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وضعیت موجود

وضعیت بهداشت روانی کشور•

اختالالت روان پزشکیشیوع–

بیماری های روان پزشکیبار–

اجتماعی-نقش بیماری های روان پزشکی در آسیب های روانی –

وضعیت آسیب های اجتماعی در کشور•

/ ...روابط جنسی پرخطر / خودکشی / خشونت / مصرف مواد –

وضعیت آسیب های اجتماعی در مدارس•

آمار؟–
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اجتماعی و رفتارهای پرخطر-انواع آسیب های روانی

در مدارس

مصرف •

سیگار و قلیان–

الکل–

مواد–

روابط پرخطر•

بزهکاری•

خشونت•

خودزنی•

خودکشی•

•...
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اجتماعی دانش آموزان–آثار آسیب های روانی 

آثار کوتاه مدت•

فردی–

مدرسه ای–

اجتماعی–

مدتآثار بلند •

فردی–

اجتماعی–
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عوامل خطر و محافظت کنندۀ

اجتماعی-برخی از آسیب های روانی
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رويکرد عوامل خطر و عوامل حفاظت کننده

صورت دركه است عاملی ،خطرعامل •

یاآسیببیماری ،یك بروزاحتمال آن وجود

.یابدمیافزایش فرددراختالل 

دركه استعاملی ،كننده حفاظت عامل •

بیماری ،یك بروزاحتمال وجود،صورت 
.می یابدكاهش اختالل یاآسیب 
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ا علم پیشگیری به  تعبیر امروزی  آن  و مطابق  ب

:ازاين رويكرد عبارت  است 

تضعیف  عوامل  خطر و تقویت  عوامل  

حفاظت  كننده 



شبکه عوامل مؤثر در آسیبهای اجتماعی

روابط جنسی

زود هنگام 
ترک تحصیل مصرف مواد مخدر

خودکشی در دوره

نوجوانی
جرم خشونت آمیز

عوامل خطر و حفاظت کننده 

فردی

عوامل خطر

و حفاظت کننده

اجتماعی و محیطی

عوامل خطر 

و حفاظت کننده

مرتبط با همساالن

عوامل خطر

و حفاظت کننده
مدرسه و محیط کار

عوامل خطر 

و حفاظت کننده

محل زندگی

عوامل خطر

و حفاظت کننده

خانوادگی
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محافظت کننده/ خطر سطوح عوامل 

فردی•

خانوادگی•

بین فردی و همساالن•

محل زندگی•

(مدرسه)محل تحصیل یا کار •



برخی ازعوامل خطر مصرف مواد



خودکشی یک رویداد چندعاملی

Neurobiology

Severe Medical
Illness

Impulsiveness

Access To Weapons

Hopelessness

Life Stressors

Family History

Suicidal
Behavior

Personality 
Disorder/Traits

Psychiatric Illness
Co-morbidity

Psychodynamics/
Psychological Vulnerability

Substance 
Use/Abuse

Suicide
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برخی ازعوامل خطر خودزنی



برخي از عوامل موثر بر

آسيب پذيري خروجی های مدارس 
( دانشجويان ورودی جدید)



(بلي)به خود افتاده ايد؟ فکر صدمه زدنآيا تا کنون به 



(بلي)رسانده ايد؟ آگاهانه به خود آسيبآيا تاکنون 



(بلي)مواجه شده ايد؟ روابط عاطفي خود با شکستآيا اخيرا در 



آيا اخيرا با مشکلي مواجه شده ايد که احساس کنيد

(بلي)به بن بست رسيده ايد؟ 



شما کس ي از دوستان و بستگانآيا تاکنون 

(بلي)کرده است؟ اقدام به خودکش ي



(بلي)براي شما دشوار است؟ سازگاري با محيط هاي جديدآيا معموال 



(يبل)به خود يا ديگران آسيب برسانيد؟ آيا تاکنون آنقدر عصباني شده ايد که 



داشته ايد؟احساس نااميديآيا اخيرا 



کمک اعتقادات مذهبيتا چه حد در امور زندگي خود از 
مي گيريد؟ 



يکي از نگراني هاي فعلي شماست؟مشکالت ماليتا چه حد 



فصل مشترک عوامل خطر

اجتماعی-آسیب های روانی



برخی از عوامل خطر مشترک

اجتماعی-آسیب های روانی

آسیب پذیری های روان شناختی•

هیجان های منفی و مشکل در تنظیم هیجان های منفی•

عزت نفس پایین•

تاثیر همساالن و مشکل در مهارت های ارتباطی •

استرس های شدید و مشکل در مقابله با استرس ها •
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استرس پیامدهای سالمتی

حمایت اجتماعی

عوامل و منابع 

اجتماعی –روانی 

موقعیت اجتماعی

عوامل خطر و محافظت کننده 
آسیب پذيری–بر اساس مدل استرس 



اعتماد به نفس
،پاییننفسبهاعتماد•

استرسبهمستعدشخصیتیهایتیپهمهمشترکمخرج–
.است

باالنفساعتمادبه•

استرسبهمقاومشخصیت هایتکوینبرایالزمشرطیک–
.است
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تموفقیوشخصيكارآمديخوداحساسبین•
دهشیافتداريمعناهمبستگيتحصیلي

.است

بینكهدارندآنبرداللتزیاديمطالعات•
رابطهزیرمواردوضعیفنفسعزت
:داردوجود

،دارووالكلمصرفسوء•

،بزهكاري•

وجنسيبي بندوباري•

.كشيخودافكار•
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ها يادرا در درون كافهیها زندگانسان

یدرسیهاكتابمیاندرگیرند نهیم

ساراماگو



آموزش مهارت های زندگی

ایمقابلهمنابعافزایشطریقازداردعیسزندگیمهارت هایآموزش•
نپایینفسعزتوشدهخودکارآمدیاحساسپدیدآییموجباشخاص

موادمصرفسوءازجملهاختاللهاازبسیاریدرکهببردبینازرا
استمحورینقشدارای

هبودمفیدوموثرگوناگونیهایبرنامهدرزندگی،مهارت هایآموزش•
:مثلاست

نوجوانان؛میاندرپرخطرجنسیرفتارهایازپیشگیریبرنامه•

سالمت؛واجتماعیمشکالتازپیشگیری•

خودکشی؛ازپیشگیری•

والکلمصرفازپیشگیری•

.الکلمصرفکاهش•



انواع مهارت های زندگی

خودآگاهي. 1

هم دلي. 2

روابط بین فردي. 3

ارتباط. 4

تفكر نقادانه. 5

تفكر خالق. 6

تصمیم گیري. 7

حل مسئله . 8

مقابله با . استرس9

دمقابله با هیجان هاي ناخوشاین-10



عالوه برمهارت های ده گانۀ زندگی، چه 

مهارت ها و آموزش های ديگری در مقابله با 

اجتماعی موثر هست؟-آسیب های روانی



موانع پیش روی مديران در مقابله با

اجتماعی-آسیب های روانی



دلیل سرباز نادرشاه

مشکالت •

مالی–

ناکافی بودن نیروی انسانی –

1200برای هر )مشاورهزار 12با میلیون دانش آموز 14پوشش •

(دانش آموز یک مشاور

آیا بر این مشکالت می توان فائق آمد؟•

بلۀ مشروط: جواب–
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1تلۀ

«مسئولیت آسیب های اجتماعی با متخصصان هست»

ی، اجتماعی نظیر خودکش–پیشگیری از آسیب های روانی •

وظیفۀ همگانی است و همۀ ما، به میزان دانش و 

.اطالعاتی که داریم در مدیریت بر آسیب ها مسئولیم

هرچند داشتن تخصص بر توانمندی ما در مقابله با آسیب ها–

.   می افزاید
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2تلۀ 

«مسئولیت همه چیز با من هست»
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تمايزبین نگرانی کارساز و دردسرساز

نگرانی کارساز دردسرسازنگرانی

دارای پاسخمواجه شدن با سوال شدن با سوالهای بی پاسخمواجه

تمرکز نگرانی بر یک مورد 
خاص

نگرانی در مورد زنجیره ای از 
اتفاقات

های آمادگی پذیرش راه حل
معمولی

رد راه حل به دلیل عالی نبودن

موارد قابل کنترل و غیر تمایز
قابل کنترل

باور به اینکه باید نگران باشید
.تا همه چیز را کنترل کنید
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3تلۀ 

«همه چیز را در مديريت آسیب های اجتماعی می دانم»

-در برنامه ریزی و مدیریت بر آسیب های روانی•

و اجتماعی نیازمند مشورت گرفتن از روان شناسان

.  دیگر متخصصان سالمت روان هستیم

...همه چیز را همگان دانند –
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4تلۀ 

«پلیسی-امنیتی»

سال هاست که در سیاست های کشوری در •

سیاست کاهش عرضه مقابله با مواد مخدر، 

سیاست کاهش شکست خورده و بر اهمیت 

. تاکید می شودتقاضا 

تلۀمتفاوت از ، سیاست گذاری های مرتبط با موادالبته•

. هستامنیتی و پلیسی 
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5تلۀ 

«والدگری و نصیحت کردن»

کار می گویند ازارسطو پرسیدند که دشوارترین•

«  دخو»در زندگی انسان چیست؟ گفت این که 

م است؟ پرسیدند آسان ترین کار کدا. را بشناسید

.گفت اینکه دیگری را نصیحت کنید

نصیحت کردن، راهی راحت ولی غیرموثر •

.است
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اما دو نفر چگونه با هم ارتباط برقرار می کند؟

2شخص  1شخص 

والد

بالغ

کودک

والد

بالغ

کودک



چنین؟آيا ماهیت تعاملی 

دانش آموزان مدیر

والد

بالغ

کودک

والد

بالغ

کودک



ماهیت تعاملی
آيا چنین؟

√
دانش آموزان مدیر

والد

بالغ

کودک

والد

بالغ

کودک



6تلۀ 

«باورهای نادرست»

در خصوص آسیب های روانی اجتماعی مختلف، باورهای •

.نادرستی وجود دارد که مبنای اقدام نادرست می شود

ه شواهد گسترده ای نشان می دهد که یکی از علل عدم توج•

به نشانه های خطر خودکشی، وجود باورهای نادرست 

. می باشد
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«برخی از باورهای نادرست در مورد خودکشی»

کنند صرفا بهافرادی که در مورد خودکشی صحبت می•
.دنبال جلب توجه هستند

عی کنند سافرادی که در باره مرگ با خودکشی صحبت می•
.  در کشتن خود ندارند

برای گیرد با خودکشی بمیرد، شماوقتی فردی تصمیم می•
.توانید کاری انجام دهیدتوقف او نمی

.هستنددیوانهکنند افرادی که اقدام به خودکشی می•

.  هستندضعیفکنند افرادی که اقدام به خودکشی می•

ایت افرادی که تمایل به خودکشی دارند به دنبال کسب حم•
.نیستند
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ابزارهای مورد نیاز مديران در مقابله با

اجتماعی-آسیب های روانی



«دانش الزم»

دانش علمی مرتبط با پیشگیری و مقابله با آسیب های•

اجتماعی-روانی

، اجرای صحیحبرای نماد آگاهی از طرح های کشوری نظیر •
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نگرش های مثبت 

نگرش مثبت به اجرای طرح های پیشگیرانه•

نگرش مثبت به بهره گیری از متخصصان •

بالغ با دانش آموزان –نگرش مثبت به ارتباط بالغ •

•...
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«سرمايه روان شناختی»

اجتماعی الزم است از -برای مقابله با آسیب های روانی•

از ویژگی هایی برخوردار باشیم که سرمایۀ روان شناختی

.  آن جمله هست

: مولفه های سرمایۀ روان شناختی عبارتند از•

خودکارآمدی–

تاب آوری–

امید–

خوشبینی–
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سئوالی  10خودارزيابی 

اجتماعی،-مدیریت بهینه آسیب های روانیمدیر، در یک به عنوان 
چگونه عمل می کنم؟

(خیلی زیاد)10تا ( خیلی کم)صفرنمره هر سئوال از 

100نمره کلی از صفر تا 



1سئوال 
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در جلب منابع مالی و حمایتی به چه میزان •

موفق بوده ام؟اجرای برنامه های پیشگیرانه 
(زیادخیلی )10تا ( کمخیلی )صفراز نمره –



2سئوال 
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ری تدوین برنامه پیشگیسعی در به چه میزان •

داشته ام؟اجتماعی -از آسیب های روانی
(زیادخیلی )10تا ( کمخیلی )صفراز نمره –



3سئوال 
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جو کلی حاکم بر مدرسه مثبت وبه چه میزان •

است؟رشدی 
(زیادخیلی )10تا ( کمخیلی )صفراز نمره –



4سئوال 
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از ظرفیت های دانش آموزی در به چه میزان •

استفاده کرده ام؟مدیریت مدرسه 
(زیادخیلی )10تا ( کمخیلی )صفراز نمره –



5سئوال 
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در مدرسه شادابی و رضایت به چه میزان •

وجود دارد؟
(زیادخیلی )10تا ( کمخیلی )صفراز نمره –



6سئوال 
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بر آموزش و تعامل دوسویه با به چه میزان •

است؟والدین دانش آموزان تمرکز شده 
(زیادخیلی )10تا ( کمخیلی )صفراز نمره –



7سئوال 
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عوامل شناسایی و مدیریت به چه میزان بر •

درون مدرسه ای ایجاد کنندۀ هیجان های منفی 

تمرکز شده است؟
(زیادخیلی )10تا ( کمخیلی )صفراز نمره –



8سئوال 
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آموزش مهارت های زندگی به به چه میزان بر •

است؟شده تمرکز دانش آموزان 
(زیادخیلی )10تا ( کمخیلی )صفراز نمره –



9سئوال 
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آموزش و همفکری معلمان در به چه میزان به •

-خصوص عوامل موثر بر آسیب های روانی

پرداخته شده است؟اجتماعی دانش آموزان 
(زیادخیلی )10تا ( کمخیلی )صفراز نمره –



10سئوال 

62

برنامه های پایشبه چه میزان نسبت به •

ام اقداجتماعی -پیشگیری از آسیب های روانی

شده است؟
(زیادخیلی )10تا ( کمخیلی )صفراز نمره –



نمرات خود را جمع بزنید و بعد از اتمام 

سخنرانی در خصوص نمرۀ خود با همکاران 

.خود صحبت کرده و تبادل نظر نمايید



-در مسیر دشوار مقابله با آسیب های روانی

.اجتماعی برايتان بهترين ها را آرزو می کنم



سپاس از توجه تان 



نحوۀ دسترسی به اين پاورپوينت

مدیران ارجمند طی روزهای آینده می توانند از طریق •

.  ندرسانه های زیر به این پاورپوینت دسترسی داشته باش

کانال تلگرامی و •

اینستاگرام•

@DrPoursharifi
سایت شخصی•

www.poursharifi.ir
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