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مقدمه
شیوع و همه گیری بیماری کووید- 19 با مشکالت و آسیب های  
جدی در حوزه های  شغلی، تحصیلی، روابط کاری و اجتماعی و ... 
همراه بود. در واقع نظام بهداشتی کشورها برای مقابله با  چنین 
بیماری همه گیری آمادگی الزم را نداشتند و آموزش های  الزم را 
ندیده بودند. در ابتدای همه گیری این بیماری و برای جلوگیری 
از شیوع گســتردة آن بین مردم، سیاست گذاران بهداشتی و 
نظام های آموزشی شــروع به تعطیلی مراکز تحصیلی از جمله 
مدرسه ها و دانشگاه ها کردند. در واقع کرونا ساخت نظام تعلیم و 

تربیت را با چالش جدی مواجه کرد. 
در این دوران، دانش آموزان با انواع چالش ها، از ابتال به کرونا و 
آسیب هایش تا آموزش مجازی، دوری از هم ساالن و بحران های 
کودکی و نوجوانی روبه رو شــدند، اما هنــوز آموزش وپرورش 
به صورت جدی به موضوع رفع چالش های تربیتی و آسیب های 
دانش آموزان نپرداخته اســت. با آنکه در آموزش وپرورش عماًل 
دفتری برای مشــاوره و آسیب های اجتماعی وجود دارد، لیکن 
خروجی آن مشخص نیســت. در این جستار کوتاه به دنبال آن 
هستیم که به تبیین دســتاوردهای کرونا برای افزایش کیفی و 
کمی جایگاه مشاوره و حضور مشــاوران در مراکز آموزشی و 

تحصیلی بپردازیم. 

کلیدواژه ها: راهبرد، مشــاوره، همه گیری کرونا، مشــاور مدرسه، 
مدارس نوآور

کرونا و تبیین ضرورت برنامة مشاوره در مدرسه ها
وزارت آموزش وپرورش به منظور داشــتن جامعه ای سالم، به همان 
اندازه که برای کســب علم و دانش تالش می کند، ســالمت جسم و 
روان دانش آمــوزان را نیز مدنظر دارد. یکــی از هدف های عالی نظام 

آموزش وپرورش این اســت که عالوه بر تدریس محتوای کتاب ها به 
دانش آموزان، به بحث مشــاوره از ابعاد مختلف آن، از جمله مشــاورة 
تحصیلــی، شــغلی، عاطفی، روانــی و ... نیز توجه بشــود. در دوران 
همه گیری کرونا این نیاز بیش از پیش احســاس شد. به طور کلی در 
زمان شــیوع همه گیری جهانی ویروس کرونا، شاهد کاهش سالمت 

روانی افراد به خصوص قشر پرتحرک جامعه و محصالن هستیم. 
برای مثال، دانش آموزان در نتیجة بیماری کرونا و قرنطینه، در بعد 
فردی مشکالت روان شناختی، مانند اضطراب، افسردگی، استرس پس 
از آســیب، ، ناکامی، ترس، خشــم، احساس تنهایی و بی حوصلگی را 
تجربه کرده اند. در بعد اجتماعی دانش آموزان با مشکالتی مانند مشکل 
در ارتباط با اعضای خانواده، محدودیت ارتباطی با دوستان و معلمان، 

حمایت های اجتماعی ناکافی، و کاهش درآمد خانواده مواجه شدند. 
در بعد آموزشــی نیز مشــکالتی مانند حضور شناختی و اجتماعی 
ضعیف دانش آموزان در فرایند آموزش برخط، افزایش بار شــناختی، 
ضعف انگیزه، مشــکالتی در مدیریت زمان، و نگرانی از ارزشیابی بروز 

کردند. 
بر این اساس و طبق تحقیقات به عمل آمده، یکی از پیامدهای مهم 
و مثبت بحران موجود این است که دیگر نمی توان به سادگی از موضوع 
ســالمت روان دانش  آموزان در نظام آموزشی چشم پوشی کرد. زیرا اگر 
در سنین پایین به مسائل سالمت روان کودکان توجه کافی نشود، این 
مسائل به سایر دوره های  زندگی آن ها تسری و تعمیم پیدا می کنند و 
سرمایة انسانی جامعه را در آینده با چالشی بزرگ مواجه خواهند ساخت. 
تمامــی این عوامــل و یافته ها ضرورت و اهمیت کار مشــاوره و وجود 
گروه های مشــاوران را در مدرســه ها بیان می کنند. به اختصار می توان 
گفت، بحران همه گیری بیماری کرونا، بازاندیشــی و بازآرایی خدمات 
سالمت روان در وزارت آموزش وپرورش را بیش از پیش به یک اولویت 

اساسی و ضرورت ملی تبدیل کرده است.

هرن مشاوره
در فردای کروان
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تحلیل نظام مشاوره و راهبردهای پساکرونایی
با توجه به شــروع تدریجی بازگشایی مدرسه ها در سطح کشور و با در 
دست داشتن یافته ای علمی و پژوهشی در حیطة اثرات کرونا بر وضعیت 
ســالمت روان دانش آموزان و مشکالت تحصیلی و تربیتی به وجود آمده  
و همچنین سیاســت گذاری دقیق و درســت برای دوران پســاکرونایی، 
نیاز اســت وضع موجود با وضع مطلوب مقایسه شود. برای تبیین دقیق 
مواضع موجود در قبال موضوع مشاوره، ابتدا به دو نقش عمدة مشاوره در 

آموزش وپرورش نگاهی می اندازیم. 
اولین نقشــی که مشــاوره ایفا می کند کمک بــه فردفرد 
دانش  آموزان به منظور سازگاری با محیط، حل مسائل و مشکالت 
شخصی، بروز و ظهور استعدادها و رشــد و تکامل آنان است.
بــا توجــه مطالعات گســترده ای  که در زمینة شناســایی مشــکالت 
روان شــناختی و روانی دانش آموزان در دوران کرونا انجام شده است، این 
موضوع  آشکار می شود که اکثر محصالن رفتار منفی از خود بروز داده اند 
و با توجه تنهایی و نداشــتن روابط اجتماعی، مشــکالت شناختی آنان 
افزایش یافته اســت. این موضوع مبین  آن است که این نقش از مشاوره 
در مدرســه ها و مراکز آموزشی نادیده گرفته شده است. در واقع ضروری 
است که ما محصالن را برای قرارگیری در هر شرایطی و پذیرش هرگونه 
وقایع اتفاقی آماده کنیم تا با خطرات تحصیلی، روانی و جســمی کمتری 

مواجه شوند.
دومین نقشی که مشاوره ایفا می کند کمک به دانش آموزان در 
انتخاب مناسب ترین راه از نظر رشتة تحصیلی و انتخاب مناسب 

شغلی و برنامه ریزی و آمادگی  برای زندگی است.

به نظر می آید در نظام راهنمایی و مشــاورة ایران، موضوع های سالمت 
روانی مشــاوره فدای هدایت تحصیلی شده است. حقیقتًا  الزم است این 
موضــوع که دانش آموزان در قرنطینه به ســر بردند و بــا جامعه ارتباط 
محدودتری داشــتند، از وضعیت توانایــی و ظرفیت های خود کمتر آگاه 
بودند و اعتمادبه نفس آنان با توجه به انزوا کمتر شــده است، به دقت مورد 

توجه قرار گیرد. 
حال با توجه به هدف ها و نقش هایی که برای مشاوره بیان شد و همچنین 
عمده چالش های موجود نظام مشاوره در دوران کرونا، به ارائة راهبردهایی 
کاربردی و عملی برای پیشبرد این هدف ها در عصر پساکرونا می پردازیم:

1. ایجاد بسترهای مجازی خدمات سالمت روان: تمهید و تدارک 
ارزیابی روان شناختی از راه دور دانش  آموزان، معلمان، مدیران، کارکنان و 
حتی والدین از اقدامات اولیه و اساســی است. ایجاد سامانه ای  با نظارت 
متخصصان حوزة ســالمت روان در ساختارهای موردبحث قبل به منظور 
ارزیابی و شناســایی دانش آموزان، مدیران، معلمان، کارکنان و والدین در 
معرض خطر و مشــکل دار در حوزه های وابسته به ســالمت روان و ارائة 
خدمات روان شناختی مناسب به آن ها از اهمیت ویژه ای  برخوردار است. 
این ســامانه باید حاوی ابزارهای معتبر و شناخته شدة  علمی و تخصصی 
در این حوزه باشد و غربالگری و شناسایی دانش  آموزان، معلمان، مدیران، 

کارکنان و والدین در معرض خطر و مشکل دار را هدف قرار دهد.
نظر به تشــدید مشــکالت روان شناختی پیشــین دانش  آموزان و سایر 
گروه های هدف در بحران کنونی و افزوده شدن مشکالت جدیدی در این 
حوزه، مانند تشدید تجربه های استرس زا، روان آسیب )تروما(، تجربه های 
سوگ، خودکشی و مواردی از این دست، تمهید و ایجاد بسترهایی حاوی 
منابعی مانند خط های تلفنی فوریتی، مشــاورة برخط، تولید کارافزارهای 
مبتنی بر تلفن همراه یا رایانه با همکاری بخش خصوصی در زمینة آموزش 

روش های مدیریت اســترس و هیجان ها، آموزش دانش  آموزان، 
آمــوزش روان شناســی به معلمــان و والدیــن از نظر 
عالمت هــای خطر و هشــداردهنده، 
و نیز  ســایر آموزش هــای الزم 
به شــکل تخصصــی در حوزة 
سالمت روان ضروری و بسیار 
مهم است [پژوهشگاه مطالعات 

آموزش وپرورش، 1399]. 

مشاوران با تسهیل جریان رشد همه جانبة مشاوران با تسهیل جریان رشد همه جانبة 
فرد، آموزش مهارت های زندگی فردی فرد، آموزش مهارت های زندگی فردی 
و اجتماعی، کاهش و حذف موانع رشد، و اجتماعی، کاهش و حذف موانع رشد، 

خودشناسی و محیط شناسی و ارائة سایر خودشناسی و محیط شناسی و ارائة سایر 
خدمات یاورانة روان شناختی در مدرسه ها خدمات یاورانة روان شناختی در مدرسه ها 

نقش بسیار حساسی دارند

در عصر کرونا، ارتباط فیزیکی مشاوران در عصر کرونا، ارتباط فیزیکی مشاوران 
با دانش آموزان کمرنگ شده و اکنون 

بعد از دو سال تعطیلی مدرسه ها، شروع 
به بازگشایی یکبارة مدرسه ها کرده ایم، 
می طلبد برای دستیابی به این هدف ها و می طلبد برای دستیابی به این هدف ها و 
همچنین کاهش مشکالت روان شناختی 

دانش آموزان از طریق این برنامه 
راهکارهای مؤثری در نظر بگیریم
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2. برگزاری آزمون های هوش، اســتعداد تحصیلی و سالمت 
روان: مجازی شــدن آموزش ها و به تبع آن، اســتفادة طوالنی     مدت از 
رسانه های  مجازی و برخط، مشکالت عدیدة هوشی، تحصیلی و تربیتی 
را به وجود آورده اســت. برای شناسایی این گروه از دانش آموزان و ارائة 
مشاوره های الزم به آنان، والدین و معلمانشان، ضرورت دارد مشاوران ما 

این آزمون ها را برگزار کنند. 

برنامه های مشاوره ای و  نوآوری پساکرونایی مشاوران 
مشــاوران با تسهیل جریان رشد همه جانبة  فرد، آموزش مهارت های 
زندگی فردی و اجتماعی، کاهش و حذف  موانع رشــد، خودشناسی و 
محیط شناسی و ارائة ســایر خدمات یاورانة روان شناختی در مدرسه ها 
نقش بسیار حساسی دارند. عمده ترین هدف هایی که می توان از طریق 

خدمات راهنمایی و مشاوره به آن ها دست یافت عبارت اند از: 
الف( رشد و توسعة قوای فکری، معنوی و عقلی دانش آموزان؛

ب( رشد و توسعة  مهارت های شغلی و حرفه ای دانش آموز؛
ج( رشد و توسعة  شخصیت دانش آموز.

عالوه بر موارد گفته شده، مشاوران  هم در امور تحصیلی دارای نقش 
هستند و هم در تأمین بهداشت روانی دانش آموزان جایگاه ویژه ای دارند. 
حال که در عصر کرونا، ارتباط فیزیکی مشاوران با دانش آموزان کم رنگ 
شــده و اکنون بعد از دو سال تعطیلی مدرســه ها، شروع به بازگشایی 
یکبارة مدرســه ها کرده ایم، می طلبد برای دســتیابی به این هدف ها و 
همچنین کاهش مشــکالت روان شــناختی دانش آموزان از طریق این 

برنامه راهکارهای مؤثری در نظر بگیریم. 

آموزش حرفه ای معلمان، مشاوران، مدیران و 
کارکنان آموزشی مدرسه ها

ارتقای دانش و مهارت حرفه ای معلمان، مدیران، مشاوران و کارکنان 
آموزشی در زمینة سالمت روان و مداخالت عاطفی ـ اجتماعی، مدیریت 
استرس، مقابله با اضطراب و کمک های اولیة روان شناختی، ایجاد روابط 
قوی و برقراری محیط های یادگیری حمایتی و پشتیبانی از دانش  آموزان 
دارای مشکالت وابسته به ســالمت روان و همچنین دانش آموزانی که 
تجربه های ســوگ یا روان آســیب )تروما( داشته اند،  و تشویق و ترغیب 
دانش آموزان به فعالیت های ورزشی از اقدام های اساسی در این حوزه است. 
فراینــد ارتقای دانش و مهارت در این زمینه می تواند از طریق تدوین 
بســته های آموزشــی معتبر و علمی ویژة معلمان، مشــاوران، مدیران 
مدرسه ها و کارکنان آموزشی توسط متخصصان سالمت روان، برگزاری 
برخط و غیربرخط آموزش های ضمن خدمت برای مشاوران و متخصصان 
مربوط در اســتان ها و منطقه های آموزش وپرورش، و اســتفاده از آن ها 
به منظور آمــوزش معلمان، مدیران و کارکنــان و همین طور مربیان و 
ناظران مداخالت سالمت روان در مدرسه ها در دورة همه گیری بیماری 
کرونا صورت گیرند و در دوران آموزش حضوری پساکرونا نیز تداوم یابند. 
در ادامــه چند توصیة عملی برای اجرای بهتر برنامه های مشــاوره ای 

ارائه می دهیم: 
۱. توجه خاص به دانش آموزان از طریق:

□ ایجاد ارتباط دوجانبه و ایجاد احســاس تعلق عاطفی و جمعی بین 

مشاور و دانش آموزان؛
□ شناسایی دانش آموزان پرچالش و حمایت و پشتیبانی از آن ها؛

□ تهیه و تدوین محتوای آموزشــی، مهارتی و روان شــناختی برای 
دانش آمــوزان همة دوره های تحصیلی به منظــور ارتقای آگاهی آنان از 
تهدیدها و آسیب های فضای مجازی )انواع آسیب های فرهنگی، اخالقی، 

روانی، اجتماعی، سالمت جسمانی و تحصیلی(؛
□ فعال کردن بخش مشاوره در شبکة شاد و بسترهای آموزشی موجود.

2. ایجاد شــبکة مشــاورة سراســری برای والدین، خانواده هــا و ...: 
صداوسیما برای انطباق آموزش با پرورش و دستیابی به دو هدف عمدة 
تحصیلی و روانی مشاوره و مشاوران، به ارائة برنامه های آموزشی و حتی 

راه اندازی شبکة سراسری مشاوره همت گمارد. 
3. تهیة بسته های برون خط مشاوره ای برای والدین

4. ایجاد زنگ مشــاوره: این زنگ کالســی می تواند با حضور مدیران، 
معاونان، معلمان و والدین پربارتر شود. 

5. ارائة مشــاورة تحصیلــی: با توجه به آنکــه  دانش آموزان به مدت 
دو ســال به صورت برخط تحصیل کردند، قطعًا با مشکالت آموزشی و 
تحصیلی عدیده ای دست و پنجه نرم می کنند. از این رو ضروری است، 
مشاوره های الزم در زمینة بهسازی حافظه و شیوه های صحیح مطالعه، 
نحوة آزمون دادن، راهکارهای کنترل اســترس و اضطراب، جبران افت 

تحصیلی و راهنمایی شغلی به ایشان ارائه شود.

سخن پایانی
یکی از نهادهای اجتماعی، نهاد آموزش وپرورش اســت که مسئولیت 
مهمی در تربیت کودکان، نوجوانان و جوانان بر عهده دارد. دانش آموزان 
یکی از قطب های جریــان آموزش وپرورش هســتند. آموزش وپرورش 
زمانــی مؤثر و مفید خواهد بود و به درســتی انجام خواهد پذیرفت که 
دانش آموزان از آمادگی کافی در ابعاد جسمی، ذهنی، روانی، اجتماعی و 
اخالقی برخوردار باشند. چنانچه دانش آموزان از نظر جسمی ناراحت و 
بیمار باشند، آموزش وپرورش آنان به درستی عملی نخواهد نشد و مطالب 
ارائه شــده را به خوبــی نمی آموزند. در این مورد،  بــا توجه به آنچه که 
گذشت، از طریق راهنمایی و مشاوره می توان دانش آموزان و خانواده های 
آنان را با نکات ضروری در زمینه های متفاوت  و چگونگی رفع مشکالت 
و نارسایی ها آشنا کرد. از طریق راهنمایی و مشاوره می توان به پیشگیری 
و رفع بسیاری از موارد و مشکالت مبادرت ورزید و دانش آموزان را برای 

آموزش وپرورش آماده ساخت.
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