز

د، نرا تصحیح می کن اناشتباهاتش انند، خودشنوقتی در مدرسه موفقیت هایی کسب می ک. از طرفی می گذارد آنان

شکل  آنهاد، اعتماد به نفس  در نمی خواهد که مسئولیت هایی را به انجام برسان آنهاو هنگامی که کادر مدرسه از 

 .گرفته و بنا نهاده می شود

  احساسات آنها را درک می کنند، و اینکه مثال چرا فکر کردند که زمانی که دانش آموزان می دانند که کادر مدرسه

: ویدمعلم بگ )برای مثال آنان تقویت می شودنفس  انجام یک رفتاری به نظرشان منطقی می رسیده است، اعتماد به

  "می فهمم که چرا اون لحظه خواستی سر همکالسی ات داد بزنی؛ حاال فکر میکنی این رفتار چه اثری داشت؟من "

 

 :(2999قدم های کاربردی برای بنا نهادن عزت نفس )جانسون و جانسون،

 

 برای دانش آموزان بزرگتر :

 انجام دبتوانن کودکان که باشید تکالیفی دنبال به)بدهید  رهبری های نقش و مسئولیت آموزان دانش به امکان صورت در

چرخشی( و یا در فعالیت هایی مثل مثال به صورت ) مسئولیت هایی را در مدرسه به عهده بگیرند بخواهید کودکان از(. دهند

 مدیریت سفر های آموزشی، به آن ها نقش رهبری دهید. 

  .ل روز، حداقل پنج بار نظر مثبت، و به ازای این پنج بار یک بار نظر در طواز تشویق بیشتر از سرزنش استفاده کنید

 منفی بدهید.

  موقعیت هایی که دانش آموزان کنار یکدیگر خوب تقویت کنیدهمکاری را بیشتر از رقابت در دانش آموزان روحیه .

، شناسایی کنید. دانش آموزانی که به دست می آورندری قوی تکار می کنند و نسبت به موقعیت های فردی  نتیجه 

 نشان دهید . مثبت واکنش نسبت به آنها به دیگران کمک می کنند و هم تیمی های خوبی هستند را دریابید و 

  یا خواهر و برادرهای بزرگتر می توانند دانش آموزان کوچکتر را راهنمایی کنند تا با دیگران و دانش آموزان بزرگتر

 د مطالعه کنند و غیره. بازی کنند، یاد بگیرن

 

  برای دانش آموزان کوچکتر :

 به طور مثال:. دهندتوانمندی هایشان را نشان  دهد اجازه آنها به که پیش رویشان قرار دهید را هایی فعالیت

  کارهایی که من خوب "، یا "من خاص هستم"کودک می تواند چیزهایی درست کند، مثال کتابی که نامش باشد

می توانند به نوبت این  سپس و آنچه در مورد خودشان دوست دارند متمرکز شوند. نقاط قوّت؛ برای اینکه بر "بلدم

 جمالت را در گروه بخوانند. 

  دشبک کاغذ روی بر را خود دست ودککدرست کنند، به این صورت که  "من دست های فعالیت " با نامکاغذ هایی را 

 . سپس می توانند در کالس ارائه شوند.نویسد می خودش درباره چیزی انگشت هر روی بر و

  ،با استفاده از بازی کردن نقش به کمک عروسک های خیمه شب بازی، به آنها کمک کنید در مورد اینکه وقتی غمگین

 صبانی و یا نگران هستند حرف بزنند و بدین وسیله اعتماد به نفس در آنها تقویت شود. کالفه، ع

dashti
Sticky Note
بجای حضور قرار گرفتن در شرایطی که 

dashti
Sticky Note
به نظر می رسد به ازای 5 بار نظر مثبت باید یک نظر منفی داد. پیشنهاد می شود جمله بدین ترتیب اصلاح شود:
به ازای هر بار نظر منفی، حداقل 5 بار نظر مثبت بدهید

dashti
Sticky Note
به دست می آورند را شناسایی کنید

dashti
Sticky Note
کودک می تواند ابتکارات و دستاوردهایی داشته باشد 



 

22 
 

 ه چیزی باشد ک آن نمادهر مهره  که درست کنند هایی، دستبندی تزئینیاز کودکان بخواهید که با استفاده از مهره ها

 صحبت کنند. هر کدام از مهره ها در جمع آن ها در مورد خودشان دوست دارند . سپس درباره 

 

 ایجاد و شکل دهی روابط بین فردی: -4

  دانش آموزان برای رشد هیجانی دانش آموز بسیار خود در میان همچنین روابط خوب بین دانش آموزان و معلمانشان و

، از جمله مهارت های اجتماعی پایه، دانش آموزان بسیاری از مهارت ها و ارزش ها را  که از طریق آن است.مهم 

 ند.بودن برای کارهایشان  را یاد می گیرتوانایی اعتماد کردن و مسئولیت پذیر 

 مدارسیدر دارد. ارتباط تنش کمتر با و  محکم ترروابط  عاطفی دانش آموز در شکل گیری شناختی و موفقیت های 

ان بلکه در میان میان دانش آموز نه تنها دراز مدرسه افسردگی و غیبت  هست، شیوعضعیف  بین فردی که روابط

 .(1111بیشتر است )ویر، معلمان نیز 

 و اینکه چگونه هر کدام می توانند نقش مثبتی در رابطه ها داشته باشند،  زش هر دانش آموزربه رسمیت شناختن ا

  برای شکل گیری احساس خوب دانش آموز نسبت به خودش مهم است.

 ل دهنده رفتار دانش آموزان است، در نتیجه هرچه ارتباطشان چگونگی رابطه معلمان با همکاران و دانش آموزان، شک

 سازنده تر، مشارکت جویانه تر، و سودمندتر باشد، دانش آموز هم بیشتر جذب آنها می شود.

  تعامل و مشارکت والدین دانش آموزان اهمیت فوق العاده ای دارد. میزان مشارکت والدین با میزان موفقیت دانش

و، و رضایت بیشتر معلمان و بهبود کلی فضای مدرسه، همبستگی مستقیمی دارد )هورنبای، آموز، حضور بیشتر ا

(. ارتباط کادر مدرسه با والدین بایستی همیشه توام با احترام باشد و هم زمان به آنها کمک کند تا بتوانند 1111

نگی بین مدرسه و منزل منجر به انتخاب کنند که در منزل چه کارهای مفید و موثری می توانند انجام دهند. هماه

تقویت شکل گیری مهارت های مفید توسط دانش آموزان می شود. اگر آن چه که در مدرسه به کار می آید در خانه 

  برای یادگیری آن مهارت با مشکل مواجه خواهند شد.به کار نیاید، دانش آموزان 

 

  ه ها:رابطو شکل دهی بردی برای ایجاد رقدم های کا

  و فعالیت های گروهی فرصت خوبی را برای ایجاد اتحاد فراهم می کند. فرصت هایی برای کودکان باید فراهم شود کار

اگر کاری برای  "تا مهارت های اجتماعی را از طریق نقش بازی کردن و فعالیت های دیگر رشد دهند. به قول معروف، 

در یک رابطه دوستانه دو نفر  فعالیت هایی که برای هر ."دو نفر در یک رابطه خوب نباشد، پس دوام هم نخواهد داشت

 ایجاد می کنند. می توانند روابط بهتر و پایدارتری  جالب و مفید باشند، به احتمال بیشتری

   و دانش  خود همکاران میاندستورالعمل ها همگی بایستی در جای خود  اجرا شوند  تا معلمان تفاوت های بالقوه

 ای سازنده مدیریت کنند.  به شیوهرا آموزان 
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  :مین امنیتأت -5

  ضروری است تا کودکان از لحاظ فیزیکی و هیجانی در محیط مدرسه احساس امنیت کنند. این مساله راجع به دانش

 آموزانی که ناتوان هستند )از نظر جسمی و هیجانی( اهمیت بیشتری دارد. 

  رساند و  بتدانش آموز را  ولی ممکن است نباشد، دانش آموز آسیب پذیررفتار پرخاشگرانه حتی اگر مستقیما به سمت

 . منجر به کناره گیری کلی آنها بشود

  :قدم های کاربردی برای تامین امنیت در مدرسه

ا مستقیم یاخالل گر؛ قلدری  و رفتارهای زورگویی )قلدری(مواجهه با مدرسه برای و برنامه ریزی در سطح  سیاست گذاری

چه به  ،قلدری مواجهه بادو نیازمند توجه هستند. آماده کردن دانش آموزان برای چگونگی  هر  ،طریق رسانه های اجتماعیاز 

 پخته وبرای دانش آموزن تدابیر  قرار گیرد و کاربردی شود وگفت و گو ، بایستی مورد و چه به عنوان شاهد عنوان قربانی

یک دانش آموز دبستانی هنگامی که متوجه قلدری می شود می  :)برای مثال کار گیرندبه آنها بتوانند شود تا تبیین هماهنگی 

پشت سرش حرف  هم کالسی هایشدانش آموزان بزرگتر ممکن از این که  یک در حالی که  ،تواند به یک بزرگسال اطالع دهد

ردن ین تدابیری در جهت بی اعتنایی، ترک کبیم داشته باشد. بنابرا آنهااز سوی  طرد شدنچینی کنند بترسد و از  بزنند و خبر

و عوض کردن موضوع یا چگونگی دسترسی پیدا کردن به بزرگساالن دیگر برای طلب کمک ، اغلب برای این گروه سنی نیاز 

 است. 

ه اجاز ناخواسته اینسیستم خود و به طور موثری برخورد کرد. گاهی اوقات  رفتار تهدید آمیز بایستی سریعاًبا هرگونه  .1

ممکن است این  یورزش در بازی هاییا  می دهد و مثال آنها کودکان را می ترسانند و تهدید می کنند ومعلمان را به 

 رفتارها اتفاق بیفتد و تقلید شود.

کادر مدرسه بایستی معلمان و اعضای  اطمینان داشته باشد؛معلمان و کادر مدرسه  دانش آموز باید از در دسترس بودن .1

ا ند، حقیقت رنگوش کبه آنها د )ننشان ده مناسب های واکنشان، دانش آموزمختلف د که چگونه به نظرات نبدان دقیقا
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چه کس دیگری برای حل این که مدیریت کند، یا تشخیص دهد  ند تا شرایط را سریعاًنبه دانش آموز کمک کو ، بفهمند

  (موضوع الزم است درگیر شود.

 

 جمعی تشویق به مشارکت -2

  آن هایی هستند که جو مثبتی را بر اساس احساس اجتماعی و ارزش در زمینه تقویت مشارکت جمعی موثرترین مدارس

 ایجاد می کنند.  مشترکهای 

  مشارکت موثر زمانی تسهیل می شود که یکی از معلمان اصلی، کادر مدرسه را طوری رهبری کند که فعاالنه با دانش

 مور تحصیلی مشورت کنند. ا در خصوصآموزان و والدینشان 

 اصول و ضوابطی کنار بیایند که خودشان هم در شکل گیری آنها نقش  دانش آموزان به احتمال زیاد بیشتر مایل اند با

 داشته اند.

 ربردی برای بهبود مشارکت جمعی در مدرسه:قدم های کا

به دانش آموزان اجازه دهید تا در اداره کردن مدارس حرفی برای گفتن داشته باشند. این کار می تواند  از طریق  .1

برای انتخاب )رای دادن  گیرد صورت مدرسه گرفتن نظرات آنان در امر برنامه ریزیشورای دانش آموزی یا تعیین 

 مناسب(. ی ها سیاستنظر دادن در خصوص انتخاب یا  و نماینده ی دانش آموزان

میان گذاشتن فعالیت ها و موفقیت های دانش آموزان )و نه فقط مشکالت ( با والدین،  اطمینان از مشارکت والدین؛ در .1

 میزان مشارکت آن ها را افزایش می دهد.

ه به نمایش گذاشتن کارهای دانش آموزان در مدرسه و فراخواندن توجه به دستاوردهای آن ها، حتی در کمک ب .1

مدرسه ) برای مثال تمیز کردن، نقاشی بر روی دیوار یا تشکیل گروه هایی برای بازی شطرنج یا  امور دیگران یا در 

 .فعالیت های دیگر(
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  :تقویت استقاللشکل گیری و  -7

 توانمند سازی دانش آموزان در جهت رسیدن به استقالل است.  یکی از نقش های مهم مدارس 

  (.1111)ویر، که دانش آموزان تشویق شوند تا خودشان باندیشندموثرتر است یادگیری زمانی 

 مصمم و او در نظارت بر خود و ارزیابی کار خود، توانایی دانش آموز تحصیلی عملکردثیرگذار در أت مهم ترین عامل 

 شدن برای پیشرفت بیشتر و به کار گرفتن یک مهارت است. 

  استقالل و مسئولیت پذیری دانش آموز در یادگیری اش، بسیار  گیری و تقویتشکل بازخوردهای سازنده معلم برای

 مفید است. 

 ردی برای پرورش استقالل در مدارس:قدم های کارب  

 شود. آنها محولمتناسب با سن  یبه دانش آموزان مسئولیت های ددر مدرسه، بای  .1

 فراهم کنید. یش رانظرها ردنمطرح ک ودادن به او به منظور بازخورد  یافتهفرصت های ساختار .1

   .در بحث ها شودبیشتر به مشارکت  شو تشویقدر او رهبری روحیه برنامه هایی را تدارک ببینید که موجب پرورش  .1

 

  در مدارس: شناسایی و مداخله زودهنگام به منظور ارتقای سالمتی و سالمت روان -1

 اختالالت روانپزشکی از بسیاری بروز از به موقع، مداخله با. کنید برطرف و شناسایی اولیه مرحله در را مشکالت 

 . خواهد شد جلوگیری

  ختالل او اهمیت شناسایی زودهنگام  دانش آموز در سن پایینبه خوردن برچسب بتوانند بین مربیان  کهمهم است این

را  شکالتمبتوانند بایستی آنها در کودکان باشد بلکه اختالالت نباید تشخیص  نهایی معلمهدف  برقرار کنند.تعادل 

رغم )در مواقعی که علی و در صورت نیازرا فراهم کنند حمایت های تحصیلی  و برای دانش آموزان، شناسایی کرده

 د.نارجاع ده سالمت روانهای مدرسه، وضعیت کودک بدتر می شود( آن ها را به متخصصان  تالش

  :دارسدر مبه موقع قدم های کاربردی برای تشخیص و مداخله 

مدارس بایستی سیاست ها و دستورالعمل های استانداردی را به منظور شناسایی اختالالت در کودکان، حمایت از  -1

 آنان و نحوه ارجاع داشته باشند.

به  و این( ناظم، مشاور...مدیر، دقیقا باید چه کسی را در جریان موضوع بگذارند )معلمان  باید مشخص باشد کهالف. 

 کمک به او کمک خواهد کرد.تسریع روند 

  .به منظور بررسی مشکالت دانش آموزان جلسات منظمی داشته باشند تشکیل شوند که در مدرسه ب. گروه هایی 

گاهی اوقات تعیین کردن این موضوع که تا چه حدی یک رفتار مشکل ساز است، دشوار می باشد. برای مثال دانش  -1

شما چگونه تعیین می کنید که کودک در محدوده  زیادی داشته باشند.ممکن است تحرک آموزان پیش دبستانی 

 بیش فعال است؟ اینکه بهنجار قرار می گیرد یا 
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در یک کالس دانش آموزان پیش دبستانی،  مقایسه کنید. هم کالسی هایشبا  ه او رایک توصیه مفید این است ک الف.

 است؟کودک شناسایی شده در مقایسه با همکالسی هایش چگونه 

 .(ببینید)قسمت منابع را  ب. از پرسشنامه های غربالگری استفاده کنید

 ارجاع دهید. ندارد، او را دانش آموز پیشرفتی اینکه یا  در ارزیابی خودتان تردید دارید وج. زمانی که 

 

 حمایت و آموزش برای معلمان و دیگر کارکنان  -9

  ترس چالش برانگیز و پر اس بسیاربرای معلمان می تواند  روان دارند کودکانی که مشکالتی در حوزه سالمتکارکردن با

 (.1111)هانکو، باشد

  (. 1111)فرگوسن و همکاران ،ارتباط دارد افسردگی در معلمان  با بروزو رفتار دانش آموزان باال حجم کار 

  شدخواهد جه با مشکالتی موا در حمایت  از دانش آموزان، از شدت فشار کار کالفه باشدمعلمی که . 

 

  :قدم های کاربردی برای حمایت و آموزش معلمان و جلوگیری از فرسودگی

  معلمان به بحث پیرامون مشکالتی که ممکن است در محیط فضایی که در آن مشکالت و ایجاد  به موقعشناسایی

 . شوندکالس داشته باشند ، تشویق 

  مشاور مدرسه، یا مشورت با آنها با سایر همکارانشانایجاد گروه های حمایت از معلمان، ایجاد فضایی برای مشورت.  

  بازیابی کرده و این جنبه ها را در کارشان را شوند  معلمبه معلمان کمک شود تا دالیلی را که آن ها تصمیم گرفتند

 دهند.  ءارتقا

 منجر به رشد شخصی و حرفه ای معلمان شود .که بتواند  فضای مثبتی در مدرسه ایجاد کنید 

   (ببینیدرا  1-1-1)قسمت ندستبه طور خاص موثر همدیریت رفتاری مهارت های آموزش. 

  پوششی برای مشکالت دیگری باشد که   ممکن است دانش آموزانبه معلمان کمک شود تا بدانند رفتار مشکل ساز

 .(والدین خشونت خانگی یا طالققرار گرفتن در معرض )برای مثال است بسیار دردناک یا شرم آور  شبرای

 

 : نقش والدین در تربیت دانش آموزان 0-0-6 

ی که . طبق پژوهشایفا می کننددر تربیت کودکان در ارتباط با محیط مدرسه و فراتر از آن  مهمیوالدین نقشی بسیار 

 کودکان در مدرسه می موفقیت هایتقریبا نیمی از "گوسن انجام شده است توسط یکی از استادان دانشگاه هاروارد، رونالد فر

 رورشرشد و پبنابراین بسیار مهم است که والدین  برای  "گیرد.حمایت والدین قرار مثل تواند تحت تاثیر عوامل خارج از مدرسه 

 فرزندشان  فعاالنه با مدرسه همکاری کنند. 

 از جمله : ،تقسیم شودنقش والدین می تواند به چندین حیطه 

  در آنها جوی کلپفر حیطه هایی که والدین می توانند  منزل؛نقش والدین در حمایت از کودکان در مدرسه و در

 ن را حمایت کنند به شرح زیر آورده است:اشنفرزندا
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o :باشند که فرزندشان در مدرسه حضور پیدا می کند.  مطمئن حضور 

o :نگرش والدین درباره مدرسه می تواند در نگرش فرزندشان نیز تاثیر بگذارد. نگرش 

o :داشته باشد. باالیی تحصیل بایستی اولویت  اولویت 

o :والدین بایستی کودکشان را حمایت کنند و زمانی که آن ها به کمک احتیاج دارند  کمکشان کنند.  حمایت 

o :دهی نگرش فرزندشان نسبت به یادگیری باشند.  والدین بایستی الگوی مثبتی در شکل الگو بودن 

o :ت ارتباط نزدیکی با  مشارک اندانش آموز موفقیتباال و  اعتماد به نفستحقیقات نشان داده اند که  مشارکت

 مثبت والدین در مدرسه  دارد. 

o :والدین بایستی ارتباطشان را با مدرسه فرزندشان حفظ کنند.  ارتباط 

 

 

 

 نقش والدین در فراهم کردن محیطی مساعد برای یادگیری در منزل  -

o  برقراری  محیطی آرام و ساکت 

o  فراهم کردن تغذیه کافی و تشویق به فعالیت بدنی 

o  محدود کردن استفاده از وسایل الکترونیکی 

o ساختار و اطمینان از خواب کافی  توجه به 

o تشویق به مطالعه و انجام تکالیف 

 

  ماعیاجت رشد و هیجانی سالمت تحصیلی، پیشرفت از اطمینان و مدرسه با داشتن ارتباط در والدین نقش -

o .برقراری ارتباط فعال بین مدارس و والدین ضروری است 

o تالش ها در خانه و مدرسه  رفت کودک و هماهنگیگفتگو های منظم بین معلم و والدین پیرامون پیش 

o مشارکت والدین در مدرسه است. تسهیل با هدف سازمان هایی : شرکت در جلسات انجمن اولیاء و مربیان 
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 : راهبردهای مدیریت رفتار در مدارس6-6 

 : مشکل ساز: انضباط و مدیریت رفتارهای 0-6-6

کودکان استفاده می  شکل دهی انضباط درمهمی از مدرسه است و از راهبرد ها و فنون مختلفی جهت  انضباط بخش

ه علت ب در اصالح رفتار کودک، تهدید و سرزنش وهمچون تنبیه بدنی و جسمی،  رفتاری منفی تقویتاصول استفاده از  شود.

گیرد صورت بهرگز نباید در محیط مدرسه   (تخریب اعتماد به نفسبرای مثال افزایش پرخاشگری و اثرات زیان آور بر کودکان )

 ک استفاده شود.و بهتر است از اصول تقویت مثبت رفتاری برای اصالح رفتار کود

 
 

 : مشکل سازقدم های کاربردی در راستای مدیریت رفتارهای 

 و ساختاری را ایجاد کنید که فرصت در کالس درس و مدرسه اتخاذ کنیدبهترین راه این است که رویکردی پیشگیرانه  .1

 را به حداقل برساند.  مشکل سازانجام رفتارهای 

 (یا برعکس خیلی سستو  نه محدودیت های سخت گیرانه) کنیدمحدودیت های معقول و منصفانه ایجاد  .1

آسیب به خودش یا دیگران می شود    سببزمانی که رفتار کودک  ، امارا نادیده بگیرید نادرست، رفتار در برخی مواقع .1

ان می برد. در زم صالح رفتار،به منظور ارفتار نادرست نباید آن را نادیده بگیرید. به یاد داشته باشید که نادیده گرفتن 

 دهد. نیز برا به منظور جلب توجه افزایش آن رفتار نادرست ت و فراوانی شدّدر کوتاه مدت اصل کودک ممکن است 

رای . بکودک را به جای دیگری معطوف کنید و اصطالحا او را به مسیر اصلی کالس بازگردانیددر صورت امکان حواس  .1

، آن دانش آموز را صدا بزنید تا متنی را با صدای بلند بخواند یا به رست نمودرفتار نادمثال اگر دانش آموزی شروع به 

 رستد)بنابراین دانش آموزی که مرتکب رفتار نا الی پاسخ دهد یا اینکه از دانش آموز دیگری بخواهید تا صحبت کندؤس

 ند(. کتناب کالسی اش اج متا از قرار گرفتن در مقابل ه متوقف می شودرفتارش احتماال  ،شده است

ی که برایش خطرناک اجازه دهید تا پیامد رفتارش را در صورت به کودک ؛رفتار پیامدهای طبیعی و منطقی مواجهه با .5

اگر دانش آموزی به دانش آموز دیگری ناسزا بگوید و دیگر با آن دانش آموز بازی  به طور مثال،  تجربه کند. نباشد،

نکند، به جای این که آن ها را مجبور به بازی کردن با یکدیگر کنید، کمکشان کنید تا آن چه را که اتفاق افتاده را 

، با کمک معلم به نظرش می رسد دیگری کهتا رفتارهای  آن را پیدا کندبررسی کند و به اثراتش پی ببرد و انگیزه 

 جایگزین نماید.

قرار دادنشان در معرض  مهارت تصمیم گیری را در خود تقویت کنند و این کار را بابه دانش آموزان کمک کنید تا  .6

  تقویت کنید. نظر گرفتن پیامدهای احتمالیتصمیم گیری های ساده و در 
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جایگزین پیدا کنند؛ از جمله انجام تکلیفی رفتار  ساز خود مشکلبه دانش آموزان کمک کنید تا برای رفتارهای  .1

تشکیل گروه، رفتن و انجام دادن کاری با دیگران در  سودمند )به جای تکلیف مخرب(، ایجاد وقفه در کالس به منظور

ا یاب ری حضور و غاجازه دهید برگه هامثال اگر آنقدر ناراحت است که نمی تواند سر کالس بنشیند،  به او ) مدرسه

 (.ببرد و تحویل دفتر بدهد

ریافت د کوپن هاییا  عکس برگرداندر طی یک روز تحصیلی، به موفقیت های دانش آموزان پاداش دهید؛ با تشویق، با  .8

 (خاص )بردن یک کتاب خاص به خانه، غذا خوردن با یک همکالسی، انتخاب یک بازیجایزه 

اال تا ده بشمار و سپس دستت را ب"ند مرحله ای بریزید؛ به طور مثال برای تقویت توانایی منتظر ماندن، یک برنامه چ .1

 "ببر و به چشمان معلم نگاه کن.

به را  "همکاری کردن با دیگران"و  "گفتگو کردن با دیگران"، "سهیم شدن با دیگران" مثل  یمثبت الگوهای رفتاری .11

 تقویت کنید. در آنها آموزش دهید و آنها 

 عالیتف انجام دقایق آخرین درمعطوف شود،  دیگر فعالیتی به فعالیت یک از تر راحت بتواند آموز دانش که این برای .11

 . دهید اطالع مانده...  دقیقه چهار دقیقه، پنج که زمانی مثال، برای. دهید انجام معکوس شمارش قبلی،

 آرام به خاطر را ها آن. کنید تشویق را ها آن دهند می انجام روز طی در آموزان دانش که معینی های فعالیت برای .11

 نشان مثبت توجهبه آنها  دهند می م انجا درست که چه آن برای و کنید تشویق ،مشکل ساز رفتارهای از بعد شدن

 . دهید

توجه او را به پیامدهای رفتاری که میخواد شما مقاومت می کند،   تزمانی که دانش آموز در برابر پیروی از دستورا .11

اگر  .هیدانجام برا همین االن  که این تکلیف می توانی تصمیم بگیریتو  " سوق دهید. به طور مثال: انتخاب کند

ف، زمان انجام این تکلیبرای اینکه باید داشت یا  انجام ندهی، امشب تکالیف بیشتری خواهیتصمیم بگیری که آن را 

 ."بگذرانیر مدرسه بیشتری را د

دریافت می کنند،  واضح ترآرام هستند و انتظارات شما را  نش آموزان همگیکه داابتدای سال تحصیلی همان در  .11

از دیگران رعایت می کنیم، بنابراین لطفا  زمانی که مان را )ما فاصله  پرخاشگری وضع کنید قوانینی در رابطه با منع

نوبت صحبت می کنیم،  در صف ایستاده اید حداقل به اندازه یک موزاییک از دوستتان فاصله داشته باشید؛ ما به

می به وسایل دیگران دست نما ؛ و بعد شما صحبت کنید بنابراین به همکالسیتان اجازه دهید تا صحبتش را تمام کند

 دبانه صحبت می کنیم(.و با دیگران مؤزنیم، 

 پیش بینی و منصف باشید. قابل قاطع، اجرای اصول انضباطی، در  .15

به کودکان مدیریت خشم را آموزش دهید؛ از طریق دادن اطالعاتی همچون چگونگی برانگیخته شدن خشم، نشان  .16

ودک را عصبانی می کند، آموزش بیان احساسات از طریق استفاده از جمالت به جای اعمال کدادن محرک هایی که 

 خشونت آمیز.

ناراحت  این "مثال به او بگویید:)  کنیدتوجه تدا به واکنش او اب شود،مقابله جو یا آشفته  ،یدر شرایط اگر دانش آموز .11

پیشنهادات ( و سپس از دانش آموز بخواهید تا "که آدم مراحل را درست می رود ولی به جواب نمی رسدکننده است 

حان دوباره امتهمان مراحل را  ومساله دیگر می توانی بروی سراغ یک  "مثال به او بگویید: جایگزین را در نظر بگیرد )

 ("کجا اشتباه است؟ببینیم با هم تا با هم حل کنیم و ن مساله را دوباره یترجیح می دهی که همکنی، یا اینکه 

 کنیدخارج  دارای تنشموقعیت از آن از کالس یا را دانش آموز  استفاده کنید وقتی می خواهید  "وقفهزمان "از  .18

 (زمان وقفه تعیین کنید. ه می شود؛ به ازای هر سال ، یک دقیقه)معموال زمان با توجه سن کودک در نظر گرفت
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 . طی یادداشتی این را به خانواده انتقال دهید، اگر کودک موفق شد به رفتارهای درست ادامه دهد .11

بروز  )بدون ی این کار را انجام دهیدتر هیجان پایینبروز با میزان استفاده می کنید، ترجیحا سرزنش از تکنیک اگر  .11

 (م و ایجاد حس خصومت و نامهربانی خش

ا باشیم  تداشته ما نیاز داریم  آرامش  " ضمائر جمع استفاده کنید )مثال بگوییداز  ،زمانی که دستوری را می دهید .11

 (.."را تمام کنیممان بتوانیم تکالیف ریاضی 

 یاد داشته باشید:به 

 نکنید. افراط اصول و روش ها در هیچ یک از 

  اکثر مواقع همگن و دارای ساختار باشد.رفتارتان در 

  که بل ،دهیدهدف قرار شخصیت، خانواده و پیشینه اش را و یا شوید،  موجب شرم یا تحقیر دانش آموزکاری نکنید که

باید  او "عمل"نیست بلکه  "بد"نید. زمانی که دانش آموز بدرفتاری می کند او خودش او اشاره  نادرسترفتار فقط به 

 د.بد تلقی شو

  اب ر بلند شود یا صدایشجلوی شما از جایش آهنگ کالم و نگرش شما بایستی دوستانه باقی بماند. اگر دانش آموزی

 سخن بگویید. آرامی با او به  ،او صحبت کنید مثل او با خشم بابلند کند، به  جای این که برای شما 

 ازای هر یک حداقل به در طول یک روز مدرسه،  .کنیدتقویت در او دلخواه را  هایرفتاراستفاده کرده و هر فرصتی  از

 ارائه دهید. به او نظر منفی پنج نظر مثبت 

  روش هاییو به دانش آموزان نشان دهید که چگونه می توانید با ناکامی ها برخورد کنید ) را شکل دهیدرفتار مثبت 

ان (. همچنین نشمورد گزینه های پیشنهادیو بلند بلند فکر کردن در ، ی کوچک تررویدادهاوقایع به  نشکست  مثل

خودتان هم انجام دهید دهید که برای اصالح یک وضعیت چگونه برنامه ریزی می کنید. آن چه را که آموزش می دهید 

است که به دانش آموزانتان می  آن سخنیمهم تر از )رفتار شما( خیلی  تمرین کنید. آن چه که شما انجام می دهیدو 

 گویید. 

 

 : مشاوره:  6-6-6

شوند بلکه آن ها بایستی دانش آموزانی را که نیاز به مشاوره بمشاوران آموزش دیده  تبدیل به انتظار نمی رود که معلمان

معلمان می توانند از مهارت های مشاوره ای پایه  کمک های حرفه ای ارجاع دهند. در ضمنبرای دریافت  را شناسایی و  دارند

 تفاده کنند. در کار با کودکان اس

 

 در کار با کودک استفاده کنند:د نمی توان معلمان مهارت های مشاوره ای پایه که -1جدول شماره 

 ایجاد ارتباطی بر پایه همدلی، اعتماد و احترام  پی ریزی ارتباط

مالیم کردن آهنگ و ، ردادن س استفاده از مهارت هایی همچون حفظ تماس چشمی، استفاده مناسب از زبان بدن، تکان گوش دادن فعاالنه

 کالم برای نشان دادن همدلی

های مهارت 

 مصاحبه

 باز: می توانی بیشتر درباره .... به من بگویی؟ دارای پاسخ پرسیدن سواالت  -

 سوال ها را خنثی و بدون قضاوت بپرسید. -

 سوال های متناسب با سن بپرسید.  -
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دهنده این است که معلم به درستی تجربه دانش آموز را درک کرده نشان و انعکاس آنچه که شنیده اید )گوش دادن  -

 "؟شدی ناراحت می گویی که بعد از آن اتفاقبنابراین تو " ( مثال:است

مهارت های 

 شاهدهم

 مشاهده رفتار کالمی و غیر کالمی کودک 

 به چالش کشیدن تصورات غلطحقیقت و  درآوردن اطالعاتدریافت 

 

 

 
 

 : زمان دور هم گرد آمدن 3-6-6

( روش بسیار معروفی است که به دانش آموزان فکر دسته جمعی نام می گیردزمان دور هم گرد آمدن )گاهی زمان 

 (1116مازلی،) کنند بیانراحت تر احساسات و نگرانی هایشان را بتوانند کمک می کند در مدرسه 

 

 چگونه باید آن را اجرا کرد؟

  دانش آموزان را تشویق می کند تا موضوعات مهم  تسهیل گر )معلم یا در صورت امکان مشاور مدرسه(فردی به عنوان

 مصرف مواد(ء ، سوقلدریشمرند )برای مثال احترام به حقوق دیگران،  را برای گروه بر

  ان وجود این امکاگر  ببخشد. ریو براب یتامن یاحساس در یک دایره بنشینند که به آنهادانش آموزان بایستی ترجیحا

 در نیمکت هایشان باقی بمانند. می توانند ندارد، دانش آموزان 

  د نبتوان حضور داشته باشد، تا این فرصت برای همه فراهم شود کهنفر دانش آموز  15بیشتر از در یک ایده آل، نباید

  .توضیح داده شود تسهیلگر گروهر مباحث شرکت کنند. قوانین گروه بایستی توسط  د

 حترام به نظرات دیگران ا .1

 افراد برای شرکت در بحث همهدادن فرصت به  .1

  تشویق می شوند.مشارکت  دانش آموزان به امابرای بیان نظر اجباری وجود ندارد،  .1

 به رازداری در خصوص افراد باید احترام گذاشته شود. .1

 از قبل روشن باشدبایستی با توجه به موضوعات پیشنهادی و دلخواه دانش آموزان  ههر جلس موضوعات مورد نظر . 

 به این شکل است:  ساختار جلسه 

  کردن موضوعات مورد نظر  طرحممرحله آغاز: مروری بر قوانین و 
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 نظرموضوعات مورد بحث و تبادل نظر پیرامون جلسه :  بدنه  

 شاورمجمع بندی مباحث توسط جلسه :  پایان بندی. 

  دانش آموزان به مشارکت هر چه بیشتر است و در ضمن برای آنها ، گوش دادن فعاالنه و تشویق تسهیلگر گروهنقش

 این فرصت را فراهم می آورد که خودشان به راه حل ها فکر کنند.

  یاو ک چصندلی کویک برای این که هم سطح کودکان باشد می تواند بر روی  تسهیلگرکوچکتر،  دانش آموزانبرای 

 تشخیص و شناختند مربوط به نبحث می توامناسب برای بنشیند. موضوعات  کنار دانش آموزان بر روی زمین حتی

 باشد. پی ریزی اعتماد به نفس احساسات، مدیریت هیجانات و 

 

 

  :: آموزش مهارت های زندگی3-6

مدارس سالمت روان دانش آموزان در  ءارتقادر جهت  انهپیشگیر مداخالتآموزش مهارت های زندگی بخش مهمی از 

 (:UN Interagency Meeting, Geneva, 1999ای زندگی شامل حوزه های زیر می باشد )رت هاباشد. مهمی 

 اتمدیریت تعارض 

  قدرتمواجهه با صاحبان 

 له حل مسأ 

  و حفظ ارتباطات مؤثربرقراری 

 داشتن روحیه همکاری 

 خودآگاهی 

 تفکر خلّاق 

  تصمیم گیریقدرت 

 ّر انتقادی تفک 

 مدیریت استرس 

  کردن گفت و گومهارت 

  برابر فشارتاب آوری در 

 سازگاری با احساسات بد 

 نگر برنامه ریزی آینده  

  همدلی 
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  هیجانات مدیریت 

 و قاطعیت ت ورزیأجر 

  گوش دادن فعاالنه 

 احترام 

 ّلقدرت تحم 

 اعتماد 

 دیگران را در چیزی سهیم کردن 

 همدردی 

 شفقت 

 جامعه پذیری 

 نفس اعتماد به 

در افراد تقویت و تسهیل شود و این باید مهارت های روان شناختی برای این انجام می گیرد که آموزش مهارت های زندگی  "

 ءاین آموزش ها منجر به ارتقا متناسب با افراد آن جامعه باشد.لحاظ فرهنگی و رشدی  شیوه ای انجام گیرد که بهبه برای افراد 

 اجتماعی و حفاظت از حقوق انسانیمشکالت اجتماعی  سالمتی وحوزه مشکالت بروز اعی و پیشگیری از رشد شخصی و اجتم

 "می شود. افراد

 ، تکنیک های زیر به کار می رود:آموزش مهارت های زندگیدر 

  در قالب یک سوال شرح داده می شودمهارت  .1

 .(نشان دادن آن)مشاهده می شود  مهارت به کار گیری .1

 می شود.حمایت کننده یادگیری، تمرین  ک محیطیدر مهارت  .1

 داده می شود. بازخوردبه اجرای مهارت توسط فرد،  .1

ر روی ب به کارگیری آنمهارت و تاثیری که آن ؛ با تمرکز بر به کاربردن کردن تمرین می شودبازی مهارت به روش نقش  .5

 . می گذاردیک موقعیت فرضی 

 نید. تمرین کبه صورت مرحله به مرحله تصمیم گیری را ، مثال اینکه فرایند کنیدمهارت استفاده یادگیری از ابزار های  .6

شود و سپس در بتمرین باید صورت بگیرد و در موقعیت های کم خطر و غیر تهدید کننده ابتدا ادگیری مهارت ها ی .1

  برود.ی وجود داشته باشد، به کار تهدیدیا خطر و واقعی که احیانا ممکن است در آن موقعیت های 

ه ببرای تسهیل یادگیری مهارت های زندگی شامل بحث های گروهی، داستان گویی  و یادگیری  یروش های مهم دیگر .8

 می باشد .  کمک گروه همساالن

معلمان باید برای آموزش مهارت های زندگی، آموزش ببینند. این می تواند به شکل آموزش های ضمن خدمت اتفاق 

  ود در قالب آموزش های ارائه شده در دانشگاه های تربیت دبیر ادغام شود.بیفتد و یا اینکه تالش ش
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  :ثرندروان مؤ سالمت که در سالمتسایر حوزه های نیازمند توجه در : 4-6

 با سایر حوزه های سالمت که بر سالمت روان مؤثرند، آشنا خواهیم شد.در این بخش ما 

 : تغذیه0-4-6

ثیر أسالم نیز ضروری می باشد. کمبود تغذیه ت یذهنعملکرد سالم بلکه برای  عملکرد جسمیتغذیه مناسب نه تنها برای 

بر اساس اعالم دفتر منطقه ای مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی، بر رشد شناختی و هیجانی کودکان می گذارد.  شگرفی

وزنی ه یا منطقاین ت. تقریبا یک سوم کودکان در سوء تغذیه در منطقه مدیترانه شرقی بزرگترین عامل مرگ و میر کودکان اس

رنج  جمعیت از کمبود ریزمغذی ها )ویتامین ها و مواد معدنی( % 11یش از یا کوتاه قد هستند و بو  پایین تر از نرمال دارند،

 مت روان بود.در منطقه برگزار شد که موضوع آن تغذیه، ناتوانی و سال 1111در این خصوص، همایشی نیز در سال می برند. 

 ست. اینسال( مخرب و دیرپاغذا در کودکان کم سن و سال )صفر تا هشت  تاثیر کمبود "بانک جهانی  بر اساس اعالم

صادی آینده شغلی و اقتو بدین ترتیب جنسی را مختل کند آموزش پذیری و سالمت  ،رفتاریشناختی و له  می تواند رشد مسأ

 " فرد را به خطر بیندازد.

ثیر فرد تأ سالمت روان عوامل مختلف تغذیه ای می توانند برسالمت روان و تغذیه وجود دارد.  میانرابطه ای دوسویه 

دریافت مواد غذایی انرژی زا )پروتئین ها، کربوهیدرات ها و چربی ها( و دریافت ، کالری دریافت شدهبگذارند از جمله: کل 

 . ویتامین ها و معدنی

کمتری دارند و همچنین در معرض و مهارت های اجتماعی  ی دارندذیه دارند مشکالت رفتاری بیشترودکانی که سوء تغک

 ند،مشکالت رشد جسمانی دارمی باشند. به عالوه، کودکانی که  تحصیلی کمترموفقیت ، نقص در یادگیری و اختالل تمرکز

این در حالی است که کودکان دارای وزن بیشتر . هستند بروز اختالالت روانپزشکیفس و کاهش اعتماد به ندر معرض  بیشتر

 از نرمال نیز در معرض چنین مشکالتی هستند. 

 وجود دارد.ها اشت ، کاهشافسردگیدر تاثیر بگذارند. برای مثال  فرد می توانند بر وضعیت تغذیه نیز احتالالت روانپزشکی

تالل اخو  نوروزا )پرخوری عصبی(، ( بولمیاعصبی اشتهایی )بینوروزا همچون آناروکسیا نیز اختالالت خوردن از عالئم اصلی 

  ی نیز عادات ناسالم و مختل غذایی هست.خورپر

 تامینویبرخی برای یادگیری و حفظ اطالعات با کمبود  آنهاو متعاقب آن توانایی  ی کودکشناختتوانایی های  همچنین،

تغذیه ضعیف  ( و مواد معدنی )کلسیم، ید، آهن، منیزیم، سلنیوم و زینک( ارتباط دارد.  B,C,D,Eهای گروه  ویتامینمثل ) ها

 کاهش می تواند بدهد(. نمره 15در حدود )کاهش بهره هوشی کودک می شود  بر رشد شناختی دارد که منجر به یاثرات

 
ها به منظور اطمینان از دریافت رژیم مدارس حتما بایستی به تغذیه دانش آموزانشان و کار کردن با خانواده های آن 

توجه کنند. بسیاری از کشورها در مدارس اختصاصا برای کودکانی که با فقر و سوءتغذیه دست و پنجه  توسط آنانغذایی سالم 

 تدارک دیده اند. سالم تغذیه خاصی را در ارتباط با نرم می کنند، برنامه های 
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بهداشت جهانی، حرکتی مبتنی بر مدارس در سطح جهانی است که بر روی بار  ترویج مدارس دوستدار تغذیه سالم سازمان

 از : این حرکت عبارتند اساسی اصول تحمیل شده اختالالت خوردن در بر روی سالمت افراد کار می کند.

 داشتن یک سند مکتوب در ارتباط با ترویج تغذیه سالم در مدارس .1

  در خصوص تغذیه سالم مدرسه جامعهآگاهی  تالش برای ارتقاء .1

 مدارس در سالمت  ءرتبط با تغذیه و ارتقامدرسه مآموزشی  های برنامه تدوین .1

 محیط حمایت کننده در مدرسه  یک برقراری .1

 و خدمات بهداشتی مدارسسالم در تغذیه  در ارتباط با فراهم آوردن خدمات حمایتی .5

 

 اختالالت خوردن :

عادات مختل و ناسالم  (که اغلب هم از جنس مونث هستند) که افراد مبتال به آن ختالالت شامل اختالالتی می شوندااین 

 این اختالالت نسبت به سایر اختالالت روانپزشکی ممکن است با مرگ و میر بیشتری هم همراه باشند. در بیماری. غذایی دارند

ی که در حال استفکر می کند که چاق دارد و  نادرستی از خودتصویر بدنی ، فرد مبتال، )بی اشتهایی عصبی(نروزا  آنورکسیا

در نتیجه رفتارهایی افراطی انجام می دهد که وزنش را باز هم کمتر  باشد و کم وزنی همبسیار الغر یا دچار  ممکن است اتفاقاً

غری. بیماری القرص های  استفراغ و یا استفاده ازتحریک به ، های شدید، ورزش محدودیت شدید در دریافت غذااز جمله  کند،

دو نوع دارد. در نوع همراه با استفراغ، افراد پرخوری شدید می کنند و سپس خود را تحریک به  نروزا )پرخوری عصبی( بولمیا

 زااستفراغ می کنند و یا از قرص های ملیّن برای ایجاد اسهال استفاده می کنند که وزن اضافه نکنند. در نوع دیگر بولمیا، فرد 

یار بس، رژیم غذایی از جمله محدودیت شدید دریافت غذاند، می کبرای جلوگیری از اضافه کردن وزن استفاده  روش های دیگری

ارجاع جهت درمان تخصصی و نیازمند  جدی حیات باشنداختالالت خوردن ممکن است تهدید کننده و یا ورزش شدید. سخت 

 می باشند.

 : بینایی /شنوایی/تکلم 6-4-6

کالت ناشناخته ای در بینایی و شونای و تکلم دارد، اما در ظاهر به نظر می رسد که مبتال به اختالل گاهی دانش آموز مش

واقعا یک اختالل مرتبط با تکلم داشته باشد، اما فکر کنند که یا اوتیسم ممکن است حرف نمی زند، کودکی که  روانپزشکی است.

دارد. وجود پرخاشگری و یا رفتار های مشکل ساز در یک دانش آموز ممکن است به علت  "یاللی انتخاب"دارد و یا اختالل 

و سپس کالفگی در محیط مدرسه، دچار  تقال به دنبال دانش آموزان ممکن است  اینمشکالت بینایی و شنوایی در او باشد. 

 تخریب اعتماد به نفس و اجتناب از مدرسه بشوند.

 

 اقدامات عملی:

از عوامل بالقوه ای که ممکن است سبب ساز بروز چنین مشکالتی باشند آگاه بود ه و کودک را  معلمان مهم است که

 برای غربالگری مشکالت شنوایی، بینایی و گفتاری ارجاع دهند. 
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 : ورزش )فعالیت فیزیکی(: 3-4-6

تاب آوری و  ،. ورزش کردنگذاردآثار مثبتی بر سالمت ذهن و جسم آنان می  همدرسداتش آموزان در منظم  ورزش

ل به کنترو  بهتر می کند، گردش خون را بافت های عضالنی و اسکلتی را تقویت می کند، قدرت جسمی  را افزایش می دهد

کاهش می توان به جمله آن از  ، کهداردنیز سالمت روان  در حوزه یمفید چنین آثاروزن کمک می کند. ورزش کردن هم

نین . همچدارد فعالیت سالمیک ا ایجاد اشتغال بفس و اعتماد به نافزایش  صحیح، تصویر بدنیویت تقاضطراب و استرس، 

یلی تحص پیشرفت جبورا نیز تقویت و ممهارت های شناختی  ،در مدرسه فیزیکیفعالیت نشان می دهد شواهدی وجود دارد که 

  نیز می شود.

ه دقیق و حداقل شصت، دانش آموز را از جهت بدنی فعال نگه دارنداز همه فرصت ها استفاده می کنند تا  باید  مدارس

 نه را داشته باشند و دانش، مهارت و اعتماد به نفس الزم را برای فعال ماندن در طول عمر را کسب کنند. روزا فعالیت فیزیکی

 

 اقدامات عملی:

حداقل  روزانه به مدتتشویق شوند که  دچنین دانش آموزان بایدر برنامه مدارس ادغام شده باشد و همباید  ورزش

 . استفاده کرددر مدرسه  ورزش کردنبرای باید فرصتی از هر  .فعالیت فیزیکی داشته باشند شصت دقیقه

 

 
 

 سالمت روان و رسانه

  خیره شدن به صفحه نمایش )مونیتور( یک وسیله ارتباط جمعی:زمان  :0-5-6

 ،گوشی های هوشمند و غیره( ،تلویزیون، کامپیوتراعم از ) وسایل ارتباط جمعی باالیحجم و تنوّع به دلیل در حال حاضر، 

ه ک و همینطور کادر مدارس توصیه می شود به والدینشود.  رسانه ها  میاین گونه  اشتغال با صرفاز کودکان زیادی  عمالً وقت

  در مدرسه نظارت داشته باشند. ها چه در منزل و در ساعات حضور رسانهاین از کودکان زمان استفاده  بر

 

 اقدامات عملی:

  ساعت محدود شود. 1الی  1زمانی را که کودکان صرف این نوع رسانه ها می کنند، به روزی 

  و بازی های فکری گروهی، به عنوان ، منزلبازی کردن در بیرون از برای سرگرمی کودک، فعالیت های دیگری را مثل

 جایگزین فراهم کنید.

 ای رسانه ای که کودک زمان خود ار صرف آن می کند، نظارت داشته باشید )از نظر زبان، و محتوا شامل بر محتو

 خشونت، و مسائل جنسی(
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 .برای سرگرمی کودکان زیر دو سال، به هیچ عنوان از این نوع رسانه ها نباید استفاده شود 

 

 : اعتیاد به اینترنت :6-5-6

 قیممستقیم و غیر مستخودش را به صورت است. این مشکل می تواند  رو به افزایش مشکلاعتیاد به اینترنت یک امروزه، 

مستقیما زمان زیادی را اصطالحاً آنالین باشند و پای این دستگاه ها صرف کنند. . دانش آموزان ممکن است در مدرسه نشان دهد

ند. دانش آموزی که تا صبح پای نابگذراینترنت  را پایوقت ناهار و استراحت خود  از طرفی ممکن است به صورت غیرمستقیم

اینترنت باشد، اغلب در مدرسه تأخیر دارد، خسته به نظر می رسد، تمرکز ندارد، و ممکن است اصال فردایش از مدرسه غیبت 

  کند.

راین بناب اتفاوت دارد، لذدیگر  یز فردی به فردو این اتشخیص اعتیاد به اینترنت وجود ندارد  های مشخصی برایمعیار

، اما عالئم زیر نشان دهنده این است وجود نداردآن برای تشخیص اعتیاد به گذراندن زمان پای اینترنت  ازتعداد ساعت معینی 

 که استفاده از اینترنت درکودک یا نوجوان به مرز هشدار رسیده است:

 ِزمان هنگام استفاده از اینترنت از دست دادن حس گذر 

  درسی در منزلتکالیف ایان رساندن به پداشتن مشکل در  

  استفاده مفرط از اینترنت نبالکناره گیری از خانواده و دوستان به دتمایل به 

  به خاطر استفاده از اینترنت  عذاب وجدانداشتن احساس گناه و 

 اینترنتبه  داشتن احساس سرخوشی هنگام اشتغال  

 

 :مجازی قلدری )زورگویی(: 3-5-6

ف مختلرسانه های  دنیای مجازی است، که به واسطهتکنولوژی اعمال خشونت و زور با استفاده از مجازی نوعی  قلدری

ز ا شرم آور ماجراهایو  خصوصی تصاویر کردن شایعات در مورد افراد، انتشار ، ایمیلتلفنی رسانه های اجتماعی، پیامکمثل 

 صورت می گیرد.  جعلی مجازی ایجاد صفحات شخصیو کالهبرداری با ، و قومی نژادی اهانت های، آنها

نزدیک بین والدین و کادر مدرسه و مداخله هایی همچون نظارت بر حضور  تعامل مجازی نیازمند قلدرییری از پیشگ

در هنگام مواجهه با چنین مشکلی می کادر مدرسه درمیان گذاشتن موضوع با به آنها تشویق و ، دانش آموزان در فضای مجازی

 شد.با
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 : پیشگیری از خودکشی 6-2

 :بهداشت جهانیطبق آمار سازمان 

  ثانیه. 11هزار نفر در اثر خودکشی در جهان فوت می کنند، یعنی یک نفر در هر  811ساالنه، بیش از 

  11 افرادمرگ در میان  برخی کشورها و دومین عامل هسال 11تا  15فراد در میان سه عامل مرگ در میان اخودکشی 

 (. آمار مربوط به فوت است و اقدام به خودکشی بیش از این است)این  می باشد هسال 11تا 

  بار بیماری در جهان است. %1.1، خودکشی شامل 1111بر اساس برآورد بار بیماری ها در سال 

 

 :می کند جامعه پیشنهادجهانی راهبردهای زیر را به منظور پیشگیری از خودکشی در سطح بهداشت سازمان   

  امکانات به دار آویختگی، داروهای بدون نسخه، سموم، مواد  ارتکاب خودکشی )همچونمحدودیت دسترسی به وسایل

توجه: این موارد با توجه به شایع ترین روش های خودکشی های منجر به فوت سالح های گرم(. و انواع  آتش زا مثل بنزین،

 دی تر است.در ایران اضافه کرده ام که به نظرم کاربر

  مصرف مواد. اختالالت سوء ی و پزشکاختالالت روان به موقعشناسایی و مدیریت 

 اجتماعی خدمات به خدمات سالمت و  دسترسی مناسب 

  به نحوی که موجب افزایش خودکشی تقلیدی نشود( رسانه ها درخودکشی  مناسب و صحیحگزارش(  

 نیز مشاهده نمایید.(گیری از خودکشی را با پیشدر ارتباط  1ط به ماجول شماره م مربو)لطفا ضمائ
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 روان دانش آموزان در کالس سالمتحل مشکالت  -3 بخش

 )چه زمانی برای کمک های بیشتر ارجاع  دهیم؟(

ی هیجانی و همچنین در حیطه و بدنی وی زیستی در حیطه سریع تکاملی آن، که مشخصه استکودکی و نوجوانی دورانی 

فراد ی اکنند، اما تقریبا همهروان  طی می سالمتدر اگرچه اکثر افراد این دوره را بدون مشکالت قابل توجه  باشد.می شناختی

گیرند چگونه بر آن غلبه کرده و با آن یاد می و کنند،طول سفرشان به  بزرگسالی  تجربه می دررا مقداری آشفتگی هیجانی 

 سازگار شوند.

 باشند: یهشامل پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالث  بوده و در مدارس باید در اولویت گیرانههای پیشتالش

 

 

ودک یک ک را درتعیین کنند که آیا یک کودک اختالل روانی دارد یا  نه و یا اینکه بخواهند اختالل روانی  هاالزم نیست معلم 

ا والدین ر و منحرف کردن کودکان و هاآنبدهند. اقدام به تشخیص گذاری کودکان، خطر برچسب زنی نامناسب به تشخیص 

ی دانش بهداشت روان همهبه که چگونه  بدانند هالممهم است که معاما باشد. آموزش های تخصصی می ی آن،الزمهدارد و 

ه چه تعیین کنند کپزشکی دارند کمک کنند و همچنین ختالالت روانبه کسانی که مشکالت و ا کمک کنند؛  در کالسآموزان 

به کمک های بیشتر از سوی اعضای خانواده و/یا یک متخصص بهداشت  شدید است که نیاز آنقدرزمانی مشکالت بهداشت روان 

 باشد.روان، می

 چه زمانی برای ارزیابی و درمان، به یک متخصص ارجاع دهیم؟ -3-2

  رفتارها/عالئم به جای اینکه بهتر شوند، بدتر می شودزمانی که 

  گذاردمی روی کارایی دانش آموز در مدرسه و خانه اثر منفیزمانی که رفتارها/عالئم به شکل 

 ستزمانی که عالئم شدید یا ناراحت کننده ا 

 یا دیگران وجود دارد شخود آسیب به  زمانی که  احتمال 

 ی کافی نیستزمانی که مداخالت کالس به تنهای 
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 زمانی که شک دارید، همیشه بهتر است که مشورت بگیرید 

 

 برخی رفتارهای کلی و عالئمی که ممکن است برای ارجاع ضروری باشد شامل:

 یا عملکرد تحصیلی هاهافت ناگهانی نمر 

 ساالنانزوای ناگهانی از هم 

 بیش از حد احساسی بودن یا زود عصبانی شدن 

  مبارزه طلبی شدنمکررا درگیر دعوا یا 

 ی فراگیرناراحتی  و گریه 

 مثل واکنش نشان دادن به چیزهایی که وجود ندارند، رفتار های عجیب و غریب 

 یا منزوی شدن حرفبی 

 گریز از مدرسه 

  در کالس بودن به شکل مداوم، بیش از حد خسته یا خواب آلود 

  رفتارهای تکرار شونده 

 رفتارهای آسیب به خود 

  توجه وزنتغییرات قابل 

 ترک مکرر کالس به دلیل درد که این عالئم در آخر هفته ها یا تعطیالت وجود ندارد 

 

 
 

 روان سالمتها در مدرسه در رابطه با ها و مسئولیتنقش -3-1

ی افراد در بافت مدرسه نقشی در بهبود سالمت روان و فراهم کردن یک محیط امن و از نظر عاطفی همه

اگر کودک نیاز به ارجاع دارد، در ابتدا  مدرسه باید در رابطه ی نزدیک با خانواده ها باشند.کادر  سالم، دارند.

 ای از آنها رضایت گرفته شود.باید با خانواده مشورت شود و برای چنین ارزیابی
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 د:نباشبرخی افراد اصلی سهیم در بهداشت روان کودک در مدرسه، به شرح زیر می

 :هامعلم

متفاوتی در کار با دانش آموزان  هایتجربهبرای آموزش دادن به دانش آموزان تعلیم دیده اند و  هامعلم

های روانی برای دانش آموزان بدهند اما نقش عمده ای در نباید تشخیص بیماری هامعلم دار دارند.مشکل

 ر صورت لزوم، دارند.د اوبرقرار کردن جو کالسی سالم، شناسایی اولیه دانش آموز مشکل دار و ارجاع 

 والدین:

فعال، برای بهبود سالمت روان فرزندانشان در بافت مدرسه هستند. والدین بهتر از هر کس  هاییشریکوالدین 

شناسند. محیط خانه برای یادگیری و کار مشترک با مدرسه مهم است و زمانی که دیگری، فرزندانشان را می

 ین اهمیت را دارد.فرزندان دارای مشکالتی هستند، باالتر

 مددکار اجتماعی:

ها را دارد تا رفاه آنان را افزایش دهد. یک مددکار مددکار اجتماعی، دغدغه کمک به افراد، خانواده ها و انجمن

ها  شان برای کسب درآمد استفاده کنند و به انجمنهایها و تواناییاجتماعی به افراد کمک می کند تا از مهارت

توانند های تخصصی دیده اند، میبعضی از مددکاران اجتماعی که آموزش کند.مک میبرای حل مسائل ک

 خدمات درمانی/مشاوره ای، ارائه دهند.

آنها اولین افراد برای مشورت گرفتن  در بسیاری از مدارس، درصورتی که مددکار اجتماعی حضور داشته باشد،

 .زمانی که کودکی مشکلی دارد، هستند هامعلم

 زشک کودک و نوجوان:پروان

های هیجانی، رفتاری و ی تشخیص و درمان چالشپزشک کودک و نوجوان، پزشکی است که در زمینهروان

ی آنان، تخصص دارد. یک روانپزشک کودک و نوجوان آموزش روانی مرتبط با کودکان، نوجوانان و خانواده

 تواند دارو تجویز کند.پزشکی دیده است و می

 شناس:روان

شناسان متخصصانی آموزش دیده هستند تا دامنه ای از چالش های هیجانی، رفتاری و روانی را ارزیابی روان

 و درمان کنند، تحقیق انجام دهند و تست بگیرند.

 کاردرمانگر:

ارهای ک مکاردرمانگر متخصصی است که در زمینه ی  ارزیابی و درمان شرایطی  که بر روی توانایی فرد در انجا

 گذارد، تخصص دیده است.اش تاثیر مینهروزا
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 فیزیوتراپیست:

 فیزیوتراپیست متخصصی است که تمرکزش بر روی بهبود و ترمیم تحرک و کاهش درد است.

 مربی بهداشت

در زمینه ی پیشبرد سالمت، تندرستی و موفقیت تحصیلی دانش آموزان، تخصص دیده است.  مربی بهداشت

پزشکی تجویز مدرسه حضور داشته باشد، معموال مسئول دادن داروهای روان مربی بهداشتدر صورتی که 

 شده به دانش آموزان، در ساعات مدرسه است.

 آسیب شناس گفتار و زبان:

ی ارزیابی و درمان اختالالت مرتبط با گفتار، زبان، ارتباط، بلع و روانی آسیب شناس گفتار و زبان در زمینه

 گفتار ، تخصص دیده است.

 هبران جامعه:ر

مداران  و رهبران دینی نقش فعالی در زمینه ی بهبود بهداشت روان در رهبران جامعه  از جمله سیاست

مدارس دارند. رهبران جامعه می توانند به باالبردن آگاهی نسبت به اهمیت بهداشت روان در مدارس کمک 

 بهداشت روان، کمک کنند.کنند و همچنین برای فراهم کردن کادر مدارس و منابعی برای 

 :رازداریحریم خصوصی و 

به مسئله رازداری مهم است زمانی که هر یک از متخصصان با کودکان دچار چالش های روانی کار می کنند، 

باید به شکل واضح برای خانواده ها توضیح داده شود و به رازداری . پارامترهای حریم خصوصی و پایبند باشند

وجه شوند که کارکنان حریم خصوصی اطالعات دانش آموز را حفظ می کنند و مطالبی آنها کمک شود تا مت

مطلع باشند  اوکه وی در ارزیابی بیان می کند محرمانه خواهد بود. همچنین الزم است که کودک و خانواده 

رکنان کاخواهد به خودش یا دیگران آسیب بزند مطرح باشد، ی ایمنی مثل زمانی که کودک میکه اگر مسئله

 مجبور خواهند شد که اقدام مناسب را بکنند تا از ایمنی همه مطمئن شوند.

 

 هاهای برخورد با آنو روشروان  سالمت رایج رفتاری مشکالت تظاهرات -3-3

که ممکن است که در محیط مدرسه با آن مواجه  روان شایع سالمترفتاری مشکالت  تظاهراتدر بخش زیر 

 دهی شده اند:بخش سازمان 1راهبردها در  شد.شویم، ارائه خواهد 
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.  مستلزم حداقل منابع است برای حل مشکالت خفیف. این راهبردها برای اجرا، ساده  -1راهبردهای ردیف 

 می باشد و به احتمال زیاد برای همه ی دانش آموزان در کالس مفید خواهد بود.

، برای حل مشکالت کافی نبود 1. یا اگر مداخالت ردیف است برای حل مشکالت متوسط -1راهبردهای ردیف 

 هایی خاص متناسب با کودک مشکل دار می باشداین راهبردها مستلزم فعالیتروندبه کار می

 برای حل مشکالت کافی نبود 1مداخالت ردیف  زمانی کهبرای حل مشکالت شدید یا  -1راهبردهای ردیف 

ی باشد و ممکن است هایی خاص متناسب با کودک مشکل دار م. این راهبردها مستلزم فعالیترودبه کار می

 نیاز به مشارکت  افرادی عالوه بر کادر آموزشی  داشته باشد.

 

 مشکالت اضطرابی

 ممکن است: مشکالت اضطرابیدانش آموزان با 

o ،ناامیدی کنند یای تحریک پذیر عصبانیت، احساس ترس، اضطراب 

o اوقات تلخی کنند یا بیش از حد گریه 

o و یا ناتوان از شرکت کردن در فعالیت ها باشند شان بزندخشک 

o   داشته باشندبه مراقبان و معلمان حالت چسبندگی 

o قرار باشندبی 

o به راحتی ناامید شوند 

o  باشند که همه چیز درست باشد به طوری که برای اتمام کارشان زمان خیلی بیشتری را این نگران

 صرف کنند

o نتوانند آن را به درستی انجام دهند نگرانندکه  ااز شروع کردن هر کاری اجتناب کنند چر 

o ،تحقیر شدن یا شکست خوردن از مدرسه رفتن اجتناب کنند به خاطر ترس از خجالت کشیدن 

o های متعدد از کارهایشان عقب بیفتندبه خاطر غیبت 

 های عمومی که برای هر کودک مبتال به مشکالت عاطفی/رفتاری کمک کننده است:استراتژی

 دالنه و داشتن موضع مثبتگوش کردن هم -1

آموزان یاد بدهید که انگشتان خود را های مثبت سالمت روان مثل آرام سازی، تمرکز و مدیریت استرس. به دانشاستراتژی -1

ها یاد شماره نگه داشتن نفس و سپس بازدم( را به آن 5سفت و شل کنند؛ نفس کشیدن آرام و عمیق از راه بینی )دم عمیق، 

 بدهید.

 شیدن افکار منفی و حل مسئله کمک کنید.آموزان در به چالش کبه دانش -1

 ها کمک کنید. های استرس از نظر درسی به آندر زمان -1
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o  هتنگی نفس و عرق کردن را تجرب درد،در قفسه ی سینه، دل درد، سر فشاراحساس عالئمی از قبیل 

 کنند

 )اضطراب( مطالعه موردی

جود. او دائما کالس را به ساله است. او همیشه نگران به نظر می رسد و ناخن هایش را می 11مریم دختری 

اش است دهد. او دائما نگران خانوادهکند که این حالت فقط در روزهای مدرسه رخ میدلیل سردرد ترک می

چه  اش و اینکه اگر مریض شودنگران سالمتی اتفاق بدی برای آنان بیفتد.و اینکه زمانی که او در مدرسه است 

بعضی اوقات زمانی که او دچار اضطراب  کنند.اتفاقی خواهد افتاد و نگران اینکه دیگران راجع به او چه فکری می

ه ست ککند. او متوجه اشود و عرق میلرزد، نفسش کوتاه میکند، بدنش میمی شود احساس تپش قلبمی

 کند.هایش بی اندازه است اما در مقابله با آنها احساس درماندگی مینگرانی

 

 سواالتی برای تفکر:

 چه راهبردهایی میتواند توسط معلم برای کمک به مریم به کار گرفته شود؟ 

 چه راهبردهایی میتواند توسط والدین برای کمک به مریم به کار گرفته شود؟ 

  توسط همساالن برای کمک به مریم به کار گرفته شود؟چه راهبردهایی میتواند 

 چه فرد دیگری میتواند به مریم کمک کند و چگونه؟ 

 دهید؟چه زمانی شما مریم را به یک متخصص ارجاع  می 

 

شدید باشد که بر روی دستاوردهای تحصیلی فرد و  آن قدر)ارجاع زمانی مناسب است که عالئم اضطراب 

عملکرد اجتماعی او تاثیر بگذارد و زمانی که مداخالت کالس برای کاهش مشکل کافی نباشد. در صورتی که 

حمالت پنیک به کودک دست داد او را ارجاع دهید. همچنین در صورتی که نگران رفتارهای آسیب به خود و 

 شی هستید، وی را ارجاع دهید(.یا رفتارها و تفکرات خودک
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 مداخالت مبتنی بر مدرسه برای اضطراب

 
  1بردهای سطح راه              1بردهای سطح راه                   1بردهای سطح راه      

 کاهش اضطراب و استرس

 اضطراب افزاینده سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل

 

لم مداخالت
مع

ن 
دی

وال
ان 

ست
دو

 

  و م به آرامی و با آرامش صحبت کنید، تنفس آهسته را تشویق کنید  

تماشا و ها رپرنده)االن ما فقط باید به ساختمان بریم تا  اجزای کوچکتر تقسیم کنید.به  کارها را 

 کنیم(
  و م

من می ترسم که سوار اتوبوس " ) به دانش آموز کمک کنید تا احتمال وقایع را تخمین بزنند. 

بوس اتوتا  امممممم، شانس اینکه تصادف کنه چقدره؟ چند ". "بشم چون ممکنه که تصادف کنه

 ("؟نها تصادف نکندیدی که با دیگر ماشین

  و م

 من در ریاضی خوب" ) به دانش آموز کمک کنید تا تمام شواهد را برای نتیجه گیری اش بسنجد. 

اممممم. نمرات ریاضی ات در هفته ی گذشته چند بود؟ همش خوب بود بجز امروز؟  " "نیستم.

 ("حالی که بقیه خوب پیش رفتنمتعجبم که چرا تو یک روز سخت داشتی در 

  و م

حتی " ."تونم اینو انجام بدممن می" ) سرمشقی برای خودگویی مثبت باشید و آنرا تمرین کنید 

 ("اگر من مسئله ی قبل رو نتونستم حل کنم اما بعدی رو می تونم درست حل کنم
 د و م

برای ترسش داشته باشند تا چیزی را که  بیشتر از   شاز دانش آموز بخواهید تا یک درجه سنج 

ترساند شناسایی کند و بداند زمانی که در سطوح مختلف ترس هست چه کاری همه او را می

 انجام دهد

  و م

سازی )تنفس عمیق، تصویرسازی ذهنی، رها کردن های آرامآموز را تشویق کنید تا از روشدانش 

 عضالت( استفاده کند. 
  و م

 

 

ای از صحبت کردن در کالس نگران است به او پیشنهاد از مشابه سازی استفاده کنید: اگر بچه

کنید به تنهایی و جلوی آیینه صحبت کند و از خودش فیلم بگیرد و آن را ببیند... سپس جلو 

 ها ... و سپس جلو کالس صحبت کندکالسیچند نفر از هم

  و م



 

46 
 

 

 

 امتناع از رفتن به مدرسه( مطالعه موردی )اضطراب جدایی/

رفتن است، او از دل ها زمانی که وقت مدرسه ماه گذشته تقریبا تمام صبح 1در  ساله است. 1حاتم پسری 

کند. او توسط پزشکش بررسی شده و پزشک نتوانست کند و از رفتن به مدرسه امتناع میدرد شکایت می

 دلیلی برای درد او بیاید. در تعطیالت و آخر هفته ها او در سالمت است و هیچ درد شکمی ندارد. مادر او،

بی ندارد، جادوی سیاهی را بر حاتم اعمال کرده و برای ی خواش که با او رابطهفاطیما، معتقد است که همسایه

را تا مدرسه  روز از دست او عصبانی می شود و سعی می کند او همین او نمیتواند به مدرسه برود. مادرش هر

کنار مادرش باشد چراکه نگران است زمانیکه او دور است،  بکشاند. حاتم میگوید ترجیح می دهد در خانه و

ی تشنج شد و برای مادرش بیفتد. چند ماه پیش زمانی که او در مدرسه بود مادرش دچار حملهاتفاق بدی 

 برای چند هفته در بیمارستان بستری شد.

 1تمرین نقش بازی کردن 

 ترسم که سوار سرویس بشم ... می دونم که تصادف میـکنه ... تصادف سرویس مدرسه رو توی تلویزیون دیدمآموز: من میدانش

 دره که سرویس تصادف کنه؟دونم که نگرانی، ولی شانسش چقمعلم: می

 کنم یک اتفاق بد میفتهآموز: نمی دونم، احساس میدانش

 معلم: چند تا سرویس رو دیدی که زدن به ماشینای دیگه؟ 

 آموز: نمی دونم فکر کنم کمدانش

 معلم: بله کم! خب چه جوری بیای مدرسه؟ 

 آموز: با سرویس میامدانش

 معلم: چند بار تصادف کرده؟

 گین ئ نبایر نگران باشمگم شاید بکنه، شما درست میوقت تصادف نکرده، فقط میآموز: هیچدانش

کنه. به نظرت وقتی که این فکرا میاد چه سوالی کنیم که کمکی نمیمعلم: ببین همه ما یک وقتهایی که نگران هستیم فکرایی می

 تونی از خودت بپرسی؟ می

 آموز: مممم ... نمی دونمدانش

 معلم: این چطوره که بپرسی چه دلیلی براش هست؟ از کجا بفهمم که درست فکر کردم؟

 کنم این سواال یادم بمونهآموز: مرسی. سعی میدانش
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شته اضطراب جدایی دا به جزمدرسه می تواند دلیل دیگری به ** لطفا توجه داشته باشید که امتناع از رفتن 

 باشد.

 سواالتی برای تفکر:

 ی میتواند توسط معلم برای کمک به حاتم به کار گرفته شود؟چه راهبردهای 

 چه راهبردهایی میتواند توسط والدین برای کمک به حاتم به کار گرفته شود؟ 

 چه راهبردهایی میتواند توسط همساالن برای کمک به حاتم به کار گرفته شود؟ 

 چه فرد دیگری میتواند به حاتم کمک کند و چگونه؟ 

 دهید؟م را به یک متخصص ارجاع  میچه زمانی شما حات 

 

 اضطراب جدایی

 مدرسه رفتن امتناع از جدا شدن از والدین برای سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل

 

لم مداخالت
مع

ن 
دی

وال
ان 

ست
دو

 

د داشته باش برای آن اشتیاق)چیزی که هنگام ورود به مدرسه  مدرسه را بیشتر کنید.ی جاذبه 

اجازه ) کردن حیوانات و...( و جاذبه خانه را کمتر کنید نوازشسال، مثل بازی کردن با یک هم

 خوابیدن، دیدن تلویزیون و بازی ویدیویی نداشته باشد(

  و م

)به جای تلفن  به والدین اجازه دهید که زمان نهار کودک در مدرسه، برای او یادداشت بفرستند 

 (به او وقتی مدرسه است کردن
  و م

ابر قهرمانان( تا برای  استفاده کنند.) مثال پوکمون، "کارت های قدرت"از دانش آموز بخواهید از  

 مدیریت استرس، قدرتمندی را به یاد آورد
  و م

وقت بگذراند تا راحت به  اولیای مدرسهخانه یا با دیگر به کودک اجازه دهید که  ابتدا در کتاب 

 برای آمدن به کالس پاداش دهید( او تالشبه ) داخل ساختمان بیاید
  و م

دید ی تعطیالت برای بازاز والدین بخواهید در فاصله دانش آموز را به معلم سال بعد معرفی کنید و 

 کالس سال بعد بیایند
  و م
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  1بردهای سطح راه              1بردهای سطح راه                   1بردهای سطح راه           

 

 مشکالت پس از حادثه

 ممکن است: حادثهمشکالت پس از دانش آموزان با 

o احساس اضطراب یا تحریک پذیری بکنند 

o  به نظر برسند غمگینتغییرات خلقی شدید داشته باشند و یا 

o  شان عمل کنندسنکوچکتر از 

o نقو باشندچسبنده و/یا نق 

o گر باشندتکانشی و/یا پرخاش 

o دباشن اند، حتی عملکردهای پایه مثل حرف زدنناتوان از انجام مهارتهایی که قبال آن را کسب کرده 

o مشکل تمرکز داشته باشند 

o و به راحتی گیج شوند مشغولیت ذهنی داشته باشند 

o  بدهندعالقه به فعالیت ها را از دست 

o ساکت و/ یا غمگین شوند و از تعامل با دانش آموزان دیگر اجتناب کنند 

o  به نظر برسند "اسحسابی "احساساتشان را نشان ندهند و یا 

o هایی که مرتبط با سانحه هستند، اجتناب کنندها و یا فعالیتاز مکان 

o بازی های تکرار شونده با مضمون مرتبط به سانحه انجام دهند 

o بک داشته باشند کابوس/ فلش 

o پاسخ از جا پریدن شدید داشته باشند 

o مشکالت خواب داشته باشند 

 

 مطالعه موردی )پس از آسیب(

 

ساله است که در کشوری زندگی می کند که به تازگی ناآرامی سیاسی را تجربه کرده و او  16امیر پسری 

متوجه  تغییرات مهمی در  ،رسهآقای محمد، چند ماه پس از شروع مد امیر شخصا شاهد تیراندازی بوده. معلم

امیر در کالس شد. او قبال دانش آموز بسیار باهوش و فعال و مورد پسند و محبوب همه  طرز برخورد و رفتار

ازگی به ت بود و اشتیاق  پاسخ دادن به مسائل ریاضی سخت روی تخته را داشت. دقیقبود. او همیشه بسیار 

 

 

را مشخص کنید تا دانش آموز را در بدو ورود به مدرسه مالقات  اولیای مدرسهسلسه مراتبی از 

که اگر دانش آموز در کالس دچار اضطراب شد، بتواند  ی را هم تعیین کنیددیگر کسان کنند و

 به آنها رجوع کند

   م
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 او همچنین بسیار حواس پرت به نظر می رسد و خلقش ناراحت و تحریک پذیر شده. ر بسیار منزوی شده،امی

بی قرار شده و با شنیدن هرگونه صدای ناگهانی از جایش می پرد. زمانی که بحث انقالب در کالس مطرح شد، 

رسد شده و همیشه به نظر میریخت. امیر همچنین بی اعتماد امیر بسیار بسیار آشفته شد و به شدت عرق می

 روزانه، فلش بک و کابوس های مرتبط با تیراندازی که شاهدش بوده، دارد. یادآوریپاید. امیر، که اوضاع را می

 
 

 سواالتی برای تفکر:

 چه راهبردهایی میتواند توسط معلم برای کمک به امیر به کار گرفته شود؟ 

  کمک به امیر به کار گرفته شود؟چه راهبردهایی میتواند توسط والدین برای 

 ساالن برای کمک به امیر به کار گرفته شود؟چه راهبردهایی میتواند توسط هم 

 تواند به امیر کمک کند و چگونه؟چه فرد دیگری می 

 دهید؟چه زمانی شما امیر را به یک متخصص ارجاع می 

 

قدر کودک را احاطه کنند که نتواند آن)ارجاع زمانی مناسب است که عالئمی از قبیل فلش بک و کابوس ها 

گر شود و زمانی که مداخالت کالس برای کاهش مشکل، کافی در کالس تمرکز کند، کودک پرخاشگر یا اخالل

 نباشد(.
 

 اضطراب جدایی

 پذیریناراحتی، گریه، تحریک سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل

 

لم مداخالت
مع

ن 
دی

وال
ان 

ست
دو

 

را برای کم کردن اضطراب فزاینده، به دانش آموزان آموزش دهید. به آنان  سازیآرامتکنیک های  

آموزش دهید که چگونه انگشتان دست و پا و دیگر اعضای بدن خود را سفت و شل کنند. چگونه 
 د و م
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 1بردهای سطح راه              1بردهای سطح راه                   1بردهای سطح راه                    

 

                   

 ،شان را نگه دارند و بعد آهسته و با دهاننفس 5 یآهسته و عمیق با بینی نفس بکشند، تا شماره

 بازدم عمیق داشته باشند

 اگر یک دانش آموز مضطرب شد، به وی کمک کنید که بفهمد چه چیز باعث اضطراب او شده 

هایی را در نظر بگیرید مثال خواندن چیزی )این کار را خارج از کالس انجام دهید و جایگزین

 دیگر، انجام کاری برای پرت کردن حواسش زمانی که در کالس است(

 د و م

با دانش آموزان یک نشانه مثل بلند کردن یک انگشت، در نظر بگیرید، تا زمانی که مضطرب  

 شدند بدین وسیله معذوریت خود را اعالم کنند.
 د و م

آموزمی تواند به عنوان پروژه ای مستقل های جایگزین که دانشهای مقابله ای مثل فعالیتمهارت 

 دهد، تعیین کنیدیا برای خارج از کالس انجام 
 د و م

به دانش آموزان کمک کنید زمانی که چیزی آنها را مضطرب می کند و برای آنها حکم یادآور را  

 هایی که دارند را شناسایی کنند و به آن فکر کنند و عواقب احتمالی را در نظر بگیرنددارد، گزینه
 د و م

خاطراتی بنویسد که بتواند آن را کنار بگذارد  به دانش آموز اجازه دهید تا واکنش خود را در دفتر 

 و یا بعدا توسط معلم و یا سایر کارکنان بازبینی شود
 د و م

به دانش آموز اجازه دهید که برود و سایر کارکنان را ببیند تا تجدید قوا کند و بعد به کالس  

 برگردد
  و م

 

 

ت )اگرچه، ممکن اس نرمال تبدیل کنیدقابل پیش بینی با روتین های  مدرسه را به مکانی امن،

 های تحصیلی برای چند روز یا هفته و بسته به شدت تروما، کاهش یابد(الزم باشد که درخواست
  و م

 پاسخ به شرایط بسیار آزاردهنده، آسیبـزا یا بالیا 

 افکار مزاحم یا فلش بک  سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل

 

 مداخالت

لم
مع

ن 
دی

وال
ان 

ست
دو

 

به کودک کمک کنید تا متوجه شود که موقعیت کنونی او امن است تا او احساس امنیت کند و در  

 کالس نترسد
 د و م

 را برای دانش آموز فراهم کنید تا به چیزهای دیگر فکر کند  یا کاری دیگر انجام دهد "دقیقه ای" 

 تکلیف دیگری انجام دهد، به مکان دیگری در اتاق برود( )آب بنوشد،
  و م

می توانند از او حمایت و مواظبت  لحظهدانش آموز را تشویق کنید که دوستانی پیدا کند که در آن  

 کنند.
 د و م
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 1بردهای سطح راه              1بردهای سطح راه                   1بردهای سطح راه                     

 

 

 مشکالت ثبات خلق -غمگینیافسردگی یا 

 ممکن است: مشکالت افسردگی یا غمگینیدانش آموزان با 

o ،غمگین به نظر برسند، احساس تنهایی کنند یا منزوی باشند به راحتی گریه کنند 

o ترسان یا مضطرب به نظر برسند 

o عصبانی یا تحریک پذیر عمل کنند 

o  مدرسه نشان دهنددر تغییرات مشخص در رفتار 

o تمرکزشان را از دست بدهند تر باشد.کار برایشان سختیک بر  تمرکز 

o های مکرر از مدرسه داشته باشندغیبت 

o در عملکرد تحصیلی تغییر داشته باشند 

o انگیزه شان را از دست بدهند 

o یا های مورد عالقه شان را رها کنند، عالقه شان به بودن با همساالن کاهش یابدها یا ورزشسرگرمی 

 بکشندخود را کنار 

o .اشتها یا وزنشان تغییر کند عادات تغذیه ای و خوابشان تغییر کند 

o  داشته باشند ادراک حسیتغییرات در احساس، فکر و 

o احساس گناه نابجا داشته باشند 

o بکنند احساس گناهیا ی کافی خوب نبودن، بی ارزشی احساس به اندازه 

o منتظر هیچ چیز نباشند ؛ابراز ناامیدی بکنند 

o  یکنواخت یا بریده بریده صحبت کنندبه شکل 

o مثال بدون هیچ دلیل روشنی افراد را سرزنش کنند ؛تحریک پذیر باشند 

o بی قرار یا کند باشند 

o سوء مصرف مواد مخدر داشته باشند 

o بسیار زیاد یا بسیار کم بخورند/بخوابند 

o خودکشی هستند دانش آموزان مبتال به افسردگی در معرض خطر آسیب به خود، افکار و اقدام به 

هایش را یادداشت کند تا با سایر کارکنان درباره ی به کودک اجازه دهید افکار مزاحم و فلش بک 

 آن صحبت کند
  و م
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o  مربیان باید به هرگونه اظهار نظر یا نشانه نسبت به آسیب به خود و خودکشی، هشیار باشند و هرگونه

والدین کودک، متخصصان بهداشت روان و/یا پرستار باید اظهارنظری باید جدی گرفته شود و سریعا 

 مدرسه را متوجه این قضیه ساخت.

 

 ممکن است: مشکالت ثبات خلقدانش آموزان  با 

o  ی رخهدر چیا  روزانه د. این نوسان ممکن است ساعتی،باش داشتهخلق، انرژی و انگیختگی شان نوسان

 مشخص یا فصلی رخ دهد.

o  جابه جا شوندنا معقول  نترسیو زیاد بین ترس 

o عصبانی، تحریک پذیر و/یا ناامید به نظر برسند 

o خجالت، سرخوشی یا خشم داشته باشند از هیجانات شدید از جمله ناراحتی، هاییدوره 

o ،دچار  درک تکالیف پیچیده یا خواندن و درک متون طوالنی، در تمرکز و به خاطر سپردن تکالیف

 مشکل شوند

o شان  کنار بیایندمهارت های اجتماعی ضعیفی داشته باشند و به سختی با همساالن 

 

 

 

ترسنکمکودکان 
  

o  ،کنندتغییر می چند بار در یک روزو اغلب نوسانات خلقی سریع نشان می دهند 

o  بیشتر احتمال دارد که تحریک پذیر باشند و مستعد کج خلقی مخرب باشند تا تر سنکمکودکان

 اینکه خوشحال و سرخوش باشند

 

 

 

 

 تر نوجوانان بزرگ

o  پایین،  اتالگویی مشابه بزرگساالن در بی ثباتی خلقی نشان می دهند همراه با تغییراتی ازخلق باال

 بسیار شدید است. یخلقتغییرات که شامل 

 

 

 

 )افسردگی( مطالعه موردی
رسیده ماه گذشته ناراحت به نظر می 1اند که او در طول ساله است که که معلمانش متوجه شده 11یاسمن دختری 

رسد. وی همچنین حواس پرت است و کند و بیش از اندازه احساساتی به نظر میاست. او دائما در کالس گریه می

ای برای اتمام کارها و یا شرکت در بحث های کالسی تواند بر روی کارهای ساده تمرکز کند. او دیگر انگیزهحتی نمی

دینش متوجه شده اند که او تحریک پذیر شده و به سرعت توسط را ندارد. او وزن زیادی را از دست داده. در خانه، وال

خواهرش برانگیخته می شود. او از خستگی زیاد، ناتوانی در تمرکز کردن و نداشتن انگیزه برای انجام تقریبا هیچ کاری، 

 کند.شکایت می
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 سواالتی برای تفکر:

 گرفته شود؟ چه راهبردهایی میتواند توسط معلم برای کمک به یاسمن به کار 

 چه راهبردهایی میتواند توسط والدین برای کمک به یاسمن به کار گرفته شود؟ 

 چه راهبردهایی میتواند توسط همساالن برای کمک به یاسمن به کار گرفته شود؟ 

 چه فرد دیگری میتواند به یاسمن کمک کند و چگونه؟ 

 دهید؟چه زمانی شما یاسمن را به یک متخصص ارجاع  می 

 
شدید باشد که بر روی دستاوردهای تحصیلی فرد و عملکرد  آن قدرع زمانی مناسب است که عالئم افسردگی )ارجا

همچنین در صورتی که نگران  اجتماعی او تاثیر بگذارد و زمانی که مداخالت کالس برای کاهش مشکل کافی نباشد.

 ارجاع دهید(. رفتارهای آسیب به خود و یا تفکرات و رفتارهای خودکشی هستید، وی را

 

 مداخالت مبتنی بر مدارس برای بهبود خلق و تنظیم خلق:

 بهبود خلق و تنظیم خلق

 خلق غمگین سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل

 

لم لهمداخ
مع

ن 
دی

وال
ن 

تا
وس

د
 

به معنی خوشحال  11درجه ای که شماره ی  11با دانش آموز کیفیت خلقش )با یک مقیاس  

چک کنید )قدم  را بودن است( و کارهایی که زمانی که خلقش پایین است می تواند انجام دهد

 (خوشحال بودن سالِبا یک هم، ندرورزش ک ،کردنموزیک گوش  ،زدن

 د و م

 گرایتمساالن حهایی در کالس داشته باشید که در آن دانش آموز بتواند با همها و یا پروژهفعالیت 

 کار کند
  و م
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 1بردهای سطح راه              1بردهای سطح راه                   1بردهای سطح راه                     

 

 

  و م را که حول افکار منفی اش است، شناسایی کند "تمام شواهدی" به دانش آموز کمک کنید تا 

من در ریاضی " ) به دانش آموز کمک کنید تا تمام شواهد را برای نتیجه گیری اش بسنجد. 

اممممم. نمرات ریاضی ات در هفته ی گذشته چند بود؟ همش خوب بود بجز  " ؛"خوب نیستم.

 امروز؟ متعجبم که چرا تو یک روز سخت داشتی در حالی که دیگران خوب پیش رفتند(

  و م

حتی "؛ "من می تونم اینو انجام بدم" ) سرمشقی برای خودگویی مثبت باشید و آنرا تمرین کنید 

 ("تونم درست حل کنمتونستم حل کنم اما بعدی رو میی قبل رو ناگر من مسئله
 د و م

های جایگزینی بدهید یا اجازه دهید در اگر دانش آموز گریان یا ناراحت است، به او فعالیت 

 قسمت دیگری از اتاق باشد
  و م

روع ش های آشنایی که قبال انجام دادند و در آن موفق بودندبه دانش آموزان اجازه دهید با فعالیت 

 های جدید و چالش انگیزتر بپردازندکنند و در آن پیش بروند و بعد به فعالیت
  و م

  و م دفتر خاطرات راجع به خلق بنویسد و شعر و آهنگ بنویسد از دانش آموز بخواهید که در 

  و م در بیرون از کالس، به او کمک کنید تا دالیل وضعیت خلقی پریشانش را پیدا کند 

 

 

خود تعریف کنید تا بدون رفتارهای آسیب رسان به مواجهه با مشخص را برای  برنامهیک 

 آموز بررسی شودزنی، وضعیت دانشانگ
  و م
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 )خودکشی( مطالعه موردی

آشنا شده، اوقات سختی در خانه  تری که قصد  ازدواج با او را دارد،ساله است.  او از زمانی که با مرد مسن 11مریم دختری 

اش دارد. والدینش متوجه این مسئله شدند و به او گفتند که او برای ازدواج خیلی کوچک است و از او خواستند تا سریعا رابطه

آید، او دیگر اجازه ندارد که خانه را بدون یکی از اعضای خانواده ترک کند. در مدرسه به مدرسه میجز زمانی که ه را قطع کند. ب

معلمش متوجه شد که او بسیار پریشان شده و ناراحت و حواس پرت به نظر می رسد. معلم متوجه شد که او به دوست 

 .های مادرش را خوردتا از قرص 11بعد مریم اش فکر می کند. چند روز اش گفته که به پایان دادن به زندگیصمیمی

 1تمرین نقش بازی کردن 

 تونمتونم و این امتحان رو هم نمیخوام امتحان بدم، من نمی: من نمیآموزدانش

 هات پارسال چطور بود؟: مممم... نمرهمعلم

 شم: بد نبود ولی این امتحان رو قبول نمیآموزدانش

 شیها خوب بودی و این دفعه هم خوب می: توهمیشه توی امتحانمعلم

 : نمی دونم فکر نکنمآموزدانش

 : تا حاال چند بار توی امتحانا قبول شدی؟ معلم

 دونم: خیلی، عددشو نمیآموزدانش

 : باید این رو به خودت یادآوری کنی که وقتی قبال تونستی، این بار هم میـتونیمعلم

 گین: خوب فکر کنم راست میآموزدانش

 کنه. به نظرت وقتی که این فکرا میاد چه سوالیمکی نمیکنیم که ک: ببین همه ما یک وقتهایی که ناراحتیم هستیم فکرایی میمعلم

 تونی از خودت بپرسی؟ می

 : مممم ... نمی دونمآموزدانش

 : این چطوره که بپرسی چه دلیلی براش هست؟ از کجا بفهمم که درست فکر کردم؟معلم

 کنم این سواال یادم بمونه: مرسی. سعی میآموزدانش
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 سواالتی برای تفکر:

 چه راهبردهایی میتواند توسط معلم برای کمک به مریم به کار گرفته شود؟ 

 چه راهبردهایی میتواند توسط والدین برای کمک به مریم  به کار گرفته شود؟ 

  کار گرفته شود؟چه راهبردهایی میتواند توسط همساالن برای کمک به مریم به 

 چه فرد دیگری میتواند به مریم کمک کند و چگونه؟ 

 دهید؟چه زمانی شما مریم را به یک متخصص ارجاع  می 

)هرگونه نگرانی راجع به خودکشی یا رفتارهای آسیب به خود، نیاز به توجه فوری و ارجاع به یک متخصص 

 دارد(.

 1بردهای سطح راه              1بردهای سطح راه                   1بردهای سطح راه                     

 خودرسان به تقویت ایمنی و مواجهه با رفتارهای آسیب

 افکار یا اقدام به خودکشی سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل
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د
 

ی ها و دسترسها و معلمکالسیتقویت عوامل محافظت کننده از خودکشی مثل ارتباط خوب با هم 

 به کمک داخل و خارج از کالس
 د و م

خودکشی هستند )تغییر سریع یا شدید در رفتار یا عمکرد، آموزانی که در خطر شناسایی دانش 

 بخشیدن وسایل(
  و م

  و م  آموز آشفته. مهم است بدانیم که معلم در این کار تنها نیستبرقراری ارتباط کالمی با دانش 
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 مشکالت توجه -گریفعالی و تکانشمشکالت بیش 

 ممکن است: گریمشکالت بیش فعالی و تکانشدانش آموزانی با 

o  کار مشکل داشته باشندیک  ادامه دادندر توجه کردن و 

o کارها را به اتمام نرسانند و خطا/اشتباهات ناشی از بی دقتی داشته باشند 

o قبل از فکر کردن تصمیم بگیرند 

o را کامل بپرسد یا آنها را صدا بزند، جواب را بگویند قبل از اینکه معلم سوال 

o وسط حرف معلم یا دانش آموزان دیگر بپرند 

o با صدای خیلی بلند صحبت کنند 

o قرار باشند/ نتوانند منتظر بمانند یا یکجا بنشینند بی 

o شان و یا االنسدیگر کودکان ممکن است به راحتی از دست آنها عصبانی شوند و آنان نیز ممکن است از دست هم

 خودشان عصبانی شوند.

 

 ممکن است: مشکالت نقص توجهدانش آموزان با 

o زمانی که با آنها صحبت می شود، گوش نکنند 

o در توجه کردن و ماندن بر سر کاری مشکل داشته باشند 

o دقتی داشته باشندکارها را به اتمام نرسانند و خطا/اشتباهات ناشی از بی 

o  تکلیف خانه( مداد، کتاب، فراموش کنند.)ژاکت،کارها و وسایلشان را 

o خیال پردازی کنند و یا در خیاالت خودشان به نظر برسند 

o میز خیلی بهم ریخته و بی نظم داشته باشند 

o شان را گم کنندوسایل 

o هایی که مستلزم تالش ذهنی پایدار است، اجتناب کننداز فعالیت 

 

 گر(/ رفتارهای اخاللADHD) ی موردیمطالعه

او همیشه در کالس اخالل  تواند سر کالس بنشیند.معلمش متوجه شد که او نمی ساله ی کالس دومی است. 1حسن یک پسر 

خواهد که این کارش را متوقف کند، او زند و از او میرا صدا می شود. زمانی که معلمش اوایجاد می کند و مزاحم  دیگران  می

ه حسن همیشکنند که ی بچه ها همیشه شکایت می. بقیه"نم مدام در حال حرکت استبد"گوید می وتواند گوید که نمیمی

ی اتفاقات کالس تمرکز او را از همهانگار. او همیشه حواسش توسط دانش آموزان دیگر پرت می شود و شودها میوارد حریم آن

آموزی که در خطر خودکشی است )حرف زدن یا نوشتن درباره مرگ، با اقدامات مناسب به دانش 

 های خودکشی بودن( واکنش داشته باشیدیا نداشتن دلیلی برای زندگی، دنبال راهناامیدی 
  و م

آموزی که شناسایی شده که در خطر فوری برای خودکشی است )یا مراقبت مداوم از دانش 

 شود( تا وقتی که توسط یک فرد متخصص ویزیت شوداطمینان از این که این مراقبت انجام می
  و م

زم برای ارزیابی را در اختیار و اطالعات ال آموز برای مالقات با متخصص همراهی کنیددانشبا  

 والدین باید توسط فرد متخصص مطلع شوندبگذارید. 
  و م
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است، اما در یادگیری عقب است. حتی زمانی معلمش احساس می کند که با وجود اینکه حسن دانش آموز باهوشی  برند.بین می

که معلمش به صورت مستقیم با وی حرف می زند، توجه او بسیار ضعیف است. زمانی که معلم با مادرش صحبت کرد، متوجه 

گیرد. او همیشه در حال پریدن به شد که او در خانه هم بسیار پرتحرک است، و بدون فکر کردن راجع به عواقب، تصمیم می

 کند.شکند. منظم نیست و همیشه دفترها و تکالیفش را گم میرا می وسایلور است و  ور و آن این

 

 

 

 سواالتی برای تفکر:

 چه راهبردهایی میتواند توسط معلم برای کمک به حسن به کار گرفته شود؟ 

 چه راهبردهایی میتواند توسط والدین برای کمک به حسن به کار گرفته شود؟ 

  میتواند توسط همساالن برای کمک به حسن به کار گرفته شود؟چه راهبردهایی 

 تواند به حسن کمک کند و چگونه؟چه فرد دیگری می 

 دهید؟چه زمانی شما حسن را به یک متخصص ارجاع  می 

گذارد، ب)ارجاع زمانی مناسب است که عالئم در کالس اخالل ایجاد کند، بر روی دستاوردهای تحصیلی خود فرد یا دیگران تاثیر 

 خود فرد یا دیگران را در معرض خطر آسیب قرار دهد و زمانی که مداخالت کالس برای کاهش مشکل، کافی نباشد(.

 

 گریدهی، پرفعالیتی، تکانشبهبود توجه، سازمان
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 د و م نشستن در جلوی کالس جایگاه اختصاصی، 

روز آن را مرور کنید)مثال  مدرسه را در مکان مشخصی نصب کنید و هرکارهای روزانه و تقویم  قوانین، 

 در جلوی کالس، یا در خانه روی یخچال(
  و م
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 1بردهای سطح راه              1بردهای سطح راه                   1بردهای سطح راه                     

  و م تان را کم کنید و کودک را مجبور کنید بعد از شما تکرار کندسرعت 

ف تکالی برای تمام کردن کارها زمان بیشتری بدهید یا برای دانش آموز زمان معینی برای تمام کردن 

 )نه در زنگ تفریح. چراکه دانش آموز اغلب نیاز دارد که انرژی اش را تخلیه کند( بدهید
  و م

   م ی ضبط کردن بدهیدها فراهم کنید و یا به وی اجازهبرای دانش آموز یک کپی از یادداشت 

کنید، زیرش خط و یا دورش  رنگیکه باید بخواند ، را برای دانش آموز عبارات کلیدی مطلبی  

 دایره بکشید

  و م

  و م ها کمک کندیک نفر از اولیای مدرسه به او در نوشتن پاسخ 

 دهیسازمان سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل

، آن را چک کنند تا مطمئن شوند اول مسئلهیکی دو از دانش آموزان بخواهید که بعد از انجام  

 را درست می روند که مراحل
  و م

 ی را که برایشدنبال کرد، میزش را مرتب کرد و دیگر اهدافدرست زمانی که کودک مراحل را  

 وی را تحسین/تقویت کنید "کار درست"اولویت بندی شده انجام داد، به دلیل انجام 
  و م

  و م خانه نگه دارید.درمدرسه و در را )مدادها، کتاب ها در صورتی که ممکن باشد(  لوازم اضافی 

، رنگی هایپوشهکاغذها را در  مثال را مرتب کند و و فضای کارش به کودک کمک کنید میزش 

 سازمان دهد.
  و م

کامل کند )من طرفدار...... نوشته شده که برایش  را هایییا پاراگراف کودک جمالت نیمه تمامی 

 (کند......استهستم. دلیل اولی که از این نظر حمایت می 
  و م

ه روز قبل از اینکه  ب مخصوص  تکالیف روزانه داشته باشد و هر ز کودک بخواهید که  یک دفترا 

 خانه برود، آن را چک کنید
  و م

روز ببیند و لوازم را قبل از به  برای دانش آموز تعیین کنید که وی را  در پایان هر "مربی" یک 

 کنند.خانه رفتن دانش آموز، آماده 
 د و م

 بیش فعالی سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل

  و م برای دانش آموز در نظر بگیرید که در آن جنب و جوش کند ایی بین کالسهزمان 

دقیقه ای تقسیم کنید تا دانش آموزان بتوانند درآن بین در  11-11کارها را به چند بخش  

 کالس حرکت کنند و جا به جا شوند
  و م

کنید. مثال  از کودک بخواهید دستش را بلند کند  تعیین جنب و جوشکارهای جایگزین برای  

 ابشمرد و بعد دست دیگرش را بلند کند، از دانش آموز بخواهید انگشتان دست و پایش ر 5تا 

 برای ریلکس شدن تکان دهد.) بدون ایجاد اختالل(

 د و م

 د و م کاغذ ها، برای دانش آموز تعیین کنید بردنکارهای هدف دار مثل  

 گریتکانش سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل

بایستید/ به اندازه ی سه طول  موزاییکقوانین فضای شخصی را مشخص کنید. ) بر روی یک  

 دست از هم فاصله داشته باشید/ زمانی که صحبت فرد دیگر تمام شد، شروع به حرف زدن بکنید

 و...(

 د و م

 د و م در صف کالسی برای کودک مکانی را بین دو همسال با رفتارهای مطلوب اختصاص دهید. 

ساالن، کالس را زودتر ترک یا هم اولیای مدرسهاجازه دهید که با یکی دیگر از  به دانش آموز 

 کرده و به مکان/ کالس بعدی، بروند.
 د و م
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 اوتیسم

 ممکن است: مشکالت تکاملی مثل اوتیسمآموزان با دانش

o  های چهره، ...(در رفتار اجتماعی داشته باشند )ارتباط چشمی، درک حالتاشکال 

o مشکالتی در تعامل و زبان ]تکلم[ داشته باشند 

o های محدودی داشته باشندعالقه 

o رفتارهای تکراری داشته باشند 

o اغلب، نه همیشه، کم توانی ذهنی دارند 

 مطالعه موردی )اوتیسم(

رسد که به ارتباط برقرار کردن با دیگران عالقه داشته مدرسه هیچ دوستی ندارد و به نظر نمیاو در  ساله است. 6ف پسری یوس

شود با دستانش بال بال که اشیا را به خط کند و زمانی که هیجان زده می دکنباشد. او در کالس زمان زیادی را صرف این می

 هبازه شنیده و او به صورت معلمش نگاه نمیکند. در زمان ناراحتی جز چند کلمه که آنها را ته زند بمی زند. او معموال حرف نمی

کوبد. وقتی معلم با مادرش صحبت کرد متوجه شد که او این مشکالت را از زند یا سرش را به دیوار میصورت خود مشت می

 .مخصوص دریافت کرده آموزشی خدماتسال اول تولدش داشته و از آن زمان 

 سواالتی برای تفکر:

  به کار گرفته شود؟ یوسفچه راهبردهایی میتواند توسط معلم برای کمک به 

  به کار گرفته شود؟ یوسفچه راهبردهایی میتواند توسط والدین برای کمک به 

  به کار گرفته شود؟ یوسفچه راهبردهایی میتواند توسط همساالن برای کمک به 

  کمک کند و چگونه؟ یوسفچه فرد دیگری میتواند به 

 را به یک متخصص ارجاع  می دهید؟ یوسفمانی شما چه ز 

 

گرفتن  گازیا گر یا پرخاشگر شود، زمانی که رفتارهای آسیب به خود مثل کوبیدن سر)ارجاع زمانی مناسب است که کودک اخالل

ی کمک ی براداشته باشد و زمانی که مداخالت کالس کافی نباشد. کودک همچنین باید در صورت تاخیر گفتار، به گفتاردرمان

 پارچگی حسی و اختالالت حرکتی، ارجاع داده شود.(به ارتباطاتش و به کاردرمانی یا فیزیوتراپی برای مشکالت یک

 1بردهای سطح راه              1بردهای سطح راه                   1های سطح بردراه                     

 

 بهبود ارتباط اجتماعی، تعامل با دیگران

 قواعد اجتماعی سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل
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 سایکوز

 ممکن است: سایکوزآموزان با دانش

o  با وجود نبودن هیچ محرک بیرونی، وجود آن را از طریق بینایی، شنوایی یا المسه حس کنند )چیزی را ببینند با

 بشنوند که وجود ندارد(

o  او باور رایجی نیستافکار یا باورهایی داشته باشند که غیرعادی است و در فرهنگ 

ف به ص ) به دیگران احترام بگذارید، قوانین را برای دانش آموزان توضیح دهیدبا زبان مثبت  

صحبت کنید، به وسایل دیگران دست  حرکت کنید، زمانی که طرف مقابل حرفش تمام شد

 نزنید و...(

 د و م

تلویزیونی و... اشاره کنید. چگونه افراد  به شکل مناسب  می  هایبرنامهبه داستان ها، فیلم ها،  

 به یکدیگر نگاه می کنند، مکالمات را  شروع میکنند، ادامه می دهند و قطع می کنند ایستند،
 د و م

این تمرین را با دانش آموزان انجام دهید که به صحبت یک دانش آموز دیگر گوش دهند و به  

های طرف مقابل ،سوال به سمت خودشان، راجع به صحبت جای عوض کردن موضوع صحبت

 که دانش آموزان عالقه ای خاص و همسان می یابند، ساده تر است بپرسند. این کار زمانی

 د و م

 ،) ساده و عینی به جای استفاده از طعنه  از زبانی واضح برای این دانش آموزان استفاده کنید 

 استعاره و اصطالحات(
 د و م

زدگی شگفت نفرت، خشم، )بیانات چهره ای برای خوشحالی، ارتباط غیر کالمی را توضیح دهید 

 متوجه شوند تا به دانش آموزان کمک کنید که عواطف دیگران را به شکل درست و ...(
 د و م

آموزی که شناسایی شده که در خطر فوری برای خودکشی است )یا مراقبت مداوم از دانش 

 شود( تا وقتی که توسط یک فرد متخصص ویزیت شوداین که این مراقبت انجام میاطمینان از 
  و م

غذا بخورد، شناسایی ها یا با آنبازی کند و  یا ساالنی را که دانش آموز می تواند با آنها کارهم 

 کنید
  و م

مدن به کالس آهای مشخصی تعیین کنید )مثال برای تغییر از یک فعالیت به فعالیت دیگر نشانه 

 با صدای زنگ(

  و م

لمس تکه ای پارچه به مثل ) رفتارهای قابل قبول را جایگزین رفتارهای غیر قابل قبول کنید 

 جای شلوار، فشار دادن یک توپ نرم به جای تکان دادن مداد(
  و م

  و م بال بال زدن( فشار دادن یک توپ نرم به جای هایی از رفتارهای قابل قبول نشان دهید )مثال 

های اجتماعی دیگر آماده بسازید که کمک کند برای موقعیت اتفاقاتاز  "داستان اجتماعی"یک  

 (www.thegraycenter.orgشود )
  و م

های اجتماعی قرار دهید تا پرسیدن در زمان نهار یا دیگر اوقات، دانش آموز را در گروه مهارت 

 ن کند.سوال و صحبت محاوره ای را تمری
 د و م

گر( تا )مثال کار درمان در صورت امکان افراد دیگری که با ابزار حسی آشنا هستند، داشته باشید 

)فشردن  به دانش آموز کمک کنند تجارب حسی جایگزین را برای آرام شدن، شناسایی کند

شود که میرا پتو/لباس سنگین، هدفون برای مسدود کردن صدا و...( و کارهایی  قسمتی از بدن،

ک ، بودن در یاشیادر مدرسه انجام داد تا یادگیری افزایش یابد، شناسایی کنند.) بلند کردن 

 مکان ساکت(

  و م
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o طوری صحبت کند که نتوان حرف او را دنبال کرد 

o گانه، بی حرکتی کامل یا سکوت کامل(بچه احمقانهبینی دارد )گیجی، رفتارهای رهای عجیب و غیرقابل پیشرفتا 

o دهدزند یا به او واکنش نشان میانگار با کسی که وجود ندارد حرف می 

o ریزندخواهند به او صدمه بزنند با علیه او نقشه میکند دیگران میفکر می 

o از همیاالن کناره گیری کند 

o در انجام تکالیف یا مدرسه رفتن بی انگیزه و بی تفاوت باشد 

 

 مطالعه موردی )سایکوز(

. او "دیگر خودش نیست"در طی ماه گذشته معلمش متوجه شد که او خیلی فرق کرده است و  ساله است. 11فرهاد پسری 

هستند،  "حسود"چون  هایشیهمکالسکند که فکر می خیلی منزوی شده و از خوردن هر چیزی در کالس اجتناب می کند چرا

می خواهند او را مسموم کنند. همچنین او زیرلب با خودش حرف می زند و با فردی که وجود خارجی ندارد، تعامل برقرار می 

او فکر می کند که یکی از دوستانش میخواهد به او آسیب بزند و در همه جای کالس، دوربین نصب کرده است و به همین  کند.

گیری کند اما هیچ بهبودی در عالئم او اند تا از او جنبرده دعانویسیک   نزد او در مدرسه راحت نیست. والدینش او رادلیل 

  حاصل نشده.

 

 

 سواالتی برای تفکر:

 چه راهبردهایی میتواند توسط معلم برای کمک به فرهاد به کار گرفته شود؟ 

  به فرهاد  به کار گرفته شود؟چه راهبردهایی میتواند توسط والدین برای کمک 

 چه راهبردهایی میتواند توسط همساالن برای کمک به فرهاد به کار گرفته شود؟ 

 چه فرد دیگری میتواند به فرهاد کمک کند و چگونه؟ 

 دهید؟چه زمانی شما فرهاد را به یک متخصص ارجاع  می 

 ع داده شود. این ارزیابی همچنین باید شامل )کودکی که عالئم سایکوز را نشان می دهد، باید در اسرع وقت ارجا

 پزشکی که می تواند با سایکوز همراه  شود، رد شود( تآزمایش پزشکی باشد تا هرگونه وضعی

 1بردهای سطح راه              1بردهای سطح راه                   1بردهای سطح راه                     
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 اختالل سلوک -مشکالت نافرمانی

 ممکن است: مشکالت نافرمانیدانش آموزان با 

o قوانین کالس را به چالش بکشند 

o از انجام دادن تکالیف درسی سر باز زنند 

o  از دست دهندخونسردی خود را 

o با دیگر دانش آموزان مشاجره کنند یا بجنگند 

o با معلم مشاجره کنند 

o عمدا سعی کنند دیگران را خشمگین کنند 

o ها سرپیچی کننداز قوانین و دستورالعمل 

o از قصد با همساالنشان درگیری ایجاد کنند 

o به خاطر عمل و رفتار خودشان، دیگران را سرزنش کنند 

o دیگران را تفسیر منفی کنند انگیزه ها و رفتارهای 

 بهبود ارتباط اجتماعی، تعامل با دیگران

 قواعد اجتماعی سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل

 

لم لهمداخ
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ن 
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د
 

بسیار ) بحث کردن راجع به افکار تحریف شده، به فعالیت های تحصیلی برگردید و جای جربه  

 دهیم(را شنیدم، حاال ما  با درس ریاضی ادامه می خب، من نظر تو
  و م

ه آموزان ببا گفتن جمالتی به آنها کمک کنید که موقعیت واقعی خود را در میان سایر دانش 

 ("تو ازشون می ترسی هم کالسیای هم سن و سال خودتن اینایی که"درستی درک کنند )
  و م

  و م بر روی روتین یا ساختار خاصی که ساده است، تاکید کنید 

 های قابل مشاهده و عینی بپردازید.وقتی که دانش آموز افکار نامعمول بیشتری دارد، به فعالیت 

 (های پیچیدهشخصیت با)مثال ریاضی به جای یک رمان 
  و م

هایی را برای جلوگیر ی از تشدید وضعیت به کار زمانی که افکار نامعمول افزایش می یابند، گام 

)اتاق یا  ( مکان را عوض کنید1 ( فعالیت را عوض کنید،1 ( موضوع را عوض کنید،1: دبگیری

 ( افراد را تغییر دهید )از دانش آموز بخواهید با افراد متفاوتی کار کند(1 فضا(،

  و م

من  -تونم از پسش بر بیاممن می"  ) سرمشقی برای خودگویی مثبت باشید و آنرا تمرین کنید 

 شنوم، مشکلیبا وجود اینکه  من صدای یک نفر رو می -تونمقبال انجامش دادم پس االنم می

 ("نیست و او به من آسیب نخواهد زد.

   

بگیرید تا مشخص کنید در زمان پیش رو، چه موضوعاتی ممکن است دشوار  اطالعات والدیناز  

 هایی ممکن است برای دانش آموز خوب باشدباشد و چه موضوعات/فعالیت
  و م

  و م ها مراجعه کندآموز آشفته بود به آنافراد و جاهایی را مشخص کنید که وقتی دانش 
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o  باشند تالفیبرای اشتباهات به دنبال 

 

 ممکن است: مشکالت سلوکدانش آموزان با 

o درگیر جنگ قدرت شوند 

o : واکنش بدی نشان دهند. "تو باید..."یا  "الزم است که تو..."به درخواست های مستقیم  یا عباراتی مثل 

o همواره قوانین کالس را به چالش بکشند 

o نجام تکالیف سر باز زننداز ا 

o  دعوا کنندبا دیگر دانش آموزان مشاجره کنند یا 

o در کالس اغتشاش ایجاد کنند 

o مسئولیت رفتارهایشان را برعهده نگیرند و دیگران را سرزنش کنند 

o از دیگران دزدی کنند 

o اموال کالس را خراب کنند 

o به بزرگساالن یا دیگر دانش آموزان بی احترامی کنند 

o  ایمنی دیگران را به خطر بیندازندآسایش و 

 

 مطالعه موردی )اختالل سلوک(

و  کندها و دستورات سرپیچی میکنند. او از برنامهتوصیف می "خیلی سخت"هایش او را ای است که معلمساله 11حمید پسر 

رود و خیلی تب به مدرسه نمیآید. او مرها، خوشش میرسد از در روی بزرگترها ایستادن، چه والدینش و چه معلمبه نظر می

ده کشیکند و مچش را وقتی سیگاری میمعاشرت می "های نابابگروهی از بچه"گویند که با روزها غیبت دارد. پدر و مادرش می

کند. او به مشاور مدرسه گفته که با دوستانش از فروشگاه پول کنند شاید چیزهای دیگر هم مصرف میاند و فکر میگرفته

 کند و چند بار هم با خودش چاقو به مدرسه برده است. ها زد و خورد میاند. در مدرسه خیلی با بچهدزدیده

 

 سواالتی برای تفکر:

  به کار گرفته شود؟ حمیدچه راهبردهایی میتواند توسط معلم برای کمک به 

  به کار گرفته شود؟  حمیدچه راهبردهایی میتواند توسط والدین برای کمک به 

  به کار گرفته شود؟ حنیدچه راهبردهایی میتواند توسط همساالن برای کمک به 

  کمک کند و چگونه؟ حمیدچه فرد دیگری میتواند به 

  دهید؟را به یک متخصص ارجاع  می حمیدچه زمانی شما 

ان اثر منفی ها برای کالس درس مخرب باشد، روی وضعیت درسی او یا بقیه شاگردنشانه )ارجاع زمانی مناسب است که

ها را در معرض خطر آسیب باشند و وقتی مداخالت انجام شده در کالس برای حل مشکل کافی نباشد. وقتی بگذارد، بچه

 (مشکالت مصرف مواد وجود دارد باید برای مداخالت تخصصی ارجاع شود

 

 بهبود رفتار، تعامل و همدلی

 سرپیچی سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل
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 مطالعه موردی )قلدری(
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توانم االن برای حل این به تو کمک آموز بدهید )میهای مناسب و محدودی به دانشانتخاب 

 کنم یا در زنگ تفریح آن را حل کنی(
  و م

  و م استفاده کنید "خواهماز تو می"از  "تو باید"به جای  

اشاره به رفتار نامناسب استفاده کنید. جمالت مثبت به کار های منسجم برای ها و پیاماز اشاره 

ببرید و بگویید چه کار کند به جای اینکه چه کار نکند )لطفا از سمت راست راهرو برو و ببینم 

 تر از همیشه باشی(توانی ساکتکه می

 د و م

و به اینها بگذارید اهای جایگزین و پیامدها فکر کنید و گند به آرامی به گزینهوقتی سرپیچی می 

 دقت کند و انتخاب کند
  و م

خواهد نیست، باشید و کمک متوجه احساس ناکامی و ناامیدی او وقتی اوضاع جوری که دلش می 

 کنید تا بتواند راه حل برای آن شرایط پیدا کند.
  و م

  و م های مثبت اورا ببینید و تایید کنید حتی اگر نتیجه بخش هم نبوده استتالش 

م ةا با ههای جمعی و همکاری بچهبر روی حل مشکل تمرکز کنید و نه سرزنش مقصر، به تالش 

 برای حل مشکل بازخورد مثبت بدهید
 د و م

 کنند دیگری چهآید بگویند که فکر میآموزان بخواهید وقتی که تعارضی پیش میاز دانش 

 احساسی دارد.
 د و م

  و م کالس روبه رو کنیداو را با دروغهایش بیرون از  

  و م به او فرصت جبران بدهید 

  و م فضایی را در کالس درنظر بگیرید تا به برای آدم شدن به آنجا برود 

ت آموزان فرصبا آرام صحبت کردن و صبوری از تشدید عصبانیت جلوگیری کنید و به دانش 

 بدهید که کار درست را انجام بدهند
  و م

آموز از اتفاقات بیرون کالس عصبانی است مدرسه را مشخص کنید تا وقتی دانشیکی از اولیای  

 با او صحبت کند
  و م

های اجتماعی و دوستان همسالی که در آن شدکت کند یا با آنها باشد با کمک والدین فعالیت 

 را پیدا کنید.
 د و م
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تر دیگر دانش آموزان را دارد. اخیرا او تعدادی از دانش آموزان کوچک بای قلدری کردن ساله است که سابقه 16محمود پسری 

است، مورد هدف قرار داده. محمود در زمین بازی حسن را دنبال کرده و ساندویچ  لکنتسال دارد و دچار  11از جمله حسن که 

 است. او  دعوا کردهاو را گرفته بود. او بر روی حسن القاب زشت می گذارد و چند بار با او 

 .حسن را تهدید کرده که اگر چیزی به معلم ها بگوید بیرون از مدرسه به حسابش می رسد

 

 سواالتی برای تفکر:

 چه راهبردهایی میتواند توسط معلم برای کمک به محمود به کار گرفته شود؟ 

 چه راهبردهایی میتواند توسط والدین برای کمک به محمود  به کار گرفته شود؟ 

 چه راهبردهایی میتواند توسط همساالن برای کمک به محمود به کار گرفته شود؟ 

  محمود کمک کند و چگونه؟چه فرد دیگری میتواند به 

 دهید؟چه زمانی شما محمود را به یک متخصص ارجاع  می 

)ارجاع زمانی مناسب است که این رفتارها بر روی دستاوردهای تحصیلی و عملکرد اجتماعی فرد و دیگران تاثیر بگذارد و زمانی 

که عالئم روانی دیگری همراه باشد که  که مداخالت کالس برای کاهش مشکل کافی نباشد. ارجاع همچنین باید در صورتی

یا افکار یا رفتارهای  چنین در صورتی که نگران رفتارهای آسیب به خود وکند، صورت گیرد. هممی ضروریرا  درمان بیشتر

 خودکشی هستید، فرد را ارجاع دهید.(

 دلیبهبود رفتار، تعامل، و هم

 قلدری سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل
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های درگیر را از هم جدا کنید و مطمئن شوید که همه خوب هستند، در فورا مداخله کنید، بچه 

 صورت نیاز کمک بگیرید.
  و م
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 مصرف موادمشکالت 

 ممکن است: مشکالت مصرف مواددانش آموزانی با 

o بدخلق و تحریک پذیر باشند،که شامل تغییرات ناگهانی خلق یا شخصیت است 

o  افسردگی داشته باشندعزت نفس پایین و 

o غیرمسئوالنه رفتار کنند 

o از لحاظ اجتماعی منزوی باشند 

o از خانواده، معلمان و دیگر بزرگساالن قابل اعتماد، کناره گیری کنند 

o گر  باشنداهل بحث و جدل و اخالل 

o قوانین را بشکنند 

o افت عملکرد تحصیلی داشته باشند 

o مشکالت حافظه و یادگیری داشته باشند 

o عیت ها، قضاوت ضعیفی نشان دهنددر موق 

o به مدرسه دیر برسند و غیبت کنند 

o دلی نداشته باشندساالن، مشکل داشته باشند، با دیگران همدر روابط خانوادگی و هم 

o های مخاطره آمیز شرکت کننددر دیگر فعالیت 

o ها و دوستان قبلی خود را تغییر دهندفعالیت 

o ی کلی نشان دهندعدم عالقه 

 وردی )سومصرف مواد(مطالعه م

ماه گذشته رفتار او به شدت تغییر کرده. قبال او دانش آموز محبوبی  1ساله است. معلمش متوجه شد که در طی  11کاظم پسری 

شود و هنگامی هم که بود که از نظر تحصیلی سرآمد بود. اخیرا نمرات وی افت شدید پیدا کرده، به ندرت در کالس حاضر می

ی م شیشهشود. کاظم به مددکار مدرسه گفته که او هایش منجر به درگیری میبداخالق است که این حالت آید عصبانی ومی

 کند.کشد و هروئین تزریق می

آرامش خود را حفظ کنید، بدون سرزنش کردن به حرفشان گوش دهید و الگویی از رفتار احترام  

 آمیز باشید.
   م

ای که مورد آزار واقع شده مراقبت کنید و مطمئن شوید که حالش خوب است. تغییر مدل بچهاز  

 نشستن در کالس یا سرویس ممکن است ضروری باشد.
 د و م

های کالسی را در جهت آموزش درباره قلدری هدایت کنید )یک بحث کالسی درباره فعالیت 

قلدری یا مزایای کار تیمی داستان بنویسید، دوست خوب بودن راه بیندازید، درباره پیامدهای 

 یک سناریو بازی کنید یا کتاب بخوانید(

 د  م

هایی کنید که در آن بدون نیاز به قلدری نقش های ورزشی یا فعالیتآموزان را عضو گروهدانش 

 رهبری داشته باشند یا دوست پیدا کنند.
 د و م

  و م با والدین ارتباط مستمر داشته باشید 
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 سواالتی برای تفکر:

 چه راهبردهایی میتواند توسط معلم برای کمک به کاظم به کار گرفته شود؟ 

  کاظم به کار گرفته شود؟چه راهبردهایی میتواند توسط والدین برای کمک به 

 چه راهبردهایی میتواند توسط همساالن برای کمک به کاظم به کار گرفته شود؟ 

 چه فرد دیگری میتواند به کاظم کمک کند و چگونه؟ 

 دهید؟چه زمانی شما کاظم را به یک متخصص ارجاع  می 

 

 است(. ضروری)ارجاع برای هرکودکی که مواد مخدر مصرف می کند، 

 دلیرفتار، تعامل، و همبهبود 

 قلدری سازی که ممکن است در کالس دیده شود:رفتار مشکل
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کند، احساس تعلق داشتن به مدرسه را که به دانش آموزان با مشکالت سوء مصرف مواد کمک می 

 ایجاد کنیدساالن را در مدرسه مدیران و هم بهبود ببخشید و روابط مثبت با معلمین،
  و م

 د و م مقرراتی که در آن مدرسه  مکانی عاری از مواد مخدر تعریف شده است، تعیین و اجرا کنید  

  و م اطالعات و منابعی درباره ی سوء مصرف مواد، تهیه کنید 

وقت دانش آموز را به شکل مثبتی پر  تواندینمایش و..( را که م فعالیت های مشخصی )ورزش، 

 کند، مشخص کنید
 د و م
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 ها: سالمت معلم2پیوست 

معلمانی  تندرستی و سالمت روانی معلم در موفقیت دانش آموزان و مدرسه نقش مهمی دارد. احتمال بیشتری وجود دارد که

عنا که )به این م ابدییمی خود توجه دارند در این حرفه ماندگار شوند و احتمال اینکه خسته و بیمار شوند کاهش تندرستکه به 

که  احتمال بیشتری وجود داردعالوه بهجسمی و احساسی خسته شوند(.  ازنظرطوالنی  زمانمدتبعد از انجام کاری دشوار در 

خود تعامل مثبت داشته باشند. همچنین تحقیقات نشان داده است  آموزانش روانی سالمت هستند با دان ازنظرمعلمانی که 

و دانش  نساالبزرگکنند که مزایای بسیاری را برای  اندازپسبا توجه کردن به تندرستی معلم، پول بیشتری  توانندیممدارس 

 آموزان مدرسه به دنبال خواهد داشت.

 

 فشار روانی و فرسودگی روانی معلم

نین . همچکنندیمدر این حرفه میزان باالیی از فشار روانی را تحمل ها آنیل توجه به تندرستی معلم این است که یکی از دال

 ( زیاد است.کنندیمدر بسیاری از کشورها میزان تغییر در تعداد کارمندان )معلمانی که این حرفه را رها 

 :کنندیممعلمان چندین علت رایج برای فشار روانی ذکر 

 بزرگ بودن کالس 

 آموزانی رفتاری دانش هاچالش 

 منابع ناکافی و فضای فیزیکی کم 

 تشریفات زائد اداری 

 حجم کار و کار دفتری 

 مسئولیت زیاد در قبال دیگران 

 قدردانی یا پیشرفت کم 

  ی کار واقعیهاتجربهتفاوت بین انتظارات کارآموزی پیش از خدمت و 

 

 (1111، دی ورکین 1116و کوپر، ، تراورس1111 نوسیکوک، 1111)فیشر،

 



 

72 
 

ی فرعی را از دانش آموزان خود دریافت کنند. بر اساس هاتنشی گوناگون و هابیآسعالوه بر فشار روانی احتمال دارد معلمان 

 کار کند در معرض اثرات دهیدبیآسمستقیم با کودکان و نوجوانان  طوربههر معلمی که "ی کودکان زابیآسی هاتنش ٔ  شبکه

 ."آسیب قرار دارد

را  زابیآساحساسی یا آسیب در اثر تماس با افرادی که پیامدهای رویدادهای  ٔ  ماندهیباقعبارت است از  میرمستقیغآسیب 

 دهیدبیآس آموزانیا تعامالت جمعی با دانش  دهیدبیآس آموزدانشدر اثر کار با  تواندیم میرمستقیغ. آسیب کنندیمتجربه 

 ایجاد شود.

ی طوالنی زمانمدتدارند؛ وضعیتی که در آن شخص پس از انجام کاری دشوار برای  «فرسودگی شغلی»بسیاری از معلمان 

 . شودیمجسمی و روانی خسته  ازنظر

 ی مشتمل از سه ویژگی است. چندوجهی ادهیپدفرسودگی روانی 

 اشد.(ی بخوابیبو ناکامی که ممکن است شامل خستگی جسمی و  )افزایش احساس فشار، نگرانی، اضطرابخستگی عاطفی 

 )احساس متفاوت بودن و جدا بودن از دیگران( از خود جدا شدن

 و قادر نیستید تفاوتی ایجاد کنید(. دیانکردهبه اهدافتان دست پیدا  هاگذشتهمانند  )احساس اینکه کفایتیاحساس بی

 ست:عالئم فرسودگی شغلی شامل موارد زیر ا

 ی احساسیحسیب 

 کاهش لذت و خوشی 

 نداشتن زمان یا انرژی برای خود 

 حس بدگمانی 

 افزایش بیماری یا خستگی، درد و رنج 

  ،ایام بیماری»افزایش غیبت» 

  هاتیمحدودمشکالت بیشتر در ارتباط با موانع و 

  ی ضعیفریگمیتصمی یا ریگمیتصممشکل در 

 

ی نگرش منفی دارند. ازجمله طعنه، پرخاشگری توجهقابل طوربهمعلمان دارای با فرسودگی شغلی در تعامل با دانش آموزان خود 

 .هاآنمنفی در برابر اشتباهات  العملعکسو 

 ی تندرستی معلمانهابرنامه

 جامع تندرستی معلمان باید عوامل زیر لحاظ شود: ٔ  برنامهدر 

زندگی توجه دارند که متناسب با ایجاد  ٔ  وهیشآموزش بهداشت و ارتقاء سالمت که به افزایش مهارت و رفتارهای  .1

 و مناسب نیازها و عالیق کارمندان است. کنندیمی، انتشار اطالعات و دسترسی به امکانات تغییر آگاه

 خطدر مورد رفتارهای سالم و اجرای ی اجتماعی و فیزیکی مطمئن و حمایتی شامل انتظارات سازمانی هاطیمح .1

 .دهندیمو خطر ابتال به بیماری را کاهش  دهندیمیی که سالمت و ایمنی را ارتقا هایمش

 ی.امنطقهی محل کار با مدرسه یا ساختار هابرنامهتلفیق  .1
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یی که به هابرنامهی اضطراری و هامراقبتی مساعدت به کارمندان، هابرنامه ازجملهی مرتبط هابرنامهپیوند با  .1

 تا زندگی کاری و خانوادگی خود را متعادل کنند. کنندیمکمک  هاآن

 فراهم کردن درمان مناسب و تکمیلی در صورت ضرورت. منظور بهی ارزیابی مراقبت پزشکی هابرنامه .5

 حمایت کردن از تغییرات رفتاری. منظوربهتکمیلی  ٔ  مداخله .6

 ی بهداشتیهامراقبتی در مورد ریگمیتصمکارمندان برای کمک به  منظوربهآموزش و راه کار  .1

 و بازده برنامه. ریتأثفرآیندهای ارزیابی و بهبود برای افزایش  به کار گرفتن .8

 ((http://www.dhpe.org،1116در سال  شدهاصالح، آموزش)مدیر ارتقاء سالمت و 

 

 :شودیمی تندرستی معلمان منجر به این موارد هابرنامه

  بیشتر کارمندان از شغل خودرضایت 

  معلمان سالمتو  روحیهافزایش 

  کارمندان عملکردافزایش 

 کمتر غیبت 

  ی سالمتامقابلهی هایاستراتژی ریکارگبهو  مبارزه با فشار روانیافزایش توانایی معلمان در 

  معلمان در شغل خود ابقایافزایش 

 

 روانی عوامل خطر و عوامل حمایتی برای بیماری های: 1پیوست 

  عوامل خطر عوامل حمایتی

 فردی 

  عوامل ژنتیکی سالمت جسمانی و رشد خوب

  HIVویروس  خوب رشد و جسمانی سالمت

  بیماری های دیگر خوب رشد و جسمانی سالمت

  سوء تغذیه تغذیه ی کافی

  سوء مصرف مواد مخدر عدم مصرف مواد مخدر

  توانایی حل مسئله پایین توانایی حل مسئله باال

  اختالالت یادگیری توانایی یادگیری قوی

  عملکرد تحصیلی ضعیف عملکرد تحصیلی خوب

  روابط ضعیف روابط قوی

ویژگی شخصیتی ناسازگار/خلق و  شخصیت سازگار

 خوی دشوار

 

سوء استفاده ی جنسی،جسمی و  بدون سابقه ی سوء استفاده

 هیجانی/ مسامحه
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  توانایی ضعیف یادگیری از تجارب توانایی یادگیری از تجارب

  ناتوانایی های ذهنی توانایی های ذهنی خوب

  عزت نفس پایین عزت نفس خوب

  مهارت های اجتماعی ضعیف مهارت های اجتماعی قوی

نگرش مسئوالنه در مورد فعالیت 

 های جنسی

نگرش غیرمسئوالنه در مورد 

 فعالیت های جنسی

 

 خانوادگی  

سالمت پایین مادر حین بارداری و   مادر  سالمت خوب

 زایمان

 

  عدم مراقبت پیوسته مراقبت پیوسته

  درگیری های خانوادگی روابط خانوادگی حمایت کننده

  نظم و انضباط ضعیف خانوادگی نظم و انضباط خوب خانوادگی

  ضعیف گیمدیریت خانواد سطح باالی تحصیالت مادر

  مرگ یکی از اعضای خانواده عدم مرگ اعضای خانواده

  عدم دلبستگی خانوادگی دلبستگی خانوادگی

فقدان فرصت مشارکت مثبت در  فرصت مشارکت مثبت در خانواده

 خانواده 

 

  الگوی رفتاری ضعیف والدین الگوی رفتاری خوب والدین

نبود انگیزه برای مشارکت در  پاداش برای مشارکت در خانواده

 خانواده

 

 مراقب، تحصیلی محیط 

حامی،محافظت کننده و محرک که 

 ابتکار و خالقیت را باال می برد

عدم موفقیت مدرسه در فراهم 

 ه منظورمحیطی مناسب ب کردن

در  بهزیستی،حضورحمایت از 

 مدرسه و یادگیری

 

  شکست تحصیلی/ ترک تحصیل فرصت مشارکت در مدرسه

  آموزش ناکافی یا نامناسب تقویت مثبت از پیشرفت تحصیلی

شناسایی مناسب و مداخالت زود 

هنگام برای دانش آموزان مشکل 

 دار

شکست مدرسه در شناسایی 

 نیازهای روانی دانش آموزان مشکل

 دار

 

  دانش آموزی ضعیف-رابطه ی معلم رابطه ی مثبت،پروش دهنده با معلم

اتحاد با مدرسه یا نیاز به 

 دستاوردهای تحصیلی

  با مدرسه مشارکتعدم 

 جامعه  

ارتباط با جامعه و تشکیالت 

 اجتماعی

)مثل اسکان در شهر، جا به جایی

 مهاجرت(

 

  جامعهبهم ریختگی  جامعه ی سازمان یافته،حامی
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  فقر منابع مالی کافی

  تبعیض و به حاشیه رانده شدن گوناگونی ش و استقبال ازپذیر

  در معرض خشونت بودن محله ی ایمن

  فقدان الگو الگوهای مثبت

  فقدان فرصت های تفریحی فرصت برای اوقات فراغت

 

 در مدارس قلدری های مرتبط باو مداخله یریگشیپ: 3پیوست 

 (www.stopbulling.gov)برگرفته از سایت 

 قلدریگیری از ها برای پیشکالس مدیریت  -1

که به جلوگیری از زورگویی در کالس درس کمک  نظم،ها را برای ترویج احترام، روابط مثبت و توانند این روشمی هامعلم

 کند، در نظر بگیرند:می

 آموزان فضای احترام و که خود دانش طوری آموزان تعیین کنید بهای تدوین کنید. قوانینی را با دانشقوانین پایه

 وجود آورند.  مسئولیت را به

  این کار را انجام نده»، به جای «این کار را انجام بده» کهایناز واژگان و عبارات مثبت استفاده کنید، مثل» 

 را پشتیبانی و تقویت کنید. قوانین مخصوص مدرسه 

 ق ها را به موفق بودن تشویآموزان نشان بدهید و آنیک الگو باشید و خودتان از قوانین پیروی کنید. احترام را به دانش

 کنید. 

 های خود را ساده، مستقیم و مشخص مطرح کنید. انتظارات را روشن کنید. درخواست 

 به ازای هربار نکوهش رفتار بد هرکس، چهار یا پنج بار رفتار خوب او را  به رفتارهای خوب پاداش دهید. سعی کنید

 مورد تأیید و تشویق قرار دهید. 

 و کسی را آشکارا در مقابل همگان سرزنش نکنید.  به صورت فردی بازخورد بدهید 

 ین رپا گذاشتن قوانها کمک کنید تا درک کنند که زیآموزان کمک کنید تا رفتارشان را اصالح کنند. به آنبه دانش

توانی ]عمل منفی[ را ترک کنی و به ]عمل مثبت[ بازگردی. اگه دانم که تو میمن می»پیامدهای منفی درپی دارد: 

 «بخواهی به این رفتار منفی ادامه بدهی، پس ]چنین پیامدی در انتظار توست[.

 جلسات کالس درس -1

ی، در مورد مسائل مربوط به مدرسه صحبت درسفراتر از مسائل کند تا یآموزان فراهم مبرای دانش فرصتیدرس  یجلسات کالس

تا  دآموزان کمک کننو به دانش باشندمطلع افتد اتفاق میمدرسه  چه درآنتواند به معلمان کمک کند تا کنند. این جلسات می

 . کننداحساس امنیت و پشتیبانی 

http://www.stopbulling.gov/
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شود. جلسات ترام از پیش محقق و تثبیت شده، بیشتر مؤثر واقع میها فرهنگ احهای درسی که در آناین جلسات در کالس

 شوند. ی منظم برگزار میکالسی معموالً کوتاه هستند و طبق یک برنامه

 تواند برگزار شود. نیز می جاهای دیگرخانه، یا  نمازآموزان، این جلسات در کالس درس اصلی دانش

 آزاد هستند. جلسات د که در مطرح کردن مسائل احساس کننبدون ترس ای تدوین کنید. کودکان باید قوانین پایه 

ی دیگران نیست. قوانین کالسی موجود را های فردی یا غیبت و خبرکشی دربارهتعارض کالسی برای مطرح کردن

 تقویت کنید. 

 آمیز، تمرکز کنید. آغازگر بحث باشید. بر موضوعات خاص، همچون  قلدری یا رفتارهای احترام 

تأثیر قرار داده، شناسایی کرده و مورد مالحظه قرار دهد. تواند مشکالتی را که گروه را به عنوان یک کل تحتاین جلسات می

 آموزان اعتماد و احترام ایجاد کند. هایی گردد که میان دانشحلها باید طیف وسیعی را شامل بشود و منجر به راهگزارش

 تفاده کنید. های بازپاسخ یا فوری اساز پرسش

o اشتراک بگذارید.  آموزی که در این هفته به کسی در مدرسه کمک کرده را بهمثالی از دانش 

o آموز دیگری منتقل کرده، بدون ذکر نام مطرح کنید. ای از کسی که احساس بدی را به دانشنمونه 

o خواستید رفتار آیا شما میآموزان اطراف شما در واکنش به آن چه کردند؟ شما چه رفتاری داشتید؟ دانش

 متفاوتی داشته باشید؟ چرا و چرا نه؟

o تواند اگر بخواهید پاسخ مناسب به آن وضعیت را توصیف کنید، آن چگونه خواهد بود؟ انجام آن چقدر می

 آسان یا سخت باشد؟ چرا؟

o توانند بکنند؟بزرگترها چه کمکی می 

 ی هرکسی است که مدرسه را به مکانی سازنده برای نکه وظیفهجلسه را با یک یادآوری به پایان برسانید، مثل ای

که موردی از زورگویی و قلدری دیدند یا از رفتاری که یادگیری تبدیل کند. کودکان را تشویق کنید که در صورتی

 دیگران با شخصی دارند نگران شدند، با معلمان یا دیگر بزرگترهای مورداعتماد درمیان بگذارند. 

 آموزان نظارت داشته باشید. درصورتی که به نظر های دانشوم پیگیری کنید. بر زبان بدنی و واکنشدر صورت لز

تأثیر قرار داده، وضعیت او را پیگیری کنید. مطمئن شوید که چه منابعی برای آموزی را تحترسد موضوعی دانشمی

 آموزان متأثر از قلدری موجود است.حمایت از دانش

 خاتمه دهید جادرزورگویی را  -1

ابل دهند که این رفتار قدهند، این پیام را انتقال میبه رفتار قلدرانه واکنش نشان میمتداوم سرعت و  به تر هاکه بزرگ هنگامی

ای هست را به مرور زمان خاتمه دهد. مراحل ساده یتواند رفتار قلدردهد که این عملکرد میقبول نیست. تحقیقات نشان می

 توانند برای توقف فوری قلدری و ایمن نگه داشتن کودکان انجام دهند. الن میکه بزرگسا

 این کارها را انجام دهید:

 دیگر کمک بگیرید.  ترد. اشکالی ندارد که از یک بزرگفوراً مداخله کنی 
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 اند، از هم جدا کنید. کودکانی را که درگیر شده 

  .مطمئن شوید که همه صحیح و سالم هستند 

  .هرگونه نیاز فوری پزشکی یا روانی را برطرف کنید 

 .خونسردی خود را حفظ کنید. به کودکان درگیر، از جمله تماشاگران، آرامش و قوت قلب بدهید 

 .در هنگام مداخله رفتار محترمانه را الگو قرار بدهید 

 از این اشتباهات رایج بپرهیزید:

 آن را حل کنند.  ترهاتوانند بدون کمک بزرگکان میکه کود ها را نادیده نگیرید. گمان نکنیداین درگیری 

 سعی نکنید که خیلی فوری حقیقت را بفهمید 

 اند در مأل عام بگویند. کودکان دیگر را مجبور نکنید که آنچه را دیده 

  .از کودکان درگیر در مشاجره در مقابل کودکان دیگر چیزی نپرسید 

 ها گفتگو کنید.جداگانه با آن وزمان صحبت نکنید، با کودکان درگیر هم 

 وفصل فوری روابط نکنید. کودکان درگیر را مجبور به عذرخواهی یا حل 

 از کودکان درگیر حمایت کنید -1

کنند، و هایی که به دیگران زورگویی میآنچه شوند، ها که مورد آزار و اذیت واقع میچه آن-ی کودکان درگیر در قلدریهمه

ی کودکان درگیر مورد حمایت قرار تأثیر قرار بگیرند. مهم است که همه ممکن است تحت -یا کودکانی که شاهد قلدری هستند

 آن را به حداقل رساند. اثراتیابد و بگیرند تا اطمینان حاصل شود که قلدری ادامه نمی

 اند، حمایت کنید. از کودکانی که مورد زورگویی واقع شده

 د. خواهید کمک بکنی. از آنچه که افتاده اطالع پیدا کنید و نشان بدهید که میو بر کودک تمرکز کنید دهیدبه او گوش 

 ها نیست.به این کودکان اطمینان خاطر بدهید که قلدری دیگران تقصیر آن

 ند.نار نیایی آن کاند ممکن است با صحبت کردن دربارهبدانید که کودکانی که مورد زورگویی و قلدری واقع شده

 را مورد توجه قرار دهید.خدمات سالمت روان ارائه دهندگان ارجاع آنها به یک مشاور مدرسه، روانشناس، و یا دیگر 

فکر کردن بر روی و تواند شامل ایفای نقش . این مشاوره میها مشاوره بدهیددر مورد آنچه که باید انجام بدهند، به آن

 این مسئله باشد که در صورتی که بازهم قلدری رخ بدهد کودک چگونه ممکن است واکنش نشان بدهد. 

ان سه یا سازمکودک، والدین، و مدر .با یکدیگر برای حل و فصل این وضعیت و حمایت از کودک آزار دیده همکاری کنید

 تواند به این موارد کمک کند: می هک ارزشی داشته باشند با هایهایراهنماییممکن است 

 شود کرد. به یاد داشته باشید که از کودکی که مورد آزار واقع شده بپرسید که برای اینکه او احساس امنیت بکند، چه می

ی تغییرات در روال زندگی باید به حداقل برسد. آن کودک دختر یا پسر مقصر نیست و نباید جدا بشود. برای مثال، برنامه
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ل تر مورد نیاز هستند، مثهای بزرگوس را برای همه در نظر بگیرید. اگر جابجاییچینش دوباره کالس درس و یا صندلی اتوب

 ها، کودک آزار دیده نباید مجبور به تغییر شود. ها یا مسیر اتوبوستعویض کالس

 ته و ها، و پدر و مادر را حفظ کنید. مراحل انجام گرفی بازی تدارک ببینید. ارتباط باز میان مدارس، سازمانیک برنامه

ها و قوانین را به بحث بگذارید. به یاد داشته باشید که قانون به کارکنان پذیر مطابق با سیاستهای اقدامات انجاممحدودیت

 دهد که نظم و انظباط، عواقب، یا خدمات ارائه شده به کودکان دیگر را به بحث بگذارند. مدرسه اجازه نمی

شود. متعهد به خاتمه دادن آن و حمایت مداوم از کودک آزاردیده شبه ختم نمی. آزار و اذیت یکسرسخت و پایدار باشید

 باشید. 

 از این قبیل اشتباهات بپرهیزید:

 پوشی کند.هرگز به کودک نگویید که از قلدری چشم 

  کودک را برای اینکه مورد قلدری و زورگویی واقع شده سرزنش نکنید. حتی اگر او موجبات قلدری را فراهم کرده

 کس سزاوار آن نیست که مورد آزار و اذیت واقع شود. باشد، هیچ

 موجب صدمه  اندتوبه کودک نگویید که نسبت به کودکی که به او آزار رسانده، مقابله به مثل فیزیکی بکند. این کار می

 دیدن، تعلیق یا اخراج او بشود.

 تمایل خود به برقراری تماس با دیگر پدر و مادر درگیر مقاومت کنند. این تماس ممکن است وضع  والدین باید در برابر

 توانند به عنوان واسطه بین والدین عمل کنند.را بدتر کند. مدرسه و یا دیگر مسئوالن می

تانسیل شود یا پف کردن قلدری از خود نشان بدهید. از آنجا که قلدری رفتاری است که تکرار میبه متوق تعهد کنید. پیگیری

 تکرار شدن دارد، مستلزم تالش مداوم برای اطمینان از خاتمه یافتن آن هست. 

 را مورد توجه قرار بدهید.  یرفتار قلدر -5

 این امر ایفا کنند.ها همه باید نقشی را در والدین، کارکنان مدرسه، و سازمان

ها غلط کنند باید بفهمند که رفتار آنجوانانی که قلدری میچیست. دار مشکلرفتار  کهداند مطمئن شوید که کودک می

 زند.  است و به دیگران صدمه می

 .با آرامش به کودک بگویید که قلدری تحمل نخواهد شد شود.به کودکان نشان بدهید که با قلدری برخورد جدی می

 رفتار محترمانه را در عنوان کردن مشکل الگو قرار دهید. 

 را دریابد.  قلدری کردهبر روی کودک کار کنید تا خود برخی از دالیل اینکه 

 برای مثال:

 ت های مثبتوانند از شرکت در فعالیتکنند. این کودکان میگاهی اوقات کودکان برای همرنگی با جماعت قلدری می

رهبری و یافتن دوست بدون احساس  ها را برای ایفای نقشتواند آنها میها و باشگاهشارکت در ورزشمند شوند. مبهره

 نیاز به قلدری توانمند سازد. 
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  ها در جریان در زندگی آن که -مسائل خانه، بدرفتاری، استرس -چیزهای دیگری به خاطردر سایر اوقات کودکان

ممکن است مورد آزار واقع شده باشند. این کودکان ممکن است نیاز به  . آنها همچنینکنند، کنش نمایی میاست

 داشته باشند.  روان سالمتخدمات چون  های بیشتر همحمایت

 استفاده از پیامدها برای آموزش

 ولیایاتواند به جلوگیری از قلدری در آینده کمک کند. ، میرا در او تقویت می کنندهمدلی  و یادگیریبه نوعی پیامدهایی که 

 عیینهای دیگر در تو سیاست آموزاندانش انضباطیی نامههای موجود در آییندستورالعملمدرسه باید به یاد داشته باشند که از 

 باط پیروی کنند.ضبرقراری نظم و انعواقب و 

 ی اینکه چگونه دوست خوبی باشیم، هدایت کنید. یک بحث کالسی را درباره 

 قلدری یا مزایای کار گروهی بنویسید.ی آثار داستانی درباره 

 اساس، و یا چگونگی همکاری کردن در سناریویی نقش بازی در مورد اهمیت احترام به دیگران، اثرات منفی شایعات بی

 ای بدهید. کرده یا مطلبی ارائه

 ای در مورد حقوق مدنی یا قلدری انجام دهید. پروژه 

 ی قلدری بخوانید.کتابی درباره 

 ی مزاحمت سایبری و باهوش بودن آنالین درست کنید. پوسترهایی برای مدرسه درباره 

 کودکی را که قلدری کرده در جبران کردن یا اصالح وضعیت دخیل کنید. 

گذارد. برای مثال، کودک ها بر دیگران تأثیر میها کمک کنیم که ببینند چگونه اعمال و رفتار آنهدف این است که به آن

 تواند:می

 ی عذرخواهی بنویسد. آموزی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته، نامهبه دانش 

 .برای کسی که مورد آزار واقع شده یا برای دیگر افراد اجتماع خود یک کار خیر انجام دهد 

 را پرداخت کند.  نتمیز و مرتب یا تعمیر کرده و یا خسارت آ ها آسیب و خرابی وارد کردههریک از وسایلی را که به آن 

 هایی که عملی و مؤثر نیستند یا پیامدهای منفی دارند اجتناب کنید.از استراتژی

 قلدری  آموزانی کهدیگر تأثیرگذار نیستند. تعلیق یا اخراج دانش« اخراج با سه اشتباه»های تسامح صفر یا استراتژی

ا آموزان یقلدری و زورگویی تعلیق یا اخراج باشد، دانشکه پیامد کاهد. درصورتیکنند از رفتارهای قلدرانه نمیمی

 معلمان کمتر مایل به گزارش آن هستند. 

 ها و وساطت همساالن برای قلدری راهگشا نیست. قلدری یک درگیری بین افراد با قدرت برابر که مستحق حل درگیری

اند، ممکن است رد آزار و اذیت قرار گرفتهی کودکان آزار دیده با کسانی که موسرزنش برابر باشند، نیست. مواجهه

 ها را بیشتر برآشفته کند. آن

 ی یکدیگر کنند، مؤثر نیست. اعضای گروه تمایل به تقویت رفتار قلدرانهآموزانی که قلدری میدرمان گروهی برای دانش

 دارند.
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کمک به کودکانی که قلدری و زورگویی هایی برای ی قلدری حل و فصل شد، به جستجوی روش. پس از اینکه مسئلهگیریپی

آمیز عنوان مثال، رفتارهای محبتها چه تأثیری بر دیگران دارد.  بهاند ادامه دهید تا آن کودکان بتوانند بفهمند که اعمال آنکرده

 را ستایش کنید و در مورد این صحبت کنید که دوست خوب بودن به چه معنایی است.

 1116جوالی  www.stopbullying.gov . 18از 

 

 ی شرقیمدیترانهی منطقه ارسمد ایهمداخلهای هایی از برنامهمثال -۴پیوست 

ی شرقی به شکل مکتوب در آمده است. با این تعداد خیلی کمی از مداخالت مدارس از منطقه ی مدیترانه

کشورهای با درآمد در ( از مداخالت مدرسه  Fazel et al,2014وهمکارانش )  Fazelحال بررسی های 

تا در ی شرقی آمده، عمدشوند . گزارشات مکتوبی که از منطقه مدیترانهمی برای مطالعه بیشتر  کم و متوسط،

بافت ترومای مرتبط با جنگ صورت گرفته و  بنابراین تعمیم پذیری نتایج آن، سوال برانگیز است. در زیر 

 شرقی انجام شده، آمده است:تعدادی از مطالعاتی که در منطقه ی  مدیترانه ی 

اثر بخشی مداخالت در میان  کودکان جنگ زده: یک گروه آزمایشی  تصادفی کنترل شده در  -2

 Quota et al,2012))  روان سالمتبهبود 

 مکان: غزه، فلسطین

 ( و گروه کنترل که111 گروه مداخله )تعداد: 1های مدرسه به شکل تصادفی در مداخالت: کودکان در کالس

بازیابی های جلسه تکنیک 16( قرار گرفتند. گروه مداخله 111 در لیست انتظار برای  مداخله بودند )تعداد:

 اطالعاتهای عادی مدرسه را دریافت کردند.  توسط معلم دریافت کردند و گروه کنترل، حمایت سالمت روان

بعد از  ،T)1)ابتدای مطالعه روانی در  پریشانیافسردگی و  ،(PTSS) ی عالئم اضطراب پس از سانحهدرباره

 آوری شدند.(، جمع3T( ماه بعد 6 و در پیگیری T)2( مداخالتانجام 

در پسرها را کاهش بالینی  PTSS، مداخالت به شکل چشمگیری نسبت 2Tدر مقدار  های اصلی:یافته

ی اتجزیهعالئم نی از را در دخترانی که سطح پایی PTSSعالئم و نسبت  شدت ،در دختران مداخالت داد.

 داشتند، کاهش داد. حول و حوش زمان حادثه

 

میان  روان و عملکرد اجتماعی  در سالمتاثر بخشی مداخالت مبتنی بر مدرسه در افزایش  -1

 کودکان جنگ زده 

(peltonen et al,2012) 

 مکان: غزه، فلسطین
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 ( و کنترل111)تعداد  کودک فلسطینی در این تحقیق شرکت کرده و به دو گروه مداخله 115 مداخالت:

، که هدف آن بهبود کارکرد اجتماعی  از طریق (SMIمبتنی بر مدرسه )( تقسیم شدند. مداخالت 81)تعداد 

ساالن های گفتگو و افزایش سالمت روان از طریق مراقبت از همحل مسئله، حل تعارضات، مهارت هایروش

 است، انجام شد.مخرب و جلوگیری از رفتارهای پرخاشگرانه و 

( SDQروانی ) پریشانی( CDI، افسردگی))DSTP) پس از سانحه  یاضطراباختالل شرکت کنندگان عالئم 

ماه  8و (T1) رفتارهای اجتماعی، و پرخاشگری را  در ابتدا در آغاز سال تحصیلی و کیفیت روابط دوستانه،

 (، گزارش دادند.T2مداخالت) بعد و پس از

شان کاهش نیافت و کیفیت روابط دوستانه و اجتماعی و ، عالئمSMIشرکت کنندگان در های اصلی: یافته

ی جلوگیری از بدتر شدن مداخالت مدرسه ای در زمینه با این حالرفتارهای غیرپرخاشگرانه شان بهتر نشد. 

وره ی انجام مداخله، موثر واقع شد. نویسندگان متوجه شدند روابط دوستانه و رفتارهای اجتماعی در حین د

 که یافته ها تا حدی با خشونت شدید  نظامی در طول سال تحصیلی تحت بررسی، قابل توجیه است.

 

 Thabet et al,2005)مداخله در بحران گروهی برای کودکان، درحین جنگ جاری)-3

 غزه، فلسطین مکان:

نفر(،  11گروه مداخله )تعداد  1کودکانی با واکنش های اضطراب پس از سانحه خفیف تا شدید در مداخالت:

بیان کنند،  role playکه تشویق شدند تجارب و هیجاناتشان را از طریق داستان گویی،نقاشی،بازی آزاد و 

رار گرفتند. کودکان نفر( ق 11نفر( و گروه بدون مداخله )تعداد 11گروه آموزش درباره ی عالئم )تعداد 

CPTSD_RI وCDI .را قبل و بعد از مداخالت تکمیل کردند 

هیچگونه تاثیر قابل توجهی از مداخالت گروهی در عالئم پس از سانحه و افسردگی کودکان، یافته های اصلی: 

ته ی این یافدیده نشد. نویسندگان اشاره کردند که استمرار مواجهه با تروما و ماهیت غیر فعال مداخالت بر رو

 ها اثرگذار بوده است.

 (.Thabet et al, 2005مداخله در بحران گروهی برای کودکان در حین جنگ ) -3

 غزه، فلسطینمکان: 

نفر(  11های اضرابی پس از سانحه با شدت متوسط تا شدید به دو گروه مداخله )کودکان با واکنشمداخله: 

ون شد، و گروه بدق قصه، نقاشی بازی و نقش بازی کردن تشویق میها و هیجانات از طریکه در آن ابراز تجربه

 نفر( تقسیم شدند. 11مداخله )
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روی عالئم افسردگی پس از سانحه هیچ تاثیر قابل توجهی در گروه مداخله دیده نشد. به های اصلی: یافته

 لیل این موضوع باشد. نظر نویسندگان استمرار مواجهه با تروما و ماهیت غیرفعاالنه مداخله ممکن است د

مداخالت گروهی مبتنی بر کالس در کودکان و نوجوانان جنگ  اختصاصی بودناثر بخشی و  -۴

 karam et al,2008)ی لبنان )زده

 جنوب لبنان مکان:

روستا که بیشتر در معرض جنگ بودند، مداخالت مبتنی  6نفر( از  1511)تعداد  تمام دانش آموزان مداخالت:

آموزش ایمنی رفتاری و -بر کالس را توسط معلمان دریافت کردند که شامل آموزش راهبردهای شناختی

نفر( و گروه  111بود. نمونه ای تصادفی از دانش آموزان تعلیم دیده)تعداد  (SITسازی در مقابل استرس )

عوامل فر( یک ماه و یک سال پس از جنگ ارزیابی شدند. اختالالت روانی و ن 11)تعداد  کنترل همخوان

کودکان  توسطشده  بازبینی -ی تشخیصی کودکان و نوجوانانشناختی با استفاده از مصاحبهروان زایاسترس

 نامه ی رویداد جنگ، اندازه گیری شد. شیوع  اختاللو والدین، ارزیابی شد. جنگ زدگی به وسیله ی پرسش

(، DSTPپس از سانحه ) یو اختالل اضطراب (SAD) ، اختالل اضطراب جدایی)DPP) افسردگی اساسی

 )پیش از مداخالت( و یک سال بعد از جنگ، مورد بررسی قرار گرفت. پیش از جنگ، یک ماه بعد از جنگ

گونه اختالالت یک ماه بعد از جنگ به اوج رسید و در طول یکسال کاهش یافت. هیچ میزان یافته های اصلی:

 PTSDو  MDD ،SAD دیده نشد. PTSDیا  MDD ،SADمیزان قابل توجهی از مداخالت، در  تاثیر

پیش از جنگ، پارامترهای خشونت خانوادگی، مشکالت اقتصادی  PTSD و SADپس از جنگ، وابسته به 

 ، بود.نبود جنگ شاهدو 
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 228والدین،معلمان: 11-25 

 221دانش آموز:

متخصصان 

 96-99بالینی:

چک لیست رفتار  1.5-18

 ((CBCLکودک

 والدین،معلمان: 

11-21 

 31دانش آموز: 

 23۴-261والدین:

 211-239معلمان:

-239دانش آموز:

285 

2-21 
8-21 

سیستم ارزیابی رفتاری 

برای کودکان،ویرایش 

 ((BASC-2دوم 

غربالگری روانپزشکی  21-3 85والدین: 25-11 بله

 (CAPS)کودک/نوجوان

 ۴9والدین: 31 

 18معلمان:

 3کانرز  3-17

پرسش نامه ی وضعیت  11-4 26والدین: 5 بله

 (QSHخانه)

پرسش نامه ی وضعیت  11-4 21معلمان: 5 بله

 (SSHمدرسه)

چک لیست عالئم  16-6 35والدین: 5-21 بله

 (CSPکودکان)

 والدین 21 بله

 91معلمان:

6-18 SNAP-IV-C rating 
scale-revised 

-21هر پرسش نامه  

5 

 دانش آموز:

خودگزارشی،  5

 11هرکدام 

پرسشنامه ی اختالالت  7-14

هیجانی و اجتماعی 

 (BYI)جوانان بک 

 

 

 


