
مداخالت جامعه نگر در 
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حسن شاهرخی

روان پزشک کودک و نوجوان

دانشگاه علوم پزشکی تبریز -استادیار



اهداف برنامه های پیشگیری 

تشخیص مسائل و موقعیت های قابل پیش بینی

حفظ وضعیت موجود سالمتی

بهبود اهداف مطلوب زندگی

 بروز یا) تالش های پیشگیرانه باید قبل از بروز مشکل
اعمال شود ( مشکل با تمامی ابعادش

 تا خود مشکل یا بعضی از تظاهرات آن متوقف شود یا
کاهش یابد



آزاری بر انواع پیشگیری در کودک 
اساس مدل بهداشت عمومی  

 یا همگانی اولیه

برای پیشگیری از کودک آزاری قبل از وقوع آن

 معطوف به جمعیت عمومی

ثانویه یا انتخابی

 پیشگیری از احتمال بروز

 معطوف به جمعیت ها و موقعیت های واجد عوامل خطر

 خاص ثالثیه یا

 برای اجتناب از تکرار

معطوف به جمعیت های واجد عالئم هشدار



محیطی -اجتماعیپیشگیری بر اساس مدل 

 هاو محیط بالفصل آن انسان ها  بین تعامل : میکروسیستم
 اجتماعیفقدان حمایت های / سعی در پوشیده نگه داشتن / خانوادگیاسترس  /

آزارقربانی و عامل تعامالت 

های و مشتمل بر روشبین محیط های بالفصل فرد ارتباطات : مزوسیستم
کودکهمکاری این محیط ها برای حمایت 

 مدرسه  و خانوادهتعامالت....

دارداجتماعی که فرد داخل آن قرار زمینه : اگزوسیستم
 دسترسجامعه، محیط محله و نیز سازمان ها و سرویس های اجتماعی در



محیطی -پیشگیری بر اساس مدل اجتماعی

هنجارها، ارزش ها و شرایط محیط بزرگ تر: ماکروسیستم.
کار ارزشمند بودن ان/ ظالمانه بودن جامعه و وجود شکاف های اقتصادی قابل مالحظه

(کتمان واقعیت ها ) و ال پوشانی 

شامل اجزای زمانی موثر بر فرد : کرونو سیستم
زمان تغییرات زندگی تکاملی کودک

ر می فردی است که اجزای مختلف سیستم در شکل گیری آن تاثی: شخص
.  گذارد
خصوصیات فردی چون ژنتیک، نژاد، جنسیت و سالمت روانی



پیشگیری اولیه
(همگانی )

ه پیشگیری ثانوی
(انتخابی)

یه پیشگیری ثالث
(خاص )

میکروسیستم

مزوسیستم

اگزوسیستم

ماکروسیستم

کرونوسیستم

شخص 



( همگانی ) پیشگیری اولیه 

 معطوف به سازوکارهای بهداشت عمومی

امن نگه داشتن کودک بر اساس مسئولیت پذیری کل
جامعه

 آموزش جامعه با هدف ایجاد تغییرات اجتماعی بگونه ای
کودک آزاری تحمل نشود 

تقویت عملکرد بهینه ی خانواده



اهداف پیشگیری اولیه 

 افزایش دانش والدین در زمینه مفاهیم و انواع کودک آزاری

افزایش دانش والدین درباره ی چگونگی رشد و تکامل کودکان

انتظارات واقع بینانه از کودک در هریک از مراحل تکاملی

 افزایش بستگی و تعامل بین والدین و فرزندان

افرایش مهارت های والدگری برای مراقبت از کودکان دارای نیازهای
ویژه 

افزایش دانش والدین درباره ی مهارت های مدیریت خانه و خانواده

کاهش بار مراقبت از کودک

 افزایش دسترسی به سرویس های اجتماعی و مراقبت سالمت
برای آحاد جامعه 



راه کارهایی برای رسیدن به اهداف 
پیشگیری اولیه 

 برنامه های والدگری برای والدین در انتظار فرزند یا دارای فرزند جدید

 برنامه های آموزشی برای والدین درباره ی مراقبت از کودک و تکامل کودک

ایجاد فرصت های مراقبت از کودک برای والدین شاغل یا والدین گرفتار  استرسورها و
مسئولیت ها 

 ار زمینه ی چگونگی مراقبت از خود در مقابل سوء رفتدر برنامه های آموزش به کودکان

 کودکان برای بهبود مهارت های ارتباطی به برنامه های آموزش مهارت های زندگی

 کاهش انزوای والدین برای گروه های خودیاری، سیستم های حمایتی هماالن و

 ساعته برای ارائه ی کمک بموقع 24برنامه های مداخله در بحران

 راه اندازی کمپین های پیشگیری و آموزشی...

 هاتالش برای تاثیر بر سیاستگزاری

 غربالگری

 آموزش متخصصین



اهداف پیشگیری ثانویه

 افزایش دانش و فهم والدین دراین باره که شیوه ی تربیت
خودشان چگونه بر سازوکارهای والدگری آنان تاثیر می گذارد

افزایش بستگی و تعامل بین والدین و فرزندان

اعیافزایش ارتباط بین والدین پرخطر و منابع و سرویس های اجتم

 افزایش مهارت والدین در کنارآمدن با استرس های مراقبت از
کودکان دارای نیازهای ویژه

افزایش دسترسی به سرویس های اجتماعی و مراقبت سالمت

های کودک برای مراقبت از خود بهبود توانایی



مربوط به کودک –عوامل خطر 

بیماری

کودک سخت

کودک ناخواسته

ناتوانی فیزیکی

ناتوانی تکاملی

کودک حاصل از یک ارتباط مبتنی بر سوء رفتار

 سال4سن کمتر از

نوجوانی



عوامل خطر مربوط به والد

 سابقه آزار دادن قبلی

حاملگی ناخواسته

آزار دیدن در کودکی

 سن کم

تحصیالت کم

 روانشناختیبیماری

یا الکل/مصرف مواد و

بیکاری

تک والد بودن

درگیر جرم بودن



در رابطه و خانواده-عوامل خطر

فقدان بستگی مناسب بین والد  کودک

انتظارات غیر واقع بینانه از کودک داشتن

فقدان حمایت از طرف خانواده منشا

 حمایت کافی از طرف جامعهانزوا و فقدان

تعداد زیاد کودک در خانواده

خانواده شلوغ

وجود خشونت خانگی

وجود والدی غیر بیولوژیک در خانه

استرس های متعدد در خانواده

فقدان فرصت برای بهبود منابع خانواده

 فقر در خانواده



محیط و جامعه-عوامل خطر

خشونت در محیط زندگی

فقر در محیط

اجتماع افراد دارای ناتوانی

بیکاری باال

تبعیض جنسیتی و محیطی

سهولت دسترسی به مواد

فقدان سیاست های مناسب برای پیشگیری از کودک آزاری و کار کودکان

ارزش های موید خشونت

ارزش های موید تنبیه بدنی

ارزش های موید نقش های جنسیتی کلیشه ای

کودک-ارزش های موید کاهش نقش کودک در رابطه والد

 استانداردهای زندگیآمدن سیاست های اقتصادی، اجتماعی، سالمتی و آموزشی که به پایین
می شود

 اقتصادیبی ثباتی یا نابرابری



سازوکارهای رسیدن به اهداف پیشگیری ثانویه

برنامه های آموزش والدین برای آنان که در خطر هستند

برنامه هایی که به والدین درباره ی منابع اجتماعی آموزش می دهند

ارجاع والدین برای رسیدگی به مسائل افسردگی و مصرف مواد

 مهدهای ویژه ی مراقبت در بحران یا استراحت والدین

مرتبط ساختن با دیگر والدین از طریق گروه های حمایتی

برنامه های آموزش والدین درباره ی مراقبت از کودک و تکامل وی

کالس های آموزشی برای پدر و مادران نوجوان

 به کودکان در معرض خطرآموزش مراقبت از خود

 آموزش جامعه برای حفاظت مناسب از کودکان در معرض آسیب

 راه اندازی سرویس های حمایت از کودک

راه اندازی سرویس های حمایتی برای والدین پرخطر

 اجباری یا اختیاری گزارش دهی



ثالثیه اهداف پیشگیری 

 کاهش احتمال تکرار

کاهش سوء مصرف مواد در محیط خانه

روه افزایش بستگی خانواده با دیگر خانواده ها از طریق گ
های حمایتی

 افزایش ارتباط بین خانواده ها و منابع  سرویس های
جامعه



سازوکارهای پیشگیری ثالثیه

بازتوانی والدینی که مرتکب سوء رفتار شده اند

 آزاردیدهکودکان برای گسترده درمان های

ادارجاع والدین برای رسیدگی به افسردگی و سوء مصرف مو

 سپردن کودک به مراکز نگهداری

 سپردن کودک به خویشان یا آشنایان

بازداشت و تعقیب

تیم های مرور مرگ و میر کودکان

 درمان اجباری مسببین



نمونه هایی از برنامه ها 

 آموزش والد گری

 منزلبرنامه های بازدید

 غربالگری توسط متخصصان سالمت

 متخصصانآموزش

 درمانیبرنامه های

 آزاردیدهبرای کودکان خدمات

وء سرویس هایی برای بالغینی که در کودکی مورد س
اندرفتار قرار گرفته 



رویکردهای قانونی–ها نمونه هایی از برنامه 

رویکرهای قانونی

گزارش دهی اجباری و اختیاری

سرویس های حمایت کودک

تیم های مرور مرگ و میر کودکان

سیاست های بازداشت و تعقیب

 رفتاردرمان اجباری مسببین سوء



رویکردهای اجتماعی –نمونه هایی از برنامه ها 

تالش های معطوف به جامعه

برنامه های مدرسه محور

کمپین های پیشگیری و آموزشی

مداخله برای تغییر نگرش و رفتار جامعه

 اجتماعی در سطح کالن رویکردهای

سیاست ها و برنامه های ملی

پیمان نامه های بین المللی


