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در همایش تبیین رویکردها و برنامه های مشاوره ای مدارس مطرح شد:

ــهر تهران  در ابتدای همايش كه در تاالر فرهنگ ش
ــد، رضا امانی، معاون پرورشی آموزش وپرورش  برگزار ش
شهر تهران، برگزاری آزمون های مشاوره ای دانش آموزان 
را يكی از مهم ترين برنامه ها در حوزة سالمت روان دانست 
و گفت: »اجرای آزمون های مشاوره ای دانش آموزان كه از 
ــراوان صورت گرفت، كار  رهگذر مطالعات و تحقيقات ف
ــاوران مدارس به اجرای  ــنگينی بود كه مش حجيم و س
ــاوران با كمك استادان در اقدامی  آن همت كردند. مش
هماهنگ برای تبيين ارتقای سالمت روانی و رفتاری همة 
ــطه و 40 درصد از دانش آموزان  دانش آموزان اول متوس
ــزار كردند، چرا كه  ــی اين آزمون ها را برگ دورة راهنماي
ــالمت روانی و رفتاری  برای هدف بلند ارتقای سطح س
ــبت به وضع موجود شناخت  دانش آموزان، ابتدا بايد نس

داشت«.
ــای  ــی آزمون ه ــرورت طراح ــه ض ــه ب وی در ادام
مشاوره ای دانش آموزان اشاره كرد و گفت: »بايد ابتدا به 

اين سؤاالت پاسخ داد كه دانش آموزان ما از نظر سالمت 
روانی و رفتاری در چه سطحی قرار دارند، چه تهديدات 
ــی در كمين آن ها قرار دارد، وضعيت مطلوب  و مخاطرات
سالمت روانی و رفتاری در دانش آموزان چيست و چگونه 

بايد به آن رسيد؟
ــت پاسخ دهيم تا  ــؤاالتی از اين دس بايد ابتدا به س
بتوانيم نقشة راه رسيدن به وضعيت مطلوب سالمت روانی 
و رفتاری دانش آموزان را ترسيم كنيم. به همين منظور 
و برای شناخت هر چه بهتر وضعيت موجود، آزمون های 

مشاوره ای دانش  آموزان طراحی و تدوين شد«.
در ادامة اين همايش ابوالفضل رحمانی، رئيس ادارة 
ــهر تهران،  ــاورة تربيتی ادارة كل آموزش وپرورش ش مش
ــاره كرد و  ــريح مراحل برگزاری اين آزمون ها اش به تش
ــاوره  ای دانش آموزان، 126  ــت: »طی آزمون های مش گف
ــة راهنمايی و متوسطه  هزار دانش آموز از 1247 مدرس
ارزيابی شدند و در نهايت برای همة آن ها نيم رخ روانی و 

ضرورت برنامه ریزی مدیران 
برای ارتقای سالمت روانی 
دانش آموزان

و  رویکردها  تبيين  همایش 
مدارس  مشاوره ای  برنامه های 
راه  نقشة  تبيين  زیرعنوان  با 
ارتقای سالمت روانی - رفتاری 
دانش آموزان، با حضور مشاوران 
مدارس تهران برگزار شد. در این 
همایش موضوعاتی چون تشریح 
آزمون های  برگزاری  مراحل 
ارائة  دانش آموزان،  مشاوره ای 
مشاوران  موفق  تجربه های 
مدارس، تفسير و تحليل نتایج 
نيز  و  مشاوره ای  آزمون های 
روانی -  شيوه های مداخله های 

رفتاری مطرح شد.
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رفتاری طراحی شد. اين آزمون ها را ادارة كل امور تربيتی 
و مشاورة وزارت آموزش وپرورش استاندارد و هنجاريابی 
كرده بود. اگر تاكنون ابزار دقيق، علمی، هنجاريابی شده و 
كارشناسانه ای، ويژة دانش آموزان ايرانی، تدوين نشده بود، 

امروز اين ابزار در اختيار ماست«.
رحمانی دربارة گروه های برگزار كنندة اين آزمون ها 
ــاوره ای  ــروه در برگزاری آزمون های مش ــه گ افزود: »س
ــروه، گروه  ــتين گ ــتند. نخس دانش آموزان فعاليت داش
آماده سازی بود كه پس از تحقيقات و بررسی های بسيار، 
ــتاد.  ــؤاالت آزمون ها را طراحی كرد و به مدارس فرس س
پس از آن گروه تصحيح فعاليت خود را آغاز كرد. ارزيابی 
و تصحيح همة پاسخ های آزمون ها به عهدة اين افراد بود. 
گروه سوم، گروه تفسير آزمون ها، از استادان، درمانگران و 

مشاوران تشكيل شده بود«.
رئيس ادارة مشاورة تربيتی ادارة كل آموزش وپرورش 
تهران،  از ارائة نيم رخ روانی دانش آموزی و مدرسه ای به 
ــاوران و مديران خبر داد و گفت: »پس از استخراج،  مش
تصحيح و تحليل پاسخ نامه ها، برای هر دانش آموز نيم رخ 
روانی ترسيم كرديم و آن را در اختيار مشاوران مدارس 
ــی بپردازند. در  ــكالت احتمال قرار داديم تا به حل مش
ــه نيم رخ روانی و رفتاری  ــطح بعدی، برای هر مدرس س
ــم مديران مدارس  ــيم كرديم؛ چرا كه اعتقاد داري ترس
بايد از چگونگی وضعيت سالمت روانی دانش آموزانشان 
مطلع باشند. اين نيم رخ به صورت محرمانه برای مديران 
و مشاوران ارسال شد تا اصل رازداری كه از اصول مسلّم 
مشاوره است رعايت شده باشد. عالوه بر مديران مدارس، 
ــرای مديران  ــطح منطقه ای نيز تحليل و ب نتايج در س
ــران مناطق از  ــد، چرا كه اطالع مدي ــال ش مناطق ارس
ــتر در ارتقای  اين نتايج باعث همكاری و هم فكری بيش

سالمت روانی و رفتاری دانش آموزان خواهد شد«.
ابوالفضل رحمانی در ادامه به موضوع ضرورت ارائة 
برنامه ها و راهبردهای مديران به منظور ارتقای سالمت 
روانی و رفتاری دانش آموزان پرداخت و گفت: »نتايج اين 
ــيرهای آن و همچنين راهبردهای ارتقای  آزمون و تفس

ــالمت روانی و رفتاری دانش آموزان در اختيار مديران  س
ــة راهنمايی و  ــت و مديران 1247 مدرس قرار گرفته اس
ــهر تهران موظف اند برنامه های خود را برای  متوسطة ش
ارتقای سالمت روانی - رفتاری دانش آموزانشان ارائه كنند. 
ــران ملزم اند برای  ــت كه هر يك از مدي اين بدان معناس
ــطح سالمت روانی در مدرسة خود برنامه هايی  ارتقای س

داشته باشند«.
ــه گروه هايی  ــاوران را از جمل ــته های مش وی هس
دانست كه می توانند در اين راه ياری گر مدارس باشند: 
»ممكن است بسياری از مديران در ارائة برنامه به منظور 
ــاری دانش آموزان دانش و  ــالمت روانی و رفت ارتقای س
ــته باشند. از اين  رو، برای مديران  تخصص الزم را نداش
مدرسه ها جلسات توجيهی برگزار خواهيم كرد تا به طور 
ــوة برنامه ريزی در اين  ــی هدف از اين برنامه ها و نح كل
ــود. همچنين، همكارانمان در  زمينه برايشان تبيين ش
ــته های مشاوره بايد در اين زمينه به مديران كمك  هس
ــاوران خواهيم  كنند. آموزش های ويژه ای برای اين مش
ــت تا بتوانند ياری گر مديران در اين زمينه باشند.  داش
ــنهاد داديم كه در هر منطقه شورای  عالوه بر اين، پيش
ارتقای سالمت روانی و رفتاری تشكيل شود تا برنامه های 
مديران مدارس و نحوة عملكرد آن ها را به صورت ماهانه 

رصد كند«.
رئيس ادارة مشاورة تربيتی ادارة كل آموزش وپرورش 
ــرای نوجوانان و جوانان  ــران در آخر بر برنامه ريزی ب ته
ــرای نوجوانان و جوانان  ــمن ب تأكيد كرد و گفت: »دش
ــرای جوانانمان برنامه و  ــه و طرح دارد. اگر ما ب ما نقش
هدف نداشته باشيم، ديگران برايشان برنامه می ريزند و 
ــان را اجرا می كنند. اين مهم، وظيفة خطير  طرح هايش
ــا به صورت  ــج اين آزمون ه ــت كه از نتاي ــاوران اس مش
ــد و برنامه ريزی های  ــتفاده كنن كاربردی در مدارس اس

الزم را برای دانش آموزانمان داشته باشند«.
ــير و تحليل  در ادامة اين همايش، پس از ارائة تفس
نتايج آزمون های مشاوره ای، از چند مشاور نمونة هر يك 

از مناطق تهران تجليل به عمل آمد.  


