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مقدمه
خشونت در سادهترین تعریف به معنای هر گونه بددرفتاری و آزار
نسبت به فرد یا افراد در سطح خدانواده و جامعده اسدتع تعریدف
خشونت طبق تعریف سازمان جهانی بهداشدت عبدارت اسدت :از
اعمال هر گونه تهدید یا تمایل یدا اددداب بده اسدت ادهی عمددی از
نیروی فیزیکی یا ددرت ،علیه خود یا دیگری ،گروه یا جامعه کده
موجب بروز آسیب جسمانی ،مرگ ،آسیب روانی ،ضعف رشدد و
یا انواع محرومیتها شودع
عبا این تعریف میتوان خشونت را به دو دسته خشونت خدانگی و
غیرخانگی طبقهبندی کردع ندزاعهدای بدین فدردی و شدور هدای
اجتماعی نمایانگر خشونتهای خیابانی و اعمال خشونت نسدبت
به یکدیگر در فضاهای بسته مانند خانواده ،خشونت خانگی نامیده
میشودع
خانواده یکی از مهمترین ارکان جامعه است که در رشد شخصیت
فرزندان نقش مهمی بازی میکندع یکی از مهدمتدرین موضدوعات
کلیدی که پژوهشگران عالدمند به کار در حدوزه خدانواده هسدتند
موضوع خشونت خانگی استع خشونت خانگی به هر گونده آزار
و بد رفتاری اطالق میشود که در محیط خصوصی خانواده و بین
زن و شوهر ،والدین و فرزندان و دیگر اعضای خدانواده از جملده
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سالمندان صورت مدیگیدردع خشدونتی کده بدین افدراد خدانواده و
شرکای زندگی رخ می دهد که اغلب و نه همواره در درون مندازل
ات اق میافتدع به عبارتی خشونت خانگی به سه دسدته طبقدهبنددی
میشود همسر آزاری ،کودک آزاری ،سالمند آزاری و از نظر ندوع
خشونت نیز به خشونت فیزیکی (جسمی) ،روانی ،جنسی ،غ لت،
مالی یا ادتصادی گاه طبقهبندی میشودع
سالمندآزاری :سالمندآزاری به اعمال هر گونده بددرفتاری و آزار
نسبت به سالمند تلقی میشود کده بده چندد دسدته آزار جسدمی،
روانی ،جنسی ،غ لت ،آزار مالی و آزار مذهبی تقسیم میشودع
کودک آزاری :کدودک آزاری بده عندوان یکدی دیگدر از اشدکال
خشونت خشونت جسمی ،عاط ی ،جنسی ،غ لت را در برمیگیردع
در سالهای اخیر مشاهده خشونت والدین نسبت بده هدم توسدط
فرزندان نیز یکی دیگر از انواع کودک آزاری تلقی میشودع
همسر آزاری :همسر آزاری به اعمال هر ندوع خشدونت عداط ی،
جسمی و جنسی نسبت به همسر تلقی میشودع خشدونت عداط ی
شامل غ لت و بیتوجهی نسبت به نیازها ،تحقیر همسر ،ممانعدت
همسر از ادامه تحصیل و کار و هرگونه محدویت بیدلیل و فشدار
روانی نسبت به همسر را در برمیگیردع خشدونت جسدمی شدامل
هل دادن ،پرت کردن و کتک زدن و خشونت جسدمی اعمدال هدر
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گونه رابطه جنسی غیرمعمدول و بددرفتاری نسدبت بده همسدر در
رابطه جنسی ،تحقیر همسر در حین رابطه جنسی و رابطه جنسدی
اجباری را شامل میشودع
شیوع

شیوع خشونت خانگی بده ویدژه خشدونت نسدبت بده همسدر در
کشورهای مختلف مت اوت است و تقریباً بدا شددت و ضدعف در
همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به چشم مدیخدورد
(کالرک)1111 ،ع چنانچه در یک مطالعه انجاب شده در لندن آمدده
است کده از هدر  5زن یدک زن دربدانی خشدونت خدانگی اسدت
(ریچارد سون و همکاران)1111 ،ع در کانادا  %11مراجعه کنندگان
به مراکز درمانی (بیروسکاک و همکاران )1116 ،و در امریکا یدک
پنجم مراجعهکنندگان به اورژانسهای بیمارستانها زندان دربانیدان
خشونت هستند (لیت و همکاران)1111 ،ع
میزان خشونت نسبت به همسر در کشورهای در حال توسدعه نیدز
باالست چنانچه در مطالعهی در شیلی آمده است کده از هدر  3زن
یک زن دربانی خشدونت هسدتند (مدک وایتدر)1111 ،ع در ترکیده
(بوکن )1116 ،و تایوان نیز شیوع خشونت خانگی به ویژه همسدر
آزاری دابل توجه است (یانگ و همکاران)1116 ،ع
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در ایران مطالعات زیادی در راسدتای شدیوعشناسدی خشدونت در
جمعیتهای مختلف انجاب شده استع در یک مطالعه انجداب شدده
در شهرستان بابل شیوع همسر آزاری  31درصد (بختیاری و امیدد
بخش )1311 ،و در جمعیت دانشجویی ( %55دهداری ،یوسد ی و
عاطف وحید)1311 ،ع در جمعیت عادی شهرساری ( %51دهداری
و همکاران )1111 ،و در جمعیت عادی تهران  %11گزار

شدده

است (دهداری و همکداران ،1111 ،رسدولیان و همکداران،1111 ،
شادی طلب ،داضی طباطبایی و همکاران)1315 ،ع
پیامدهای خشدونت خدانگی شدامل پیامددهای اجتمداعی از دبیدل
هزینههای پیگرد دضدايی ،فزوندی آمدار طدالق ،بزهکداری ،جدرب،
خودکشی ،اعتیاد ،روسديیگری و خودسدوزی مدیباشددع دربانیدان
خشونتهای خانگی از مشکالت روان شناختی و جسدمانی رند
می برنددع مطالعدات زیدادی بده پیامددهای من دی ناشدی از اعمدال
خشونتهای خانگی از جمله پیامددهای من دی اجتمداعی و روان
شددناختی اشدداره کددردهاندددع زنددان دربددانی خشددونت از افسددردگی،
اضطراب ،ععععع خودکشی ،سقط جنین ،نقد

عضدو ،عدزت ن دس

پایین رن میبرندع این مشکالت همراه با مشکالت فرزنددانشدان
مضاعف میشود و لذا میطلبدد برنامدههدایی بدرای پیشدگیری از
خشونت در سطح جامعه صورت گیردع
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نزاعهای بین فردی و خشونتهای خیاباني

در کنار خشونت خانگی ،پدیده نزاعهدای جمعدی و خشدونت بدا
سالح سرد نیز مشکالتی را برای کشور ایجاد کرده است چنان چه
دوه دضايیه خواهان همکاری همده دسدت انددرکاران بهداشدتی و
درمانی برای کنترل آن استع این پدیده در مناطقی از کشور که به
شدت متأثر از ارز هدای سدنتی وطای دهای هسدتند و گدرایش و
پایبندی کمتری نسبت به ضوابط اجتمداعی ،حقدوق شدهروندی و
دانون دارند ،بیشتر مشهود استع بیشدترین مراجعدات بده سدازمان
پزشکی دانونی پروندههای نزاع هستند که متأس انه سدیر صدعودی
دارند.

در رابطه با پیشگیری و کنترل نزاعهای خیابدانی هندوز در اول راه
هستیم و کار زیادی در پیش داریم امدا در رابطده بدا پیشدگیری و
کنترل خشونت خانگی گامهایی برداشته شدده و مطالعداتی انجداب
شده است که دستاوردهای آن چدا

مقداالت پژوهشدی و متدون

علمی استع طرحها ،مطالعات و پژوهشهای زیادی از سال 1311
تاکنون در زمینه خشونت خانگی و همسر آزاری انجاب شده اسدت
که انستیتو روان پزشکی تهران متولی آن بوده استع این طرحها به
دو دسته طرحهای خاتمه یافته و طرحهای در حال اجرا طبقهبندی
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میشوندع
طرحهای در حال اجرا

1ع همکاری و مشاوره فنی با برنامه کمیتده ملدی و پیشدگیری از
خشونت در دوه دضايیه و نیز:
 نقشه راه و برنامه عمدل پیشدگیری از خشدونت در ندزاع
دسته جمعی و است اده از سالح سردع
 بررسی و مطالعده برنامده جدامع و سدامانهمندد و تددوین
ابزارهای پایش و ارزیابی خشونت در کشورع
1ع تدوین کتابچه ابعاد فرهنگی و دینی پیشدگیری از خشدونت
خانگی :راهنمای کارکنان بهداشتی
3ع همکاری و ارایه مشاوره به معاونت بهداشتی دانشگاه علوب
پزشکی ایدران و وزارت بهداشدت در اجدرای برنامدههدای
پیشگیری در خشونت در دانشگاههاع
1ع پیگیری بدرای تصدویب سدند ملدی پیشدگیری از خشدونت
خانگی در وزارت بهداشتع
5ع طرح شیوع مرد آزاری در ساوجبالغ -دکتر شهربانو دهاری
و مریم یکه فالحع ایدن طدرح بدا هزینده شخصدی ایدن دو
پژوهشگر در حال اجراستع
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6ع طرح شیوع مردازاری در ساریع دکتر ضرغامی و همکارانع
7ع طددرح شددیوع سددالمند آزاری در سدداریع دکتددر ضددرغامی و
همکاران
طرحهای خاتمه یافته

1ع طددرح پژوهشددی شددیوع سددنجی خشددونت و ارایدده مددداخالت
پیشگیرانه برای دربانیان همسر آزاری در سال 1311ع مجریدان
دکتر جع ر بوالهری ،دکتر شهربانو دهاری ،دکتر احمدخانیها و
دکتر عصمت باروتی .دستاورد این طرح تعیین شیوع همسدر
آزاری در شهر تهران و تدوین دو جلد کتاب باعنوان مهدارت-
های زندگی برای دربانیان خشونت خانگی و برای پزشدکان و
کارشناسان بهداشتیع
1ع طرح پژوهشی پیشگیری از خشونت خانگی در نظاب بهداشدتی
کشددور بددا همکدداری دفتددر امددور زنددان وزارت بهداشددت در 1
دانشگاه کشدور در منطقده  6شدهر تهدران و منداطق شدهری و
روستایی هشتگردع هدف :طراحدی برنامده ی مدوثردر کداهش
میزان فراوانی و شدت همسر آزاری جسمانی و آسیب جسمی
و روانی ناشدی از آن در دربانیدان خشدونت وترییدر نگدر

و

آگاهی کارکنان بهداشتی و دربانیان و مدرتکبین همسدر آزاری،
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همچنین تعیین شیوع و شدت همسر آزاری جسمانی در زندان
جمعیددت عمددومی در طددول زندددگی مشددترک و یکسددال
گذشتهعتاریخ اجرا -1315 :مجریان :بوالهری جع در ،رسدولیان
مریم ،حکیم شوشتری میترا ،حبیب و همکارانع
3ع طرح پژوهشی پیشگیری از خشونت خانگی در ایران با عوامل
خطر و سیاسدت هدای پیشدگیرانه مرکدز مددیریت حدواد

و

فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت و دفتدر سدازمان جهدانی
بهداشت (بندرعباس ،یزد ،خراسان رضوی و اهواز)ع این طرح
با هدف اصلی خشونت خانگی و بر اسداس مدرور اطالعدات
منتشر شده در مورد خشونت خانگی در ایران طدی سدالهدای
 1116تا  ،1117همچنین تهیه نقشه نظری ،شناسایی وضدعیت
و ظرفیتهای گروههای مرتبط با پیشگیری و کنترل خشدونت
خانگی در استانهدای منتخدب در کشدور انجداب شدده اسدتع
همچنین شناسایی خصوصدیات جمعیدت شدناختی دربانیدان و
مرتکبین خشونت خانگی و تعیین عوامل خطر مربوط به آنهدا
از دیگر اهدداف ایدن طدرح بدوده اسدتع تداریخ اجدرا1316:ع
مجریان :بوالهری جع ر ،رسولیان مریم ،جاللدی ندوشدن امیدر
حسین ،حبیب و همکارانع
1ع طرح پژوهشی پیشگیری از خشونت خانگی در نظاب بهداشدتی
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کشور در  3دانشدگاه (شدهرکرد ،ایدالب ،گلسدتان) و دانشدکده
پزشکی دزفول با هددف مداخلده آزمایشدی اجدرای طدرح در
شبکه هدای بهداشدتی کشدور و مداخلده بده صدورت آمدوز
مهارتهای زندگی به دربانیان خشونت مراجعه کننده به مراکز
بهداشتی درمانی ،و بررسی ترییر در رفتارهای خشونت آمیز و
کی یت زندگی دربانیان خشونتع تاریخ اجدرا1317 :ع مجریدان:
بوالهری ،جع ر ،رسولیان ،مریم ،کریمی کیسمی ،عیسیع
5ع طرح پژوهشی ارتقاء ایمنی و پیشگیری از خشونت خانگی در
همکاری با وزارت بهداشت و دفتر سازمان جهدانی بهداشدتع
هدف :تدوین سند ملی سیاست پیشگیری از خشونت خدانگی
در نظاب بهداشتی کشورع بوالهری جع ر ،جاللدی ندوشدن امیدر
حسین ،دنبری جل ایی عاط ه ،مسعودی فریدو همکارانعتاریخ
اجرا1311:ع بوالهری جع ر ،جاللی ندوشن امیر حسین ،دنبدری
جل ایی عاط ه ،مسعودی فریدو همکارانع
6ع شیوع سنجی سالمندازاری در ساوجبالغع دکتر شهربانو دهاری
و مریم یکه فدالحع پایدان طدرح 1315ع ایدن طدرح بدا هزینده
شخصی این دو پژوهشگر اجرا شده استع
7ع طرح پایلوت پیشگیری از خشونت خانگی در منطقده  1شدهر
تهران ،این طرح در نظر دارد با اجرای پدایلوت در یدک نقطده
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شهری (منطقه 1شهر تهران) ،برنامه حمایت طلبی Advocacy

 programرا در جهددت ایجدداد مشددارکت افددراد ،سددازمانها و
نهادهای ذین ع دراجرای طرح پیشگیری از خشونت به اجرا در
اورد که بخش حمایت طلبی در حال اجراستع
دستاوردهای حاصل

از دستاوردهای مهم پژوهشهای انجاب شده در زمینه همسر آزاری
«تدوین پیش نویس سند ارتقای ایمندی و پیشدگیری از خشدونت
خانگی" تشکیل کمیته ملی پیشگیری از خشونت در دوه دضدايیه،
رواج یافتن مطالعات پیشگیری از خشونت در دالب پایان نامهها و
پژوهشهای استانی و ملی و ترییر باورهای عمومی و اجتماعی که
دین و معنویت سازگاری با خشونت نداردع
مقاالت منتشر شده

 همسرآزاری ،بررسی نظریههدا و مددلهدای مدداخالتی :ارايدهمداخالتی مبتنی بر نظاب مرادبتهای اولیده بهداشدتی در ایدران
()1311ع رسولیان ،ب ،بوالهری ،نجومی ،مرضیه ،حبیب ،سديیده
میرزایی ،مصلح ع مجله روانيزشکی و روانشناسی بالینی ایدران،
سال بیست ویکم ،شماره  ،1بهار 1311ع
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 عوامل خطر و محافظت کننده خشونت خانگی فیزیکدی علیدهزنان در کشورهای حوزه مدیترانده شدردی :مدرور نظدابمندد و
فراتحلیدددلع()1311ع داوری ،فرندددو  ،رسدددولیان ،مدددریم،
احمدزاداصل ،مسعود ،دکتر مرضیه نجومیع مجله روانيزشدکی
و روانشناسی بالینی ایران ،سدال هجددهم ،شدماره  ،1زمسدتان
1311ع
 نقش ویژگیهای جمعیت شدناختی و روان شدناختی در پدیشبینی خشونت در دربانیان همسدرآزاری شدهر تهدرانع ()1311ع
عاطف وحید محمددکاظم ،دهداری شدهربانو ،زارعدی دوسدت
الهاب ،بوالهری جع ر ،کریمی کیسمی عیسیع
 -دهاری،

؛ عاطف وحید ،بع کع ؛ یوس ی ،حمیدد ؛ ()1311ع

شیوع بدرفتاری نسبت به همسر در دانشجویان دانشگاهع مجله
دانشگاه علوب پزشکی مازندران ،سال پانزدهم 51،ع
 پناغی ،لیلی ،دهاری ،شهربانو ،احمدد آبدادی ،زهدره ،یوسد ی،حمید ()1317عهمسر آزاری و سالمت رواندی ،نقدش حمایدت
اجتماعی و راهبردهای مقابلهع روان شناسان ایرانی-61:)17(5 ،
 71ع
 پناغی ،لیلی ،دهاری ،شهربانو ()1315ع خشونت علیه همسدر وعوامل موثر بر آن از دیدگاه دربانیان این پدیدده :یدک مطالعده
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ع157-167 :)7(1، پاییز، کی ی عفصلنامه خانواده پژوهی
- Ghahhari, Sh, Mazdarani, Sh. Khalilian, Kh,
Zarghami, M. (2008). Spouse Abuse in Sari-Iran.
Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral
Sciences (IJPBS), Volume 2, Number 1, Spring and
Summer.
- Ghahari et al (2009). Prevalence of Spouse Abuse,
and Evaluation of Mental Health Status in Female
Victims of Spousal Violence in Tehran. Iranian
Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences
(IJPBS), Volume 3, Number 1, Spring and Summer
2009: 50-56 .
- Ghahari et al (2017). Effectiveness of Mindfulness
Techniques in Decreasing Anxiety and Depression in
Women Victims of Spouse Abuse.
- Asian Journal of Pharmaceutical Research and Health
Care, Vol 9(1), 28-33, 2017

کتابهای منتشر شده

 مهارتهای زندگی ویژه زنان خشونت دیده برای پزشکان-1
 دکتر شهربانو:عمومی و کارشناسان بهداشتیع نویسندگان
 با همکاری و زیر نظر دکتر، دکتر جع ر بوالهری،دهاری
عصمت باروتی
 دکتر شهربانو: مهارتهای زندگی ویژه زنان خشونت دیده-1
 دکتر عصمت باروتی، دکتر جع ر بوالهری،دهاری
12

 -3آسیبشناسی وفاداری در زندگی زناشویی :دکتر دان-دیوید
السترمنع ترجمه :بن شه فرزین راد ،سعیده زنوزیان ،سارا
واجب من رد ،زیر نظر و به ویراستاری دکتر جع ر بوالهریع
 -1مهارتهای مقابلهای برای زنان مبتال به سرطان پستان:
راهنمای درمانگرانع نوشته دکتر دهاری و دکتر بوالهری
( )1315انتشارات رشدع
 -5مهارتهای مقابلهای برای زنان مبتال به سرطان پستان:
راهنمای بیمارانع نوشته دکتر دهاری و دکتر بوالهری ()1315ع
انتشارات رشدع
 -6مشاوره طالقع نوشته دکتر دهاری و دکتر بوالهری ()1313ع
تهران انتشارات دانژهع
متون آموزشي منتشر شده

1ع متن آموزشی پیشگیری از همسدر آزاری در نظداب بهداشدتی:
ویژه پزشکان عمومی و کارشناسان بهداشتی
1ع متن آموزشی پیشگیری از همسدر آزاری در نظداب بهداشدتی:
ویژه فرد مسئول طرح
3ع متن آموزشی پیشگیری از همسدر آزاری در نظداب بهداشدتی:
ویژه کاردانهای بهداشتی
13

1ع متن آموزشی پیشگیری از همسدر آزاری در نظداب بهداشدتی:
ویژه به ورزان و رابطین بهداشتی
5ع متن آموزشی پیشگیری از همسدر آزاری در نظداب بهداشدتی:
ویژه خدمات تخصصی جهت مداخله و پیشگیری از همسدر
آزاریع
6ع بروشورهای آموزشی در رابطه با خشونت
مأموریت هسته پژوهشي

مأموریت در اصلی هسته پژوهش پیشگیری از خشونت عبارتند از
انجاب پدروژههدا و طدرحهدای پژوهشدی ،اجرایدی ،مداخلده ای و
مشاورهای در کاهش و پیشدگیری از خشدونت خدانگی در کشدور
میباشدع این هسته به عنوان یک واحد علمدی پژوهشدی خدود را
موظف میداند که همسو یا پژوهشهای انجداب شدده در راسدتای
شیوع سنجی ،بررسی عوامل سببسداز بدروز خشدونت بدا انجداب
مداخالت روان شناختی و اجرای برنامههای مبتنی بدر شدواهد در
راستای کاهش ندرخ خشدونت خدانگی و پیشدگیری از آن و نیدز
توانمندسازی زوجها گاب برداردع
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چشم انداز هسته پژوهشي

چشم انداز هسته پژوهشی پیشگیری از خشونت عبدارت اسدت از
تبدیل شدن به برند برتر دانشگاهی در زمینه خشونت و پیشگیری
از آن و تدوین برنامههایی در راستای پیشگیری از خشدونتهدای
خانگی و خیابانی با تأکید بر تعامدل سدازنده و حمایدت طلبدی از
ارگانها و سازمانهای غیر دولتی و دولتی مانند سازمان بهزیستی،
دوه دضايیه ،آموز

و پرور  ،دیگر نهادهای ذیربط میباشدع

محورهای تحقیقاتي هسته پژوهشي

 انجاب پژوهشهایی در راستای شیوع شناسی اندواع خشدونتخانگی (این مطالعات تا اندازه زیدادی در ایدران انجداب شدده
است)ع
 انجاب پژوهشهایی در راستای شناسایی عوامل خطر ،و عواملمحافظت کنندده در بدروز و شدیوع اندواع خشدونت بده ویدژه
خشونت خانگی
 انجاب پژوهشهایی در راستای شناسایی ویژگیهای شخصیتیو سالمت روانی مرتکبین خشونت به ویژه خشونت خانگی
 انجاب پژوهشهایی در راستای شناسایی ویژگیهای شخصیتیو سالمت روانی مرتکبین دربانیان خشونت به ویژه خشدونت
15

خانگی
 انجاب پژوهشهایی در زمینه اجرای مداخالتی برای پیشگیریاز بروز خشونت درسطح 3 ،1 ،1
 انجاب پژوهش در زمینه شناسایی مواندع اجتمداعی ،فرهنگدی،دانونی ،مذهبی ،و معنوی در زمینده پیشدگیری از خشدونت و
ارايه راهکارهایی برای کنترل آنها ع
 انجاب پژوهشهایی در زمینده شناسدایی شداخخشونت و رو

هدای اندواع

و مدلهای ارزشیابی تأثیر مداخالتع

 تدوین برنامه جامع و مداخالت پایلوت ،کشوری و منطقدهای(کشورهای اسالمی) مبتنی بر شواهد در راستای کاهش اندواع
خشونت خانگی
 تدوین پرسشدنامههدا و مقیداس و ابزارهدای روانشدناختی واعتباریددابی آنهددا بدده منظددور غربددالگری دربانیددان و مددرتکبین
خشونت
 تدوین برنامههای جامع در راستای ارتقای فرهنگ مذاکره بدهمنظور حل اختالفات در خانواده و جامعه
 تدوین برنامههای جامع در راستای ارتقای فرهنگ خدانواده وجامعه با آموز

مهارتهای تنظیم هیجان و ارتباط بین فردی

مؤثر و بهرهگیری از آموز ها و مهارتهای دینی و معنویع
16

راهکارهای بلند مدت
 تدوین برنامههایی بدرای توانمندسدازی کارکندان بهداشدتی ودرمانی برای شناسایی دربانیان خشدونت و انجداب مدداخالت
پیشگیرانه در سطح  1و 1و 3
 ارتقا فرهنگ و توانمندسازی مردب در رابطه با مذاکره ،تنظدیمهیجان ،مدارا و ارتباط بین فردی به منظور بهبود روابدط بدین
فردی و پیشگیری از بروز خشونت
 کمک به ترییر دوانین دضایی در راستای حمایت از دربانیدان،جریمه مرتکبین خشدونت و مجدازات جدایگزین بده منظدور
پیشگیری از خشونت خانگی
 راه اندازی نظاب ارزشیابی مدداخالت پیشدگیرانه از خشدونتخانگی و توانمند روانی اجتماعیسازی دربانیان
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نتایج مورد انتظار
 کاهش نرخ بروز انواع خشونت به ویژه خشدونت خدانگی درسطح جامعه
 کاهش پیامدهای ناشی از خشونت در دربانیان مدیریت و کنترل رفتار پرخاشگرانه مرتکبین افزایش احساس امنیت مردب به ویژه دربانیان از حمایدتهدایدانونی و اجتماعی
 توانمند شدن مردب بدرای گ دت و گدو و مدذاکره بدرای حدلاختالف به جای دست زدن به خشونت
 ارتقای کی یت پژوهشهای مرتبط با حوزه خشونت همکاری و مشارکت هر چه بیشتر سازمانها و نهادهدا در امدرشناسایی ،ارجاع ،مداخله و پیشگیری از خشونت
 بهره مند شدن دربانیان از خدمات روان شناختی تدوین کتابهای راهنما و بستههای آموزشی بدرای دربانیدان،مردب عادی ،کارشناسان و درمانگران کده در حدوزه خشدونت
کار میکنندع
برنامههای کوتاه مدت
 حمایت از پروژههای شیوع سنجی خشونت خانگی18

 شناسایی و معرفی عوامل خطر در بروز خشونت خانگی تدوین ابزار و مقیاسهای ساده غربالگری خشونت خانگی جلب مشارکت سازمانها و نهادهای دولتی و غیردولتی بدرایحمایت طلبی به منظور کاهش نرخ خشدونتهدای خدانگی و
پیشگیری از آن
 -شناسایی و معرفی شاخ

های خشونت خانگی

 تشویق راهاندازی ارايده خددمات روان شدناختی بده دربانیدانخشونت
برنامههای میان مدت و بلند مدت
 حمایتطلبی و فرهنگسازی در راستای سند ملی (ایدن سدنددبالً تدوین شده است)
 اجرای برنامههای مداخالتی برای پیشدگیری از خشدونت بدهویژه خشونت خانگی در سطح  1و  1و 3
 توانمندسازی مرتکبین خشونت برای است اده از مهارت گ تگوبه جای است اده از خشونت
 توانمندسازی دربانیان بدرای مرادبدت از خدود و پیشدگیری ازبروز خشونت
 ساخت ابزارهای ساده غربالگری و ابزارهای کاربردی ارزیابی19

برنامههای پیشگیری از خشونت و اعتباریابی آنها
 تدوین پروتکدل بده منظدور اجدرای مدداخالت پیشدگیرانه ازخشونت
ارکان هسته
مسئول هسته پژوهش :دکتر جع ر بوالهری
دستیار هسته پژوهشی :دکتر شهربانو دهاری
گروه پژوهشي
 دکتر محمد بادر صابری زفردندی روان پزشک دکتر مهران ضرغامی روان پزشک دکتر سید کاظم ملکوتی روان پزشک دکتر محسن روشن پژوه روان پزشک -دکتر لیلی پناغی متخص

پزشکی اجتماعی

 دکتر هادی رنجبر دکترای تخصصی پرستاریدیگر اعضای همکار و افتخاری تیم پژوهشي
 معصومه محسنی کبیر  -روان شناسی سالمت نازنین فرخی – روان شناس21

 فرشاد شیبانی  -روان شناس مریم زمانی – مددکار احتماعی رومینا نگاری – روان شناس معصومه کرمی راد – روان شناس پوران ص وی – روان شناس مریم پهلوانی – روان شناس عیسی کریمی – روان شناس سمیرا معصومیان – روان شناس مهدی ص راندادی -ارشد بهداشت روانترجمان دانش
دکتر فهیمه فتحعلی لواسانی
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 انسدتیتو،پیشگیری از همسدرآزاری در نظداب بهداشدتی کشدور
 معاوندت، مرکز تحقیقدات بهداشدت روان- روانيزشکی تهران
پزشددکی (اداره

 درمددان و آمددوز،سددالمت وزارت بهداشددت
سالمت روان)ع
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 -16شااادی طلاا

ژ .قاضااي طباطبااا،ي م .محسااني تبر،اا،ی ع.

مرجا،ي س.ه ( )5831مروری بار پاووه

هاای انجاام شاده در

زمينه خشونت عليه زنان در سطح ا،ران .صندوق جميعت سازمان
ملل متحد.
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پیوستها:
نمونههایی از پوستر و پم لتهای آموزشی در طرحهای اجرا شده
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