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 تهیه شده توسط: بخش شهروندی جهانی و آموزش صلح، و موسسه آموزش صلح و توسعه پایدار ماهاتما گاندی

ای یونسکو در تهرانترجمه: دفتر منطقه  

1کودکان در حین بحران هیجانیاجتماعی و سالمت اهمیت به 

مقدمه:
همه گیرىکووید-19 لزوم قرنطینه خانگی، تعطیلی مدارس، فاصلهگذاري اجتماعی و فقدان محیطهاي آشناي قبلی را ناگزیر ساخته است. 

محدودیت جابهجایی، اخالل در فعالیتهاي روزمره، محدود شدن تعامالت اجتماعی و محرومیت از روشهاي سنتی یادگیري، به ایجاد 
فشار، استرس و اضطراب روزافزون براي جوانان، خانوادهها و اطرافیانشان انجامیده است. 

1 UNESCO COVID-19 Education Response Issue Note N° 1.2: Nurturing the social and emotional wellbeing of 
children and young people during crises; Developed by Global Citizenship and Peace Education Section & 
Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and Sustainable Development 

19-گیری کوویدپاسخ آموزشی یونسکو به همه  

2020: آوریل  1.2یادداشت شماره 
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شان هدات کاریی آموزش در خانه هستند که خود باید به تعهادست و پنجه نرم کردن با چالش درحالی مشغولوالدین و مراقبان بزرگسال 

ی جدید هاشان را حفظ کنند. آموزگاران باید به سرعت خود را با روشفردیو روحی سالمت جسمی عمل کنند، مراقب خانواده باشند و 

امنیت ناشی از قرنطینه و نااطمینانی عدماحساس اند و بر امتحانات سراسری لغو شدهها دغدغه تحصیل دارند چراکه جوانتدریس وفق دهند. 

اولویت است، کودکان برای درس خواندن در خانه به حال خود رها یا به کارهای دیگر واداشته در در خانوارهای فقیر که درآمد اند. زودهاف

یابد، عمدتا هم به دلیل گزارش میچه صحیح چه کذب، افزایش  ،به دلیل گردش اطالعات میشوند. استرس و نگرانی ناشی از پاندمی

کند بلکه به بستری می. این امر نه تنها احساس عدم امنیت را تشدید های افراطی در رسانه ها با هدف تهییج احساسات مردم نویسی 

 شود. میتبدیل  ، نژادپرستی، بیگانه هراسی، و نفرت پراکنیناشکیباییمساعد برای گسترش 

و  هاخانواده، 19-کووید از و احساس عدم امنیت رعب آور ناشی هیجانیبه هم ریختگی اجتماعی،  اضطراببه منظور انعکاس و مواجهه با 

ی اجتماعی و های حیاتی انطباق با شرایط جدید و تاب آوری هیجانی را در خود ایجاد کنند. مهارتهااجتماعات باید ضرورتا و فورا مهارت

ه شوند کودکان، جوانان، والدین و آموزگاران به کار گرفت با کمی تغییر مناسب سنتوانند میکه  هیجانی یعنی رفتارهای  مبتنی بر شواهد

در زمینه دانش، مهارت، نگرش و رفتارهای موردنیاز برای سالم و مثبت ماندن، مدیریت هیجانات، مشارکت آگاهانه، ا رفتار  هاو به آن

 .ی روزمره کمک کنندهاو انطباق با چالشمثبت  اجتماعی 

تعریف مساله و مسائل کلیدی مربوطه:

ای همچون هراس، استرس، اضطراب، خشم و ترس کرونا، هیجانات منفی قویمدنی یا میهر بحرانی، خواه سونامی، ناآرا

ی هافعال کند که پاسخزا ی استرسهاتواند رفتارهایی را در موقعیتی اجتماعی و هیجانی میهاانگیزد. مهارتمیرا بر

اشند )آرسالن و دمیتراس منظم هیجانی و تقویت تفکرنقادانه برای تصمیم گیری و اقدام آگاهانه را به همراه داشته ب

 (.2007ی مخرب بر سالمتی و توانایی یادگیری دارند. )ایموردینو یانگ و داماسیو اتی. ترس و استرس همچنین اثر(2016

تنها زمانی مغز گیرد. میفارغ از سن، با استرس و احساس عدم امنیت تحت تاثیر قرار  افرادمیفرآیند یادگیری برای تما

تواند روی محتوای آکادمیک تمرکز و در فرآیند یادگیری میمتصل و به لحاظ عاطفی ایمن است عی به لحاظ اجتماکه 

 مشارکت کند. 

های قبلی و بحران فعلی:یی از تجربههاشواهد و درس

تواند مانند هر موضوع درسی دیگری قابل تدریس باشد. میها حاکی از آن است که یادگیری اجتماعی و عاطفی پژوهش

توانند این مهارتها را در کودکان و جوانان میشوند و میی بحران، بزرگساالن و والدین در نقش آموزگار ظاهر هازماندر 

توانند طراحی میی خانوادگی با محوریت هنر و آموزش، از جمله یادگیری درباره خود بحران نیز هاایجاد کنند. برنامه

. از همین رو، (2013وارنکن ه کودکان به طور ذاتی دگرخواه هستند )دهند کمیشوند. برای مثال، پژوهشها نشان 

ای توانند مدنظر قرار گیرند. چنین رفتار اجتماعیمیانگیزند مییی که تمایالت دگرخواهانه ذاتی را برهاترغیب به فعالیت

مانند ترس و خشم به هیجانات مثبت مانند امید و هیجانات منفی  تبدیلمغز فعال و به در نه تنها زنجیره پاداش را 

خود آرامش سازد تا درهنگام عصبانیت، می بلکه افراد را قادر (2019ویالرد و همکاران کند، )اعتمادبه نفس کمک می

 ی اخالقی و ایمن بزنند.هاو منازعات را محترمانه حل و فصل کنند و دست به انتخاب حفظرا 
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کودکان،  ماعی و هیجانی را برای همگان در همه اوقات به یک ضرورت تبدیل کنید.ی یادگیری اجتهامهارت

درمان  مثابهبه هاتوانند از مهارتهای یادگیری اجتماعی و هیجانی منتفع شوند. این مهارتمیجوانان و بزرگساالن همگی 

بخشی از یادگیری مادام العمر و رشد آنها هستند.  منزلهند بلکه بهتسنوجوانان دارای معضالت رفتاری نیبرای کودکان و 

سازد تا میبرای کودکان و نوجوانان به طور خاص، آموزش مشخص در حوزه یادگیری اجتماعی و هیجانی، آنها را قادر 

س خود را به صورت کامل و شفاف ابزار کرده و روابط بهتر و سالم تری با همتایان و بزرگساالنشان ایجاد کنند و احسا

 داشته باشند. بیشتری به جمعتعلق و ارتباط 

. ی دانش آموزان داردهایادگیری اجتماعی و هیجانی ارتباطی قوی با عملکرد تحصیلی و رشد جامع توانایی

با  ایی درسی، همبستگی قویهای یادگیری هیجانی و اجتماعی در برنامههادهند گنجاندن مهارتمینشان  هاپژوهش

یا ی، تئاتر او رسانه می. یادگیری هنرهای تجس(2004بهبود عملکرد درسی دارد )سینز، وایسبرگ، وانگ و والبرگ 

معرض تجارب خالق انسانی و امکان  پی دارد چراکه آنها را در موسیقی منافع ذاتی بسیاری برای کودکان و جوانان در

 دهد.میها قرار بالقوه رشد عمیق و پایدار مهارت

فقدان یادگیری اجتماعی و هیجانی در . کندتقویت میی یادگیری اجتماعی و هیجانی، اقتصاد را هامهارت

درصد درآمد ناخالص ملی بینجامد  29وری اقتصادی به میزان ی بالقوه در بهرههاتواند به زیانمیی آموزشی هانظام

(.2020)دوریاپا و ستی 

زده حاکی از آن است که اثرات نامطلوب شواهد از کشورهای بحرانها. یادگیری اجتماعی و هیجانی در بستر بحران

 البته دارند کاهی می یابد.. استرس و اضطراب، در کودکانی که روابطی مثبت و سازنده با والدین، مراقبان و آموزگاران

یی برای هافرصت جتماعی و هیجانی برخوردار باشند،ی یادگیری اهاکه این بزرگساالن از مهارت است درصورتی این 

برای کودکان بسازند که به  آموزندهمحیطی امن و  ری اجتماعی و هیجانی ایجاد کنند،ی مفید در حوزه یادگیهافعالیت

رای آموزش در آنها اجازه دهد تجارب دردآورشان را التیام بخشند و به زندگی عادی بازگردند. )شبکه بین سازمانی ب

 (.2018مواقع اضطراری 

محور:های عملی برای طراحی مداخالت سیاستی و برنامهی کلیدی و پیشنهادهاپیام

برای سیاست گذاران و موسسات دولتی:

و نحوه جلوگیری از گسترش  19-اعضای گروه یادگیری اطالعات قابل اتکا و مستند درباره کووید میبه تما

 یهاآموزگاران، دانش آموزان و خانواده –ی یادگیری اجتماعی و هیجانی ارائه کنید هاآن و همچنین ایجاد مهارت

آنها باید اطالعات ساده و درست درباره نحوه سالم ماندن برای ایجاد حس اطمینان و کنترل شرایط و هم چنین اقدام 
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والدین و همه کسانی که با کودکان و نوجوانان کار  ،داشته باشند. منابعی محلی را برای حمایت از آموزگارانمثبت 

ی اجتماعی و هیجانی با استفاده از تلویزیون، رادیو، هامهارت کنند فراهم کنید تا فرآیند یادگیری بر مبنایمی

 ی تلفن همراه و دیگر ابزارها درصورت امکان و بنا به ضرورت،  همچنان ادامه یابد.هااپلیکشین

یت قراردهید وی اجتماعی و هیجانی به آنها را در اولهااز آموزگاران حمایت و مراقبت کنید و یاددادن مهارت

در زمان قرنطینه آموزگاران  ایمسیر حرفه طیوید که توجه کافی به موضوع یادگیری اجتماعی و هیجانی مطمئن ش –

مرتبط با فناوری  یهابه کارگیری یادگیری از راه دور معطوف شده است. آموزگاران را قادرسازید تا مهارتدرخصوص 

کنند که سرگرم  ای یادگیری در بستر دیجیتال ارائهاطالعات و ارتباطات در خود افزایش دهند تا بتوانند راهکارهایی بر

هایی از منابع موردنظر: محور و مبتنی بر عملکرد باشند. )مثالکننده، تشویق کننده، چندوجهی، منعطف، تجربه

.)citizenship-https://mgiep.unesco.org/global)

ی کلیدی که تاب آوری افراد و های دیجیتال، رادیو و تلویزیون برای انتشار پیامهارسانه فرصت نفوذاز 

به ویژه آنهایی که قابلیت یادگیری از راه دور  ،هاارتباطی فعال با رسانه –برند، استفاده کنید میاجتماعات را باال 

، تشویق حمایت متقابل،  افزایش شفقت، و یی درباره شکیباییهاتا پیامکنند، داشته باشید میرا فراهم  در زمان بحران

 در کشورهای مختلف، منتشر کنید. هانهایتا انعکاس مشابهت

 ی اضطراری و بحران زده، نهادینه کنیدهاا در بستراجتماعی و یادگیری اجتماعی و هیجانی ر-حمایت روانی

ی تدریس و یادگیری با هاو روش های دقیقی به منظور نهادینه سازی مداخالت و انطباق طرح درسهانیازسنجی -

 سازیو قرنطینه خانگی ترتیب دهید و محتوا را برای معضالت نوظهور و درحال تغییر مناسبوضعیت تعطیلی مدارس 

کنند که خودشان در وضعیت سالمت میکنید. مطمئن شوید که بزرگساالنی یادگیری اجتماعی و هیجانی را تدریس 

قرار دارند و میتواند الگویی برای کودکان در زمینه رفتار سالم باشند. تمرکز خود را بر جنسیت و شمول اجتماعی قرار 

یابد، میمحور که اغلب در شرایط اضطراری افزایش جنسیت دهید تا از تبعیض و خشونت خانگی )و همچنین جنسی( و

جلوگیری شود یا به حداقل برسد. 

در بلندمدت:

و میابعاد و سطوح آموزش )اعم از رسمیای متعارف در تمایادگیری اجتماعی و هیجانی را به مولفه

سطح ویی در دهاو با استفاده از برنامه یادگیری اجتماعی و هیجانی را به گونه ای منجسم –دل کنید ب غیرسرسمی(

ی مرتبط با یادگیری اجتماعی و هیجانی باید در اولویت و به هابگنجانید. مهارت میدر آموزش رس ابتدایی و متوسطه

ی درسی و فوق هانظر گرفته شود و زمانی کافی برای تدوین آنها در قالب فعالیت عنوان هسته مرکزی نتایج آموزش در

ی اثربخش در حوزه یادگیری هابرنامهاجتماعی اختصاص داده شود. -و در بستری مناسب از لحاظ روانی برنامه 

https://mgiep.unesco.org/global-citizenship)
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، مبتنی بر حقوق، به طرز معناداری دقیق،  برمبنای شواهد، مشارکتی و فراگیر، آگاه از جنسیت، اجتماعی و هیجانی

شوند. آنها قادرند هنجارها و رفتارهای اجتماعی میی سنی مختلف طراحی هابه لحاظ فرهنگی مقتضی و متناسب با گروه

ی اثربخش در حوزه یادگیری هاجنسیتی را بهبود بخشند. برنامهعدالت را دگرگون کنند و  هازیان آور در بستر بحران

باشند و از کالس درس فراتر بروند و محیط بخشی از یک محیط یادگیری بزرگتر همچنین باید  اجتماعی و هیجانی

 OREALC/UNESCO Santiago and Fundación Súmateبگیرند. ) بر و اجتماعات را در هاخانواده مدرسه،

(2020).) 

یادگیری  –اطمینان از وجود دستورالعمل و الگو درحوزه یادگیری اجتماعی و هیجانی برای آموزگاران 

ی هاا اهمیت مهارتتربیت معلم و آموزش ضمن خدمت بگنجانید ت یهااجتماعی و هیجانی را در پیش و حین برنامه

اجتماعی و هیجانی را منعکس کنید و آنها را ارتقا دهید. اطمینان حاصل کنید که مدیریت مدارس زمان و فرصت کافی 

ند ی مربوط به یادگیری اجتماعی و هیجانی را کسب کنهادهند تا مهارتمیرا به معلمان درحال خدمت اختصاص 

کاهش اضطراب روانی و بهبود تعامالت درون کالس درس ثابت شده است.  ،بهروزیچراکه اثربخشی آنها در ارتقای 

برای تعامل میان آموزگاران یک مدرسه  فضاهایی (.2009و جنینگز پی. ای. و گرینبرگ ام. تی.  2019)جنینگز پی.اِی. 

د به طور مستمر حاصل شود. یا میان مدارس مختلف ایجاد کنید تا یادگیری و بهبو

رهنمودهای بیشتر برای موسسات آموزشی/مدارس، جوانان، آموزگاران و والدین

بهروزی ی تدریس، حمایت متقابل، و هاتشویق کنید تا یادگیری در حوزه مهارترا میان معلمان ارتباط و شبکه سازی 

 ارتقا یابد. 

ی غذایی سالم، ورزش و ساعت هااز جمله عادت –را تشویق کنید  آمیزآگاهی و رفتار محبتارتقای سالمت، ذهن

ی سرگرم هایی برای فعالیتهابرنامه روزانه منطف و درعین حال ساختارمندی را دنبال کنید که زمانخواب منظم. 

گاهانه را بنا آکننده و آرامش بخش نیز در آن دیده شده باشد. ارتقای سالمت روان در اولویت قرار دارد. رفتارهای ذهن

به اقتضا ترویج کنید. رفتارهای محبت آمیز و مشفقانه، نه تنها سودمند هستند بلکه سبب دور شدن از افکار منفی و 

 .شوندمیایجاد افکار مثبت 

بازی، کاری آموزنده است و به تقویت خالقیت  –ورزید  تاکید بهروزیبر اهمیت هنر، فرهنگ و بازی در ارتقای 

و تاب آوری هیجانی به  می دهد کند. همچنین اضطراب را کاهشمیو ارتقای مهارت و تسریع تصمیم گیری کمک 

شناختیاز رشد مهارتهای ی بین فردی و نیز هاآورد. از موسیقی، نقاشی و ... به منظور بهبود ارتباطات و مهارتمیهمراه 

 ند از موسیقی در جهت معرفی و ایجاد دایرهتوانوالدین و مربیان میسوی ریسک پذیری بهره بگیرید.  فتهتاگر تمرکز

  (.2003هیجانات کمک بگیرند. )ناورات  لغاتی برای
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وانان به نوج -از ارتباط اجتماعی نوجوانان حمایت کنید و رفتار مسووالنه در فضای مجازی را تقویت کنید 

 از این فرصت ی ایمن از راه دور ارتباط بگیرند.های اجتماعی و دیگر روشهادوستانشان از طریق شبکهمک کنید با ک

 ی دیجیتال بهره بگیرید. هابرای یادآوری اهمیت ایمنی در فضای مجازی و ایجاد مهارت

یی را که هابازی ی آنالین و دیگرهابازی –استفاده از بازی و منابع رادیویی را برای یادگیری تشویق کنید 

ا به تمرین دهد به کودکان معرفی کنید. آنها را تشویق کنید تمییادگیری اجتماعی، هیجانی و تحصیلی را ارتقا 

دستورتهیه غذا  برای مثال، از ریاضی برای محاسبه مقادیرمواد مختلف در –ی تحصیلی خود در خانه بپردازند هامهارت

اشتراک  بهرا خطاها را در هنگام پخت و همچنین موفقیت در پخت صحیح غذا استفاده کنند. باهم آشپزی کنید و 

ی موزیکال و ... . هانی کوتاه با صدای نویسندگان، داستاهابگذارید. از منابع صوتی نیز استفاده کنید: از جمله داستان 

(UNESCOMGIEP FramerSpace.comیی از منابع: ها)مثال

ی مجازی هامناظره آزاد و تفکر نقادانه را تشویق کنید. برای مثال مناظره –حبت کنید ص هابا گشاده رویی با جوان

بخواهید اطالعات مختلف را موشکافی کنند.  )راهنمایی بیشتر از طریق ابزارمجازی  کنندگانشرکتترتیب دهید و از 

و باورهای غلط پیرامون آن تمرکز کنید و از  19-بر کووید هادرمناظره دردسترس است.( 2سواد رسانه ای و اطالعاتی

هایی از این دست در وبسایت سازمان جهانی بهداشت در دسترس برای این منظور بهره بگیرید.  مثالمیمنابع معتبر عل

س موجود ی مدارهاهمتایانشان در سایر نقاط جهان را با استفاده از شبکهاست. حتی االمکان، تبادل نظر مجازی با 

 3ی متداول سازمان جهانی بهداشت.هاممکن سازید. منابع: صفحه پرسش

2 https://en.unesco.org/themes/communication-and-information/covid19-informationsharing-
counteringdisinformation/resource-center  
3 https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters 

https://en.unesco.org/themes/communication-and-information/covid19-informationsharing-counteringdisinformation/resource-center
https://en.unesco.org/themes/communication-and-information/covid19-informationsharing-counteringdisinformation/resource-center
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-outbreak-what-parents-should-know
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthyparenting
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/healthyparenting
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