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 مدرسه در سیستم آموزش و پرورش نقش روانشناسی

 

 

 
حسینیسمیرا     

 

 

 

 شهرستان ساوجبالغ پرورش و آموزشو مشاور در  یعموم یروانشناس ارشد کارشناس

 
 

 

ای تخصصی در زمینهه اراههه مهدماه کهه کودکهان،      روانشناسی مدرسه، حرفه :چکیده

پهردازد   اسه  مهی  ها و هر فهردی کهه کها ن هاو آموزشهی در ارتبها        نوجوانان، مانواده

روانشناسان مدرسه دارای مهاره در سطوح کاال هسهتند و آمهاد ی دارنهد تها از منهاک       

موجود استفاده نمایند تا اطمینان حاصل کنند که تماو کودکان و نوجوانان در مدارس، 

 ای ازکهه مرحلهه   وپیدا کند  سطح مانواد ی و در زند ی اجتماعی مود قاکلی  رشددر 

مقالهه حارهر کها روش اسهنادی و کتاکخانهه ای کهه       ال دس  پیدا کننهد   و کم ییشکوفا

-ها کرای ههر دانهش  حلپردامته و که دنبال کهترین راهکررسی نقش روانشناسان مدرسه 

آموز و هر موقعی  اس  و هر فرد را کاید در کاف  و زمینه فردی، مانواد ی و اجتمهاعی  

طریق راهبردهای متفاوه کهه حهل و رفه      مود مورد کررسی قرار داد و از این رهگذر از

های حمهایتی در مدرسهه پردامه   روانشناسهان     آموزان و کهبود سیستمنیازهای دانش

هها  ها همچنین کرنامهکنند  آنمدرسه کا دانش آموزان که صوره فردی و  روهی کار می

وزشهی،  آموزان و والهدین کها راهبردههای آم   هایی را که من ور آموزش موثر دانشو طرح

تهوان و یها   آموزان کمهای موثر در مدیری  رفتار در منزل و مدرسه، کار کا دانشتکنیک

تواننهد در رشهد   پردازند  روانشناسان مدرسهه مهی  آموزانی کا استعدادهای ویژه میدانش

 یهری از منهاک    آموزان نقش کسیار مهمی را کازی کنند و کا کههره صحیح و کارآمد دانش

، محله و ن او آموزشی و کا تمرکز کر جنبه های روانشنامتی و اجتماعی مدرسه، مانواده

 که پرورش کودکان و نوجوانان در محیط مدرسه کپردازند 

 آموز، ن او آموزشی روانشناسی، مدرسه، معلم، دانشواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

فردی کهه کها ن هاو آموزشهی در     ها و هر نوجوانان، مانوادهاه که کودکان، ای تخصصی در زمینه اراهه مدمروانشناسی مدرسه، حرفه

ریهزی و  پیشگیری، ارتقاء سالم ، کرنامه های آموزش پایه در زمینه تشخیص، ارزیاکی، مدامله،   ذراندن دورهپردازدمی اس ارتبا  

ورد تمرکز این ها مها و دیگر ن اوادهنوجوانان در کاف  مدارس، مانوارزیاکی مدماه کا تمرکزی ویژه کر فرآیندهای رشدی کودکان و 

 کاشد حرفه می

و مهدامالتی   هها ها ارزیاکیکینند  آندر سطح فردی و مانواد ی آموزش میهای پیشگیرانه ی مدامله و کرنامهروانشناسان مدرسه کرا

زمانی که که این میزان از اطمینان تا دهند انجاو میآموزان های مختلف دانشزمینهد یری مثب  کا توجه که پیشکه من ور ارتقاء یا

ها دسترسی مساوی که مدماه موثر آموزشی و روانشنامتی مواهند داش  که رشهد سهالم  را ارتقهاء    که همه آندس  پیدا کنند 

 مواهد داد 

ی و آمهوزش دارد تکامهل یافتهه اسه       ای که ریشه در علم روانشناسه ای تخصصی کا دانش هستهروانشناسی مدرسه که عنوان حوزه

رشد و آسیب شناسهی رشهد    روانشناسی های تجرکی در روانشناسی اجتماعی،دانشی پیشرفته از ن ریاه و یافتهروانشناسان مدرسه 

پردازنهد   که فعالی  مهی فرآیندهای والدینی و مانواد ی  ایی از یاد یری موثر، مدارس کارآ،هو در حوزه در درون کاف  فرهنگی دارند

ههای علمهی کنهونی کهه من هور کهبهود مشهکاله        های ن ری چند انه و ترجمهان یافتهه  رشد کودک از دید اه ،وانشناسان مدرسهر

ناسان مدرسه کرای یکپارچگی عمهل  د  روانشدهنمی  را مدن ر قرار  دهدتماعی و عاطفی که در مدرسه رخ میشنامتی، رفتاری، اج

اماله هایشهان کهه روش پهژوهش، ارزیهاکی و مهد     ها از حقوق کودکان و مانوادهپذیر هستند  آنمسئولی های مود، کسیار و فعالی 

 اس   که صوره تخصصی ها کازتاکی از مدماه روانشنامتیآن ایهای حرفهکنند و فعالی روانشنامتی محاف   می

 کودکان و روانشناسان مدرسه

اه سهخ  و  های مختلف کا مشکالتی از جمله یاد یری، ارتباطاه اجتماعی، امذ تصمیمتوانند در زمانتماو کودکان و نوجوانان می

 :توان که موارد زیر اشاره نمودوار میروکرو شوند که که طور فهرس  دشوار، یا مدیری  عواطف

 ؛احساس ترس از رفتن که مدرسه 

 ؛ریزی و سازماندهی زمان که طور کارآمددشواری در کرنامه 
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 ؛های مطالعه مفید و موثرفقدان مهاره 

 ؛تکالیف مدرسهانجاو در عالقگی و دشواری کی   

 ؛فقدان ن م و انضبا  شخصی 

 ؛هاتجرکه مشکاله سخ  مانواد ی همچون طالق والدین و یا فوه آن 

 ؛احساس افسرد ی و ارطراب 

 ؛های الکلیتجرکه موادمخدر و نوشیدنی 

 ؛داشتن افکار مودکشی 

 ؛ینگرانی در مورد مساهل جنس  

  ؛های دشوار و مشکل همچون ورود که دانشگاه، کدس  آوردن شغل و یا امراج از مدرسهمواجهه کا موقعی  

 ؛هاوال در مورد استعدادها و تواناییس 

مهزمن  و یها مشهکاله و مسهاهل     مده )مشکاله ا و اعضای اجتماع که مشکاله کلندهن مدرسه که دانش آموزان، مانوادهروانشناسا

تا از مناک  موجود  ی دارند ند و آمادهستمهاره در سطوح کاال دارای ها   آنپردازندمی که ممکن اس  کا آن روکرو کاشندمده کوتاه

 و شکوفا شوند  ارس، در منزل و در زند ی رشد کردهاستفاده نمایند تا اطمینان حاصل کنند که تماو کودکان و نوجوانان در مد

ها و دیگر افهراد متخصهص شهادل در    وزان، مشاوره کا معلمان، مانوادهآمه مستقیم کرای دانشمای  و مدامالروانشناسان مدرسه ح

تها راهبردههای حمهایتی را    کننهد  کار مهی  مددکاران اجتماعی مدرسه ن مدرسه ومدرسه که در عرصه سالم  روان همچون مشاورا

ای و ههای مدرسهه  ههای الزو در جهه  سیاسه    عمهل زمینهه  کنند تا کتوانند در مدیران مدارس کار  ید کاکاهمچنین د، نکخشکهبود 

کهادر  کهه   را فراهم آورند  روانشناسان مدرسه مدماه در مدارس و مدماه مورد نیاز های مورد نیاز در جه  فراهم نمودنهماهنگی

دارس کهه سهم  کهاهش    ههای موجهود در مه   تا آسیب شایان توجهی نمایندکمک  تواندآموزان و اولیاء می، دانشمدارسکننده اداره

 حرک  کند   
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 های روانشناسان مدرسهمهارت

هها را انجهاو دهنهد ایهن     از فعالی  سازد تا طیفیها را قادر میهای منحصر که فردی هستند که آنروانشناسان مدرسه دارای ویژ ی

 ها عبارتند از:مهاره

 ی که در مدرسه حضور دارند؛انمتخصصو ای الدین، معلمان و دیگر افراد حرفهآموزان، وکار کردن کا دانش 

 ؛ یری از رویکردهای حل مسئله و آموزش آن که دانش آموزانی که دارای مشکل هستندکهره 

  رای رسهیدن  آموزان که کدین ترتیب موانعی که دانشتا  آموزشی که کر مدرسه حکمفرماس ی هاها و سیاس کهبود فعالی

 ؛دهستند کاهش یاکها روکرو کا آنکه موفقی  

 ؛هدای  تیم و اعضاء که دانش آموزان های رهبری،آموزش مهاره  

 ؛های انسانیدردانی و احتراو  ذاشتن که تفاوههای قارتقاء مهاره 

 ؛کارآمدشخصی که صوره مطلوب و های ارتباطی و کینککار یری مهاره 

  ؛سطوحای در رفتار در کاالترین درجاه و دادن استانداردهای امالقی و حرفهنشان 

 ؛در کنار یکدیگر کودکان و نوجوانان وان و نیازهای آموزشیتوجه که سالم  ر 

 ؛های مبتنی کر پژوهشمسئله، هماهنگی و استراتژی ارتقاء سطوح پیشگیری و مدامله اولیه، رویکردهای حل 

  ؛ای و افراد که صوره فردیهایی کرای رشد حرفهتشویق و فراهم نمودن موقعی 

 ؛مردو درکاره مدماه و نقش روانشناسان در مدرسه سازی عمووآ اه 

 ای در روانشناسی مدرسه؛دهای حرفهارتقاء استاندار 

 روانشناسان مدرسه خدمات مورد ارائه 

هستند و معتقدند کهه ههر فهرد را کایهد در کافه  و      آموز و هر موقعی  کرای هر دانش هاحلراهکهترین  که دنبالروانشناسان مدرسه 

نیازههای   دهای متفاوه که حهل و رفه   راهبرطریق از  فردی، مانواد ی و اجتماعی مود مورد کررسی قرار داد و از این رهگذرزمینه 

زان که صوره فهردی و  روههی کهار    روانشناسان مدرسه کا دانش آمو پردام  های حمایتی در مدرسه سیستمکهبود و  آموزاندانش

ههای  لدین کا راهبردهای آموزشهی، تکنیهک  آموزان و واایی را که من ور آموزش موثر دانشهحها و طرها همچنین کرنامهکنند  آنمی
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پردازنهد  همچنهین   آموزانی کا استعدادهای ویژه مهی دانشو یا  توانآموزان کمکا دانش و مدرسه، کار موثر در مدیری  رفتار در منزل

ههای  کحهران هایی از جمله اعتیاد که موادمخدر و مشروکاه الکلی هسهتند و یها دارای مشهکاله و    آموزانی که در معرض آسیبدانش

-مهی کهه روانشناسهان مدرسهه     یمدماتکنند  در ادامه که کرمی از میپیشگیری هستند را مرتبط کا مشکاله اجتماعی و مانواد ی 

 نماییم:  ای  ذرا میها کپردازند اشارهآناراهه توانند که 

 رهمشاو

ها و ای  مدماه آنکنند: دانشگاهی، شخصی/ اجتماعی و حرفهاوره را در سه حوزه مهم فراهم میهای مشروانشناسان مدرسه کرنامه

کنهد تها تمرکهزی    هها کمهک مهی   کند تا مشکاله عاطفی، اجتماعی و یا رفتاری حل شود و که آنمی آموزان کمکها که دانشکرنامه

آموزی و علمی و ههم از جنبهه   آموزان در کخش دانشهای دانشتواند در موفقی داشته کاشند  مشاوره موثر میوند تر کر این رشفاف

 توانند مشاوره در مدرسه را انجاو دهند:میهای زیر مک کند  روانشناسان مدرسه که روشاجتماعی کسیار ک

 یدی کهه واسهطه احساسهاه ناامیهدی و منهاک       هستند ادلب احساس افسرد ی شدآموزانی که در معرض مطر و ریسک دانش

محیطی مثل دستیاکی که مشادل، آموزش، تفریحاه، پذیری مناک  زیس د  که تب  آن، کحث در مورد دسترسمحدود مود دارن

 تواند جنبه مهمهی از مشهاوره محسهوب شهود    کنند میکرای افرادی که موادمخدر مصرف میای و مدماه مشاوره حمل و نقل

(Sussman et al., 2008)  هها  ها و محیط اجتماعی هستند، آنآموزان، مانوادهناسان مدرسه ادلب راکطی کین دانشروانش

ههای مهرتبط کها یهاد یری،     توانهایی های روانشنامتی و پزشکی، کهم توانند که ارزیاکی های جام  که شامل نگرانیهمچنین می

  (ASCA, 2005)ن اس  کپردازندآموزاهای زند ی دانشعملکرد مانواده و دیگر جنبه

 ههای  آموزانی که در معرض مطر اکتال که مصرف موادمخدر هستند، روانشناسان، مدرسه، مانه و اجتماع کهه جنبهه  کرای دانش

تهرین رویکردهها در ایهن کخهش     دهند و پیشگیری یکهی از مههم  آموز اس  را مورد کررسی قرار میمختلفی از زند ی هر دانش

    (Ratts & Hutchins, 2009)اس 

 شود کسیار مهم و حساس اسه  های پیشگیری که از سوی روانشناسان مدرسه اراهه مینقش والدین در طرح(Comerci & 

Schwebel, 2000)آموزان مود دارند که روانشناسان کا آموزش و در یر نمودن آن  والدین نقش حیاتی در موفقی  دانش-
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 ,Mclaughlin & Vacha)های پیشهگیرانه کمهک شهایان تهوجهی نماینهد     اجرای طرح توانند کهها در فرآیند آموزش می

1993)  

 ههای اجتمهاعی، کنتهرل و    های رفتار درمانی و شنام  درمانی، روانشناسان مدرسه که آمهوزش مههاره   یری از تکنیککا کهره

  (Weinberg et al, 1998)پردازند یری میمدیری  مشم، حل مساله و تصمیم

 های اجتماعی همچهون ورزش کپردازنهد کهه کهدین طریهق      پردازند تا در فعالی آموزان میروانشناسان مدرسه که تشویق دانش

  (Pate, Trost, Levin, & Dowda, 2000)های اجتماعی و روانشنامتی کاهش یاکدمشکاله و آسیب

 پیشگیری

تواننهد در  کننهده مهی  محاف ه  اوان کاشهند، فاکتورهها و عناصهر    مطر و ریسک ممکن اس  کسیار فر و عناصر در حالی که فاکتورها

کننده شهامل ثبهاه محیطهی، در    د  عناصر محاف  رسانی کپردازنکه مدماهمواجهه کا عناصر مطر که در سنین مدرسه وجود دارد 

کند  عالوه کهر آن، تصهویر   میاهداف کنونی و آینده را تشویق ها در سطوح کاال کرای چون منزل و اجتماع اس  که موفقی جایی هم

 توانهد از کهین کبهرد   اردی اسه  کهه فاکتورههای مطهر را مهی     نفس، موفقی  تحصهیلی و سهالم  از جملهه مهو    مثب  از مود، عزه

(Greydanus et al. 2003)   یهرد کهه الگوههای ارتبهاطی مثبه  و      کهودک در جهایی شهکل مهی     _یک ارتبا  سالم کین والد 

های الکلهی شهده   ی کر رد مصرف موادمخدر و نوشیدنیهاید و صحب ب و تن یم شده شکل  رفته کاشیافته و مناسرشدسرپرستی 

در آمر، ارتباطاه متقاکهل کها     (Carter & McGoldrick, 2005)  توانند فاکتورهای مطر را کاهش دهندها نیز میکه آن کاشد

هها کهه   فاکتور کاهش مطر عمل کند و رفتارهای پرمطر را در کهین آن تواند که عنوان ا ر که صوره مثب  اتفاق کیفتد میهمساالن 

-ن روانشناسان مدرسه مدماه زیهر مهی  در چینش پیشگیری در کی  (Walker, Mason, & Cheung, 2006) حداقل کرساند

 تواند اراهه شود:

 ؛هایی کرای کودکان در معرض مطر امراج از مدرسهطراحی کرنامه 

  ؛و احتراو که تنوع افراد مختلف در محیط اجتماعی همچون مدرسهافزایش قدره تحمل، فهم 

 ؛های آموزشی در مدارسرنامهتر و اثر ذارتر نمودن کهایی که من ور امن سترش کرنامه 

 ؛همکاری کا کارکنان مدرسه و اجتماع که من ور فراهم نمودن مدماه در کهبود سالم  روانشنامتی و جسمانی 
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  والدین و معلمان که من ور ارتقاء محیط مدرسه که محیطی سالم و امن سترش همکاری کین  

 طرح ریزی، ارزیابی و مداخله

       ریهزی  مهردو داهمهاب کهه کرنامهه     شهود  ا رچهه  ای انجاو عملی در آینهده تعریهف مهی   سازماندهی کر ی جه روش ریزی که عنوانکرنامه

  کهه تمهاو رفتهار    نسبهای اصلی مهارهیکی از ریزی دهد، مهاره کرنامهرخ نمی یزی همیشه و در هر شرایطیرپردازند و کرنامهنمی

-دارد  حتی در کین کودکان و دانهش  ریزی وجودوتی در مهاره و انگیزش در کرنامههای رشدی متفاشود  تفاوهانسانی محسوب می

-زیر را که من ور پژوهش و کرنامه سان مدرسه مدماه ذار اس   روانشناعقاید و اهداف کر این روند تاثیرهای فردی، آموزان، نگرش

 کنند:رزیاکی و مدامله فراهم میریزی، ا

 های رفتاری و مدیریتی؛ارزیاکی تاثیر مدیری  کرنامه 

 ؛ها و راهبردهایی که من ور کهبود کیفی  مدماه مدارسشناسایی و اجرای کرنامه 

 ؛و اراهه مداماله موثرتر  یری از پژوهش مبتنی کر اسناد که من ور  سترشکهره 

 ؛ارزیاکی صالحی  و شایستگی کرای اراهه مدماه ویژه که  روه هدف 

 ؛های دانشگاهی و استعداد کرای یاد یریارزیاکی مهاره   

 ؛تعیین رشد عاطفی اجتماعی و جایگاه سالم  روان 

 ؛ارزیاکی محیط یاد یری 

  فرد و مانواده که من ور حل مشکالتی که کا مدرسهه مهرتبط   فراهم نمودن مشاوره روانشنامتی کرای کمک کردن که مود

 ؛اس 

  ؛هایشان که من ور حل مشکالتی که در زمینه تطبیق دارندکردن مستقیم کا کودکان و مانوادهکار 

 ؛های اجتماعی و مدیری  مشمراهم نمودن آموزش در زمینه مهارهف 

 ای را یها حهوادا اجتمهاعی کهه  هروه  سهترده      ، کیمهاری  ها و مدارس در مدیری  کحران همچون، مرگکمک که مانواده

   یرددرکرمی
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 گیریبحث و نتیجه

آموزان و مهانواده کسهیار کمهک    تواند در زمینه پیشگیری، درمان و پیگیری دانشها را میفعالی  روانشناسان در محیط مدرسه، آن

ها و ن او آموزشی در صورتی کهه دارای اشهکاالتی کاشهد را    نماید  همچنین آموزش کارکنان کا رویکرد روانشنامتی و تغییر سیاس 

توانند رشد شهنامتی  ای در مدرسه دانس   روانشناسان مدرسه کا رویکرد کار تیمی میهای روانشناس حرفهتوان از جمله مهارهمی

های مختلفهی هسهتند   یر آسیبآموزانی که در آموزان را افزایش دهند همچنین توانایی  وش دادن فعال که دانشو اجتماعی دانش

ها فراهم آورد که طوری که پیشگیری فعاالنهه پهیش از وقهوع آسهیب رخ     آموزان و مانواده آنتواند فضایی امن کرای چنین دانشمی

توانند کار کنند  سرپرستی  روه و کهار در چیهنش   آموزان مود که صوره  روهی نیز میدهد  همچنین روانشناسان مدرسه، کا دانش

آموزان عهالوه کهر   رسه کرعهده روانشناس اس  که ا ر که درستی انجاو دهد،  روه که پویایی کسیار کاالیی دس  پیدا کرده و دانشمد

ها، مشکاله و نیازهای مود، حس همهدلی و نزدیهک شهدن کهه یکهدیگر را نیهز       استفاده از تجارب یکدیگر در مواجه شدن کا آسیب

آمهوزان  دانش        کاید چنین سخن  ف  که روانشناسان مدرسه می توانند در رشد صحیح و کارآمددر پایان، تجرکه مواهند نمود  

های روانشهنامتی  ن او آموزشی و کا تمرکز کر جنبه  یری از مناک  مدرسه، مانواده، محله ونقش کسیار مهمی را کازی کنند و کا کهره

 رسه کپردازند که پرورش کودکان و نوجوانان در محیط مدو اجتماعی 
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