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خشونت خانگی یک آسیب اجتماعی است که به سالمت جسمی و روانی قربانیان و کل خانواده صدمه می زند و  اثرات آن می 
، اجتماعی و هیجانی کودکان و  ذهنی آن همچنین روي سالمت و رشد. تواند سالها حتی پس از توقف خشونت ادامه داشته باشد

نوجوانانی که شاهد و یا قربانی خشونت خانگی هستند  تاثیر گذاشته و یک عامل خطر براي سوء مصرف مواد و الکل، 
  . پرخاشگري و خشونت و  بزهکاري و انواع مشکالت روان شناختی  در بزرگسالی باشد

نگی می تواند اثرات  آسیب هاي وارده  را بطور قابل مالحظه اي کاهش بنابراین، شناسایی و مداخله اولیه در زمینه خشونت خا
این نه تنها براي آسایش قربانی بلکه براي رفاه و آسایش بچه ها و کل خانواده . داده و یا از وقوع مجدد آن پیشگیري کند

  .اهمیت دارد
بنابراین، افزایش . کارکنان مراکز بهداشتی باشندمراکز مراقبت اولیه ممکن است اولین نقطه تماس قربانیان خشونت خانگی با 

  . دانش  و مهارت کارکنان این مراکز براي شناسایی و انجام مداخالت اولیه روانی اجتماعی اهمیت زیادي دارد
اگرچه خشونت ممکن است نسبت به هر یک از اعضاي خانواده شامل همسر، فرزندان، فرزند خوانده ها، افراد مسن خانواده، 

راهنماي حاضر روي خشونت نسبت به زنان و کودکان  تمرکز داشته  و در انتها به صورت گیرد ولی ...تخدمین خانه و مس
خشونت نسبت به سالمندان اشاره  می شود زیرا آمارها نشان می دهد که این افراد بیشتر از سایر اعضاي خانواده در معرض 

  .خطر خشونت خانگی قرار دارند
ر ابتدا کلیات نظري مربوط به خشونت خانگی ارائه شده و در بخش دوم راهنماي شناسایی و مداخله مختصر در راهنماي حاض

  .توضیح داده می شود
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  
  
 
 

  شناسایی و مداخله اولیه مختصر –PHCخشونت خانگی در
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  مقدمه 
در تمام طبقات اقتصادي اجتماعی و است که درسرتاسر دنیا وجود دارد و شایع ترین شکل خشونت خانگی زنان خشونت برعلیه 

اتفاق گاهی وقتی زن حامله است و معموال در سال اول زندگی مشترك  خشونت. دیده می شودفرهنگی و اقتصادي و مذعبی 
و  خشونت در خلوت خانه اتفاق می افتد چون .و ممکن است سال ها طول بکشدشده و سپس سیکل خشونت شروع  می افتد

 بدرفتارينکنند، ن است آن را به عنوان یک چیز طبیعی در زندگی زناشویی بپذیرند و در مورد آن صحبت بسیاري از زنان ممک
ولی خشونت . نیاورندر ا نیز به دست کمک و حمایت الزم مانده و لذا زنان قربانی یک مشکل مخفی و پنهان باقی  ممکن است

براین ابن. سکوت زنان است ناولین قدم براي مقابله با آن شکستبرعلیه زنان یک مشکل اجتماعی است و نه صرفا خانوادگی و 
روانی  عالئم و نشانه هاي هاي بالینی اثرات جسمی وباید نسبت به شتی بویژه پزشکان و روان شناسان کارکنان مراکز بهدا

ت حمایتی و روانی اجتماعی الزم داده و خدمابدرفتاري آگاه بوده و در صورت مشاهده این موارد، بدرفتاري را مورد ارزیابی قرار 
  . را ارائه دهند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  خشونت بر علیه زنان
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 خشونت برعلیه زنان و انواع آن تعریف 

 اعمال براي خانواده اعضاي از یکی توسط که است هیجانی و روانی جنسی، جسمی، بدرفتاري الگوي کی خانگی خشونت
 بطور که دارد رفتاري به اشاره رفتاري الگوي اصطالح یک. گیرد می صورت به سایر اعضاي خانواده نسبت قدرت، و کنترل
، براي مثال به دلیل یک استرس حاد و موقتی، در خانواده اتفاق می افند،  بار یک فقط که اي حادثه لذا و افتد می اتفاق مکرر

براي کنترل و تسلط بر عضودیگر خانگی رفتارهایی است که یک عضو خانواده  خشونتبنابراین . شود نمی محسوب رفتاري بد
  خانواده انجام  می دهد

 برعلیه زنان انواع خشونت .خشونت بر علیه زنان  ، الگویی از بدرفتاري است که به منظور کنترل و تسلط بر زنان صورت می گیرد
هیجانی، جنسی، اجتماعی، اقتصادي نیز می / نیست و شامل انواع بدرفتاري روانی جسمی خشونت شامل فقط و داشته مختلفی

  . شود که در زیر به نمونه هاي خاص این موارد در مورد زنان اشاره می شود
 
 جنسی بدرفتاري  

  .گیرد می صورت همسر موافقت و رضایت بدون که است جنسی عمل یا رفتار هر جنسی بدرفتاري
 جسمی خشونت به توسل بدون یا با جنسی رابطه به همسر کردن مجبور  
 نیست راحت آن با یا ندارد دوست را آن وي که جنسی عمل به همسر کردن مجبور 

 که تحقیر کننده و دردناك است  جنسی عمل به همسر کردن مجبور 

 استبدرفتاري کرده او  و یا پس از اینکه با است بیمار  او  مجبور کردن همسر به رابطه جنسی وقتی 
  
 هیجانی/ بدرفتاري  روانی  

با ترس و  باعث می شودیا را کاهش می دهد و  زن  که اعتماد بنفس  و عزت نفس است  هر رفتاريهیجانی / خشونت روانی
   .وحشت زندگی کند 

 اقوام و دوستان، دست انداختن و مسخره کردن زن در خلوت خانه یا در حضور فحاشی 
  ،اقوام و دوستان همسرتوهین و اهانت به خانواده 
  همسر ایراد گرفتن مداوم از هر عقیده و یا کار 
  آید براي هر مشکلی که در خانواده پیش میهمسر سرزنش کردن و مقصر دانستن 
  یا رفتار اغواگرانهخیانت به همسر متهم کردن 
  همسر بی توجهی و فاصله گرفتن از 
 چاقو مثل سالح از استفادهیا  فیزیکی خشونت به تهدید 
 کند ترك اورا که صورتی در همسر و خود، بچه ها به زدن صدمه به تهدید 
 کند ترك را او که صورتی در او به ها بچه ندادن به تهدید  

  

 کلیات نظري - بخش اول
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 بد رفتاري اجتماعی  
  :  می شود وي را محدود می کند و باعث منزوي شدنزن  روابط و فعالیت هاي اجتماعی هر رفتاري که 

  آمد با پدر و مادر و اقوام و آشنایان و رفت تماس تلفنی و محدود کردن و یا جلوگیري از 
 جلوگیري از فعالیت هاي اجتماعی مانند شرکت در جلسات مذهبی، کارهایی خیریه ، فرهنگسراها و غیره 
 جلوگیري از ادامه تحصیل و یا سر کار رفتن 
 بیرون رفتن جلو گیري از تنها 

  
 یا اقتصادي  بدرفتاري مالی  

  :  را از نظر مالی تحت فشار قرار می دهدزن  بدرفتاري مالی، رفتاري است که
 ندادن پول کافی براي خرید مایحتاج روزانه 
 دزن خرج می کن حساب کشیدن براي هر ریالی که 
  همسرندادن پول براي مصرف شخصی 
 آن موافق نیست که باوي اسناد مالی که  به امضاي چک، سفته  و یا  همسر  مجبور کردن 
  به زندگی با حداقل ها همسر سر کار نرفتن و مجبور کردن 
  از اموال و دارایی هاي همسرسوء استفاده 

 
 

 ها در مورد خشونت بر علیه زنان و واقعیتباورهاي غلط 
یک سري باورهاي غلط در مورد خشونت برعلیه زنان وجود دارد که  ممکن است موجب ادامه خشونت شده یا مانع از انجام 

  :در زیر به برخی از این موارد اشاره شده است. اقداماتی براي جلوگیري از آن شود
  

  خشونت  برعلیه زنان مختص طبقات اقتصادي اجتماعی پایین جامعه است: باور غلط )1
تحصیالت  و با هر سطح  و ممکن است در هر خانواده ه اينبوده  خشونت برعلیه زنان محدود به یک طبقه اقتصادي اجتماعی: واقعیت  

  اتفاق می افتدجاي دنیا عالوه براین، آن منحصر به قوم و نژاد خاصی هم نیست و در همه . و یا درآمدي اتفاق بیفتد
  
  ، اقدام به خشونت می کنند تحت تاثیر مواد هستندیا مست و وقتی  مردان : باور غلط )2

ي  ش دهند ولی همهگري و خشونت را افزایممکن است احتمال پرخاشبویژه الکل برخی مواد درست است که : واقعیت
همچنین ترك مواد نیز الزاما با کاهش یا برطرف . کنند ي افراد خشن نیز مواد مصرف نمی ر نیستند و همهمعتادان پرخاشگ

    .رفتارهایشان هستند افراد تحت هر شرایطی که باشند مسوولبنابراین، . شدن خشونت همراه نیست
  نه اجتماعی خانوادگی  است و -این یک موضوع شخصی: غلط باور )3
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زن باید مطیع شوهرش باشد و زن خوب کسی است که   این باور غلط اغلب مبتنی بر این باور سنتی است: واقعیت
زن و مرد در تمام جنبه  که ولی واقعیت این است. خانوادگی اش را به دیگران نمی گوید و مثل یک راز حفظ می کند مشکالت 

امنیت جسمی و روانی مطرح است هیچ چیز  سئلهوقتی م و هیچ تبعیض و خشونتی قابل پذیرش نیست، ها برابر هستند 
یکی از . از افراد مورد اعتماد و ذي صالح کمک بگیرید شانهای بچهباید براي تامین امنیت خود و زنان . شخصی وجود ندارد

خشونت . حافظ این حقوق انسان ها باشد باید است که در امنیت و بدون ترس زندگی کنند و قانون این حقوق اساسی هر انسانی
  .و ربطی به نوع رابطه افراد با هم نداردخانگی جرم است 

  و حق دارد زن و بچه اش را  تنبیه کندمرد رئیس خانواده است : باور غلط )4
این یک باور سنتی در برخی اقوام و خرده فرهنگ هاست که مرد می تواند براي مدیریت رفتار زن و بچه اش حتی آنها را کتک  :واقعیت  

  .امنیت زندگی کنددر حالیکه هیچ کس حق خشونت و بدرفتاري با دیگران را نداشته و هر انسانی حق دارد بدون ترس و با . بزند
  حتما زن یک کاري می کند که موجب عصبانیت شوهرش می شود: باور غلط )5

ها و یا کارها ممکن است موجب عصبانیت شود ولی عصبانیت یک موضوع است و  درست است که بعضی حرف: واقعیت
کس  طبیعی نیست و هیچگري اصال جان طبیعی است ولی خشونت و پرخاشکه عصبانیت یک هی درحالی. خشونت موضوع دیگر

کس حق ندارد از آن به  مشکالت در هر ارتباطی وجود دارد و هیچ. حق ندارد به صرف عصبانی بودن به دیگران صدمه بزند
   .اي براي خشونت استفاده کند عنوان عذر و بهانه

  بعضی آدم ها وقتی عصبانی می شوند نمی توانند خود را کنترل کنند: باورغلط )6
افرادي که مرتکب خشونت می شوند معموال آگاهانه انتخاب می کنند که با قربانی بدرفتاري کنند و  به همین دلیل است که   :واقعیت    

اغلب با کسانی که زیر دست وي معموال این افراد از طرف دیگر، . بیشتر اوقات وقتی  این کار را انجام می دهند که شاهدي وجود ندارد
این واقعیت نشان می دهد که . رل دارد مثل زن و بچه، بدرفتاري می کند و نه با دوستان، همکاران و یا رئیسشهستند و یا روي آنها کنت

  .روي بدرفتاري و شدت و نوع آن کنترل داردآنها 
  

 سیکل خشونت در زندگی زناشویی
  .توضیح داده شده است این مراحل در زیر. افتد تدریج و طی مراحلی اتفاق می معموال خشونت در زندگی زناشویی به

  ماه عسل. 1
این توجه رسد و زن از  نظر می مرد عاشق و عالقمند به. در آغاز زندگی مشترك اکثر زن و شوهرها رفتار خیلی خوبی با هم دارند

  . برد و عالقه لذت می
  ها و بروز تنش شروع اختالف. 2

پذیر شود و سر هرچیز کوچکی  مرد ممکن است بدخلق و تحریک. کم روابط زناشویی دچار تنش شود با گذشت زمان ممکن است کم
کند که شوهرش هر آن ممکن  شود و احساس می کم  نگران می زن کم. از قیافه، حرف زدن، رفتار یا خانه داريِ همسرش ایراد بگیرد

هل دادن (خفیف فیزیکی گري کالمی یا انفجارهاي خفیف خشم بصورت پرخاشد ممکن است در این مرحله مر. است منفجر شود 
  . داشته باشد) مالیم یا سیلی زدن
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  خشونت جدي. 3
ها،  این صدمات ممکن است به صورت شکستگی. شود که موجب صدمه دیدن جدي زن می طوري شود به در این مرحله خشونت تشدید می

  .گیرد اي هم وجود داشته باشد معموال مورد غفلت یا بدرفتاري قرار می اگر بچه. سطحی یا عمیق باشد هاي ا و جراحته ضرب دیدگی
  ماه عسل دوباره. 4
دهد که دیگر هرگز این کار را  کند و قول می کند،  معذرت خواهی می اش احساس گناه می گريخاطر خشونت و پرخاش مرد به 

تواند  گوید او را خیلی دوست دارد و بدون او نمی کند،  می کند،  ابراز عالقه می رفتار میدوباره مثل اوایل ارتباط . تکرار نکند
ما معموال این ماه عسل چندان طول . زند کند باور کند که همسرش تغییر کرده و دیگر به او صدمه نمی زن سعی می. زندگی کند

  .شود کشد و دوباره مرحله بروز تنش و خشونت تکرار می نمی
سیکل ممکن است در زندگی زناشویی یک مرد و زن،  بارها و بارها تکرار شود و معموال نیز با هربار تکرار،  هم سرعت این 

  .یابد شود و هم شدت خشونت افزایش می تر می انتقال از یک مرحله به مرحله دیگر بیش
  

  
  خشونتعلل و عوامل موثر بر 

که هرچه تعداد علت واحدي نداشته و محصول تعامل پیچیده یک سري عواملی است که خشونت خانگی مثل سایر مشکالت روانی اجتماعی، 
در زیر مهمترین عواملی که احتمال ارتکاب خشونت و یا قربانی . یابد این عوامل بیشتر باشد احتمال بروز خشونت نیز افزایش می

  :خشونت بودن را در خانواده ها افزایش می دهد آمده است
   
  دهد؟ احتمال ارتکاب خشونت را افزایش میچه عواملی  

نیاز شدید به اعمال قدرت و کنترل . عوامل مختلفی ممکن است در خشونت و بدرفتاري مردان با خانواده شان نقش داشته باشد
و مواد از هاي روانی، سابقه قبلی درگیري و زد و خوردهاي زیاد ، فقر و دوري از جامعه و مصرف الکل  دیگران، مشکالت و بیماري

در مورد خشونت خانگی انجام شد نشان داد اعتماد به نفس پایین، بیکاري یا  ایران که درنتیجه تحقیقی . مهمترین این عوامل است
درآمد کم، تحصیالت پایین، سابقه بزهکاري و پرخاشگري در نوجوانی، تجربه خشونت در کودکی یا دیدن رفتارهاي پرخاشگرانه پدر 

همچنین نتیجه این تحقیق نشان داد که رابطه . عی از عواملی است که احتمال خشونت در مردان را افزایش می دهدو انزواي اجتما
درصد مردانی که مرتکب  50-25در واقع آمارها نشان می دهد که . قوي بین مصرف الکل و مواد و خشونت در خانواده وجود دارد

کل و مواد دارند و شدت خشونت در آنها بیشتر از مردانی است که مواد شوند سوء مصرف ال خشونت نسبت به همسرانشان می
  .در جدول زیر مهمترین عواملی که موجب خشونت در مردان می شود، آمده است. مصرف نمی کنند
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 تر ممکن است در معرض خشونت قرار گیرند؟ چه افرادي بیش  

زنان و کودکان و نیز سلمندان در هر موقعیت اقتصادي و اجتماعی ممکن است قربانی خشونت و بدرفتاري  شوند ولی یک 
انجام شد نشان داد جوان بودن و یا پایین  در ایرانبراي مثال نتیجه تحقیقی که . دهد سري عوامل این احتمال را افزایش می

یین، شاغل نبودن و نداشتن استقالل مالی،  باردار بودن، تعداد بیشتر بچه ها، بودن سن زن در هنگام ازدواج، تحصیالت پا
  .بیماري یا معلولیت و شاهد خشونت خانگی بودن از جمله مهمترین این عوامل است

  
  

  اجتماعی و محیطی خطر عوامل -عوامل خطر فردي                                       ب -الف
  فقدان حمایت از سوي خانواده -                                       جوان بودن           -
  هاي اجتماعی فقدان حمایت -نداشتن استقالل مالی                                     -
  هاي قانونی فقدان حمایت - عزت نفس پایین                                           -
  فشارهاي اجتماعی و فرهنگی براي حفظ  -احساس شرم، گناه و درماندگی                        -

  عوامل فردي -الف
  عزت نفس پایین و عدم اعتماد به دیگران  -
  عدم پذیرش مسئولیت اشتباهات خود -
  و سرزنش دیگران 
  نیاز شدید به اعمال قدرت وکنترل در روابط  -
  احساس مالکیت نسبت به همسر -
  اعتقاد به باورهاي سنتی مبنی بر مطیع و - 
  فرمانبردار بودن زنان  

  نوسانات خلقی شدید -
  تحمل پایین استرس -
  فقدان مهارت مقابله سالم با استرس  -
  عدم کنترل هیجان هایی مانند خشم و عصبانیت -
  اعتقاد به برتري مردان نسبت به زنان -
  سابقه  قبلی خشونت و پرخاشگري -
  هاي ضداجتماعی مثل قانون شکنی،  ویزگی -

  ...هاي زیاد و دعوا و درگیري
  سوءمصرف الکل و مواد -

  عوامل اجتماعی و محیطی - ب
  وجود سوءمصرف مواد و خشونت در خانواده اصلی -
  بودن در کودکیشاهد یا قربانی خشونت خانگی  -
  مشکالت جسمی و روانی در خانواده -
  ها و اختالفات شدید خانوادگی تعارض -
  فقر و بیکاري -
  استرس در محیط کار و خانواده -
  انزواي اجتماعی -
هنجارهاي اجتماعی که برتري و اعمال کنترل   -

  کند مردان بر زنان را تایید می
هنجارهاي اجتماي که بصورت ضمنی خشونت  -

کند مانند موجه  مردان نسبت به زنان را تایید می
  دانستن خشونت  براي تنبیه زن خیانت کار
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  افسردگی                                                     زندگی زناشویی -
  انزواي اجتماعی خانواده -هاي ارتباطی کافی                      نداشتن مهارت -
  یا جسمی فرزندان و سالمندانمعلولیت ذهنی  -
  زنان وابسته با الکل و مواد -
  بارداري رن  -
  
  
  
  

  

  
  

  آثارخشونت خانگی
  

که اثرات خشونت خانگی روي همه افراد خانواده اثر می گذارد  و گاهی آسیب هاي ناشی از آن بقدري جدي و عمیق است 
پدر خود  براي مثال همانطور که در باال گفتیم مردانی که در دوران کودکی مورد خشونت. عمر با فرد باقی می ماندآن تا آخر 

قرار گرفته اند و یا شاهد وجود خشونت و پرخاشگري در خانواده خود بوده اند بیشتر امکان دارد که در بزرگسالی تبدیل به افراد 
انی که در کودکی مورد بد رفتاري قرار گرفته اند و یا مرتب شاهد بدرفتاري  پدر با از طرف دیگر زن. پرخاشگر و خشن شوند

در زیر به اثرات خشونت . مادرشان بوده اند بیشتر امکان دارد که در بزرگسالی قربانی خشونت شوند و در مورد آن سکوت کنند
  :روي زنان اشاره شده است

 و توهین شنیدن از هر کسیکتک خوردن، تحقیر شدن . یار دردناکی استمورد خشونت و بدرفتاري قرار گرفتن تجربه بس
روي  ایراننتیجه تحقیقی که در  .ود دارد، خیلی دردناك استجبخصوص از کسی که از او انتظار حمایت و محبت و عاطفه و

زنانی که مورد خشونت همسرانشان قرار گرفته بودند نشان داد که مشکالت اعصاب و روان در آنها زیاد دیده می شود و این 
به طور کلی اثرات خشونت برعلیه زنان را می . حاکی از آن است که خشونت روي سالمت روان زنان تاثیر زیادي می گذارد

 :قسیم کردتوان به دو دسته کلی جسمی و روانی ت
انواع شکستگی ها و ضرب دیدگی هاي قسمت هاي مختلف بدن ، کبودي ها، زخم ها و خراشیدگی،  -اثرات جسمی )1

، دردهاي عضالنی، سوختگی هاي سطحی و عمیق و صدمه دیدن اندام هاي داخلی بدن ) واژینال و مقعدي( عفونت ها 
  ط جنین و زایمان زودرسشامل کلیه، طحال ریه، مجاري ادرار و دستگاه تناسلی، سق

عوارض روانی خشونت بسیار متعدد و متفاوت بوده و شامل انواع مختلفی از مشکالت مانند اضطراب،   - اثرات روانی )2
ترس، خشم ونفرت، ناامیدي و افسردگی، احساس حقارت ، درماندگی و عدم اعتماد بنفس و  احساس تنهایی و در موارد 

همچنین از دیگر اثرات خشونت، می توان . شود )PTSD(الل استرس پس از سانحه شدید است ممکن است منجر به اخت

و انزواي اجتماعی و یا وجود یک فرد معلول و یا بیمار در خانواده احتمال خشونت  ، بیکاريفقر توجه داشته باشید که اعتیاد ،
کنید باید احتمال وجود خشونت خانگی را ارزیابی کرده وقتی با این خانواده ها کار می بنابراین، . خانگی را افزایش می دهد

 .هاي مقابله و کنترل این وضعیت را بیاموزید و به افراد آسیب پذیر روش
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به انواع مختلف دردهاي روان تنی مانند سردردهاي مزمن، مشکالت گوارشی، مشکالت تنفسی و یا سایر بیماري هایی 
  .  "از اعصابتان است "اشاره کرد که هیچ علت  پزشکی ندارند و پزشکان این جمله متعارف  را به بیماران می گویند 

  
  زنان در یک ازدواج خشونت بار می مانند؟چرا 

  
. بدرفتاري وجود دارد باقی می ماند گاهی این سوال براي افراد پیش می آید که چرا یک زن در رابطه اي که در آن خشونت و

نان ز.گیرند کار اصال  آسانی نیست گیري براي جداشدن و طالق براي هیچ زنی ازجمله زنانی که مورد خشونت قرار می تصمیم
بنابراین . به دالیل متعددي ممکن است به زندگی با یک مردي که خشونت دارد، ادامه دهند که برخی از آنها در زیر آمده است

  .ادامه زندگی با یک مرد خشن به این معنا نیست که اوضاع آنقدرها هم بد نیست و یا خشونت خیلی جدي نیست
 

 و نه خشونت  –گاهی زن ممکن است به رغم خشونتی که تجربه می کند، همسرش  - عالقه به همسر و امید به تغییر
برخی نیز خوش بینی بی دلیلی . ست داشته باشد و یا ممکن است نگران باشد اگر او را ترك کند، آسیب ببیند.دو –او را 

 .ددارند که اوضاع در آینده بهتر خواه شد و کوچک ترین نشانه اي را حاکی از آن می دانن

 گاهی بد رفتاري هیجانی و روانی، که اصوال با هدف از بین بردن  - کاهش اعتماد بنفس به دلیل تجربه بدرفتاري
علت خشونت من هستم و من "اعتماد و عزت نفس طرف مقابل صورت می گیرد منجر به این باور در زنان می شود که 

  "خودم و بچه هایم  برآیمبدون او  نمی توانم از پس زندگی   "و یا  "مستحق آن هستم
 فکر می کنند قادر به تغییر آن نیستند گاهی وقتی افراد در موقعیت هاي دردناك هستند و  -انکار و حداقل سازي

دو تا از مهمترین این مکانیزم . ممکن است متوسل  به مکانیزم هاي دفاعی شوند تا  تحمل آن موقعیت را راحت تر کند
مثال زن ممکن است بگوید همه زن و شوهرها  دعوا می کنند و تو دعوا هم . ي بدرفتاري استها،  انکار و یا حداقل ساز

  .یا رفتار وي آنقدرها هم بد نیست! که حلوا خیر نمی کنند
 وقتی زنان شغلی ندارند و کاري هم بلد نیستند و از هیچ حمایت مالی برخوردار نیستند، ، احتمال جدایی  -وابستگی مالی

مجموعه این شرایط ممکن است  موجب شود زن به این نتیجه برسد که ترك همسر موجب یک زندگی . کمتر می شود
  در رابطه بماندبنابراین ترجیح بدهد همراه با فقر براي خود و بچه هایش می شود و 

 و  فرهنگ یک مجموعه از نگرش ها، ارزش ها و باورهاي اجتماعی است که رفتارها - باورهاي فرهنگی و اجتماهی
زنانی  .برخی از ارزش ها و نگرش ها ممکن است خشونت را تقویت کنند. نقش هاي خانوادگی و اجتماعی را تعیین می کند

که در فرهنگی زندگی می کنند که خشونت مردان را مجاز شمرده و این باور را در آنها تقویت می کند که هر رنج و دردي 
  .کار سختی براي ترك کردن رابطه داشته باشند ممکن است) لباس سفید( تحمل کنند باید را 

 برخی از زنان ممکن است معتقد باشند که اگرچه همسرشان با او بدرفتاري می کند ولی پدر  -رفاه و امنیت بچه ها
نسبتا خوبی براي بچه هایش هست و بنابراین بهتر است بخاطر بچه ها و رفاه و آسایش آنها هم که شد به زندگی با او 

از طرف دیگر مردان بدرفتار اغلب تهدید می کننند درصورت طالق، بچه ها را از مادر می گیرند و یا اجازه . دهد ادامه
  . مالقات به او را نمی دهند و این ممکن است موجب ادامه زندگی شود
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 گاهی زنان اصال قوم و خویش و  - نداشتن جایی براي رفتن و عدم دسترسی به حمایت هاي اجتماعی
گاهی هم منابع اجتماعی حمایت کتتده . ندارند و یا اگر هم داشته باشند از تصمیم او براي جدایی حمایت نمی کنند دوستی

بنابراین، این نداشتن سرپناه و احساس بی پشت و پناهی ممکن . در محیط زندگی وي وجود ندارد و یا او از آن اطالع ندارد
  .است باعث شود  در رابطه بمانند

 گاهی همسر تهدید می کند در صورت جدایی باالیی سر او، بچه ها  - براي خود، فرزندان یا خانواده احساس خطر
بنابراین تهدیدها . و یا خانواده اش می آورد و در حقیقت نیز احتمال خشونت مردان معموال در هنگام جدایی افزایش می یابد

  .عث شود فرد در رابطه زناشویی بماندو یا حوادث واقعی که در گذشته اتفاق افتاده، ممکن است با
  

    
  :دارد که باید مورد توجه قرار گیردر کار با قربانیان خشونت شش اصل اساسی وجود د

  اگر وضعیت بحرانی وجود دارد مداخله در و  لویت قرار داشته باشدوامنیت قربانی باید همیشه دراتضمین
 بحران صورت گیرد

  قربانی باشدهدف مشاوره باید توانمندسازي 
 قربانی هرگز نباید براي مورد خشونت قرارگرفتن سرزنش شود 
  در موجود اجتماعی روانی و قانونی هاي حمایت نیز و مراجع حقوق مورد در کافی اطالعاتمشاور باید 

 دهد ارجاع صالح ذي مراجع به را وي یا و داده قرار قربانی دراختیار را جامعه
  امنیت کودکان و نوجوانان وجود دارد این موارد باید مستند شود و البته حفظ وقتی نگرانی هایی در مورد

 امنیت آنها نیز مورد توجه اساسی قرار بگیرد
 تشویق مراجع براي جدایی و طالق وظیفه کارکنان مراکز بهداشتی نیست 
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هدف اولیه مشاوره شناسایی و  .در موارد خشونت بر علیه زنان آمده استمشاوره مختصر در این قسمت راهنماي عملی انجام 
 .ارزیابی سطح خطر خشونت، تضمین امنیت مراجع و فرزندان و شناسایی نیازهاي مراجع در زمینه هاي مختلف و ارجاع است

خود تصمیم آگاهانه اي بگیرند و سالمت جسمی و در مورد موقعیت زندگی هدف بعدي، توانمند سازي مراجعان است تا  بتوانند 
براي حفظ امنیت خود و افراد در معرض خشونت، نابراین هدف مشاوره خشونت خانگی کمک به ب .روانی خود را بهبود بخشند

ن آمدن از نقش قربانی و کسب قدرت درونی براي مقاومت در برابر قربانی شدن است فرزندان و توانمند سازي آنها براي بیرو
براي این  مجود در جامعه،  حفظ امنیت آنها و فرززندانشان و کمک به آنها براي استفاده از سایر منابع حمایتی و اجتماعیاگرچه 

  . توانمند سازي الزم است
  

اقداماتی که شما به عنوان کارشناس سالمت روان براي انجام یک مشاوره مختصر خشونت خانگی باید انجام  اهمبنابراین، 
   : دهید شامل موارد زیر است

  و تعیین سطح خطر  غربالگري تکمیلی خشونت برعلیه زنان) 1
  افزایش آگاهی زنان  در مورد خشونت خانگی، انواع و پیامدهاي آن) 2
  احتمالی آتی براي انجام اقداماتی جهت پیشگیري از بروز خشونت و تامین امنیت خود و فرزندان هنگام بروز خشونتبرنامه ریزي ) 4
  مراکز اورژانس اجتماعی و مداخله در بحران و نحوه تماس و یا مراجعه به این مراکز در مواقع مورد نیازارائه اطالعاتی در مورد ) 5
  این موسساتارجاع زنان به ارائه اطالعات در مورد سازمان هاي حمایت روانی اجتماعی و  قانونی و ) 6
  ان به مراکز تخصصی براي مشکالت جسمی و روان پزشکی و نیز مشاوره هاي تخصصی در زمینه خشونت خانگیار جاع زن) 7
  توانمندسازي زنان در معرض خشونت و یا قربانی خشونت) 8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 راهنماي شناسایی و مداخله اولیه در خشونت برعلیه زنان
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  : اهداف

 غربالگري تکمیلی خشونت بر علیه زنانبرفراري ارتباط و  .1
 آموزش روانی اجتماعی خشونت خانگی .2
 ) و فرزندان( امنیت براي مراجع برنامه طراحی ارزیابی سطح خطر و  .3
  ارجاع مناسب .4
 

  مروري بر جلسه اول
با مراجع، غربالگري تکمیلی خشونت انجام شده و پس از آن اطالعاتی در مورد  مناسب در این جلسه ابتدا با برقراري یک ارتباط

سپس سطح خطري که مراجع را تهدید می کند، ارزیابی شده . حقوق مراجع و انواع و آثار خشونت در اختیار وي قرار داده می شود
لسه، ارجاعات مناسب براي رفع سایر نیازهاي در آخر ج. و براساس نی براي تضمین امنیت مراجع و نیز فرزندان ریخته می شود

  .مراجع انجام می گیرد
 

  
 برقراري ارتباط  .1

و این بویژه در مشاوره خشونت خانگی اهمیت ویژه اي  برقراري ارتباط مناسب با مراجع است ، هر مشاوره اي انجام پیش شرط
قداماتی براي امنیت و رفاه و ارزیابی خشونت و انجام امشاوره خشونت خانگی شامل فراهم آوردن فرصت مناسبی براي . دارد
در کار روي خشونت . براي این منظور ابتدا باید بتوانید ارتباط مناسبی را با مراجع برقرار کنید. ش افراد و فرزندانشان استآسای

حظات اختصاصی در مشاوره یک سري مالبه ،  )پیوست را مالحظه کنید(  باید عالوه بر استفاده از مهارت هاي عمومیخانگی 
 .خشونت توجه داشته باشید تا بتوانید ارتباط مناسبی را با او برقرار کنید و کار مشاوره را انجام دهید یا قربانی با زنان در معرض

ز بسیاري از قربانیان خشونت خانگی علی رغم نیاز زیادي که به مشاوره دارند ممکن است به دالیل مختلف مانند ترس ازیرا 
بنابراین . تمایلی به صحبت در مورد این موضوع نداشته باشندقرار گرفتن و یا تجربه جدي گرفته نشدن،  همسر، مورد سرزنش

چنین براي ایجاد  .بدون نگرانی در مورد مسائلش صحبت کندبتواند باید محیطی آرام و امن و راحت فراهم کنید تا بیمار شما 
  :است ارتباطی توجه به نکات زیر ضروري

  
 باید اتاق جداگانه اي به مشاوره اختصاص داده شود تا بیمار مطمئن  .مشاوره را در یک محیط امن و خصوصی انجام دهید

همچنین سعی کنید هم سطح با بیمار بنشینید تا بیمار با شما احساس راحتی بیشتري . صحبت هایش شنیده نمی شود شود
 . براي مثال پشت یک میز بزگ ننشنینید. کند
 که رازداري حتما بدهید طمینان اضیح داده و به وي براي مراجع تورا  و البته محدودیت هاي آن اصل اخالقی رازداري

 . حفظ خواهد شد

 جلسه اول
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  همزمان  نباید و باید در مرکز دیگري صورت گیردالزم است با همسر قربانی خشونت نیز مشاوره انجام شود این کار اگر
امنیت قربانی به خطر می افتد چون ممکن  انجام شود در یک مرکز این کار  اگر. بینیدبرا در یک مرکز همسر وي بیمار و 

 .و یا همسر نگران انتقال صحبت هایش به همسرش باشد است فرد خشن اتفاقی بیمار را ببیند
  و  انواده نیز حضور داشته باشنداعضاي خبا مراجع تنها صحبت کنید مگر اینکه خود مراجع تمایل داشته باشد فرد دیگري از 

  خطري که مراجع را تهدید می کند، نشود مانع از ارزیابی دقیق سطح وي  حضور
 او گوش می دهید و آن را باور دارید اي به بیمار نشان دهید که به حرف ه 

 اجتناب کنید چون این کار به  براي ماندن در یک رابطه توام با خشونت  از سرزنش کردن آشکار یا ضمنی قربانی خشونت
 .  . ایجاد رابطه درمانی صدمه می زند

 بدهیداو  را به  زیر  و پیام هاي مهم نشان دهید ربیما شرایط با خود را  همدلی و درك:  
 ،او ممکن است همیشه بهانه اي  .تو مسئول کارها و رفتار خودت هستی تو مقصر چیزي که اتفاق می افتد نیستی

او تنها کسی است که می تواند رفتارش را . براي رفتار خود پیدا کند ولی تو نباید مسئولیت کارهاي او را قبول کنی
 . تغیییر دهد و این مسئولیت تونیست

 تو مستحق این رفتار نیستی  
  نشان می دهد که تو می خواهی به خودت تو زن شجاعی هستی که این قدم بزرگ را برداشتی و به مرکز آمدي این

 و بچه هایت کمک کنی
  ،من  با او بمانی و یا او را ترك کنیبه تو هستم و صرف نظر از اینکه  براي کمک همیشه  من اینجاتو تنها نیستی

 همیشه از تو حمایت می کنم
  

  
 خشونت خانگی یلی غربالگري تکم .2
  

پس از برقراري راپورت باید یک ارزیابی غربالگري را براي زنانی که در غربالگري اولیه خشونت خانگی، مثبت شده اند، انجام 
این پرسشنامه . براي این کار می توانید از غربالگري تکمیلی خشونت برعلیه زنان که در پیوست آمده است، استفاده کنید. دهید

در معرض آن قرار دارد، بهتر بشناسید، میزان و فرزندانش کند تا ماهیت خشونتی را که مراجع  عالوه براینکه به شما کمک می
در واقع، هدف این ارزیابی تکمیلی، روشن شدن نوع و . برخورداري وي را از حمایت هاي روانی اجتماعی نیز مشخص می کند

آنجایی که در اغلب موارد خشونت برعلیه زنان با خشونت همچنین از . فراوانی خشونت و تعیین نیازها و خدمات مورد نیاز است
اجرا کنید تا بتوانید در نسبت به فرزندان همبستگی باالیی دارد، توصیه می شود پرسشنامه غربالگري بدرفتاري با فرزندان را نیز 

  . صورت وجود بدرفتاري با کودکان، آن را شناسایی و اقدامات ضروري را انجام دهید
  

 شونت خانگی در زنانی که جواب غربالکري اولیه آنان منفی بوده استارزیابی خ
  

 هاي شاخص به باید مشاور بنابراین وجود خشونت را انکار کنند، غربالگري اولیه، در است ممکن ربانی خشونت زنان ق چون
تا بتوانید به زنانی که به هر دلیلی ترجیح می دهند در این مورد حرف نزنند،  باشد داشته توجه گرفتن قرار خشونت مورد

  . در زیر عالئم و نشانه هاي وجود خشونت احتمالی آمده است. کمک کنید
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 صدمات جسمی 
   :شما باید به خشونت خانگی فکر کنید اگر

  ممکن همچنین . روي صورت، بینی و یا لب هایش دارد...زنی را می بینید که جاي زخم، سوختگی، کبودي و
 را در او مشاهده کنید است جاي سوختگی با سیگار ، شکستگی بینی، فک یا دست و پا 

 و نقیض  زنی را می بینید که از توضیح در مورد علت صدمات و آسیب هاي جسمی، طفره می رود، پاسخ هاي ضد
  "...از پله افتادم، صورتم به در خورد، سرم گیج رفت و افتادم و  " می گوید براي توجیه این مواردمی دهد و یا 

 و  بارداري وي طبیعی بوده  زنی را می بینید که سقط جنین بی دلیل یا زایمان زودرس داشته در حالیکه تابحال
 سایقه مشکالت قبلی در این زمینه نداشته است

 نامتناع کرده و یا مرتب آدرمان آسیب ها و صدمات جسمی اش نی را می بینید که از رفتن پیش پزشک براي ز 
 . دازدنا یرا به تاخیر م

 ر آسیب ها و صدمات مختلف به مرکز مراجعه می کندطزنی را می بینید که بطور مکرر بخا 
 

 صدمات روان شناختی  
  :شما باید به خشونت خانگی فکر کنید اگر

 ،مشکالت خواب، کاهش تمرکز و حافظه، کاهش اشتها و خستگی مزمن  کمردرد، زنی را می بینید که از سردرد
 شکایت می کند و دلیل طبی خاصی براي آن وجود ندارد

 شکایت می کند یزنی را می بینید که از اضطراب و عالئم آن مثل تپش قلب و تنگی نفس و حمالت اضطراب 
 به خودکشی خودکشی فکر می کند و یا قبال اقدام ، به دارد  رده است، اعتماد بنفس پایینیزنی را می بینید که افس

 کرده و یا شروع به مصرف مواد کرده است
  ،مشکل در رابطه جنسی یا مشکل با خانواده همسر زنی که از مشکالت زناشویی مانند جرو بحث هاي مکرر، خیانت

 . شکایت می کند
  

یجاد ارتباط توام با اعتماد با مراجع و توضیح اصل رازداري ، ابتدا با چند سوال وجود خشونت خانگی را در چنین مواردي پس از ا
چون خشونت بر  "براي ممثال ارزیابی را با این جمله شروع کنید که . ارزیابی کنید و سپس غربالگري تکمیلی را انجام دهید

  : سپس این  سوال عمومی و تقریبا غیر مستقیم را بپرسید. "نان می پرسیمما این سوال را از همه زشایع است علیه زنان نسبتا 
آیا کسی در خانه هست که به تو  " "و یا  "بترسی؟ او از که هست منزل در کسی کنی؟آیا می امنیت احساس خانه در آیا "

  صدمه بزند و یا تو را تهدید کند؟
  

ولی اگر احساس می کنید مراجع با تردید پاسخ می دهد و هنوز بقدر کافی . می توانید پرسشنامه غربالگري را اجرا کنید سپس
پرسشنامه غربالگري را که ممکن است وي را نگران کند، موقتا کنار گذاشته و  احساس امنیت و اعتماد نمی کند می توانید

   : بپرسیدسواالت شفاهی زیر را با رعایت توالی آن 
  
 خشونت غیرجسمی انواع مورد در مستقیم سواالت پرسیدن )1

 گیرد؟ می اقوامت و خانواده با را تو آمد و رفت جلو همسرت آیا 
 کند؟ می مسخره و بیندازد دست دیگران جلوي را تو  شده تابحال آیا 



16 
 

 کرده؟ زدن کتک به تهدید را تو تابحال آیا باشد؟ کرده جنسی رابطه به وادار را تو زور به که شده تابحال آیا 
 کرده؟ ها بچه گرفتن و دادن طالق به تهدید را تو آیا  

  جسمی خشونت از مستقیم پرسش )2

 است؟ زده صدمه تو به تابحال آیا  
  خشونت فراوانی و شدت نوع، مورد در سوال )3

 کند؟ می بدرفتاري تو با چطور بیشتر  

 چطور؟ کرد؟ بدرفتاري تو با کی بار آخرین 

  بود؟ چه کرد بدرفتاري تو با که شکلی بدترین  
  
  
  آموزش روانی اجتماعی )4
  

  :موارد زیر استآموزش روانی اجتماعی زنان قربانی و یا در معرض خشونت شامل 
  

 افزایش آگاهی آنان از خقوق خود به عنوان یک انسان )1
 افزایش آگاهی در مورد انواع، علل و پیامدهاي خشونت )2
 سازمان ها و منابع حمایت هاي اجتماعی و قانونی موجوداطالعات آنها در مورد افزایش  )3
  

  افزایش آگاهی مراجع از حقوق خود -گام اول
  

انگیزه براي تغییر و حتی افشاي روشن تر خشونت خانگی نقش حقوق خود به عنوان یک انسان در ایجاد مراجع از  آگاهی 
  :توضیح دهیدبنابراین، در این قسمت حقوق مراجع را براي وي . مهمی دارد

  
 حق دارم با من با احترام رفتار شود 
 هیچ کس حق ندارد با من بدرفتاي کند 
 حق دارم احساسات و افکار خودم را داشته باشم 
 حق دارم توانایی ها و استعدادهایم را رشد دهم و دنبال کنم 
 حق دارم امور مالی ام را کنترل کنم 
  نگیرمحق دارم از لحاظ جنسی مورد بدرفتاري قرار 
 حق دارم بر جنبه هاي مختلف زندگیم کنترل داشته باشم 
 حق دارم تصمیم بگیرم موقعیتم را تغییر دهم 
 حق دارم بخاطر بدرفتاري از مراکز بهداشتی و موسسات قانونی و پلیس کمک بگیرم  

 
  

  افزایش آگاهی در مورد انواع، علل و پیامدهاي خشونت - گام دوم
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تا عالوه بر افزایش دانش به مراجع داده می شود ت اساسی در مورد انواع، علل و پیامدهاي در این قسمت یک سري اطالعا

خشونت و بدرفتاري تحت هیچ  کنید  و متوجه شوند  در مورد خشونت برعلیه زنان اصالح شودباورهاي نادرست آنها آنها، 
یا کاهش اثرات منفی آن روي خود و بچه ها کاري  شرایطی قابل پذیرش نیست و مراجع باید براي بیرون آمدن از این شرایط و

می  همچنین پیشنهاد. براي این منظور می توانید از مطالبی که در قسمت کلیات نظري آمده است، استفاده کنید. انجام دهد
ول بیمار را با بطور کلی بهتر است در جلسه ا .شود یک کپی از این قسمت تهیه کنید و در آخر جلسه در اختیار مراجع قرار دهید

  . می توانید یک سري اطالعات کتبی به او بدهید تا در منزل مطالعه کند. اطالعت بمباران نکنید
  

این باور زنان را که خشونت در روابط زناشویی، طبیعی یکی از مهمترین کارهایی که باید در این قسمت انجام دهید آن است که 
به  .دشوار تر استشاهد خشونت پدرشان نسبت به مادرشان بوده اند، تغییر این باور بویژه در مورد زنانی که . است ، اصالح کنید

  : طور کلی شما باید بتوانید با ارائه  اطالعات درست در مورد خشونت این تغییرات را در باورها و نگرش زنان ایجاد کنید
  

  است، مشکالت روان شناختی دارد، معتاد است، بیکار است و یا مبنی بر اینکه مریض همسر عدم پذیرش بهانه هاي
 تحت فشار و استرس زیادي قرار دارد

 مبنی براینکه او مقصر است مثال زن بدي است، همسرش را تحریک و عصبانی می کند و  مراجع تغییر نگرش... 
 تفاق نمی افتدتغییر این باور که اگر زن خوبی باشد و طبق میل او رفتار کند، خشونت دیگر ا 
  پنهان کرن خشونت و یا کوچک و بی اهمیت جلوه دادن آنکاهش تمایل براي 
 تغییر این باور که اگر همسرش را ترك کند بچه هایش بدبخت خواهند شد 
 خوب خواهد شد خودبه خود تغییر و اصالح این باور که همسرش 
  موقعیتش دارد ه براي تغییرفکرکردن به حق انتخاب هایی کایجاد انگیزه براي 

  
  

  
  
  

  افزایش اطالعات در مورد افراد و سازمان هاي حمایت کننده -گام سوم
  

موقعیت هایی که خطر فوري وجود دارد بتواند از در این قسمت به مراجع کمک کنید تا منابع حمایتی خود را شناسایی کند تا در 
شامل شماره تلفن و (  عالوه براین، در مورد سازمان هاي حمایتی موجود در جامعه نیز اطالعات الزم. حمایت آنها استفاده کند

جا و پیش چه به این ترتیب مراجع از قبل می داند که در صورت نیاز به کمک و حمایت ک. را در اختیار وي بگذارید )آدرس
 : این منابع می تواند شامل موارد زیر باشد. کسانی می تواند برود

  
 خانواده، دوستان، همسایه ها 
 یک روحانی یا فرد معتمد محله 
 مشاوران، روان شناسان و مددکاران اجتماعی 
 مشاور حقوقی 

  "برخی از آنها مثل خشونت جسمی، جرم محسوب می شود. همه انواع خشونت خانگی غیر قابل پذیرش هستند "
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 پزشک خانواده و رابطین بهداشت 
  زنان و کودك آزاريجمعیت ها و انجمن هاي مبارزه با خشونت برعلیه 
 مراکز مداخله در بحران بهزیستی و شهرداري 
  خانه سالمت شهرداري 
 کالنتري محل 
 پزشکی قانونی  
  
  

 حفظ امنیتارزیابی سطح خطر و طراحی برنامه یا نقشه  .5
در این قسمت بباید با استفاده از یک سري سواالت میزان خطري که مراجع را تهدید می کند، ارزیابی کنید تا براساس آن 

به طور کلی اگر مراجع را خطر فوري تهدید می . بتوانید مناسب ترین اقدام را براي تامین امنیت وي و فرزندانش انجام دهید
ولی اگر خطر فوري و شدید نیست می توانید همراه با مراجع . ین امنیت مراجع انجام دهیدکند، باید یک قدام فوري را براي تام

 . برنامه تامین امنیت را طراحی کنید تا به حفظ امنیت وي و بچه ها  و یا کاهش آسیب خشونت هاي احتمالی بعدي کمک کند

  
  
  
  
  
  ارزیابی میزان خطر  -گام اول

  
ارزیابی میزان خطري که مراجع را تهدید می کند باید ساختار یافته باشد و شامل ارزیابی خود مراجع از خطري که وي را تهدید 

سواالتی که براي ارزیابی میزان خطر مورد استفاده قرار می . ند، وجود شاخص هاي خطر و قضاوت بالینی خود شما باشدمی ک
  : گیرد در زیر آمده است

  
 ؟رفتن به خانه احساس امنیت می کنی امروز براي آیا  )1
 آیا دفعات و شدت خشونت افزایش یافته است؟ )2
 شک دارد؟همسرت به شما آیا  )3
 ؟را با اسلحه تهدید کرده است آیا شما  )4
 آیا مرد در خانه اسلحه دارد؟ )5
 ؟آیا به دلیل خشونت به بیمارستان رفته است )6
 ؟چقدر احساس امنیت می کنید )7
  فکر می کنید بچه هایتان چقدر امنیت دارند؟ )8
  براي اینکه احساس امنیت کنید به چه نیاز دارید؟ )9
  
  

، مهمترین کاري طراحی یک برنامه امنیتخطري که مراجع و یا فرزندانش را تهدید می کند و تعیین میزان  ،در جلسه اول
 است که باید انجام شود
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  تعیین اقدام مناسب - گام دوم
  

. داردبحران مداخله در ارجاع به خدمات  یک طرح امنیت فوري و نیاز بهمی کند رفتن به خانه احساس امنیت نبراي اگر مراجع 
می توانید با هم طرح هاي امنیت را برنامه ریزي  و مراجع در آرامش نسبی است،  خطر فوري او را تهدید نمی کند اگر  ولی
  . کنید

  
  :قرار داردو باالیی  خطر فوريدر  ) یا فرزندانش( وقتی  مراجع  )1
  

به این معنی است که وي در بحران قرار  در خطر فیزیکی فوري قرار دارند،) و یا فرزندانش( وقتی کامال روشن است که مراجع 
کاري که شما در چنین شرایطی انجام می دهید . یک اقدام اورژانسی براي تامین امنیت خود و فرزندانش دارد داشته و نیاز به

بهترین . بنابراین، در موقعیت بحران، باید یک طرح امنیت فوري را بریزید. زندگی یک زن و فرزندانش  را نجات دهد می تواند
عالوه براین، باید . به پلیس گزارش بدهیدموضوع را سعی کنید از بیمار رضایت بگیرید تا کار در چنین شرایطی این است که 

مانند ترس و وحشت رضایت اگر بیمار به هر دلیلی . ساعته دسترسی دارد 24مات تضمین کنید که مراجع در صورت نیاز به خد
.  نمی دهد، الزم است محدودیت رازداري را بار دیگر توضیح داده و براي تامین امنیت مراجع و فرزندانش با پلیس تماس بگیرید

ه موقعیتی است که بیمار مشکل شناختی دارد بخاطر داشته باشید این کار نقض اصل اخالقی رازداري نیست و این موقعیت شبی
  . و قادر به تصمیم گیري منطقی نیست

چاقو ناشی از سوختن نواحی مختلف بدن و یا وقتی قربانی صدمات جدي مثل شکستگی استخوان، زخم هاي  عالوه براین، 
  . خوردن و بریدگی را نشان می دهد، موضوع را باید به پلیس اطالع دهید و یا وي را به پزشکی قانونی ارجاع دهید

  
 وقتی خطر فوري مراجع را تهدید نمی کند )2

  
بخاطر . وقتی خطر فوري مراجع را تهدید نمی کند، باید همراه با مراجع یک طرح تامین امنیت براي موقعیت هاي مختلف تهیه کنید

بنابراین با استفاده . تناسب داشته باشد و قابل اجرا باشد مراجع  یک طرح خوب، طرحی است که با موقعیت و شرایطداشته باشید 
افراد و سازمان هاي قبل یعنی نوع و شدت خشونت و موقعیت هاي پرخطر براي خشونت و نیز از اطالعاتی که در مراحل 

بدیهی است که . بوده و بتواند امنیت وي را تامین کندمناسب مراجع  برنامه اي را طراحی کنید براي موقعیت حمایت کننده ، 
عالوه براین، در زیر . حی برنامه امنیت آمده استدر پیوست برگه طرا. براي تهیه چنین طرحی ، همکاري مراجع ضروري است

  . طرح هاي امنیت تیپیک براي موقعیت هاي مختلف آمده است که می توانید براي طراحی برنامه امنیت از آنها استفاده کنید
  
 تامین امنیت قبل از بروز خشونت  
  بتوانید در مواقع ضروري به این مکانهاي را در منزلتان مشخص کنید که احتمال خطر در آنها کمتر است و  مکان هایی

 .امن بروید مثال جاهایی که فرار از آن راحت تر است و یا درآنجا چاقو، آچار، چکش و یا سایر اشیاء خطرناك وجود ندارد
  چاقو و سایر وسایل تیز و برنده و یا اشیاء شکستنی  را از جلو چشم و دسترس همسرتان دور کنید 
  گوشی  "مکان هاي امن "بنابراین ، سعی کنید در این . ها براي کمک گرفتن ، تلفن زدن استیکی از بهترین روش

 تلفن  وجود داشته باشد و یا گوشی همراه خود در جایی بگذارید که راحت بتوانید آن را بردارید
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 اشته باشید و یا در یک فهرست از کسانی که می توانید در مواقع ضروري از آنها کمک بگیرید، تهیه کنید و دم دست د
فهرستی از افراد قابل گوشی موبایلتان با اسم رمز ذخیره کنید مانند تلفن پلیس، اورژانس اجتماعی، خط تلفن بحران، و 

 اعتمادي که می توانند به شما کمک کنند 
 نیدبهانه یا راهی را پیدا کنید تا اگر رفتار همسرتان خطرناك شد  بتوانید به سرعت موقعیت را ترك ک 
  از قبل برنامه ریزي کنید که اگر مجبور شدید فوري از خانه بیرون بروید،  کجا بروید تا در کوچه و خیابان سرگردان

سعی کنید جاهایی را انتخاب کنید که نزدیک منزلتان باشد مثل خانه همسایه و یا یک قوم و خویش و دوست . نباشید
 خانوادگی 

 زوم می توانید براي مدتی  پیش آنها بمانید و یا حداقل بچه ها را براي مدتی پیش مکان ها و افرادي را که در صورت ل
 آنها بفرستید، شناسایی کنید

 از قبل یک حساب پس انداز براي خود باز کنید و آن را مخفی کنید 
  ،عابر بانک، در یک کیف دستی چیزهاي ضروري  مانند مقداري پول،  کارت ملی خود و بچه ها، کلیدهاي اضافی خانه

دفترچه بیمه، کارت مترو و اتوبوس، کارت و شارژ تلفن، دفترچه حاوي تلفن ها و آدرس هاي ضروري و داروهاي ضروري 
خود و بچه ها را قرار داده و در دسترس بگذارید تا اگر مجبور شدید خانه را فورا ترك کنید سریعا آن را بردارید و از خانه 

 خارج شوید
  کنید و مشاوره حقوقی بگیرید تا ببینید درصورت لزوم چه اقدامات قانونی می توانید انجام دهید با یک وکیل صحبت 
  ،در یک ساك کپی اسناد مهم مانند سند ازدواج و یا اسناد مالکیت، شناسنامه هاي خود و بچه ها، دفترچه حساب بانکی

واهی هاي پزشکی و عکس هاي رادیولوژي را داروهاي ضروري خود و بچه ها، پرونده هاي پزشکی، مقداري لباس و گ
که ثابت می کند همسرتان قبال به شما صدمه جسمی زده است قرار دهید و پیش خانواده و یا یک دوست قابل اعتماد 

 . بگذارید تا از آن نگهداري کند
 ،و یا عالوت خاصی  به همسایه هاي قابل اعتماد خود بگویید تا درصورتی که سروصداي مشکوکی از منزل شما شنیدند

به )  بلند کردن صدادي تلویزیون و یا تلفن زدن و قطع کردن آن مثل روشن و خاموش کردن چراغ ها،( به آنها دادید 
  .زنگ بزنند 110تان  اطالع بدهند و یا به پلیس  به خانوادهکمک شما بیایند ، 

  ادید و یا کلمه خاصی گفتید، از دیگران کمک به بچه هایتان آموزش دهید تا در صورتی که به آنها عالمت خاصی د
  بگیرند

 اوضاع بدتر  و  تاکید کنید از گوشی تلفنی که جلوي چشم همسرتان است استفاده نکنند چون ممکن است او متوجه شود
  شود
  توانند هنگام بروز خشونت همسرتان با آن تماس بگیرند و درخواست کمک کنند،  هایی را که می ها شماره تلفن به بچه

  یاد بدهید
  به بچه ها یاد بدهید از یک همسایه کمک بگیرند و یا به او تلفن بزنند و یا اگر در خانه نمی توانند تلفن بزنند از خانه

 .بگیرند و یا همسایه ها را خبردار کنند بیرون بروند و از بیرون تماس
 است براي اطمینان  به بچه ها یاد دهید اگر از تلفن خانه استفاده می کنند، گوشی را سرجایش نگذارند چون پلیس ممکن

 ند و پدرشان متوجه شود که آنها به پلیس زنگ زده اند  و اوضاع بدتر شوددوباره زنگ بز
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 مامان من صدمه . است....اسم من "ع لزوم چطور خشونت را گزارش دهند و چه بگویند مثالبه بچه ها یاد دهید تا در مواق
  .است....آدرس ما . دیده است

 ایند درخواست کمک را تمرین کنیدبا بچه ها فر  
  
 طرح امنیت در طی خشونت  

توانید انجام دهید تا از صدمه  وقتی در موقعیتی  قرار می گیرید که در آن  امکان خشونت جسمی وجود دارد هر کاري را که می
  :این ممکن است شامل انجام کارهاي زیر باشد. دیدن  اجتناب کنید

  آرامش خود را حفظ کنید و به خودتان یادآوري کنید که شما براي چنین موقعیت هایی یک طرح عملیاتی دارید و می
 دانید چه کار کنید

    از اتاق یا مکانی که امکان خروج از آن سخت است یا امکان دسترسی به چاقو و وسایل خطرناك وجود دارد،  خارج
براي مثال از مشاجره در مکان هایی مثل حمام، آشپزخانه و پارکینگ اجتناب کنید و یا فوري از آنجا بیرون . شوید
 بیایید

 ینید، کاري را که همسرتان  می خواهد انجام بدهید  و یا اگر اگر موقعیت خطرناك است و امکان  دارد صدمه بب
 چیزي می خواهد به او بدهید تا آرام شود

 خودتان را کم کم به تلفن نزدیک کنید تا بتوانید درصورت لزوم تلفن بزنید 
 کنید بتوانید  چادر یا مانتو و روسري و کیف دستی خود را دم ِدست نگه دارید تا در صورتی که خواستید خانه را ترك

 سریع این کار را بکنید
  یا  123در صورت لزوم،  در یک فرصت مناسب بدون اینکه همسرتان متوجه شود به یک فرد قابل اعتماد،  اورژانس اجتماعی

 بعد از تماس، گوشی تلفن را سرجایش نگذارید تا پلیس متوجه وخامت اوضاع بشود. تلفن بزنید  110پلیس 
  ها  فرصت مناسب و بدون اینکه همسرتان متوجه شود به بچه ها عالمت بدهید که از همسایهدرصورت لزوم در یک

  .اید، زنگ بزنند اي که قبال به آنها یاد داده کمک بخواهند و یا به شماره
  تاجاي ممکن سروصدا کنید تا همسایه ها متوجه شوند و به پلیس تلفن بزنند 
 است صدمه ببینید، خانه را ترك کنید خطرناك می شود و ممکن دارد  اگر موقعیت 
 صدمه ببینند و یا  تنها بمانند و  پس از رفتن شما،  موقع ترك منزل حتما بچه ها را با خود بیرید چون ممکن است

 بترسند
 اگر مکانی براي . اگر صالح دیدید به محض اینکه از خانه بیرون آمدید به پلیس زنگ بزنید و حادثه را گزارش دهید

 نداشته باشید پلیس می تواند یک مکان موقتی براي شما و بچه ها درنظربگیردماندن 
  

 طرح امنیت پس از ترك خانه 
  

حتی گاهی وقتی خانه را ترك می کنید احتمال خشونت بیشتر هم . ترك خانه به این معنی نیست که کامال در امنیت قرار دارید
  :باشید و لذا باید باز هم مراقب امنیت خود و بچه ها باشیدپس هنوز هم ممکن است در خطر قرار داشته .می شود
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  سعی کنید جایی بروید که همسرتان نمی تواند  حدس نمی زند و یا آدرس آن را بلد نیست و یا جرات ورود به آنجا را
 ندارد  

 کسی بخواهید شما را همراهی از . اگر اسنادي در خانه است و می خواهید به خانه برگردید تا آنها را بردارید تنها نروید
 امنیت خود را بخاطر برداشتن اسناد و و سایلتان به خطر نیندازید. کند
  اگر مورد ضرب و شتم قرار گرفته اید حتما پیش پزشک بروید تا شما را معاینه کند و از او گواهی بگیرید که مورد

 خشونت قرار گرفته اید 
 به منزل برنگردید  ،هد قانونی مبنی بر  عدم خشونت نداده استتا جاي ممکن تا قبل از اینکه همسرتان تع 

  
  

  
  
  
  
  
  
  ارجاع و خاتمه جلسه .6
  

به ارجاع به  ، صورت می گیرد -گاه یک جلسه اي –مختصر مشاوره هاي  ،مراقبت هاي اولیه اغلب مراکزاز آنجایی که در 
ارجاع  ، براساس شناخت نیازهاي مراجع، بنابراین. مراکز حمایتی و تخصصی یکی از مهمترین اقداماتی است که باید انجام دهید

شما باید از قبل  .انجام دهید... شغلی و یا خدمات طبی، روان پزشکی و روان درمانی و  مشاوره قانونی،براي هاي الزم را 
ارجاع هاي الزم را بتوانید در مواقع ضروري د تا یفهرستی از سازمان هایی را که خدمات مورد نظر را انجام می دهند داشته باش

  .انجام دهید
براي صدمات و جراحات و درمان روان پزشکی براي مشکالت روان یکی از موارد مهم ، ارجاع براي دریافت درمان طبی 

 را مراجع...و تناسلی دستگاه هاي عفونت ، ها شکستگی جراحات، مانند جسمی صدمات وجود صورت در بایدشما . شناختی است
 لزوم صورت در تا دهد ارجاع قانونی پزشک به را او قانونی مستندات آوردن پزشک با فراهم و داده ارجاع پزشک به  مداوا براي

در قربانیان  PTSDعالوه براین، از آنجایی که اضطراب، افسردگی و  .باشد داشته دراختیار را دادگاه به ارائه براي معتبر مدارك
خشونت خانگی شایع است آنها را براي دارو درمانی به پزشک ارجاع داده و در صورت شدت بیماري، براي دریافت خدمات روان 

  .درمانی، به مراکز تخصصی ارجاع دهید
طمینان پیدا نکته مهم دیگر آن است که وقتی مراجع را براي دریافت کمک و حمایت به سازمان هاي دیگري ارجاع می دهید  ا

شما می توانید کارهایی انجام دهید تا مراجع به توصیه شما عمل کند و احتمال . کنید که بیمار به آن سازمان مراجعه می کند
  : براي مثال می توانید. مراجعه وي به سازمان هاي مربوطه بیشتر شود

 نگ کنیدبا مرکز مورد نظر تماس بگیرید و قراري را هماه مراجع  خودتان در حضور  
  ، رفتن به آنجا و نام شخصی را که باید پیش او برود، بنویسید و به او بدهیدمسیر زمان، مکان 
 کامال براي او توضیح دهید از سازمان مورد نظر انتظار چه کمک هایی می تواند داشته باشد 

  

بنابراین طراحی یک طرح امنیتی براي . خطرناك ترین زمان براي قربانی خشونت وقتی است که تصمیم می گیرد او را ترك کند
  "چنین مواقعی اهمیت زیادي دارد
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کند به او کمک کنید تا با تکنیک هاي حل ، مشکالت مختلفی را بیان می سازمان هاي مورد نظراي رفتن به راگر او بهمچنین 

ایاب و ذهاب، مراقبت از بچه ها، ترس از اینکه همسرش متوجه  مشکالت این موانع ممکن است. مساله ، موانع را برطرف کند
ه همه چیز کاطمینان پیدا کنیدبررسی کنید تا او سوال و یا نگرانی هایی دارد و  جلسه در پایان همیشه بنابراین.باشد. ..شود و 

  .براي او روشن است
  

ذکر این نکته مهم است که در مناطق روستایی و حاشیه شهر و یا در مواردي که امکانات تخصصی وجود ندارد و یا دسترسی 
بیمار به آن دشوار است و یا به هردلیلی امکان مراجعه بیمار به متخصصان پایین است، تا جاي ممکن خود شما، پزشک و یا 

  . ان مرکز خدمات مورد نیاز را ارائه دهندسایرکارکن
  

در خاتمه جلسه، براي جلسه بعد برنامه ریزي کنید و راه هاي تماس مطمئن با مراجع را بررسی کنید تا در صورت عدم امکان 
دارد و در هر حال، به وي اطمینان دهید که خدمات همیشه وجود . شرکت در جلسه مقرر، بتوانید ترتیب جلسه دیگري را بدهید

  .هر وقت نیاز به کمک داشت می تواند دوباره مراجعه کند
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  :اهداف

 شناخت موقعیت هاي پرخطر  .1
 مقابله با موقعیت هاي پرخطر طراحی استراتژي هایی براي .2
 آموزش مهارت مقابله با خشم همسر .3
 آموزش کاهش نگرانی و استرس فرزندان .4

  
  

  مروري برجلسه
ارزیابی میزان خطر انجام شده و  یک بار دیگر ، سپسارجاع هاي انجام شده مورد بررسی قرار می گیرددر این جلسه، ابتدا 

در مرحله بعد، موقعیت هایی پرخطر براي وقوع خشونت همسر . ام می شودبراساس آن توصیه ها و اقدامات ضروري انج
در انتها، نیز راه کارهاي کاهش تنش و استرس بچه ها مرور شده و . شناسایی و راه هاي اجتناب یا مقابله با آن بررسی می شود

  .راه هاي مطمئن پی گیري وضعیت مراجع تعیین می شود
  
 بررسی وضعیت ارجاع .1

  
جلسه بررسی کنید که آیا مراجع به سازمان ها و مراکز مورد نظر براي دریافت خدمات مراجعه کرده و آیا خدمات  در ابتداي

در صورتی که مراجعه صورت نگرفته، مشکالت و موانع را بررسی و با رویکرد حل . مورد نیاز خود را دریافت کرده است
  مساله، آنها را برطرف کتید

  
 دامات ضروريارزیابی خطر و تعیین اق .2

بنابراین، . بخاطر داشته باشید که ممکن است میزان خطري که مراجع را تهدید می کند از روزي به روز دیگر متفاوت باشد
  در هر جلسه باید سطح خطر را ارزیابی و براساس آن اقدام ضروري را انجام دهید

  
  موقعیت هاي پرخطر براي خشونت شناسایی  .3

معموال در چه موقعیت ها و شرایطی و  نید و تشخیص دهد که همسرشخوب فکر کدر این قسمت از مراجع بخواهید تا 
از قبل  برنامه  به این ترتیب می توانید براي چنین موقعیت هایی. بخاطر چه موضوعاتی خشونت و بد رفتاري می کند

و بچه ها را کم  مراجع ري کنید و یا احتمال صدمه دیدنتا حداالمکان از بروز یک موقعیت خشونت پیشگیریزي کنید 
 . کنید
 

  
  
 

  

 جلسه دوم 
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 مقابله با موقعیت هاي پرخطر  .4
  

ث در مورد د و یا  وارد بحبراي خشونت و بدرفتاري اجتناب کند از شرایط پرخطر به مراجع آموزش دهید تا جاي ممکن سعی کن
این کار دشواري است ولی بخاطر داشته باشید جرو د، البته، موضوعاتی که ممکن است به درگیري و خشونت، ختم شود، نشو

در چنین شرایطی آنها نمیتوانند  . بحث با فردي که بشدت عصبانی است و یا تحت تاثیر الکل و مواد است کار بی فایده اي است
کسی که   ید با چرا بااصوال. خوب فکر کنند و ممکن است حرف هاي شما را اشتباه برداشت کنند و واکنش شدیدي نشان دهند

  ؟ ، بحث کنیددر وضعیتی است که قادر به فهمیدن حرف ها، احساسات و ناراحتی هاي شما نیست
می خواهد شما را تحریک کند تا با او جر و بحث کنید بهانه به دست او ندهید و در  همسرتان  حتی اگرهمچنین اضافه کنید 

براي مثال خود را با . در چنین شرایطی بهترین کار آن است که به نحوي از موقعیت بیرون بروید. تله بحث و مشاجره نیفتید 
آید تا شما را وادار به  بحث و مشاجره کند سعی کنید او اگر دنبالتان می . کارهاي خانه سرگرم کنید و یا زود به رختخواب بروید

و یا تو مستی و یا نئشه اي  "البته یادتان باشد  به او نگویید. را متقاعد کنید که فردا در مورد آن موضوع با هم صحبت می کنید
من اآلن  "وض بگویید در ع. چون این جمالت  احتمال خشونت را افزایش می دهد "و من با تو بحث نمی کنمدیئانه اي 

. اگر باز هم ادامه داد محکم سر حرف خودتان بایستید . "خیلی خسته ام و نمی توانم در مورد این موضوع فکر و صحبت کنم
  . احتماال باالخره دست از سر شما برمی دارد و شما را تنها می گذارد

  
  مقابله با خشم همسر .5

در چنین شرایطی، مهم . اصرار دارد  که حرف هایش را بزنداجتناب و ترك موقعیت همیشه آسان نیست و گاهی همسر مراجع 
از بروز خشونت و بدرفتاري همسر،  استفاده از  مهارت هاي مقابله با خشماست که به مراجع آموزش دهید آرام بماند و با 

مکن است مرتب توهین آرام ماندن در شرایطی که م با خشم همسر، تاکید کنید کهقبل از آموزش مهارت مقابله . جلوگیري کند
ما معموال در چنین شرایطی خیلی ناراحت می شویم و یا سعی می کنیم از خودمان دفاع کنیم . د کار سختی استو تحقیر بشنون

حمله کنیم و حرف هاي او را تالفی  یعنی می خواهیم به او ثابت کنیم حرف ها و نظراتش درست نیست ویا  به طرف مقابل
با همسري که سابقه خشونت جسمی دارد چیست؟ بله، یک دعواي کار نتیجه این دو سپس سوال کنید فکر می کنید . کنیم

  .تمام عیار و خشونت 
از بروز  اگرچه مسئولیت رفتار همسرتان به عهده خود اوست ولی شما می توانید در چنین موقعیت هاییهمچنین اضافه کنید 

  :بنابراین بهتر است در این موقعیت ها آرام بمانید و از مهارت مقابله با خشم همسر استفاده کنید. خشونت جسمی جلوگیري کنید
  
  به او نشان دهید که در حال گوش دادن هستید  حرف هایش گوش دهید و سعی کنید به . 1
  
 "تان از دیر رسیدن شما به خانه عصبانی است و به شما می گوید سعی کنید علت عصبانیت او را درك کنید مثال اگر همسر 2

توهین و تهدیدي را که در این جمالت سعی کنید  "از خونه بیرون بذاري؟تا حال کدوم گوري بودي؟ این دفعه نمی ذارم پات را 
  وجود دارد  موقتا نادیده بگیرید تا متوجه  دلیل عصبانیت او بشوید

  
برگردم ولی دیر رسیدم و تو  را  7آره، قرار بود ساعت ":  نشان می دهد علت عصبانیت او را فهمیده اید جمله اي بگویید که. 3

  دلواپس کردم
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آره من باید زودتر پا  ": و آن را بیان کنید -البته اگر واقعا  اگر نقشی در عصبانیت او دارید -مسئولیت نسبی خود را بپذیرید. 4

  "افیک برنخورممی شدم و می اومدم تا به تر
  
 خاطر نقش و مسئولیت خود در مشکل معذرت خواهی کنیدب.5
 
 توصیه هایی براي بهبود وضعیت سالمت روان .6

در چنین شرایطی و تاب آوردن،  زندگی. مورد خشونت قرار گرفتن تجربه  بسیار دردناك و ترسناك و ناراحت کننده اي است
بنابراین براي مراجع توضیح دهید عالوه بر اینکه به فکر تامین امنیت جسمی خود و . شهامت و انرژي زیادي می خواهد

  :  پیشنهاد انجام کارهاي زیر می تواند کمک کننده باشد. فرزندانشان  هستند براي سالمت روانی خود هم برنامه ریزي کنند
  

 ید به کسی که به او اعتماد دارید و با او راحت هستید زنگ بزنید و اگر احساس تنهایی، ترس، و غمگینی می کن
 صحبت کنید

  اگر شدت ترس اضطراب و غمگینی شما زیاد است  و با روش هایی که در این کتاب گفته شده، بهتر نشدید حتما به
 یک متخصص مثل روان شناس و یا روان پزشک  مراجعه کنید

  ب خشونت عضو شوید و فعالیت کنیددر انجمن ها و سازمان هاي مقابله 
 در فعالیت هاي اجتماعی بیشتر شرکت کنید تا کمتر احساس تنهایی کنید 
  اگر می توانید یک کار نیمه وقت پیدا کنید تا هم پولی به دست آورید و هم روحیه تان بهتر شود و با افراد جدید

 دوست شوید
 یاد بگیرید مثل خیاطی، آشپزي، و  در یک آموزشگاه ثبت نام کنید تا حرفه و مهارتی را... 
 در گروه هاي زنان خشونت دیده شرکت کنید تا هم حمایت شوید و هم حمایت به دست آورید 
 خواب و تغذیه خوب در مقابله با استرس نقش مهمی دارد. مراقب خواب و تغذیه خود باشید 
  دهید مانند ورزش، موسیقی، صحبت با اقوام و هر کاري را که از آن لذت می برید و یا به آن عالقه دارید انجام

 دوستان، خواندن کتاب هاي مورد عالقه
  با کسانی که به معاشرت با آنها عالقه دارید و احساس خوبی در شما ایجاد می کند قرار بگذارید و همدیگر را ببینید و

 یا یکسري فعالیت هاي جمعی انجام دهید
 ت نام کنید و هفته اي یکی دو بار به آنجا برویداگر می توانید در یک باشگاه ورزشی ثب  

  
  

  
  
  
  
 .  

  

عالوه براینکه مشاوره زناشویی براي موارد خشونت  نکته آخري که باید به آن توجه داشته باشید این است که
براي این قضیه موثر و کمک  هم خیلیخانگی کار بسیار تخصصی است و هرگز نباید این کار را انجام دهید، 

در درمان زناشویی زن و شوهر باید بتوانند راحت و آزادانه درمورد افکار و احساساتشان صحبت . کننده نیست
د و لذا مراجع  ایجاد کند که در امنیت قرار دار یک محیط درمانی ممکن است به غلط این احساس را در. کنند

د و این کار می تواند خطرناك باشد و ترس بیان نمی کرده، مطرح کن یط معمول بخاطرچیزهایی را که در شرا
در مجموع، درمان زناشویی و یا . دمورد تهدید و حمله از سوي همسرش قرار بگیر ، باعث شود پس از جلسه

 خانواده درمانی وقتی مناسب است که خشونت متوقف شده و دیگر ترس از انتقام همسر وجود ندارد
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  و پی گیري خاتمه .7
. را با بیمار مرور کنید و وي را براي این پیشرفت ها تشویق کنید هدر انتهاي جلسه دوم موفقیت ها و پیشرفت هاي حاصل

 او را تهدید درصورتی که خطريپی گیري می تواند . سپس با همکاري مراجع برنامه اي را براي پی گیري برنامه ریزي کنید
د شما همیشه براي کمک به او در دسترس هستید و هر زمان در خاتمه دوباره تاکید کنی. تلفنی و یا حضوري باشد نمی کند

  از او استقبال خواهید کردنیاز به کمک و مشورت داشت، 
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  طراحی یک برنامه عملیاتی امنیتیبرگه 
  

د و اگر برخی به مراجع کمک کنید تا جاهاي خالی را  را پرکن. در زیر رئوس طراحی یک برنامه  عملیاتی براي آمده است
  :اطالعات الزم را ندارید  حتما همین اآلن دست به کار شوید و آنها را بدست آورید

  
  شماره تلفن هاي مهم .1

  :پلیس
  : اورژانس اجتماعی

  : خط بحران
  : روان شناس و یا مددکار

  : مشاور حقوقی
  :خانه سالمت شهرداري

  :مرکز مداخله در بحران شهرداري
  :مرکرز مداخله در بحران شهرداري 

  
  
  :من می توانم در مواقع اورژانسی به این افراد تلفن بزنم و کمک و حمایت بگیرم .2

  :                تلفن                                               :                           نام
  

  :تلفن:                                                                          نام
  
  
  این همسایه ها می توانند در مواقع اورژانسی به کمک من بیایند و یا به پلیس زنگ بزنند. 3

  :تلفن                                                      نام            
  

  :نام                                                                 تلفن
  
  اگر مجبور شوم خانه را با  ترك کنم  می توانم به این مکان ها بروم. 4

  
  :تلفن:                                         نام         
  :...............................................................................................................آدرس        
  :تلفن:                                        نام        
  ...............................................................................................................:..آدرس      

 پیوست
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  موارد زیر را در جاي مطمئنی مخفی می کنم و یا به یک فرد مورد اعتمادم می دهم تا برایم نگه دارد. 5
  
  
 چند دست لباس براي خودم و بچه ها  
 کپی اسناد مهم مثل سند ازدواج و یا اسناد مالکیت  
 دفترچه خساب پس انداز  
   اروها و وسایل پزشکی ضروري مثل اسپري، سرنگ انسولین و...  
 پروند هاي پزشکی بچه ها  
 شناسنامه ها و کارت ملی خودم و بچه ها  
 دفترچه هاي بیمه  
 دسته کلیدهاي اضافی  
 مقداري پول  
 شکی قانونی و مستندات پزشکی مربوط به مورد خشونت قرار گرفتناستاد پز  
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  آمادگی براي ترك خانه
  

از این اطالعات استفاده کنید تا مطمئن شوید هر کاري را که می توانید . شاید الزم باشد  با بچه ها با عجله خانه را ترك کنید
  و بچه ها انجام می دهید براي مراقبت از خود

  انجام دادم                                                                                                                   کارها
 آماده کردن کیف دستی  که در آن چیزهاي مورد نیاز خود را قرار داده اید  -
 به بچه ها یا همسایه ها نشان می دهد داشتن یک کلمه رمز و یا  عالمت که -

  که در خطر قرار دارید و نیاز به کمک دارید     
 مشخص کرذن بهترین راه فرار از خانه  -

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
  
  

کنار هر کدام که تهیه . اکر می خواهید از یک موقعیت خشونت به سرعت ترك کنید داشتن کیفی با لوازم زیر ضروري است
  د عالمت بزنیدکرده اید و در کیف گذاشته ای

 پول نقد، عابر بانک  
 دفترچه حساب پس انداز خود و بچه ها  
 اوراق شناسایی شامل شناسنامه ها و کارت ملی  
 دفترجه بیمه خود و بچه ها  
 پرونده ها  و نسخه هاي پزشکی  
 داروهاي ضروري خود و بچه ها  
 دفترچه اي شامل شماره تلفن ها و آدرس هاي مهم  
  کلیدهاي اضافی خانه  
  

  همچنین شاید الزم باشد طال و جواهرات و یا سایر اشیاء گران قیمت را که متعلق به شما و یا بچه هاست، بردارید
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  نمونه یک طرح امنیت
  

رفت ، جایی که کیف حاوي طراحی یک طرح امنیت فوري و اورژانسی می تواند به سادگی تعیین جایی باشد که او خواهد 
  چیزهاي بارزش و مستندات مهم را می گذارد و پنهان کردن کلیدها و پول باشد

  
  
  
  

  در جدول زیر  یک سري رفتارهاي امنیت هست که زنان در طرح امنیت اورژیانسی خود باید به آ توجه کنند
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمونه اي از یک طرح امنیتی براي قربانی
 ن امکان دسترسی به چاقو و سایر وسایل خطرناك وجود داردچو -از آشپزخانه دور شوید 

  دربسته که ممکن است در آنجا به تله بیفتید، دور از حمام، دستشویی و سایر فضاهاي کوچک و
 شوید

 به اتاقی بروید که در یا پنجره ایی براي فرار وجود داشته باشد 

  به اتاقی بروید که گوشی تلفن براي درخواست کمک وجود دارد و می توانید در را روي او قفل
 کنید

 ند شد ، براي کمک بیایند و یا در صورت امکان به همسایه ها بگویید که اگر سرو صداي شما بل
 به پلیس زنگ بزنند

 به همسایه ها و یا کسی که می تواند به شما کمک کند زنگ بزنید و تقاضاي کمک کنید 

  یا اورژانس اجتماعی براي دریافت کمک زنگ بزنید 110به 

 ک کیف حاوي مدارك و وسایل مورد نیاز شامل مقداري پول، داروهاي ضروري، عابر بانک، ی
فترچه حساب پس اندز، شناسنامه،  کارت ملی و سند ازدواج را از قبل آماده و در جایی پنهان د

 کنید تا درصورت نیاز به خروج از منزل آن را برداشته و از منزل بیرون بروید

  درصورتی که صدمه دیدید به پزشک بروید، از جاي جراحات عکسبرداري کنید و پیش خود  یا
 رید تا موقع لزوم بتوانید از این مستندات پزشکی استفاده کنیدیک فرد مطمئن نگه دا
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  بدرفتاريارزیابی عوامل خطر، نوع و شدت  - الف
 آیا همسرتان اموال و یا چیزهاي باارزش شما را تخریب می کند؟ اگر بله، توصیف کنید .1
آیا همسرتان پول شما را کنترل می کند؟ آیا فعالیت ها و رفت و آمدهاي  شما را کنترل می کند و یا شما را  .2

 تعقیب می کند؟ اگر بله، توصیف کنید
 کرده است؟آیا همسرتان تا بحال این کارها را  .3

 کتک زدن -
 مشت زدن -
 لگد زدن -
 فشار دادن گلویتان -
 سوزاندن یک قسمت ار بدنتان -
 )چاقو یا تفنگ( تهدید کردن شما با اسلحه  -
 حمله به شما با اسلحه و یا هر شی دیگر -
 تحت فشار قرار دادن شما براي رابطه جنسی -
 )لطفا توضیح دهید( سایر موارد  -

 هفته هاي اخیر بیشتر و شدیدتر شده است؟/ اآیا خشونت و بدرفتاري وي در ماه ه .4
 آیا همسرتان مواد یا الکل مصرف می کند؟ .5
 آیا همسرتان بیماري روان پزشکی دارد؟ .6
 آیا همسرتان کاري دارد و شاغل است؟ .7
 اگر باردار هستید، اگر بله،  آیا بچه را می خواهید؟ همسرتان چطور؟ .8

  )خشونت برعلیه  کودکان /شاهد خشونت بودن ( ارزیابی وضعیت بچه ها  -ب
تا بحال شاهد خشونت و بدرفتاري همسرتان بوده اند؟ یعنی آن را دیده اند؟ شنیده اند؟ یا بعد از ) یا بچه ها( آیا بچه  .1

 آن متوجه  قضیه شده اند؟ اگر بله، توضیح دهید
 بچه ها به خشونت و بدرفتاري همسرتان چه واکنشی نشان دادند؟ .2
 چه تاثیري روي بچه تان گذاشت؟ فکر می کنید این موضوع .3
 آیا همسرتان تا بحال تهدید به صدمه زدن به بچه ها و یا گرفتن آنها از شما کرده است؟ .4
آیا تا بحال بچه تان در حین دعوا و مشاجره شما با همسرتان، به شکل اتفاقی و یا عمدي صدمه دیده است؟ اگر بله،  .5

 توصیف کنید
تان سیلی زده و یا با کمر بند و یا سایر وسایل به بچه تان صدمه اي زده است که جاي آیا تا بحال همسرتان به بچه  .6

 آن مانده باشد، مثال زخم یا تاول و یا کبود شده باشد و یا صدمات جدي دیگري به جاي گذاشته باشد
 آیا در حالیکه بچه در بغل تان بوده، همسرتان به شما حمله کرده است؟ .7
 چه تان را طوري لمس کرده است که در شما یا بچه احساس ناراحتی ایجاد کرده باشد؟آیا همسرتان تا بحال ب .8

  خانگیخشونت تکمیلی غربالگري 
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 آیا بچه تان مشکالت جسمی، هیجانی، یا رفتاري در خانه و مدرسه داشته است؟ توضیح دهید .9
 آیا از تنبیه فیزیکی در مورد بچه تان استفاده می کنید؟ اگر بله،  توضیح دهید .10
 ت و به شما می چسبد و شما را رها نمی کند؟آیا بچه شما خیلی مضطرب اس .11
براي مثال خواب و خوراك، بازي، کناره گیري، انواع ترس هاي ( آیا متوجه تغییراتی در رفتار بچه تان شده اید؟  .12

 اگر بله، این تغییرات از کی شروع شد؟) شدید
تن و و تخریب وسایل خود و دیگران آیا بچه تان تابحال تهدید یا اقدام به صدمه زدن به خود، حیوانات و یا شکس .13

 کرده است؟ اگر بله، توضیح دهید

  منابع حمایتی موجود -ج
 تا بحال براي محافظت از خود و فرزندانات در برابر خشونت همسرتان چه کارهایی انجام داده اید؟ .1
ببرید؟ همسرتان چه واکنشی آیا تابحال خانه را ترك کرده اید؟ اگر بله، کجا رفتید؟ آیا توانستید بچه ها را با خود  .2

 نشان داد؟
آیا تابحال از همسرتان خواسته اید خانه را ترك کند؟ اگر بله چه اتفاقی افتاد؟ اگر نه، فکر می کنید چه اتفاقی می  .3

 افتد؟
 ...)خانواده، دوستان، مددکار، پلیس و ( براي دریافت کمک روي چه کسانی می توانید حساب کنید؟ .4
براي مثال پیش مشاوره رفتن براي خود وبچه ها ،مراجعه به ( بدرفتاري همسرتان کاري کرده اید آیا براي مقابله با  .5

 اگر بله، چه کار کرده اید و نتیجه آن چه بوده است؟) پزشکی قانونی؟
فکر می کنید بهترین کاري که می توان انجام داد ، چیست؟ آیا طرح و برنامه موثري براي حفظ امنیت  خود و بچه  .6

 دارید؟ها 
 آیا فکر می کنید به خدمات مشاوره اي، قانونی و یا سایر خدمات نیاز دارید؟اگر بله لطفا توصیف کنید و اگر نه چرا نه؟ .7
 آیا در مورد ترك همسر و رفتن نزد خانواده تان، نگرانی هاي مالی دارید؟ اگر بله، توضیح دهید؟ .8
  بروید، آیا نگران امنیت آنها هستید؟ اگر بله، توضیح دهید؟اگر می خواهید پیش خانواده، دوستان و یا اقوام تان  .9

 
  

  غربالگري بد رفتاري بر علیه همسر در حین حاملگی
 آیا تابحال به لحاظ هیجانی یا جسمی مورد بدرفتاري همسر و یا یک فرد مهم زندگیتان شده اید؟ .1
اید یا به شیوه دیگري مورد آسیب جسمی در سال گذشته، آیا به لحاظ جسمی بوسیله یک کسی سیلی یا لگد خورده  .2

 قرار گرفته اید؟
 اگر بله، بوسیله چه کسی؟

از وقتی که حامله شده اید، توسط کسی سیلی یا لگد خورده اید یا به شیوه دیگري مورد آسیب جسمی قرار گرفته  .3
 اید؟

  اگر بله، توسط چه کسی؟ 
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  راهنماي عمومی مشاوره موثر
 

صبور باشید و با توجه به آنها . مراجع فرصت دهید تا حرف هایش را بزندبه  -گوش دادن فعال .1
ید تا احساسات و هیجاناتش را نشان دهید و همدلی عالوه براین به آنها کمک کن. هیدگوش د

 و حمایت خود را نشان دهید
 سعی کنید موقعیت زن را از دیدگاه خود او بفهمید و خود را جاي او قرار دهید .2
افراد را همانطور که هستند، بپذیرید و از  -احترام با مراجع و خانواده اش رفتار کنید با مراجع با .3

 قضاوت هاي اخالقی اجتناب کنید
از پند و نصیحت اجتناب کنید و بیشتر به مراجع کمک کنید تا با مشارکت خود و کمک شما  .4

 تصمی بگیرد و مشکالت خود را حل کند
جنبه هایی که می تواند در آن تغییرات مثبت ایجاد کند  روي نقاط قوت بیمار تمرکز کنید و .5

. تمرکز کنید و از تمرکز روي مشکالتی که فعال قابل حل به نظر نمی رسند اجتناب کنید
عالوه براین به آنها کمک کنید افرادي را که می توانند روي آنها حساب کرده وبه وي کمک 

 کنند شناسایی کند
و در مواقعی که بیمار نیاز به دریافت کمک هاي تخصصی تر خود را همه توان فرض نکنید  .6

 دارد، ارجاع کنید
در مورد بزرگ یا کوچک بودن مشکالت قضاوت  -مشکالت مراجع را کوچک سازي نکنید .7

 . نکنید
که مراجع بهترین متخصص در مورد زندگیش است و بنابراین او را در تصمیم گیري و بپذیرید  .8

 حل مساله مشارکت دهید
 ابتدا اهداف کوتاه مدت را وضع کنید و سپس پیشرفت بیمار را ارزیابی کنید .9

تصمیم گیري براي فرد اجتناب کنید، هدف شما باید توانمند کردن فرد باشد تا خودش  زا .10
 تصمیم بگیرد
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