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 مقدمه
 

با انواع  یاست و افراد در طول زندگ ریناپذاجتناب یان در زندگمواجهه با بحر
رست د تیریبحران و مد یبرا یآمادگ نی. بنابراشوندمی مواجه هااز بحران یمختلف

 یريشگيپ یو بعد یفور یاحتمال هایبياز آس تواندیدارد و م یادیز تيآن اهم
  .دینما
 یايو اول نیوالد نيو تعامل مثبت ب یمرتبط با مدارس، هماهنگ هایبحران در

 تيدر دانش آموزان اهم یو روان یجسم هایبياز آس یريشگيپ یمدرسه برا
 از هامدارس و خانواده یاياول یآگاه ،یهماهنگ نیا جادیا یدارد. برا یادیز

و  تیریمد ۀآن، نحو مدتکوتاه و دراز  یامدهايبحران، اثرات و پ کی هاییژگوی

  .است یضرور ب،يکاهش آس
های اخير، آموزان در ماههای مسموميت در دانشبا توجه به بحران بروز نشانه

 یک بسته تصميم به تهيۀ، انجمن علمی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
 آموزشی برای استفاده اوليای مدارس، والدین و دانش آموزان گرفت. 

ت اس یبسته آموزش نیمشاوران و معلمان از ا ران،یمد یرو، راهنما شيپ کتابچه
آن و نحوه  یامدهايبحران، اثرات و پ ميبه مفاه یطور خالصه و کاربرده که ب

 نیاز مطالب ا دتوانيی. شما مپردازدیم طیشرا نیکمک به کودکان و نوجوانان در ا
 نیا میدار دي. امدياستفاده کن هانبحرا ریو سا یبحران فعل تیریمد یراهنما برا

 سالمت روان فرزندانمان کمک کند. یمجموعه به ارتقا
 
 

  روانپزشکیعلمی انجمن 

 کودک و نوجوان ایران
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  بحرانتعریف 
 

 استرس
واقعه پاسخ به یک  ها که دراز واکنش یااسترس عبارتست از مجموعه

توانند جسمی، هيجانی، رفتاری و ها میاین واکنش .شودیم ایجادزا استرس
 شناختی باشند.

 

 بحران
 و امکانات کند کهفرد احساس می آن است که در یبحران رویداد یا موقعيت

در  .تيسن یکاف زااسترس با شرایط یسازگار تحمل و یبراش منابع معمول
 یو رفتار یجانيه های جسمی،مواقع بر اساس شدت بحران، واکنش نیا

 یگافسرد ،اضطراب حالی، ترس ونظير سردرد، تهوع، لرزش بدن، ضعف و بی
 یرااز افراد ب یاريبس حال نی. با اکندمیبروز  یپرخاشگر و خشم ،یديو ناام
را جستجو و از  یديحل مشکل مف هایو روش یتیمنابع حما مشکالت،حل 

های جدی شوند. ولی برخی ممکن است دچار آسيب. کنندیبحران عبور م
ابتال به افسردگی، افت تحصيلی، کاهش روابط با دوستان، افزایش تعارض 

روی آوردن به مصرف  رفتارهای پر خطر،، در گير شدن در هخانوادبا در روابط 
از تبعات مواجهه با بحران است که ممکن  ،مواد، الکل و رفتارهای خودآسيبی

 کند. خود را درگير از کودکان و نوجوانان است برخی

 
 ها انواع بحران

د به افتنها بر اساس عامل ایجاد کننده و موقعيتی که در آن اتفاق میبحران
محدود به خانواده بوده ها بحران برخی از شوند.می بندیدستهانواع مختلفی 

 ایشدهنبينیپيشها اغلب وقایع و حوادث کنند. اینو افراد کمی را درگير می
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ها . برخی از این بحرانشوندها مواجه با آنممکن است بيشتر مردم  کههستند 
 :عبارتند از

o ورود به مدرسه، دوره نوجوانی و ...های رشدی مثل بحران 

o زانیعز فقدان ای مرگ  

o و طالق یی،جدا ،یخانوادگ دیشد یهاتعارض ...  

o  عاطفیشکست 

o های تحصيلی یا ورزشیشکست 

o خودکشی اطرافيان 
o دیشد تصادفات و سوانح  
o و ییربا آدم تهدید، مجرمانه، یرفتارها با مواجهه. .. 

o همساالنشدن با قلدری از جانب مواجه 
o یآزارکودک  
o و . ... 
 

ند کنها وسيع و گسترده هستند و افراد زیادی را درگير میبرخی از بحران
 قرار داد: زیر توان در دو دسته اصلیها را میاین بحران

توانند افراد زیادی را میکه وقوع زلزله، سيل، طوفان و ...  فجایع طبیعی:
 تحت تأثير قرار دهند.

ا ههایی هستند که عامل بوجود آورنده آن انسانبحران انسانی:های بحران
 رند.گيربایی، حمالت تروریستی و ... در این گروه قرار میهستند. جنگ، آدم

های انسانی با تهدید جانی، آسيب جسمانی و صدمات فجایع طبيعی و بحران
 های جسمیآسيب هروانی بيشتری همراه هستند. ولی متأسفانه اغلب ب

 شوند. های روانی نادیده گرفته میشود و آسيبپرداخته می
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آموزان مدارس، های مسموميت در دانشبه عنوان نمونه در بحران بروز نشانه
از آنجا که خوشبختانه عالئم زودگذر بوده و مرگ و مير اتفاق نيفتاده است، 

ن آ برخی افراد ممکن است آن را خيلی جدی نگيرند و متوجه تبعات روانی
ن در ای های روانی نيزتوجه به آسيب، های جسمیآسيب عالوه برنباشند. 

 از اهميت ویژه ای برخوردار است.  موارد
از آن جهت اهميت دارد که آموزان در این شرایط حمایت روانی از دانش

رشد و تکامل طبيعی داشته و در عين حال متوجه  کند کودکانکمک می
 در انتظار آنهاست.  ایشوند که مهم و مفيد هستند و آینده

 

 

   مدرسه بحران در

 
آموزان زمان . دانشاستآموزان مدرسه محل تحصيل و خانه دوم دانش

گذرانند و تحت مراقبت اوليای مدرسه زیادی از وقت خود را در مدرسه می
دارند. با توجه به شرایط خاص مدرسه و حضور جمع زیادی از کودکان قرار 

که  برخوردارندهای خاصی اهميت و ویژگی از های مدرسهو نوجوانان بحران
های بحرانترین مهمشود جامعه روی آن حساس باشد. برخی از باعث می

 مدرسه عبارتند از:
o ی سوزآتش 

o حوادث، سوانح و تصادفات 
o آزاریکودک 

o و خشونت تهدید  

o  ،حمالت تروریستی
 یگيرگروگان ،یربائآدم

o انآموزدانش یخودکش 

o ر مواردسای 
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که معلمان، مشاوران و مسئوالن مدرسه وظيفه مراقبت از به این با توجه
آموزان را برعهده دارند، این کارکنان باید برای مقابله و مدیریت انواع دانش
 های احتمالی در مدرسه آماده باشند. بحران

هایی برای این منظور در ها و دستورالعملوزارت آموزش و پرورش برنامه
و هرساله مانورهایی نظير مانور زلزله در این زمينه  دهداختيار مدارس قرار می

بخشی از فرایند مداخله در  نيز اجتماعی-. مداخالت روانیشودبرگزار می
های روانی کوتاه و دراز مدت تواند از پيامدشود که میبحران محسوب می

راهنما قصد داریم بيشتر روی این بخش از  پيشگيری کند. در این بحران
 مداخالت متمرکز شویم.

 

 نوجوانان بعد از وقوع  واکنش کودکان و

 زاحوادث آسیب

  
ام های روانی بحران را انجبرای اینکه بتوانيم مداخالت پيشگيرانه از آسيب

 نوجوانان چهدهيم ابتدا باید بدانيم که بحران چه اثراتی دارد و کودکان و 
طور کلی بحران ه دهند. بزای شدید نشان میواکنشی به وقایع آسيب

ه انگيزد کهای جسمی، هيجانی، رفتاری و شناختی را در افراد بر میواکنش
 مهمترین آن عبارتند از:

o راجع به آینده ینگران اضطراب و و ترس 
o بزنگی و ناامنیاحساس گوش 

o گریهقراری و ، بیاندوه غم و احساس 
o و خود سرزنشگری گناه احساس 
o اببين خو مکرر یهایا بيدارشدن یخوابیصورت به خواب ب تغييرات  
o ی شبانههاکابوس مکرر دیدن  

  



 

 معلمانمدیران، مشاوران و  ویژۀ ـــــــ مدیریت بحران و کاهش آسیب در مدارس ــــــــــــــــــــــــ

Page | 7 

o و اختالالت خوردن اشتها تغييرات 
o از دست دادن کنترل ادرار بيشتر در کودکان(ی دوران کودک یهابه رفتار برگشت( 

o  اطرافيان و دوستانی از گيرکنارهتمایل به انزوا و  
o تهاجم و یپرخاشگر 
o ی و تکانشگریفعالبيش 
o مشکالت یادگيری و افت تحصيلی  
o خاطرات حادثهناخواسته و اشتغال ذهنی با  ییادآور  
o رفتارهای خودآسيبی و اقدام به خودکشی 

o ... 

 
هـا در کودکـان و نوجوانـان در سـنين مختلـف نوع و شدت ایـن واکـنش
مثـال ممکـن اسـت تشـدید اضـطراب جـدایی، متفاوت است. بـه عنـوان 

ســن و بــروز بازگشــت بــه رفتارهــای کــودکی را بيشــتر در کودکــان کــم
ــواد و الکــل، رفتارهــای خــود  ــه مصــرف م رفتارهــای پرخطــر، تمایــل ب

 آسيبی و اقدام به خودکشی را در نوجوانان ببينيم.
اسـترس نيـز دارد. وقتـی  نـوعها بسـتگی بـه شـدت و شدت این واکنش

هــای هــا شــدیدتر شــده و نشــانهشــدت اســترس افــزایش یابــد، واکــنش
نظيـر تـپش قلـب، تـنفی سـریع و سـطحی،  تـریکننـدهنـاتوانجسمی 
گرفتگــی گلــو، لــرزش بــدن،  شــدن انگشــتان، احســاس خفگــی وچنــگ

 بـروزتعریق زیاد، تهـوع، اسـتفراو و در مـواردی حالـت غـش و بيهوشـی 
هـای هيجـانی و رفتـاری نظيـر حمـالت ست بـا واکـنشکند که ممکن ا

هــراس، وحشــت و نــاامنی، خشــم و پرخاشــگری و در مــواردی بــا 
 رفتارهای خودآسيبی و خودکشی همراه شود. 
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 اثرات و پیامدهای بحران 

 
از  ی استرسهادر زمان مواجهه با استرس، بدن از طریق ترشح هورمون

مرکز و تتقویت تنفی، سفتی عضالت، تعداد افزایش ضربان قلب و  طریق
له های مقابافزایش هورمونبا شود. هوشياری برای مقابله با استرس آماده می

 ارود به نحوی که فرد بتواند ببا استرس، سطح اضطراب تا حدودی باال می
زا روبرو شود و بهتر آن را مدیریت کند. با هوشياری بيشتری با واقعه استرس

 یابدافزایش می بازهم ها در خونافزایش شدت استرس ميزان این هورمون
هراس، احساس کرختی، شوک و  حمالت. کندرا تشدید میها این واکنش و

طرات و درگيری با افکار مزاحم مرتبط با حادثه، ناباوری، یادآوری ناخواسته خا
مثل  غریباجتناب شدید از مواجهه با یادآورهای حادثه، تجارب حسی 

و ... از جمله این  ، پرخاشگریاحساس در خواب بودن، نا آشنا بودن محيط
زمينه ساز بروز  و سازندها هستند که عملکرد فرد را مختل میواکنش

 سال های بعد خواهند بود. اختالالت روانپزشکی در
 
 

   آوریتاب

 
وند، شجهه با بحران هميشه باعث آسيب نمیهای ناشی از موااثرات و واکنش

بارت آوری عآوری آنها دارد. تابپذیری افراد بستگی به ميزان تابزیرا آسيب
های ساسترکند افراد بتوانند با که کمک می هاقابليتای از مجموعهاست از 
 مدیریت کنند های خود راو واکنشها سازگار شوند، هيجانات بحرانشدید و 

  پی نحوی کهه ب ،مشکالت را کاهش دهندهای مناسب حلبا یافتن راه و
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توانمندتر از قبل  مده،آ های بدستها و مهارتتواناییبا از خروج از بحران 
 های مشابه روبرو شوند.بتوانند با بحران

-آوری در کودکان و نوجوانان تحت تأثير عوامل مختلفی از جمله ویژگیتاب

ژنتيک، سن و سطح تکاملی، تجربيات قبلی مواجهه با های سرشتی و 
های اجتماعی، های سازگاری کسب شده قبلی، حمایتاسترس، مهارت

کيفيت رابطه و تعامالت با والدین، ميزان تعارضات در خانواده، دفعات و طول 
 مدت بحران و ... است. 

م فزایش دهيآوری کودکان و نوجوانان را ادر شرایط بحران اگر بتوانيم تاب
 ابد.یقدرت سازگاری آنها با بحران افزایش یافته و احتمال آسيب کاهش می

 
 

   مدرسه مواجهه با بحران در ۀنحو

 
ی داشته باشد ول یهایبسته به نوع حادثه نوع مداخالت ممکن است تفاوت

 به عنوان یک قاعده کلی مداخالت باید بر اهداف زیر متمرکز باشند:
o کردن ها و خطرات جانی و امنبرابر آسيبآموزان در محافظت از دانش

 فوری آنها

o  مداخالت حمایتی برای کاهش شدت ترس، وحشت و اضطراب در
 زمان واقعه

o های بعدیمداخالت روانی و اجتماعی برای پيشگيری از آسيب 

o یصصخمداخالت ت یاز بحران برا دهدیبيو ارجاع افراد آس ییشناسا 
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 خطرات  ها وآموزان در برابر آسیبمحافظت از دانش

 جانی و امن کردن فوری آنها

 
 آموزان است. بسياریاولين اقدام در شرایط بحران تأمين امنيت جانی دانش

ها نظير زلزله، آتش سوزی، حمالت تروریستی و ... با تهدید جانی از بحران
 همراه هستند.

مدیران و مسئوالن مدارس باید برای چنين شرایطی آموزش دیده و آماده 
های مدیریت بحران وظایف افراد تيم از قبل مشخص باشند. در دستورالعمل

ی دارد. است و سرعت عمل و هماهنگی بين اعضای این تيم اهميت زیاد
تواند این هماهنگی و آمادگی را افزایش و مانورهای بحران می انجام تمرین

های خطر چه آموزان آموزش داد که نشانهدهد. در این مانورها باید به دانش
توانند انجام دهند. وجود یک هستند و چه اقداماتی برای محافظت خود می

تواند به چنين مواردی می برنامه ساده و عملی برای محافظت از خطرات در
 آنها کمک کند.

در این شرایط حفظ آرامش و تسلط اهميت زیادی دارد. اعضای تيم مداخله 
در بحران و اوليای مدرسه باید الگوی مناسبی از سازگاری با بحران برای 

 آموزان باشند.دانش
-کانآموزان از خطر و پناه دادن آنها در منمودن محيط، دور کردن دانش امن

دیده و انجام مداخالت اورژانسی برای به های امن، رسيدگی به افراد آسيب
حداقل رساندن صدمات جانی و تأمين نيازهای اوليه آنها مهمترین اقداماتی 

 است که باید فوراً انجام داد.
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 مداخالت حمایتی برای کاهش 

 شدت ترس، وحشت و اضطراب در زمان واقعه

 
چنانچه بتوانيم شدت ترس، نگرانی و وحشت را در زمان حادثه کاهش دهيم 

های بعدی پيشگيری کنيم. توجه داشته باشيد که همه توانيم از آسيبمی
ی هاگيرند و واکنشآموزان به یک اندازه تحت تأثير واقعه قرار نمیدانش

وناگونی ترند. این گپذیرتر و برخی مقاومدهند. برخی آسيبمشابهی نشان نمی
 به شما کمک خواهد کرد که بهتر بتوانيد به آنها کمک کنيد.

سرعت شناسایی کنيد. برای این پذیر را بهمهم این است که افراد آسيب
آموزان مضطرب و توان به سوابق قبلی آنها مراجعه کرد، دانشمنظور می

مرکز، فعالی و نقص تپزشکی نظير بيشنگران و یا با سابقه مشکالت روان
توانی ذهنی و یا با مشکالت خانوادگی و ... ممکن اضطراب و افسردگی، کم

 است بيشتر در معرض آسيب باشند.  
دهند مثل ترس و وحشت هایی که افراد به بحران نشان مینوع واکنش

 یهای جسمشدید، بهت زدگی، بی قراری و پرخاشگری شدید و بروز نشانه
شدید مثل تهوع، استفراو و بيهوشی و ... می توانند ميزان تأثير واقعه را نشان 

 دهند.
در این شرایط کودکان و نوجوانان باید متوجه شوند که چه احساسی را تجربه 

موزان آدادن و کمک به دانشکنند و چگونه باید آن را مدیریت کنند. اجازهمی
ه سازگاری گام به گام آنها کمک هایشان ببرای بيان احساسات و هيجان

آموز قرار گيرید و اجازه کار بهتر است در کنار دانش خواهد کرد. برای این
هایش صحبت و اگر مایل است گریه کند ولی دهيد در مورد ناراحتی و ترس

زدن به خود یا کوبيدن سر به دیوار را به زا مثل چنگاجازه رفتارهای آسيب
 او ندهيد. 
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مشاهده این نوع رفتارها او را مهار کنيد، گفتگو را متوقف و در صورت 
حواسش را به موضوع دیگری پرت نمایيد تا آرام شود. دقت کنيد که اجازه 

ها، بروز دهيد هرقدر خودش مایل است صحبت کند و برای بيان نگرانی
-احساسات و صحبت در مورد واقعه او را تحت فشار نگذارید. در مورد دانش

های دیگری مثل نوشتن یا نی که مایل به صحبت نيستند از روشآموزا
شان برای بيان افکار و احساسات نقاشی کردن متناسب با سن و عالقه

 استفاده کنيد.
کند به او گوش دهيد زمانی که دانش آموز در مورد احساساتش صحبت می

ه و احساسش را با همدلی به او انعکاس دهيد و به او اطمينان دهيد ک
 هایش برای این شرایط نرمال است. واکنش

توانيد حمایت روانی را انجام دهيد. برای این منظور صورت گروهی نيز میه ب
نفره دور هم جمع  02تا  01های آموزان را در مکان مناسبی در گروهدانش

هایشان صحبت کنند. کنيد و از آنها بخواهيد در مورد احساسات و نگرانی
ت اند بخواهيد صحبآموزانی که کمتر تحت تأثير قرار گرفته ابتدا از دانش

نکار های شدیدتری داشته اند. ایکنند و بتدریج سراو آنهایی بروید که واکنش
های سازگاری را کند که با الگو برداری از همساالن روشبه آنها کمک می

ا نيز جبياموزند، از یکدیگر حمایت کنند و احساس کنند که تنها نيستند. این
های آنها به دقت گوش دهيد، احساساتشان را همدالنه به آنها به گفته

سازی کنيد و از تحت فشار قرار دادن آنها برای بيان انعکاس دهيد و نرمال
ها و صحبت در مورد واقعه اجتناب کنيد. چنانچه متوجه احتمال بروز نگرانی
روه ده و آن فرد را از گزا شدید گفتگو را متوقف کرهای شدید و آسيبواکنش

 خارج کنيد و جداگانه و انفرادی اقدامات حمایتی را برای وی انجام دهيد.
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 مداخالت روانی و اجتماعی  

 های بعدیبرای پیشگیری از آسیب

 
باعث مختل شدن کوتاه مدت یا دراز مدت اغلب  یا واقعه شدیدیک حادثه 
ای هاست که فعاليتدر این مواقع بهتر  .شودمیمدرسه  یعاد یفعاليت ها

مدرسه در اولين فرصت از سر گرفته شوند و اقدامات زیر برای حمایت روانی 
  آموزان انجام شوند:از دانش

o یفضا یک .افراد آغاز کنيد امنيتمين أمدرسه را پی از ت تيفعال 
و کالس را به مکانی برای کالس ایجاد  محيط مدرسه و در یحمایـت

 به اشتراک گذاشتن احساسات و مشکالت تبدیل کنيد. 

o شایعات نادرست گسترش  ها وزا باورپی از بروز بالیا یا حوادث آسيب
 به و کندیایجاد م یبدبين و یاعتمادیافراد حی ب درکه یابد یم

نيد به ک یسع و نيديد نکأیت را این شایعات. زندمیآسيب  آنهاسالمت 

 .خاتمه دهيد آن
o زبان ساده، شفاف وروشن بيان کنيد. از داستان ه ب صحيح را اطالعات

اجتناب کنيد. اما بدانيد ارائه بيش از حد اطالعات به اندازه  ندادن  یسرائ
 زا باشد.تواند آسيبیاطالعات م

o های عادی را از سر بگيرند. آموزان به تدریج فعاليتکمک کنيد دانش
عذاب باشند،  رنج و در بروز واقعه، آنها ممکن استعلت ه ب حال نبا ای

يفتاده ن ینيست که روند معمول مدرسه را مانند اینکه هيچ اتفاق درست
وه تا آنان بتوانند غم و اند ایجاد کنيد یفضائ هنگام تدریی .شروع کنيد

ان شو تجربيات دادن به سخنانگوش یرا برا یزمان و ابراز کنندخود را 
 اختصاص دهيد.
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o تر کنيد و حداقل استانداردها را در نظر ساده را یآموزش یهافعاليت
  بگيرید.

o پيش ببرید. یها را با سرعت کمتردرس 
o آموزان بدهيدمقدارکمتر به دانشقبل ولی با مشابه  یفيتکال. 
o فحه ص دو یجاه )مثالً ب تقسيم کنيد یکوچکتر یهارا به بخش تکاليف

 هرشب، یک صفحه تمرین بدهيد( در تمرین
o از  و دهند تشویق کنيدیکه انجام م یخاطر تکاليفه آموزان را بدانش

 .انتقاد کردن بپرهيزید
o  ت. اس یبرابر واقعه طبيع هایشان دراطمينان دهيد که واکنش آنهابه

، هارسد درشان ميزان انگيزه، توجه، یا تمرکزکاهش  کهآنها باید بدانند 
این  .است یطبيع یبا حادثه و امر مرتبط یهااز واکنش یجزئ

 .د رفتنبين خواه و از بوده یاکثر مواقع موقت درمشکالت 
o به این نکته توجه داشته باشيد که  یبرقرار کنيد. ول حداقل مقررات را

وانيد تی. منيستبه هيچ وجه قابل قبول  یپرخاشگر و یرفتار تهاجم
تر ختس یمواقع بحران که کنترل رفتار درآموزان توضيح دهيد به دانش

هستيد  نهاآدرکنار برای کمک شما  و بکنند یباید تالش بيشترلذا است 
ان توانند درمورد احساساتشیاگر مایل باشند م .کنيدیحمایت م ناناز آ و

رسد ن یکه به خود و دیگران آسيب یحق دارند به نحو و صحبت کنند
 .بروز دهند هيجانات خود را

o افزایش دهيد. فوق برنامه را یها، فعاليتامکان صورت در 

o تشویق یگروه یهافعاليتآن دسته از  را به مشارکت درآموزان دانش 
 .پذیری و مشارکت در آنها بيشتر استکه همکاری، مسئوليت کنيد

o  رفتارهای مطلوب را تشویق و رفتارهای نامطلوب آنها را مادامی که
 شد نادیده بگيرید.زا نباخطرناک یا آسيب
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o شتر . تعامل بيارتباط برقرار کنيد آموزاندانشبا والدین  یمراحل بعد در
ای دارد. این تعامل بين معلمان و والدین در شرایط بحران اهميت ویژه

 آموز را بيابند وکمک خواهد کرد که آنها دليل مشکالت رفتاری دانش
توانند معلمان می اقدامات خود را برای کمک به او هماهنگ کنند.

والدین را راهنمایی کنند که در این شرایط چه اقداماتی برای حمایت 
انتظارات والدین  دربارهاز فرزندشان و کاهش مشکالت وی انجام دهند. 

نتظارات ا د ونکودکانشان با آنها صحبت کن یدرخصوص برنامه تحصيل

 .دینتعدیل نما آنان را
o مراکز به  و کنيد یخاص هستند شناسائرا که نيازمند توجهات  یکودکان

 تخصصی ارجاع دهيد.

 
 

 دیده از بحران  شناسایی و ارجاع افراد آسیب

 برای مداخالت تخصصی 

 

ينند. بنبال حادثه آسيب جدی میده و ب پذیرترندآموزان آسيببرخی از دانش
ا و هموقع این افراد به مراکز تخصصی به کاهش آسيبه شناسایی و ارجاع ب

انی، جپيامدهای ایجاد شده کمک خواهد کرد. برای این منظور به تغييرات هي
کرد تحصيلی آنها بعد از حادثه دقت کنيد و در رفتاری، توجه و تمرکز و عمل

-خطر آنها را به مراکز تخصصی ارجاع دهيد. نشانههای صورت مشاهده نشانه

هایی دارد که در ادامه جداگانه های خطر در مقطع دبستان یا دبيرستان تفاوت
 به آنها پردازیم.
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اع را ارج های زیرآموزان با ویژگیدانش دبستاندبستان یا پیشدر مقطع 
 :دهيد
o  ًگيرگوشه افسرده و شدیدا  
o  این وضعيت  بيرون آوردن او از یبرا اقدامات اوليه بهنبود پاسخ 
o ناع امت مشخص اضطراب مانند چسبيدن بيش ازحد به والدین و عالئم

 از حضور در مدرسه در غياب والد 
o يش بکه  (به گفته والدین)خواب  و یامشکالت تغذیه ،یپذیرتحریک

 از یک ماه طول کشيده است.
 

 :ارجاع دهيد که آموزی رادانش دبیرستانمقطع در 
o  ًکندیم یرگيدیگران کنــاره از افســرده است و شدیــدا  

o کاهش اشتها و کاهش وزن زیاد داشته است 

o احساس خستگی زیاد و تمایل به خوابيدن دارد 

o آوردیبياد نم روز راو تاریخ  شهر یا ،سردرگم است، نام خود و گيج. 

o بردیحافظه رنج م اختالل از. 

o  پرخاشگر شده است.عصبی و به شدت 

o تواند یک جا بنشيندیرسد و نمیته بنظر مفو برآش قراریب. 
o زا دارد.محابا و آسيبرفتارهای بی 

o های درسی را دنبال کند.قادر نيست فعاليت 

o  ،یمورد خودکش یا در خودش صدمه زده است و بهتمایل به مردن دارد 

 .با شما یا دوستانش صحبت کرده است
o کند.یسيگار یا سایر مواد مخدر استفاده م از 

o رود، یخورد، حمام نمیآب نم و غذا نيست. خود قادر به مراقبت از

 .کندیلباسش را عوض نم
  



 

 معلمانمدیران، مشاوران و  ویژۀ ـــــــ مدیریت بحران و کاهش آسیب در مدارس ــــــــــــــــــــــــ

Page | 17 

o پيدا کرده است یاکليشه عجيب و یرفتارها و حرکات. 
o شنود که یبيند یا میرا م یهایچيز ی. یعندارد ییا بينائ یشنوائ توهم

 .شنوندینم بينند ویدیگران نم
o یا  وخواهند به ایهستند که م یکه کسان شده است. اعتقاد دارد بدبين

 .اش صدمه بزنندخانواده

o  بزند یاترسد به خودش یا دیگران صدمهیمدائم. 

o نيز نيست یمورد امور عاد در یگيرتصميم به قادر. 
o کند.یبدون انقطاع صحبت م بسيار سریع و و زیاد 

 
 

 مداخله برای مشکالت خاص

 
 تری باشند که درمکن است نيازمند مداخالت اختصاصیبرخی مشکالت م

 پردازیم:آنها می ادامه به برخی از مهمترین
 

 آموزی که پرخاشگری مکرر دارد:برای دانش الف( پرخاشگری.
o  خودتان الگوی مناسبی از کنترل خشم باشيد و در کالس خشونت و

 .پرخاشگری نکنيد
o اجازه رفتارهای پرخاشگرانه را در کالس ندهيد. 
o سازی موقت به عنوان پيامد رفتار در صورت بروز پرخاشگری از محروم

 .استفاده کنيد
o به رفتارهای مطلوب پاداش بدهيد. 
o آموز از طریق تشویق عملکرد مثبت و اجتناب از خودباوری را در دانش

 .زدن برچسب منفی به وی تقویت کنيد
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o  به رفتارهای پرخاشگرانه بها ندهيد و اجازه ندهيد منجر به نتيجه دلخواه
 وی شود.

o  پرخاشگری وضع کنيدقوانين واضح و با ثبات برای محدود ساختن. 
o های سازنده برایش فراهم کنيدهایی برای بروز خشم به روشفرصت. 
o های فيزیکی و ورزشی را برایش فراهم کنيدفرصت شرکت در فعاليت. 
o های اجتماعی الزم نظير کنترل خشم را به او بياموزیدمهارت. 
 

ل که تمای آموزان با افسردگیدر مورد دانش ب( افسردگی و تمایل به انزوا.
ات پذیر هستند، اقدام، حساس و تحریکحوصلهبه تنهایی دارند، بدخلق، بی

 زیر را انجام دهيد:
o آموزان افسرده غافل نشویداز دانش. 
o های آموزشی حمایت از آنها برای حضور در مدرسه و شرکت در فعاليت

 .کنيد
o های ویژه برایشان فراهم کنيدمراقبت. 
o ورد اعتمادی نظير مشاور مدرسه در ارتباط مطمئن شوید که با فرد م

 .است

o ت بخش، گروهی و رقابتی شرکهای لذتتشویقشان کنيد که در فعاليت
 .کنند

o ها را به مراکز تخصصی ارجاع دهيدها زیاد است آناگر شدت نشانه. 
 

-آموزان دچار مشکالت یادگيری میبرخی از دانش ج( مشکالت یادگیری.

 شوند در این موارد:
o آموزان را در ردیف اول کالس بنشانيددانش این. 
o توجه بيشتری به آنها داشته باشيد. 
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o هایی برای استراحت به آنها بدهيدزمان. 
o فرصت بيشتری برای انجام تکاليف در اختيارشان بگذارید. 
o هایشان پاداش دهيدبه تالش. 
o اجازه دهيد مشکالتشان را مطرح کنند. 
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