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 وزارت آموزش و پرورش

 
 

 به اهتمام:

  1399آبان  26

------------------------------------------------------------------------- 

 مقدمه

-می اختالالت روانی و رفتاریبرای و از پیش موجود درمانی استاندارد پیشگیرانه و  اقدامات کاستی دریا و  فقدان

 در شرایط عادی آموزاندانش. باشد کنونیبحرانی در شرایط آموزشی  هایو نظام در مدارس مهمی مشکلتواند 

اختالل  نقص توجه، اختالل رفتار ایذایی،فعالی و مانند اضطراب، افسردگی، بیشطیفی از اختالالت مختلف روانی 

خودکشی، مصرف مواد و  خشونت و پرخاشگری، مشکالت سازگاری،مشکالت رفتاری و عاطفی مانند  سلوک؛

 وابسته به اختالالت و مشکالتشیوع مطالعات علمی،  اساسبر کنند. میمشکالت روانشناختی دیگر را تجربه 

  سالمت روان در میان کودکان باال است.
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های یادگیری از راه دور در شرایط برنامهبرقراری و  های حضوری در مدارسآموزش توقفاز طرف دیگر، 

دگرگون ساخته است. در عین آموزان و همینطور تعامالت آنها با همساالن را سخت برنامۀ روزمرۀ دانش ،اضطراری

، از دست دادن شغل و اضطراب ها با شرایط بد اقتصادی، بسیاری از خانوادهی کرونابیمار گیریحال به سبب همه

توان انتظار داشت که ، میاجتماعیاقتصادی و اند. با توجه به بحرانهای مواجه شده گیریاین همهفراگیر ناشی از 

 و مشکالت روانشناختی جدیدی گردندآموزان تشدید اختالالت و مشکالت وابسته به سالمت روان در بین دانش

نیز  فضای دیجیتالو همینطور افزایش وابستگی به اینترنت و  (تروماآسیب )روانمانند واکنش به استرس، سوگ و 

 و رفتار سوءانتظار  ،هاهای اقتصادی در خانوادهافزایش استرس ،در کنار این موارد. شوندمسائل پیشین افزوده به 

 . داده استافزایش اهمال در رابطه با کودکان را 

روان  سالمتاز موضوع  به سادگی تواناین است که دیگر نمی موجود بحران و مثبت یکی از پیامدهای مهم

کودکان توجه  سالمت روانبه مسائل  در سنین پایینزیرا اگر . پوشی کردچشمدر نظام آموزشی آموزان دانش

در و سرمایۀ انسانی جامعه را  ندنکپیدا می و تعمیم های زندگی آنها تسریکافی نشود، این مسائل به سایر دوره

درک این خطر و پیشگیری از آن از طریق طراحی و اجرای با چالشی بزرگ مواجه خواهند ساخت. آینده 

عهده مسئوالن  نظام رسمی آموزش و  برنخست  ۀ، در وهلهدفهای مداخالت ناظر بر سالمت روان همه گروه

اصول این   تزریق و هیجانی )عاطفی( عبارت است از سالمت روان و در رأس آن یادگیری اجتماعی. پرورش است

ها را هدف آموزان، کارکنان، معلمان و خانوادهکه برنامۀ درسی، دانش دسته از مداخالت در سیستم ایمنی مدارس

بازاندیشی و بازآرایی خدمات سالمت روان  ،کرونا گیری بیماریهمهتوان گفت، بحران می اختصاربه  دهد.قرار می

برای انجام  ضرورت ملی تبدیل کرده است.و اساسی اولویت در وزارت آموزش و پرورش را بیش از پیش به یک 

 :است کرده ائهزیر ار شرح به را هاییاین مأموریت مهم، کارگروه مطالعات فوری پژوهشگاه توصیه

 های سیاستی به منظور ارتقاء سالمت روان در نظام آموزش و پرورش توصیه

 الیۀ اول آموزشها و مداخالت  بحران موجود ضرورت تعمیق و گسترش اقدامات چند الیهها. ساختارسازی(

آموزشها و مداخالت برای گروههای در معرض خطر و الیۀ سوم  آموزشها و مداخالت برای همگانی، الیۀ دوم

آموزان، معلمان، برای تمامی گروههای هدف شامل دانشبرای ارتقاء خدمات سالمت روان گروههای مشکل دار( 

در نظام آموزشی بیش از پیش روشن ساخته است. با توجه به خالء اساسی این نوع مداخالت کارکنان و والدین را 

ی این حوزه در پرورش نسلی و سرمایۀ انسانی آیندۀ کشور، توصیه در نظام آموزشی و گستردگی و اهمیت حیات

شود معاونت سالمت و تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش به دو بخش بهداشت و سالمت جسمی، و سالمت می

ذیل حوزۀ سالمت روان قرار  گروههای هدفسه الیۀ سالمت روانی و مداخالت روان تقسیم شود و کلیۀ خدمات 
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به  سالمت روان معتبرجامع و تخصصی، پاسخگویی و ارائۀ خدمات  برایتار فعلی آموزش و پرورش ساخ گیرند.

     .وافی به مقصود نیست  تمامی گروههای هدف

 آموزان، تمهید و تدارک ارزیابی روانشناختی از راه دور دانشهای مجازی خدمات سالمت روان. فرمایجاد پلت

ای با نظارت متخصصان باشد. ایجاد سامانهاز اقدامات اولیه و اساسی می والدین ، کارکنان و حتیمعلمان، مدیران

 ،آموزان، مدیران، معلمانحوزۀ سالمت روان در ساختارهای مورد بحث فوق به منظور ارزیابی و شناسایی دانش

مات روانشناختی های وابسته به سالمت روان و ارائۀ خددر معرض خطر و مشکل دار در حوزه و والدین کارکنان

ای برخوردار است. این سامانه باید حاوی ابزارهای معتبر و شناخته شدۀ علمی و مناسب به آنها از اهمیت ویژه

آموزان، معلمان، مدیران، کارکنان و والدین در معرض تخصصی در این حوزه باشد و غربالگری و شناسایی دانش

و سایر گروههای  آموزاندانشپیشین نظر به تشدید مشکالت روانشناختی دار را هدف قرار دهد. خطر و مشکل

 روان آسیبزا، در بحران کنونی و افزوده شدن مشکالت جدیدی در این حوزه مانند تشدید تجارب استرس هدف

 هایی حاوی منابع مختلف مانندفرم، تجارب سوگ، خودکشی و مواردی از این دست، تمهید و ایجاد پلت()تروما

خطوط تلفنی فوریتی، مشاورۀ بر خط، تولید کارافزارهای مبتنی بر موبایل یا رایانه با همکاری بخش خصوصی در 

آموزان، آموزش روانشناختی معلمان و والدین از زمینۀ آموزش روشهای مدیریت استرس و هیجانها ، آموزش دانش

 به شکل تخصصی در حوزۀ سالمت روان ضروری نظر عالئم خطر و هشدار دهنده و همینطور سایر آموزشهای الزم

 است.  و بسیار مهم

 ای معلمان، ارتقاء دانش و مهارت حرفهمدیران و کارکنان آموزشی مدارس: مشاوران، ای معلمان، آموزش حرفه

اجتماعی ، مدیریت استرس، مقابله -مدیران، مشاوران و کارکنان آموزشی در زمینۀ سالمت روان و مداخالت عاطفی

با اضطراب و کمکهای اولیۀ روانشناختی، ایجاد روابط قوی و برقراری محیطهای یادگیری حمایتی و پشتیبانی از 

 آسیبروان آموزانی که تجارب سوگ یا آموزان دارای مشکالت وابسته به سالمت روان و همینطور دانشدانش

زشی از اقدامهای اساسی در این حوزه است. فرایند آموزان به فعالیتهای وراند، تشویق و ترغیب دانشداشته ()تروما

 مشاوران، های آموزشی معتبر و علمی ویژۀ معلمان،تواند از طریق تدوین بستهمی در این زمینه ارتقاء دانش و مهارت

آموزشهای  و غیر برخط مدیران مدارس و کارکنان آموزشی توسط متخصصان سالمت روان و برگزاری برخط

مشاوران و متخصصان مربوط در استانها و مناطق آموزش و پرورش و استفاده از آنها به منظور ضمن خدمت برای 

آموزش معلمان، مدیران و کارکنان و همینطور به عنوان مربیان و ناظران مداخالت سالمت روان در مدارس در دورۀ 

 داوم یابند. گیری بیماری کرونا صورت گرفته و در دوران آموزش حضوری پساکرونا نیز تهمه

 همانطور که پیشتر مورد بحث قرار گرفتهای مختلف سالمت روان:  ای مستمر به حوزهتوجه تخصصی و حرفه ،

شیوع دارند. از  اجتماعی-، مشکالت روانشناختی، آسیبهای روانیتطیفی گسترده از اختالال آموزاندر میان دانش
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 در بسیاری از جوامع .ای از مداخالت وجود دارندگانههای سهالیه ای،طرف دیگر برای اقدامات پیشگیرانه و مداخله

مانند انجمن  های تخصصیمراکز پژوهشی و مطالعاتی، و انجمن ای، برای چنین اقدامات پیشگیرانه و مداخله

راهگشا و کنند و بین نظریه و عمل پیوند ایجاد میوجود دارند که  روانشناسی مدرسه یا دیگر انجمنهای مرتبط

. در جامعۀ ما، این انجمنها و مراکز پژوهشی و مطالعاتی بنا به دالیل مختلف یا راهنمای جامعۀ علمی و اجرایی هستند

! در چنین شرایطی، آموزش و پرورش ذیل گیرندوجود ندارند یا مورد توجه و رجوع سیاستگذاران اجرایی قرار نمی

باید به عنوان یکی از دو ستون مهم ساختاری به شکل جدی  وابستهو با همکاری مراکز پژوهشی  معاونت سالمت

ای اهم موضوعات موضوع سالمت روان را بازسازی کند. به این منظور، برای پوشش جامع علمی، تخصصی و حرفه

مواد، ، کمیتۀ مصرف آسیبهاروان های علمی ویژۀ هر موضوع )مثالً کمیتۀ علمی این حوزه بطور خاص نیازمند کمیته

نمود و غیره( است تا بطور مستمر به انباشت نمود، کمیتۀ اختالالت برونکمیتۀ خودکشی، کمیتۀ اختالالت درون

های علمی، اجرایی و راهبردی و همینطور گیریدانش تخصصی، کاربردی کردن این دانش تخصصی با ایجاد جهت

لی آن حوزه در نظام آموزش و پرورش کمک کنند. سازی مداخالت معتبر شناخته شده به توسعۀ علمی و عمآماده

بدون چنین جهت گیری علمی و تخصصی مستمر، کوششهای عمومی و گسسته، پیامدهای مورد انتظار را بدنبال 

مدیریت اجرایی به سبب فزونباری فعالیتهای اجرایی و فقدان فرصت و نیروی کافی، پاسخگوی  نخواهند داشت.

و غیر وابسته از بازوهای مهم تحقق چنین راهبردی  وابسته راین مراکز مطالعاتی و پژوهشیچنین راهبردی نیست و بناب

 هستند. 

 برای ارتقاء سالمت روان در محیطهای آموزشیهای عملی توصیه

 معلمانبین  مجازی در فضای صمیمیایجاد تماس و رابطۀ : جمعیعاطفی و و ایجاد احساس تعلق  ارتباط دو جانبه ،

ها و ها به منظور به اشتراک گذاری اطالعات و رفع نگرانیخانواده آموزان ومدارس، دانشکارکنان  مدیران و

زمان بسترها و اختصاص  .شودمی و عاطفی موجب پیوستگی و تعلق جمعی دریافت پیوستۀ اطالعات و ارائۀ بازخورد

در عواطف، آنها  ، توجه و بازاندیشیبا یکدیگر آموزشی کارکنانو  ، مدیران، مشاورانمعلمانالزم برای ارتباط 

در چگونگی حمایت این تجارب استفاده از به اشتراک گذاری و و همینطور  ی خودهاآموختهدرستجارب و 

 ایجاد پیوند و تعلق جمعی که متخصصان بر این باورند د.نند بسیار مفید باشنتوامی ،آموزانعاطفی و روانی از دانش

 ییتدارک هدفمند سازوکارها. در شرایط بحران از اصول بنیادین ارتقاء سالمت روان افراد و جامعه است و عاطفی

 ید. باباید مورد تأکید قرار گیرد در مدرسه یبانپشت یک یا معلم و آموزدانش ینب یتیبه منظور ارتقاء روابط حما

فرد بزرگسال مراقب  یکخود، دست کم به  یتمنظم وضع بررسی منظور به آموزفراهم شود که هر دانش یطیشرا

 هایداشته باشد. برنامه ی( دسترسیو روانشناخت یآموزش یبانافراد پشت یا و یمعلم اصل شی،)مانند مشاور، معلم پرور

و  یبانپشت یامعلم  ینارتباط ثمربخش ب یمطلوب برا ییفرصتها یجادبه منظور ا یدبا یکالس یفتکال یاروزانه 
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و اطمینان  یتامن افزایش احساسمنظم، موجب  ۀروزان ۀمنظور، وجود برنام ین. بدیرندد نظر قرار گآموز مدانش

 یقهمساالن از طر ینب یاجتماع یوندارتباط و پ یجاد. اشودیم در معرض خطرافراد  ویژه به و آموزاندر دانش خاطر

عاطفی، تعلق  یجادا برای سال طول در آموزاندانش ینو ارتباط ب یوندپ ینمشترک و حفظ ا یتهایو فعال یکار گروه

  دارد.  یاتیح یتیو حفظ سالمت روان آنان اهم یو گروه یجمع

 های اجتماعی و هیجانی شناسایی شایستگیآموزان: های اجتماعی و هیجانی )عاطفی( دانشارتقاء شایستگی

همکاری، رفتارهای کمک رسانی و کمک متناسب با رشد مانند مدیریت استرس، مهارتهای ارتباطی و گوش دادن، 

و مهارتهای بسیار گستردۀ دیگر که گروه مطالعاتی مربوط باید با مراقبتی  ، مهارتهای خود مراقبتی و دیگرگیری

هایی به منظور استفاده از شیوه. آموزان است، زیربنای ارتقاء سالمت روان دانشمطالعۀ ادبیات این حوزه تدوین کنند

، سازندگفتگو و همکاری را فراهم می ،ها و مهارتهایی که امکان بازاندیشی، بحثن شایستگیافزایش و تمری

 داده شوندمتناسب با رشد شرکت وس در گفتگوها و درتوانند می آموزاندانش .شودمی این مهارتهاموجب تقویت 

. کنند گفتگو و بحث جهان کل و جامعه ها،خانواده یندۀگذشته، حال و آ یتبر وضع گیریهمه ینتا در مورد آثار ا

به  یپاسخده هاییوهسوابق و ش یر،بحث در مورد تأث یبرا یگفتگو و دروس یداز معلمان در تمه یبانیو پشت یتحما

ایجاد  باشند. یداقدامات مف یگراز د تواندیم یماریبا ب بطمرت یزدنها برچسبانواع  یا یرانهسوگ ینظرها و رفتارها

تدوین آموزان به منظور تمرین و بازاندیشی در مهارتهای اجتماعی و هیجانی برای دانشدر طول روز فرصتهایی 

ها و با خانواده اندیشیهمکاری و هم .ها تأثیری چشمگیر دارنددر تحکیم و تعمیم این مهارتها و شایستگی ،شده

های اجتماعی و روان و شایستگی سالمتدیگر ارکان جامعه در زمینۀ تمهید راهکارهایی به منظور پشتیبانی از ارتقاء 

-به اشتراک گذاری اطالعات مربوط به انواع حمایتهای مورد نیاز دانش و از جمله آموزان در خانهدانش هیجانی

 آموزان از اقدامات بسیار سودمند هستند. 

  ۀارائ یی،به منظور شناسا اتیاقدام و هااستفاده از برنامه .آنها و حمایت و پشتیبانی از آموزان پر چالشدانششناسایی 

بسیار ، با مشکل مواجه هستند یلیو تحص یرفتار ،یروان سالمتکه از نظر مسائل  آموزانیدانش یشخدمات و پا

الیۀ دوم و سوم  شده( )علمی و شناخته مبتنی بر شواهد مداخالت ها وسازی و اجرای برنامهآماده .حائز اهمیت است

همۀ آموزان هستند. پشتیبانی از این دسته از دانشاقدامات و آموزش مشاوران برای ارائۀ چنین مداخالتی در زمرۀ 

آسیب روان ، یا شدید تجربۀ سوگ، اضطرابآموزان تجارب یکسانی ندارند، برخی از آنها ممکن است دانش

-داشته باشند که همین امر نحوۀ تعامالت تحصیلی، اجتماعی، عاطفی یا رفتاری آنها را تحت تأثیر قرار می (تروما)

های استفاده از فضای مجازی و دیجیتال، به اینترنت و بازی موجه برایو برخی دیگر بنا به شرایط بحرانی  دهد

-ای پیشبه شیوهآموزش و پرورش لمان و کارکنان مدارس و مناطق . پشتیبانی از معکنندمیای وابستگی پیدا رایانه

 ،هاهمکاری با خانوادهاست.  ی ویژه برخورداراهمیتاز آموزان پرچالش اندیشانه برای شناسایی و رفع نیازهای دانش
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 مضاعف سالمتای جامع به منظور ارائۀ خدمات تدوین برنامه دولتی و غیر دولتی برای اجتماعی و سازمانهای نهادها

 دیگر از منابع، سایر یا دسترسی به غذا، سرپناه، فناوری و ()تروما روان آسیب دچارو حمایت از موارد  نروا

  اولویتهای مهم است.

 نیروی محرک تدریس و یادگیری  ،هیجانها و عواطفروان و مهارتهای اجتماعی و هیجانی معلمان.  سالمت

هیجانها و از سوی معلمان، جو کالس و مدرسه، و سالمت و بهزیستی معلم هستند.  شده های اتخاذاثربخش، تصمیم

 .( هیجانها برای توجه، حافظه و یادگیری مهم هستند1)عواطف معلمان بنا به پنج دلیل مهم حائز اهمیت هستند: 

د اضطراب و ترس شوند و هیجانهای منفی ماننهیجانهای مثبت موجب افزایش و بهبود توجه و مشارکت بیشتر می

 .گیری مهم هستندهیجانها و عواطف برای تصمیم( 2دارند؛ ) شناختی تأثیری مغایر و منفی بر کارکردهای اجرایی

گیری مسئوالنه و خردمندانه هستند و هیجانها و عواطف مثبت فروماندگی و احساس ترس و استرس مانع از تصمیم

افراد با  هیجانها برای روابط( 3؛ )دهندگیری جهانی افزایش میپذیری ذهنی و خالقیت را در یک همهانعطاف

-ما و چگونگی تفسیر آنها به وسیلۀ ما به دیگران این پیام را می احساساتای برخوردارند. از اهمیت ویژه یکدیگر

دهند، تأثیری . معلمانی که اضطراب و ناکامی خود را نشان میفرستند که به ما نزدیک شوند و یا از ما فاصله بگیرند

( هیجانها و عواطف برای سالمتی و بهزیستی از اهمیت بسزایی 4) ؛آموزان و یادگیری آنها دارندمنفی بر دانش

سالمت  درازمدت،مزمن و دارند. استرس  ی چشمگیراحساسات ما بر سالمت جسمی و روانی ما تأثیربرخوردارند. 

ی اساسی مناسب و مطلوب اهمیت دعملکر درهیجانها و عواطف ( 5) اندازد؛را به خطر میمعلمان جسمی و روانی 

آنها در کار و در نتیجه فرسودگی شغلی آنها معلمان موجب کاهش انگیزش و مشارکت  در استرس مزمن  .دارند

آموزان نخواهند داشت و بنابراین الگوی مثبت مناسبی روابط مناسبی با دانش. معلمان دچار فرسودگی شغلی شودمی

استرس حضور در فضای مجازی از چالشهای اساسی فعلی معلمان است و کوشش آموزان نخواهند بود. دانش برای

 شود.  محسوب می آنانبه منظور حفظ شأن آنان و مقابله با محتواهای مخرب، کمک به سالمت روانی 

معلمان  ،آنکه نخستکنند. به سالمت هیجانی و عاطفی معلمان کمک می ،دهند دو عامل محافظمطالعات نشان می

. شرح مهارتهای فرسودگی شغلی کمتر و رضایت شغلی بیشتری دارند ،پختهدارای مهارتهای هیجانی رشد یافته و 

آموزش معلمان در حوزۀ ضرورت  ،گنجد، اما آنچه که مهم استهیجانی و عاطفی رشد یافته در این مختصر نمی

نیازمند از دید نظام آموزشی مغفول مانده و که باشد می رشد یافتههیجانی و عاطفی پخته و  -اجتماعی مهارتهای

 ،کنندکار میپخته رشدیافته و معلمانی که با مدیرانی دارای مهارتهای هیجانی و عاطفی  ،دوم. توجه جدی است

دسته از معلمان روابط بهتری با  . اینکنندهیجانهای منفی کمتر و عواطف و هیجانهای مثبت بیشتری را تجربه می

مشارکت و تعهد بیشتری به یادگیری دارند و  ،قوی با معلمان یآموزان آنها با پیوندآموزان دارند و دانشدانش

دهند که مهارتهای اجتماعی و هیجانی بیش از آنکه وراثتی مطالعات نشان می دهند.پشتکار بیشتری را نشان می



 1399پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش/توصیه نامه سیاستی شماره پنج/آبان 

 

7 
 

بنابراین ارتقاء این مهارتها در  جدی موجب ارتقاء آنها شوند. یتوانند به شکلآموزشها میاکتسابی هستند و  ،باشند

 کرونا و پساکرونابیماری  گیریهمه دوران در معلمان و کارکنان مدارس باید در اولویت آموزشهای ضمن خدمت

 قرار گیرد. 

  دارای مشکالت وابسته به سالمت آموزان در معرض خطر و دانش هایخانوادهمداخالت الیۀ دوم و سوم برای

-های دانشها مهم است، اما حمایت و پشتیبانی از خانوادهخانواده یحمایت از سالمت روانبطور عام، گرچه . روان

اختی برای ندار از نظر روانشناختی بسیار حائز اهمیت است. مداخالت جامع روانشآموزان در معرض خطر و مشکل

هدف قرار دهند. این مداخالت باید مبتنی بر نیز آموزان را های در معرض خطر باید والدین این دسته از دانشگروه

که  شواهد و اثربخش انتخاب شوند و اقدامات کوشش و خطایی و یا محتواهای ساخته و پرداختۀ فردی یا گروهی

گرچه اغلب از طرف دیگر، وی الزامات این نوع مداخالت نیست. پاسخگ بسیار هم در نظام آموزشی شایع است،

-به خوبی کنار میبا آن و  کنندمشکلی جدی پیدا نمی کنونیشرایط دشوار استرس ناشی از ها در مواجهه با خانواده

به  فعلیشرایط اند اما در پیش از این بحران مشکلی نداشتهگرچه هایی وجود دارند که خانواده ،، اما در این میانآیند

فرزندان آنها نیز به ناگزیر نیستند و خود والدینی طبیعی آوری کم قادر به انجام وظایف سبب استرس زیاد و تاب

الزم است مداخالت روانشناختی متناسب با این گروه  ،. بنابراینگیرندقرار میشرایط روانشناختی والدین  تحت تأثیر

آموزان پیشگیری از والدین تدوین و به اجرا گذاشته شوند و از تأثیر زیانبار مشکالت روانشناختی والدین بر دانش

د. دارای استرس و اضطراب باال نمای تواند کمک چشمگیری به والدینآموزشهای مجازی والدگری مثبت میشود. 

مداخالت مبتنی بر شواهد در این حوزه به وضوح عیان و نیازمند توجه و اقدامهای علمی و تخصصی جدی ضرورت 

  است. 


