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قدرداني
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منطقه  6شهر تهران به اجرا در ميآید .بدینوسيله از سرکار خانم دکتر عصمت باروتي ،مشاور وزیتر
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و همه همکاران ،عزیزان و کساني که در پيشبرد طرح مجریان را یاری کردهاند قدرداني متيگتردد.
هم چنين از خانم دکتر شيوا عابدی ،الله حبيبي کوهي و ميترا حکيم شوشتری کته نگتارم متتن،
بدون یاری علمي آنان ميسر نبود سپاسگزاری مي گردد.
از همکاران عزیز انتظار مي رود انتقادات و نظرات اصتالحي ختود را در متورد طترح و بته ویتژه
نگارم این متن به آدرسهای زیر منعکس کنند.
تلفن و فاکس125-66665666 :
ایميلViolenceinstitute@gmail.com :
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مقدمه
خشونت یکي از تجارب بشری در طول تاریخ بوده است  .خشونت خانگي ميتواند زندگي افراد را
از نوجواني تا پيری تلت تأثير قرار دهد .همه ادیان و نيز اسالم هر نوع خشونت و آزار کالمي و
رفتاری را نسبت به زن ممنوع کرده است .اسالم به جای خشونت در باب احسان و ملبت و گذشت
نسبت به زن توصيهی اکيد کرده است .در روایات اسالمي «زدن» نه تنها زشت و سبب عذاب
اخروی برای فرد شمرده شده ،بلکه بخشي از مسائل باب «دیات» در رابطه با دیه و جریمهای است
که باید فرد ضارب به مضروب بپردازد و به ميزان آسيبي که وارد کرده ،اعم از سرخي و کبودی تا
شکستن استخوان و مانند آن ملزم به پرداخت دیه است.
در خانوادههایي که خشونت رخ ميدهد ،همهی اعضای خانواده به نوعي تلت تاثير قرار
ميگيرند .افراد تلت خشونت ،به دليل عوارض جسماني و همچنين احساس کسالت و بيماری
مراجعه بيشتری به سيستم بهداشتي ميکنند ،لذا کارکنان بهداشتي نقش مهمي در شناسایي و
درمان قربانيان خشونت دارند.
بررسی ها نشان داده است که سؤال در مورد خشونت خانگی از تمام زنان مراجعه
کننده به نظام بهداشتی ،در ارتقاء سطح بهداشت روان خانواده و جامعه نقش مهمی دارد.
در چنين شرایطي ،بررسي عواقب خشونت خانگي و چاره اندیشي برای آن ،تالم همهی
بخشهای نظام بهداشتي و به ویژه پزشکان عمومي و پزشکان خانواده را ميطلبد .با وجود اینکه
خشونت پدیده ای پيچيده و دارای ابعاد گوناگون بيولوژیک ،روانشناختي ،واجتماعي است ،پزشکان
ودیگر کارکنان بهداشتي در صورت دارا بودن دانش و دریافت آموزم کافي ،ميتوانند نقش بسيار
مهمي در حمایت از اعضای خانوادهی گرفتار خشونت ایفا کنند.
اهداف آموزشي
 آشنایي با اهميت و شيوع پدیده همسرآزاری جسماني
 شناخت عالئم شایع در قربانيان همسرآزاری
 کسب مهارت در مواجهه با قربانيان و مرتکبين همسرآزاری
 کسب مهارت درشيوه ثبت همسرآزاری جسماني
 کسب مهارت در انجام مداخالت اوليه در همسرآزاری جسماني
 ارجاع صليح موارد شناسایي شده
 آشنایي با منابع حمایتي موجود
 آموزم مراجعين ،خانواده ها ،جامعه و کارکنان تلت پوشش.
تعریف خشونت خانگي و انوا آن
خشونت خانگی عبارت است از خشونتي که بين افراد خانواده و شرکای زندگي رخ ميدهد که
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اغلب و نه همواره در درون منازل اتفاق ميافتد .خشونت خانگي شامل کودک آزاری ،همسرآزاری و
آزار سالمندان است .در این متن تنها به خشونت عليه همسر (همسرآزاری) پرداخته مي شود.
همسرآزاری به صورتهای مختلفي مانند خشونت رواني و کالمي ،خشونت اقتصادی ،خشونت
جنسي و خشونت جسماني اِعمال مي شود.
همسرآزاری جسمانی به اَشکال مختلف از جمله پرتاب اشياء به سمت همسر ،حملهی فيزیکي
به اشکال مختلف (سيلي ،مشت ،لگد ،کمربند و  )...یا جلوگيری از دستيابي همسر به خدمات
بهداشتي ،در ميان خانوادهها رایج است.
اهميت و شيو همسرآزاري
تعيين ميزان شيوع همسرآزاری کار دشواری است .صلبت در مورد خشونت برای قربانيان
مشکل است ،زیرا در موقع گزارم خشونت احساسات منفي گذشته را مجددا تجربه کرده و
همچنين از سوی جامعه و حتي کارکنان بهداشتي برچسب یا انگ ميخورند.
در یک مطالعه در ايران ،شيوع همسرآزاری جسماني در طول %22/16زندگي مشترک و
 %51/2در طول یک سال گذشته گزارم شده است.
تنها  % 26از زناني که به دليل صدمات جسمي حاصل از خشونت خانگي جویای درمان بودهاند،
بيان کردهاند که آسيب ها در اثررفتار خشونتآميز همسر ایجاد شده است .از هر چهار زن
مراجعهکننده به اورژانس یک نفر به دليل صدمات جسمي یا بيماریهای حاصل از خشونت خانگي
مراجعه کرده است .از هر سه زن کتک خورده یک نفر دچار ضربه به سرميشود که این نوع ضربه
بالقوه خطرناک است .در مراجعه کنندگان به یک کلينيک زنان و زایمان در شهر تهران،
 % 66همسرآزاری جسماني گزارم شده است.
باورهاي غلط در زمينهي همسرآزاري
باورهای فرهنگي غلط فراواني در هر جامعه وجود دارد که راه دریافت اطالعات دقيق دربارهی
همسرآزاری و نيز مداخالت مؤثر در این زمينه را سد ميکند .مانند این باور که همسرآزاری ناشي از دست
دادن کنترل رفتار است ،در حالي که فرد ضارب از کتک ،تهدید ،آزار رواني و غيره برای مهار و کنترل
دیگری استفاده ميکند .چنين خشونتی هدفدار است و حاصل از دست دادن کنترل نيست.
یا این باور که همسرآزاری فقط مختص طبقهی اقتصادی-اجتماعي پایين است ،در حالی که
همسرآزاران در تمامی طبقات اجتماعی ،مذاهب ،فرهنگها ،نژادها ،مشاغل ،سنين و
سطوح درآمدی ديده میشوند.

بسياری از مردم فکر ميکنند همسرآزاری حداکثر به یک هل دادن ،مشت یا سيلي ختم ميشود
و صدمهی جدی نميزند ،در حالي که صدمات ناشي از همسرآزاری ِگزارمشده از بخشهای
اورژانس عبارت بودهاند از بریدگي ،کوفتگي ،شکستگي استخوان ،صدمات داخلي ،جراحات ناشي از
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چاقو یا اسللهی گرم و بيهوشي ناشي از ضربه .اين صدمات در بسياری موارد مرگبار بودهاند.

برخي از افراد تصور ميکنند همهی همسرآزاران بيمار روانياند و هيچ درماني عادات خشن آنها
را تغيير نميدهد .در حالي که همسرآزاری معموال ناشي از بيماری رواني نيست ولي اگر این طور
باشد ،خشونتی که بهدليل بيماری روانی ايجاد میشود ،قابل درمان است.
این باور فرهنگي غلط هم در بعضي افراد وجود دارد که همسرآزاری بهتر است مخفي بماند ،در
حالي که پنهانکاری در خشونت خانگی نتيجهای جز ادامهی خشونت ندارد.

و مهمتر از همه ،عدهای به اشتباه بر این باورند که اسالم دست مرد را برای کتک زدن
همسرم باز گذاشته است .بسياری از ترویجکنندگان این باور غلط ،به آیهی  6۳سورهی نساء
دربارهی نشوز زن استناد ميکنند که حکم زدن در آن داده شده است .نشوز به معنای نوعي
نافرماني و سرکشي است ،ولي از آنجا که شرع وظيفهای بر دوش زن قرار نداده ،نافرمانی و
ترتيب اثر ندادن به گفتار شوهر مستلزم نشوز نيست .ترتيب اثر ندادن به خواهش جنسي
مرد یا عدم تمکين همان جایي است که نشوز تلقق ميیابد ،اما از للاظ شرعي عدم تمکين جنسي
را به طور مطلق و بدون توجه به علت آن نشوز نميگویند .از آنجايی که مرد قادر به تشخيص
علت خودداری همسرش از رابطهی جنسی نيست پس مجاز به تنبيه نيز نخواهد بود.

با شناخت باورهاي غلط در زمينهي همسرآزاري ،به خشونت اجازهي پروار شدن ندهيم.

جنبههاي شرعي و قانوني خشونت خانگي
بر اساس مواد  5512-5516و  555۳قانون مدني کشور که منبعث از فقه غني اسالم است ،پس
از علقهی زوجيت و استقرار حق و تکليف برای طرفين ،ریاست خانواده و حق تعيين مسکن با مرد
است .ولي در صورتي که مرد از للاظ جسماني ،حيثيتي یا مالي ،خطری جدی را متوجه زن کند و
یا خوف چنين خطری وجود داشته باشد ،طبق مادهی  5556قانون فوق ،زن ميتواند منزل مشترک
را ترک کند و موقتاً نيازی به دستور دادگاه یا حکم قطعي ندارد .مثالً اگر شوهری همسرم را
ضربوجرح یا شکنجه کند ،زن حق دارد از منزل خارج شود و شوهر موظف است نفقهی او را نيز
پرداخت کند ،البته این خطر و عدم تأمين جاني باید در کوتاهترین فرصت بهوسيلهی دادگاه مسجل
شود .طبق قانون و رویهی عملي زن ميتواند به منزل نزدیکان و بستگان برود و اگر کسي را نداشته
باشد ،تا تعيين تکليف نهایي در مللي که دادگاه تعيين ميکند ،سکني گزیند.
به این ترتيب ،قرباني خشونت خانگي ميتواند پس از احراز واقع امر بهوسيلهی پزشک معالج یا
نظریهی پزشک قانوني بر اساس مورد ،جدی بودن مخاطره بر اساس شواهد و قرائن ،نداشتن
بستگان نزدیک و نيز قبول و دستور دادگاه و در نهایت رضایت قرباني و با این شرط که موضوع
متعاقباً در مراجع قضایي تا مرحلهی آخر و تعيين تکليف نهایي پيگيری خواهد شد ،در مراکز
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حمایتي دارای مجوز و ثبت رسمي اسکان داده شود و در چنين حالتي عمل وی موقتاً تا احراز واقع
امر از طریق مراجع قضایي عدم تمکين و نشوز تلقي نشده و زن مستلق نفقه و دریافت آن از شوهر
است ،هرچند نفقه را بعداً مطالبه کند .الزم به ذکر است در صورتي که این مراکز از نمایندهی
دادستان یا قوهی قضائيه نيز مجوز مخصوص داشته باشند ،ميتوانند رأساً با رعایت همهی شرایط
فوق و رضایت قرباني ،او را اسکان دهند تا زن بعداً احقاق حق کند.
چرخهي همسرآزاري و مراحلي كه قرباني خشونت طي ميكند
خشونت خانگي معموالً چرخهی مشخصي را طي ميکند:
 .5افزایش تدریجي تنش در خانه .2 .بروز همسرآزاری  .6عذرخواهي مرتکب و اطمينان دادن به
قرباني در جهت عدم تکرار خشونت .ولي پس از مدتي باز تنش باال ميگيرد و چرخه تکرار ميشود.

عذرخواهي مرتكب

افزایش تنش در خانه

بروزرفتار خشونتآميز
(همسرآزاري)

چرخهي خشونت خانگي
قرباني خشونت نيز از للاظ آمادگي برای تغيير ،سه مرحله را طي ميکند و کارکنان بهداشتي
باید مشخص کنند قرباني در کدام مرحله است:
مرحلهی اول  :قرباني شرمندگي ،تنفر از خود و انکار را تجربه ميکند .در این مرحله کارکنان
بهداشتي باید هویت و جایگاه انساني زن را به او یادآوری کنند تا آگاهي جدیدی در او شکل بگيرد.
مرحله دوم  :قرباني واقعيت خشونت را پذیرفته است ،در این مرحله کارکنان بهداشتي
ميتوانند دسترسي او به منابع موجود را تسهيل کنند .
مرحله سوم  :یعني پذیرم مداخله و درمان ،که امکان برنامهریزی طرح درماني وجود دارد.

۳

پيامدهاي همسرآزاري در خانواده
همسر آزاری عالوه بر اثرات سوء بر قرباني خشونت ،فرزندان را هم دچار مشکالت جدی ميکند.
الف .قرباني








عالئم افسردگي  :مانند احساس بي ارزشي و نااميدی ،کاهش اعتماد به نفس.
عالئم اضطرابي :ترس از فضای بسته یا گذرهراسي ،حمله پانيک ،اختالل استرس پس از سانله
رفتارهای آسيبزننده به خود مانند اقدام به خودکشي
گرایش به سوء مصرف مواد یا داروها
اشکال در روابط اجتماعي ،دوستیابي و اعتماد به دیگران
شکلگيری رفتارهای انفعالي ت پرخاشگرانه :احساس اجبار برای خشنود کردن دیگران،
تسليمپذیری و پرهيز از هرگونه مقابله ،عدم بيان خواستهها و نيازهای خود.

ب .فرزندان

 ترس ،استرس ،بيخوابي ،شب ادراری ،اختالالت انطباقي و اضطرابي ،نقصهای شناختي و
عاطفي ،مشکالت تلصيلي ،کمبودهای اجتماعي و رفتارهای تهاجمي.
 %21-۳1 نوجواناني که رفتارهای خشن تکرارشونده دارند ،در خانههایي رشد کردهاند که مادر
کتک ميخورده است.
 افزایش احتمال ارتکاب همسرآزاری در پسران و خشونت پذیری دختران در بزرگسالي
موانع آشكارسازي همسرآزاري توسط زنان
زنان به دالیل زیر تالشي برای آشکار کردن خشونت و جلوگيری از آن انجام نميدهند .شناسایي
این دالیل موجب درک و ایجاد رابطه بهتری با زن خشونت دیده خواهد شد:
 تلمل به خاطر فرزندان
 عالقه به همسر و زندگي مشترک
 ترس از همسر و تشدید خشونت
 عذرخواهي خشونت کننده بعد از خشونت
 اميد به بهبود خودبخودی اوضاع
 ترس از آبروریزی و واکنش دیگران
 جلوگيری از دخالت دیگران در زندگي مشترک
 نداشتن استقالل مالي یا اجتماعي
 باور به اینکه با مدارا و ملبت ميتوان رفتار خشن همسر را تغيير داد
 نداشتن حامي و پشتيبان و عدم اطالع از وجود منابع حمایتي در جامعه
 نگراني از قضاوت کارکنان بهداشتي در مورد آنها
 عدم اعتماد به نظام بهداشتي در مورد رازداری و توانایي در کمک به آنان
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 سؤال نکردن کارکنان نظام بهداشتي در مورد همسرآزاری از مراجعين
نشانهشناسي همسرآزاري
همسرآزاری جسماني غالباً منجر به عالئم خاصي ميشود که مشاهدهی این عالئم در ارزیابي
باليني زنان ،باید توجه معاینهکننده را به همسرآزاری جسماني جلب کند.
عالئم موجود در تاریخچهي بيمار
 دردهای مزمن غيرقابلتوضيح مانند سردرد ،درد مداوم در شکم ،لگن یا قفسهی سينه.
 مشکالت طبي مزمن مانند شکایات مزمن گوارشي ،سندرم رودهی تلریک پذیر ،کمردرد یا
دردهای مفصلي مزمن ،خستگي مزمن ،شکایات متعدد جسماني.
 بيماریهای مقاربتي
 سقط جنينهای درماني متعدد
 تشدید عالئم یک بيماری مزمن مانند آسم یا دیابت
 صدمات داخل دهاني و دردهای ناحيهی صورت
 عدم پيگيری درمانهای طبي
عالئم روانشناختي و روانپزشكي
 بيخوابي
 افسردگي و افکار خودکشي
 عالئم اضطرابي و حمالت پانيک
 بياشتهایي یا پرخوری عصبي
 سوء مصرف مواد (حتي سيگار)
 اختالل استرس پس از سانله
 اختالالت شبهجسمي
 استفاده از خدمات روانپزشکي توسط خود بيمار یا همسر وی
عالئم جسماني
 آسيبهایي که با توضيح ِ ِدادهشده دربارهی نلوهی پدید آمدنشان همخواني ندارند مثل
کبودی پای چشم در اثر برخورد به درب
 هرگونه آسيب خصوصاً در نواحي صورت ،سروگردن ،گلو ،قفسهی سينه ،شکم و ناحيهی تناسلي
 ضربه به دندان یا مفصل گيجگاهي-فکي
 سوختگي خصوصاً با سيگار
 جای گاز گرفتن بر بدن بيمار
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انتشار آسيبها در مرکز بدن خصوصاً نقاطي که با لباس پوشيده ميشوند
زخم و پارگي در مچ دست و پا که ميتواند ناشي از بستن آنها باشد
آسيبها و کبودیهایي که ظاهرشان ،حکایت از بهکار رفتن شيء مشخصي مثل سگک
کمربند دارد.
آسيبها و کبودیهایي که در مراحل مختلف بهبودیاند و در زمانهای مختلف ایجاد شدهاند.
آسيبهای دفاعي که به صورت قرینه در دو طرف بدن دیده ميشود ،مانند:
 آسيب بخش خارجي ساعد یا کف دستها هنگامي که از دست برای کاهش آسيب به
صورت و قفسهی سينه استفاده ميشود.
 آسيب قسمت تلتاني پاها وقتي از پاها برای لگد زدن جهت دور ساختن فرد مرتکب
خشونت استفاده ميشود.
 آسيب پشت ،پاها ،باسن و پشت سر وقتي قرباني را روی زمين بکشند.

نشانههاي رفتاري

 تأخير در جستوجوی درمان
 مراجعات مکرر به اورژانس

 طفره رفتن از دادن شرح حال درست یا معاینه شدن
 اشاره به خُلقوخوی تند یا خشم شوهر
 اکراه از صلبت در حضور همسر

 همسری که همهی سؤاالتي که از بيمار ميشود را خود پاسخ ميدهد یا بهرغم درخواست از او
برای ترک اتاق معاینه ،اصرار دارد در اتاق بماند
 همسری که بيشازحد معمول مراقب و نگران بيمار است
 همسری که در مصاحبه رفتار خشونتآميز بارزی دارد

 بدرفتاری یا بيتوجهي نسبت به فرزندان ،افراد معلول یا مسن ساکن در خانه
 مراقبتهای نا کافي در دوران بارداری.

 هرگونه صدمه در دوران بارداری از جمله افتادن مادر (یکسوم صدمات در بارداری به صورت
سقوط یا افتادن است)
 عوارض بارداری از جمله سقط ،وزن پایين نوزاد هنگام تولد ،زایمان زودرس ،پارگي زودرس
پردهها و خونریزی پيش از زایمان
شيوهي مصاحبه با زنان براي شناسایي همسرآزاري
به دليل شيو باالي همسرآزاري ،باید از همهي زنان درای مورد سؤال كرد.

 سؤاالت باید مستقيم ،بدون قضاوت و متناسب با فرهنگ و زمان پرسيده شوند.

 سؤاالت باید هم خشونت اخير و هم مواجهه با خشونت در طول عمر را شامل شوند.
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 سؤاالت باید به صورت خصوصي ،بدون حضور هيچ یک از دوستان یا بستگان (به جز کودکان
زیر  6سال) پرسيده شوند.

 باید بيماران را از ملرمانه ماندن اطالعات مطمئن کرد.
ميتوان در حين معاینه و پس از پرسش در مورد علت مراجعه و معاینات معمول ،به ترتيب زیر در
مورد همسر آزاری سؤال کرد " :از زندگي زناشویي خود راضي هستيد؟ همه زن وشوهرها گاهي از
دست هم عصباني ميشوند؛ شوهر شما در چنين موقعيتي چه ميکند؟ آیا تا به حال شما را کتک
زده؟" اگر پاسخ منفي باشد ،ميتوان از موضوع گذشت .گاه پاسخ بيماران غيرمستقيم است .مثالً "شوهر
من مرد خوبي است"" ،شوهرم دوستم دارد" یا "معموالً در خانه مشکلي نداریم" این پاسخها را ميتوان
مثبت تلقي کرد و به بيمار اجازه داد چند دقيقهای راجع به وضعيتش صلبت کند.
در صورت پاسخ مثبت مراجع ":آخرین بار کي بوده است؟"
شيوهي مصاحبه با قربانيان همسرآزاري
پس از شناسایي قرباني باید توجه داشت که صلبت در مورد خشونت برای قربانيان کار بسيار
مشکلي است و نياز به فراهم شدن فضای مناسب دارد.
از ديدگاه زنان آسيبديده ،برقراری ارتباط مناسب ،همدلی يا درک موقعيت و احساس
آنان وشنيده شدن حرفهايشان در اولويت قرار دارد.
هنگام مصاحبه بهتر است ضمن گوم دادن به صلبتهای مراجع و توجه به شکایات او ،با
تکان دادن سر و استفاده از عباراتي مانند "خيلي اذیت شدید"" ،ميفهمم" ...،ارتباط مناسب را
برقرارکنيد.
مصاحبه را با سؤاالت باز(یعني سؤالي که پاسخ آن بله یا خير نباشد) شروع کنيد ..سپس با
استفاده از سؤاالت بسته اطالعات را دقيق و روشن کنيد.
بایدها در مصاحبه با قربانيان همسرآزاري
 .۱بايد رازدار باشيم :هر صلبتي با قرباني باید بدون حضور اعضای خانواده و به طور خصوصي
انجام شود .رعایت این موضوع برای اعتمادسازی و حفظ امنيت قرباني ضروری است.
 .۲باید موقعيت و احساس قربانی را درک و به آن توجه کرد.
 .۳باید به قرباني بگویيم او مقصر نيست  .کتک زدن تلت هيچ شرایطي کار درستي نمي باشد.
 .۴باید به تصميم قرباني درمورد ميزان آشکارسازی خشونت و نلوهی برخورد با آن احترام بگذاریم
و بپذیریم که خودم باید تصميم بگيرد که ما چه کمکي به بکنيم.
 .۵باید به قرباني کمک کنيم تا برای حفظ امنيتش در آينده برنامهريزی کند :باید بدانيم
تاکنون برای حفظ امنيت خود و فرزندانش چه کرده است؟ آیا اقدامش مؤثر بوده؟ آیا اگر
مجبور به ترک خانه شود ،جایي برای پناه بردن دارد؟
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.۶باید منابع حمايتی در دسترس مانند خطوط تماس تلفني ،پناهگاه زنان کتک خورده،
مشاوران ،معتمدین ،گروههای حمایتي ،مشاوره و خدمات قانوني و قضایي را بشناسيم و در
صورت ضرورت به قرباني معرفي کنيم .این منابع در بخش دیگر آمده است.
نبایدها در مصاحبه با قربانيان همسرآزاري
 .۱نباید رازهای بيمار و آنچه را که او مايل نيست را برمال کنيم :مصاحبه با بيمار در حضور
همسر و سایر افراد خانواده ،توصيف مشکالت بيمار برای دیگر همکارانمان بدون اخذ اجازه از
بيمار ،فراخواني پليس ،روانشناس و مددکار بدون رضایت بيمار ،نباید صورت گيرد.
 .۲نباید خطرخشونت را ناچيز شمرده و دست کم بگيریم :اگر تصور کنيم حال که سالهاست
در چنين وضعي زندگي کرده ،پس موضوع چندان هم جدی نيست واقدامي نباید کرد ،اگر اصرار
داشته باشيم خانواده و راز آن را در همه موارد یا هر شرایطي حفظ کنيم ،مشکلي به مشکالت
بيمار ميافزایيم.
 .۳نباید قرباني را با سؤاالتي نظير” چرا ترکش نمي کني؟ چرا در این رابطه ماندهای؟ چرا به او اجازه مي
دهي چنين رفتاری با تو داشته باشد؟ چرا زودتر به من نگفتي؟“ ،سرزنش کرد و مقصر دانست.
 .۴نبايد به استقالل و آزادی قربانی بیتوجهی کنيم :اقداماتي نظير توصيه به طالق ،تجویز
بيدليل داروهای آرامبخش ،معرفي به پانسيون یا پناهگاه زنان ،گذاشتن مشاورهی زوجين ،دعوت
برای دخالت پليس ،وکيل یا قانون و یا تنبيه کردن قرباني برای گوم ندادن به نصيلت پزشک،
استقالل او را زیر سؤال مي برد و نباید انجام شود.
 .۵نباید نياز قرباني به امنيت را نادیده بگيریم :اگر احساس خطر او را نپذیریم ،اگر از او نپرسيم:
”اگر اآلن به خانه برگردی ،امنيت خواهي داشت؟ اگر اوضاع بدتر شد ،جایي هست که بتواني به
آنجا پناه ببری؟“ ،ممکن است او را در معرض خطر بيشتری قرار دهيم.
 .۶نباید قرباني بودن را عادی جلوه دهيم :اگر به آشکارسازی خشونت توسط قرباني واکنشي نشان
ندهيم ،اگر وجود تهدید و هراس در یک رابطه را طبيعي و عادی تلقي کنيم و اگر اعتقاد داشته
باشيم قرباني نباید به همسر خود معترض باشد ،در این صورت مداخلهی ما بيشتر مشکل آفرین
خواهد بود تا کارساز.
شيوهي ثبت خشونت
از آنجا که همسرآزاری پدیدهای تکرار شونده است ،ثبت کامل و روشن آن در پيگيریهای
قانوني اهميت زیادی دارد .همه نشانههای آسيب باید به دقت توصيف شوند تا در صورت لزوم مورد
استفاده قرار گيرد .در ثبت خشونت باید به نکات زیر توجه داشت:
 شکایت اصلي یا شرح مشکل اخير همراه با تاریخ و ساعت حادثه به از نقل از مراجع
 جزئيات رفتار خشن به از نقل از مراجع و ارتباط آن با مشکل حاضر
 مشکل طبي حاصل از خشونت
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 ظاهر و رفتار و طرز برخورد بيمار

 مشخصات فرد خشونتکننده و شاهدان ماجرا
الف .بایدها در ثبت خشونت

 در صورتي که قرباني هرگونه خشونت را عليه خود انکار ميکند ،ولي تشخيص باليني شما بر
وجود همسرآزاری داللت دارد ،بنویسيد« :غربالگری خشونت در حال حاضر منفي است ،ولي
یافتههای جسمي با سابقه یا توصيف ارائه شده همخواني ندارد یا عالئمي دال بر مورد خشونت
بودن وجود دارد ».زمان حادثهی منجر به آسيب باید بر اساس اظهارات قرباني و زمان معاینه
ثبت شود .مفيدترین روم گذاشتن جمالت قرباني در عالمت دو گيومه" " .....و به صورت
نقلقول مستقيم است .نام فرد مرتکب خشونت بر اساس اظهارات قرباني باید ثبت شود.
 در ثبت خشونت خانگی ،آنچه را که در معاينه میيابيد ،توصيف کنيد .اين توصيف
بايد شامل محل ،شکل ،اندازه و رنگ ضايعه يا ضايعات ديده شده باشد.

 مفيدترین روم ،ترسيم ضایعات بر نقشهی بدن است که نمونه آن در زیر آمده است.

ب .نبایدها در ثبت خشونت

 در گزارم نباید از لغات مخفف حرفهای استفاده کرد.

 هنگام ثبت ،از به کار بردن برخي عبارات شک برانگيز مانند ”بيمار ادعا ميکند یا شکایت
ميکند“ بپرهيزید .ميتوانيد بنویسيد« :بيمار اظهار ميدارد یا گزارم ميکند که ( ...مثالً
همسرم آقای علي احمدی مچ دستش را پيچانده است.»).
 از عباراتي که امکان سوء تعبير دارند ،بپرهيزید .برای مثال ننویسيد« :بيمار حالت هيستریک
داشت» ،بلکه آنچه ميبينيد و ميشنوید را ثبت کنيد .مثالً بنویسيد« :بيمار در حين بيان
اینکه همسرم او را تهدید به کشتن کرده ،مي لرزید و گریه مي کرد».
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 از به کاربردن صفات مبهم در شرح حادثه نظير آسيب بارز یا مشکوک خودداری کنيد.

 در صورت مشاهدهی جراحاتي بر بدن بيمار ،سعي نکنيد زمان بروز آنها را شخصاً تعيين کنيد،
زیرا ممکن است اشتباهتان منجر به تردید و تناقض درپزشکي قانوني یا دادگاه شود.
مداخالت اوليه
الف .تشكر از بيمار براي آشكارسازي خشونت

فرد قرباني همسرآزاری احساس تنهایي و سرافکندگي دارد .نخستين قدم پزشک و دیگر
کارکنان بهداشتي باید در جهت  .تشکراز بيمار برای برای اینکه به آنها اعتماد کرده و این مشکل را
بيان کرده (آشکارسازی خشونت) و نيز طبيعي دانستن دلواپسيهای او باشد.
ميتوانيد از جمالت حمایتکننده زیر استفاده کنيد :ممنونم که به من اطمينان کردید ،شما
تنها نيستيد؛ شما حق دارید در آرامش وامنيت زندگي کنيد؛ از اتفاقاتي که برایتان افتاده متأسفم؛
متشکرم که موضوع را با من در ميان گذاشتيد؛ سعي مي کنم که کمکتان کنم؛ نگران سالمتيتان
هستم؛ شما مقصر بيستيد؛ و من ميتوانم اطالعات مفيدی در این زمينه در اختيارتان بگذارم.
جمالت زیانبخشي که در این موقعيتها نباید بهکار بُرده شوند عبارتند از :شما چقدر مقصر
بودید یا سهم شما در این دعوا چه بود؟ شما که ميدانستيد پرخاشگر است چرا با او وارد دعوا
شدید؟ چرا زودتر به من نگفتيد؟ چرا همان بار اولي که کتکتان زد ،ترکش نکردید؟
بايد از مقصر دانستن قربانی در ايجاد خشونت يا سرزنش او که خود نوعی قضاوت
است ،جداً پرهيز کرد.
ب .پرداخت به وضعيت جسماني و رواني مراجع

قربانيان خشونت اغلب از صدمات حاد و عواقب کتک خوردن طوالني مدت رنج مي برند .پزشک
باید برای ارزیابي جسماني ،عاطفي و رواني فرد آماده باشد .به این منظور باید مراحل زیر را رعایت
کند:






ارزیابي اثرات جسماني و رواني خشونت بر بيمار و معاینه صدمات اخير و قدیمي
ثبت دقيق صدمات در پرونده پزشکي و فرم ثبت خشونت
ارزیابي بارداری و بيماریهای مقاربتي
ارائهی آموزم و درمان مناسب
ارجاع بيمار به سطوح باالتر در صورت لزوم

ج .ارزیابي خطر

در مواردی که شواهدی از وقوع خشونت اخير وجود دارد ،اولویت در ایمن نگه داشتن قرباني
است .تعيين ميزان ایمني در خانه ممکن است دشوار باشد ،به ویژه در مواردی که فرد مرتکب
خشونت همراه با قرباني مراجعه کرده باشد .در مواردی که خشونت و بدبيني فرد مرتکب خشونت
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زیاد باشد ،صالح است اول مرتکب را تنها ببينيم و در مورد مشکل و علت مراجعه همسرم سؤال
کنيم ،سپس به او بگویيم که سعي مي کنيم در رفع مشکل به آنها کمک کنيم آنگاه با قرباني
مصاحبه کنيم .در این مصاحبه باید موارد زیر ارزیابي شود:





شدیدترین اقدام خشونتآميز همسر تاکنون چه بوده است؟
خشونت کننده چه تهدیدهایي کرده است؟ آیا تهدید به صدمه زدن و کشتن کرده است؟
آیا این امکان وجود دارد که قرباني امروز مورد حمله و آسيب خشونت کننده قرار گيرد؟
آیا قرباني آن قدر احساس امنيت ميکند که امروز به خانه برگردد؟

 آیا قرباني خطری برای فرزندانش احساس ميکند؟
در صورتي که خطر زیادی بيمار را تهدید ميکند ،باید اقدامات الزم برای برخورداری بيمار از
منابع حمایتي موجود را آغاز کرد .در صورتي که خطر فوری نيست ،وارد مرحلهی بعد شوید.
د .آموزش اقدامات محافظت كننده

باید به قرباني کمک کرد یک طرح ايمنی در خانه ابداع کند زیرا هميشه احتمال تکرار
خشونت وجود دارد .طراحي باید برای هر فرد به طور اختصاصي بر اساس ملل وسبک زندگي،
فرهنگ منطقه ،سن قرباني ،تعداد و سن فرزندان و منابع حمایتي موجود انجام شود .یک طرح
ایمني برای وقتي که قرباني در منزل مورد حمله واقع ميشود ،شامل موارد زیر است:
 حتياالمکان از بلث و جدل با خشونتکننده دوری کند به ویژه در مکانهایي مثل آشپزخانه
که ابزار بالقوه ی خشونت مثل چاقو و غيره در دسترسند..

 به اتاقي برود که حتي االمکان در یا پنجرهای برای فرار دارد و یا درم از داخل قفل شود تا بتواند
خشونت کننده را پشت در بگذارد و یا تلفن داشته باشد .از دستشویي ،حمام ،کمدها یا مکانهای
کوچک و بن بستي که ممکن است در آنها گير بيفتد و راه فراری نداشته باشد ،دوری کند.

 بالفاصله به بستگان نزدیک ،پليس  ،551کالنتری ملل و یا افرادی که توان کمک به او را
دارند ،تلفن کند (اگر تلفن همراه دارد هميشه آن را با خود داشته باشد) یا از همسایهها بخواهد
به ملض شنيدن سر و صدا به کمکش بشتابند.
 بستگان و همسایگاني را که فکر ميکند هنگام خطر جدی ميتواند به آنها پناه بَرَد ،از قبل
شناسایي کند تا مطمئن باشد در مواقع اضطراری پذیرای او خواهند بود.

 مقداری پول ذخيره کند تا در صورت نياز به آن دسترسي داشته باشد.

 نسخهای از اسناد مهم مثل سند ازدواج را نزد افراد مطمئن نگهداری کند.
 اگر صدمه دید از مرکز اورژانس درخواست کمک پزشکي کند .اگر مي تواند از کبودیها یا
صدمات مدرک تهيه کند (ثبت در پروندهی پزشکي ،مراجعه به پزشکی قانونی از طريق
کالنتری محل که معتبرترين مدرک در دادگاههای ايران به حساب میآيد).
در مواردی که خشونت برای قرباني خطر جاني به دنبال دارد ،طرح ایمني در خانه از اهميت
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بيشتری برخوردار است و باید با دقت بسيار تنظيم شود.
هن .شيوهي برخورد با مرتكب خشونت

عمدهترین مشکل در کمک به زناني قرباني خشونت ،عدم تمایل همسرانشان به دریافت کمک
برای حل این مسئله است .آنها احتماالً از برخورد تلقيرآميز ،پليس ،اقدامات قضایي و انگ
اجتماعي ميترسند .در برخورد با مردان خشن:


در این شرایط از کسي جانبداری نکنيد ،بلکه برای کمک بهمرد خشن نيز تالم بهعمل آورید.



رازداری در برخورد با مرتکب خشونت هم اهميت فراوان دارد .هم قرباني و هم مرتکب
خشونت باید اطمينان داشته باشند صلبتهایشان ملرمانه باقي ميمانَد.

مداخالت ممنو در بدو شناسایي
بسياری از مداخالت توصيه شده در همسرآزاری ،در ابتدای آشکارسازی خشونت ممنوع
است و ممکن است قربانی را بيشتر در معرض خطر قرار دهد .در زير اشارهای به برخی از اين
موارد میکنيم :
 .5وارد کردن مرتکب خشونت در برنامه ی زوج درماني و خانواده درماني.
 .2معرفي مرتکب خشونت به گروههای آموزم کنترل خشم و یا گروه درماني مخصوص مرتکبين
خشونت ،پيش از آنکه از امنيت قرباني اطمينان حاصل کرده باشيم.
 .6توصيه ودخالت در مسائل قانوني نظير طالق و حضانت فرزندان.
 .۳بلث و رویارویي با مرتکب خشونت توسط قرباني و یا کارکنان بهداشتي.
 .6شروع مداخله بدون طراحي طرح ایمني در خانه یا بدون رضایت قرباني
شيوهي ارجا
. .5بيماران شناسایي شده را در مرکز خود به فرد مسئول پيگيری قربانيان خشونت ارجاع دهيد.
 .2در صورت نياز قرباني به خدمات تخصصي درماني ،مشاوره ای ،مداخله در بلران ،و آموزشي
وی را طبق دستورالعمل نظام شبکه ارجاع فوری یا غير فوری دهيد.
منابع حمایتي
موارد زیر منابع حمایتي رواني ،اجتماعي و دیني -معنوی مناسبي هستند که درصورت وجود
خشونت ميتوان از آنها کمک گرفت.
 .5فرزندان مستقل خانواده ،اقوام ،دوستان و همسایگاني که مورد احترام و اعتماد طرفين هستند.
 .2معتمدین  ،روحانيون ملل و افرادی که مورد اعتماد طرفين هستند.
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 .6خط تلفني صدای مشاور سازمان بهزیستي کشور (526و ،)5۳2خط مشاورهی قوه قضائيه
( ،)521خط مشاورهی نيروی انتظامي ( ،)551مشاورهی تلفني با روانپزشکان و روانشناسان و
مشاوران خانواده مراکز مشاوره دولتي و خصوصي مورد اعتماد که فهرست آنها به پيوست ارائه
گردیده است.
 .۳مراکز روانپزشکي و روانپزشکان در دسترس ،مراکز مشاوره ،مشاوره خانواده و مداخله در
بلران ،سازمان ها و مراکز مددکاری که معتمد و کارا بودن آنان به اثبات رسيده باشد .و ليست
آنها به پيوست ارائه گردیده است.
به خاطر داشته باشيد در همه موارد باال همهی اصول و نکات مداخالت اوليه مانند راز
داری ،کسب اجازه از مراجع ،و حفظ ايمنی او رعايت شود و اقدامات توسط خود وی
صورت گيرد .در غير اين صورت مراجع ارجاع شده و تنها در آموزش بهداشت روان و
ايمنی اين اطالعات در اختيار وی قرار داده می شود.

شرح وظائف
 شرکت درکارگاههای آموزشی که توسط گروه پژوهش برگزار میشود.

 آموزم کاردان  ،بهورز و رابطين بهداشتي از طریق کارگاه های آموزشي بر اساس متن آموزشي
مربوطه با نظارت مجریان طرح

 سؤال در مورد وجود همسرآزاری ازهمه زنان ازدواج کرده ای که به او مراجعه ميکنند:
 .۱درصورتي که مراجع ،قرباني همسرآزاری نيست ،جزوه جمعيتت عمتومي را در اختيتار او
قرار دهيد
 .۲درصورتي که مراجع ،قرباني همسرآزاری است ،جزوه قرباني را در اختيار او قرار دهيتد و
او را جهت تکميل پرسشنامه ها و پيگيری به فرد مسئول ارجاع دهيد.
 معاینه ،تکميل فرم ثبت خشونت و ارزیابي خطر در افرادی که به دليل خشونت اخيتر از طترف
فرد مسئول به شما ارجاع داده شده اند (ويژه پزشک عمومی).

 درمان اختالالت طبي ویا روانپزشکي موارد شناسایي شده و یتا ارجتاع بته ستطح بتاالتر طبتق
تعریف راهنمای آموزشي (ويژه پزشک عمومی).
درصورتي که شما به عنوان فرد مسئول طرح پيشگيری از همسرآزاری در مرکزتان انتخاب شده
اید وظایف فرد مسئول را نيز به عهده دارید.

پزشكان عزیز توجه داشته باشيد كه وظيفه اصلي شما در ای
طرح،آموزش ،بيمار یابي فعال ،ثبت خشونت اخيرو ارجا به فرد
مسئول طرح است
وظيفه اصلي كارشناسان عزیز آموزش ،بيمار یابي فعال و ارجا بنه
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فرد مسئول طرح است

شركت كاركنان بهداشتي در كارگاههاي
آموزشي

برخورد با مورد همسرآزاري

ارزيابي مراجعين زن از نظر
همسرآزاري

توسط بهورز

توسط كاركنان بهداشتي(به جز بهورز)

پاسخ منفي

پاسخ مثبت

ارجاع به فرد مسئول
قراردادن جزوه
جمعيت عمومي در
اختيار مراجع

مراجع تمايل به
همكاري دارد

مراجع تمايل به
همكاري ندارد

ثبت مشخصات ،تکمیل پرسشنامه ها
قراردادن جزوه قربانیان در

ثبت مشخصات ،تكميل پرسشنامهها
قراردادن جزوه قربانيان در
اختیارمراجع
اختيارمراجع ،ورود مرتكب به طرح در
صورت رضايت

ثبت مشخصات ،تكميل پرسشنامه ها ،قرار
دادن جزوة مرتكبين در اختيار مرتكبين
داوطلب

ارزيابي خطر(توسط فرد
مسئول)

اطالع رساني در مورد خدمات
آموزشي طرح

سابقه
همسرآزاري

قراردادن جزوه قربانيان در اختيار
مراجع

همسرآزاري
اخير

آموزش طرح ايمني در خانه ،اطالع
رساني در مورد خدمات آموزشي طرح
(توسط فرد مسئول)

ارجاع به پزشك مركز جهت درمان
اوليه و تكميل فرم ثبت خشونت

خطر جاني ندارد

ارجاع به سطوح باالتر جهت درمان
هاي تكميلي و تخصصي(توسط فرد
مسئول)
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خطر جاني دارد

ارجاع به منابع حمايتي(توسط مسئول)

