
 حمایت از مدارس و دانشگاھھا
راھنمای حمایت از سالمت روانی دانش آموزان و دانشجویان در زمان تعطیلی موقت 

مترجم: مهتاب عسگرى
با همکارى گروه آموزشى زاویه 

askari18.mahtab@gmail.com 
zaviyehgroup@gmail.com

http://www.annafreud.org


2

مقدمھ

 مرکز آنا فروید قصد دارد تمام امکانات الزم را فراهم ساخته و تمام نیروهاى
 مدرسه یا دانشگاه را جهت ارتقاى بهزیستى و سالمت روانى بسیج کند. ما بر

¬ى کارکنان در ارتقاى سالمت روان نقش دارند و  این باوریم که همه
¬خواهیم آنها را در نیل به این هدف حمایت کنیم مى

 شیوع ویروس کرونا به معناى مواجهه ى جوامع با نوعى بالتکلیفى است و این
 مى تواند بر سالمت روان کودکان و جوانان تأثیر بگذارد. ما نکاتى کلى را براى
حمایت از کارکنان در این دوران دشوار و چالش برانگیز، گردآورى کرده ایم

.
مى دانیم که مدارس در خط مقدم هستند و نقش مهمى در ادامه ى حیات

 جوامع در چنین برهه هاى حساسى ایفا مى کنند. ما مى خواهیم در این مسیر 
 پشتیبان شما باشیم، و از آنجا که این چشم انداز مدام تغییر مى کند، به مرور

 زمان آگاهى بیشترى نسبت به شرایط پیدا مى کنیم و توصیه هاى ما هم کاملتر
.مى شوند، پس هر از گاهى به روزرسانى هایى را منتشر خواهیم کرد

 به عالوه مى خواهیم از همه ى شما [مدارس و دانشگاه ها] به خاطر کار فوق 
 العاده اى که تا به اینجا در حمایت از کودکان و خانواده هایشان انجام داده اید

  .تشکر کنیم
 اگر خواستید نگرانى هایتان یا مثال هایى از اقدامات مثبتى که انجام داده اید را

 با ما در میان بگذارید، لطفًا نشانیهاى زیر  با ما در تماس باشید تا بتوانیم
کارهاى خوب را در شبکه ى خودمان به اشتراك بگذاریم

• zaviyehgroup@gmail.com
• schoolsinmind@annafreud.org .

رفتار مثبت را مدلسازی کنید

 اگر خواستید کودکان و جوانان را تشویق به شرکت در امر پشتیبانى کنید، 
باید تا  حد امکان آرامش خودتان را حفظ کرده و جوانب احتیاط را 
¬هاى مثبت در مواقع بالتکلیفى مى  رعایت  نمایید. مدلسازى واکنش 

¬تواند احساس اعتماد به نفس بیشتر و قوت قلب دوباره به افراد کم سن . 
سالتر بدهد

 شاید برخى از کارکنان هم به حمایت مضاعف نیاز داشته باشند. گروه 
هاى  رهبرى مى بایست از خط مشى هاى موجود در زمینه ى منابع 
انسانى و بهزیستى جهت شناخت سطح مناسب حمایتى بهره بگیرند

.

روشن، واضح و بدون تناقض ارتباط برقرار کنید
 وقتى رویدادهاى بیرونى منجر به احساس بالتکلیفى مى شوند، مدارس

 اغلب فضاى امنى براى کودکان و جوانان و خانواده هایشان به حساب مى
 آیند. در چنین برهه هایى، ارائه ى پیامهاى روشن و یکدست، اطمینان

 بخش خواهد بود. به دانش آموزان، والدین و کارکنان اعالم کنید که شما
 دستورالعملهاى رسمى را دنبال مى کنید و هر قدمى که برمى دارید بر اساس

.توصیه ى کارشناسان است

 این اقدامات را با کودکان، جوانان و خانواده هایشان در میان بگذارید و به 
 آنها بگویید که در هر روز کدام یک از کارکنان براى حمایت و پشتیبانى در
 دسترس است. ارتباطات شما باید متناسب باسن مخاطبانتان باشد و مرتبًا

تکرار شود – مثًال با گردهمایى در شروع و پایان روز

 کارکنان؛ دانش آموزان و دانشجویان را در جریان زماِن به روزرسانى
 هایتان قرار دهید. درباره ى نحوه ى برقرارى ارتباط با مخاطبین خود
 تصمیم بگیرید – از طریق ایمیل، یا خبرنامه، پوستر یا گردهمایى، و به

 اختصار بگویید که قرار است به چه شکل روال ثابتى را براى کار تعریف
.کنید

حمایتھای مختلفی ارائھ دھید

 همیشه کودکان و جوانان را تشویق کنید تا اگر نگران هستند یا مى خواهند با
 کسى حرف بزنند، درخواست حمایت کنند. بهتر است مدارس، آن دسته از

 کارکنانى را شناسایى کنند که براى گوش دادن به حرفهاى کودکان و جوانان در
.دسترس هستند یا مى توانند افراد نیازمند کمک را نشان کنند

 ازجمله کارکنانى که براى این کار مناسب هستند، مى توان به مسئوالن سالمت 
 روان، مدیران پایه  [معلمى که در سالى خاص، مسئول تمام دانش آموزان است
 و آنها براى حل مشکالتشان به او مراجعه مى کنند. مترجم]، مشاورین مدرسه،
 پشتیبان ها  [مسئولین اصلى رسیدگى به مسائل دانش آموزان در منزل. مترجم]

،و هماهنگ کنندگان نیازهاى ویژه ى آموزشى  اشاره کرد

¬دهند با شخصى بیرون از مدرسه یا دانشگاه   اگر کودکان و جوانان ترجیح مى
 صحبت کنند، آنها را به  خدمات محّلى ارجاع دهید. چنین اطالعاتى را

¬ها به شکل روشن و واضح نمایش داد ¬توان در زمان آموزش و گردهمایى مى

خود مراقبتی را ترویج کنید

.

 جوانان مى توانند منبع کمکى عظیمى براى هم باشند، و معموًال قبل از صحبت 
کردن با یک بزرگتر، با هم دوست مى شوند و از هم پشتیبانى مى کنند. مهربان  
بودن با دوستان و مراقب هم بودن، به همه ى ما کمک مى کند تا در مواجهه با 

شرایط ناشناخته، احساس بهترى داشته باشیم. البته این را هم به یاد داشته 
باشید  که برخى افراد، طورى صحبت مى کنند که بى دلیل به دیگران هشدار 
مى دهند،  پس در عین ترویج حمایت همساالن، بر اهمیت مثبت بودن هم 

تأکید کنید

 راههاى دیگرى براى تشویق کودکان و جوانان به مراقبت از خودشان وجود 
دارد.  مثًال با ورزش، تمرین تنفس یا فنون ذهن آگاهى، تغذیه ى سالم، حرف 

زدن با  یک نفر، نوشتن دفتر روزانه و خواب کافى. دانش آموزان را به شناختن 
راهبردهاى خود مراقبتى خودشان تشویق کنید

.

¬تر از مدرسھ حمایت از جامعھ ی  وسیع 
 مدارس و دانشگاهها، عالوه بر حمایت از کودکان و جوانان، در حمایت از
 اطرافیان آنها هم نقش دارند، مثًال معّلمین، والدین؛مراقبین و افراد دیگرى که

 .در مدارس و دانشگاهها کار مى کنند
 خوب است از منابع حمایتى که خارج از مدرسه در دسترس کودکان و

 نوجوانان قرار دارد باخبر باشیم. شاید مدارس و دانشگاهها هم بتوانند براى
.والدین ومراقبان کارگاه آموزشى برگزار کنند

 و باالخره اینکه کارمندانتان را فراموش نکنید. شاید بخواهید برایشان
 کارگاههاى آموزشى برگزار کنید و مطمئن شوید که تحت مراقبت هستند.
 شاید کتابچه ى ما با عنوان «حمایت از بهزیستى کارمندان مدارس» به

.دردتان بخورد

Links to more info:
Schools in Mind 

www.annafreud.org/schoolsinmind 

Child in Mind podcasts

www.annafreud.org/childinmind

On My Mind

www.onmymind.info

http://www.annafreud.org/schoolsinmind
http://www.annafreud.org/childinmind
http://www.onmymind.info
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هاى آنا فروید ¬ درباره ى مرکز ملى کودکان و خانواده

ى مدارس و ¬  مرکز آنا فروید بر این باور است که همه
هاى بهزیستى باشند. ¬ ها میتوانند مدارس و دانشگاه ¬  دانشگاه
 این به معناى اتخاذ رویکردى براى کّل مدرسه است، که اذعان
هاى فرهنگ یک مدرسه یا دانشگاه در تأمین ¬  دارد تمام جنبه
 سالمت روان و بهزیستى یک کودکان نقش دارند. اقدامات ما
دهد. قصد ¬ آموز را پوشش مى ¬  بیش از یک میلیون دانش

داریم تا 2024 به تمام مدارس انگلستان رسیدگى کنیم

.

:ما به اشکال زیر از مدارس و دانشگاهها حمایت مى کنیم

و مدارس  •  فراھم ساختن تحقیقاتی در سطح جھانی تا
دانشگاھھا شواھد علمی محکمی برای سالمت روان در دست داشتھ باشند 

حمایتاز •  ارائھ ی تمرین و رویکردھای جدید آموزشی برای 
 سالمت روان و بھزیستی در مدارس

 
آموزشدادن • 

م نا •  بھ اشتراک¬گذاری منابع در یک شبکھ¬ی آموزشی بھ

Schools in Mind

Our Patron: Her Royal Highness The Duchess of 
Cambridge

The Anna Freud Centre, operating as Anna Freud 
National Centre for Children and Families, is a registered 
charity, number 1077106, and company limited by 

guarantee, company number 03819888.

Anna Freud Centre
Kantor Centre of Excellence, 4-8 Rodney 
Street,
London. N1 9JH

T: +44 (0)20 7794 2313
E: info@annafreud.org

¬پذیر باشد حواستان بھ دانش آموزان آسیب
 براى کودکان و جوانانى که اضطراب فراگیر دارند، تجربه ى بالتکلیفى مى
 تواند بسیار تهدیدکننده باشد و به شکل غیرقابل تصورى به تشدید سطح

¬ها موقعیت خوبى براى شناسایى این  اضطراب بیانجامد. مدارس و دانشگاه
 کودکان دارند. با آنها درباره ى آنچه نگرانش هستند صحبت کنید

–  شاید نگرانیهایشان با نگرانیهاى بزرگساالن فرق داشته باشد، و نیاز داشته 
 باشنداین هیچ اشکالى ندارد. اگر اضطراب آنها به شکل خاصى بود و به
 وضوح به حمایت مضاعف نیاز داشتند، با آن کودك؛ والدین یامراقبش، و
.نزدیکانشان کار کنید تا درباره ى بهترین راه کمک به آنها به توافق برسید

 اگر جوانى نگران قطع درمانى است که در حال حاضر از متخصصان سالمت
 روان مى گیرد، ببینید که حمایت از آنها چطور ادامه خواهد یافت یا تغییر

 خواهد کرد و این اطالعات را با آنها در میان بگذارید. اگر نگران این هستند
 که درصورت مریض شدن خود یا نزدیکانشان چه اتفاقى خواهد افتاد، در

.این باره هم راحت حرف بزنید

¬ى احساسات کودکان و جوانان خوددارى ¬سازى درباره  باید از فرضیه
 کنید، و هر زمان که آمادگى اش را داشتند، به شکلى امن، آنها را به حرف

زدن درباره ى تجربیاتشان ترغیب نمایید

.

اقدامات اولیه

 ارتباط منظم با والدین/مراقبین را در قالب نوشته هاى کوتاه و قابل 
خواندن افزایش دهید

 حتمًا تمام مطالب را به دست همه ى والدین برسانید، از جمله کپى 
هاى کاغذى

والدین و مراقبان را با دیگر منابع اطالعاتى مربوطه آشنا کنید  راهها و 

زمانهاى مختلفى را براى برقرارى تماس با خودتان در اختیار والدین/ 

مراقبین قرار دهید،

  حمایت خانگى فردى، بحث هاى گروهى و کالسى مثل میزگرد را جهت 
ارائه ى اطالعات با کودکان و پاسخگویى به سؤاالت آنها در دستور کارتان 

قرار دهید

 راههایى براى ادامه ى حمایت از اعضاى آسیب پذیرگروهتان در ایّام 
تعطیل پیدا کنید

اقدامات تکمیلی باالی 61 
سال

گردھمایی ھاى موضوع محور 

افزایش زمان آموزش جلسات 

فورى

mailto:youthwellbeing%40annafreud.org?subject=Referrals%20Booklet



