
مدارسسالمت روان در 
موانعاهمیت، ضرورت و 

دکتر غالمرضا گرمارودی

متخصص بهداشت مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی تهران



؟وقتی از سالمت روان صحبت می کنیم، منظور چیست

حفظ و ادامه موفقیت آمیزکارکرد ذهنی
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رد؟چگونه می توان از سالمت روان متعادل تا حدی اطمینان حاصل ک

، ساده نیست« سالمت روان»دقیق و مورد اجماع برای ارائه تعریف 

:عینی زیر برای ارزیابی کمک کننده اندهایلیکن مجموعه شاخص 
.

انجام ثمربخش فعالیت های روزمره▰
(سازگاری خوب)برقراری ارتباط مطلوب با دیگران ▰
توانایی تغییر برای تطابق و یا رویارویی با استرس▰
شکوفایی و به منصه ظهور رساندن استعدادها▰
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“ مغز  کودکی و نوجوانی، یعنی دوره ای که رشد و تکامل
مت حیزاتی زنزدگی بزرای سزامراحل بسیار سریع است، 

و یشناختکودکان و نوجوانان مهارت های . روان هستند
کزه شزکل دهنزده وتزعیت سزامتاجتماعی–عاطفی 

امعه روان آتی است و نقشی که به عنوان ب رگسال در ج
.ایفا خواهند کرد را طی این دوره کسب می کنند
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“ ن در کیفیت محیط و بسزتری کزه کودکزان و نوجوانزا
ن تعیززین کننززده نحززوه تکامززل و امکززامززی بالنززد، آن

تجربزه هزر گونزه. شکوفایی پتانسیل های بالقوه است
ثزل ناخوشایند در خانه، مدرسه و یا فضای دیجیتزال م

مواجهه با خشونت، بیمزاری روانزی والزدین، خزانواده 
آشززفته، قلززدری در مدرسززه و فقززر خطززر ابززتا بززه 

.  مشکات سامت روان را اف ایش می دهد
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شواهد

ت هفزت کزودد در دنیزا مبزتا بزه نزوعی از مشزکا_پنج از هر یکی 
در ایران بر اسزاس گز ارو وزارت بهداشزت،. سامت روان هستند

23تزا 22شیوع اخزتاتت روانز شزکی در بزین کودکزان و نوجوانزان 
.  درصد گ ارو شده است
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عواقب رایج مشکالت سالمت روان در دانش آموزان 

ارد و سامت  روان دانش آموز ارتباط مسزتقیمی بزا عملکزرد تحصزیلی وی د
:  مشکات آن ممکن است منتهی به عواقب زیر شود
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اختالالت 
ترک تحصیلیادگیری

غیبت های 
مکرر از 
مدرسه

یافت تحصیل
مشکالت 
رفتاری



سالمت روان است؟چرا مدرسه بهترین محیط برای خدمات 

گروه جمعیتی با تعداد معلوم ومشخص.

  نیستدسترس هستند، نیاز به مراجعه به ایشان در.

 هستندفراگیری مطالب جدید آماده.
بیشترین اختاتت روان در سنین بلوغ بروز پیدا می کنند.

 دهدبلوغ به خودی خود نیاز به خدمات سامت روان را اف ایش می فرآیند.

 هنگامزودرس و مداخله به شناسایی.
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هزینه اثربخشی

در مقایسززه بززا تبعززات درازمززدت و مانززدگار 
مشزززکات سزززامت روان در صزززورت عزززدم 

تزم،تشخیص و رسیدگی 
انگیزیطور شگفت به 

خدمات سامت روان در مدارس ه ینه ارائه 
.داردناچیزی
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“ امت عدم توجه و یا نادیده گرفتن مسئله بسیار مهم سز
روان کودکان و نوجوانان به صورت اساسی و راهبزردی

بزرای سزامتفرصت سووزی ییرقابوج جاورانیک 
عمززومی، پیشززرفت و توسززعه جامعززه اسززت و منجززر بززه 

امعزه بازتولید و تحویل شخصیت هزای ب رگسزالی بزه ج
ت خواهد شد کزه توانزایی تزم بزرای پیشزبرد و مزدیری

.مسائل پیچیده انسانی را نخواهند داشت
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:کالنموانع 
 امتارتقا س» و پیوستار « سامت عمومی»فقدان نگرو همه جانبه »

.کاندر سیاستگداری های 
 جامعه که ممانعت از مشارکت و « اعتماد عمومی» آسیب جدی به

.داردعدم همراهی عمومی را به دنبال 
 د مقوتت جامعه که بدون تردیاکثریت تامین معیشت حداقلی ناتوانی

و اهمیت اولویت عمومی از را در انظار « سامت روان»مهمی نظیر 
.  ساقط  خواهد کرد
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:موانع دیگر
 وزارتخانهبین دو « سامت در مدارس» در تولیت دوگانگی.

 نگززری در متولیززان وزارت آمززوزو و پززرورو کززه موجززب یکجانبززه
روان انسداد در آشنایی و اشراف معلمان زحمتکش با مسزائل سزامت

کودکان و نوجوانان از یک سو و عزدم ارائزه آمزوزو هزا و خزدمات 
.رددگسامت بویژه سامت روان به شکل موثر به دانش آموزان می 



15Our model to address mental health in schools
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THANKS!


