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 رانیکودک و نوجوان ا یمن روانپزشکجان هیانیب

 حوادث اخیر مورددر

 
در آن را نوجوانان  ریاز افراد درگ یاديکه بخش ز میهست هايیشاهد بروز حوادث دردناك و اعتراض ریاخ هایمتأسفانه در هفته

بر سالمت روان کودکان،  یديشد یاثرات منف تواندیحاکم بر جامعه م یفعل یکه فضا يی. از آنجادهندیم لیو جوانان تشک
سالمت  یکه در ارتقا یبا توجه به رسالت ران،يکودك و نوجوان ا یباشد، انجمن روانپزشک تهداش هانوجوانان، جوانان و خانواد

را  یاز دست رفته، نکات زانيعز هایبا خانواده یمربوطه دارد، ضمن ابراز همدرد هایبیاز آس یریشگیو پ یگروه سن نيروان ا
 :کندیم یادآوري هابه مسئوالن و خانواده

 

 یبه بزرگسال یگذر از نوجوان هایو سال یو نوجوان یرشد و تکامل دوران کودک ،یو اجتماع یعلم هایبر اساس پژوهش (1
و  تیشخص یرگیبه شکل تواندیکه م ردگییقرار م یاجتماع هایاسترس و هااز جمله بحران یعوامل متعدد ریتحت تأث

 هایبرنامه اساس بر هاتمام نهادها و سازمان باًيتقر افتهيتوسعه  یرهادر کشو لیدل نیبزند. به هم بینسل آس نيا تيهو
 که به یرشد و تکامل سالم کودکان و نوجوانان فراهم کنند، موضوع یرا برا طيموظفند که تا حد امکان شرا یمشخص

و  یاجتماع ،یاسیس هاینبحرا عالوه،مغفول مانده است. به یاديگذشته تا اندازه ز هایدر کشور ما در دهه رسدمی نظر
را برجامعه حاکم کرده است.  یپر استرس فضای که هاستسال ر،یاخ یکرونا و بحران اجتماع یرگیمتعدد، همه یاقتصاد

 ینسل ... از جمله عوامل نيا یازهایبه ن توجهیو کم هاضیتبع یبرخ ،یتيحما هایبودن برنامه یموارد در کنار ناکاف نيا
 .دهندیم شيرا افزا یگروه سن نيا یتيهستند که نارضا

 

خانواده  لیشغل و تشک تیتثب ،افتني ،یو فکر یمعموالً با استقالل ماد یبه استقالل بزرگسال یکودک یگذار از وابستگ (2
 لینبود امکان ازدواج و تشک ،یکاریب ايمناسب  یشغل هاینبود فرصت لیدوره به دل نيشدن ا ی. طوالنشودیمشخص م

به عنوان  یاجتماع هایو شبکه یارتباط هایینوجوانان به فناور گسترده دسترسی. است زاخانواده و ... به شدت استرس
آنان فراهم  یرا برا ینما در سطح جهان آلدهيا اي آلدهيا یهابا نمونه سهيامکان مقا ،یزندگ ريناپذضرورت اجتناب کي
 .ديفزایب یاعتراض یو رفتارها یتينارضا زانیبر م تواندیکه م دهدیرا کاهش م ندهيبه آ دیو ام دکنیم

 

 نياست. اگر به ا یدوران نوجوان یاساس یازهایاز ن یشدن و مشارکت در امور اجتماع دهيد ،یبه استقالل، خودمختار ازین (3
خودش  یزندگ یاصل گريفرد باز نکهيحس ا ابد،يیم شيافزا یگانگیو ب یتوجه نشود، امکان بروز احساس رها شدگ ازهاین
از مراکز و  یاریجوانان و نخبگان در بس یاستعدادها ،تیکمتر از ظرف فادهو است گرايی. مقاومت در برابر جوانستین

 نسل است. نيا یو سرخوردگ یتيبروز نارضا لدالي از هاسازمان
 

 یفضا یجامعه ادامه داشته باشد. برقرار يیايو پو شرفتیتا پ رنديرا بپذ ینسل نیب یهاتفاوت ديبا نيمانند والد زنی هادولت (4
است. اعتراض  ديعقا لیاجازه نقد دادن و اجتناب از تحم د،يعقا دنیشن ازمندین هادگاهيد نيدرك ا یگفتگو و تعامل برا

 نياست. از ا یبه مشارکت در مسائل اجتماع ليو تما یرپذيتمسئولی حس دهندهنشان ننوجوانان و جوانا زآمیمسالمت
 استفاده کرد. طيبهبود شرا یبرا یزيرجلب مشارکت و برنامه ،ديدرك عقا ها،ینگران دنیشن یبرا توانیفرصت م
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 هایو رسانه یآموزش هایاز نهاد یاری. امروزه بسشودیساخته م یاز افراد مهم زندگ یافراد با الگوبردار تیرفتار و شخص (5
 یریشگیپ یبرا کهی دارند، در حال دیفضا تأک نيدر ا یو هشدار در مورد الگوبردار یمجاز یفضا یاغلب بر نقش منف یرسم
حق  تيصداقت، شفقت، رعا :مانند یقمصادي از روز مثبت و به یدر عمل الگوها ديمسئوالن جامعه با یمنف راتیثأت نياز ا

از  یرگیدرست بهره هایبر روش حال نیع کنند و در هئو اجتناب از خشونت ... ارا یريپذ تیمسئول ،یعذرخواه گران،يد
 .ندينما دیتأک یو اجتماع یامکانات ارتباط

 

نی درست و شفاف، مراقبت کند. اطالع رساجامعه احساس امنیت و رضايت ايجاد می ،رابطه میان نوجوانان وجود اعتماد در (6
گیری ی هستند که باعث شکلزنی، فرافکنی و ... از جمله عواملو حمايت، ايجاد فضای گفتگو و در مقابل اجتناب از برچسب

های مهمِ وجود رضايت دهد که يکی از شاخصمی جهانی نشانشود. مطالعات اعتماد در روابط میان مردم و مسئوالن می
از  ه و برخوردهای خشناز افراد جامع انگاری بخش زيادیو خشنودی در جامعه، اعتماد مردم به رفتار پلیس است. مجرم
 دهند.جمله عواملی هستند که میزان اعتماد به پلیس را کاهش می

 

سازی ظیر دوقطبینذ راهبردهای راديکال زند و اتخافراد جامعه آسیب میوجود فضای خشونت، به سالمت روان همه ا (7
های ها و نظرات طیفهپذيری و در نظر گرفتن خواستکند. انعطافجامعه بر سر موضوعات خاصی اين وضعیت را تشديد می

 تواند فضای تعامل را جايگزين تقابل کند.مختلف فرهنگی و اجتماعی می
 

گیران برای ران و تصمیمگذاتوانند ظرفیت علمی ارزشمندی را در اختیار سیاستنهادهايی هستند که میهای علمی، انجمن (8
ز نظر مسئوالن مغفول رسد اين ظرفیت ابهبود شرايط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و رفاهی جامعه قرار دهند. بنظر می

 شود.   جه میها کمتر به نظر آنها تومانده است و در تدوين قوانین و تصمیم

 
ناپذيری به جبران هایسیبآگیرد و شويم که تبعات سنگین اين وقايع دامن همه افراد جامعه را میدر پايان مجدداً يادآور می

ز تشديد و تداوم اين ها پیشگیری اکند. رسالت اصلی دولت، نهادهای حکومتی و ساير سازمانفرزندان اين سرزمین وارد می
ونت در جامعه، تقويت ی اسف بار آن است. به اين منظور کاربرد راهکارهايی جهت کاهش سطح تنش و رفع خششرايط و پیامدها

خصوص رکت جوانان بهفضای گفتگو و تحمل عقايد مختلف، نگاه به مسائل و موضوعات از ديد نسل جوان، توجه بیشتر به مشا
ها و حمايت بیشتر انوادهتوجه به نیازهای اقتصادی و اجتماعی ختر، های تحصیلی و شغلی عادالنهنخبگان جوان، ايجاد فرصت

درخواستمان . در اين راستا، پذير، ايجاد فضای نشاط و امید و ... جهت افزايش سطح رضايت در جامعه ضرورت دارداز اقشار آسیب
 وجوانان و جوانان دستگیرسازی نآزادآمیز در برخورد با معترضان، های مسالمتروش است که با کاربرد نياز مسئوالن محترم ا

 .ها کمک کنندبیبه کاهش آسو ...  انی شفافرسها، اطالعاعتراضشده در 

 

 هیأت مدیره انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
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