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 چکیده 

 بنابراین و باشد یم معاصر جوامع ترینجوان از ییك ان،آموز دانش جمعیتتوجه به تعداد  با ایران کشور

 و ریزانبرنامه یروپیش مهم موضوع دو آموزش و بهداشت ،یجمعیت ساختار این با یاجامعه در

 اهداف زنیروی انسانی ا با توجه به اهمیت منابع انسانی در امر توسعه کشور، ارتقای .است گذارانسیاست

 امروزه با استفاده شده، ذکر فاهدا به دستیابی یبرااست.  یاقتصاد ،یتوسعه اجتماع یها برنامه یاصل

های بهداشتی های زندگی، آموزش بهداشت روانی، مداخلههای مختلف مانند آموزش مهارتاز مهارت

آموزان کمک کرد تا زندگی مفیدتری داشته های تخصصی می توان به دانشمبتنی بر مدرسه و نیز درمان

 یتربیت ،یاهداف آموزش به نیل یبرا مناسب ایطشر تامین جهت رسدیم نظر بهی ضرور بنابراینباشند. 

  یروان تامین بهداشت جهت مناسب یهاشیوه اعمال مختلف سنین در جامعه در افراد سالمت تضمین و

 با نگاهی به رویكردهای نظری موجود در حوزه . لذا در این مطالعه برآنیمگیرد قرار نظر مد مدارس در

 ترین سازمان اجتماعیقویوان به اهمیت و نقش مدارس به عنوان ضمن تبیین بهداشت ربهداشت روان، 

   .در سالمت بهداشت روان افراد بپردازیممداخله  جهتو آموزشی قابل دسترسی 

 

  بهداشت روانی، مدرسه، توسعه، دانش آموزان: واژگان كلیدی
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 مقدمه  

باشد. برای میاقتصادیاجتماعی، توسعههایبرنامهاصلییهاهدفازآنهاپرورشوهستندکشوراصلیهایسرمایهکودکان،

و ضرورتعنوانبهکودکانو معنویاجتماعی روانی،جسمی،سالمتسطحباالترینتامینبایدتوسعهاهدافبهدستیابی

 آموزدانش. دارد ککود متسال در را نقش ترینمهم 1 مدرسه، خانواده از بعد .گیردقرارمورد توجهایتوسعههایبرنامهاولویت

 تعیین نقش ،یفرد سالمت بر تاثیر بر عالوه رفتارها اینگیرد که ها را نیز فرا میی، رفتارها و نگرشیادگیر بر عالوه مدرسه در

 مرحله به ایمرحله از جامعه گذار ساده زبان به و است وجهی چند مفهومی 2. توسعهدارد جامعه و خانواده سالمت درای کننده

 افزایش و گرددمی انسانی نیروی کیفیت ارتقای و استعدادها شكوفایی ساززمینه پرورش و آموزش .شودمی شامل را باالتر ای

 کمک افراد دانشی است به 3روان بهداشت .گرددمی اقتصادی رشد تسریع و وری بهره افزایش موجب انسانی کیفیات نیروی

 تریمطلوب هایحلراه و نموده سازگاری خود محیط با عاطفی بتوانند و روانی لحاظ از صحیح هاییروش ایجاد با تا کندمی

، ایجاد شرایط و محیطی سالم اهمیت بهداشت روانهدف از طرح ذکر است که  قابل .نمایند انتخاب شانمشكالت حل برای را

های اجتماعی مطلوب جهت رویارویی با رتحلی برای آموزش مهاآموزان و یافتن راهبرای رشد و پرورش ذهن و روان دانش

ها و مدارس مشكالت تربیتی کودکان و نوجوانان یكی از مسائل مهم خانواده .آینده آنان است های زندگیها و چالشدشواری

از بسیاری  ها و آموزگاران باشد.های بین بچهها و درگیریها، تنشبسیاری از استرس ایتواند سرچشمه و منشاست که می

گذارد و موجب کاهش و ا میهمشكالت روانی اجتماعی کودکان و نوجوانان، تأثیری مستقیم بر روند یادگیری و تحصیل آن

قابل ذکر است که . شود های تحصیلی میها و شكسترفتاریهای آنان در مدرسه و به دنبال آن بدضعف استعدادها و توانایی

 عملكردهای با روانی بهداشت متفاوت ابعاد ارتباط بر مبنی گوناگون شواهدت که ( در پژوهش خود دریاف1331) امینیمحمد

صحه می موفق تحصیلی، نفس و عملكرد ( نیز بر ارتباط مستقیم افزایش عزت1331) پور. حسندارد تربیتی وجود و تحصیلی

ی  روانبهداشت و هیجانی هستند هایتگیآشف دچار دالیلیبه کهکند که افرادی می( بیان 1332همچنین سلحشور ) گذارد.

-خود قبیل از مشكالتی دارای اغلب افراد این. دهندمی بروز را خود هایآشفتگی متفاوت هایشیوه به ،است شده تضعیف آنها

 اعیاجتم قوانین به پایبندی عدم و همساالن با ارتباط برقراری در ناتوانی و اجتماعی طرد تحصیلی، افت ضعیف، یپنداره

پژوهش خود  ( در 2001) 4کوهن .گذاردمی آنها یادگیری فرایند بر مستقیم اجتماعی تأثیری -روانی مشكالت این که هستند

گیرد، این امر تاثیر منفی های کوچک اجتماعی که فرد به آن تعلق دارد مورد آسیب قرارکه چنانچه گروه رسیدبه این نتیجه 

و نیز بررسی برخی از  روانضمن تبیین بهداشت در این مطالعه برآنیم بنابراین فرد دارد. بر بهداشت روان و سالمت جسمانی

 .در سالمت بهداشت روان افراد جامعه بپردازیمبه اهمیت و نقش مدارس  رویكردهای نظری موجود در این حوزه،

 

                                                           
1. school 

2. development 

3. mental health 

4. Kohen 
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 هداشت روانیب

 

 تعاریف 

بهداشت قرار دارد و  یدر درون مفهوم کل یبهداشت روان "کند: یم گونه تعریف، بهداشت روانی را این5یسازمان بهداشت جهان

 ."نیست ییا عقب ماندگ ینبود بیمار یبهداشت به معنا ی؛و جسم یروان یهانقش یایفا یکامل برا یتوانای یبهداشت یعن

)احمدی و نیكپور  است تهدانس ضروری را افراد روانبهداشت ابعاد ارتقای همه و جوامع روان سالمت جهانی بهداشت سازمان

کامل فیزیكی، فكری و جهانی عبارت است از سالمتسازمان بهداشتاساسنامه  سالمتی طبقترین تعریف . عام(1333قنواتی،

در  1کانادا یانجمن بهداشت روان همچنین (.1331) داالندار و همكاران، اجتماعی، و فقط به معنی نبود بیماری یا ناتوانی نیست

مربوط به  یهامربوط به دیگران و نگرش یهامربوط به خود، نگرش یهانگرش "روانی را در سه قسمت جامع بهداشت یک دید

با  یخود، دیگران و رویاروی یهادیدگاهتوانایی سازگاری با  "می کند. از نظر این انجمن، بهداشت روانی یعنی تعریف "یزندگ

 و فكر سالمت ،یجهان بهداشت سازمان کارشناسان. است یمتعدد د متاثر از عواملافرا یروان بهداشت ."یمشكالت روزمره زندگ

و  تغییر دیگران، با موزون و هماهنگ ارتباط یبرقرار قابلیت از است عبارت فكر سالمت :نمایند یم تعریف چنین را روان

حاتمی و پاک روان ) مناسب و عادالنه ،یطور منطق بهی فرد تمایالت و مشكالت تضادها، حل ،یاجتماع و یفرد محیط اصالح

یا  و ایجاد از یپیشگیر در که عواملی مجموعه از است عبارت روانی، بهداشتتوان گفت در تعریف دیگر می .(1312نژاد،

 اما سالمتی است، معنی به بهداشت. دارند مؤثر نقش انسان در یرفتار و احساسی شناختی، اختالالت و دخالت روند پیشرفت

 هم به بشر افراد تمدن، پیشرفت و زندگی مشكالت علت به امروز یدنیا در که آنجایی از .نیست یبیمار نداشتن فقط یسالمت

و  تربیتی از مسائل یكی دیگران توجه جلب و انسانی روابط موضوع دارند، یهمكار به احتیاج پیش از بیش و اند تر شدهنزدیک

-استعداد روان برای هماهنگی، خوشایندی و موثر " سالمت روان را 7الروس شناسیفرهنگ بزرگ روان  .شود می تلقی بهداشتی

)احمدی و نیكپور  تعریف می کند "داشتنبودن و برای بازیابی تعادل خود تواناییهای دشوار، انعطاف پذیرکارکردن در موقعیت

 .(1333قنواتی،

      

 :دارند را زیر عمده یهاویژگی روانی سالمت از برخوردار اشخاص

 نه را خود توانایی. کنندمی و کفایت امنیت احساس معقولی نسبتاً طور به یعنی کنند،می آرامش احساس خود به . نسبت1

  . گذارندمی احترام خود به و پذیرند می را خود یهاکمبود ،نمایندمی ارزیابی اندازه از کمتر نه و اندازه از بیش

 با دیگران با کوشدمی سالم اجتماعی، فرد و خانوادگی فردی، برخوردهای در یعنی دیگران، و خود شخصیت به فرد . احترام2

 برای همچنین و نگردد قائل ای ویژه شخصیت و احترام خود یبرا یاگر فرد. سازد برقرار ارتباط متقابل احترام و انگیزه ایجاد

 .نماید استفاده دیگران از بود نخواهد قادر باشد نداشته نظر در جایگاه خاصی دیگران

 توانندمی و هستند خود زندگی یتأمین نیازها به قادر افراد .آدمی در یرفتار یهامحرک و اولیه اساسی احتیاجات . شناسایی3

 .برگزینند معقولی اهداف برای خود قادرند و بگیرند تصمیم و بیندیشند خود به

 هر .کندمی پیشگیری روانی بروز معضالت از موارد از بسیاری در اصل این رعایت. دیگران و خود هایمحدودیت . شناخت4

 با که صورتی در. باشد آشنا هایش ناتوانایی کنار در خویش هایبه توانایی و بشناسد را خود قوت و ضعف نقاط باید فردی

 با زیرا. نماید می پردازانه جلوگیری خیال یهاایده و افكار و کاذب انتظارهای از نماید، برخورد بینانهواقع های خودمحدودیت

                                                           
5. World Health Organization (WHO) 

6. Canadian Association for Mental Health (CAMH) 

7. Larousse 
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 از نتیجه در و نموده اجتناب یپرواز بلند از و شده بینانه واقع و دیگران خود از فرد توقع اجتماعی، و فردی هایواقعیت قبول

 .شد نخواهد زدهدل و مأیوس بلورین خیاالت جام شكست

 مختلفی هایشخصیت و دارای روحیات جامعه افراد .دارد خاصی یطشرا و علل معلوم، رفتار هر که اصل این به آگاهی .5

 تشدید یا و تكرار از پیشگیری راه در و برده پی رفتارها علل به روانی باید بهداشت  در اصل یک عنوان به بنابراین. هستند

 . تالش نمودناهنجار  یرفتارها

 و جسم ویژه ابعاد بین ارتباط بعدی است، چند موجود یک انانس .است فرد شخصیت وجود تمامیت از ناشی رفتار هر . صدور1

 در پیروزی، شكست، یأس، اضطراب، ترس، هیجان، قبیل از فرد روحیحاالت همه. است نزدیک و تنگاتنگ بسیار فرد روان

 (.1310)بخشایش و بهمنی، گذاشت اثر خواهد فرد جسم
 

 عوامل موثر در بهداشت روانی

 احساس تعلقی است که نسبت به گروه و اجتماعی که در آن های هر انسان،ترین ویژگیاز اساسی یكی :3گروهیوابستگی. 1

در حقیقت خود را با کند، آموز نسبت به مدرسه، کالس و دوستانش احساس وابستگی میزمانی که دانش زندگی می کند، دارد.

-آموز می( حس اعتماد و اطمینان قلبی پیدا کرده است. دانشمعلمعاون، مآنها هماهنگ و سازگار کرده و نسبت به آنان )مدیر، 

 ی مثبت فكری، مسائل و مشكالت گوناگون خود را بیان کند و از طریق ایجاد روابط سالم با همساالن،تواند با این پشتوانه

 ها برآید. درصدد حل آن

 دوست و مندندعالقه و کنجكاو کالسیاییتهعالتمامی دانش آموزان نسبت به پیشرفت تحصیلی و ف: 1پیشرفت تحصیلی. 2

 یا و آموزانی که این خصیصه را ندارنددر مورد دانش باشند. داشته آگاهی هاف هد به رسیدن در خود میزان موفقیت از دارند

 ها کمکنهای آنان، به آو تقویت انگیزهتوانند با تشویق هستند، آموزگاران و معلمان می متكی اندازه به والدین خود از بیش

 مند باشند. خود در مدرسه کنجكاو و عالقه کنند تا نسبت به پیشرفت

ساختن او، سازگار و انطباق با  تواند با درک احساسات کودک و آرامدر این صورت آموزگار می :10قدرت سازگاری با تغییرات. 3

گیرد، ها شكل میدوران خردسالی در آن ها به این ویژگی مهم و ارزشمند که دربچهتر کند. زیرا شرایط جدید را برای او راحت

 عادت، روزانه به صورت کارهایآید. انجاممی عادتی خود کناری مهم این است که کودک چگونه با تغییراتاحتیاج دارند. نكته

 کودکان است.  آموزش مهم نكات از یكی

کودکان و نوجوانان نیاز به پرورش قدرت درک و تشخیص دارند. آموزگاران و عوامل : 11تشخیصباالبردن قدرت درک و . 4

شان در مدرسه آگاه سازند و با آموزش ها را نسبت به عملكردها، آنتحصیلی بچه دانند با تشخیص پیشرفتآموزشگاهی می

نوع دوستی و وظیفه شناسی، داری، کنترل نفس، یشتنسالم، خو ها را به رقابتهای آموزشی، آنرفتارهای پسندیده در محیط

 تشویق کنند.

آموزان به طور مشخص برای آنان خود را از دانش انتظارات و تهاخواس آموزگاران باید و مربیان :12گیریتصمیم به تشویق. 5

 حضور صدددر خود آموزگار نظرد و برای جلبببرنپی خود هایها وتواناییآموزان به مرور زمان به قابلیتکنند تا دانشبیان

 انجام تكالیف برآیند.  کالس و در مرتب

ها قدرت گرفتن از اشتباهات، یكی از عوامل مهم در موفقیت دانش آموزان است. زمانی که بچهتوانایی درس: 13کسب تجربه. 1

تعریف مجددی از اهداف خود داشته  شناخت محدویتها، توانند بامی باشند،درک شكست های خود را به طور معقول داشته

                                                           
8. Group Affiliation 

9. achievemen 

10. Ability to adapt to changes 

11. Raising powers of understanding and diagnosis 

12. Cheer up to decision  
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 دهند دانشتحقیقات نشان می باشند و دوباره با تعمیم به تالش و کوشش بیشتر، از تجربه قبلی خود درسی ارزشمند بگیرند.

ر و نواندیشی باالتری های تحصیلی دارند، قدرت تجدید نظها و شكستآموزانی که توان باالیی برای مقابله و رویارویی با ناکامی

 .نسبت به سایر بچه ها دارند

ها را مشكالت بچه ها و عالئممدارس بتوانند نشانه اگر آموزگاران و مسئوالن آموزشی: 14حلی راهتشخیص مشكالت و ارائه. 7

موثرترین گام را در آموز، او را به سمت حل مشكلش سوق دهند، کلی و درست از موقعیت دانشزود تشخیص دهند و با ارزیابی

 (.، وبسایت خبری تحلیلی دانش روز 1312مهر  21روانی دانش آموزاننقش مدرسه در بهداشت ) انداو برداشته جهت موفقیت

 عبارتند از:روانی در مدرسه عوامل موثر در بهداشت

همی است که آموزگاران و دبیران به منظور متفاوت بودن افراد بشر با یكدیگر در ابعاد گوناگون، از اصول م: 15دروس پیشرفت* 

میل به پیشرفت تحصیلی در اغلب کودکان وجود دارد و این  .روانی کودک در مدرسه باید از آن آگاه باشندکمک بهداشت

 .نظر کودک خارج از دسترس او نباشد های موردف شود که هدتمایل فقط هنگامی ارضا می

ای از چون کودکان قسمت عمده. موثرترین فرد در هر موسسه تربیتی عبارت است از معلمترین و مهم: 11رمعلم یا آموزگا*   

روانی گذرانند، بنابراین ضروری است که معلمان با اصول بهداشتساعات روزانه خود را در مدرسه و تحت تاثیر آموزگاران می

،  روانیبهداشت  در مدرسه نقش)  ری را بیاموزندهای پیشگیآشنا شده و مسائلی از قبیل ماهیت امراض روانی و علل و روش

کند و در این ارتباط  آموز برقرار میمعلمی که الگوی تعاملی و متعادلی میان خود و دانش ، روزنامه رسالت(.  1331دی ماه 10

کند اگردان تقسیم میبه شخصیت و نیازهای دانش آموزان توجه کافی دارد و کارها را بر اساس استعدادها و تمایالت میان ش

 .دچنین معلمی نقش بهتری را در بهداشت روانی دانش آموزان ایفا خواهد کر

العمل عاطفی کودک در عكس فكر آموزگار و شاگرد در مورد آن در بهداشت روانی بسیار موثر است. بنابراین طرز: 17امتحان* 

گاهی حالت . ماندآوردن مطالبی که به خوبی آموخته عاجز میادباره گاهی به قدری شدید است که در جلسه امتحان از به یاین

-اختالفات جوان دچارو شرمندگی قبل و بعد از امتحان در حدی نامطلوب است که امكان دارد کودک یا انتظار، تشویش، ترس

 .کنداقدام به انتحار می حتی روانی شده و

بیش  تواند ارزیابی صحیح و کامل، از کاری که محصل نموده است باشد.یوجه نم نمره در یک موضوع معین به هیچ: 13نمره*  

 قادر به رقابت با دیگران نیستند و از این بابت احساس حقارت به طبیعتاشود زیرا اینان هوش میاز همه متوجه افراد کم

بیشتر موفق شود کار او  حماقت و شكست شدید خواهند نمود. بهترین محرک پیشرفت در کار، موفقیت است. هرچه کودک

ای باشد که هر کودکی بتواند مقداری موفقیت کسب کند. این امر زمانی گونه بهتر خواهد شد. بنابراین برنامه مدرسه باید به

ممكن است که استعداد واقعی کودک معلوم باشد و در حدود آن بتواند انجام وظیفه کند. شكست همیشه نامطلوب است و عدم 

در پی معموال منجر به رفتار غیرعادی خواهد شد. موفقیت تجربه مثبت و مفیدی است و موفقیت مداوم باعث موفقیت پی 

  .گرددنفس می اعتماد به ایجاد تعادل شخصیت و احساس
 

شود. کودکی که اثر احساس ناکامی و تعارض روانی کودک ایجاد می مشكالت مربوط به انضباط، معموال بر: 11انضباط* 

 ،  روانیبهداشت  در مدرسه نقش)  آوردمی وجوددهد، در کالس اختالل بهمیت خود را به صورت پرخاشگری نشان میمحرو

 .  ، روزنامه رسالت( 1331دی ماه 10
 

                                                                                                                                                                                     
13. experience  

14. Identify problems and offer solutions 

15. Lessons progress 

16. teacher 

17. exam 

 . score 

19. discipline 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 اهداف بهداشت روانی

مل موثر و مضر بر سالمت روان، ایجاد نگرش مثبت به زندگی، روان شامل ایجاد حساسیت نسبت به عواعاطفی بهداشت اهداف

 کرد. از اهدافروان اشارهکسب شده در زمینه سالمت هایدانش، نگرش و مهارتایجاد و تقویت نگرش و انگیزه جهت انتقال 

روان و نیز دهنده سالمت های ارتقامهارت بهتر مشكالت، ایجادهایی جهت مدیریت توان ایجاد مهارتحیطه مهارتی نیز می

 های روان و نیز آشنایی با ارتباط سالمتو بیماریترین اختالالت اهداف شناختی شامل آشنایی با عالیم خطر، آشنایی با رایج

 به نقل از مرادی(. 1311اردیبهشت ماه  22، سالمت روان)بیان راهكارهایی جهت ارتقاء  شمردروان با سالمت جسمی را بر

 

  بهداشت روان حوزه در موجود نظری کردهایروی

 

 عوامل بر هم و نموده جستجو فرد درون در هم را پدیده این با مرتبط عوامل بهداشت روان حوزه در موجود نظری رویكردهای

 و االتح بایست می ،فرد اجتماعی کنش مطالعه در 20فروم ریکانظریه  براساس. اند تاکید نموده روان سالمت بر موثر اجتماعی

 فعالیت و تجربیات فرایند و دیگران با متقابل فرد کنش در شرایط و حاالت این که گیرد قرار مورد بررسی نیز یو یدرون شرایط

 هایارتباط نظیر هاییشاخص با را روان بهداشت اریک فروم انتقادی، شناسی جامعه رویكرد در .شودمی ظاهر یاجتماع های

 .است نموده تعریف مناسب اجتماعی رفتار و خود هدایت زندگی برای مسئولیت پذیرش دی،آزا اجتماعی، با محیط فرد

گیری های عظیم اجتماعی، تاریخی، فرهنگی و نقش آنها در شكلدر روان شناسی در تاکید او بر نیروی فروماهمیت کار 

 ی دارای اهمیت فوق العاده ای است. بهدر این موضوع هم عقیده بود که پنج سال اول زندگ 21شخصیت اوست. فروم با فروید

اعتقاد فروم رویدادهای بعدی زندگی می توانند در تحت تاثیر قرار دادن شخصیت به همان اندازه رویدادهای پنج سال اول 

، دانشنامه روان شناسی مردمی(. فروم عقیده داشت که شخصیت افراد 1312مرداد 22، 1زندگی مهم باشند)نظریه اریک فروم

تیجه تعامل بین فرد و جامعه بهتر شناخته می شود. در اثر معاشرت و تعامل، افراد به صورت گروه های متشكل در آمده و در ن

ه ب روابط و تعامل ،22انسانی شناختی بوم نظریه دیگر آنكه، ، باشگاه اندیشه(.1331مرداد13)اریش فروم،  در آن حل می شوند

 بهداشت وضعیت با رابطه در . دهد یم قرار توجه مورد را آنها اجتماعی و زیستی كی،فیزی های محیط با هاانسان هم وابسته

ی ها در محیط موجود یکاالها بر یعین یهاشاخص . کندیم توجه یذهن و یعین یهاشاخص بر نظریه این خانواده یا روان فرد

د ابعا ییعن ،یعموم از رفاه بعد سه به معموالً یعینی هاشاخص در .نماید یم تاکید دارد، یموثر نقش خوب یزندگ که را یانسان

ل تحلی واحد جااین در که سنجد یم را زندگی از فرد تجربه یذهن شاخص. شودیم توجه یاجتماع و یمحیط یفیزیك ،یاقتصاد

 یمختلف یها حیطه در یو روان بهداشت وضعیت همچنین و شازندگی کیفیت یارزیاب جهت مستقیما یفرد هر از و است فرد

)احمدی و نیكپور  کنندیم تمرکز آنها بیشتر رضایت یارضا و یانسان ینیازها بر بیشتر مورد این در که شودیم توجه

از نظریه های محتوایی در مورد انگیزش به شمار می آید. هنگامی  23و نیز نظریه سلسله مراتبی نیازهای مازلو .(1333قنواتی،

ز می شود، تغییری که در انگیزش فرد روی می دهد بدین گونه است که به جای نیازهای قبل، آغا انسان که ارضای نیازهای

(. نظریه ، میگنا1311آذر14سطح دیگری از نیاز، اهمیت یافته و محرک رفتار خواهد شد )هرم سلسله مراتب نیازهای مازلو،

ا منوط به روابط اجتماعی است و با توجه به پدیده روانی مازلو نیازها را پدیده ای انگیزشی و روانی قلمداد می کند که رفع آنه

 اجتماعی بودن بهداشت روانی قابل طرح است.

 

 نقش مدارس در بهداشت روانی افراد

                                                           
. Erich Fromm 

21.Sigmund Schlomo Freud  
22. The theory of human ecology  

. Mazlow's Need Hierarchy Theory 
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 ککود چرا که است یا ویژه مدرسه جایگاه ،جامعه افراد و ها خانواده مدرسه، کارکنان و آموزاندانش سالمت توسعهی برا

 همه کودکان در زندگی خود با استرس. کندیم پیدا تكامل و یابد یم رشد آنجا در برد، یم سره ب سهمدر در را یزیاد ساعات

شوند که بخشی از آنها ناشی از تغییرات رشد بهنجار کودکان است مانند رشد و تغییرات هورمونی و به رو می های شدیدی رو

تر بوده و شامل فشار برای پیشرفت در های دیگر فردیدهد. استرسهمچنین تغییراتی که در ارتباط با والدین و اجتماع رخ می

بسیاری از کودکان بدون  .استفاده از مواد استء مدرسه نقل و انتقال خانواده تغییر مدرسه نزاع والدین طالق یا فشار برای سو

امر به علت ترکیب عواملی چون گذارند و این سر میاین که دچار مشكالت رفتاری یا تحصیلی جدی شوند این دوره را پشت

که با آن روبه رو شده اند( ) های محیطی های قابل دسترس و میزان استرسآمیز میزان حمایتای موفقیتهای مقابلهمهارت

 ریزیبنابراین در برنامه .است. متاسفانه تعیین کودکانی که مشكالت بهداشتی دارند تا پیش از بروز مشكل امكان پذیر نیست

ای از مداخالت از آموزش مهارت هایی برای نظر قرار گیرند و دامنه گستردهبهداشتی همه کودکان و نوجوانان باید مدهای 

تقریبا یک پنجم کودکان بدون در نظر گرفتن اینكه کجا .  کار گرفته شودسالمت روان تا مداخالت اختصاصی بهداشت روان به

بنابراین مدارس برای بسیاری از کودکان  شوند.هیجانی می رفتاریچار اختالالتکنند در دوران کودکی دو چگونه زندگی می

ها در جهت آموزش همگانی نقش به موازات حرکت ملت. روانی استترین نقطه مداخالت بهداشتترین و مناسبحساس

ته است. در حال حاضر مدارس با افزون یاف روانی در امور تحصیل اهمیت روزمدارس در ارائه خدماتی مانند خدمات بهداشت

 هایمهارت کلی طوره ب. رودروانی به شمار میحمایت کامل خانواده و اجتماع بهترین محل برای برنامه های جامع بهداشت

ی تطابق و رفتار مثبت که افراد را قادر می سازد که به شكل موثری با نیازها و مشكالت زندگی برخورد هاتوانایی از عبارتند

 جامعه سطح در سالمتی رفتارهای و سالمت افزایش ،انسانی روابط غنای جامعه، افراد روانیبهداشت ارتقای به منجر که ، مایدن

 .بودن است داشتن و احساس امنیت ناشی از نیاز به ارزشمند مهم ترین تمایالت بنیادی کودکان بنا به تعلق. گردند می

امروزه بیشتر  .شان می دهد رفتار اطفال دبستانی بسیار به رفتار معلمان آنها بستگی داردتحقیقات گوناگون در این زمینه ن

های حرفه ای هستند. مسئولیت اولیای روان دانش آموزان دارای نقششناسان تربیتی معتقدند کارکنان مدرسه در سالمتروان

شود. مدرسه مسئول اجتماعی و اخالقی خالصه نمی آموزان به مسائلکردن دانشعقلی و آشنامدرسه فقط در پرورش نیروی

های مثبت مناسب دادن پاداش .روانی دانش آموزان نیز استتغییر و اصالح رفتارهای ناسازگارانه و تامین بلوغ عاطفی و سالمت

شنودی کردن آنها در یافتن رضایت و خشناساندن و تدارک الگوهای صحیح اخالقی و تربیتی جهت همانندسازی و یاری

های شدن های درونی نامناسب و اجتماعیمواقعی در مدرسه از اهمیتی خاص برخوردار است زیرا کودکان اغلب با کنترل

 .نامطلوب به مدرسه می آیند

در زندگی بسیاری از کودکان و رشد قوای آنها نقش ،  مداخلهجهت  دسترس در آموزشی و اجتماعی سازمان ترینقوی مدارس

ی کودکان برای ماندن در توانایی و انگیزه .های اساسی خود ناتوان باشدویژه هنگامی که خانواده از ایفای نقشه ساسی دارد، با

اختالالتی . است تأثیرگذار روان آنهاسالمت روان آنان است و نیز برهایشان متأثر از سالمتمدرسه، یادگیری و استفاده از آموزه

پذیرش های تحصیلی، عدمرویی، شكستد توجه، کاهش قدرت تمرکز، عدم رعایت نظم و مقررات، کممثل پرخاشگری، کمبو

شوند. یكی از اقدامات مؤثری که معلمان و مسئولیت، از جمله مشكالتی است که بچه ها در طول دوران مدرسه با آن مواجه می

رفتاری شایسته کودکان و نوجوانان انجام دهند، آن  -ی های اخالقتوانند برای رشد و پرورش ویژگیمشاوران مدرسه ها می

های کودکانه و هیجانات گوناگونی که موجب رشد است که کالس را تبدیل به محیطی عاری از فشارهای روانی، رقابت

به رشد و های نخستین آموزش، ویژه ساله روانی در کالس، بشود، بنمایند. رعایت اصول بهداشتها میاحساسات منفی در بچه

، اطالعاتنوشتن،وخواندنمهارت یادگیریبرعالوهمدرسهدرآموزدانش. کندهای تربیتی مناسب کمک میتوسعه شیوه

کننده در سالمت خانواده و آموزد. این رفتارها عالوه بر تاثیر بر سالمت فردی، نقش تعیینمیراجدیدرفتارهایوهانگرش

ایجاد  .ترین نقطه مداخالت بهداشت روان استترین و مناسببرای بسیاری از کودکان حساس بنابراین مدارس. جامعه دارد

ه مدرسه به عنوان یک نهاد می تواند با ب .ها برای افزایش بهداشت روانی در جامعه استترین راهنشاط و شادابی یكی از موثر
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گیری مدرسه موثرترین محل جهت آموزش و جهت .معه شودکردن جاچه شادابهایی باعث هرها و برنامهوردن زمینهآوجود 

کودکان در محیط  .ی جامعه می باشد که باید هماهنگ با اجتماع و خانواده باشدفرهنگی و اجرای برنامه های رشد و توسعه

ان می آموزند در چه گیرند که چگونه رفتار اجتماعی داشته باشند و نقش خود را در اجتماع ایفا کنند. آنها یاد میآموزشگاه

تواند ارتباط درستی با کودک برقرار کند و او را آماده ای بیندیشند و حس همكاری داشته باشند. این محیط میمحدوده

 دنیای مطرح مباحث جمله از متعلم بر معلم ناپذیر انكار . تاثیرگیری و حل مسائل زندگی سازدپذیرش مسئولیت تصمیم

های مناسب به ارتقای بهداشت روانی و سطح سالمت در زمان آن است که باید با ایجاد زمینهحال . است تربیت و تعلیم

شناسان و دیگر دست اندرکاران آموزش و ریزان مشاوران روانمدارس پرداخته و شرایطی فراهم شود تا مسئوالن مدارس برنامه

و خاک را برای دستیابی به روان سالم یاری دهند. پرورش از طریق آشنایی با موضوعات بهداشت روانی نونهاالن این آب 

آید بلكه محیط سالم روانی نیز یک اصل مهم است. چه بسا که بهداشت روانی صرفا در محیط سالم فیزیكی به دست نمی

 .دمحیط فیزیكی کودکان سالم و آرام باشد اما محیط روانی آنها از درون ناامن و مضطرب باش

 بحث و نتیجه گیری 

 .دارد که از خطرات احتمالی در یادگیری و سالمت روانی و رشد، اجتماع را محفوظ می است ترین شبكه امنیسه مهممدر

 در افراد سالمت تضمین و یتربیت ،یآموزش اهداف به نیل یبرا مناسب شرایط تامین جهت رسد یم نظر بهی ضرور بنابراین

. در راستای ارتباط گیرد قرار مدنظر مدارس در یروانتامین بهداشت جهت مناسب یها شیوه اعمال مختلف سنین در جامعه

 ابوالقاسمی و جوانمیریو ( 1312)همكاران  پژوهش صادقی و روانی،آموزان و سالمتدار بین موفقیت تحصیلی دانشمعنی

 ،یروان جسمی سالمت سطح باالترین ینتام با نگاهی به رویكردهای نظری موجود حوزه بهداشت روان، ذکر است.قابل  (1311)

 ازمانظر سن . طبقگیرد قرار توجه موردی ا توسعه یها برنامه اولویت و ضرورت عنوان به کودکان باید یمعنو و یاجتماع

 محیط اصالح و تغییر در توانایی دیگران، با هماهنگ موزون و ارتباط برقراری در فرد قابلیت ،روانی سالمت جهانی بهداشت

های بهداشت و سالمت روان کودکان موضوعی است که به توجه جدی نیاز دارد. امروزه با استفاده از برنامه. خویش اجتماعی

های  مداخالت بهداشتی مبتنی بر مدرسه و نیز درمان ،روانیآموزش بهداشت ،های زندگیمختلف مانند آموزش مهارت

  .مندانه تری داشته باشندفیدتر و رضایتتوان به کودکان کمک کرد تا زندگی متخصصی می

علم مرتبط روز و آگاهی از  با اطالعات مشاوران و مربیان تربیتی و بهداشتی شود به همگام بودندر این راستا پیشنهاد می

 آماده ،های ارتباطی و تربیتی مناسبآگاهی کافی و کارآمد مسئولین مدرسه در روشو نیز  ها و مهارت دانش آموزانتوانایی

 هایآموزش، روانی معلمین مدرسهبرطرف علل آسیب زننده به بهداشت، فیزیكی مناسب در محیط آموزشی سازی شرایط

، تعامل سازنده مسئولین مدرسه و های زندگیروانی، کنترل استرس و مهارتآموزان نسبت به تامین بهداشتمناسب برای دانش

ها در جهت آشنایی آنان های آموزشی برای خانوادهآموزان و نیز برگزاری کارگاهدانش سازی از وضعیتها در جهت آگاهخانواده

 پرداخته شود. با اهمیت بهداشت روان دانش آموزان
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