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 عنوان اقدام پژوهي :

توانستم نقش مدرسه را در باال بردن سطح سالمت روان چگونه 

  ؟در دانش آموزان پر رنگ تر و پر بار تر نمايم

 نام و نام خانوادگي مولف اول/مجري اصلي :

    پست سازماني :

   رشته تحصيلي : 

    آخرين مدرك تحصيلي : 

    دوره تحصيلي :

    سمت فعلي :

   اره پرسنلي :شم
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  به تقديم

  آفرينش  موزون  اندام بر را  هستي  كسوت   كه سزاست را خداوندي  ستايش و سپاس

! الها بار. گردانيد  نمايان  طبيعت آثار و مظاهر در را اليتزالي   قدرت  تجليات و بپوشانيد

 تو از و ميĤورم  شفيع تو  پيشگاه   به را تو و  جويم  مي  تقرّب تو  به ، تو ياد با  من

 بر و  كني   الهام  من  به را خود ياد و  گرداني  نزديك  خودت  به مرا كرمت، به خواستارم،

 در و  دهي قرار خشنودم اي،  ساخته  من  نصيب و  بهره   آنچه  به و  آوري  رحمت  من

گر كه عمر خود را تقديم به تمامي فرهنگيان پژوهش.داري وا  ام  فروتني   به  حال  همه

  صرف خدمت به دانش آموزانشان مي نمايند.

  

    

  

  

  

  

  

  

  



  
يش اين اقدام پژوهي با قيمت فقط سه هزار اين فايل فقط براي مشاهده مي باشد . براي خريد فايل ورد و قابل ويرا

 www.asemankafinet.irتومان به سايت علمي و پژوهشي آسمان مراجعه كنيد .

٤ 

 

  

  

 

  :تشكر و قدرداني

 انجام طي در و راه ابتداي از كليه كساني كه زحمات و ها راهنمائي از فراوان  سپاس با

 و هدايت با و نمودند ياري  اثر اين نگارش در مرا خود هاي راهنمائي با تحقيق، اين

 را خود لطف كه شاكرم را بزرگ نمودند،خداوند ام ياري دريغشان بي هاي حمايت

 چند هر سهمي بتوانم و برسانم پايان به را خود تحقيق بتوانم تا نمود من حال شامل

  .مباد من تن نباشد، ايران چو كه بردارم عزيز ايران علمي توسعه راه در اندك،
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  ه چكيد

 در توسعه هاي برنامه اجراي و تدبير ، طراحي.  است جامعه بقاي ضامن و شرفتيپ عامل مهمترين ، سالمتي

 در كه چرا. گردد ريزي پايه مدارس در بايد خانواده از پس ، روان و جسمي بهداشت از اعم ، بهداشتي بعد

 به كه آيند مي بيرون مدرسه از وقتي ها آن اكثر و شوند مي مدرسه وارد سالگي شش از كودكان ايران

 اثر ها آن تك تك بر طوالني مدت اين باشيم، داشته انتظار كه است عييطب بنابراين.  اند رسيده بزرگسالي

 و كودكي بودن حساس به باتوجه و تحصيل دوران بودن طوالني به توجه با بنابراين.  باشد گذاشته عميق

 هاي دشواري ايجاد يا آموزان دانش رواني بهداشت تضمين در اندبتو مدرسه كه داشت انتظار بايد نوجواني

 تا ا م داشته اين بر سعي حاضر پژوهش در ..............اينجانب .  باشد داشته مهمي نقش آنان براي رفتاري

 نقش و معلمان نقش ، مدرسه فيزيك محيط ؛ همچون مدارس در رواني بهداشت بر گذار تأثير عوامل

 افراد هاي ويژگي همچنين ، آموزان دانش روان بهداشت سطح ارتقاي در مدرسه مسؤولين رواني بهداشت

 پي در و كرد مشاهده توان مي افراد در كه رواني ضعف براي دهنده هشدار هاي نشانه و رواني نظر از سالم

 از مواردي ندوباش داشته توانند مي آموزان دانش روان سالمت ايجاد در معاونين و معلمان كه كمكهايي آن

 متعال خداوند ياري به بتوانم پژوهش اين نتايج از استفاده با كه باشد .ام داده قرار بررسي مورد را  دست اين

  .باشم بوم و مرز اين آموزان دانش و معلمان رسان ياري
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  مقدمه

 بر در با مدارس .است مدارس باشد، مفيد تواند مي آنجا در روان بهداشت فعاليت كه هايي مكان از يكي

 جامعه در مهم اجتماعي فرهنگي، مركز يك عنوان به جامعه، ساز آينده جمعيت از عظيمي بخش گرفتن

 همه پروش بلكه نيست، ذهن در مطالب انباشتن صرفا رفتن مدرسه از هدف ما عصر در. باشد مي مطرح

 موسسه هر درافراد  موثرترين و مهمترين عوامل آموزشي ميان اين در. باشد مي آموز دانش شخصيت جانبه

 نظر در بويژه ،آنها اهميت دليل به بنابراين ،هستند نوجوان و كودك براي واقعيت مرجعآنها . است تربيتي

 هاي موقعيت آنها، مشكالت كشف و آموز دانش دقيق شناخت با كه رود مي انتظار آنها  از آموزان، دانش

 كه آنجايي از. دنبياور وجود به آموزان دانش در را رضايتمندي ساساح كه دنده ترتيب اي گونه به را آموزشي

 و كنند مي زندگي كودك و نوجوان ميليون 20 از بيش آن در و دنياست جوامع ترين جوان از يكي ما كشور

 بهترين كه گفت توان مي لذا كنند، مي تحصيل ابتدايي مدارس در كثير جمعيت اين از عظيمي بخش

 است تربيت و تعليم دستگاه طريق از كرد، برقرار منظمي و منسجم ارتباط آنها با ودش مي كه موقعيتي

  .) 1372 شرفي، محمدرضا(

 را كشور كل جمعيت سوم يك قريب كه نوجوانانكودكان و  اخالقي و روحي سالمت و بهداشت تامين

 نتايجي به توجه با و است بهداشتي و تربيتي مسائل اندركاران دست اساسي وظايف از يكي دهند، مي تشكيل

 هميشه پيشگيري كه امر اين به عنايت با و آورد مي بار به نوجوانانكودكان و  نيازهاي ارضاي عدم كه

 ارتباطات دليل به معلمان خصوصا كشورمان فرهنگي امور اندركاران دست. است درمان از تر آسان و تر ارزان

 اختالالت و مشكالت از پيشگيري موجبات سو يك از توانند يم جامعه، نوجوانانكودكان و  اقشار با گسترده

 شكوفايي و رشد مراتب ديگر، سوي از و آورند فراهم را نوجوانانكودكان و  رواني هاي نابساماني و

  . سازند مهيا بيشتر چه هر را آنان استعدادهاي

 چه تا و است حد چه تا نآموزا دانش ازو ساير عوامل آموزشي   انمعلم حمايت كه است مطرح سوال اين

كودكان و  رواني بهداشت تامين در آنها جايگاه و دارند توجه آموزان دانش اجتماعي -رواني نيازهاي به حدي
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 به. رود نمي انتظار تنهايي به سازمان يك حتي و نفر يك عهده از تربيتي مشكالت حل كجاست؟ نوجوانان

 الزامي امري تربيتي نهادهاي هماهنگي پس. است وردهنيا وجود به را مشكل آن خاص فرد يك آنكه جهت

  .) 1368 شرفي، محمدرضا( است

 زمينه دو در خانواده دارند، كليدي نقش نوجوانانكودكان و  اجتماعي -رواني نيازهاي ارضاي در والدين

 زهاينيا ارضاي دوم و نوجوانانكودكان و  مادي و بدني نيازهاي ارضاي اول نمايد، فعاليت بايد مشخص

  .) منبع همان( كند مي بنا را فرد شخصيتي بنيان نيازها، گونه اين به خانواده پاسخگويي چگونگي ،آنها رواني

 هاي آمادگي و تجربيات و بگيرد خود پناه در را كودك و نوجوان بايد دارد، كه عاطفي پايگاه لحاظ به خانواده

 بشناسند، را كودكانشان نيازهاي و گردند آشنا كودك ربيتت فنون با والدين اگر. نمايد تامين او براي را الزم

 و درك بهتر مادر، يا پدر عنوان به را خود نقش ثانيا بود، خواهد معقول حد در كودكان از انتظاراتشان اوال

  .) 1368 آبادي، شفيع عبداهللا( بود خواهند تر موفق فرزندان با رابطه ايجاد در ثالثا نمود، خواهند ابقا

 تلقي خود با مرتبط صرفا و بزرگ حادثه يك را آن و برند مي رنج خود، فرزندان گرايي منفي از والدين اغلب

 شناخت با لذا. است موقت و گذرا اي، مرحله طبيعي، امور اين بيشتر بلوغ، سن اقتضاي به آنكه حال كنند، مي

 نموده جلوگيري ديگران، و او روابط بر تيره و سنگين ابرهاي با فضايي ايجاد از نوجوان، كودك يا روحي ابعاد

 محمدرضا( شود مي حاكم روابط اين بر تفاهم سوء جاي به تفاهم حسن و شده بيني بد جايگزين بيني، واقع

  .) 1372 شرفي،

 است الزم ولي است مهم و بارز نقشي ، نوجوانانكودكان و  اجتماعي -رواني نيازهاي ارضاي در والدين نقش

 به و كنند  مي صرف مدرسه در را خود وقت از زيادي مدت نوجوانانكودكان و  قيقتح در شود ذكر كه

. است مدرسه ،آنها اجتماعي - رواني نيازهاي ارضاي براي اصلي پايگاه دومين لذا، باشند مي مشغول تحصيل

 اندتو مي پرورشي نهاد يك عنوان به و دارد نيز پرورشي و تربيتي نقش آموزشي، نقش بر عالوه مدرسه

 شخصيتي ثبات و روان نظر از سالمتي جاده مسير در را آنها و كرده جبران را آنها روان بهداشت هاي كاستي
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 آموزان دانش روان سالمت در مدرسه كاركنان كه معتقدند تربيتي روانشناسان بيشتر امروزه. بدهد سوق

 كافي تعداد و اندازه به رگزه جوامع كه است فرض اين بر مبتني مطلب اين. هستند حساسي نقش داراي

 دارند، خدمات به نياز كه افزوني روز جمعيت به كمك براي تا شد نخواهند روان سالمت متخصصان داراي

. داد قرار روان سالمت عدم از پيشگيري جهت در هايي كوشش روي را وتوجه تاكيد بايد بنابراين كند، تكافو

  .) 1367 نژاد، نوابي شكوه(

  بيان مسئله

 فردي ، دانش آموز از تواند مي مدرسه. كند مي مربوط جامعه با را دانش آموز كه است پلي منزله به سهمدر

 موفقي تربيت و تعليم نظام و مدرسه مرهون ما صورت اين در. كند تربيت جامعه حال به مفيد و فعال موثر،

 ترميم مدارس. نمايد اقدام يحصح و موقع به انساني، نيروي پرورش امر در باشد توانسته كه بود خواهيم

 كه تدابيري و درايت با لكن هستند، آنها هاي جان كننده احيا و باخته خود دانش آموز شخصيت كننده

 شرفي، محمدرضا. (داد پرورش را آنان شخصيت توان مي اند، ساخته خود همت وجهه مدارس مسئوالن

1372 (.  

 و ها رغبت تواند مي خود كالس و مدرسه در او داندب كه شود مي تامين وقتي آموز دانش خاطر رضايت

 نظر در بايد همواره مدرسه. دهد گسترش و رشد مطلوب، طرز به را آنها و كند  ارضا و كشف را نيازهايش

 ضررش به وگرنه شوند، ارضا بايد كه دارد مشروعي تفريحي و اجتماعي نيازهاي ، دانش آموز كه باشد داشته

 نداده انجام را وظايفش تمام كند، غفلت و كوتاهي نيازها اين ارضاي به كمك از درسهم اگر و شود مي تمام

  .) 1371 نژاد، شعاري اكبر علي. (رود مي شمار به مقصر و است

 مدت لحاظ به كه چرا است، برخوردار خاصي حساسيت از خود هاي هدف و ها ويژگي لحاظ به مدرسه محيط

 اولين مورد، اين در و داشته اهميت برند، مي سر به آن در را خود فيدم اوقات نوجوان، و كودك كه زماني

  .) 1371 بيگي، ميرزا علي. (شود مي محسوب خانه از بعد محيط
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 شعار حد در را آن و داد شخصيت دانش آموز به توان نمي كالمي ارتباطات در فقط كه است ذكر شايان

 فعال مدرسه، برنامه فوق هاي فعاليت در نا دانش آموز دادن شركت سپاري، مسئوليت در بلكه نمود، خالصه

 مربوط كه اموري در آنان از نظرخواهي و گفتگو و بحث جلسات برگزاري ورزشي، هاي زمينه در آنان نمودن

 نيروهاي جذب و آنان شخصيت گسترش به بينانه، واقع طور به كه هستند هايي گام است، نوجوانان خود به

 مدرسه، هاي گيري تصميم از برخي در اندانش آموز اگر قطعا. گردد مي منجر معهجا اداره در خالقشان

 آنان، اجتماعي وجدان توسعه نيز و آن از ناشي هاي مسئوليت در نمايند، بيان را خود نظر و داشته شركت

  .) 1371 نژاد، شعاري اكبر علي. (داشت خواهد نقش بسيار

 جرات به و دارد نوجوان و كودك روان و تن رشد و شخصيت وينتك در ناپذير انكار و سازنده نقش مدرسه

  ) 1368 محمدپارسا،. (باشند مي مدارس ترين عالي و بهترين داراي ها، ملت ترين پيشرفته كه گفت توان مي

 و رشد و بوده فراگير هاي انگيزه و نيازها به مناسب توجه و شناخت مستلزم صحيح، پرورش و آموزش

 به پاسخگويي و شناخت نحوه با عميقي ارتباط الهي، و اخالقي عقالني، عاطفي، تربيت و ااستعداده شكوفايي

  . دارد رواني نيازهاي

 و آموزشي اهداف پيشبرد جهت مناسب اي وسيله رواني، بهداشت تامين بر عالوه رواني، نيازهاي به پاسخ

 درسي برنامه تنظيم و فراگيران اساسي هاي انگيزه به توجه كه چرا. باشد مي فراگير شخصيت رشد و تربيتي

 موارد به توجه ضمن رو اين از. شد خواهد آموزش امر در بيشتر موفقيت موجب آن، با هماهنگ آموزشي و

 و احترام و تفاهم با توام برخوردهايي از و ساير عوامل معلم است الزم رواني نيازهاي ارضاي جهت الذكر، فوق

 در و باشد آنان فردي و سني هاي ويژگي با هماهنگ آموزان، دانش پيشرفت زا آنهاانتظار. دنجوي سود محبت

 كه چنان. شود هدايت تر پيچيده به ساده هاي هدف از تدريج به فراگيران، عالقه مورد هاي فعاليت زمينه، اين

 به باشد، ممكن طبيعي هاي شيوه به خود ابراز و نظر مورد هاي فعاليت انجام در آموزان دانش موفقيت امكان

  .)1371 ميرزابيگي، علي. (گردد  مي منجر آنان نفس به اعتماد و) نفس عزت( ارزشمندي اساس تقويت
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 خود جسم از كه همچنان. است اطرافيان و محيط با فرد سازگاري قدرت و فكر سالمت همان رواني بهداشت

 چگونه« زندگي در. باشيم داشته بهتري زندگي تا كنيم تر مقاومت بايد نيز را خود روح كنيم مي مراقبت

 كنار و ها توانايي استعدادها، شكوفايي براي فرصت ايجاد. است »نبودن يا بودن« از تر مهم خيلي »بودن

 تا كنند مي سعي مختلف جوامع. است رواني بهداشت اساسي و مهم اهداف از يكي ديگران و خود با آمدن

 محيط سازي سالم تالش، اين در كلي اصل. كنند دهيسازمان را رواني بهداشت به مربوط هاي سياست

 از بيش ها خانواده كه كند مي حكم نگرش اين. گيرد مي بر در را جامعه افراد كه است اجتماعي و فردي

  .شوند آشنا رواني هاي بيماري درمان و پيشگيري چگونگي و خانواده رواني بهداشت با پيش

 

 : موجود وضعيت توصيف

 پرورش و آموزش در خدمت سابقه سال .… داراي بنده هستم … شهرستان …آموزشگاه  .. .. … اينجانب

 اهميت خيلي برايم آموزانم دانش رواني سالمت سطح اينكه به توجه با اخير تحصيلي سال در.   باشم مي

سي اجراي يك پژوهش در قالب اقدام پژوهي تاثير مدرسه را بر روي اين موضوع برر با گرفتم تصميم داشت

نموده و از طريق راهكار هاي مختلف و جذاب فاكتور هايي را كه بر روي اين قضيه تاثير دارند را مورد 

 پژوهش قرار دهم.

 مي ايجاد دانش آموز زندگي اجتماعي و رواني جسماني، هاي جنبه در كه اي گسترده و ناگهاني تغييرات

 . داشت خواهد همراه به را هايي ناسازگاري و مشكالت طبعاً كه كند مي ايجاد را بحراني اي مرحله شود

 از پيشگيري جهت مرحله، اين علمي و اصولي شناخت نوجواني،كودكي و  دوران اهميت به توجه با بنابراين

 كسب و آنان به الزم آگاهي و اطالعات ارائه طريق از بحران اين از ناشي مشكالت و ها هنجاري نابه

 مهم و حساس بسيار امري آنان توسط تغييرات اين از ناشي مشكالت با همقابل جهت نياز مورد مهارتهاي

باال  آموزش است توجه مورد جهان سطح در كه زمينه اين در پيشگيرانه هاي برنامه از يكي. شود مي تلقي

 است گرفته قرار بررسي مورد گوناگون هاي زمينه در آموزش اين تاثير. باشد مي بردن سطح بهداشت روان
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 هموار و روشن راهي شوند ميسر فوق اهداف اگر كه است واضح كامالً. اند يافته دست نيز مثبتي نتايج به كه

 باشد، مي نو هاي انديشه و استعدادها توانايي شكوفايي مرحله كه كودكي به نوجواني دوره از انتقال جهت

 در كه سازد مي فراهم را هجامع افراد تك تك اجتماعي و فردي تكامل موجبات امر اين. گردد مي فراهم

 .  شود مي منتج گوناگون ابعاد در جامعه پيشرفت به نهايت

  اهميت موضوع

 با محيط اين كه رو اين از. هستند روان سالمت صاحبنظران توجه كانون آموزشي محيطهاي و مدرسه

 دبستان سنين كهاين بر عالوه. دارند سروكار شوند مي شناخته حساس گروههاي عنوان به كه سني گروههاي

 روي سنين اين در بزرگسالي در افراد شخصيت ريزي پايه كه شود مي شناخته سنيني عنوان به

 و مدارس اين در را خود اوقات بيشتر سني گروههاي از دسته اين كه است اين توجه قابل مساله.دهد مي

. دارد بزرگسالي در افراد المتس بر مهمي تاثيرات موقعيتها اين فضاي كه است روشن و گذرانند مي محيطها

 در موثر عوامل شناخت جهت در ها خانواده به توصيه كنار در رواني مسائل صاحبنظران اساس اين بر

 اين رعايت و آشنايي ايجاد و دهند مي قرار خود توجه مدارس و آموزشي مراكز ، آن تامين و رواني بهداشت

  . كنند مي توصيه اكيدا مدارس در را عوامل

 تامين مستلزم دارند توجه آنها به خود اساسي اهداف عنوان به مدارس كه آموزشي اهداف به يدنرس

 پيشرفت با آموزان دانش رواني سالمت كه دهد مي نشان متعدد تحقيقات. است آموزان دانش رواني بهداشت

 مناسب رواني بهداشت فقدان از يا رواني مشكالت از نحوي به كه آموزاني دانش و. دارد رابطه آنها تحصيلي

 شرايط تامين جهت رسد مي نظر به ضروري بنابراين. هستند مواجه تحصيلي افت با اغلب برند مي رنج

 اعمال مختلف سنين در جامعه در افراد سالمت تضمين و تربيتي ، آموزشي اهداف به نيل براي مناسب

  . گيرد قرار مدنظر مدارس در رواني بهداشت تامين جهت مناسب هاي شيوه

 رفتار بر كه ديگر محيطهاي تمام همچون مشغولند آموزش و علم كسب به آموزان دانش آن در كه محيطي

 از مدرسه فيزيكي محيط است روشن. دهد مي قرار تاثير تحت را آنها روان سالمت و رفتار است موثر فرد
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 اينرو از. است گذار تاثير موزانآ دانش روان سالمت در محيط بهداشت ، رنگ ، نور ، ساختماني شرايط جمله

 قرار توجه مورد مناسب فيزيكي شرايط تامين آموزان دانش رواني بهداشت ارتقاء جهت در كه ضروريست

 نامناسب شرايط گذرد مي مدرسه محيط در آموزان دانش روزانه ساعات عمده قسمت كه آنجايي از و گيرد

 حائز بسيار...  و ساختمان امنيت ، نامناسب سرمايش و گرمايش سيستم ، نور بودن ناكافي مثل فيزيكي

  . است اهميت

 اهميت حائز نيز مدارس كاركنان و مسئولين رواني بهداشت به توجه ، آموزان دانش رواني بهداشت تامين در

 برقرار آموزان دانش با كه ارتباطي نوع آموزان دانش رفتار بر مدرسه مسئولين الگويي تاثير بر عالوه. است

 رسد مي نظر به الزم اينرو از. باشد آموزان دانش رواني بهداشت مخل عكس بر يا سودمند توانند مي كنند يم

  . گيرد قرار توجه مورد سالم افراد گزينش و مدرسه مسئولين رواني بهداشت تامين

 خلم عوامل شناسايي با مشاور. رود مي شمار به مدرسه رواني بهداشت تامين در مركزي نقطه مشاور

 بر عالوه. نمايد مي مدرسه در سالم فضايي ايجاد در سعي رواني بهداشت دهنده ارتقا عوامل و رواني بهداشت

 كمك و دار مشكل آموزان دانش شناسايي با باشد ديگر معلمان براي الگويي تواند مي مشاوره ، الگودهي نقش

 رواني بهداشت سطح ارتقاي به موجود تامكانا از استفاده با و عوامل ساير شناخت و آنها مشكل رفع به

 راه دهنده ارائه عنوان به اغلب و بوده آموزان دانش و معلمين توجه مورد معموال مشاور. پردازد مي مدرسه

 گامهاي فعال مشاورين بكارگيري. شود مي جسته ياري او از تربيتي و آموزشي اهداف براي مفيد حلهاي

  . هستند مدارس يروان فضاي و شرايط بهبود در اساسي

  گرد آوري شواهد يك

 سالمت پرسشنامه وسيله به آموزان دانش روان پس از تبيين موضوع براي بدست آوردن ميزان سالمت

 مي ذيل مقياس چهار داراي پرسشنامه اين كه در مدرسه عمل نمودم ،) Gha-28(     گلدبرگ عمومي

 : باشد
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 مي مربوط نامعلوم خطري علت به دلواپسي و نگراني -هيجاني حالت به بيشتر اضطراب واقع در): اضطراب( -

 دست لرزش ثباتي، بي احساس سر، سبكي يا سرگيجه احساس -داغي احساس از عبارتست آن عالئم. شود

 كنترل دادن دست از احساس بودن، عصبي زدگي، وحشت بد، اتفاقات مورد در نگراني برافروخته، چهره ها،

 ) 1380 محمدخاني، ترجمه كلينكه،. (آرامش به رسيدن در ناتواني و

 مضطرب كه شخصي شود، مي فيزيولوژيكي برانگيختگي و درماندگي ، اطمينان عدم احساس شامل اضطراب

 خسته آساني به. دارد مشكل رفتن خواب به در اغلب. كند مي شكايت پذيري تحريك و قراري بي از است

 توصيف و اضطراب رايج عالئم كل در. دارد تمركز در اشكال و عضالني تنش سردرد، و آشوبه دل شود، مي

 احساس تنش، نداشتن، قرار و آرام بودن، عصبي« از عبارتند خود وضع از شديد اضطراب دچار افراد هاي

 خوابي، بي دلهره، و نگراني لرزش، تعريق، نفس تنگي حالي، بي قلب، تپش ادرار، تكرر سرگيجه، خستگي،

 ) 359ص ،1371 همكاران، و نجاريان( »بودن زنگ به وشگ و تمركز در اشكال

 كه است گلدبرگ عمومي سالمت پرسشنامه از اضطراب مجموعه زير نمره پژوهش اين در اضطراب از منظور

 بودن، فشار تحت احساس خواب هنگام در شدن بيدار نگراني، هنگام در خوابي بي: از عبارتند هاي آيتم

 كه بودن عصبي و داشتن دلشوره و كار انجام توانايي عدم بودن، زده وحشت و هراسان بدخلقي، و عصبانيت

 ) 1377 دادستان،: ترجمه استورا،. (است روان سالمت نشانه عامل اين در پايين نمره كسب

 مستلزم مزمن افسردگي تشخيص. است افسردگي ان دانش آموز در شايع اختالالت از يكي): افسردگي( -   

 روانپزشكي انجمن( رواني اختالالت تشخيص راهنماي برحسب: است هفته دو مدت به نشانه چند وجود

 : از عبارتند ها نشانه) 1994 آمريكا

  غمگين و افسرده خلق. 1

  لذت يا عالقه احساس عدم. 2

  اشتها و وزن در معنادار تغيير. 3
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  پرخوابي يا خوابي بي. 4

  حركتي -رواني كندي يا قراري بي. 5

  انرژي دادن دست از يا يخستگ. 6

  گناه احساس يا بيهودگي احساس. 7

  تمركز يا تفكر توانايي اهش. 8

  خودكشي جهت اقدام/ ريزي طرح/ گرا خودكشي افكار يا مرگ مكرر و متناوب افكار.9

 متفاوتي شكل به آنها در ها نشانه وجود اما است بزرگساالن مشابه نوجوانيكودكي و  در افسردگي تشخيص

 ) 2000 استانارد، از نقل به بالكمن،. (ستا

 با آنان مشغوليت همچنين و است مشخص آنها شهري هاي نوشته در افسرده اندانش آموز فراگير غمگيني

 . است آن ديگر نشانه پوچ و هدف بي موضوعات داراي هاي موسيقي

 بپوشد، كننده كسل و تيره هاي لباس. شود تلويزيون تماشاي مشغول شب تمام است ممكن دانش آموز

. بخوابد روز طول در اينكه يا و باشد داشته مشكل مدرسه به رفتن و شدن بيدار براي است ممكن همچنين

 به. است آن ديگر هاي نشانه از تحصيلي افت و تمركز عدم و تفكر كندي و تحصيل به نسبت انگيزش عدم

 الكل، يا مخدر مواد مصرف سوء رفتاري، اختالل بصورت عمدتاً است ممكن نوجوانان افسردگي كلي طور

 استانارد،. (شود ظاهر افسردگي خاص هاي نشانه بدون طغيان يا و خانواده در ناآرامي و اغتشاش ايجاد

2000 ( 

 است گلدبرگ عمومي سالمت پرسشنامه از افسردگي مجموعه زير نمره پژوهش اين در افسردگي از منظور

 بد احساس داشتن، خودكشي افكار زندگي، در كامل نااميدي ارزشي، بي احساس: از عبارتند هاي آيتم كه
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 نمره كسب خود، زندگي به دادن خاتمه فكر زندگي، از شدن خالص و مردن آرزوي اعصاب، وضع بودن

 ) 1377 داستان،: ترجمه استورا،. (است افسردگي بعد در شغل روان سالمت نشانه مقياس اين در پايين

 سالمت پرسشنامه از جسماني عالئم مجموعه زير نمره پژوهش اين در »جسماني انگاننش از منظور» -   

 داروهاي به نياز احساس تندرستي، و سالمتي احساس: از عبارتند آن هاي آيتم كه است گلدبرگ عمومي

 شدن سرد و داغ احساس سر، به فشار احساس سردرد، بيماري، احساس سستي، و ضعف احساس تقويتي،

 )1377 دادستان،: ترجمه استورا،. (است باالتر روان سالمت نشانگر مقياس اين در پايين هنمر كسب

 كاركرد و كنش در اختالل زيرمجموعه نمره حاضر، پژوهش در ،"اجتماعي كاركرد و كنش در اختالل« -  

 نگهداشتن مشغول توانايي: از عبارتند آن هاي آيتم كه است گلدبرگ عمومي سالمت پرسشنامه از اجتماعي

 نحوه از رضايت احساس كارها، دادن انجام خوب احساس كارها، در معمول حد از بيش وقت صرف خود،

 هاي فعاليت از لذت احساس گيري، تصميم قدرت احساس كارها، در بودن مفيد احساس كارها، انجام

 دادستان،: ترجمه ستورا،ا. (است باالتر روان سالمت از حاكي نيز مقياس اين در پايين نمره كسب روزمره،

1377( 

 بي و اضطراب) A( جسماني عالئم هاي مقياس حوزه در پايين نمرات اكتساب پژوهش اين در بنابراين

 مرضي عالئم يكي شاخص همچنين و) D( خودكشي و افسردگي و) C( اجتماعي كاركرد و كنش) B( خوابي

متاسفانه پس از بررسي موضوع متوجه شدم دانش آموزانم نمره . بود خواهد فرد روان سالمت دهنده نشان

 بااليي را از لحاظ سالمت روان كسب نمي كنند.

 تجزيه و تحليل اطالعات

  علمي ومجالت ازكتب استفاده

  مختلف هاي نامه وپايان علمي مقاالت

  ها سايت
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 در رود مي شمار به فرد رواني و اجتماعي تكامل و رشد برجسته و مهم مرحله نوجوانيكودكي و  سالهاي  

 خويشتن، وجودي ارزش درك عقل، و عواطف بين تعادل بخصوص عاطفي و هيجاني تعادل به نياز دوره اين

 عاطفي استقالل زندگي، در واقعي هاي هدف انتخاب ها، رغبت و ها توانايي استعدادها، شناخت( خودآگاهي

 با سالم روابط برقراري محيطي، فشارزاي عوامل مقابل در خويش عاطفي و رواني تعادل حفظ خانواده، از

 از برخورداري چگونگي و موثر و سالم زندگي شناخت يابي، دست در الزم اجتماعي مهارتهاي كسب ديگران

 مورد هاي مهارت گسترش و رشد در نوجوان به كمك بنابراين. باشد مي نوجوانان نيازهاي ترين مهم از آن

 به كمك همچنين و آن حل و مشكالت با برخورد در نفس به اعتماد افزايش يا ايجاد ،موثر زندگي براي نياز

 با موفق سازگاري جهت ديگران با موثر ارتباط ايجاد و اجتماعي هاي مهارت و عواطف تكامل و رشد در آنان

 ) 1377 نژاد، شعاري. (رسد مي نظر به ضروري جامعه در سازنده و موثر زندگي و اجتماعي محيط

 »زندگي هاي موفقيت براي آموزي مهارت« پيرامون خود پژوهشي مطالعات در) 2001 برستو تگارت، اويس،

 رواني هاي شكست از پيشگيري و موفقيت از برخورداري جهت كه نحو بدين. يافتند دست مهمي نتايج به

 در فرد كه نگاميه. باشد خويش زندگي شرايط بر تاثير قابليت و ، ها فرصت منابع، داراي بايد شخص

 سن به توجه با كه را كاري هر تواند مي كه كرد خواهد احساس باشد برخوردار صفاتي چنين از خود زندگي

 كرد، خواهد راحتي احساس مسئوليت مورد در. دهد انجام گيرد مي تصميم خودش يا است، الزم وضعش و

 يا ها تنش وجود با و بوده مشكالتش بيشتر حل نيز و گيري تصميم به قادر كه كند مي احساس همچنين

 در هايش مهارت از بود خواهد قادر او ديگر سوي از كند حفظ را خود كنترل تواند مي رواني فشارهاي

 با را خويش زندگي هاي مسئوليت تواند مي كه كرد خواهد تصور نهايت در و كند استفاده الزم هاي موقعيت

 )1384 اسدي، يبن و يزدي. (گيرد عهده به روشن هاي افق

 ديگران بر موثر ارتباط ايجاد و اجتماعي و فردي مهارتهاي كسب و زندگي فشارهاي با آمدن كنار واقعيت

 با. است يافته تجلي گوناگون اشكال به رشد مختلف هاي دوره در و بوده انسان زندگي از بخشي همواره
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 محيطي و دروني هاي كشمكش جواني، و نوجواني سنين ويژه هاي دشواري با مواجه هنگام و سن افزايش

 . كند مي پيدا تظاهر

 فراهم را مفيد و مثبت رفتار و سازگاري ي زمينه كه هستند ها توانايي از اي مجموعه زندگي هاي مهارت

 خود به زدن لطمه بدون و بپذير را اجتماعي مسئوليت كه سازد مي قادر را فرد ها توانايي اين كه آورند مي

. شود روبرو موثر شكل به فردي بين روابط ويژه به روزانه مشكالت و انتظارات و ها خواست اب ديگران، و

 كنش و ها ظرفيت از استفاده چون اهدافي داراي ديگران با متقابل موثر ارتباط و زندگي هاي مهارت آموزش

. باشد مي هخودپندار تقويت و نفس به اتكاء تقويت آميز، خشونت رفتارهاي از پيشگيري هوش، هاي

  )1380 همكاران، و طارميان(

 محيط در روان بهداشت. است آموزان دانش روان سالمت بر گذار تاثير مكان ترين مهم مدرسه خانواده، از پس

 اختلالت تا گرفته رواني اختالالت پيشگيري از را ها فعاليت از متنوعي طيف مدرسه مثل آموزشگاهي،

 توان مي طوركلي به. گيرد مي بر در را اختالالت اين درماني و خيصيتش هاي زمينه و رفتاري و يادگيري

 روان بهداشت و دوم نوع روان بهداشت ، نوع راون بهداشت حوزه سه به را مدارس در روان بهداشت موضوع

  .كرد تقسيم سوم

  اول نوع روان بهداشت

 و نيست مستثنا قاعده اين از نيز مدرسه محيط. است درمان از تر مهم پيشگيري رواني، اختالالت تمامي در

 وسيعي طيف پيشگيري. است آن وظايف ترين مهم ازجمله آموزان دانش رفتاري اختالالت بروز از پيشگيري

 رفتاري، مثبت هاي زمينه از برخي كند، مي تالش و گيريد مي بر در را آموزان دانش باورهاي و رفتارها از

 از بسياري و كند تقويت آموزان دانش در را خودكارآمدي و يارتباط ،مهارتهاي نفس به اعتماد مانند

 تاكيد بيشتر ، دليل همين به. ببرد ازبين آنان در را افسردگي،پرخاشگري اضطراب،: قبيل از منفي هاي زمينه

 و آنها پذيري مسووليت روحيه بردن باال آموزان، دانش مشاركت مناسب،افزايش درسي ريزي برنامه روي

 مي افرايش را آموزان دانش روان سالمت سطح امور اين. است آموزان دانش نيازهاي با آموزشي مواد انطباق
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 دهد مي قرار خود كار دستور در را رواني اختالل گونه هر بروز از گيري اوليه،جلو روان بهداشت بنابراين. دهد

 گيري شكل براي اي روزنه گونه هيچ خانوادگي، محيط حتي و آموزشي هاي زمينه در كند مي تالش و

 گرفت نظر در بهداشتي فراگير و جامع نظامي صورت به توان مي را وضعيت اين. نشود باز رفتاري اختالالت

  .كند مي عمل مستمر و منظم هاي آموزش و كالن هاي ريزي برنامه طريق از كه

  

  دوم نوع روان بهداشت

 كه داريم كار سرو) فوري حمايتي خدمات( و) يگر غربال( كلي مفهوم دو با ثانويه، روان بهداشت حيطه در

 هاي پرونده تشكيل بر گري، غربال فرآيند در. شود مي شامل را متنوعي اقدامات و ها فعاليت آنها از كدام هر

 كه مواقعي در. شود مي تاكيد آنان شناختي روان هاي ويژگي شناسايي و آموزان دانش براي شناختي روان

 دهنده هشدار كنند،عاليم تالش بايد مدارس مسووالن ندارد، وجود آموزان انشد فرد فرد بررسي امكان

 نشوند،به طرف بر سرعت به و نگيرند قرار درمان مورد اگر عاليم گونه اين. كنند دريافت را رواني اختالالت

 يا شود، مي مشاهده آموزي دانش  فزآينده گيري گوشه كه هنگامي. شوند مي تبديل پايدار رفتاري اختالالت

 اجتماعي تعامل به نسبت يا ندارد خود دوستان هاي صحبت به توجهي گونه هيچ آموزي دانش بينيم مي وقتي

 را رفتاري ي ها شاخص اين  تمامي ، است مفرط اضطراب دچار يا و دهد نمي نشان العمل عكس ديگران با

 بروز زمينه و نشوند بررسي عاليم اينگونه اگر بنابراين،. گرفت نظر در دهنده هشدار عاليم عنوان به توان مي

. كرد خواهد مختل را آموز دانش روان سالمت بعد هاي سال در و شوند مي شديدتر ها نرود،عارضه بين از آنها

 ها مدرسه معاونان و مديران معلمان، هاي آگاهي افزايش با كه را ثانويه روان بهداشت سطح رفتن باال توان مي

 بهداشت ارتقاي ابزار عنوان به انساني نيروي آموزش بر كه گرفت درنظر تكامل به ور است،روندي همراه

 در تواند مي شناختي، روان راهكارهاي ارايه و دهنده هشدار عاليم شناسايي. دارد تاكيد آموزان دانش رواني

  .بگذارد زيادي تاثير رفتاري شديد اختالالت بروز از پيشگيري
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  سوم نوع روان بهداشت

 اختالالت داراي آموزان دانش ارجاع فرآيند مدارس، در آموزان دانش روان بهداشت با مرتبط اقدامات يگرد از

 وضعيت تعيين از پس. است تجربه با و جسته بر متخصصان و مشاوران به مشخص، و واضح رفتاري

 ارجاع مربوطه شناسان انرو و روانپزشكان به را آنها اند، شده اختالل دچار رفتاري لحاظ از كه آموزاني دانش

 شوند، مي باعث سوم مرحله روان بهداشت اقدامات. شود مبادرت آنها موقع به و موثر درمان به تا دهند مي

 و فعالي حاد،بيش افسردگي سلوك، در اختالل با همراه پرخاشگري: مانند رفتاري اختالالت از بسياري

. شود معرفي نظران صاحب و متخصصان به درماني نروا و مشاوره براي آموز دانش و شوند درمان وسواس

 توان مي معلمان از گرفتن كمك با ولي. است خارج معلمان حيطه از آموزاني دانش چنين شناسايي البته

 و روان بهداشت مشكالت حل در را آنها و كرد پيدا آموزان دانش اين مشكالت حل براي مناسبي راهكارهاي

 شناختي، روان ويژه اختالالت برشناسايي عالوه است، ضروري بنابراين. كرد راهنمايي پزشك به ارجاع

 اين در رسان ياري متخصصان فعاليت شيوه همچنين و روان بهداشت به مربوط امور در مداخله هاي شيوه

  .پذيرد صورت دقت به ارجاع فرآيند تا شوند شناسايي نيز زمينه

 مطلوب، ارتباط برقراري فردي، بين هاي مهارت نفس، تعز نظير عواملي شده انجام هاي پژوهش براساس 

 ابتالء كاهش يا و پيشگيري در فردي ارزشهاي شناسايي و تعيين مساله، حل گيري، تصميم هدف، تعيين

 موثري نقش آنان روان سالمت سطح افزايش و رواني اختالالت و رفتاري هاي ناهنجاري انواع به نوجوانان

 و غيرموثر رفتارهاي به ها استرس و فشارها برابر در فرد كه شود مي موجب اه مهارت اين فقدان. دارد

 بودن موثر توانايي كفايت، حساس نوجوانان و كودكان در هايي مهارت چنين آموزش. آورد روي ناسازگارانه

. آورد مي وجود به را مشكل با متناسب و هدفمند رفتار ريزي، برنامه توانايي مشكل، بر كردن غلبه

 )1378 طارميان،(
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 تقويت و ارزشها و ها نگرش متناسب تغيير و دانش و علم كسب كنار در زندگي هاي مهارت كسب بنابراين

. دهد مي كاهش را رواني سالمتي موانع و مشكالت خود كه انجامد مي سالمي رفتارهاي به مناسب رفتارهاي

 . بخشد مي ارتقاء را رواني بهداشت نتيجه در و

 و وسيع تحقيقات انجام با روز به روز و شود مي تاكيد رواني بهداشت اهميت بر جهان سراسر در امروزه  

 از ميالدي 2001 سال بطوريكه. گردد مي آشكارتر اجتماعي و فردي زندگي در آن نقش و اهميت گوناگون

 در كورمذ سازمان. گرديد اعالم »جهاني بهداشت« جهاني سال عنوان تحت جهان، بهداشت سازمان طرف

. نمود مطرح موضوع اهميت ساختن آشكارتر جهت را.» كنيم مراقبت است، بس غفلت« شعار سال اين

 ) 2001 جهاني، بهداشت سازمان(

 قرار توجه مورد جهاني سطح در بايد كه است موضوعي رواني بهداشت كه است آن دهنده نشان امر اين

 در رواني اختالالت انواع به ابتالء روزافزون شيوع است مطرح موضوع اين اهميت در كه داليلي از يكي. گيرد

 مي واقع در. است رواني بيماريهاي از پيشگيري ضرورت و اهميت آن، ديگر مهم دليل و است جهان سطح

 رواني بهداشت جنبه 3 در پيشگيري اين كه است پيشگيري رواني بهداشت هدف ترين عمده گفت توان

 توجه مورد اوليه پيشگيري شود مي مطرح رواني بهداشت در كه گيريپيش نوع 3 از و: شود مي مطرح

 در كه اقداماتي تمام و هستند نظر مورد جامعه در سالم جمعيت اوليه پيشگيري در. گيرد مي قرار بيشتري

 از سالم زندگي براي مناسب شرايط نمودن فراهم و افراد سازي آماده جهت در گيرد مي صورت حيطه اين

 در افراد توانايي و آگاهي افزايش هدف، بنابراين. باشد مي اجتماعي و رواني جسماني، هاي جنبه تمام

 . باشد مي يكديگر با و زندگي رويدادهاي با مناسب و صحيح برخورد

 و ترين مهم ديگر طرفي از. است اوليه پيشگيري روش ترين اساسي آموزش است، معتقد) 1378 حسيني،(

 متخصصين دليل همين به. است نوجوانيكودكي و  دوره پيشگيرانه موزشآ جهت سني دوره موثرترين

 . دهند مي قرار بسيار توجه مورد را نوجوانيكودكي و  دوره در پيشگيرانه آموزش رواني بهداشت
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 ابعاد و نوجوانان و كودكان رواني بهداشت ارتقاء به زندگي هاي مهارت آموزش كه دهند مي نشان ها پژوهش

. رود مي شمار به اوليه سطح در پيشگيرانه هاي برنامه ترين اساسي از و كند مي كمك زندگي مختلف

 مسائل پيرامون آنها ساختن آگاه در مهمي نقش مدارس و است شاد زندگي يك اصلي بخش سالمتي

 . دارند آنان به زندگي علوم آموزش و سالمتي و بهداشتي

 با رويايي در افراد از بسياري زندگي هاي شيوه در غييرت و فرهنگي عميق تغييرات ايجاد عليرغم امروزه

 مشكالت و مسائل با مواجهه در را آنان امر همين و هستند اساسي و الزم هاي توانايي فاقد زندگي مسائل

 مشكالت از بسياري كه اند داده شمارنشان بي هاي پژوهش. است ساخته پذير آسيب آن مقتضيات و روزمره

 .دارند اجتماعي و رواني هاي ريشه عاطفي -رواني تاختالال و بهداشتي

 مواجه گوناگون مسائل از فزاينده انبوهي با را ها انسان اخير هاي سال در تكنولوژي و علمي پيشرفت 

 كودكان و نوجوانان اغلب كه هستند مسائلي جمله از اجتماعي - رواني فشارهاي و تحصيل كار،. است ساخته

 مفيدي و مهم هاي مهارت جمله از مشابه مشكالت و مذكور مسائل موثر حل واناييت. هستند روبرو آنها با

 اثربخش و سالم زندگي نتيجه در فرد موفقيت و رواني سالمت تامين در اي كننده تعيين نقش كه هستند

 شرايط با مطابق بايد توانايي اين وليكن دارند را زندگي مشكالت حل توانايي فطري بطور انسانها همه. دارند

 طبق متاسفانه. شود دروني آنان در كارآمد هاي مهارت عنوان به بطوريكه يابد پرورش فرد موقعيت و

 براي ما كشور كودكان و نوجوانان از بسياري سازشي و عملي هاي مهارت و ها توانايي شده انجام بررسيهاي

 تاكيد با زندگي هاي مهارت آموزش بنابراين. كند نمي كفايت آنان اجتماعي و فردي زندگي مسائل موثر حل

 تاكنون كه است انكارناپذير و مهم اصل عنوان به كودكان و نوجوانان اجتماعي و فردي مسائل مهمترين بر

 برنامه در آن جاي ،»جهاني بهداشت سازمان« خاص تاكيد و جهان كشورهاي از بسياري خاص توجه عليرغم

 توجه نيازمند كه است شده برداشته هايي گام اخيراً البته. تاس مانده خالي كشورمان مدارس تحصيلي هاي

 . باشد مي بيشتري تخصصي و علمي
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  انتخاب راه حل موقتي

 گوشه كمرويي، مثل نوجوانان و كودكان رفتاري و شخصيتي اختالالت از بسياري درمان و اصالح در امروزه

 نفس، عزت احساسات، پرورش و ارزيابي هب گام، مهمترين و اولين عنوان به پرخاشگري بازي، لج گيري،

 خود، به اعتماد ميزان نفس، عزت پردازند، مي آنان اجتماعي و فردي هاي مهارت نفس، به اعتماد تقويت

 ارزشمندي كردن باور خود، از مراقبت توانايي معلمان، و دوستان و خانواده ي رابطه از رضايت بودن مهم

 )1373كالرك كلمرو. (است دخو نمودن اظهار و وجود ابراز خود،

 اجتماعي و فردي هاي مهارت برنامه كه رسيدند نتيجه اين به خود پژوهش در ،)1998 بان كريچ و كينگ(

 ارتباط در كه آنهايي زيرا. است مفيد دارند پايين نفس عزت كه اشخاصي براي ديگران با موثر رابطه ايجاد و

 مي متقابل وابستگي همچنين و گروهي تعامل و تشويق بموج فردي هاي مهارت دارند، مشكل ديگران با

 و فردي هاي مهارت آموزش بودند، شده جرم مرتكب كه افرادي روي) 1999 كليني، و هاميلتون. شود

 است يافته كاهش آنان سوم دو تعداد جرم ارتكاب كه رسيدند نتيجه اين به و كردند اجرا را اجتماعي

 افزايش باعث اجتماعي و فردي  هاي مهارت كه رسيد نتيجه اين هب خود پژوهش در ،)1992لنينگز،(

 . است هدش كودكان و نوجوانان نفس عزت و نگري خويشتن

 كودكان و نوجوانان% 89 كه يافت دست نكته اين به خود تحقيقي هاي بررسي در) 1382 هروي، زاده تقي(

 حمايت جستجوي براي ابزارهايي و مندسود هاي واكنش عنوان به را اجتماعي و فردي هاي مهارت كسب ،

 صفايي،( -)1381 مستعلمي،( پژوهش نتايج. اند داشته اعالم سازگار اجتماعي حمايت و عاطفي - اجتماعي

 رواني سالمت و افراد نفس عزت با اجتماعي هاي مهارت كه دهد مي نشان ،)1384 عليمرداني،( - )1383

 )1384 اسدي، بني و يزدي. (دارد داري معني ارتباط آنها

 از رضايت احساس و رواني سالمت با دروني كنترل منبع كه است آن از حاكي متعدد مطالعات همچنين

 زندگي در كمتري رواني فشار از هستند دروني كنترل منبع داراي كه افرادي و دارد مثبت ارتباط زندگي

 به را خويش هاي شكست و ها قيتموف دروني، كنترل منبع داراي افراد كه آنجايي از. برند مي رنج خود
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 كوشي، سخت تدبير، كارآمدي، كه دارند باور و دهند مي نسبت) شخصي توانايي يا كوشش( خود شخص

 خود زندگي كنترل توانايي كه معتقدند بنابراين شود، مي مثبت پيامدهاي به منجر پذيري مسئوليت احتياط

 در. نمايد مي تامين را آنان رواني سالمت امر همين و هستند مشكالت از بسياري حل به قادر و دارند را

 تصادف و شانس مانند عواملي به را خود هاي شكست و ها موفقيت بيروني كنترل منبع داراي افراد كه حالي

 و ديرگاه و تكليف دشواري بيماري، تصادف، شانس، مانند محيطي عوامل كه دارند باور و دهند مي نسبت

 را خود زندگي كنترل توانايي كه معتقدند بنابراين. است موثر بسيار آنان سرنوشت در قدرتمند افراد اعمال

 . است آنان كنترل از خارج و است بيروني عوامل از ناشي افتد مي اتفاق آنها زندگي در چه هر و ندارند

 دهند مي نسبت خودشان به را زندگي امور مسئوليت افراد كه اي درجه ميزان »فيست و براتون« نظر طبق

 . است آنان كنترل منبع نوع كننده تعيين و است مهم ديگر عوامل مقابل در

 عزت افزايش با مهارت يك عنوان به مساله حل در بيشتر توانايي كه دريافتند» 1974 همكاران، و تالدو«

 آبادي، قاسم نوري: ترجمه جهاني، بهداشت سازمان از نقل به. (دارد مثبت ارتباط دروني كنترل منبع و نفس

 )1377 محمدخاني،

 يافته دست نتيجه اين به و كردند بررسي را اي مقابله هاي شيوه و كنترل منبع بين رابطه مطالعات از برخي

 در كننده حفاظت عامل يك و دارد ارتباط عاطفي سازگاري با معناداري طور به دروني كنترل منبع كه اند

 . باشد مي استرس مقابل

 دانش بين زندگي استرس مورد در) 1996 هيون،« از نقل به »سارجنت و هانن كاك،« مثال عنوان به

 كنترل منبع داراي آموزان دانش كه دريافتند و دادند انجام اي مطالعه آمريكا در ابتدايي مقطع آموزان

 . برخوردارند بيشتري جسماني هاي توانايي از و دارند اضطراب مقابل در بهتري سازگاري دروني،

 وقايع كنترل در خويش توانايي، به دروني كنترل منبع داراي افراد كه گفت توان مي فوق مطالب به توجه اب

 معنا بدين. كنند مي استفاده مساله حل بر متمركز اي مقابله شيوه از مشكل با مقابله در و معتقدند زندگي
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 افراد كه حالي در. نمايند مي مساله حل به اقدام مشكل حل جهت ريزي طرح و گيري تصميم طريق از كه

 از غير ديگري عوامل و ندارند را خويش زندگي وقايع كنترل توانايي كه معتقدند بيروني كنترل منبع داراي

 مشكالت با مقابله در هيجان بر متمركز اي مقابله شيوه از جهت همين به موثرند ايشان شخصي توانايي

 شوند مي متمركز خويش احساسات و هيجانات بر مشكل، بر ركزتم جاي به كه معنا بدين كنند مي استفاده

 . زنند مي خويش هيجاني هاي العمل عكس تنظيم جهت هايي تالش به دست و

  اجراي راه حل و نظارت بر آن

  براي باال بردن سطح بهداشت روان دانش آموزان راهكار هاي زير به كار گرفته شد:

 آنان كه حدي تا متعدد، هاي گردهمايي و ها انجمن در آنان شركت و مدرسه در والدين حضور از استقبال •

  .كنند احترام و ارزش احساس

 باره در گيري تصميم آموزشي، هاي ريزي برنامه امر در خانواده اعضاي ساير يا والدين دادن مشاركت •

  آموزان دانش تحصيلي پيشرفت روند و مدرسه بهداشتي مسايل

  آموزان دانش اولياي به مشاوره مراكز شناساندن و معرفي •

  آموزان دانش مراقبين و والدين براي تربيتي آموزشي هاي كالس تشكيل •

  والدين هاي خواست و انتظارت با مدرسه امكانات ساختن هماهنگ •

  آموزان دانش والدين و آموزگاران ميان پويا و موثر ارتباطي ايجاد •

  آموزشي اهداف پيشبرد جهت در يااول خالق هاي ايده و نظرات از استفاده •

 دارند عهده به را كودكان سالمت وظيفه كه نهادهايي ساير و مدرسه ميان هماهنگي •
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  گرد آوري شواهد دو

و بررسي هاي به عمل آمده بر روي دانش آموزان با گرفتن آزمون تعيين  راهكار هاي مختلفپس از انجام 

  تايج زير رسيديم.سطح بهداشت روان بر روي دانش آموزان به ن

  . نيستند تفاوت بي جامعه و خانواده خود، به نسبت -

   . دارند سازگاري ديگران با -

  . اند انديش مثبت و شاد -

  . گذارند مي احترام ديگران و خود به -

  . نيستند بين بد -

  . دارند آگاهي خود قدرت و ضعف نقاط به -

  . پذيراند انعطاف -

 مي عمل احساس و عقل براساس خود هدفهاي به رسيدن براي و است دقيق نسبتاً واقعيت از شناخت -

  . كنند

  . كنند مي تحمل را ها ناكامي و دارند مثبت نگرش خود به نسبت -

  . ارند د را خود مشكالت حل توانايي -

  . كنند مي استفاده مطلوب نحو به خود فراغت اوقات از -

  . دهند نمي دست از را خود تعادل و كنترل اجتماعي، مشكالت با مواجهه در -

  . كنند مي رشد خوبي به و هماهنگ طور به استعدادهايش -
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 ارزش خود براي و آفريده را آنها خدا كه دانند مي كنند، مي خود بنده را كسي نه است، كسي بنده نه -

  . اند قائل

  . دانند مي آخرت به رسيدن براي گذرگاهي را دنيا -

  . اند مثبت و سازنده انديگر با اش رابطه -

  . باشند نداشته منافات اجتماعي هاي ارزش با كه كند مي برآورده طريقي از را نيازهايش -

  ارزشيابي تأثير اقدام جديد

مدارس نقش ياور خانواده را بازي مي كنند، نقشي كه نهادهاي آموزشي به ويژه مدرسه مي            

 دانش آموز نجام دهند بسيار مهم و تعيين كننده است. كمك به دوادانش آموزان تواند در رفع مشكالت 

جهت بازگشت از مسير منحرف و منفي به مسيري سالم و سازنده، تغيير ديدگاه آنان نسبت به خسارت 

زدن، شناخت نقاط قوت آنان، آشنا نمودن تقريبي به مهارتهاي زندگي و همچنين كمي اعتماد به آنها 

زان خرابكار ديروز به عنوان بازوان توانا و مورد اعتماد مدرسه در بسياري از موارد باعث شد كه دانش آمو

   و فعاليتها مشاركت مؤثر داشته باشند. 

   مدارس رواني بهداشت ارتقا براي هاي توصيه

  مناسب تربيتي و ارتباطي هاي شيوه اتخاذ در معلمين و مدرسه مسئولين سازي آگاه•

  معلمين وانير بهداشت مخل عوامل رفع•

  آموزان دانش خانواده با مستمر ارتباط•

  آنها مهارتهاي و توانمنديها ارتقاي و مشاوران آگاهيهاي و اطالعات رساني روز به•
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  نتيجه گيري

 است نهادي همان پرورش و آموزش و است آن پرورش و آموزش جامعه هر اساسي اركان از يكي كه آنجا از

 و سالمت بنابراين ، يابد مي پرورش و ديده آموزش مهم نهاد اين در كشور هر بنايي زير و انساني نيروي كه

 اهميت از آموزان دانش و مسئوالن ؛ از اعم ، دارند فعاليت ارگان اين در كه افرادي تمامي رواني امنيت

  .است برخوردار شاياني

 كيفيت افت بر فاحشي راتتأثي ، امر اين به مسئولين توجه عدم صورت در كه هست بدانجا تا اهميت اين

 آموزش مربيان و معلمان و مسئوالن رواني سالمت.  داشت خواهد مرزوبوم اين سازان آينده تربيت و آموزش

 در صحيح برخورد نتيجه در و آموزان دانش رفتاري اختالالت و ها دشواري از آنان آگاهي همچنين پرورش و

 رفتاري اختالالت و مشكالت و آموزان دانش متفاوت هاي العمل عكس و ها رفتار با گوناگون هاي موقعيت

 هاي پايه و مقاطع تمامي در ميهن پرورش و آموزش نهاد در مشاوران كار توان تجلي و سو يك از آنان

 در اجرا و گذاري سرمايه و صحيح ريزي برنامه محتاج كه است مواردي جمله از ديگر سوي از تحصيلي

 خود كه زوجي سوي از كه كوچك چند ؛هر است تالشي پژوهش اين.  است اسالمي ايران پرورش و آموزش

 كه است اميد.  مهم امر اين تحقق به رساندن ياري جهت در داند، مي بزرگ خانوادة اين از كوچك عضوي را

  . باشيم برداشته راه اين در مؤثر گامي باشيم توانسته

  پيشنهادات

 ايران مدارس در روان بهداشت و سالمت افزايش به تواند مي ها آن رعايت و بستن بكار كه مواردي جمله از

  : نمود اشاره توان مي ذيل موارد به ، گردد مي منجر

  . ايشان از روانشناختي هاي آزمون اخذ و خدمت به ورود بدو در معلمان گزينش امر به توجه    - 1

 توسط اي مشاوره خدمات ارائه و خدمت دوران طول در مربيان و معلمان رواني سالمت به توجه    - 2

  . ايشان به پرورش و آموزش
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