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بوژان...
بــوژان واژه ای کــردی اســت بــه معنــای شــکفتن، بالیــدن و شــکوفا 

شــدن. از آن جــا کــه هــدف و غایــت حرفــه مــددکاری اجتماعــی 
ــه در  ــا و جامع ــراد، گروه ه ــت اف ــتعداد و ظرفی ــردن اس ــکوفا ک ش

جهــت توانمندســازی و بهزیســتی اســت، تصمیــم گرفتیــم تــا ایــن نــام را بــرای 
نشریه انتخاب کنیم.

ــی در  ــی آگاهی بخش ــدف فرع ــم و ه ــل عل ــن اه ــی در بی ــی آگاهی بخش ــدف اصل ــا ه ــوژان ب ــریه ب نش
بیــن آحــاد مــردم جامعــه، پایه ریــزی شــده اســت. رســالت آن ایجــاد امــکان پرداختــن بــه موضوعــات 
متناســب بــا مــددکاری اجتماعــی در ســطح ایــران و جهــان و همچنیــن ایجــاد بســتری مناســب بــرای 

انتشــار آن هــا اســت.
ــوژان در  ــوده و هــر ســال چهــار شــماره از آن منتشــر می گــردد. ب ــه صــورت فصلنامــه ب ایــن نشــریه ب
ــط  ــماره توس ــر ش ــوع ه ــد. موض ــت می کن ــری فعالی ــی و خب ــی، فرهنگ ــی، اجتماع ــه علم ــار زمین چه
ــاوران نشــریه،  ــی مش ــا راهنمای ــز ب ــان عزی ــما مخاطب ــنجی از ش ــاس نظرس ــر اس ــه و ب ــت تحریری هیئ
ــردی ســاختن آن نیــز  ــای مختلــف موضــوع، ســعی در کارب ــه زوای ــا پرداختــن ب انتخــاب می گــردد و ب
خواهیــم داشــت. منظــور از کاربــردی بــودن آشــنا ســاختن دانشــجویان خــارج از مباحــث نظری بــه نحوه 
اســتفاده از دانــش و مهــارت در عمــل اســت. مــا در نشــریه ایــن امــر را در حــد تــوان محقــق خواهیــم 
کــرد. در اصــل موضوع هایــی انتخــاب خواهنــد شــد کــه کمتــر بــه آن هــا پرداختــه شده اســت و زوایــای 
ــن  ــش دهنده بی ــد پوش ــوژان می توان ــه ب ــای فصلنام ــده اند. موضوع ه ــی نش ــل بررس ــف آن کام مختل
رشــته های مــددکاری اجتماعــی، مدیریــت خدمــات اجتماعــی، روان شناســی، مشــاوره و جامعه شناســی 
ــخ  ــوان پاس ــد ت ــزان را در ح ــما عزی ــی ش ــای علم ــا دغدغه ه ــت ت ــن اس ــر ای ــمان ب ــد. تالش ــز باش نی
ــر از جــزوات  ــم. نشــاط علمــی فرات ــز بپردازی ــورد رشــته مان نی ــان در م ــه بررســی دیدگاه هایت داده و ب
کالســی و نمــرات بیســت اســت. مــا در تــالش هســتیم تــا تجربــه ای جدیــد را آغــاز نماییــم، تجربــه ای 
کــه توســط خــود مــا دانشــجویان رقــم بخــورد و ایــن امــر فقــط بــا حمایــت و همراهــی شــما بزرگــواران 
میســر خواهــد شــد. حرفــه مــددکاری اجتماعــی بــا جامعــه پیونــدی تنگاتنــگ دارد و همــواره در تعامــل 
ــا بــه هــدف  ــا همدیگــر هســتند. پــس ضــروری می باشــد، ایــن ارتبــاط قوی تــر و حرفه ای تــر شــود ت ب
ــاری و همــکاری شــما همراهــان  ــا ی واالی مــددکاری اجتماعــی جامــه عمــل بپوشــانیم. امیــد اســت ب

ارجمنــد در فصلنامــه علمــی تخصصــی بــوژان بــه ایــن مهــم دســت پیــدا کنیــم. 
مــا در بــوژان دو شــیوه طراحــی موضــوع داریــم؛ اول ایــن کــه یــک موضــوع کلــی انتخــاب و آن را بــه 
ــرای  ــا انتخــاب مخاطبیــن، ب ــژه ب ــن کــه یــک موضــوع وی ــا ای ــم نمــود ی ــد بخــش تقســیم خواهی چن
هــر شــماره خواهیــم داشــت. عنــوان شــماره اول فصلنامــه پــس از نظرســنجی و بــه دلیــل درخواســت 

ــد. ــا" انتخــاب گردی ــر همه گیــری کرون ــد ب ــا تاکی دانشــجویان "خشــونت خانگــی ب
خشــونت همیشــه در جامعــه بشــری وجــود داشــته اســت و شــامل هــر نــوع آســیب و اعمــال فشــار بــه 
دیگــری برخــالف میــل وی، می شــود. خشــونت خانگــی در واقــع برمی گــردد بــه روابــط درون خانــواده 
و انــواع آســیب های مختلــف جســمی، جنســی، روانــی، اجتماعــی و اقتصــادی را شــامل می شــود. ایــن 
خشــونت می توانــد از طــرف یکــی از اعضــاء نســبت بــه ســایرین رخ دهــد. در ایــن شــماره، می خوانیــم 
ــی  ــرات اجتماعــی، روان ــا باعــث افزایــش خشــونت خانگــی شــده اســت و اث ــه پاندمــی کرون کــه چگون
ــددکاران  ــف م ــا، وظای ــات، نقش ه ــه نظری ــه ب ــم. در ادام ــرار دادی ــی ق ــورد بررس ــادی آن را م و اقتص
اجتماعــی و قوانیــن موجــود در ایــن زمینــه پرداختــه می شــود. همچنیــن در یــک مصاحبــه تخصصــی 
ــش  ــت. در بخ ــده اس ــاره ش ــکار اش ــه راه ــه و ارائ ــینه آن، مداخل ــران، پیش ــونت در ای ــات خش ــه کلی ب
فرهنگــی و خبــر نیــز بــه معرفــی مراکــز، منابــع و مشــکالت آمــوزش مجــازی دانشــجویان پرداختیــم. 
همچنیــن یکــی از بخش هــای جــذاب نشــریه مصاحبــه بــا دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی و اســتفاده 

از تجربیــات آنــان در خصــوص دانشــگاه و رشــته مــددکاری اجتماعــی اســت. 
امید است در آینده با موفقیت بیشتری در کنار شما همراهان ارجمند باشیم.

سخن سردبیر

ادریس مولودی؛ 

صاحب امتیاز و رسدبیر نرشیه علمی دانشجویی بوژان
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بوژان

مرداد 1400
فصلنامــه علمــی تخصصــی
اول دوره  اول،  شــاره 

دکرت لیال استاد هاشمی؛

اســتادیار، عضــو هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم تــوان 

بخشــی و ســالمت اجتاعــی و اســتاد مشــاور نرشیــه بوژان

پیشــگفتار
حرفــه مــددکاری اجتماعــی، همــواره تعهــدی دیرینــه بــه نــوآوری اجتماعــی، تولیــد و 
اســتفاده از دانــش تخصصــی، بــرای بهبــود فرایندهــای حرفــه ای و توســعه مزیت هــای 
رقابتــی خــود بــا ســایر رشــته های یاورانــه داشــته اســت. ایــن حرفــه تحقــق رســالت 
خویــش، در راســتای ارتقــای بهزیســتی و توانمنــدی انســان ها را جــز در بســتر آموزش، 
پژوهــش و تولیــد دانــش بومــی میســر نمی دانــد؛ از ایــن رو یکــی از گام هــای اساســی 
بــرای دســتیابی بــه ایــن هــدف، تــالش و اهتمــام جــدی صاحب نظــران، اســاتید، فــارغ 
ــش  ــد دان ــر تولی ــددکاری اجتماعــی، ب ــه رشــته م التحصیــالن و دانشــجویان فرهیخت
ــه توجــه  ــن زمین ــه اســت. در ای ــای جامع ــه نیازه ــرای پاســخگویی ب ــی ب علمــی بوم
بــه نقــش و جایــگاه دانشــجویان رشــته در مقاطــع  مختلــف تحصیلــی، بســیار حائــز 
ــادی و ایجــاد  ــن دانشــجویان در بهره گیــری از تفکــر انتق اهمیــت اســت و ترغیــب ای
فرصت هــای کافــی بــرای آنهــا بــه منظــور توســعه و تحــول دانــش حرفــه ای، اقدامــی 

اساســی بــه شــمار مــی رود.
ــط  ــی، توس ــی تخصص ــه علم ــک فصلنام ــوان ی ــه عن ــوژان ب ــجویی ب ــریه دانش نش
ــه  ــگاه عالم ــی دانش ــددکاری اجتماع ــته م ــزه رش ــا انگی ــد و ب ــجویان دغدغه  من دانش
طباطبایــی فعالیــت خــود را بــا تمرکــز بــر ایــن رویکرد، آغــاز نموده اســت. دانشــجویانی 
ــه مشــارکت در فعالیت هــای پژوهشــی و فــوق برنامــه علمــی و فرهنگــی  عالقه منــد ب
ــددکاری  ــرای همــه دانشــجویان م ــا ایجــاد بســتری فرادانشــگاهی ب ــه آنه ــه دغدغ ک
ــی و  ــب علم ــار مطال ــد و انتش ــت تولی ــط، در جه ــته های مرتب ــر رش ــی و دیگ اجتماع
ــه نظــر  ــه نیازهــا و حــل مســائل جامعــه اســت. ب کاربــردی حرفــه ای و پاســخگویی ب
ــر  ــی، منج ــاط علم ــت نش ــر تقوی ــی عالوه ب ــن فعالیت های ــکل گیری چنی ــد، ش می رس
ــده و  ــد ش ــتعد و توانمن ــجویان مس ــده دانش ــت ش ــای هدای ــت از پژوهش ه ــه حمای ب

ــد. ــرای شــکوفایی اســتعدادها و خالقیــت آنهــا را فراهــم نمای زمینــه مناســب ب
شــماره نخســت ایــن نشــریه در حالــی منتشــر می شــود کــه مــردم شــهرها و 
اســتان های مختلــف کشــورمان در حــال ســپری کــردن روزهــای ســخت مــوج 
ــکالت  ــل مش ــر تحم ــالوه ب ــه ع ــت ک ــال اس ــش از یکس ــتند و بی ــا هس ــم کرون پنج
جســمانی ایــن بیمــاری، درگیــر پیامدهــای روانــی، اجتماعــی و اقتصــادی ایــن بحــران 
جمعــی بوده انــد. در طــی ایــن دوران، در ایــران نیــز هماننــد بســیاری از  کشــورهای 
جهــان اقداماتــی ماننــد فاصله گــذاری اجتماعــی بــرای کنــد کــردن انتقــال و ســرایت 
ــرای جلوگیــری  ــه شــده اســت کــه اگرچــه ب ــت در نظــر گرفت بیمــاری از ســوی دول
ــن  ــرات ناخواســته چنی ــن تأثی ــا در نظــر گرفت ــاری ضــروری اســت، ام ــیوع بیم از ش
ــار  ــش آم ــد. افزای ــر می رس ــه نظ ــروری ب ــه، ض ــراد جامع ــر روی اف ــت هایی ب سیاس
خشــونت های خانگــی در دوران پاندمــی کوویــد 19 یکــی از ایــن مــوارد اســت. 
ــش خشــونت های خانگــی  ــده افزای ــرخ هشــدار دهن ــر ن ــددی، بیانگ ــای متع گزارش ه
ــا خطــوط  ــا 25 درصــدی تماس هــا ب در سراســر دنیــا اســت و شــواهد افزایــش 20 ت
کمــک در بیشــتر کشــورها را گــزارش کرده انــد. بــه نقــل از ایرنــا، ســازمان بهزیســتی 
کشــور نیــز اعــالم کــرده کــه قرنطینــه اجبــاری خانواده هــا در دوران کرونــا، خشــونت 
خانگــی در ایــران را افزایــش داده و بیشــترین مداخــالت اورژانــس اجتماعــی در ایــن 
ــل،  ــن دلی ــه همی ــت. ب ــوده اس ــودک آزاری  ب ــرآزاری و ک ــای همس ــدت در حوزه ه م
شــورای ســردبیری و اعضــای دغدغه منــد هیئــت تحریــه ایــن نشــریه علمــی و نوپــای 
ــه بخــش کوچکــی از  ــا هــدف پرداختــن ب دانشــجویی در راســتای ماموریــت خــود، ب
پیامدهــای اجتماعــی همه گیــری کوویــد 19، موضــوع خشــونت های خانگــی در دوران 
ــد. اندیشــه نیــک و  ــه عنــوان موضــوع اصلــی شــماره نخســت خــود برگزی ــا را ب کرون
تــالش ارزشــمند ایــن دانشــجویان بــا انگیــزه در راه انــدازی فصلنامــه علمــی تخصصــی 
ــالش  ــا ت ــد ب ــن نشــریه علمــی دانشــجویی، بتوان ــدوارم ای ــوژان را ارج می نهــم و امی ب
ســایر دانشــجویان عالقمنــد بــه نــگارش و پژوهــش در عرصه هــای مختلــف مــددکاری 
اجتماعــی و حمایــت اســاتید فرهیختــه، ســهم مهمــی در توســعه بدنــه دانــش 

ــد. ــه کمــک نمای ــه رشــد علمــی و تخصصــی حرف مــددکاری اجتماعــی داشــته و ب
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بخش خبر

فضای مجازی پلی میان دانشجویان و اساتید
گــروه خبــری - نشــریه بــوژان: یکــی از چالش هــای موجــود میــان دانشــجویان 
جدیدالــورود در دوره کرونــا ارتباطــات تنهــا داشــتن ارتبــاط مجــازی بــا اساتیدشــان اســت.

فرنوش فقیهی؛

دانشجوی کارشناسی رشته مددکاری اجتاعی؛

دانشگاه خوارزمی

دانشــجوی  رجبیــون–  زهــرا خانــم
ــد  ــا تاکی دانشــگاه حکیــم طــوس مشــهد  ب
بــر عــدم شــناخت دانشــجویان نســبت 
ــگاه  ــی دانش ــط آموزش ــاتید و محی ــه اس ب
ــا  گفــت:» شــناخت کــم و فقــط مجــازی م
دانشــجویان بــا اســاتید، گاه ســبب می شــود 
ســواالت و ابهامــات ذهنــی خــود را نســبت 
ــم  ــه نمی دانی ــرا ک ــیم، چ ــه دروس نپرس ب
واکنــش اســتاد نســبت بــه ســوال مــا 

چیســت.«
ــرام-  ــژادبه ــهن ــم فاطم ــه خان در ادام
دانشــجوی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بیــان 
کــرد:» ارتبــاط مجــازی بــا اســاتید در ســطح 
کیفــی پایین تــری نســبت بــه ارتباطــات 
حضــوری قــرار می گیــرد. افزون بــر ایــن 
ــده  ــبب ش ــم س ــاتید ه ــناخت اس ــدم ش ع
همــه ســواالت و ابهامــات ذهنــی خــود را از 

ــیم.« ــاتید نپرس اس
دانشــجوی  لکزایــی–  فاطمــه خانــم
دانشــگاه خوارزمــی گفــت:» تــرم اول ارتبــاط 
ــه  ــتیم ب ــاتید داش ــی اس ــا برخ ــی ب ضعیف
ــه ســواالتمان  ــه در پاســخگویی ب طــوری ک
در فضــای مجــازی کوتاهــی کــرده و یــا 
ــن  ــرم دوم، ای ــا ت ــد ام ــخ می دادن ــر پاس دی

ــد.« ــر ش ــات بهت ارتباط
خانــم پــگاهقنبــری– دانشــجوی دانشــگاه 
خوارزمــی  بــا تاکیــد بــر دشــوار بــودن 
ــرد:»  ــان ک ــازی بی ــای مج ــاط در فض ارتب
مــا  بــرای  مناســبی  ارتباطــی  راه هــای 

ــه  ــاتید ب ــی اس ــا برخ ــود. ب ــده ب ــف ش تعری
ــواالت  ــم و س ــرار کردی ــاط برق ــی ارتب راحت
ــک  ــا کم ــود را ب ــی خ ــکالت آموزش و مش
آنهــا حــل کردیــم امــا تعــدادی نیــز تمامــی 

ــد.« ــته بودن ــی را بس ــای ارتباط راه ه
دانشــجوی  علیخانــی–  زهــرا خانــم 
دانشــگاه خوارزمــی ادامــه داد:» داشــتن 
ــر  ــان دو نف ــا کیفیــت می ــاط خــوب و ب ارتب
نیازمنــد حداقــل یــک دیــدار حضــوری 
ــی  ــی، درک خوب ــاتید تخصص ــا اس ــت ام اس
نســبت بــه شــرایطمان داشــتند و بــه راحتی 

ارتبــاط متقابــل برقــرار می شــد.«
ــری دانشــجوی دانشــگاه  ــانباق ــم تاب خان
نحــوه  و  کیفیــت  از  طباطبایــی  عالمــه 
ارتبــاط بــا اســاتید تخصصــی خــود رضایــت 

ــت. ــی داش کاف
دانشــجوی  امیــری-  محدثــه خانــم
اظهــار  طباطبایــی-  عالمــه  دانشــگاه 
داشــت:» برخــی اســاتید هیــچ راه ارتباطــی 
ــده  ــا نماین ــا  تنه ــتند ی ــجو نداش ــا دانش ب
کالس بــا ایشــان در ارتبــاط بــود کــه نقطــه 

می شــود.« محســوب  بزرگــی  ضعــف 
دانشــجوی  اکبــری-  ریحانــه خانــم
دانشــگاه خوارزمــی بــا نگاهــی متفــاوت 
تمــام  وجــود  بــا  داشــت:»  اظهــار 
محدودیت هــا برخــی اســاتید در فضــای 
ــا  ــاط ب ــرای ارتب ــی ب ــتر خوب ــازی بس مج

کردنــد.« فراهــم  دانشــجویان 
عــالوه بــر ارتبــاط مجــازی دانشــجویان 
آمــوزش  پاییــن،  بــا کیفیــت  اســاتید  و 
مجــازی نیــز عرصــه را بــرای بهــره وری 
بیشــتر دانشــجویان تنــگ کــرده اســت.
ــجوی  ــت– دانش ــبایزدپرس ــم زین خان
ــوزش  ــا آم ــاط ب ــی در ارتب ــگاه خوارزم دانش
ــی  ــوز برخ ــفانه هن ــت:» متاس ــازی گف مج
دروس را بــه خوبــی یــاد نگرفتــه ام و ابهامات 
و ســواالتی در ذهــن دارم کــه بــه علــت 

آمــوزش مجــازی زمــان کافــی بــرای پرســش 
ــت.« ــوده اس ــم نب فراه

ــرام– دانشــجوی  ــژادبه ــهن ــمفاطم خان
داد: ادامــه  طباطبایــی  عالمــه   دانشــگاه 

مجــازی  آمــوزش  کیفیــت  و  »بازدهــی 
بــدون شــک کمتــر از کالس هــای حضــوری 
اســت. بــا ایــن وجــود، اســاتید تالششــان بــر 
انتخــاب بهتریــن شــیوه تدریــس و باالتریــن 

ــوزش اســت.« ــت ام کیفی
خانــم پــگاهقنبــری – دانشــجوی دانشــگاه 
ــت  ــی اینترن ــه قطع ــه ب ــا توج ــی  ب خوارزم
اســاتید  داشــت:»برخی  اظهــار  بــرق  و 
ــه  ــا مشــکالت ســایت را بهان ــرق ی قطعــی ب
دانشــجویان دانســته و ایــن موضوع برایشــان 

ــوده اســت.« ــاور نب ــل ب قاب
دانشــجوی  امیــری–  محدثــه خانــم 
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی برخــالف دیگــر 
ــای  ــری از کالس ه دانشــجویان گفت:»یادگی
و  تــالش  بــه  مربــوط  بیشــتر  مجــازی 
فعالیــت دانشــجویان دارد. در کالس مجــازی 
گــوش  را  درس  می تواننــد  دانشــجویان 
بدهنــد و می تواننــد بــه کارهــای دیگــر 

بپردازنــد.«

خرب
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دانشــجوی  عظیمــی–  هانیــه خانــم 
ــوزش  ــر آم ــد ب ــا تاکی ــی ب ــگاه خوارزم دانش
حضــوری و نقــاط قوتــی کــه دارد بیــان 
و  اســتاد  بــا  مجــازی  رتبــاط  کــرد:»ا 
آمــوزش مجــازی  تمرکــز کافــی بــرای 
یادگیــری را  از دانشــجو ســلب می کنــد 
و همیــن ارتبــاط منجــر بــه بی توجهــی 
می شــود.  درس  و  اســتاد  بــه  نســبت 
در کالس بــا پرســش و پاســخی کــه از 
ــرد،  ــام می گی ــتاد انج ــجو و اس ــمت دانش س
آمــوزش  ذهنــی،  چالش هــای  ایجــاد 
ــتر ــی بیش ــتری دارد و بازده ــت بیش  جذابی

خواهد داشت.«
دانشــجوی  باقــری–  تابــان خانــم 
ــار داشــت: ــی اظه ــه طباطبای  دانشــگاه عالم

»کیفیــت برگــزاری کالس هــای مجــازی 
ــت  ــن اس ــری پایی ــا یادگی ــت ام ــوب اس خ
و هنــوز پاســخی بــرای برخــی ســواالت 
نکرده ایــم.« پیــدا  رشــته مان  تخصصــی 
امــا خانــم زینــبعــرب دانشــجوی 
بیــان  بــا  طباطبایــی  عالمــه  دانشــگاه 
ــرد: ــان ک ــازی بی ــای مج ــت کالس ه  کیفی

ــبت  ــی نس ــیار پایین ــری بس ــزان یادگی »می
بــه دروس داشــته اند و اصــال از کالس هــا 

ــد.« ــت ندارن رضای
دانشــجوی  فاطمــهمحمــدی-  خانــم 
ــتر  ــه بس ــه ب ــا توج ــی ب ــگاه خوارزم دانش
برگــزاری کالس هــا گفــت: »اســاتید بــا 
ــرای  ــگاه ب ــه دانش ــی ک ــتفاده از امکانات اس
ــام  ــد تم ــم می کنن ــازی فراه ــس مج تدری
ــه بهتــر دروس  ــرای ارائ ــود را ب تــالش خ
دارنــد امــا متاســفانه بازخــورد کالس در 
ــرد.« ــرار می گی ــری ق ــل یادگی ــطح حداق س
آقــای مجیدمهــدی– دانشــجوی دانشــگاه 
خوارزمــی بــا تاکیــد بــر کیفیــت کالس 
کالس هــای  داشــت:»در  اظهــار  آنالیــن 
ــرای  ــواالتی ب ــس س ــس از تدری ــن پ آفالی
دانشــجو  و  می آیــد  پیــش  دانشــجویان 
ــد  ــواالتش بای ــخ س ــه پاس ــیدن ب ــرای رس ب
راه ارتباطــی مناســبی بــا اســاتید پیــدا 
ــع  ــه موق ــاتید ب ــه اس ــم هم ــد و می دانی کن
ــی  ــان کاف ــد و زم ــا را نمی دهن پاســخ پیام ه

ــد.« ندارن
عالمــه  دانشــگاه  دانشــجویان  از  یکــی 
ــد  ــت یــا تهدی ــان فرص ــا بی ــی ب طباطبای
ــرا از  ــت: »اکث ــازی گف ــوزش مج ــودن آم ب
ــای  ــه کالس ه برخــی اســاتید می شــنویم ک
وقــت  در  صرفه جویــی  باعــث  مجــازی 
ــه  ــا ب ــتر  آنه ــیدگی بیش ــجویان، رس دانش
امــور شــخصی و اجتماعــی شــده اســت 
ــوزش  ــورد آم ــواهد و بازخ ــفانه ش ــا متاس ام

مجــازی تهدیــد بــودن ایــن نــوع از تدریــس 
را بیشــتر بــه رخ می کشــد.« 

متاســفانه اکثــر دانشــجویان ورودی مهــر 
ــی حــل  ــای ذهن ــات و چالش ه ــا ابهام 99 ب
نشــده در ارتبــاط بــا رشــته تحصیلــی خــود 

مواجــه هســتند.
 خانــم فاطمــه نــژاد بهــرام – دانشــجوی 
ــا  ــاط ب ــی در ارتب ــه طباطبای ــگاه عالم دانش
ابهامــات ذهنــی خــود اظهــار داشــت: »مــن 
مثــل تمامــی دانشــجویان نگــران آینــده 
شــغلی خــود در رشــته مــددکاری اجتماعــی 
ــرد  ــون کارب ــی پیرام ــوز ابهامات هســتم و هن

واقعــی  دنیــای  در  رشــته ام  نظریه هــای 
دارم.«

دانشــگاه  دانشــجوی  گرمابــی–  آقــای 
و  گفت:»ابهامــات  طباطبایــی  عالمــه 
ســواالت بســیاری در خصــوص شــغل و 
ــخ و  ــوز پاس ــه هن ــان دارم ک ــه آینده م حرف
ــواالت  ــل س ــن قبی ــرای ای ــی ب ــع موثق منب

پیــدا نکــرده ام .«
خانــم فاطمــهمیرمیــدی– دانشــجوی 
دانشــگاه خوارزمــی بیــان کــرد: »اکثــر 
ــون  ــا پیرام ــی م ــواالت ذهن ــه س ــاتید ب اس
آینــده شــغلی مان پاســخ نمی دانــد امــا 
معــدود اشــخاصی هــم بودنــد کــه خودشــان 
ــبت  ــان نس ــغلی و نگاهم ــداف ش ــر اه پیگی

بــه رشــته مان بودنــد.«
دانشــجوی  کیارســی-  کبــری خانــم 
دانشــگاه عالمــه طباطبایــی بــا عنایــت 
ــجویان و  ــاط دانش ــن ارتب ــت پایی ــه کیفی ب
اســاتید گفــت:» نگرانی هــای مــا نســبت 
بــه موفقیــت در رشــته تحصیلــی مســئله ای 
اســت کــه بــا ارتبــاط میــان اســاتید و 
دانشــجویان و ســازمان های ذی ربــط تــا 

حــدی حــل می شــود.«
دانشــجوی  مهــدی–  مجیــد آقــای 
ــان  ــی در کمــال تاســف بی دانشــگاه خوارزم
کرد:»هنــوز بــه ســواالت پایــه ای کســی 
ــم در  ــی نمی دانی ــت و حت ــداده اس ــخ ن پاس

ــام  ــرم تم ــا در هشــت ت ــته واحده ــن رش ای
می شــود یــا هفــت تــرم؟«

خانــم بهــاره هدایــت – دانشــجوی دانشــگاه 
ــش ها  ــی پرس ــرد: »تمام ــان ک ــی بی خوارزم
و ابهامــات ذهنــی ام پیرامــون رشــته مان 
داده  پاســخ  تخصصــی  اســاتید  توســط 

شــده اند و بــه درک کلــی رســیده ام.«
آقــای طاهــر رمضانــی – دانشــجوی دانشــگاه 
جمع بنــدی  یــک  در  طباطبایــی  عالمــه 
اظهــار داشــت: »بدیهــی اســت کــه علی رغــم 
حضــوری  کالس هــای  نکــردن  تجربــه 
کیفیــت کالس هــای مجــازی نســبت بــه آن 

ــد ! ــن باش ــیار پایی بس
صــدا،  مکــرر  قطعی هــای  نکتــه  اولیــن 
ــکار و کالم  ــته اف ــدن رش ــاره ش ــامانه و پ س

ــت. ــجو اس ــتاد و دانش اس
ــدن  ــازی ش ــل مج ــه دلی ــه ب ــن نکت دومی
و گســتردگی تقلــب، اســاتید بــه جــای 
ــرف  ــتری را ص ــان بیش ــردن زم ــس ک تدری
بررســی تکالیــف متعــدد و خســته کننــده از 

می کننــد. دانشــجویان 
ــل  ــه دلی ــه ب ــت ک ــن اس ــه ای ــومین نکت س
صــرف  کمتــری  زمــان  مذکــور  مــوارد 

می شــود تخصصــی  دروس  یادگیــری 
ــا  ــه اســتاد ب ــک طرف ــاط ی ــل ارتب ــه دلی و ب
دانشــجو، کالس هــای درس خســته کننده 
و کســالت آور شــده و دانشــجویان رغبــت 
یادگیــری  و  درس  بــه  نســبت  کمتــری 

ــد.« دارن
و در آخــر یکــی از دانشــجویان دانشــگاه 
ــن  ــن چنی ــخن را ای ــی س ــه طباطبای عالم
ــکالت و  ــام مش ــی تم ــا بررس ــان داد:» ب پای
ــاتید در  ــجویان و اس ــه دانش ــی ک چالش های
آمــوزش مجــازی داشــته اند بــه ایــن نتیجــه 
می رســیم کــه ورود ارگان هــای مربوطــه، 
انجــام کارهــای  و  ســازمان های مســئول 
تســهیلگرانه آن هــا را قطعــی و پررنــگ کــرده 

اســت.«
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ــی از  ــیب های ناش ــق آس ــه عم ــارس ب ــی ف ــاق بازرگان ــدگان ات ــت نماین ــو هیئ عض
خشــونت های عاطفــی و روحــی اشــاره و عنــوان کــرد: »فشــارهای اقتصــادی، 
ناعدالتی هــای مــادی و در حــال حاضــر محدودیت هــای همه گیــری کرونــا موضوعــی 

ــت.« ــی اس ــی و خانوادگ ــونت های اجتماع ــتر خش ــروز بیش ــرای ب ــده ب ــل ش تحمی
ســهیال محبــی، شــنبه 2۳ خــرداد در وبینــار بررســی دالیــل و عوامــل موثــر در بــروز 
ــی،  ــت قضای ــه همــت  کمیســیون حمای ــه ب خشــونت های خانوادگــی و اجتماعــی ک
ــارس  ــی ف ــاق بازرگان مالکیــت فکــری، مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی ات

برگــزار شــد، گفــت: »خشــونت زوایــای پنهــان بســیاری دارد.«
ــوان  ــن می ت ــم خش ــه جرای ــر ب ــونت های منج ــروز خش ــی ب ــل اصل ــزود:» از عل او اف
ناتوانــی در گفت وگــو و بحــث و مذاکــره و نداشــتن مهــارت ارتباطــی صحیــح، 
ــخصیتی و  ــکالت ش ــنتی و مش ــورد س ــای بی م ــی، نگرش ه ــط فرهنگ ــاختار غل س

ــرد.« ــوان ک ــردی عن ف
محبــی بــا بیــان ایــن کــه ســالمت از عوامــل مهــم در رشــد و توســعه یافتگی اســت، 
عنــوان کــرد:» ســالمت روانــی و اجتماعــی دو مقولــه جدایی ناپذیــر از ســالمت جســم 
ــی و  ــاختارهای اجتماع ــالح س ــرا اص ــرد زی ــرار گی ــه ق ــورد توج ــد م ــه بای ــت ک اس

ــد.« ــد خشــونت را کاهــش ده ــواده می توان اقتصــادی خان
ــده  ــی تعیین کنن ــل اصل ــی از عوام ــی یک ــردی و اجتماع ــالمت ف ــرد:» س ــان ک او بی
میــزان مســئولیت پذیری اجتماعــی افــراد اســت و بــا اســتفاده درســت از مولفه هــای 
ــی  ــت مســئولیت اجتماع ــروز و تقوی ــه ب ــوان زمین ــی می ت ــردی و اجتماع ســالمت ف
افــراد در جامعــه و بــه تبــع آن موفقیــت جامعــه و خــرد جمعــی را تضمیــن کــرد.«

محبــی بــا تاکیــد بــر ایــن کــه مســئولیت پذیری افــراد در مقابــل جامعــه و یکدیگــر 
ــرد: »مســئولیت پذیری  ــار ک ــرد، اظه ــرار گی ــر ق ــد نظ ــد م ــه بای ــی اســت ک موضوع
اجتماعــی بیانگــر احســاس و عملــی اســت کــه افــراد در چارچــوب موقعیــت 
ــروز  ــون ب ــور گوناگ ــه ام ــبت ب ــه نس ــه و آزادان ــور آگاهان ــه ط ــود ب ــای خ و نقش ه
ــرد.« ــف را در برگی ــد و وظای ــیاری از تعه ــد بس ــوم می توان ــن مفه ــد و ای می دهن

ــل  ــه دلی ــوان ب ــل ج ــژه در نس ــه وی ــی ب ــئولیت پذیری اجتماع ــه داد:» مس او ادام
اهمیــت آنهــا در تعییــن نیــروی فعــال و آینده ســازان جامعــه ضــرورت بیشــتری دارد 

کــه ایــن مهــم بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد.«
در ادامــه ایــن جلســه مــژگان جعفریــان، نائــب رئیــس کمیســیون حمایــت قضایــی، 
مالکیــت فکــری، مســئولیت اجتماعــی و حاکمیــت شــرکتی اتــاق بازرگانــی فــارس بــه 
ارائــه گــزارش عملکــرد و تشــریح برنامه هــای کمیســیون در ســال جــاری پرداخــت.

و  انجمن هــا  را شناســایی  در ســال 1۴00  برنامه هــای کمیســیون  از جملــه  او 
تشــکل های اجتماعــی، فرهنگــی و تهیــه بانــک اطالعاتــی تشــکل های فعــال 

ــد از  ــا، بازدی ــردن حمایت ه ــد ک ــت هدفمن ــارس جه ــتان ف ــیراز و اس ــر ش و معتب
ــزاری  ــل، برگ مؤسســات و تشــکل های در راســتای رصــد عملکــرد و همــکاری متقاب
ــی مســئولیت  ــار مل ــزاری وبین ــه، برگ ــای زیرمجموع ــای آموزشــی در کمیته ه دوره ه
ــب مســئولیت  ــرکت ها در قال ــاعدت ش ــوع مس ــری موض ــی و بررســی و پیگی اجتماع
ــمرد. ــی برش ــطح مل ــت در س ــه می بایس ــتقیم ک ــات مس ــوان مالی ــی به عن اجتماع

ــن  ــی از ای ــا قدردان ــز ب ــل دادگســتری نی ــی، اســتاد دانشــگاه و وکی ــی نجیب عبدالنب
کمیســیون در خصــوص بررســی موضــوع فــوق، بازنگــری و کنــکاش طــرح موضــوع 
ــع چنیــن مســائل و مشــکالت موثــر  قتل هــای خانوادگــی را در ریشــه یابی و رف

عنــوان کــرد.
او بــا اشــاره بــه آموزه هــای دینــی و مذهبــی گفــت:» اقدامــات بســیاری بــرای ایجــاد 
ــرل  ــا کنت ــن آنه ــا مهم تری ــت ام ــر گرف ــوان در نظ ــه می ت ــراد در جامع ــالمت اف س
خشــم و بردبــاری اجتماعــی اســت کــه در وهلــه اول راهگشــا امــور اجتماعــی اســت.« 
نجیبــی بــا بیــان ایــن کــه تاکیــد بــر تغییــر تفکــر مســئوالن و افــراد اجتمــاع بــرای 
ــرار  ــور ق ــایر ام ــت در راس س ــه می بایس ــت ک ــل و گذش ــازگاری، تعام ــگ س فرهن
گیــرد، از دیــدگاه حقوقــی، بــه تفســیر مجازات هــای مرتبــط بــا خشــونت های 

ــت. ــی پرداخ خانوادگ

عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی فارس:

"کرونــا عاملــی موثر بــر بــروز خشــونت های خانوادگی اســت"

منابع و مآخذ: خبرگزاری ایسنا اتــاق  نماینــدگان  هیئــت  عضــو  محبــی،  ســهیال  بــا  مصاحبــه 
1400 تابســتان  طباطبایــی،  عالمــه  دانشــگاه  فــارس؛  بازرگانــی 

سحر مشهدی علی؛

دانشجوی کارشناسی رشته مددکاری اجتاعی؛ 

دانشگاه عالمه طباطبایی

خشــونت خانگــی تنهــا بــه درگیــری فیزیکــی ختــم نمی شــود بلکــه رفتارهــای بدبینانــه، حبــس همســر یــا فرزنــدان در منــزل، اعمــال 
محدودیت هــای شــدید، فحاشــی، تهدیــد و... از نمونــه خشــونت هایی اســت کــه در قالــب پرخاشــگری و خشــونت خانگــی می گنجــد، 

امــا برجســته ترین وجــه خشــونت خانگــی معطــوف بــه فشــار روانــی، پرخاشــگری و خشــم فیزیکــی می شــود.
ــزان  ــح و ســرگرمی، در می ــا، کاهــش تفری ــری کرون ــی ناشــی از همه گی ــش مشــکالت و فشــارهای اقتصادی-اجتماع ــن افزای همچنی
ــدرت در  ــر اســاس ســاختار ق ــن خشــونت ها ب ــف ای ــر داشته اســت. شــدت و ضع ــر تاثی ــه یکدیگ ــواده نســبت ب ــراد خان خشــونت اف
ــد. ــرار می گیرن ــری از طیــف خشــونت ق ــان و کــودکان در درجــات باالت ــر زن ــد، بیشــتر خشــونت های وارده ب ــر می کن ــواده تغیی خان
ــه ایــن مســئله کــه  ــا توجــه ب ــدی عمیــق دارد ب ــا ســالمت اجتماعــی پیون ــراد ب ــری اف از آنجایــی کــه ســالمت روحــی و جامعه پذی
هیــچ تضمینــی درمــورد مســتقیم مانــدن رابطــه میــان همه گیــری و خشــونت خانگــی کــه بــا کاهــش بیمــاری )کویــد19( خشــونت 
نیــز کاهــش پیــدا کنــد وجــود نــدارد، بهتــر اســت پرداختــن بــه مســئله خشــونت بــه ویــژه خشــونت پنهــان در رأس قــرار بگیــرد و 

گزارشــاتی از ایــن قبیــل جــدی گرفتــه شــوند.

پی نوشــت:

بخش خبر خرب

10
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بخــش مصاحبــه هــا
افزایش پرونده های خشونت خانیگ 

در اورژانس اجمتاعی
عالقه ای به مددکاری اجمتاعی 

نداشمت
عدم تناسب بین برخی واحد های دریس 

مددکاری اجمتاعی اب فرهنگ بویم ما
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بابک محمدی بلبالن آباد؛

دانشجوی کارشناسی رشته مددکاری اجتاعی؛

دانشگاه عالمه طباطبایی

مقدمه
بــاتوجــهبــهاهمیــتخشــونتخانگــی،تاثیــرات
آنبــرفــردوخانــوادهتــاشکردیــمتــا
مصاحبــهایدرایــنخصــوصبــافــردیمتخصــص
ــم. ــامدهی ــیانج ــیبهایاجتماع ــوزهآس درح
دکتــرســلمانقــادریبــامــدرکدکتــرای
ــی ــائلاجتماع ــشمس ــیدرگرای ــهشناس جامع
ــه ــنتالیــف،ترجمــهومقال ــران،صاحــبچندی ای
ــاد، ــودکآزاری،اعتی ــایک ــیدرزمینهه پژوهش
آســیبهای کلــی صــورت بــه و خودکشــی
مختلــفاجتماعــیمیباشــد.ویبــامراکــز
دولتــیوغیــردولتــیمتعــددیهمــکاریداشــته
آســیبهای حــوزه در ســاله ۱۶ ســابقهای و
اجتماعــیومــددکاریاجتماعــیدارد.هــدفایــن
ــه ــیدرزمین ــتآوردناطاعات ــهدس ــهب مصاحب
ــا ــزانآندردورانکرون ــیومی ــونتخانگ خش
ــم. ــهرامیخوانی ــرحمصاحب ــرش ــد.درزی میباش

لطفاخودتانرامعرفیکنید؟
ــته  ــی در رش ــرای تخصص ــدرک دکت ــادری، دارای م ــلمان ق ــده س بن
ــانس  ــوق لیس ــران، ف ــی ای ــائل اجتماع ــش مس ــی، گرای ــه شناس جامع
ــات  ــت خدم ــی و مدیری ــه طباطبای ــددکاری از دانشــگاه عالم رشــته م

ــتم. ــی هس ــگاه خوارزم ــی از دانش اجتماع
آقــایدکتــرقــادریشــمادرحــوزهمــددکاریاجتماعــیچــه

ــد؟ ــیانجــامدادهای فعالیتهای
در حیطه هــای گوناگــون اعــم از کا رهــای اجرایــی بــه عنــوان مــددکار 
ــبه  ــز ش ــی، مراک ــس اجتماع ــتی، اورژان ــازمان بهزیس ــی در س اجتماع
خانــواده، در مراکــز درمــان اعتیــاد، طرح هایــی ماننــد مدیریــت مــورد، 
ــانی  ــک و یاری رس ــرپایی، کم ــای س ــات و کلینیک ه ــددکار موسس م
ــالمندان،  ــجویان، س ــا، دانش ــه HIV، کارتن خواب ه ــال ب ــراد مبت ــه اف ب

ــده و... . ــودکان آزار دی ک
ــاد،  ــی در حــوزه اعتی در بخــش فعالیت هــای علمی-پژوهشــی و تالیفات
کــودک آزاری، فرزندخواندگــی، کارتن خوابــی، خودکشــی و معنــای 
ــف  ــوان تالی ــدود 12 عن ــددی در ح ــب ع ــور تقری ــه ط ــه ب ــی ک زندگ
و ترجمــه در ایــن حوزه هــا و مقــاالت پژوهشــی متعــدد، حاصــل 
کارهــای علمــی و فعالیت هــای حرفــه ای بنــده می باشــد کــه طــی 16 
ــه دســت آمــده اســت. ســال تــالش در حــوزه مــددکاری اجتماعــی ب

لطفابگوییددرحالحاضرمشغولچهفعالیتهاییهستید؟
ــتی  ــازمان بهزیس ــی س ــس اجتماع ــناس اورژان ــر کارش ــال حاض در ح
ــر  ــی و غی ــازمان های دولت ــا موسســات، س ــکاری ب ــابقه هم هســتم. س
ــا  دولتــی گوناگــون مثــل: موسســه ارتقــاء کیفیــت زندگــی ایرانیــان ی
ــه  ــاد دانشــگاهی واحــد عالم ــاد، جه ــان اعتی ــای درم ــا، کلینیک ه ایلی
طباطبایــی، مراکــز مشــاوره دانشــگاه علــم و صنعــت، بعضــی از ngo هــا 
ــراد حاشیه نشــین و مســتند  ــودکان کار، اف ــه ک ــرا در زمین را دارم. اخی
ــان پنجــاه و ســه کــه  ــه عنــوان مثــال ســایه های خیاب کــردن آن هــا ب
ــد،  ــی( می باش ــتند اجتماع ــا ) مس ــن خواب ه ــی کارت ــورد زندگ در م

ــت دارم. فعالی
ــهپیشــینهفعالیــتشــمادرحــوزهآســیبهای ــاتوجــهب ب
اجتماعــی،لطفــادرمــوردخشــونتخانگــیتوضیــحدهیــد.

 بــه هــر نــوع آزار یــا آســیب تکرارپذیــری گفتــه می شــود کــه فرزنــد، 
همســر یــا یکــی از اعضــای خانــواده نزدیــک انجــام می دهنــد. بنابرایــن 
ــا مداومــت می باشــد، یعنــی گاهــی  ــر تکــرار آســیب پذیری ی ــد ب تاکی
ــر  ــا تکرارپذی ــرد ام ــرار گی ــونت ق ــورد خش ــردی م ــت، ف ــن اس ممک

نباشــد. بنابرایــن مهــم اســت کــه  تبدیــل بــه یــک چرخــه شــود.
ــه  ــی ک ــی و کالم ــه؛ آزار عاطف ــی دارد، از جمل ــی انواع خشــونت خانگ
بیشــترین تاثیــر را دارد. شــامل: تحقیــر، توهیــن بــه همســر و بســتگان 

ــد. ــزاگویی می باش ــرزنش و ناس ــب، س او، دادن لق
ــواده  ــا سرپرســت خان ــر ی ــرد آزارگ ــه ف ــی ک ــاختن: هنگام ــزوی س من
اجــازه برقــراری ارتبــاط را بــه یکــی از اعضــا بــا اطرافیــان یــا بســتگان 
ــزوی  ــون من ــای پیرام ــان را از دنی ــه آن ــد، در نتیج ــک نمی ده نزدی

می کنــد.
ــدان، وادار  ــردن از فرزن ــدا ک ــه ج ــد ب ــی تهدی ــاب: یعن ــد و ارع تهدی
ــا روش هــای معمــول دیگــر؛ شــیوه هایی کــه  ــه خودکشــی ی کــردن ب

بیشــتر فــرد را تهدیــد می کنــد و آزار می دهــد.
آزار جســمی: شــامل کتــک زدن، هــول دادن، داغ کــردن، ســیلی 
ــه  ــاوز ب ــامل تج ــی: ش ــود. آزار جنس ــدن و.... می ش ــوزاندن ب زدن، س
اجبــار، در معــرض رفتارهــای جنســی غیــر معمــول قــرار دادن، گفتــن 

ــت. ــی و… اس ــارف جنس ــای نامتع ــی، رفتاره ــای جنس جوک ه

افزایش پرونده های 
خشونت خانگی در 
اورژانس اجتماعی
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ــر دارد )وقتــی کــه  ــان خشــونت خانگــی طیــف مختلفــی را در ب قربانی
ــامل  ــر ش ــرا گی ــور ف ــه ط ــود، ب ــرف زده می ش ــی ح ــونت خانگ از خش
ــونت  ــی خش ــت، یعن ــالمندآزاری اس ــرآزاری و س ــودک آزاری، همس ک

ــه: ــود(. از جمل ــیم می ش ــوع تقس ــه ن ــن س ــه ای ــی ب خانگ
زنانــی کــه بیــش از شــش بــار توســط همســر یــا یکــی از افــراد نزدیــک 
ــتر در  ــان بیش ــی زن ــد، یعن ــرار می گیرن ــونت ق ــورد خش ــواده م در خان

معــرض خشــونت هســتند.
تقریبــا ۳0 درصــد از قتل هــای زنــان توســط شــریک های جنســی 
ــل،  ــرد. در مقاب ــی( صــورت می گی ــا همســران قبل )دوســت پســران و ی
فقــط ســه درصــد از قتــل مــردان توســط همســران، دوســت دختــر و یــا 
ــک بیشــتر  ــراد نزدی ــا اف ــواده و ی ــرد؛ اعضــای خان ــان صــورت می گی زن
ــران  ــد، همس ــرار داده ان ــونت ق ــورد خش ــان را م ــار زن ــون ب از 2/7 میلی
ســابق و دوســتان پســران بیشــتر از 26 درصــد از مــوارد تجــاوز جنســی 
ــان 12  را انجــام داده انــد. ۴5 درصــد از حمــالت خشــونت آمیز علیــه زن
ســال و بیشــتر، توســط چنــد نفــر و چندیــن بــار اتفــاق افتــاده اســت. 
ــن حمــالت خشــونت آمیز گروهــی  ــن یکــی از مســائل عمــده ای بنابرای

ــرر می باشــد. ــه صــورت مک ــان و ب ــه زن علی
لطفــادرمــوردپیشــینهخشــونتخانگــیدرایــرانتوضیــح

دهیــد.
ــای  به نظــر  می  رســد خشــونت  و آزار  ریشــه در فرهنــگ دارد. در دوره ه
تاریخــی  تبعیــض علیــه زنــان دیــده می شــود. در تاریــخ همــه ملت هــا 
ــتثنی  ــز از آن مس ــان نی ــا ایرانی ــت و م ــده اس ــده ش ــئله دی ــن مس ای
نیســتیم. بــا مــروری بــر  کتاب هــا  و ادبیاتمــان متوجــه می شــویم کــه 
مخاطــب مردهــا هســتند و نقشــی بــرای زنــان در نظــر گرفتــه می شــود 
ــته ای  ــگاه برجس ــت. جای ــیه ای اس ــی و حاش ــش مراقبت ــتر نق ــه بیش ک
ندارنــد و حتــی بــا انــواع کلمــات نامناســب مــورد خطــاب قــرار گرفتنــد. 

حتــی ایــن موضــوع در دوره معاصــر کــم و بیــش هــم وجــود دارد.
 ایــن رونــد ادامــه داشــت تــا هنگامــی کــه در عصــر مدرنیتــه  حقــوق 
افــراد اقلیــت و زنــان مــورد توجــه قــرار گرفــت. اخیــرا شــاهد هســتیم 
کــه تعــداد زنــان موفــق، تحصیل کــرده و دارای جایــگاه اجتماعــی بــاال 
ــه آزار  ــده در زمین ــی حمایت کنن ــن قوانین ــزون اســت. همچنی ــه ف رو ب

ــده اند. ــب ش ــتر تصوی ــونت بیش و خش
ــا ــران،لطف ــیدرای ــونتخانگ ــنخش ــاقوانی ــاطب درارتب

ــد. ــحدهی توضی
ــه ســه دســته کــودک آزاری، همســرآزاری و  اگــر خشــونت خانگــی را ب
ســالمندآزاری طبقــه بنــدی کنیــم، در رابطــه بــا کــودک آزاری قوانیــن 
خوبــی وجــود دارد. قانــون حمایــت از اطفــال و نوجوانــان مصوبــه ســال 
ــودک آزاری و  ــف ک ــای مختل ــی در جنبه ه ــی خوب ــون خیل 1۳99 قان
ــرای مرتکبیــن کــودک آزاری مطــرح شــده،  ــی کــه ب ــواع مجازات های ان
بــه تســهیل پرداختــه شــده و انــواع آزارهــای جســمی، روانــی، جنســی، 

عاطفــی بــا درجــات مجــازات آنهــا تعریــف شــده اســت.
همچنیــن  الیحــه جدیــدی بــا عنــوان حمایــت  از نوجوانــان بــه تازگــی 
ــل   ــی  مث ــش  نهاد های ــه نق ــه ب ــد ک ــر  می رس ــه  نظ ــده و ب ــب  ش تصوی
ــا  ــرده اســت . در رابطــه ب ــد ک ــه تاکی ــوه قضایی ــازمان بهزیســتی و ق س
ــل قوانیــن  ــا حداق ــم ام ــی نداری ــد قانون ــده، هــر  چن ــان  خشــونت دی زن
ــا،  ــه دادگاه ه ــه  ب ــرای مراجع ــتند. ب ــر نیس ــت  و پا گی ــم دس ــود  ه موج
چــون  بخش هایــی  مثــل دادگاه  خانــواده داریــم ، زنــان و کــودکان  
خشــونت دیــده حمایــت  قانونــی  می شــوند و همچینیــن  بهزیســتی هــم 
ــد  ــه می کنن ــونت را تجرب ــه خش ــی ک ــداری  از زنان ــرای  نگه ــزی ب مراک
دارد. بــه لحــاظ حمایــت اجتماعــی ســازمان بهزیســتی از  افــراد خشــونت 
 دیــده حمایــت مناســبی  دارد. مــددکاران اجتماعــی مداخلــه در بحــران 
ســعی می کننــد فعالیت هایــی در مدافعه گــری و حمایــت از آنــان 
ــود  ــذاری وج ــه قانون گ ــه مشــکالت جــدی در زمین ــد. البت ــام دهن انج
دارد و همچنیــن الیحــه حمایــت از زنــان و خانــواده هنــوز بــه تصویــب 

نرســیده اســت.

 اگــر ایــن قانــون بــه تصویــب برســد شــاهد خشــونت کمتــری 
نســبت به کــودکان و زنــان خواهیــم  بــود. البتــه بایــد ایــن را 
هــم در نظــر گرفــت کــه بــه تنهایــی وجــود قانــون نمی توانــد 
ــت  ــئله  حمای ــه مس ــون، ب ــار قان ــد در کن ــد. بای ــی باش کاف
اجتماعــی،  پیگیــری مکــرر، بازتوانــی بعــد از خشــونت، 
ــد در  ــس  بای ــر توجــه شــود. پ ــراد آزارگ ــان اف ــه و درم مقابل
ــه صــورت چنــد بعــدی و همــراه ســازمان های  ایــن زمینــه ب

متعــدد فعالیــت شــود.
ــش  ــج کاه ــم در تروی ــانه ها را ه ــش رس ــد نق ــن بای همچی
ــرارداد. ــورد توجــه  ق ــوای آموزشــی م ــد محت خشــونت و تولی
بــاتوجــهبــهســابقهکاریجنابعالــیدرایــن
ــزانخشــونتخانگــیدر ــهنظــرشــمامی ــه،ب زمین
ــا ــتهی ــیداش ــدکاهش ــررون ــالهایاخی ــیس ط

ــد. ــحدهی ــاتوضی ــی؟لطف افزایش
مســلما کــه افزایــش داشــتیم، اگــر آما هــای ســازمان پزشــکی 
قانونــی را در ســال 99 بررســی کنیــم، حــدود 80167 مــورد 
ــن  ــه ثبــت رســیده اســت.  همچنی همســرآزاری در کشــور ب
25۴۴ مــورد کــودک آزاری کــه در مقایســه بــا ســال های قبــل 
ــه  ــا گذشــت زمــان ب ــد افزایشــی اســت، ب حاکــی از یــک رون
نظــر می رســد کــه زنــان بیشــتری مــورد آزار و خشــونت قــرار 

می گیرنــد. هــر چنــد کــه ایــن آمــار مــوارد ثبتــی هســتند
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ــرخ ــشن ــثکاه ــوانباع ــهمیت ــیچگون ــورکل ــهط ب
ــد؟ ــهش ــطحجامع ــیدرس ــونتخانگ خش

در ســطح مــدارس  معلمــان بــه عالئــم  خشــونت  خانگــی در 
آزار و خشــونت   دانش آمــوزان  دقــت  بکننــد . چنانچــه عالئــم 
ــطح  ــد. در س ــالع دهن ــد و اط ــه کنن ــگ مداخل ــد بی درن را دیدن
دانشــگاه ها مراکــز  مشــاوره و اســاتید بایــد ایــن حساســیت را داشــته 
 باشــند کــه اقداماتــی  می تــوان در ســطح اجتماعــی و محلــی انجــام 
ــراد  ــه اف ــار ، از جمل ــای همی ــکیل گروه ه ــا تش ــال ب ــرای مث داد. ب
کلیــدی و تاثیرگــذار محلــی، گروه هایــی کــه مربــوط بــه خشــونت  
خانگــی می  باشــند  جلســاتی برگزار کــرد و موضوعاتــی ماننــد 
پیشــگیری از خشــونت خانگــی و آســیب های اجتماعــی را بررســی 
ــرد  ــر رویک ــی ب ــد مبتن ــوزش بای ــن آم ــوزش داد. ای ــا آم ــرد ی ک
ــی  ــد در موضوعات ــور  می توان ــرد  محله  مح ــد. رویک ــور باش محله مح
 ماننــد خشــونت خانگــی تاثیرگــذار  باشــد. زیــرا در عیــن حــال افــراد 
محلــه  می تواننــد افــراد آزارگــر و آزاد دیــده را شناســایی و مداخلــه 

ــد. کنن
توصیــه و آموزش هایــی بــرای مــردم عــادی: اگــر شــواهدی از 
ــا  پلیــس  ــس اجتماعــی 12۳ ی ــا اورژان ــم ب خشــونت خانگــی دیدی
110 تمــاس بگیریــم. اگــر شــخصی از دوســتان، نزدیــکان یــا 
ــم.  ــانی  کنی ــد، کمک  رس ــی ش ــونت خانگ ــار خش ــایه ها دچ همس
همچنیــن بخش هــای داوطلبانــه  مثــل مســاجد محلــه، مــردم 
عــادی، ngo هــای داوطلبانــه را نســبت بــه موضــوع خشــونت خانگی 

ــم. ــاس کنی حس
ــراد ــفونقــشمــددکاراناجتماعــیدرخصــوصاف وظای

خشــونتدیــدهبــهچــهصــورتاســت؟
 فــردی کــه مــورد خشــونت قــرار می گیــرد نیازمنــد داشــتن یــک 
برنامــه ایمــن اســت. در ایــن برنامــه ایمــن بایــد بــه همــه جنبه هــای 
زندگــی فــرد، ویژگی هــا و توانمندی هــای او توجــه شــود تــا بتوانــد 
ــورد  ــه م ــی  ک ــر زمان ــد. ه ــتفاده کن ــادی  از آن اس ــال ها متم س
ــن  ــد. ای ــتفاده کن ــان اس ــه یاری رس ــت از برنام ــرار گرف خشــونت ق
ــراد خشــونت  ــا اف ــای اساســی را در رابطــه ب ــد آموزش ه طــرح بای
دیــده بــه آن هــا ارائــه دهــد. بــرای مثــال راه هــای اضطــراری فــرار، 
انتخــاب مــکان امنــی کــه بعــد از فــرار می خواهــد بــه آن جــا بــرود، 
ماننــد خانــه یــک  دوســت،  مراکــز حمایتــی زنــان و… آمــاده کــردن 
ــوازم ضــروری،  داشــتن یــک  حســاب بانکــی ضــروری،  مــدارک و ل
ــرار  ــونت ق ــورد خش ــه م ــی ک ــترس هنگام ــت اس ــوزش مدیری آم
ــس  ــا اورژان ــت ب ــن فرص ــا اولی ــرد ب ــد ف ــت. بای ــد الزم اس می گیرن
اجتماعــی و پلیــس تمــاس بگیــرد. برنامــه یاری رســان  بایــد توســط 

مــددکار اجتماعــی بــا فــرد بــه طــور ماهانــه  مــرور شــود.
ــرات ــاوخاط ــیازفعالیته ــییک ــوانکامپایان ــهعن ب
خودتــانرادرزمینــهخشــونتخانگــیبــامــابــه

ــد. ــتراکبگذاری اش
ــین   ــه حاشیه نش ــه در منطق ــم ک ــرح کن ــی را مط ــم خانم می توان
ــه  ــود. وی ب ــاد ب ــر اعتی ــم درگی ــن  خان زندگــی  می کــرد  . همســر ای
ــبی  ــه مناس ــت و تغذی ــرار می گرف ــونت ق ــت خش ــداوم تح ــور  م ط
ــن  ــود . ای ــخگو  نب ــرای  او پاس ــم ب ــرر ه ــای  مک ــت. پیگیری ه نداش
خانــم ۴ فرزنــد  داشــت و  نگــران ایــن  موضــوع بــود کــه  اگــر  خانــه 
ــا  ــت  ب ــش چــه می شــود. در نهای ــد سرنوشــت فرزندان ــرک کن را ت
ــی خــود توانســت شــرایط  ــددکاران اجتماع ــی  م ــای حقوق کمک ه
 حقوقــی  مســاعدی را بــه دســت  بیــاورد. در پزشــکی  قانونی  شــکایت 

ــت. ــب قرار گرف ــورد تعقی ــر او م ــد و همس  بکن

ــا  ــل توجهــی ثبــت نمی شــوند ی ــزان قاب ــه می ــادی ب ــا تعــداد زی ام
ــی  ــد، یعن ــی می کنن ــه در حاشــیه شــهرها زندگ ــی هســتند ک زنان
ــی و  ــی، عاطف ــا آزار روان ــد ی ــی ندارن ــع حمایت ــه مناب ــی ب دسترس
ــه  ــه ک ــتر از آنچ ــار بیش ــود. آم ــه نمی ش ــی گفت ــر جای ــی ه جنس
ثبــت شــده، می باشــد و مــا شــاهد تعــداد زیادتــری از زنــان 

ــتیم. ــده هس ــونت دی خش
ــدا  ــده افزایــش پی ــان خشــونت دی ــر شــمار زن طــی ســال های اخی
ــای  ــور و پرونده ه ــی کش ــک قانون ــازمان پزش ــای س ــرده، آماره ک
اورژانــس اجتماعــی نشــان دهنــده آن می باشــد. هــر چنــد قوانیــن 
ســخت یکــی از راه هــای کاهــش خشــونت می باشــد، امــا بــه دلیــل 
ــن  ــت از ای ــا حمای ــط ب ــای مرتب ــا و چالش ه ــن آزاره ــی ای فراوان
افــراد، می تواننــد ریشــه های اقتصــادی، فرهنگــی و اجتماعــی 
ــزان  ــن می ــر ای ــزون ب ــا داشــته باشــد. اف ــا و ســنت های م در باوره
خشــونت علیــه زنانــی کــه جــدا از همســران  خــود زندگــی 
ــتر  ــر بیش ــه و 25 براب ــان مطلق ــتر از زن ــر بیش ــه براب ــد، س می کنن
ــی کــه جــدا زندگــی می کننــد،  ــان متاهــل اســت. بنابرایــن زنان زن
ــتری در  ــزان بیش ــه می ــه ب ــان مطلق ــوار و زن ــت خان ــان سرپرس زن
معــرض خشــونت قــرار دارنــد. زنــان از همــه نژادهــا بــه یــک میــزان 
در معــرض خشــونت قــرار می گیرنــد. بــه طــور فراگیــر ایــن آزارهــا 

ــرد. ــورت می گی ــنا ص ــا آش ــده ی ــناخته ش ــراد ش ــرف اف از ط
ــا ــیکرون ــهازشــروعپاندم ــندوســالک ــادرطــیای آی
ــش ــاافزای ــشی ــرکاه ــیب ــیمبن ــاردقیق ــذردآم میگ
خشــونتخانگــیدرقرنطینــهاعــامشــدهیــاخیــر؟اگــر
پاســخمثبــتاســت،لطفــادرایــنبــارهتوضیــحدهیــد.

در ایــن دوره مــا شــاهد افزایــش خشــونت خانگــی بودیــم هــر چنــد 
ــه طــور رســمی عــددی اعــالم نشــده اســت امــا شــاهد افزایــش  ب
اورژانــس اجتماعــی  تعــداد پرونده هــای خشــونت خانگــی در 

ــتیم. هس
چــهعواملــیبــرافزایــشنــرخخشــونتخانگــیدردوران

کرونــاتاثیــرگذاشــتهاســت؟
شــرایط ویــژه ای کــه ایــن دوران بــه وجــود آورد باعــث شــد 
ــل  ــد؛ عوام ــرار بگیرن ــونت ق ــت خش ــتر تح ــودکان بیش ــان و ک زن
ــه  ــه  ب ــه توج ــود از  جمل ــر ب ــئله موث ــن مس ــروز ای ــی در ب مختلف
حــوزه سیاســتگذاری  اجتماعــی کــه مــا  برنامــه  مناســبی نداشــتیم. 
ــن  ــن و فعال تری ــی مهم تری ــس اجتماع ــد اورژان ــر می رس ــه نظ ب
ــا  ــه حمایت ه ــاز ب ــا نی ــی قطع ــود. ول ــه ب ــن زمین ــازمان در ای س
مــددکاران  نقــش  همچنیــن  اســت.  جامع تــری  برنامه هــای  و 
اجتماعــی  و روان شناســان نادیــده گرفتــه شــد کــه در نتیجــه حــوزه 
اجتماعــی بــه حاشــیه رانــده شــد. بنابرایــن نیــاز بیشــتری احســاس 
 می شــد کــه نهادهــای اجتماعــی، قانــون گــذاری، نقــش موثرتــری 

ــند. ــته باش داش
ــابفرماییــددرجهــتپیشــگیریوکاهــشخشــونت لطف

ــرد؟ ــازیک ــوانفرهنگس ــهمیت ــیچگون خانگ
در آغــاز بایــد بــا افســانه ها و قســمت  های نادرســت فرهنــگ مبــارزه 
کنیــم تــا بــه خشــونت خانگــی دامــن نزننــد. باورهایــی مثــل ایــن 
کــه خشــونت خانگــی بــه نــدرت اتفــاق می افتــد، خشــونت خانگــی  
ــادآور  ــواد اعتی ــکل  و  م ــه اســت، ال ــات پایین جامع ــه طبق ــوط ب مرب
 از  دالیــل اصلــی  خشــونت خانگــی  محســوب می شــوند، ایــن تفکــر 
ــه شــرایط موجود شــان،  ــد ب ــه دارن ــده عالق ــان خشــونت دی کــه زن
ــوارد باورهــای  ــن  م ــد. ای ــرک نمی کنن ــه را ت ــت خان ــه همیــن عل ب
اشــتباهی هســتند کــه بایــد مــورد بررســی قــرار بگیرنــد و تفکــرات 

درســت بــا آمــوزش مناســب جایگزیــن شــوند.
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بــا دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی  مصاحبــه 

خانــم فاطمــه حســینی در گفتگــو بــا بــوژان:

ظلمات است بترس از خطر گمراهی

قطع این رمحله بی همرهی خضر مکن

بی گمــان، هــر فــردی در رشــته و حرفــه ی 
ــی دارد.  ــنهادها و تجربه های ــا، پیش ــود نظره خ
ــن ســان اســت کــه رخداد هــای زندگــی از  بدی

ــاوت اســت. ــد هــر انســانی متف دی

ازعزالدیننسفینقلاست:
ــد ــورانصیحــتکن ــهت ــیک ــربزرگ »ه
وتجربــهآمــوزد،بایــدکــهقبــولکنــی
ــد، ــرباش ــهفروت ــرک ــنوی،وه وبش
بایــدکــهازوینصیحــتوتجربــهرا
دریــغمــداریکــهقبــولنصیحــت
ــه ــردنب ــتک ــاالونصیح ــردنازب ک
فروتــر،کاریمبــارکاســتوفوایــد
ــزرگان ــتب ــهنصیح ــیاریدارد.هرک بس
قبــولمیکنــد،عامــتنیکبختــی
ــول ــزرگانقب ــهنصیحــتب اســتوهرک
نمیکنــد،عامــتبدبختــیاســت.«

درایــنراســتاسلســلهگفتوگوهایــیخواهیــمداشــت
بــادانشــجویانتحصیــاتتکمیلــیمــددکاریاجتماعی
ــان ــاتآن ــتانه،ازتجربی ــایدوس ــنگفتمانه ــاای ــاب ت
بهــرهبــردهوکســانیکــهخواهــانورودبــهایــنرشــته
هســتند،ازعــزمراســختریبرخــوردارشــوندودر
مســیربهتــرشــدنمــددکاریاجتماعــیگامبرداریــم.

زمانــیکــهرشــدمیکنیــدودرزندگــیمــردم،
ــر ــهایدیگ ــهگون ــیراب ــد،زندگ ــتداری ــیمثب کارآی
ــادمانی ــبختیوش ــانخوش ــههم ــدک ــهمیکنی تجرب

ــت. ــتیناس راس

»آنتونیرابینز«
درادامــه،پــایصحبتهــایســرکارخانــمفاطمــه
ــددکاری ــرام ــعدکت ــجویمقط ــینی،دانش حس
در فعالیتهایــی کــه مینشــینیم اجتماعــی
حــوزهاجتماعــی،مــددکاریجامعــهای،مــددکاری
ــی ــنمدت ــتهاند.همچنی ــردیداش ــیوف گروه
در اکنــون و بودنــد اطفــال دادگاه مشــاور
ــد ــند.امی ــغولمیباش ــرانمش ــتریته دادگس
اســتازتجربیــاتایشــانبــهفراخــورنیــاز

ــم. ــهایبرگیری توش

خانمفاطمهحسینی،لطفًاخودتانرامعرفیکنید.
فاطمــه حســینی هســتم. در حــال حاضر دانشــجوی مقطــع دکترا 
مــددکاری اجتماعــی دانشــگاه عالمــه طباطبایــی و همچنیــن در 
ــاهد  ــگاه ش ــِی دانش ــات اجتماع ــته خدم ــی رش ــع کارشناس مقط

تحصیــل کــرده ام.
ســال 1۳92 وارد مقطــع کارشناســی ارشــد شــدم و ســال 1۳96 
ــته  ــل در رش ــت تحصی ــرا جه ــون دکت ــی در آزم ــا قبول ــز ب نی

ــدم. ــی آم ــه طباطبای ــگاه عالم ــه دانش ــی ب ــددکاری اجتماع م
ــی ــددکاریاجتماع ــتهم ــابرش ــلانتخ ــاازدالی لطف

ــد. ــحدهی ــانتوضی ــودبرایم ــلخ ــتتحصی جه
ــول  ــی قب ــال اتفاق ــور کام ــه ط ــی را ب ــددکاری اجتماع ــته م  رش
ــرد  ــته می ک ــاب رش ــم انتخ ــه برای ــردی ک ــگام، ف ــدم. آن هن ش
گفــت: »رشــته های دانشــگاه شــاهد چــون شــرایط خــاص دارنــد 
در اولویــت قــرار دهیــم چــون بعــد از نیمــه دوم ســال جــواب آن 
ــرم اول  ــد.« امــا دقیقــا در همــان ت مــی آیــد و مــی توانیــد نروی
دانشــگاه قبــول شــدم و برخــالف میــل باطنــی ثبــت نــام کــردم 
در حالــی کــه بــه رشــته روزنامه نــگاری در دانشــگاه تهــران 
عالقــه داشــتم. بنابرایــن پیوســته در تــالش بــودم تغییــر رشــته 
ــی  ــددکاری اجتماع ــه م ــبت ب ــناختی نس ــچ ش ــون هی ــم چ ده
ــور  ــه نتیجــه نرســید، مجب ــم ب ــالش های ــی ت ــی وقت نداشــتم ول

ــه اتمــام برســانم. شــدم مقطــع لیســانس را ب
ــدا ــهپی ــیعاق ــددکاریاجتماع ــتهم ــهرش ــهب چگون

ــد؟ کردی
در مقطــع لیســانس، تــالش کــردم تــا یــک کلینیــک مــددکاری 
ــد  ــم و بع ــیس کن ــاه(  تاس ــود )کرمانش ــهر خ ــی در ش اجتماع

ــم. ــه بده ــاوره ادام ــته مش ــد را در رش ــی ارش ــم کارشناس بتوان

مبینا مه آبادی؛

دانشجوی کارشناسی رشته مددکاری اجتاعی؛

دانشگاه عالمه طباطبایی

عالقه ای به 
مددکاری 
اجتماعی 

نداشتم
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بهزیســتی  ســازمان  کلینیــک،  تاســیس  مســیر  در   امــا 
مخالفت هــای زیــادی کــرد و در نهایــت رئیــس ســازمان گفتنــد: 
» جهــت دریافــت مجــوز و مــدارک مــورد نیــاز بــرای راه انــدازی 
کلینیــک بایــد یــک مــدت در قســمت cbu فعالیت هــای اجتمــاع 

ــید.« ــته باش ــور داش مح
ــدم.  ــق ش ــور موف ــای جامعه مح ــا و طرح ه ــه فعالیت ه در زمین
ــه ای  ــی  جامع ــددکاری اجتماع ــه م ــن در حیط ــای م فعالیت ه
ــرف  ــن از ط ــوم. همچنی ــته ش ــتان برجس ــتم در اس ــود و توانس ب
ــددکاری  ــب م ــدم و در قال ــدارس ش ــهید وارد م ــاد ش ــرح بنی ط
اجتماعــی فــردی و گروهــی کار کــردم. موفقیتهــای خوبــی 
ــود. درنتیجــه  ــه سیســتم، مشــتاق حضــورم ب داشــتم طــوری  ک
ــص  ــارت و تخص ــا مه ــه ب ــدم ک ــه ش ــا، متوج ــن موفقیت ه ای
ــزه الزم را  ــم و انگی ــل کن ــکالت را ح ــی مش ــه راحت ــم ب می توان
ــته  ــل در رش ــا تحصی ــد ت ــث ش ــوع باع ــن موض ــت آورم. ای بدس

ــم. ــه ده ــی را ادام ــددکاری اجتماع م
رشــتهمــددکاریاجتماعــیتــاچــهانــدازهبــاتصــورات

وانتظــاراتشــمامنطبــقبــودهاســت؟
ــر خــالف بیشــتر  ــه رشــته مــددکاری اجتماعــی ب زمــان ورودم ب
افــرادی کــه وارد ایــن حرفــه می شــوند و تصوراتــی ایــده آل 
گرایانــه، رویایــی و کمال گرایانــه دارنــد تــا همــه مشــکالت جهــان 
ــی  ــددکاری اجتماع ــه م ــبت ب ــن نس ــدگاه م ــد، دی ــل کنن را ح
ــی  ــروه هدف های ــا  گ ــی ب ــه وقت ــوری ک ــه ط ــود، ب ــد ب ــی ب خیل
مثــل: اعتیــاد، کــودکان کار، افــراد دارای معلولیــت و... آشــنا شــدم 

ــودم و حتــی گریــه کــردم. بســیار ناراحــت ب
بــه یــاد دارم زمانــی بــرای درس بازدیــد موسســات بــه بیمارســتان 
ــن  ــه م ــردم ک ــه ک ــتم، گری ــی برگش ــم. وقت ــکی رفت روان پزش

ــم. ــز کار کن ــن مراک ــم در ای نمی توان
ــالش  ــته ت ــر رش ــرای تغیی ــا ب ــد ت ــث ش ــن مســائل باع ــام ای تم
کنــم امــا هنگامــی کــه موفــق نشــدم بــه مــرور زمــان بــه ویــژه 
وقتــی کــه وارد حیطــه فعالیــت شــدم، تصوراتــم نســبت بــه ایــن 
حرفــه تغییــر کــرد و دریافتــم بــا یادگیــری مهارت هــا و تخصــص 
ــه  ــک ب ــا کم ــم و ب ــتی کار کن ــه درس ــم ب ــاز می توان ــورد نی م

ــه دســت آورم. ــی ب ــزه و احساســات خوب دیگــران انگی
فعالیتهــایشــمادرحــوزهمــددکاریاجتماعــی

ــت؟ ــودهاس ــورتب ــهص ــهچ ــونب تاکن
مــددکاری  اجتماع محــور،  حوزه هــای  در  بنــده  فعالیت هــای 
اجتماعــی گروهــی، مــددکاری اجتماعــی فــردی و مشــاوره دادگاه 
ــه  ــد در حیط ــردی می توان ــر ف ــن ه ــده م ــه عقی ــود. ب ــال ب اطف
تخصــص خــود فعالیــت مشــاوره ای داشــته باشــد. مثــال مــددکار 
اجتماعــی مشــاوره می دهــد امــا بــا رویکــرد مــددکاری اجتماعــی 
کار می کنــد. ایــن موضــوع بــرای رشــته های مختلــف مثــل 

ــد. ــز صــدق می کن ــا نی ــه ه ــایر حرف ــوق، روانشناســی  و س حق
درحالحاضرمشغولچهفعالیتیهستید؟

ــرا در دادگســتری تهــران، بخــش  ــار تحصیــل در مقطــع دکت کن
اجتماعــی  مــددکاری  حــوزه  در  می کنــم.  فعالیــت  اداری، 
دادگســتری فعالیتــی نــدارم. چــون نیــرو بــرای انجــام فعالیــت در 
ــت  ــه فعالی ــن زمین ــن خواســتند در ای ــود و از م بخــش اداری نب
ــش اداری  ــرای بخ ــن ب ــروی جایگزی ــه نی ــی ک ــا زمان ــم. ام کن
پیــدا شــود، بنــده در قســمت مــددکاری اجتماعــی درارتبــاط بــا 
تکمیــل پرونــده شــخصیت، بایــد مداخلــه کنــم، البتــه تــا یکســال 

ــودم. ــال ب ــاور دادگاه اطف ــش مش پی

ــگاه ــوددردانش ــلخ ــاتدورانتحصی ــاازتجربی لطف
ــد. بگویی

ــم ایــن اســت  اگــر بخواهــم از تجربیاتــم در زمینــه اســاتید بگوی
کــه بعضــی از آنــان واقعــا عالــی بودنــد مثــل اســتاد حریرچــی و 
ــی در زندگــی شــخصی و  ــرات مثبت ــه تاثی ــا بخشــی ک اســتاد اق
ــا  ــون آن ه ــدردان و مدی ــده گذاشــتند و همیشــه ق ــه ای بن حرف

هســتم.
همچنیــن تجربــه مــن از چگونگــی آمــوزش و ســرفصل های 
ــا  ــن آموزش ه ــی از ای ــه عبارت ــی خــوب نیســت. ب آموزشــی خیل
ــی از  ــون بعض ــی دارم. چ ــت و منف ــات مثب ــرفصل ها تجربی و س
دروســی کــه در دانشــگاه ها تدریــس می شــوند بــا نیازهــای 
مــددکاری اجتماعــی در عمــل و محیــط کاری، مداخــالت و 
نیازهــای فیلد هــای تخصصــی متفــاوت بودنــد و الزم اســت بــرای 
ــته  ــه داش ــی جداگان ــت، مطالعات ــام فعالی ــه و انج ــه حرف ورود ب

ــیم. باش
بــهنظــرشــمادرطــیایــنســالهامــددکاری

اجتماعــیچــهتغییراتــیکــردهاســت؟
مــددکاری اجتماعــی در ایــران از نظــر کمــی رشــد یافتــه اســت 
ــرا، کارشناســی  ــرش دانشــجوهای دکت ــه، پذی ــن شــکل ک ــه ای ب
ارشــد و تعــداد دانشــگاه های مــددکاری اجتماعــی افزایــش 
ــه  ــته، بلک ــدی نداش ــی رش ــر کیف ــا از نظ ــت. ام ــرده اس ــدا ک پی

ــت. ــرده اس ــز ک ــرفت هایی نی پس
از جملــه شــرایطی کــه باعــث شــده از لحــاظ کیفــی رشــد نکنیم، 
توقــف در توســعه رویکردهــا متناســب بــا نیازهــای جدیــد جامعــه 
توســعه  جامعه شناســی،  و  روان شناســی  رویکردهــای  اســت. 
ــای روز  ــه نیازه ــبت ب ــی نس ــددکاران اجتماع ــا م ــد ام یافته ان
ــه  ــی در زمین ــددکاران اجتماع ــته اند. م ــی نداش ــرات چندان تغیی
ــن  ــف را در بی ــن ضع ــتند. ای ــف هس ــارت، ضعی ــه و مه مداخل
ــا  ــم، چــرا کــه مــن ب دانشــجوهای مــددکاری اجتماعــی می بینی
آن هــا در ارتبــاط و سرپرســت کارورزی برخــی از دوســتان هســتم.
دانشــجوهای دکتــری مــددکاری اجتماعــی انگیــزه الزم را ندارنــد، 
ــال کســب مهارت هــای واقعــی نیســتند، برخــی اســاتید  ــه دنب ب
ــت  ــر رقاب ــا یکدیگ ــته ب ــای رش ــت ارتق ــکاری جه ــای هم ــه ج ب

ــد. ــی الزم را ندارن ــد و هماهنگ می کنن
بــهنظــرشــمادروستئــوریکــهدانشــجویاندر
دانشــگاهمیخواننــدتــاچــهانــدازهدرحــوزهعملــیو

ــد. ــحدهی ــتند؟توضی ــراهس ــلاج ــاقاب کارورزیه
ــه  ــم در حیط ــتند و می توانی ــد هس ــی مفی ــی دروس خیل  بعض
عمــل بــه درســتی از آنهــا اســتفاده کنیــم مثــل توانبخشــی  کــه 
اســتاد مــا خانــم دکتــر اهلل یــاری بودنــد. امــا بعضــی از دروس بــه 
نظــر بنــده اتــالف وقــت اســت و هیــچ تاثیــری در حیطــه عمــل 

ندارنــد. 
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بنابرایــن نیازمنــد ایــن هســتیم تــا آموزش هایــی داده شــود کــه 
در حیطــه عمــل قابــل اســتفاده باشــند.

ــه ــایحرف ــرایارتق ــماب ــنهاداتش ــاوپیش راهکاره
مــددکاریاجتماعــیدرایــرانبــهچــهصــورتاســت؟

ــن  ــی ای ــددکاری اجتماع ــه م ــاء حرف ــرای ارتق ــن ب ــنهاد م پیش
اســت کــه بتوانیــم کتاب هــای بیشــتری را در ایــن حــوزه توســط 
ــه  ــا ترجم ــم ی ــر در آوری ــته تحری ــه رش ــجوها ب ــاتید و دانش اس
ــرا  ــجوهای دکت ــرای دانش ــت ب ــه فعالی ــن زمین ــم . همچنی کنی
ــی را  ــای مختلف ــا و کتاب ه ــد پژوهش ه ــا بتوانن ــود ت ــم ش فراه

ــند. ــه بنویس ــورد عالق ــر و م ــد نظ ــای م در حیطه ه
ــه  راهــکار پیشــنهادی دیگــر ایــن اســت کــه بتوانیــم دروس را ب

ــا مهــارت آمــوزی ایجــاد شــود. شــکلی عملــی ارائــه بدهیــم ت
همچنیــن سرپرســت ها و اســاتید کارورزی قوی تــر کار کننــد 
ــرا در  ــجوهای دکت ــد. دانش ــه دهن ــه ای ارائ ــای مداخل و آموزش ه
ــه  ــد ک ــه ای می کنن ــای مداخل ــه طرح ه ــاره ب ــود اش ــاله خ رس
الزم اســت ســایرین از ایــن طرح هــا در حیطــه کارورزی و عمــل 
اســتفاده کننــد و همچنیــن اســاتید، آمــوزش هــای الزم را بدهند.
بــهعنــوانکامآخــرتوصیــهشــمابــرایدانشــجویانی

ــدچیســت؟ ــلمیکنن ــوزهتحصی ــنح ــهدرای ک
از جملــه توصیه هایــی کــه می توانــم ارائــه دهــم ایــن اســت کــه 
ــع  ــد و از مناب ــای دانشــگاه بســنده نکنن ــه درس ه دانشــجویان ب
مختلــف مطالعــه داشــته باشــند و در کارگاه هــا و دوره هــای 

ــد. مناســب حیطــه خــود شــرکت کنن

ــی  ــددکاری اجتماع ــه اســت:» م ــرن 21 گفت ــاب ق نویســنده کت
یــک رشــته ی بیــن رشــته ای اســت و نیــاز بــه همــه ی علــوم بــه 
ــددکاری  ــجوی م ــک دانش ــی ی ــانی دارد.« یعن ــوم انس ــژه عل وی
اجتماعــی از دوره کارشناســی، فیلــد مــورد عالقــه خــود را پیــدا 
کنــد، علــوم مربــوط بــه آن فیلــد را مطالعــه کنــد و تخصصــی کار 
کنــد. زمانــی کــه وارد دوره کارشناســی ارشــد می شــود بــه طــور 
ــرا  ــا در دوره دکت ــد ت ــوزش ببین ــد، آم ــه کن ــر مطالع تخصصی ت

ــد. ــام ده ــد کاری انج ــاره آن فیل ــی درب ــد پژوهش های بتوان
و  قضایــی  درحــوزه  اجتماعــی،  مــددکار  عنــوان  بــه  مــن 
ــن  ــعی دارم در ای ــم و س ــت می کن ــی فعالی ــیب های اجتماع آس
ــردازم. ــی بپ ــای تخصص ــارت و دانش ه ــع آوری مه ــه جم ــد ب فیل

مخصوصــاً در ارتبــاط بــا آســیب های اجتماعــی و بزهــکاری 
ــاد  ــه ایــن حیطــه را ی ــوط ب ــان کــه الزم اســت علــوم مرب نوجوان
ــان  ــرای نوجوان ــه ب ــروری، سیاســت هایی ک ــد فرزندپ ــرم مانن بگی
وجــود دارد، قوانیــن مربــوط بــه آن، فراینــد دادرســی و… . 
بنابرایــن بــه طــور تخصصــی در فیلــد قضایــی فعالیــت می کنــم.
ــدی ــبمفی ــانومطال ــونازوقتت ــینیممن ــمحس خان

ــهاشــتراکگذاشــتید. ــاب ــام ــهب ک
ــرای  ــان ب ــم از شــما و نشــریه خوبت ــده ه ــم، بن خواهــش می کن
ایــده مصاحبــه بــا دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی تشــکر 

. می کنــم
انشاهللموفقوپایدارباشید.

سالمت باشید، خدانگهدار.
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بوژان

مرداد 1400
فصلنامــه علمــی تخصصــی
اول دوره  اول،  شــاره 

شــود،  داده  اهمیــت  آن  مشــکالت  و  جامعــه  بــه  اگــر 
ــددکاری  ــه م ــم. حرف ــاد کنی ــی ایج ــرات مثبت ــم تغیی می توانی
باشــد. شــما  بــرای  خوبــی  گزینــه  می توانــد  اجتماعــی 
پیچیدگی هــا و شــرایط خــاص زندگــی امــروزی، چالش هــا، 
انســان ها  بــرای  زیــادی،  روانــی  فشــارهای  و  مشــکالت 
حفــظ  مشــکالت،  ایــن  رفــع  بــرای  اســت.  کــرده  ایجــاد 
ارائــه  ســالم،  جامعــه ای  داشــتن  و  افــراد  روحــی  ســالمت 
اســت. الزم  و  ضــروری  اجتماعــی  مــددکاران  خدمــات 

ــک  ــع )ی ــه مراج ــه ب ــت ک ــه ای اس ــی حرف ــددکاری اجتماع م
ــود  ــکل خ ــا مش ــد ت ــک می کن ــه( کم ــا جامع ــروه ی ــا گ ــرد ی ف
ــتفاده  ــا اس ــرد و ب ــی بب ــود پ ــای خ ــه توانایی ه ــد، ب را بشناس
ــد. ــکل بر آی ــل مش ــت ح ــود در جه ــات موج ــع و امکان از مناب
شــناخت  اول،  وهلــه  در  مصاحبــه  ایــن  از  مــا  هــدف 
بــا  آشــنایی  و  اجتماعــی  مــددکاری  رشــته  بیشــتر 
اســت. رشــته  ایــن  کاری  فیلدهــای  و  محتویــات 

التحصیــالن ســال 95 جنــاب  فــارغ  از  یکــی  بــا  بنابریــن 
اجتماعــی،  مــددکاری  لیســانس  فــوق  کرمــی  آرش  آقــای 
و  کار  کــودکان  بی خانمانــی،  اعتیــاد،  زمینه هــای  در  فعــال 
افــراد  فــراری،  اجتماعــی، دختــران  بی سرپرســت، خدمــات 
ترنــس سکشــوال و اچ آی وی، مصاحبــه ای صــورت دادیــم.

مصاحبــه بــا دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی 

بــوژان: بــا  گفتگــو  در  کرمــی  آرش  آقــای 

نازنین بهرامی؛

دانشجوی کارشناسی رشته مددکاری اجتاعی؛

دانشگاه عالمه طباطبایی

سامروزتانبخیرلطفاخودتانرامعرفیکنید.
ــوق لیســانس  ــده آرش کرمــی هســتم، ف ســالم و عــرض ادب بن
ــگاه  ــال95 از دانش ــل س ــارغ التحصی ــی و ف ــددکاری اجتماع م
عالمــه طباطبایــی هســتم، همچنیــن لیســانس ایــن رشــته را از 
دانشــگاه علــوم توانبخشــی و ســالمت اجتماعــی دریافــت نمــودم. 
بلــهخیلــیممنــوناگــرممکــناســتازدلیــلانتخــاب
ــان ــودبرایم ــلخ ــتتحصی ــیجه ــددکاریاجتماع م

ــد. ــحدهی توضی
راجــع بــه بحــث انتخــاب ایــن رشــته، مــن هــم مثــل خیلــی از 
ــتم.  ــی داش ــات کم ــوند، اطالع ــه وارد آن می ش ــری ک ــراد دیگ اف
ــردی اســت  ــی ف ــددکار اجتماع ــه م ــن را می دانســتم ک ــاًل ای مث
کــه در بهزیســتی کار می کنــد و ماننــد رشــته روان شناســی 
ــا و  ــا نظریه ه ــه ب ــم ک ــی کم ک ــت، ول ــاط اس ــردم در ارتب ــا م ب
ــیدم؛  ــم رس ــه مه ــه دو نکت ــدم ب ــنا ش ــه آش ــن حرف ــم ای مفاهی
یکــی گســتردگی و دامنــه وســیع آن در خدمت رســانی بــه افــراد، 
گروه هــا و جامعــه، بــه خصــوص افــراد نیازمنــد. ایــن موضــوع بــا 
ــه دانشــگاه داشــتم  ــل از ورود ب ــن قب ــه م ــی ک آن پیــش ذهنیت
مطابقــت داشــت. آن کــه بتوانــم بــه ســهم خــودم در کمــک بــه 
ــت  ــی و موقعی ــا در زندگ ــا آن ه ــم ت ــر عمــل کن ــدان موث نیازمن
ــا و  ــث ارزش ه ــه دوم بح ــند. نکت ــران نباش ــاج دیگ ــود محت خ
اصــول انسان دوســتانه ای بــود کــه ایــن رشــته در ارائــه خدمــات 
بــه افــراد دارد و بــه بحــث انســان، انســان مداری، عدالــت و 
ــای فرهنگــی، خانوادگــی و  ــا ارزش ه ــن ب ــری توجــه دارد. ای براب
ــود کــه  ــه جالبــی ب ــن نکت ــک اســت. ای ــی نزدی ــا خیل ــه م جامع
رشــته جدیــدی بــا ایــن موضوعــات آشــنا اســت و هدفــش کمــک 

ــد.  ــود می باش ــع موج ــود وض ــردن و بهب ک
ــه  ــرار گرفتــم و ب ــا رشــته ق ــد آشــنایی ب بنابریــن کم کــم در رون

ــدم.  ــد ش آن عالقه من

ــکل  ــه ش ــی را ب ــددکاری اجتماع ــات م ــه خدم ــردم ارائ ــعی ک س
ــی  ــر کس ــدم اگ ــه ش ــرم. متوج ــاد بگی ــی ی ــه ای و تخصص حرف
ــدازه  ــا چــه ان ــه شــکل تخصصــی انجــام بدهــد ت ــن رشــته را ب ای
ــد ایــن موضــوع را  ــد در حمایــت کــردن قــوی باشــد و بای می توان
یــادآوری کــرد کــه ممکــن اســت رشــته هایی کــه مــردم در آن هــا 
بــه دنبــال منبــع درآمــد هســتند، انسان دوســتانه ای نباشــند 
امــا مــددکاری اجتماعــی دقیقــاً بــه طبقــات پاییــن جامعــه نــگاه 
می کنــد و هدفــش برقــراری  برابــری و عدالــت اجتماعــی در بیــن 

ــت.  ــی اس ــای اجتماع ــام گروه ه تم
بــهطــورکلرشــتهمــددکاریاجتماعــیتــاچــهانــدازه

بــاانتظــاراتوتصــوراتشــمامنطبــقبــودهاســت؟
 زمانــی کــه حــرف از تصــورات داریــم منظورمــان مســائل انتزاعــی 
ــده را  ــاره ی آین ــر درب ــد و فک ــا می باش ــه آرزوه ــع ب ــث راج و بح
ــه  ــم چ ــاب می کنی ــه انتخ ــته ای ک ــه رش ــد. این ک ــکل می ده ش

مقــدار بــه تصــورات ذهنــی مــا نزدیــک اســت. 
در بحــث تصــورات می توانیــم بگوییــم آن هــا بــه دو دســته منطقــی 
ــا  ــناخت م ــدر ش ــه ق ــر چ ــوند. ه ــیم می ش ــی تقس ــر منطق و غی

ــه یــک رشــته بیشــتر باشــد می توانیــم  نســبت ب

ــن برخی  ــب بی ــدم تناس ع
واحــد هــای درســی 
اجتماعــی  مــددکاری 
ــا ــی م ــگ بوم ــا فرهن ب



ــر  ــری داشــته باشــیم و برعکــس ه ــی و نزدیک ت تصــورات منطق
چــه قــدر علــم و آگاهــی مــا کمتــر باشــد، تصوراتمــان از رشــته 

دور تــر اســت.
ــه ایــن رشــته  چــون اکثــر دانشــجویان، شــناخت اولیــه راجــع ب
ندارنــد بــه همیــن دلیــل نمی تــوان گفــت تصوراتشــان در 
ــر،  ــه دیگ ــی جنب ــت ول ــی اس ــه و منطق ــر واقع بینان ــدای ام ابت
ــه و  ــد واقع بینان ــم دو بع ــه آن ه ــد ک ــارات می باش ــث انتظ بح
ــاد  ــا رشــته مــددکاری اجتماعــی را ی ــه دارد. اگــر م غیرواقع بینان
ــم  ــام بدهی ــت انج ــی درس ــه عمل ــم در حیط ــا نتوانی ــم ام بگیری
قائدتــا نمی توانیــم بــه آنچــه در ذهــن داریــم برســیم بــه همیــن 
دلیــل، مــددکاری اجتماعــی یــک حرفــه اســت. کنــار علمــی کــه 
ــم و  ــم داری ــه عمــل ه ــاز ب ــم نی ــه دســت می آوری در دانشــگاه ب
همیــن منجــر بــه مهــارت و حرفــه ای شــدن می شــود. هــر انــدازه 
ــر  ــا منطقی ت ــورات م ــم تص ــرار بدهی ــل ق ــه عم ــم را در حیط عل
ــی  ــوع اطالع ــن موض ــه ای ــبت ب ــن نس ــه م ــا این ک ــود. کم می ش
ــام،  ــدون ابه ــل کار، ب ــم در اوای ــه بتوان ــود ک ــن ب ــتم ای ــه داش ک
مهــارت الزم را کســب کنــم و در محیــط کار شــروع بــه فعالیــت 
ــر از  ــن فرات ــارات م ــن انتظ ــدم ای ــه ش ــد متوج ــا بع ــم؛ ام کن
واقعیــت بــود چــرا کــه هــر چــه قــدر بتوانــم از علمــم در حــوزه 

ــم. ــم برس ــه آن انتظارات ــم ب ــم می توان ــتفاده کن ــل اس عم
ــه ــهچ ــترب ــددکاریبیش ــوزهم ــمادرح ــتش فعالی
صــورتبــودهودرحــالحاضــربــهچــهکاریمشــغول

ــتید؟ هس
بنــده بیشــتر در حــوزه مــددکاری اجتماعــی در مباحــث اعتیــاد، 
بی خانمانــی، کار کــودکان و کــودکان بی سرپرســت فعالیــت 
داشــتم. همچنیــن در پایگاه هــای خدمــات اجتماعــی شــهرداری 
ــایر  ــرار و س ــران ف ــری، دخت ــل تکدی گ ــیب هایی از قبی ــا آس ب
مســائل مربــوط بــه فقــر و ســاماندهی آن کار کــرده ام. در 
توانمندســازی زنــان هــم اقداماتــی داشــته ام، در حــال حاضــر بــا 
ســازمان بهزیســتی بــه عنــوان یــک عضــو از تیــم همیــار ســالمت 

ــم.  ــت می کن ــی فعالی ــی آموزش ــوان مرب ــه عن ــالت و ب مح
بســیارخــوب،اگــرامــکانداردازتجربیــاتدوران
ــد. ــتکنی ــانصحب ــگاهبرایم ــوددردانش ــلخ تحصی

ــاع  ــک اجتم ــه ی ــیدن ب ــرای رس ــی ب ــن دانشــگاه پل ــر م ــه نظ ب
ــا در  ــد ت ــاده می کن ــرد را آم ــه ف ــی ک ــت. محیط ــر اس بزرگ ت
ــط  ــت. محی ــاط گرف ــه شــکل درســت ارتب ــا دیگــران  ب ــده ب آین
ــود  ــا را در خ ــا و قومیت ه ــتر فرهنگ ه ــرادی از بیش ــگاه، اف دانش
ــتر  ــناخت بیش ــث ش ــی باع ــل فرهنگ ــن تقاب ــد. ای ــای می ده ج
ــا در  ــن فرهنگ ه ــا ای ــازگاری ب ــف و س ــردم مختل ــه م ــبت ب نس

دانشــجویان می شــود. 
موضــوع دیگــر ایــن اســت کــه گســتردگی زیــادی از نظــر 
ــوی  ــه نح ــود دارد، ب ــگاه وج ــط دانش ــار در محی ــه و رفت اندیش
کــه دانشــجویان می تواننــد درســت از ایــن فضــا اســتفاده کننــد. 
ــن فضــا گــم می شــدند و نمی توانســتند  ــراد هــم در ای برخــی اف
اندیشــه و هویــت درســت خــود را پیــدا کننــد، مســائلی را بــرای 
ــی  ــد. تعــدادی دیگــر اهداف ــه وجــود می آوردن خــود و دیگــران ب
ــالش  ــق آن ت ــد، طب ــرده بودن ــخص ک ــان مش ــرای خودش را ب
ــیدند.  ــان رس ــه اهدافش ــی ب ــارغ التحصیل ــد از ف ــد و بع می کردن
بــه طــور کل دانشــگاه فضایــی اســت بــرای کســب تجربــه، چــه به 
ــری  ــن نظــر کــه وارد جهــان بزرگ ت لحــاظ آمــوزش و چــه از ای
می شــوید. ارتبــاط بــا اســاتید و همکالســی ها باعــث رســیدن بــه 
خودآگاهــی و شــناخت بیشــتر می شــود. اینهــا تجــارب مفیــدی 
ــرای  ــد محیــط ســازنده ای ب ــراد می دهــد. دانشــگاه می توان ــه اف ب

ورود بــه اجتمــاع باشــد.

بلــه،بــهنظــرشــمامــددکاریاجتماعــیدرایــنچنــد
ســالاخیــرچــهتغییراتــیکــردهاســت؟

ــن مســیر  ــه نظــر م ــد ســال ب ــن چن ــددکاری اجتماعــی در ای م
خــودش را پیــدا کــرده اســت و یــک مســیر رو بــه رشــد را طــی 
می کنــد. دلیلــش هــم فــارغ التحصیــل شــدن دانشــجویانی 
اســت کــه خیلــی از آنهــا جایگاه هــای شــغلی مناســب را کســب 
کرده انــد و در ادارات، ســازمان ها مشــغول بــه کار شــدند. جایــگاه 
مــددکاری اجتماعــی را بــا فعالیــت حرفــه ای خــود بهتــر کردنــد و 
همیــن باعــث شــناخت بیشــتر ایــن رشــته می شــود و مرتبــه اش 

باالتــر مــی رود.
ــا ترجمــه کتاب هــا، تالیــف آن هــا، اقدامــات علمــی،  همچنیــن ب
همچنیــن بحــث آمــوزش و اســتفاده بیشــتر از دانشــجویان 
مــددکاری اجتماعــی باعــث شــده در حــوزه تئــوری باقــی نمانــد، 
ــد رو  از آن در حیطــه عمــل اســتفاده کننــد و همیــن باعــث رون

ــود.  ــی می ش ــددکاری اجتماع ــد م ــه رش ب
ــد ــگاهمیخوانن ــجویاندردانش ــهدانش ــیک درسهای
ــرا ــلاج ــیقاب ــوزهکارورزیوعمل ــددرح ــهح ــاچ ت

ــتند؟ هس
چــون حرفــه مــددکاری اجتماعــی تقریبــا رشــته ای جدیــد اســت 
ــه  ــی ک ــرده و کتاب های ــرفت ک ــد و پیش ــه رش ــروع ب ــازه ش ت
ــا  ــدار ب ــک مق ــتند، ی ــه هس ــتر ترجم ــده بیش ــتفاده ش از آن اس
فرهنــگ و جامعــه مــا بومــی نشــده اســت و پیاده ســازی برخــی 
ــن دو  ــدگاه م ــت. از دی ــر نیس ــا امکان پذی ــه م ــات در جامع اقدام
ــه  ــول اولی ــته اول اص ــه داد؛ دس ــوان ارائ ــات می ت ــته اطالع دس
شــرح وظایــف مــددکاری اجتماعــی و نظریه هــا؛ دســته دوم ایــن 
دانــش بــه شــکل بومــی و متناســب بــا فرهنــگ جامعــه مــا شــکل 
بگیــرد، کتاب هایــی تالیــف شــود، پژوهش هایــی صــورت گیــرد و 

بــر اســاس تجــارب مــددکاران اجتماعــی انجــام بشــود.
اگــر از پژوهــش کشــور های مختلــف اســتفاده کنیــم در جامعــه 
مــا زیــاد نمی توانــد همــان نتیجــه را بدهــد. در مــددکاری 
ــی مهــم اســت  ــوم انســانی خیل اجتماعــی، مســائل انســانی و عل
و بایــد اطالعــات مناســب بــا جامعــه مطــرح شــود. همانطــور کــه 
ــد. ــر می کنن ــکان تغیی ــان و م ــاس زم ــر اس ــائل ب ــم مس می دانی

ــل  ــث عم ــه بح ــتر ب ــود، بیش ــر ش ــتی ها کمت ــم و کاس ــد ک بای
ــرف  ــظ ِص ــای حف ــه ج ــود ب ــه ش ــل توج ــش و عم ــق دان و تلفی

ــت. ــده نیس ــک کنن ــاد کم ــل زی ــه در عم ــات ک نظری
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ــرای ــهشــماب ــیتوصی ــوانکامپایان ــهعن درآخــروب
کســانیکــهدرایــنرشــتهفعالیــتمیکننــد،چیســت؟

توصیــه مــن ایــن اســت کــه رشــته مــددکاری اجتماعــی را دســت 
کــم نگیرنــد و در ســطح پایینــی بــه آن نــگاه نکننــد. چــرا کــه بــا 
انســان هــا ســروکار دارد و دانشــجویان ســعی کننــد تخصصی تــر 
ــد. در بحــث عمــل نظریه هــا  ــاد بگیرن ایــن دانــش و مهــارت را ی
را بــه کار ببرنــد و کارشــان را بــه شــکل حرفــه ای انجــام بدهنــد. 
همیشــه بــه روز باشــند، اطالعــات جدیــدی را بــه دســت بیاورنــد 

و بــه تحقیــق و پژوهــش بومــی بپردازنــد.
ــائل  ــند، مس ــان را بشناس ــه خودش ــی محل ــیب های اجتماع آس
اجتماعــی را پیش بینــی کننــد و ســعی داشــته باشــند ارتباطــات 
ــته  ــذاران داش ــون گ ــا مســئولین، سیاســت گذاران و قان ــی ب خوب
ــوی  ــا" ی ق ــک "م ــد و ی ــم بدهن ــت ه ــه دس ــت ب ــند. دس باش

ــد. ــق عمــل کنن ــی موف ــت اجتماع ــق عدال ــا در تحق بســازند ت

ــددکاری ــتهم ــاءرش ــرایارتق ــماب ــنهادش راهوپیش
ــت؟ ــورتاس ــهص ــهچ ــرانب ــیدرای اجتماع

راه پیشــرفت، تخصصی تــر شــدن منابــع آموزشــی اســت و 
آموزشــی کــه بــا فرهنــگ جامعــه منطبــق باشــد باعــث می شــود 
فعالیــت هــا دیــده شــوند، مــددکاری اجتماعــی جایــگاه خــود را 

ــد. ــی ببرن ــه اهمیــت آن پ ــد و دیگــران ب حفــظ کن
ــه  ــازمانی ب ــک س ــد در ی ــه می توانن ــرادی ک ــوع اف ــن موض دومی
ــت داشــته  ــد فعالی ــروه تشــکیل دهن ــروه و کارگ ــک گ نحــوی ی
ــی  ــی بررس ــف اجتماع ــای مختل ــکالت را درحوزه ه ــند و مش باش
کننــد. ایــن مســائل بــه مــرور زمــان مــددکاری اجتماعــی را بــه 
ــود. ــته می ش ــن رش ــد ای ــث رش ــی ســوق داده و باع ســمت عمل

همچنیــن مــددکاران اجتماعــی باید بتواننــد در سیاســت گذاری ها 
ــی را در ســطح  ــائل اجتماع ــند و مس ــته باش ــال داش ــرکت فع ش
ــده شــدن  ــوه دهنــد کــه خــود باعــث بیشــتر دی کالن مهــم جل

ــود. ــه می ش حرف

,
,
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خانــواده، نخســتین، پایدارتریــن، پویاتریــن 
و قدیمی تریــن نهــاد اجتماعــی اســت کــه 
ضمــن شــکل دادن بــه هویــت فــردی 
شــخص، اولیــن تجربه هــای اجتماعــی 
شــدن را نیــز بــرای وی رقــم می زنــد. 
ــواده  ــتر خان ــرد در بس ــر ف ــوی دیگ از س
می آمــوزد کــه چگونــه تعامــالت اجتماعــی 
خــود بــا ســایر نهادهــای اجتماعــی دیگــر 
را ســامان داده و ضمــن پذیــرش ارزش هــا 
و هنجارهــای اجتماعــی، هویــت اجتماعــی 
خــود را در قالــب عضویــت در گروه هــا 
و  اولیــه  اجتماعــات  در  نقش پذیــری  و 

ــازد.  ــادار س ــه معن ثانوی
ــواده و  ــالیوان، خان ــوآن وس ــر س ــه تعبی ب
ــم   ــی در ه ــه نوع ــی ب ــیب های اجتماع آس
تنیــده هســتند بدیــن معنــا کــه نمی تــوان 
هیــچ  یــک از آســیب های اجتماعــی را 
ــود.  ــور ننم ــواده تص ــرایط خان ــر از ش متاث
بــه بیــان دیگــر خانــواده نیــز ماننــد ســایر 
نهادهــا و نهاده هــای اجتماعــی دیگــر، 
تنهــا زمانــی می تواننــد کارکــرد خــود 
را به درســتی انجــام دهنــد کــه دچــار 
نابســامانی و آشــفتگی نباشــند. )ســوآن و 

ســالیوان، 2009: 9۴2(  
ــای  ــن مولفه ه ــی از مهمتری ــونت یک خش
فــردی، اجتماعــی و روانــی اســت کــه 
هویــت، ســالمت و امنیــت خانــواده را 
تهدیــد می کنــد و کارکردهــای آن را مختل 

ــا خشــونت  ــی ی ــازد. خشــونت خانگ می س
علیــه زنــان در خانــواده، شــایع ترین شــکل 
ــم  ــه درحری ــت ک ــه آنهاس ــونت علی خش
ــن  ــرد. ای ــورت می گی ــواده ص ــه و خان خان
شــکل از خشــونت عبــارت اســت از رفتــار 
خانــواده  اعضــای  از  یکــی  خشــونت بار 
)معمــوالً جنــس مذکــر( نســبت بــه یکــی 
دیگــر از اعضــای خانــواده )معمــوالً جنــس 
ــدد و  ــیب های متع ــه او آس ــه ب ــث( ک مون
جــدی جســمی، جنســی، روحــی و روانــی 

می ســازد.  وارد 
ــر  ــی را ه ــونت خانگ ــل، خش ــازمان مل س
می دانــد  خشــونت آمیزی  عمــل  نــوع 
جنســیتی  تبعیض هــای  برپایــه ی  کــه 
اســتوار باشــد و بــه آســیب یــا رنــج 
ــان بینجامــد  ــا روانــی زن بدنــی، جنســی ی
ــوع  ــن ن ــه ای ــدن ب ــال منجرش ــا احتم ی
ــد.  ــته باش ــود داش ــا وج ــیب ها و رنج ه آس
ماننــد تهدیــد بــه انجــام این گونــه اعمــال، 
زورگویــی یــا محروم ســازی خودســرانه 
از آزادی )خــواه ایــن محروم ســازی  در 
ــی  ــی خصوص ــا در زندگ ــوم ی ــور عم حض
روی دهــد(. )قطعنامــه ۴8/10۴ مجمــع 
دســامبر   20 ملــل  ســازمان  عمومــی 
ــن  ــی از مهمتری ــف یک ــن تعری 199۳(. ای
ــونت  ــون خش ــه پیرام ــت ک ــی اس تعاریف
ــب  ــوی اغل ــده و از س ــرح ش ــی مط خانگ
ــه  ــی، پذیرفت ــوم اجتماع ــران عل صاحب نظ

شــده اســت. زمانــی کــه از خشــونت 
ــکل از  ــود، آن ش ــت می ش ــی صحب خانگ
خشــونت مــورد نظــر اســت کــه زنــان بــه 
ــود  ــیت خ ــل جنس ــه دلی ــوه ب ــکل بالق ش
ــواده  ــاد خان ــوند و نه ــه می ش ــا آن مواج ب
ــت رســاندن  ــه فعلی ــن عرصــه ی ب مهمتری
ایــن شــکل از خشــونت بــه شــمار مــی رود. 
مردانــی ظاهــر  از ســوی  اغلــب  زیــرا 
و  عاطفــی  پیوســتار  در  کــه  می شــود 
وابســتگی های  نزدیک تریــن  احساســی، 
فــردی و اجتماعــی را بــا آنهــا دارنــد. 
ــدم  ــرایط و ع ــداری ش ــاس ناپای ــذا احس ل
ــر  ــش جدایی ناپذی ــواده بخ ــت در خان امنی
شــیوع خشــونت خانگــی در خانــه و جامعه 
ــان قربانــی خشــونت تجربــه  اســت کــه زن

. می کننــد
اگرچــه خشــونت خانگــی در نیمــه دوم 
ــوان  ــه عن ــه ی اول ب ــتم در وهل ــرن بیس ق
یــک مشــکل اجتماعــی شــناخته شــد؛ امــا 
پــس از چندیــن دهــه تحقیــق و تفحــص، 
همچنــان ایــن موضــوع در کانــون توجهات 
عطــف  نقطــه ی  و  محققــان  حرفــه ای 
ــواده  ــوزه ی خان ــگران ح ــات پژوهش مطالع
ــرار دارد )بنگســتون و همــکاران، 1۳9۳:   ق
ــه  ــی ب ــونت خانگ ــان خش ۴56( و همچن
ــل  ــن معض ــت و ای ــی اس ــود باق ــوت خ ق

ــت. ــده اس ــل مان ــی الینح اجتماع

نگاهــی بــه  مســئله خشــونت خانگی؛
تاکیــد بــر ایــام شــیوع  بــا 
ــان   ــران و جه ــا در ای ــروس کرون فاطمه میررشف الدین؛وی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات اجتاعی؛

دانشگاه عالمه طباطبایی

مقاله

مقدمهوبیانمسأله
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 جوامــع انســانی همچنیــن در ســال های 
اخیــر بــا شــیوع ویــروس کرونــا بحرانــی تازه 
ــد.  ــه نمودن ــراری را تجرب ــدادی اضط و روی
بحرانــی کــه وضعیتــی ناپایــدار بــرای جوامع 
و دولت هــا ایجــاد کــرده و باعــث بــه وجــود 
ــرای  ــه ب ــت ک ــده اس ــرایطی ش ــدن ش آم
ــدی  ــی و ج ــات اساس ــا آن اقدام ــه ب مقابل
ــداوم  ــا و ت ــیوع کرون ــت. ش ــاز اس ــورد نی م
مانــدگاری آن در جوامــع انســانی حامــل 
بــه صــدا در آمــدن زنــگ خطــر بــرای 
آســیب های اجتماعــی اســت و خشــونت 
ــر مســتثنی نیســت.  ــن ام ــز از ای خانگــی نی
ــاری و  ــور اجب ــود حض ــان نم ــوان اذع می ت
قــرار گرفتــن اعضــای خانــواده در کنــار هــم 
تعطیلــی  طوالنــی(،  ســاعت های  )بــرای 
مــدارس و دانشــگاه ها و در خانــه مانــدن 
ســاعت های  شــدن  محــدود  فرزنــدان، 
افزایــش  و  خانــواده  شــاغل  افــراد  کاری 
خانــه  در  زنــان  و  مــادران  فعالیت هــای 
می توانــد  آنــان  فزاینــده ی  خســتگی  و 

گســترش اصطکاک هــا و تضادهــای درون 
خانــواده را افزایــش دهــد و خــود زمینه ســاز 
ــون  ــه بیشــتر اشــکال گوناگ گســترش هرچ
نوعــی  بــه  و  باشــد  خانگــی  خشــونت 
ــش  ــه چال ــواده را ب ــتم  خان ــاب آوری سیس ت

ــد.  بکش
از ســوی دیگــر در تبییــن خشــونت خانگــی 
بایــد مالحظاتــی را در نظــر گرفــت. نخســت 
ایــن کــه در پژوهیــدن و نگاشــتن پیرامــون 
خشــونت  جبران ناپذیــر  نتایــج  بایــد  آن 
ــن  ــرا ای ــرارداد زی ــورد توجــه ق خانگــی را م
شــکل از خشــونت، بعضــا بــه صدمــات 
قابــل  غیــر  آســیب های  و  زنــان  جــدی 
ــان  ــی آن ــی و روح ــمی، جنس ــران جس جب
ــوده  ــران نب ــل جب ــه قاب منتهــی می شــود ک
و بــا حیــات و ممــات فــرد در ارتبــاط اســت. 
دوم ایــن کــه بــه تعبیــر نوابــی نــژاد، نتایــج و 
پیامدهــای حاصــل از خشــونت خانگــی تنهــا 
ــار  ــی محــدود نمی شــود و آث ــه خــود قربان ب
ــعاعی  ــکل ش ــه ش ــز ب ــونت آمی ــال خش اعم

ــواده  ــی خان ــونت )یعن ــوع خش ــز وق از مرک
و  می شــود  ســاطع  دیگــر  افــراد  بــه   )
پدیــده ای بــا نــام »گــردش خشــونت« را بــه 
وجــود مــی آورد کــه خشــونت را در جامعــه، 
ــه  ــازد و مواجه ــه می س ــگی و جاودان همیش
ــژاد،  ــی ن ــد.) نواب ــوار تر می کن ــا آن را دش ب
1۳9۴( نکتــه ســوم ایــن کــه زنــان در 
ــی و  ــای حیات ــی از بازوه ــروز یک ــان ام جه
ــه شــمار  کلیــدی هــر سیســتم اجتماعــی ب
تــداوم  در  محــوری  نقشــی  و  می رونــد 
فرآیندهــای توســعه ای برعهــده دارنــد. آنهــا 
ــه خــود  ــه جوامــع انســانی را ب نیمــی از بدن
اختصــاص داده انــد بنابرایــن تجربــه زیســته 
ــی  ــد پویای ــد فرآین ــواده می توان ــان در خان آن
و یــا انفعالــی بــودن نقش هایشــان درجامعــه 
را تســریع یــا ُکنــد نمایــد. لــذا پرداختــن بــه 
ــی ضــروری  ــر و حت ــم اجتناب ناپذی ــن مه ای

ــد.  ــر می رس ــه نظ ب

اســت  مســلم  آنچــه 
ــر  ــان درگی ــه ی زن هم
خانگــی،  خشــونت 
ــت  ــر هف ــا ه ــا ب لزوم
ــونت  ــکل خش ــوع ش ن
مواجــه نخواهنــد شــد و 
ــن  میــزان اثرگــذاری ای
اشــکال خشــونت بــر 
ــان  ــان یکس ــه ی زن هم
ــود.  ــد ب ــر نخواه و براب

گونهشناسیخشونتخانگی
خشونت های خانگی به انواع زیر طبقه بندی می شود:

جنســی:  خشــونت   -1
در  اســت  ممکــن  کــه 
ــی،  ــی خصوص ــة زندگ حیط
زناشــویی و خانوادگــی اتفاق 
الــزام  به صــورت  و  بیفتــد 
بــه تمکیــن از شــوهر یــا 
ــر  ــا یکدیگ ــارم ب ــة مح رابط
خویشــاوندی  حلقــة  در 
شــود  اعمــال  زن  علیــه 
.)۳۴6  :1۳81 )کار، 

جســمی  خشــونت   _2
)فیزیکــی(: درواقــع نوعــی 
بــرای  فیزیکــی  اقــدام 
ــاندن  ــاندن، ترس آسیب رس
ــر  ــردن همس ــا کنترل ک ی

)اعــزازی،1۳8۳:81۳(.

روانــی:  خشــونت   -۳
ــونت آمیزی  ــار خش رفت
کــه شــرافت، آبــرو و 
را  زن  اعتمادبه نفــس 
می کنــد. خدشــه دار 

مالــی:  خشــونت   -۴
نقــاط  از  بســیاری  در 
نیــروی  زنــان  جهــان، 
ــب  ــره  و مواج کار بی جی
چنانچــه  و  هســتند 
خانــواده  مــردان 
خــود  از  نخواهنــد 
ــد،  ســخاوتی نشــان دهن
زنــان  زندگــی  ادامــة 
بــه مخاطــره می افتــد 
)اعــزازی، 1۳8۳: 209(.

5- خشــونت اجتماعــی: 
مالقــات  ممنوعیــت 
و  دوســتان  بــا 

. ن ا ند و یشــا خو

عاطفــی:  خشــونت   -6
بــرآوردن  در  کوتاهــی 
فیزیولوژیــک  نیازهــای 
ــی،  ــی و آقاخان )آقابیگلوی

.)81  :1۳89

7- خشــونت کالمــی: 
کــه  خشــنی  رفتــار 
ــود  ــار خ ــرد در گفت م
ــکار  ــه زن آش ــبت ب نس
زنــان  می کنــد. 
نقــاط  ی  همــه  در 
جهــان بــا جلوه هــای 
گوناگــون این خشــونت 
می شــوند.  مواجــه 

آمارهای موجود از خشونت خانگی در ایران و جهان 

ــای  ــد، آماره ــور می کن ــان خط ــن مخاطب ــه ذه ــه ب ــی ک ــن پرسش ــاید جدی تری ش

ــا  ــرت توســعه یافته ب ــط کشــورهای کم ــا فق ــان اســت. آی ــی در جه خشــونت خانگ

ــای  ــی و ایدئولوژی ه ــان مذهب ــا بنیادگرای ــتند؟ آی ــه هس ــی مواج ــونت خانگ خش

تندروتــر کنش هــای خشــونت آمیــز خانگــی را برمی تابنــد؟ 

آمارهــا از یــک ســو بــه مــا  نشــان می دهنــد کــه مــا بــا طیــف بســیار گســرتده ای 

از تنــوع در نــرخ هــای خشــونت خانگــی مواجــه هســتیم. 

ــا  ــی ت ــه پیداســت کــه بســیاری از آمارهــای خشــونت خانگــی حت ــن ناگفت همچنی

پایــان عمــر قربانــی خشــونت، مکتــوم و پوشــیده می ماننــد و ذیــل عناوینــی 

توجیه پذیــر ماننــد حفــظ کیــان خانــواده، صیانــت از ارسار خانوادگــی، حفــظ 

آبــرو و شــان افــراد، آشــنابودن رفتارهــای مردســاالرانه خشــونت آمیــز و ..... پنهــان 

می شــوند. 
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ــه جامعــه ای  ــز از یــک جامعــه ب شــکل خشــونت نی

در  مثــال  عنــوان  بــه  اســت.  متفــاوت  دیگــر 

کشــورهایی کــه بــر ســنت های دیرپــای اجتاعــی از 

ــد و  ــد می کنن ــوس و رشف زن تاکی ــظ نام ــل حف قبی

آن را نشــانه ی بی بدیــل حمیــت و غیــرت و مردانگــی 

می داننــد، بایــد انتظــار داشــت فراوانــی و پراکندگــی 

خشــونت هــای فیزیکــی و جنســی بــه شــدیدترین و 

ــا  ــی و ی ــی همرسکش ــود یعن ــکال خ ــن ترین اش خش

ــه دســت مــردان  ــواده ب ــا خواهــر خان ــل دخــرت ی قت

ــه وی  ظاهــر شــود. محــرم و نزدیــک ب

ــران  ــی در ای ــا ارشف ــل رومین ــی چــون قت ــه های )منون

و  افغانســتان  ترکیــه،  در  کــه  مــواردی مشــابه  و 

پاکســتان دیــده می شــود( جالــب اینجاســت کــه 

اهمیــت هنجارهــای اجتاعــی بــه گونــه ایســت 

ــه کشــورهایی متجــدد  ــر خانواده هــا ب ــی اگ ــه حت ک

ــته و  ــره بس ــد، در دای ــرت کنن ــم مهاج ــدن ه و متم

اقلیتــی خــود بــاز بــر طبــق ســنتها عمــل می کننــد و 

از حریــم خانــه و خانــواده خویــش دفــاع می کننــد.

و  آملــان  نظیــر  مهاجرپذیــری  کشــور های  در 

انگلســتان گزارش هــای متعــددی از قتــل همــرس 

ــر مســلان  ــا دخــرت در اقلیت هــای مســلان و غی ی

مهاجــر بــا ریشــه قومیتــی تــرک، عــرب و هنــدی  بــه 

دســت مــردان آنهــا منتــرش شــده اســت. حــال آنکــه 

خشــونت خانگــی بــه نــام دفــاع از رشافــت زنــان در 

ــرد.  ــورت می گی ــرت ص ــر کم ــق دیگ مناط

یافته هــای کیلینــگ و وارمــر درســال 2012 نشــان 

ــی  ــمی یک ــونت جس ــی و خش ــم فیزیک ــد تهاج دادن

از رایــج تریــن رفتارهــای نادرســت نســبت بــه زنــان 

و دخــرتان در رسارس جهــان اســت کــه ریشــه در 

عقایــد مردانــه در مــورد برتــری داشــن جســم مذکــر 

ــردن و  ــی کار ک ــدن زن، از نظــر توانای ــه برب و مردان

کارایــی باالتــر مــردان دارد.) کیلینــگ و وارمــر،2012( 

دکــرسدی نیــز تاکیــد مــی کنــد کــه ایــن عقیــده بــه 

ــه  ــت ك ــیله ای اس ــی وس ــانی و فیزیک ــری جس برت

مــردان بــرای تحــت كنــرتل قــراردادن زنــان از آن 

اســتفاده می كننــد. آنهــا حتــی آن را بــه عنــوان یــک 

ــد و در عرصه هــای  فعــل هنجــاری در نظــر می گیرن

گوناگــون اجتاعــی بــه  کار می برنــد. )دکــرسدی، 

)2011

میرزایــی و کامرانــی، در ســال 2008 بــرای نخســتین 

بــار اعــالم منودنــد، بــرآورد شــیوع جهانــی خشــونت 

ــر اســاس متــام داده هــای موجــود حاصــل  خانگــی ب

ــد  ــان می ده ــت نش ــر جمعی ــی ب ــات مبتن از مطالع

در رسارس جهــان، 30٪ از زنــان در طــول زندگــی 

خــود خشــونت خانگــی جســمی را از ســوی همــرس 

ــه  ــود تجرب ــی خ ــی دامئ ــک جنس ــا رشی ــی و ی قانون

کرده انــد. 

مــای هیــل در ســال 2017 نشــان داد کــه 30-35٪ از 

ــی از نظــر جســمی توســط همــرسان  ــان آمریکای زن

خــود مــورد خشــونت قــرار گرفته انــد و بیــش از 3.5 

میلیــون زن ســاالنه از ســوی همرسانشــان رفتارهــای 

نامطلوبــی را تجربــه می کننــد. عــالوه بــر ایــن ، ٪50 

از ایــن زنــان اشــکال و طــرق دیگــر خشــونت خانگــی 

ــوان  ــه عن ــا ب ــار خشــونت جســمی و ی ــز در کن را نی

جایگزیــن آن تجربــه می مناینــد. )مــای هیــل، 2017(

داد  نشــان  بهداشــت جهانــی  همچنیــن ســازمان 

کــه میــزان همــرسآزاری علیــه زنــان طبــق آمارهــای 

نهادهــای  و  پلیــس  گزارشــات  بعضــا  )و  رســمی 

 ٪31 اتیوپــی،  در   ٪45 مــر،  در   ٪34 قانونــی( 

در     ٪40 جنوبــی،  آفریقــای  در   ٪13 نیجریــه،  در 

ــه می باشــد.  ــادا ، 58٪ در ترکی ــک، 29٪ در کان مکزی

)2013 جهانــی،  بهداشــت  )ســازمان 

 گــزارش آژانــس حقــوق اساســی اتحادیــه اروپــا 

اســتفاده جنســی،  میــزان ســوء  نشــان می دهــد 

جســمی و مالــی همــرسان از زنانشــان در کشــورهای 

اروپایــی از 13٪ تــا 32٪ در ســال 2014 متغیــر بــوده 

اســت. از آوریــل 2014 تــا مــارس 2017 از هــر پنــج 

زن قربانــی قتــل خانگــی، چهــار زن توســط همــرس 

یــا رشیــک جنســی ســابق خــود کشــته شــده اســت. 

ــاور، 2017(  ــی و ت )والب

خشــونت های خانگــی ممکــن اســت بــه برخــی 

ســندرم  افرسدگــی،  ماننــد  عملکــردی  اختــالالت 

مرتبــط  مفــرط  خســتگی  و  تحریک پذیــر  روده 

باشــد. بــا ایــن حــال، عوامــل نام بــرده شــده در 

بیشــرت مــوارد قابــل مشــاهده نیســتند. در عــوض در 

بیشــرت مطالعــات انجــام گرفتــه عوامــل اجتاعــی و 

ــالالت  ــاد ، اخت ــر، اعتی ــد فق ــی مانن ــی مختلف فرهنگ

ــه  ــاد ب ــردان، اعتی ــان و م ــناختی زن ــی و روان ش خلق

ــک  ــل تحری ــدر از عوام ــواد مخ ــرف م ــکل و م ال

ــت.  ــوده اس ــونت ب ــروز خش ــاز ب ــده و زمینه س کنن

و  ســلیک  و  ناگاســار،2010   ؛   2011  ، )اردبیلــی 

همکارانــش، 2011( خشــونت کالمــی، جســمی و 

ــط  ــردم مرتب ــادی م ــت اقتص ــا وضعی ــز  ب ــی نی مال

ــون  ــی همچ ــا معضالت ــه ب ــی ک ــت و در جوامع اس

بی ســوادی، تعــداد زیــاد فرزنــدان و فقــر مــادی، 

زندگــی در خانه هــای اســتیجاری و عقیــم بــودن 

زنــان مواجــه هســتند، بیشــرت دیــده می شــوند. ) 

علــی و گاوینــو، 2007( در بحــث ســوء اســتفاده 

و خشــونت جنســی، 90 درصــد قربانیــان اشــکال 

دیگــری از خشــونت را نیــز تجربــه منوده انــد کــه یــا 

بــا تجــاوز و آزار جنســی همــراه بــوده و یــا پــس یــا 

از آن رخ می دهــد.  پیــش 

در ایــران، شــیوع خشــونت علیــه زنــان در خانــواده، 

ــدان  ــن ب ــن زده شــده اســت. ای حــدود 61.8٪ تخمی

معنــا اســت کــه خشــونت خانگــی، زنــان ایرانــی 15 

تــا 45 ســاله را بیــش از رسطــان پســتان، رسطــان 

ــا  ــه آنه ــات آزار می دهــد و ب ــه رحــم و تصادف دهان

صدمــات جســمی و روحــی متعــددی وارد می ســازد. 

)گــراون، گوپتــا و کیــس، 2005 ( عــالوه بــر ایــن، بــر 

ــرش  ــوار منت ــزارش آن را ه ــه گ ــه ای ک ــاس مطالع اس

ــا  ــی متاهــل  66٪ از آنه ــان ایران ــورد زن منــوده در م

طــول  در  را  خشــونت آمیز  رفتــار  یــک  حداقــل 

ــوار ،  ــد. )ه ــه کرده ان ــود تجرب ــویی خ ــی زناش زندگ

ــان داد  ــه نش ــام گرفت ــات انج ــی مطالع 2010( بررس

از نظــر شــیوع خشــونت در خانواده هــای ایرانــی 

بــه ترتیــب خشــونت جســمی، خشــونت کالمــی، 

خشــونت جنســی و خشــونت اجتاعــی شــایع ترین 

اشــکال آنهــا اســت. )گــراون، گوپتــا و کیــس، 2005(

عمده تریــن دالیــل وقــوع خشــونت خانگــی 
در ایــران عبارتنــد از وضعیــت اقتصــادی 
ناپایــدار و  نامطلــوب و موقعیــت شــغلی 
متزلــزل مــردان، ارزش هــا و هنجارهــای 
قومــی و قبیلــه ای، اعتیــاد، اختــالالت روانــی 
زوجیــن، روابــط سســت و یــا بســیار درهــم 
تنیــده خانوادگی، ازدواج دوم همســر )ازدواج 
مجــدد مــردان(، دارا بــودن فرزنــدان معلــول. 
مــوارد ذکــر شــده از جملــه مهمتریــن 
ــه  ــی ب ــونت خانگ ــیوع خش ــل رواج ش دالی
ــی آن در  ــمی – جنس ــکال جس ــژه در اش وی

ــی اســت.  ــه ایران جامع
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افزایــش  ملــل  ســازمان  گذشــته،  ســال 
حداقــل بیــش از 15 میلیــون مــورد خشــونت 
خانگــی را در سراســر جهــان بــه دلیــل 
ــی  ــا پیش بین ــروس کرون ــای وی محدودیت ه
ــت  ــازمان بهداش ــزارش س ــه گ ــرد. اگرچ ک
جهانــی بــر خشــونت جســمی و جنســی 
ــر  ــه اگ ــرد ک ــد ک ــا تاکی ــود، ام ــز ب متمرک
ــواع دیگــر سوءاســتفاده ها ماننــد خشــونت  ان
آنالیــن و آزار جنســی نیــز مدنظــر قــرار 
ــت.  ــر اس ــیار باالت ــی بس ــار حقیق ــرد، آم گی
)گــزارش ســازمان بهداشــت جهانــی، 2020(

 میــزان خشــونت در کشــورهای بــا  درآمد کم 
و متوســط بیشــتر اســت. در آســیای جنوبــی 
ــزان  ــن می ــا باالتری ــوب صحــرای آفریق و جن
ــان و  ــان زن ــر در می ــط همس ــونت توس خش
ــود دارد. در  ــاله وج ــا ۴9 س ــران 15 ت دخت
پنــج کشــور کیریباتــی، فیجــی، پاپــوآ گینــه 
ــش از  ــلیمان بی ــر س ــگالدش و جزای ــو، بن ن
نیمــی از زنــان حداقــل یک بــار توســط 
قــرار  سوءاســتفاده  مــورد  همســران 
دموکراتیــک  جمهــوری  گرفته انــد. 
ــزان  ــا ۴7درصــد بیشــترین می کنگــو ب
ــوب  ــروه ســنی در جن ــن گ ــان ای را در می
صحــرای آفریقــا داشــته و پــس از آن گینــه 
اســتوایی بــا ۴6درصــد، اوگانــدا بــا ۴5درصــد 
و لیبریــا بــا ۴۳درصــد قــرار دارنــد. کمتریــن 
ــا  ــرق اروپ ــوب و ش ــونت در جن ــزان خش می
و آســیای مرکــزی و شــرقی مشــاهده شــده 
افــراد  از  2۴درصــد  انگلیــس  در  اســت. 
15تــا ۴9 ســال توســط شــریک زندگــی 
ــد. )  ــرار گرفته ان ــت ق ــورد آزار و اذی ــود م خ
ــی، 2020( گــزارش ســازمان بهداشــت جهان

گاردیــن نیــز به تازگــی مقالــه ای منتشــر 
آمارهــای  بــه  آن  در  کــه  اســت  کــرده 
خشــونت خانگــی در دوره ی قرنطینــه در 
کشــورهای مختلــف و اقدامــات حمایتــی 
نهادهــای دولتــی و مردمــی پرداختــه اســت 
ــد: در  ــه ای از آن می آی ــا خالص ــه در اینج ک
اســتان هوبــی چیــن، منشــاء پخــش ویــروس 
ــه  ــی ب ــونت خانگ ــای خش ــا، گزارش ه کرون
ــه  ــش از س ــه بی ــاه فوری ــول م ــس در ط پلی
ــت،  ــل اس ــال قب ــابه در س ــدت مش ــر م براب
یعنــی 162 مــورد کــه ایــن رقــم در فوریــه ی 
ســال گذشــته ۴7 مــورد بــوده اســت. بنــا بــر 
اظهــارات یک قاضــی در ریودوژانیــرو )برزیل( 
پرونده هــای  درصــد   50 تــا   ۴0 حداقــل 
ــته  ــش داش ــی افزای ــونت خانگ ــی خش قضای
اســت. در منطقــه ی خودمختــار کاتــاالن 
تعــداد تماس هــا بــا خطــی کــه دولــت بــرای 
رســیدگی بــه خشــونت خانگــی ایجــاد کــرده 
بعــد از چنــد روز از شــروع خانه نشــینی 
ــن  ــه همی ــته و ب ــش داش ــد افزای 20 درص

ــابه  ــی مش ــا خط ــا ب ــداد تماس ه ــب تع ترتی
در قبــرس ۳0 درصــد افزایــش داشــته اســت. 
البتــه ایــن تماس هــا تنهــا مربــوط بــه 
ــه  ــی اســت کــه توانایــی دسترســی ب قربانیان
ــیاری  ــه در بس ــته اند درصورتی ک ــن داش تلف
از مــوارد، قربانیــان از دسترســی بــه تلفــن نیز 
ــد. همان طــور کــه در ایتالیــا تعــداد  محروم ان
ــی در  ــته ول ــش داش ــا به شــدت کاه تماس ه
عــوض تعــداد پیامک هــای مشــابه بــه مراکــز 
حمایتــی رشــد قابل توجهــی داشــته اســت و 
بنــا بــر گفتــه ی فعالیــن مبــارزه بــا خشــونت 
ــدن  ــرف ش ــس از برط ــاالً پ ــا، احتم در ایتالی
قوانیــن منــع آمدوشــد بایــد منتظــر انفجــار 
)گاردیــن  بــود.  شــکایت ها  و  تماس هــا 
بــه  نیــز  ایــران  در   )2020 10مــارس   ،
ــی  ــن 1۴00  اپیدم ــادر فروردی ــزارش ایرن گ
بیشــتر  را  خانواده هــا  قرنطینــه،  و  کرونــا 
ــه  ــه اینک ــه ب ــا توج ــرارداده و ب ــم ق ــار ه کن
پروتکل هــای  رعایــت  و  زندگــی  ســبک 
ــواده  ــون خان ــی را در کان ــتی، تغییرات بهداش
کــه  اســت  طبیعــی  می کنــد،  ایجــاد 
ــپس  ــواده و س ــر آن در خان ــن اث پررنگ تری
ــوارد  ــدار می شــود. برخــی م در اجتمــاع پدی
خشــونت های خانگــی در دوران کرونــا مــورد 
ــه  ــد از آن جمل ــرار گرفتن ــانه ها ق ــه رس توج
ــر  ــاله ای، همس ــرد 80 س ــه پیرم ــوردی ک م
ــه بهانــه وجیــن نکــردن  22 ســاله خــود را ب
ــا ســیخ داغ مــورد ضــرب و  مزرعــه عــدس ب
شــتم فجیــع قــرار داد یــا زنــی کــه همســرش 
کــه او را از ســقف آویــزان کــرده و بــا شــوکر 
ــروار  ــتی از خ ــا مش ــرد. اینه ــکنجه می ک ش
ــاد،  ــد اعتی اســت کــه مســائل مختلفــی مانن
فرهنگــی،  فقــر  تفاهــم،  عــدم  بیــکاری، 
انعطاف ناپذیــری، توهیــن و تهدیــد، عــدم 
تفاهــم و مشــکالت روان در دوران کرونــا 
بهزیســتی  زد. ســازمان  دامــن  آنهــا  بــه 
کشــور آمــار دقیقــی از میــزان خشــونت های 
خانگــی منتشــر نکــرده و اساســا انتشــار آمــار 
ــود را  ــاص خ ــای خ ــز پیچیدگی ه ــق نی دقی
دارد زیــرا احتمــال دارد افشــای خشــونت 
ــل  ــه دالی ــان ب ــرای قربانی ــتفاده ب ــا سوء اس ی
مختلــف ماننــد تــرس از انــگ اجتماعــی بــه 
ــژه در سوءاســتفاده های جنســی از ســوی  وی
دادن  دســت  از  تــرس  خانــواده،  اعضــای 
ــتگی  ــطه وابس ــه واس ــادی ب ــتوانه اقتص پش
بــه پــول طــرف مقابــل یــا نداشــتن مهــارت، 
ــم  ــرس از خش ــا ت ــاه ی ــاس گن ــرم و احس ش
ــای  ــگام افش ــل هن ــرف مقاب ــت ط و عصبانی
ــت  خشــونت، ناآگاهــی از ســازمان های حمای
ــورت  ــا، ص ــر علت ه ــا دیگ ــم ی ــن ک ــا س ی

ــن 1۴00( ــا، فروردی ــرد.) ایرن نگی

ــیوع ــیدردورانش ــونتخانگ خش
ــا کرون

تخمیــن  جهانــی  بهداشــت  ســازمان 
زنــان  یک ســوم  حــدود  کــه  می زنــد 
ــون  ــن 7۳6 میلی ــر، بی ــا باالت ــاله ی 15 س
ــود  ــی خ ــر، در زندگ ــون نف ــا 852 میلی ت
نوعــی خشــونت جنســی یــا جســمی 
ــه،  ــن مطالع ــرد. ای ــد ک ــه خواهن را تجرب
ــه خشــونت ناشــی از  ــوط ب ــات مرب اطالع
همســر صمیمــی یــا غیرصمیمــی در 161 
ــن ســال های 2000 و 2018  کشــور را بی
تحلیــل کــرده اســت و تأثیــر مــداوِم 
مــورد  آن  در  کوویــد19  همه گیــری 

ــت. ــه اس ــرار نگرفت ــی ق بررس
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در مجمــوع در همــه  ی نقــاط جهــان، خشــونت مــردان علیــه زنــان درابعــاد 
ــت از  ــارت اس ــای آن عب ــایع ترین نمونه ه ــه ش ــود ک ــده می ش ــف دی مختل
خشــونت فیزیکــی )مشــتمل بــر آســیب رســاندن بــه بخشــی از بــدن، ضــرب 
ــد،  ــی )شــامل تهدی ــه و تهاجــم(، خشــونت روحــی و آزار روان و شــتم، حمل
تحقیــر، ســرزنش کالمــی و فحاشــی(، خشــونت اجتماعــی )ارعــاب، کنتــرل 
ــراری  ــت برق ــی، ممنوعی ــر اجتماع ــردن او از نظ ــزوی ک ــای زن، من رفتاره
ارتبــاط زن بــا دیگــران( و خشــونت جنســی )تجــاوز و آزار جنســی، تحقیــر 
اندام هــای جنســی زنانــه و انتظــارات نابجــای زناشــویی از شــریک جنســی(

 مطالعــه ی حاضــر ضمــن روشــن ســاختن ابعــاد خشــونت خانگــی در 
ــروز  ــی آن، همچنیــن تاکیــد داشــت کــه میــزان ب ــی و ایران اشــل های جهان
خشــونت خانگــی در دوران کرونــا نــه تنهــا در ایــران کــه در ســطح جهانی نیز 
افزایــش یافتــه اســت و بــروز خشــونت خانگــی در تمــام جوامــع در کنار ســایر 
ــا وضــوح بیشــتری آشــکار شــده اســت. بنابرایــن  نامالیمــات و نابرابری هــا ب
ــونت خانگی در  ــا خش ــه ب ــرای مقابل ــای الزم ب ــه برنامه ریزی ه ــت ک الزم اس
دوران کرونــا )بــه طــور خــاص( تدویــن شــود و در ایــن راســتا، پاســخ جامعــه 
در برابــر آن بایــد چندبخشــی و چندوجهــی باشــد. الگوهــای مداخلــه ای نیــز 
بایــد ضمــن در نظــر گرفتــن محدودیت هــای کرونایــی متناســب بــا نیازهــای 
جامعــه ی هــدف طراحــی و تدویــن و اجرایــی شــود. از ســوی دیگــر بــا توجــه 
ــا در دوران  ــه تنه ــام و ن ــور ع ــه ط ــران )ب ــی در ای ــونت خانگ ــه رواج خش ب
ــن  ــی در ای ــاختاری و قانون ــات س ــازی و اصالح ــد فرهنگ س ــا( نیازمن کرون
ــد هســتیم.  ــا نیازمن ــه آنه ــی ب ــر از شــرایط کرونای ــه هســتیم کــه فرات زمین
ــرای  ــوت و ب ــوان پایل ــه عن ــه ب ــان بعــدی اســت ک ــر پژوهشــگران و محقق ب
یــک گــروه هــدف در محــدوده معینــی، پروتــکل هــای تخصصــی مقابلــه بــا 
خشــونت خانگــی در شــرایط خــاص )بــه عنــوان مثــال وضعیــت شــیوع کرونــا 
و دوران قرنطینــه( و در شــرایط عــام )در وضعیــت معمــول و طبیعــی جامعــه 
ایرانــی( اقــدام نماینــد و پــس از اجــرا و ارزیابــی نتایــج آن بــا در نظــر گرفتــن 

ــی گــردد.  ــی در ســطح کشــور اجرای پشــتوانه های قانون
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خشــونت پذیری

دکرت شیرین احمدنیا؛

دانشیار جامعه شناسی دانشکده علوم اجتاعی دانشگاه عالمه 

طباطبایی و عضو هیات مدیره انجمن جامعه شناسی ایران

همه گیــری  اقتصــادی  اجتماعــی  پیامدهــای 
و  فقــر  زمینــه ی  در  جملــه  از  کوویــد-19 
ــا  ــی ماه ه ــیعی ط ــور وس ــه ط ــیب پذیری1  ب آس
ــد و  ــایی و نق ــورد شناس ــران م ــن بح ــدو ای از ب
نظــر قــرار گرفتــه اســت. در یکــی از جدیدتریــن 
ــی2 ، پیرامــون تبعــات پاندمــی  گزارش هــای جهان
و  اقتصــادی  شــوک  نتایــج  بــه   کوویــد-19 
ــاط  ــر در ارتب ــترش فق ــب آن و گس ــود متعاق رک
بــا کشــورهای بــا درآمــد متوســط و پاییــن 
ــال، برآوردهــا  ــوان مث ــه عن اشــاره شــده اســت. ب
از دامنــه ی ارقــام میــان 71 تــا ۳95 میلیــون 
ــه دنبــال شــرایط  نفــری ســخن می گوینــد کــه ب
ــر  ــه ی فق ــه ورط ــد، ب ــری جدی ــی از همه گی ناش
ــقوط  ــکا( س ــای 1.90 دالر امری ــر مبن ــدید )ب ش
ــر  ــده ب ــبه ش ــری )محاس ــرآورد دیگ ــد. ب کرده ان
مبنــای خــط فقــر ۳.20 دالر امریــکا( ارقــام 176 
ــود  ــامل می ش ــز ش ــر را نی ــون نف ــا 576 میلی ت
کــه ایــن افــراد عمدتــاً از ســاکنان جنــوب قــاره ی 
ــر  ــه از خــط فق ــرادی ک ــایر اف ــیا هســتند. س آس
فاصلــه کمــی دارنــد نیــز اکنــون در معــرض ایــن 
ــه  ــاره ب خطــر هســتند و پیش بینــی می شــود دوب
زودی بــه عرصــه ی زیــر خــط فقــر ســقوط کننــد 
ــتند  ــر هس ــراد فقی ــع، اف ــع(. در واق ــان منب )هم
ــادی  ــات اقتص ــات را از تبع ــترین لطم ــه بیش ک
ــان،  ــن می ــوند. در ای ــل می ش ــری متحم همه گی
ــی  ــت غذای ــدم امنی ــه دچــار ع ــداد کســانی ک تع
ــن  ــال 2020 ممک ــان س ــا پای ــز ت ــوند نی می ش
ــا  ــردد. ام ــغ گ ــر بال ــون نف ــه 260 میلی ــت ب اس

ــود  ــان می ش ــه زن ــوف ب ــان معط ــی توجه م وقت
ــرار گرفتــن در ایــن  در مــورد ایشــان، احتمــال ق
ــر از  ــواره باالت ــت هم ــر آن رف ــه ذک ــرایطی ک ش

ــت.  ــردان اس م
گزارش هــای رســمی حکایــت از آن دارد کــه 
معیشــت مــردم و دسترسی شــان بــه غــذا و 
ــه شــدت تحــت تاثیــر اتخــاذ  خدمــات اساســی ب
اقدامــات واکنشــی بــه بــروز اپیدمــی اســت. ایــن 
ــر  ــی نظی ــای اجتماع ــرای برخــی از گروه ه ــر ب ام
زنــان، فقــرا و شــاغالن بخش غیررســمی شــدیدتر 
ــا  ــردم ب ــیعی از م ــای وس ــد گروه ه ــت. درآم اس
ــف  ــرده، نص ــدا ک ــش پی ــری کاه ــروع همه گی ش
شــده یــا کاًل مشــاغل خــود را از دســت داده انــد. 
ــات  ــه از اقدام ــی ک ــی هنگام ــتندات جهان در مس
حمایتــی و جبرانــی در زمینه هــای اقتصــادی 
ــای  ــن و برنامه ه ــاغل جایگزی ــاد مش ــر ایج )نظی
آمــده،  میــان  بــه  صحبــت  مالــی(  حمایــت 
ــروه  ــد گ ــه چن ــت ک ــده اس ــه ش ــواره توصی هم
ــرار داشــته باشــد:  ــت ق ــر می بایســتی در اولوی زی
ــه  ــرادی ک ــرد و متوســط، اف ــان، موسســات خ زن
ــه  ــد، کســانی کــه درآمــد روزان خوداشــتغالی دارن
ــا کارگــران روزمــزد هســتند و کارگــران  ــد ی دارن
ــز  ــب، تمرک ــن ترتی ــع(. بدی ــان منب ــر )هم مهاج
ــیب پذیر  ــار آس ــان و اقش ــر زن ــد ب ــات بای اقدام
ــه  ــودی ک ــای موج ــه نابرابری ه ــرا ک ــد؛ چ باش
ــن نیــز متحمــل می شــدند، مســتقیم  پیــش از ای
شــدت  همه گیــری  پــی  در  غیرمســتقیم  یــا 

یافته انــد. 

ــان، زن
، فقــر

1_ poverty and vulnerability
2_ Brigitte Rohweder, Institute of Development Studies, July 2020. Social Impacts and responses related to COVID19- in low 
and middle-income countries
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و  آمــاری  واقعیت هــای  بــه  بنــا  زنــان 
نســبت  می تواننــد  جمعیت شــناختی 
افــراد  میــان  در  را  توجهــی  قابــل 
ناتوانــی  دارای  و  آســیب پذیر  گروه هــای 
ــود  ــه خ ــع ب ــوم جوام ــت در عم ــا معلولی ی
ــه  ــراد ب ــه اف ــی ک ــد. هنگام اختصــاص بدهن
کرونــا مبتــال می شــوند مشــمول رفتــار 
ــزوی  ــی، من ــرد اجتماع ــز، ط ــض آمی تبعی
کــردن اقتصــادی )بــه حاشــیه رانــدن(، 
ایــن گونــه  نتیجــه ی  و گاه خشــونت در 
برچســب زنی ها می شــوند کــه مزیــد بــر 
ســایر محرومیت هایشــان از برخــی خدمــات 

می شــود.  حمایت هــا  و 
زنــان دارای کهولــت ســنی، بیمــاری مزمــن 
ــه  ــی ب ــمانی و ذهن ــول جس ــان معل ــا زن ی
ــی  ــکان دسترس ــدم ام ــل ع ــه دلی ــژه ب وی
ــدم  ــا ع ــتی، ی ــات بهداش ــه اطالع ــت ب درس
برخــورداری از حمایــت یــا مراقبــت الزم 
در معــرض خطــر ابتــال و ســپس پیامدهــای 
ســوء آن قــرار دارنــد. ایــن گونــه زنــان 
ــرض  ــر درمع ــش ت ــایرین بی ــبت س ــه نس ب
ــت  ــد و امنی ــت دادن درآم ــکالت از دس مش
ــن خشــونت هســتند و در  ــی و همچنی غذای
نتیجــه، ســالمت جســمانی و روانی شــان نیــز 
ــرد.  ــرار می گی ــتر ق ــیب بیش ــرض آس در مع
اساســاً افــراد ســالمند نســبت بــه ایــن 
ــرگ  ــال م ــیب پذیرترند و احتم ــاری آس بیم
و میرشــان باالتــر اســت و مــا می دانیــم کــه 
ــاً در تمــام هرم هــای ســنی و جنســی  تقریب
ــری از  ــبت باالت ــان نس ــف، زن ــع مختل جوام
گروه هــای ســالمند را در مقایســه بــا مــردان 

ــد.  ــاص می دهن ــود اختص ــه خ ب
اقدامــات دولتــی در بســیاری از کشــورها 
ــال  ــه شــرایط پاندمــی( در قب )در واکنــش ب
بــوده  ناکافــی  آســیب پذیر  گروه هــای 
رهاشــده،  را  ایشــان  از  بســیاری  اســت. 
در شــرایط تنگدســتی، و بــدون حمایــت 
قبــاًل  شــاید  کــه  الزم  خدمات رســانی  و 
ــت. ــته اس ــی گذاش ــد باق ــت می کردن دریاف

گروه هــای  میــان  در  نیــز  کــودکان 

ــد. در  آســیب پذیر از ایــن پاندمــی قــرار دارن
میــان کــودکان، بــا توجــه بــه ســوابق موجود 
بنــا بــه رویــه ی ترجیــح جنســی فرزند پســر، 
مراقبت هــا و رســیدگی نســبت بــه دختــران 
در مرحلــه ی دوم اولویــت در مقایســه بــا 
ــودکان در  ــژه ک ــه وی ــرار دارد. ب ــران ق پس
ــاً  ــه عمدت ــت، ک ــار فرودس ــای اقش خانواده ه
از مدرســه رفتــن نیــز محــروم شــده اند. 
ــن  ــه در ای ــران بیشــتر احتمــال دارد ک دخت
میانــه در معــرض ازدواج زودهنــگام یــا کار به 
قصــد مشــارکت در اقتصــاد خانواده هایشــان 
قــرار بگیرنــد. بنــا بــه گــزارش رســمی 
مذکــور رقمــی بالــغ بــر 86 میلیــون کــودک 
ــد. در  ــرار گرفته ان ــوار ق ــر خان ــرایط فق در ش
نتیجــه، احتمــال داده شــده کــه  نســبت کار 

ــد.  ــه باش ــش یافت ــودکان افزای ک
در ارتبــاط بــا خشــونت علیــه کــودکان، 
ــون  ــم  85 میلی ــا رق ــه  ت ــده ک ــرآورد ش ب
دختــر و پســر در سراســر جهــان بــه خاطــر 
خشــونت  درمعــرض  قرنطینــه  شــرایط 
جســمانی، جنســی و عاطفــی بیشــتری قــرار 
ــرفت  ــودکان از پیش ــی از ک ــد. خیل گرفته ان
شــغلی  فرصت هــای  کســب  و  تحصیلــی 
)در  می ماننــد.  بــاز  رفــاه  و  ســالمت  و 
ــا بســته شــدن مــدارس بســیاری  ــکا، ب آمری
از کــودکان فقیــر از یــک وعــده غــذای گــرم 
کــه در مدرســه تامیــن می شــد محــروم 

مانده انــد(. 
نفــر  میلیــون  و ششــصد  میلیــارد  یــک 
ــت  ــرض از دس ــمی در مع ــر رس ــاغل غی ش
می دانیــم  و  هســتند  خــود  شــغل  دادن 
ــر دالیــل فرهنگــی، همچنیــن در  ــا ب کــه بن
ــر  ــازار غی ــاً در ب ــان معمــوال عمدت ــران، زن ای
رســمی اشــتغال و فعالیــت دارنــد کــه بــرای 
ــب هیــچ برنامــه ی  ــه شــاغالن اغل ــن  گون ای
ــال  ــه ای در قب ــا بیم ــی ی ــت اجتماع حمای
ایــن شــوک اقتصــادی وجــود نــدارد. عــالوه 
ــه دلیــل شــرایط  ــی از ایشــان ب ــر آن، خیل ب
زندگــی و کارشــان بیشــتر در معــرض ابتــال 

ــتند. ــدن هس ــروس و بیمارش ــن وی ــه ای ب

زناندرمیانقربانیانکرونا
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"حرکــت  خصــوص  در  پدیدآمــده  نگرانی هــای  از  یکــی 
ــوزه  ــه در ح ــت ک ــرفت هایی اس ــورد پیش ــتی" در م بازگش
دختــران و زنــان در جوامــع بــه ویــژه در ارتبــاط بــا کاســتن 
ــان  ــادی زن ــازی اقتص ــیتی و توانمندس ــای جنس از نابرابری ه
بــه وجــود آمــده اســت. تشــدید خشــونت علیــه زنــان تقریبــاً 
ــر  ــتمل ب ــف )مش ــورهای مختل ــا در کش ــب گزارش ه در اغل

ــران( مطــرح شــده اســت. ای
 صنــدوق جمعیــت ملــل متحــد از بــرآورد ۳1 میلیــون مــورد 
ــر داده  ــی خب ــاه آت ــد طــی شــش م ــی جدی خشــونت خانگ
ــد(. از  ــداوم یاب ــه ت ــی کــه قرنطین ــژه در صورت ــه وی اســت )ب
ــان )در نتیجــه ی سیاســت های  ــر، دسترســی زن ســوی دیگ
قرنطینــه، فاصلــه گــذاری، تعطیلی هــا و نظایــر آن( بــه 

ــز شــده اســت.  ــر نی ــی محدودت ــات حمایت ــای خدم نهاده
در خصــوص ازدواج زودهنــگام یــا ازدواج کــودکان هــم 
ــت  ــا حکای ــت. گمانه زنی ه ــه اس ــورت گرفت ــدارهایی ص هش
از آمــار بالــغ بــر 1۳ میلیــون ازدواج کــودکان در دهــه ی بیــن 
2020 تــا 20۳0 دارد کــه در طــی دو ســال آینــده احتمــال 
ــه ی  ــود )در نتیج ــه ش ــه آن اضاف ــم ب ــون ه ــی رود ۴ میلی م
ــی، و  ــادی مال ــت اقتص ــدم امنی ــدارس، ع ــدن م ــته ش بس

ناخواســته(. حاملگی هــای 
از ســوی دیگــر، در دوران بحــران، حمایت هــای درمانــی 
ــد  ــرورت مانن ــرایط ض ــت در ش ــن اس ــم ممک ــتی ه بهداش
ــرا  ــود. چ ــلب ش ــان س ــاروری از زن ــی و ب ــکالت جنس مش
ــن  ــا ممک ــا بودجه ه ــات ی ــا، خدم ــل اولویت ه ــه دلی ــه ب ک
اســت بــه بخش هــای دیگــر اختصــاص یابــد، وســایل 

حفاظتــی الزم در دســترس نباشــد، یــا اینکــه زنــان نتواننــد 
مســیرهای طوالنــی را بــرای دریافــت خدمــات طــی کننــد یــا 

ــد.  ــم باش ــه حاک ــت های قرنطین سیاس
ــوار  ــت خان ــان سرپرس ــان زن ــان ش ــه در می ــاغل ک ــان ش زن
هــم نســبت قابــل توجهــی را بــه خــود اختصــاص می دهــد، 
در شــرایط بحــران اقتصــادی بیشــتر احتمــال دارد شــغل و 
ــازار  ــب در ب ــد؛ چــون اغل ــش را از دســت بدهن ــد خوی درآم

ــتند.  ــیب پذیرتر هس ــد و آس ــت دارن ــمی فعالی ــر رس غی

تقریبــا 70 درصــد افــرادی کــه در خــط اول کارهــای درمانــی 
ــکیل  ــان تش ــتند را زن ــی هس ــی اجتماع ــات مراقبت و خدم
می دهنــد کــه ایشــان را بیشــتر در معــرض خطــر ویــروس و 
شــرایط دشــوار کاری و همچنیــن گاهی در معــرض حمالت از 
جانــب مراجعــان و همراهــان بیمــاران قــرار می دهــد. ممکــن 
اســت بــه آمــوزش زنــان و دختــران جــوان در نتیجــه ی بســته 
ــی  ــکاف دیجیتال ــر ش ــه خاط ــن ب ــدارس و همچنی ــدن م ش
ــای  ــتفاده از آموزش ه ــرای اس ــان ب ــورد زن ــیتی در م جنس

مجــازی خدشــه وارد شــود. 
بنــا بــر مشــارکت کمتــر زنــان در رده هــای باالتــر اقتصــادی و 
مدیریتــی، در دوران بحــران کوویــد 19 هــم دیــده می شــود 
کــه زنــان کمتــر در برنامه ریزی هــا بــرای مداخــالت و 
ــتری  ــذاری بیش ــد اثرگ ــا بتوانن ــد ت ــارکت دارن ــات مش اقدام

داشــته باشــند.

تاثیرهمهگیریبربرابریجنسیتیوتوانمندسازیزنان

تجربیــات موجــود نشــان می دهــد کــه کشــورهایی کــه نظــام 
ــری داشــته اند  ــر و موثرت ــات حمایتــی اجتماعــی قوی ت خدم
بــه شــکل بهتــری بــه بحــران پاســخ داده و آســیب کمتــری 

بــر جامعــه تحمیــل شــده اســت. 
195 کشــور، در مجمــوع 102۴  ابــزار حمایــت اجتماعــی در 
پاســخ بــه کوویــد-19 را بــه کار گرفته انــد کــه مشــتمل بــر 
مــواردی از ایــن دســت بــوده کــه بــه صــورت موقــت افــراد 
ــای جــاری را  ــد، پرداخت ه ــش داده ان تحــت پوشــش را افزای
در حــد کامــل خــود افزایــش داده انــد، برخــی امتیــازات مالــی 
ــی از  ــا ترکیب ــد ی ــه کرده ان ــه و ارائ ــر گرفت ــد را در نظ جدی

ایــن مــوارد. 
کمک هــا،  قالــب  در  حمایت هــا  گونــه  ایــن  عمــده ی 
پرداخت هــای مــوردی، تامیــن غــذای مجانــی و کوپــن 
خریــد آذوقــه و امثالهــم بــوده کــه برخــی کوتاه مــدت بــوده 

ــت.  اس
ــا  از آنجــا کــه پیش بینــی شــده اســت کــه دوران مواجهــه ب
ایــن بحــران طوالنــی خواهــد بــود الزم اســت هــم اقدامــات 
ــدارک  ــت ت ــدت در جه ــای بلندم ــم برنامه ه ــدت و ه کوتاه م

ــود.  ــی ش ــی پیش بین ــای اجتماع حمایت ه

ــز  ــی نی ــه مدن ــای جامع ــر فعالیت ه ــد-19 ب ــران کووی بح
ــه  ــژه در کشــورهایی ک ــه وی ــر منفــی گذاشــته اســت. ب تاثی
ــا  ــه فعالیت ه ــن گون ــرای ای ــی ب ــم محدودیت های ــل ه از قب

ــت.  ــده اس ــال می ش اعم
ــرای  ــردم ب ــت م ــی، قابلی ــذاری اجتماع ــه و فاصله گ قرنطین
داده  را کاهــش  گردهمایــی، ســازماندهی، حمایت طلبــی 
و نهادهــای جامعــه مدنــی بــرای بقــا بــا دشــواری های 
ــان را  ــع مالی ش ــواردی مناب ــده اند. در م ــه ش ــتری مواج بیش
از دســت داده انــد. بنــا بــه خشــونت تشــدید شــده در دوران 
ــائل  ــورد مس ــی در م ــای حمایت ــت نهاده ــه، الزم اس قرنطین
زنــان در برنامه ریز ی هــا لحــاظ شــوند و بودجه هــای الزم 

ــرد. ــرار گی ــان ق در اختیارش
از نظــر اقتصــادی نیــز ضــرورت دارد برنامه هــای حمایتــی از 
مشــاغل خــرد یــا صاحبــان مشــاغل آســیب پذیر نســبت بــه 
مســاله جنســیت حســاس باشــند و تبعیــض مثبــت اعمــال 
ــاغالن  ــده ی ش ــه عم ــادی ک ــای اقتص ــه بخش ه ــا ب ــود ی ش
ــه  ــد، توج ــکیل می دهن ــان تش ــا را زن ــران آنه ــا مدی ــا ی آنه

شــود.

تجارب؛توصیهها،اقداماتوتدابیرمقابلهای
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ــیب پذیری  ــه مبحــث آس ــن قســمت ب در ای
ــه  ــی ک ــم و زمینه های ــه می کنی ــان توج زن
ــروز  ــاً باعــث ب موجــب آن می شــود و متعاقب
خشــونت علیــه زنــان یــا خشــونت خانگــی و 
یــا خشــونت پذیری بیشــتر دختــران و زنــان 
می شــود کــه بنــا بــر مطالــب پیــش گفتــه، 
در شــرایط پاندمــی کرونــا مشــاهده کردیــم 

تشــدید هــم پیــدا کــرده اســت.  
می دانیــم کــه زنــان برخــالف ابعــاد جمعیتــی 
برابــر بــا مــردان، در بســیاری از جوامــع 
ــمرده  ــت ش ــم اقلی ــومی در حک ــان س جه
و  اجتماعــی  تعامــالت  در  می شــوند. 
و  طــرد  و  تبعیــض  دچــار  اقتصــادی، 
محرومیــت از برخــی حقــوق، نقش هــا و 
زنــان، هــم  قــرار می گیرنــد.  فعالیت هــا 
ــی  ــطح مل ــم در س ــی و ه ــطح جهان در س
بــر  تقســیم بندی های دیگــر کمابیــش  و 
ــین۳   ــار حاشیه نش ــزو اقش ــا ج ــن مبن همی

هســتند. 
مفهــوم  یــک  صرفــاً  حاشیه نشــینی 
جغرافیایــی نیســت؛ بلکــه معنــای اجتماعی-

حاشیه نشــینی،   عیــن  در  دارد.  فرهنگــی 
ــتند. در  ــم نیس ــه ای ه ــروه یکپارچ ــان گ زن
ادبیــات علــوم اجتماعــی و مطالعــات زنــان از 
مفهــوم جدیــدی بــه نــام وضعیــت متقاطــع 
یــا میان-برشــی۴  بــرای نشــان دادن تفــاوت 
شــرایط زنــان بــر حســب موقعیت هــای 
متنوعــی کــه در هــر جامعــه دارنــد اســتفاده 
می شــود. ایــن مفهــوم مبتنــی بــر یــک 
چارچــوب تحلیلی-کیفــی اســت کــه در 
اواخــر قــرن بیســتم مطــرح شــد و بــه وجــود 
ــاره  ــدرت اش ــال ق ــل اعم ــای متداخ نظام ه
ماننــد  حاشــیه  در  گروه هــای  کــه  دارد 
ــد!  ــرار می ده ــود ق ــر خ ــان را تحــت تاثی زن
اقدامــی  هــر  کــه  دارد  بــاور  نتیجــه  در 
ــت سیاســی و  ــت عدال ــالی وضعی ــرای اعت ب
ــذاری  ــود اثرگ ــام ش ــد انج ــی بخواه اجتماع
ــرار  ــه ق ــورد توج ــد م ــا را بای ــن تداخل ه ای
از تاثیرگــذاری  بدهــد، چــرا کــه نبایــد 
کــرد.  غفلــت  ســاختاری  نابرابری هــای 
واضــع ایــن  نظریــه خانــم دکتــر کیمبرلــی 
ــتاد  ــه اس ــت ک ــوده اس ــو)1989(5 ب کرنش
دانشــکده حقــوق دانشــگاه کلمبیــا6  در 
ســاکن  زنــان  اســت.  متحــده  ایــاالت 
ــات  ــیاری جه ــتان از بس ــتان و بلوچس سیس
ــابه  ــرایط مش ــران ش ــاکن ته ــان س ــا زن ب
ندارنــد. گذشــته از زن بــودن چارچوب هــای 
دیگــری کــه در آن احاطــه شــده اند بــر 
ــه  ــذارد و ب ــر می گ ــان اث ــرایط زندگی ش ش

عنــوان موانعــی بــرای پیشــرفت و بــرای 
ــازات  ــوق و امتی ــی حق ــورداری از برخ برخ
اقتصــادی  عمــل می کنــد. مثــاًل طبقــه 
اجتماعــی، مذهــب،  قومیــت، زبــان و نظایــر 
ــن شــناخته  ــال زد. بنابرای ــوان مث آن را می ت
ــر  ــت ه ــی از جمعی ــه نیم ــان ک ــدن زن ش
جامعــه را تشــکیل می دهنــد بــه عنــوان 
ــراردادی  ــی، ق ــری فرهنگ ــت، ام ــک اقلی ی
ــری  ــه ام ــت ن ــی اس ــاخته ی اجتماع و برس
ــی  ــورداری گروه ــی. برخ ــا واقع ــی ی طبیع
ــود  ــناخته می ش ــت ش ــام اکثری ــه ن ــه ب ک
در مقابــل گروهــی  دیگــر کــه بــه نــام 
ــود  ــت از وج ــود حکای ــی می ش ــت تلق اقلی
ــر دارد کــه خــود در نتیجــه ی  شــرایط نابراب
تاثیرگــذاری فرهنــگ، ایدئولــوژی و ســاختار 
قــدرت شــکل می گیــرد. آنچــه معمــوالً 
باعــث تــداوم شــرایط نابرابــری می شــود 
ــانی  ــوی کس ــر از س ــرایط نابراب ــرش ش پذی
ــای  ــب ج ــله مرات ــن سلس ــه در ای ــت ک اس
ــت  ــن اس ــان ممک ــیاری از زن ــد. بس گرفته ان
از وجــود نابرابــری شرایطشــان در دســتیابی 
بــه حقــوق و امتیــازات خــود مطلــع نباشــند 
یــا اگــر هــم باشــند تــوان مقابلــه بــا شــرایط 
ــه در  ــند ک ــته باش ــر را نداش ــاد تغیی و ایج
ــا و  ــرش نابرابری ه ــه پذی ــی ب ــل منته عم
تــداوم و بازتولیــد شرایطشــان می شــود. 
ــت  ــه در اولوی ــی ک ــر؛ گروه ــوی دیگ از س
ــه عنــوان اکثریــت  قــرار داشــته و خــود را ب
ــات  ــه تبع ــت ب ــن اس ــز ممک ــد نی می شناس
ــرده باشــند.  ــی نب ــری پ ــداوم نابراب ــی ت منف
مشــکل اینجاســت کــه اقلیــت بــودن زنــان، 
ــل نمی شــود  ــه مســاله تبدی ــردان ب ــرای م ب
یــا مهــم تلقــی نمی شــود در نتیجــه مــردان، 
خــودآگاه یــا نــاآگاه بــه تــداوم وضعیتــی کــه 
هــر دو طــرف از آن متضــرر می شــوند، تــن 

می دهنــد. 
ــری  ــرش نابراب ــکل پذی ــا مش ــم ب ــا ه اینج
ایــن بــار از جانــب باالدســت مواجهیــم 
اقتــدار،  یــا صاحــب  باالدســت  گــروه  و 
ــم  ــا ه ــد آنه ــت. هرچن ــر نیس ــب تغیی طال
ــوند  ــرر می ش ــر متض ــت نابراب ــن وضعی از ای
ــه  ــم ک ــی ه ــه جوامع ــل ک ــان دلی ــه هم ب
ــواره  ــت، هم ــتر اس ــری بیش ــا  نابراب در آنه
ــر و در  ــاد درگی ــری زی ــای نابراب ــا پیامده ب
ــه  ــوان "جامع ــت عن ــی تح ــد. در کتاب رنج ان
دو  عدالــت"  و  ثــروت  ســالمت  شناســی 
اســتاد برجســته دانشــگاه های انگلســتان 
ریچــارد ویلکینســون و کیــت پیکــت در پــی 
ــام  ــه انج ــه ب ــه طــی ســه ده ــی ک تحقیقات

رســاندند نشــان داده انــد کــه چگونــه وجــود 
ــد  ــی مانن ــترده در جوامع ــای گس نابرابری ه
امریــکا و انگلســتان بــه بــروز بیشــترین 
معضــالت اجتماعــی و بدتریــن وضعیــت 
ســالمت در ایــن جوامــع منجــر شــده اســت 
و در مقابــل، کشــورهایی چــون ژاپــن، فنالند 
ــری را در صحنــه  ــروژ کــه بیشــترین براب و ن
جامعــه تجربــه کرده انــد در بهتریــن شــرایط 
شــاخص های  و  مــردم  ســالمت  نظــر  از 
ــی  ــیب های اجتماع ــونت و آس ــر خش پایین ت

ــد.   ــرار دارن ق
شــروع  خانــواده  از  نابرابــری  پذیــرش   
می شــود. آنجاســت کــه ســاخت نابرابــر 
رابطه هــا شــکل می گیــرد و بعــد بــه ســطوح 
مختلــف تســری می یابــد. آنجاســت کــه 
نخســتین نمــود تقســیم جنســیتی نقش هــا 
می توانــد شــکل بگیــرد کــه تــا پیــش از ایــن 
جامعه شناســی  کالســیک  نظریه هــای  در 
ــه عنــوان مثــال  ماننــد نظریــه کارکردگــرا ب
توســط تالکــوت پارســونز مــورد تاکیــد قــرار 
داشــت امــا بعدهــا توســط دیدگاه هــای 

ــت.   ــرار گرف ــد ق ــورد نق ــر م جدیدت
و  تولــد  محــل  می توانــد  خانــواده 
ذهنیتــی  چینش هــای  شــکل گیری 
ــی را  ــوی ذهن ــن الگ ــد و ای ــرا باش نابرابرگ
بــه ســایر نهادهــا تســری دهــد یــا برعکــس 
محــل تولــد رویکــرد برابــری خواهانــه باشــد 
ــز  ــا نی ــایر عرصه ه ــرش را در س ــن نگ و ای
ــک  ــری ی ــه برت ــاور ب ــد. ب ــازی کن زمینه س
طــرف و کهتــری ســوی دیگــر مبنایــی 
بــرای تعامالتــی می شــود کــه می توانــد 
ادبیــات  در  یــا  خشــونت  زمینه ســاز 
زوال ســرمایه  زمینه ســاز  جامعه شــناختی 
اجتماعــی شــود. ایــن نــگاه کــه بــرای زنــان 
و مــردان جایــگاه نابرابــری را شناســایی 
نــگاه  زمینه ســازی  می توانــد  می کنــد، 
بــاال بــه پاییــن در مــورد افــراد ســالم 
معلــول  یــا  ناتــوان  افــراد  بــه  نســبت 
شــود، پایتخت نشــینان را برتــر از اهالــی 
ــب  ــد و برچس ــداد کن ــتان ها قلم ــایر اس س
ــه در  ــن ک ــای ای ــه معن ــد ب ــتانی بزن شهرس
ــن  ــه همی ــد. ب ــرار دارن ــت ق رده دوم اولوی
ــای  ــه نیازه ــیدگی ب ــورد رس ــب در م ترتی
ــرار  ــت ق ــه دوم اهمی ــه در مرتب ــاری ک اقش
ــد  ــته باش ــری داش ــیت کمت ــد، حساس دارن
ــب  ــرای "مناس ــزی ب ــت برنامه ری ــا در جه ی
ســازی" فضــای کالبــدی و فیزیکــی شــهرها 
و ســاختمان ها اهتمــام الزم را بــه عمــل 

ــاورد. نی
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بــا  ارتبــاط  در  می توانــد  نــگاه  همیــن 
ســاکنان مهاجــر و پناهنــدگان در جامعــه ی 
اکثریــت )میزبــان( موجــب بــروز نامالیمــات 
در تعامــل انســانی شــود. در ارتبــاط بــا زنــان 
همــان نــگاه کــه اولویــت را بــه یــک جنــس 
می دهــد بــه راحتــی می پذیــرد کــه بــه 
عنــوان مثــال زنــان مناســب برخــی مشــاغل، 
در  آمــوزش  یــا  مدیریتــی  موقعیت هــای 

ــتند.  ــی نیس ــی خاص ــته های تحصیل رش
ــن  ــه ای ــود ک ــی می  ش ــا ناش ــکل از آنج مش
گونــه نابرابــری، زمینــه ســاز اعمال خشــونت 
ــی چــه در  ــواع آن، یعن اســت. در همــه ی ان
ســپهر عمومــی و چــه در ســپهر خصوصــی. 
در ســپهر عمومــی شــاهد بــروز خشــونت در 
محیــط کار و آزار جنســی نســبت بــه زنــان 
ــردد در  ــرای ت ــت ب ــدم امنی ــا ع ــتیم ی هس
ســطح خیابان هــا و در ســپهر خصوصــی 
ــونت  ــی و خش ــونت جنس ــروز خش ــاهد ب ش
خانگــی کــه ممکــن اســت نســبت بــه زنــان 

ــران اعمــال بشــود.  و دخت
ــگاه اجتماعــی  ــری پای در ارتبــاط بیــن نابراب
میــان  در  اصطالحــی  خشــونت گرایی،  و 
ــوان  ــت عن ــت تح ــج اس ــان رای روان شناس
افــراد در  »پرخاشــگری جابجــا شــده«7.  
واکنــش بــه تحریــک فخرفروشــی و نمایــش 
قــدرت افــراد دارای پایــگاه باالتــر خــود، 
از  افــراد  متوجــه  را  خــود  پرخاشــگری 
می کننــد.  خــود  از  پایین تــر  پایگاه هــای 
رییســش  توســط  کــه  مــردی  مثــال، 
ســرزنش شــده  بــه خانــه می آیــد و ســر زن 
ــد،  در محیط هــای  ــاد می زن و فرزندانــش فری
کاری هــم خشــم خــود را متوجــه کارگــران 
در  مــردم  می کنــد.  خــود  زیردســت 

ــی  ــه مهاجران ــبت ب ــروم نس ــات مح اجتماع
کــه شــرایط مــادون خــود دارنــد بدرفتــاری 
ــان را  ــر زن می کننــد. شــواهد موقعیــت نابراب
در عــدم تناســب پیشــرفت های زنــان در 
عرصــه ی آمــوزش و تحصیــالت تکمیلــی 
ــمی  ــازار کار رس ــان در ب ــزان حضورش و می
ــان در  ــن زن ــم. نســبت پایی ــم ببینی می توانی
ــگاه ها،  ــای دانش ــون روس ــی چ موقعیت های
ــه  ــس، و .....! در صحن ــده مجل ــر، نماین وزی
ــت از  ــمی حکای ــای رس ــم آماره ــتغال ه اش
نســبت بیــکاری دو برابــری زنــان در مقایســه 
بــا مــردان دارد:( 18.9 درصــد در مقابــل 

10.۴ درصــد در ســال 1۳97( .
ــا و  ــری ارزش ه ــک س ــی ی ــطح جهان در س
اصــول برای انســان رشــد یافتــه مــورد تاکید 
ــه انســان ها  ــن اســت ک ــر ای ــاور ب اســت و ب
ــوزش،  ــد آم ــات مانن ــری امکان ــد از یکس بای
ــرای  ــی ب ــالمت و ظرفیت های ــت و س بهداش
اشــتغال، مشــارکت اقتصــادی و فعالیــت 
ــت  ــر سرنوش ــذاری ب ــرای تاثیرگ ــی ب سیاس
خــود برخــوردار باشــند. بــا ایــن حــال 
ــیاری از  ــل بس ــت بالفع ــر وضعی ــروری ب م
ــده ی  ــا پدی ــا ب ــد م ــان می ده ــع نش جوام
زنــان  بهره منــدی  در  جنســیتی  شــکاف 
ــه  ــان مواج ــوق و امتیازاتش ــردان از حق و م

ــتیم.   هس
جنســیتی8   شــکاف  بین المللــی  گــزارش 
جهانــی  مجمــع  توســط  ســاالنه 
اقتصــاد)WEF( ابعــاد ایــن شــکاف جنســیتی 
ــا  ــی ی ــد افزایش ــورها و رون ــطح کش را در س
هیــچ  می کنــد.  گــزارش  را  آن  کاهشــی 
ــه شــکاف جنســیتی در  کشــوری نیســت ک
آن کامــال حــذف شــده باشــد. ایســلند کــه 

ــوز  ــد هن ــان می ده ــرایط را نش ــن ش بهتری
تنهــا  بیــش از  89 درصــد از  ایــن شــکاف را 
پوشــش داده اســت )نزدیــک تریــن رقــم بــه 
ــود(.  ــل ش ــری جنســیتی کام ــه براب 100 ک
ســال  تــا  شــده  حاصــل  پیشــرفت های 
2020 بــه دلیــل پاندمــی کرونــا اندکــی بــه 
عقــب رفتــه اســت. پیامدهــای کرونــا همــان 
ــتر  ــد بیش ــح داده ش ــاًل توضی ــه قب ــور ک ط
ــل  ــان دلی ــه هم ــرده ب ــرر ک ــان را متض زن
ــه  ــر ب ــاختاری. اگ ــای س ــود نابرابری ه وج
زبــان شــاخص و آمــار بخواهیــم نــگاه کنیــم 
ــر )از  ــور برت ــه ده کش ــویم ک ــه می ش متوج
بیــن 156( در گــزارش ســال 2021 عبارتنــد 
از ایســلند، فنالنــد، نــروژ، نیوزیلنــد، ســوئد، 
نامیبیــا، روآنــدا، لیتوانــی، ایرلنــد و ســوئیس. 
رتبــه ایــران 150 اســت. مشــارکت اقتصــادی 
ــر،  ــورهای مص ــابه کش ــران مش ــان در ای زن
ــن در  ــراق، و یم ــوریه، ع ــر، اردن، س الجزای
خاورمیانــه و شــمال افریقــا و زیــر 20 درصــد 
ــون  ــط ۳ میلی ــون زن فق ــت. از 27 میلی اس
شــاغل اند و زنــان تحصیل کــرده ۳ تــا ۴ 
برابــر مــردان تحصیل کــرده بیکارنــد. 65 
درصــد زنــان بیــکار تحصیــالت عالیــه دارنــد 
و 70 درصــد بیــکاران ناشــی از شــرایط کرونا 
را زنــان تشــکیل می دهنــد. در صورتــی کــه 
ــونت های  ــش خش ــیر کاه ــم در مس بخواهی
برداریــم  گام  جامعــه  ایــن  در  خانگــی 
ناچاریــم در جهــت کاهــش نابرابــری زنــان و 
مــردان در عرصه هــای  مشــارکت اقتصــادی 
ــدام  ــزی و اق ــی برنامه ری ــارکت سیاس و مش

ــم. کنی
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هــر چنــد دنیــای اجتماعــی مــا از 
ــا  ــروس کرون ــری وی ــترش همه گی گس
ــا  ــه اســت، ام ــر پذیرفت ــه شــدت تاثی ب
میــزان، شــدت و تنــوع تاثیرپذیــری از 
ــای  ــورد گروه ه ــی، در م ــرایط بحران ش
مختلــف جامعــه یکســان نیســت و 
ــان  ــژه زن ــه وی ــا و ب ــی از گروه ه برخ
ــت  ــل موقعی ــه دلی ــان، ب ــن می در ای
فرهنگیشــان،  و  اجتماعــی  پایــگاه  و 
آســیب پذیرتر  بقیــه  بــه  نســبت 
ــد  ــث از رون ــود منبع ــه  خ ــتند ک هس
تاریخــی تحــوالت اجتماعــی و فرهنگی 

ــت.  اس
مقایســه  در  زنــان  نابرابــر  جایــگاه 
ــه ی  ــطح عرص ــه در س ــردان چ ــا م ب
و  خانــواده(  و  خانــه  )در  خصوصــی 
ــی )در  ــپهر عموم ــطح و س ــه در س چ
بــازار اشــتغال، مناصــب سیاســی و 
اقتصــادی( ایشــان را از نظــر مفهومــی، 
در زمــره ی گروه هــای آســیب پذیر و 
نیازمنــد حمایــت قــرار داده اســت. 

ــژه در  ــه وی ــا ب ــران کرون ــن، بح بنابرای
شــرایط تــداوم نابرابــری جایــگاه، زنــان 

ــد.  ــرار می ده ــب ق ــتر مخاط را بیش
گــزارش اخیــر ســازمان ملــل بــا عنــوان 
همبســتگی  مشــترک،  "مســئولیت 

تاثیــرات  بــه  پاســخی  جهانــی: 
کوویــد-19"  اقتصــادی  سیاســی- 
بــا  ارتبــاط  در  را  تــازه  ابعــادی 
پیامدهــای منفــی همه گیــری ویــروس 
کرونــا در ارتبــاط بــا زنــان، بــه عنــوان 
آســیب پذیر  گروه هــای  از  یکــی 
جملــه  از  اســت.  کــرده  آشــکار 
ــزارش  ــه در آن گ ــه چ ــی ک پیامدهای
مســئول  مقــام  گــزارش  در  چــه  و 
در ســازمان بهزیســتی ایــران مــورد 
ــش  ــت. افزای ــه اس ــرار گرفت ــاره ق اش
مشــکل بــروز خشــونت های خانگــی 
ــش،  ــه کمابی ــا ک ــت. از آنج ــوده اس ب

افــراد خانــواده در جریــان  کلیــه ی 
مراعــات توصیه هــای بهداشــتی بــه 
منظــور پیشــگیری از ابتــال بــه ویــروس 
ــه  ــدن ب ــدود ش ــر از مح ــا، ناگزی کرون
شــده اند  خانــه  فیزیکــی  مرزهــای 
ــج در  ــاور ســنتی رای ــه ب ــا توجــه ب و ب
خصــوص ایــن کــه زنــان بایــد متولــی 
اصلــی وظایــف و مســئولیت خانــه داری 
فرزندپــروری  امــر  بــه  پرداختــن  و 
باشــند و در فقــدان یــا کمبــوِد الگوهای 
ــه  ــر جنســیتی، ک تقســیم کار عادالنه ت
بــر مشــارکت و مســئولیت پذیــری 
امــور  در  اعضــای خانــواده  کلیــه ی 
خانــه تاکیــد دارد، فشــارهای جســمانی 
ــد.  ــش می یاب ــان افزای ــر زن ــی ب و روان
ــته  ــا، گذش ــه ی کرون ــران غیرمترقب بح
کــه  اقتصــادی  کالن  هزینه هــای  از 
بــه بــار آورده بــه بــروز بحــران در 
ــن زده و  ــم دام ــی ه ــالت اجتماع تعام
در ســطح خانواده هــا، شــاهد لطمــه 
بــه منابــع درآمــدی و رفاهــی، محــدود 
ــدی  ــای کالب ــه فض ــرک ب ــدن تح ش
عمدتــاً کوچــک منــازل، تغییــر الگــوی 
معاشــرت اجتماعــی و فراغــت، افزایــش 
ــر آن هســتیم  ــی و نظای احســاس ناامن
کــه بــه بــروز تنش هــای عاطفــی، 
افزایــش ناامیــدی و اســترس منجــر 
افزایــش  و  بــروز  زمینــه ی  و  شــده 
ــای  ــه ی ناکامی ه ــگری در نتیج پرخاش
مکــرر را فراهــم می کنــد. بــا توجــه بــه 
الگوهــای رایــج اعمــال اشــکال مختلــف 
خشــونت و تــداوم نابرابــری در جایــگاه 
قــدرت و منزلــت، دور از انتظــار نیســت 
کــه زنــان بیــش از مــردان بــه قربانیــان 
و  جســمانی  و  روانــی  خشــونت های 
حتــی جنســی در چهاردیــواری منــازل، 

می شــوند. مبــدل 

جمعبندی
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تحلیــل خشــونت خانگی در بســتر داشــته هــا و روابط

دکرت الهام محمدی؛

عضو هیات علمی مددکاری اجتاعی دانشگاه عالمه 

طباطبایی و مشاور پژوهشی نرشیه بوژان

خشــونت خانگــی از آســیب های اجتماعــی 
ــددکاران  ــه م ــت ک ــواده اس ــوزه خان در ح
ــای  ــار و پیامده ــل آث ــه دلی ــی ب اجتماع
ــه  ــژه ای ب ــه وی ــدارش توج ــق و پای عمی
آن دارنــد. در مــورد تعریــف خشــونت 
خانگــی میــان صاحــب نظــران، اتفــاق 
ــم  ــه از اس ــا چنانچ ــدارد ام ــود ن ــر وج نظ
ــه در  ــت ک ــونتی اس ــد، خش ــر می آی آن ب
عرصــه خصوصــی یعنــی درون خانــواده 
ــامل  ــوان آن را ش ــی ت ــد و م روی می ده
انواعــی از رفتارهــا ماننــد انجــام یــا تهدیــد 
ــی، جنســی و  ــیبهای فیزیک ــام آس ــه انج ب
آزارهــای روان شــناختی و یــا انجــام نــدادن 
برخــی رفتارهــا ماننــد بــی توجهــی و 
ــا  ــا دانســت. از آنج ــورد نیازه ــت در م غفل
انــواع ذکــر شــده  کــه عرصــه وقــوع 
پــس  اســت،  خانــواده  در  خشــونت ها 
خشــونت خانگــی در روابــط بیــن زوجیــن 
و نیــز والدیــن بــا فرزنــدان ظاهــر می شــود 
و  کــودک آزاری  همســرآزاری،  شــامل  و 
ــای  ــه پژوهش ه ــت. البت ــالمندآزاری اس س
متعــددی خشــونت خانگــی را متــرادف بــا 
ــود دانســته  ــه همســر خ ــرد ب خشــونت م

ــد )1(. ان
ــن کــه خشــونت خانگــی  ــه ای ــا توجــه ب ب
ــاق  ــواده اتف ــای خان ــن اعض ــط بی در رواب
ســاده  نــگاه  یــک  در  پــس  می افتــد 
ــل در  ــرای تحلی ــه را ب ــوان دو جنب ــی ت م
ــه  ــن ک ــه ای ــه اول ب ــت. در جنب ــر گرف نظ
ــا  ــن( ب ــژه زوجی ــه وی ــواده )ب ــای خان اعض
ــه وارد  ــته هایی را در رابط ــه داش ــود چ خ
می کننــد، توجــه می شــود و در جنبــه 
ایــن کــه پویایی هــای رابطــه  دوم بــه 
ــه  ــی چگون ــونت خانگ ــا در خش ــن اعض بی
مــورد  در  می شــود.  پرداختــه  اســت، 
ــای  ــوان از نظریه ه ــی ت ــت، م ــه نخس جنب
ــدا بســته  ــی اســتفاده کــرد. در ابت گوناگون
ــگ  ــا در چــه فرهن ــه خانواده ه ــن ک ــه ای ب
ــراث دار  ــد، می ــی می کنن ــه ای زندگ و جامع
ــاختاری  ــی و س ــته های فرهنگ برخــی داش
می شــوند. طبــق نظریــه فمینیســتی در 
ــه  ــدر ســاالر، ســاختارهای جامع ــه پ جامع
در جهــت تســلط و برتــری مــردان بــر زنان 
ــر  ــردان ب ــرل م ــودن کنت ــول ب ــل قب و قاب

ــه ای  ــن جامع ــد. چنی ــل می کن ــا عم آنه
از یــک ســو دارای ســاختارهای اقتصــادی 
و فرهنگــی اســت کــه در آن ترتیبــات 
ــواده  ــای خان ــایر اعض ــان و س ــی زن زندگ
و  می شــود  کنتــرل  مــردان  توســط 
ــده  ــه تعیین کنن ــتند ک ــردان هس ــن م ای
اولویت هــا و چگونگــی زندگــی زنــان و 
فرزنــدان هســتند. جوامــع پــدر ســاالر بــه 
واســطه قدرتــی کــه بــه مــردان می دهــد، 
ــرای اعمــال مشــروع خشــونت  ــه را ب زمین
علیــه زن و فرزنــدان فراهــم می کنــد. 
بــر اســاس نظریــه فرهنگــی نیــز، معمــوال 
ــان  ــردان و زن ــاالر، م ــرد س ــع م در جوام
ــتند  ــی هس ــای فرهنگ ــراث دار ارزش ه می
کــه در آن خشــونت علیــه زنــان و فرزنــدان 
ــس در گام نخســت  ــول اســت. پ ــل قب قاب
ــا  ــه ای پدرســاالر و ب زن و شــوهر در جامع
مشــروعیت بخش  اجتماعــی  ارزش هــای 
خشــونت علیــه زنــان و فرزندان، میــراث دار 
کــه  هســتند  ســاختارهایی  و  فرهنــگ 
ــی  ــی و درون ــی را پذیرفتن ــونت خانگ خش
ــر، زن و شــوهر  ــد. در ســطحی دیگ می کن
و بــه طــور کلــی اعضــای خانــواده، داشــته 
روان شــناختی خاصــی را بــر اســاس نظریــه 
ــد.  ــا خــود دارن دلبســتگی بالبــی همــراه ب
ــه  ــن ک ــر اســاس ای ــه، ب ــن نظری ــق ای طب
افــراد در دوران طفولیــت بــا مراقــب خــود 
ــب،  ــته اند و مراق ــه ای داش ــوع رابط ــه ن چ
بــه  موقــع  بــه  و  مناســب  پاســخ های 
نیازهایــش داده اســت یــا خیــر، انــواع 
ســبک های دلبســتگی ایمــن و ناایمــن 
ــط  ــه در رواب ــرد ک ــکل می گی ــا ش در آنه

بزرگســالی او نیــز تاثیــر دارد. افــرادی 
دلبســتگی  ســبک های  کــه 
ناایمــن دارنــد، بــرای باقــی مانــدن 
ــظ  ــا حف ــی ی ــونت خانگ در خش
رابطــه بــه شــیوه ای افراطــی و 

ــتند.  ــتعدتر هس ــیب زا مس آس
از دیگــر داشــته هایی کــه زوجیــن 
ــد،  ــواده می آورن ــه خان ــا خــود ب ب
ارتباطــی  فرهنــگ  خــرده 
ــه  ــق نظری ــت. طب ــی اس خانوادگ
و  بنــدورا  اجتماعــی  یادگیــری 
انتقــال پرخاشــگری، وقتــی یکــی 

از زوجیــن در دوران رشــد خــود در خانواده 
مبــدا، شــاهد خشــونت والــد بــه دیگــری و 
ــت  ــای مثب ــدف و پیامده ــه ه ــیدن ب رس
اســت، می آمــوزد کــه می تــوان  بــوده 
ــونت  ــته ها، خش ــه خواس ــیدن ب ــرای رس ب
ــان  ــی در می ــه تنبیه ــی  آنک ــان  داد ب نش
ــه  ــدن ک ــی ش ــیوه اجتماع ــن ش ــد. ای باش
ــدا  ــواده مب ــگ خان بخشــی از خــرده فرهن
اســت، می توانــد بــه عنــوان نوعــی داشــته 
ارتباطــی خانوادگــی بــا فــرد بعــد از ازدواج 
ــواده وارد شــود. پژوهش هــا  و تشــکیل خان
افــرادی  نیــز نشــان داده انــد کــه   )2(
ــن خــود  ــن والدی ــه شــاهد خشــونت بی ک
بوده انــد یــا توســط والدیــن مــورد کــودک 
آزاری قــرار گرفته انــد، بیشــتر احتمــال 
دارد نســبت بــه ســایر افــراد بــدون چنیــن 
تجاربــی، بــا همســر و فرزنــدان خــود، 

ــد.  ــال کنن ــونت اعم خش
ــد  ــرد بع ــر ف ــه ه ــته هایی ک ــر داش از دیگ
از ازدواج بــه خانــواده اش مــی آورد، منابعــی 
ــر  ــار اســت. ب ــول، شــهرت و اعتب ــد پ مانن
اســاس نظریــه منابــع، هنگامــی کــه افــراد 
متعــددی  منابــع  دارای  خانــواده  درون 
باشــند، احتمــال اینکــه بــه خشــونت 

ــود.  ــر می ش ــوند، کمت ــل ش متوس
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ــد،  ــته باش ــار داش ــی در اختی ــرد منابع ــواده ف ــی در خان ــرا وقت زی
ــی  ــود همراه ــال خ ــت امی ــت در جه ــه فعالی ــران را ب ــر دیگ راحت ت
ــه اعمــال زور و خشــونت فیزیکــی اســت.  ــری ب ــاز کمت ــد و نی می کن
بــه عنــوان مثــال در مــورد تصمیــم بــه ســفر رفتــن، در صورتــی کــه 
ــا  ــدان را ب ــر و فرزن ــر همس ــد، راحت ت ــته باش ــی داش ــول کاف ــرد پ م
ــی  ــه او منبع ــی ک ــا زمان ــد. ام ــراه می کن ــفر هم ــرای س ــه اش ب برنام
ماننــد پــول در اختیــار نداشــته باشــد، بــرای اعمــال نظــرش، بیشــتر 
از ابــزار زور فیزیکــی و خشــونت اســتفاده می  کنــد. بنابرایــن از منظــر 
داشــته هایی کــه افــراد بــا خــود در خانــواده وارد می کننــد، می تــوان 
ــراث دار فرهنــگ و ســاختارهای اجتماعــی خــاص، خــرده  ــا را می آنه
فرهنــگ ارتباطــی خانوادگــی، ســبک های دلبســتگی و صاحبــان 

ــع دانســت. مناب
امــا در جنبــه دوم کــه مربــوط بــه پویایی هــای روابــط بیــن اعضــا در 
خشــونت خانگــی اســت، می تــوان در ابتــدا از دریچــه نظریــه مبادلــه 
نگریســت. طبــق ایــن نظریــه، درحالــی کــه اعضــای خانــواده بــه ویــژه 
زوجیــن در روابــط خــود بــا یکدیگــر خدمــات و منافعــی ماننــد عشــق، 
احتــرام، تحســین، حمایــت، تاییــد، پــول، توجــه و رابطــه جنســی را 
تبــادل می کننــد، در خشــونت خانگــی، ایــن مبادلــه دچــار تغییراتــی 
ــزی  ــت آوردن چی ــه دس ــرای ب ــن از زور ب ــی از طرفی ــود. یک می ش
ــی  ــدی منف ــال پیام ــن ح ــد و در عی ــتفاده می کن ــد اس ــه می خواه ک
ــا اعتــراض دریافــت نمی کنــد. او در  ــی، فرهنگــی ی ماننــد منــع قانون
ــه  ــرای ب ــر ب ــه ســود اوســت و تکنیکــی موث ــد کــه خشــونت ب می یاب
دســت آوردن هرچیــزی اســت کــه خواهــان آن در رابطــه اســت. فــرد 
ــا  ــود ت ــازگار می ش ــر س ــته های آزارگ ــا خواس ــز ب ــده نی ــونت دی خش
کتــک نخــورد. عــالوه بــر ایــن فــرد خشــونت دیــده دچــار انواعــی از 
ــر  ــرل ب ــه نداشــتن کنت ــاور ب ــد ب احســاس ها و باورهــا می شــود؛ مانن
شــرایط و رابطــه، احســاس نوعــی از اســارت و تــرس از دســت دادن 

ســرمایه زمانــی و انــرژی . 
ــه  ــی آموخت ــه درماندگ ــاس نظری ــر اس ب
شــده و ســندرم زنــان کتــک خــورده، 
بــه  خانــواده  اعضــای  کــه  هنگامــی 
ــورد  ــرش م ــا همس ــه ب ــژه زن در رابط وی
ــه  ــه ب ــا توج ــود، ب ــع می ش ــونت واق خش
ایــن کــه موضــوع خشــونت نوعــی شــوک 
اســت کــه او بــه صــورت مــداوم و متنــاوب 
ــه  ــه ب ــا توج ــت و ب ــرده اس ــت ک دریاف
ماهیــت چرخــه ای خشــونت خانگــی کــه 
در آن بعــد از خشــونت حــاد، مرحلــه 
مــاه عســل وجــود دارد کــه آزارگــر قــول 
مــی دهــد، دیگــر رفتــار آزار دهنــده اش را 
تکــرار نمی کنــد، فــرد آزاردیــده، احســاس 
ــش  ــل پی ــز قاب ــچ چی ــه هی ــد ک می کن
ــی  ــت و راه ــرل نیس ــل کنت ــی و قاب بین
تغییــر وجــود  یــا  بــرای خالصــی اش 
نــدارد. بنابرایــن در ایــن رابطــه بــرای 
همچنیــن  می مانــد.  باقــی  مدت هــا 
گروگانگیــر  یــا  اســتکهلم  ســندرم 

ــرد  ــر در ف ــه تغیی ــاور ب ــدان ب ــری از فق ــکل دیگ ــه ش ــان( ب )زندانب
ــرد آزار  ــه، ف ــن نظری ــاس ای ــر اس ــد. ب ــاره می کن ــده اش ــونت دی خش
ــویی  ــه از س ــت ک ــی اس ــد گروگان ــی، مانن ــونت خانگ ــده در خش دی
ــاور را  ــن ب ــه و ای ــرار گرفت ــد فیزیکــی و روان شــناختی ق ــورد تهدی م
پیــدا کــرده کــه هیــچ کنترلــی بــر چیــزی نــدارد و فــرد گروگانگیــر 
ــز در  ــر نی ــویی دیگ ــت و از س ــل اس ــرل کام ــر دارای کنت ــا آزارگ ی
بــازی فــرد گروگانگیــر )زندانبــان( گرفتــار می شــود. بــه ایــن صــورت 
ــا محبت هــا و حمایت هــای گاه و بــی گاه ضمــن جــدا  کــه زندانبــان ب
کــردن فــرد خشــونت دیــده از ارتبــاط بــا دیگــران، او را اســیر، در بنــد 
ــه دام افتادگــی روان شــناختی  ــه خــود می کنــد. نظریــه ب و وابســته ب
نیــز پویایــی روابطــی کــه در آن خشــونت خانگــی روی می دهــد را از 
منظــر تــرس از دســت دادن زمــان و انــرژی ســرمایه گذاری شــده در 
ــرای ســال ها در  یــک رابطــه تبییــن می کنــد. فــرد خشــونت دیــده ب
رابطــه ای کــه در آن خشــونت اتفــاق افتــاده بــه امیــد بــه دســت آوردن 
عشــق و صمیمیــت و اصــالح شــدن رابطــه، بــا صــرف زمــان، جوانــی، 
ــرس از  ــت و ت ــرده اس ــرمایه گذاری ک ــه، س ــوری و توج ــرژی، صب ان
ــی  ــث باق ــه ای، باع ــچ نتیج ــدون هی ــرمایه ها ب ــن س ــت دادن ای دس

مانــدن او در خشــونت خانگــی می شــود.
ــا داشــته های گوناگــون کــه  ــواده ب ــی بیــن اعضــای خان ــه طــور کل ب
ــروز خشــونت  ــرای ب ــه ب ــده زمین ــم  کنن ــته ها فراه برخــی از آن داش
خانگــی اســت، نوعــی روابــط مبادلــه ای نامتعــادل شــکل می گیــرد کــه 
یکــی از طرفیــن بــا زور و خشــونت  و بــدون هیــچ پیامــد منفــی بــه 
بیشــترین نفــع خــود می رســد و طــرف دیگــر در نتیجــه عــدم تعــادل 
ــامل  ــیب زا ش ــات آس ــا و احساس ــکار، باوره ــی از اف ــه، انواع در رابط
ــرژی را  ــی و ان ــرمایه جوان ــن س ــارت و برباد رفت ــرل، اس ــدان کنت فق
تجربــه می کنــد و از ایــن رو توانمندســازی درمــورد خشــونت خانگــی، 

فرآینــدی چنــد بعــدی و بســیار دشــوار اســت.

منابع:

1-وامقی،م.، خدائی اردکانی، م. سجادی،ح. )1392(. خشونت خانگی در ایران: 

مرور سیستاتیک 1380-1387. فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتاعی. 13)50(: 

70-37

2-Roberts, A.R.)2002(.Handbook of domestic violence intervention 

strategies.New York: Oxford University Press



35

اجتماعــی  مــددکاران  و  جامعــه 
19 کوویــد  پاندمــی  دوران  در 
ــر مفهــوم خشــونت خانگی ــا تاکید ب ب

سجاد مجیدی پرست؛

دانشجوی دکرتی مددکاری اجتاعی دانشگاه عالمه طباطبایی، 

مدرس دانشگاه خوارزمی و دانشگاه جامع علمی کاربردی

اساعیل عباسی؛

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مددکاری اجتاعی؛

دانشگاه عالمه طباطبایی

خانــه، غالبــاً مــکان امنــی بــه حســاب 
ــا،  ــرار از ناآرامی ه ــا ف ــراد ب ــه اف ــد ک می آی
ــان  ــا، زشــتی ها و خشــونت های جه دلهره ه
ــارت  ــه عب ــد. ب ــاه می برن ــه آن پن ــرون ب بی
ــا فضــای نســبتاً  دیگــر انتظــار مــی رود تنه
امنــی کــه آدمــی  می توانــد در ایــن دنیــای 
ــط  ــد، محی ــته باش ــن داش ــوب و خش پرآش
ــد.  ــواده باش ــه و خان ــرم خان ــی و گ صمیم
ــون  ــومی همچ ــده ش ــود، پدی ــن وج ــا ای ب
ــط  ــن محی ــگری در ای ــی و پرخاش تندخوی
ــه  ــه ب ــرده ک ــه ک ــی رخن ــا جای ــی ت صمیم
ــت، خشــونت را حاکــم ســاخته  جــای محب
اســت. خانــه بــرای برخــی از زنــان، کــودکان 
ــی  ــان جای ــر جه ــردان در سراس ــی م و حت
ــونت و  ــی از خش ــه نوع ــد ب ــه بای ــت ک اس
ــه  ــد. خشــونت در خان ــن بدهن ــاری ت بدرفت
پدیــده ای اســت کــه بخشــی از تجربــه هــر 
فرهنگ هــا  در  مردمــان  از  گروهــی  روزه 
و جوامــع مختلــف بــه شــمار مــی رود و 
بــه رغــم تفاوت هــای فرهنگــی، دینــی، 
و  ملت هــا  بیــن  اجتماعــی  و  اقتصــادی 
ــی  ــی مرزهــای جغرافیای فرهنگ هــا، تمام
و سیاســی را درنوردیــده و بــه پدیــده ای 
ــدل  ــی مب ــی و فرافرهنگ ــی، فراتاریخ جهان

ــت.    ــده اس ش
دهکــده جهانــی بیــش از 18 مــاه اســت کــه 

ــت  ــده اس ــد 19 ش ــروس کووی ــر وی درگی
ــا را  ــردم دنی ــی م ــئونات زندگ ــی ش و تمام
متاثــر کــرده اســت. در حــال حاضــر تمامــی 
درمــان،  کادر  و  پزشــکان  متخصصــان، 
ــن  ــا ای ــه ب ــن روش مقابل ــن و موثرتری بهتری
یافتــن  زمــان  تــا  را  همه گیــر  ویــروس 
ــرای پیشــگیری و معالجــه  ــری ب داروی موث
آن مانــدن در خانــه و بــه عبارتــی قرنطینــه 

ــد.  ــخیص داده ان ــی تش خانگ
در ابتــدای شناســایی ایــن ویــروس، قرنطینه 
خانگــی بــه صــورت جدی تــر توســط مــردم 
پیگیــری می شــد و ایــن فضــای جدیــد 
ســبب شــد تــا برخــی از خانواده هایــی 
روابــط  کرونــا  پیدایــش  از  پیــش  کــه 
ــد  ــتند، بتوانن ــر نداش ــا یکدیگ ــبی ب مناس
آرام آرام شــرایط زندگــی در کنــار یکدیگــر 
ــه  ــان ب ــن خودش ــه بی ــند و رابط را بشناس
عنــوان زوج و ســپس رابطــه بــه عنــوان 
والدیــن بــا فرزنــدان را سروســامان بخشــند 
ــه شــناخت بیشــتری از یکدیگــر دســت  و ب
پیــدا کننــد. امــا از طرفــی بــا خانواده هایــی 
کنــار  در  نبــودن  کــه  شــدیم  روبــه رو 
ــود  ــن ب ــرکار ممک ــه س ــن ب ــر و رفت یکدیگ
خشــونت های  از  آن هــا  گریــز  راه  تنهــا 
ــا  ــه آن ه ــون ب ــا اکن ــد. ام ــردی باش ــن ف بی
ــای کاری  ــه فعالیت ه ــده اســت ک ــه ش گفت

خــود را از درون خانــه انجــام دهنــد. بــرای 
ــود  ــی ب ــا مکان ــه تنه ــر، مدرس ــده ای دیگ ع
ــان  ــاعتی رهایش ــد س ــان چن ــه کودکانش ک
ســبب  شــدن،  دور  ایــن  و  می کردنــد 
می شــد.  خانگــی  خشــونت های  کاهــش 
پــس از شــیوع ویــروس کرونــا تحصیــل نیــز 
ــن  ــد. همچنی ــام می ش ــزل انج ــد در من بای
امــور روزمــره معمــول در طــول هفتــه 
ــی،  ــی، ورزش ــای آموزش ــون کالس ه همچ
ــز  ــی نی ــرت های اجتماع ــرگرمی و معاش س
همگــی مختــل شــدند و در کنــار ایــن 
ــود را از  ــغل خ ــر ش ــا نف ــوارد، میلیون ه م
دســت دادنــد یــا از ســاعت کاری  آنــان کــم 
شــد و یــا دستمزدشــان کاهش چشــمگیری 
پزشــکی  شــرایط  کــه  کســانی  یافــت. 
ــرض  ــتر در مع ــم بیش ــتند، ه ــی داش خاص
آســیب قــرار گرفتنــد و هــم کمتــر قــادر بــه 
جســتجو بــرای درمــان الزم شــدند. از ایــن 
ــه  ــی و یاوران ــاغل تخصص ــش مش روی، نق
ــش  ــی در کاه ــددکاری اجتماع ــه م از جمل
ــا و  ــرایط کرون ــی در ش ــونت های خانگ خش
شــرایط بحرانــی، برجســته و برجســته تر 
شــده اســت و در ایــن نوشــتار ســعی خواهد 

ــم. ــم بپردازی ــن مه ــه ای ــا ب ــد ت ش

مقدمه
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ــای  ــی از حوزه ه ــردم در یک ــه م ــی ک زمان
ــب  ــد، اغل زندگی شــان احســاس ضعــف کنن
بــه دنبــال تثبیــت قــدرت بیشــتر در دیگــر 
بــه  موضــوع  ایــن  می رونــد.  حوزه هــا 
خصــوص در شــرایطی که در جامعــه، فضایی 
ــته  ــود نداش ــدرت وج ــب ق ــن کس ــرای ای ب
ــه درون منــزل رخنــه می کنــد و در  باشــد ب
ایــن فضــا، خشــونت خانگــی عرصــه ای بــرای 
قدرت نمایــی خواهــد شــد. در نتیجــه یکــی 
ــت  ــرای ســلطه و تثبی ــی ب از شــرکای زندگ
کنتــرل فیزیولوژیــک، عاطفــی، فیزیکــی 
ــه  ــت ب ــر، دس ــریک دیگ ــر ش ــی ب و جنس
خشــونت می زنــد تــا قدرتــی کــه در جامعــه 
ــد.  ــزل بیاب ــت را در من ــه اس ــت رفت از دس

آنچــه کــه در طــی چنــد مــاه اخیــر از زمــان 
ــا  ــد ت ــروس جدی ــن وی پیدایــش و شــیوع ای
ــم  ــه چش ــی ب ــای جهان ــروز در آماره ــه ام ب
ــه  ــت ک ــواری اس ــای ناگ ــورد پیامده می خ
ــاد  ــته و ابع ــال داش ــه دنب ــروس ب ــن وی ای
ــی  ــی زندگ ــادی و خانوادگ ــی، اقتص اجتماع
افــراد مختلــف جوامــع را دچــار بحران هــای 
نگران کننــده ای کــرده اســت. کرونــا بــه 
ناشــناختگی،  ماننــد  ویژگی هایــی  دلیــل 
ابعــاد پدیــده، عــدم تعییــن و قطعیــت 
شــیوه های پیشــگیرانه و درمــان در رونــد 
اجتماعــی،  زندگــی  معمــول  و  متعــارف 
وســایر  درآمدهــا،  کاهــش  بیــکاری، 
عوامــل تهدیدکننــده ســالمت و کیفیــت 
زندگــی، ســبب ناامنــی برخــی منــازل و 
ایجــاد اختــالالت روانــی همچــون اســترس، 
ــگری  ــم و پرخاش ــواس، خش ــراب، وس اضط

می شود. 

از ایــن روی آنچــه کــه در ایــن میــان از 
ــش  ــژه ای برخــوردار اســت، افزای اهمیــت وی
خشــونت های خانگــی در دوران قرنطینــه 
کــه  می باشــد،  ویــروس  ایــن  از  ناشــی 
مجامــع  از معضــالت  یکــی  بــه  امــروزه 
ایــن جهــان  بشــری در گوشــه و کنــار 
پهنــاور تبدیــل شــده اســت. در بررســی 
ــن  ــا، ای ــروس کرون ــی وی ــای اجتماع پیامده
بیمــاری دارای جنبه هــای منفــی و آســیب زا 
در ســطوح مختلــف اســت. برخــی پیامدهای 
گسســت های  ایجــاد  همچــون  منفــی 
ــاط  ــی و انضب ــش فردگرای ــی، افزای اجتماع
اجتماعــی بیــش از پیــش افــراد جامعــه را از 
هــم دور و روابــط را حســابگرانه و غیرعــادی 
ــه  ــت ک ــزی اس ــان چی ــن هم ــد. ای می کن
را  نوع دوســتی  و  مهــرورزی  معیارهــای 
ــن  ــر همی ــد و ب ــرار می ده ــر ق ــت تاثی تح
اســاس روانشناســان اجتماعــی معتقدنــد 
نمی دانیــم کــه منحنــی پاســخ بــه تنهایــی، 
ــرای  ــی ب ــای جمع ــذف برنامه ه ــزوا و ح ان
ــه  ــرایط قرنطین ــر ش ــا اگ ــت. ام ــراد چیس اف
طوالنی تــر باشــد میــزان خشــونت خانگــی با 
شــدت بیشــتری افزایــش پیــدا خواهــد کــرد. 
ــزوای  ــه ان ــخت ترین ضرب ــود س ــن وج ــا ای ب
ــود کــه  ــرای آن هایــی خواهــد ب اجتماعــی ب
شــبکه های اجتماعــی قدرتمنــدی همچــون 
خانــواده و دوســتان را ندارنــد و انــزوای 
ــی  ــراد موضوع ــن اف ــان ای ــی در می اجتماع
ــا باشــد  ــروس کرون نیســت کــه ناشــی از وی
ــر خواهــد  ــا تحــت تاثیــر اپیدمــی وخیم ت ام
شــد و ارتباطــات انســانی و اجتماعــی افــراد 
در ایــن پاندمــی و پــس از آن دچــار اختــالل 

ــد.  ــد ش ــر خواه و تغیی
رعایــت  بــه  صرفــاً  کرونــا  ویــروس 
پروتکل هــای بهداشــتی همچــون ماســک 
زدن، نظافــت ســطوح، شســتن دســت ها، 
رعایــت بهتــر بهداشــت و افزایــش تمهیــدات 
بهداشــتی ختــم نمی شــود، بلکــه تغییراتــی 
در ارتباطــات انســانی و اجتماعــی ایجــاد 
ــته  ــا گذش ــه ب ــه در مقایس ــت ک ــرده اس ک
ــوزه  ــان ح ــت و متخصص ــاس نیس ــل قی قاب
برخــی  کــه  معتقدنــد  رفتــاری  علــوم 
ــدی  ــی جدی ــای اجتماع ــا و هنجاره ارزش ه
ــس از  ــی پ ــه حت ــت ک ــه اس ــکل گرفت ش
ــان  ــی همچن ــاع پاندم ــدن اوض ــرف ش برط
دوام خواهنــد داشــت. ایــن بــه هــم ریختگی 
خــود پیامدهــای روانــی و اجتماعــی همچون 
تــرس و اضطــراب، وســواس فکــری، هــراس 
اجتماعــی،  اعتمــاد  کاهــش  اجتماعــی، 
ســرمایه اجتماعــی و بــه طــور کلــی کاهــش 
ســالمت اجتماعــی را بــه دنبــال دارد. در این 
میــان هــراس اجتماعــی شــهروندان از ابتــال 
بــه کرونــا و بــه هــم ریختــن ســبک زندگــی 
عــادی و ناخواســته تــن دادن بــه فــرم جدید 
زندگــی رویکــرد ناخوشــایندی خواهــد بــود، 
ــی و  ــونت خانگ ــال رخ دادن خش ــه احتم ک
شــدت یافتــن آن هــا در بیــن زوجیــن را بــه 
ــع اســترس ها،  ــته اســت. در واق ــراه داش هم
ــا  ــه خانواده ه ــونت هایی ک ــا و خش چالش ه
بــا آن هــا دســت بــه گریبــان شــد ه اند شــاید 
کمتــر از آســیب کرونــا نباشــد و چــه بســا در 
ــب شــدیدتر  ــه مرات ــدت آســیبی ب طوالنی م

ــراه آورد. ــه هم ب

کروناویروسوخشونتخانگی
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در جهــت  اجتماعــی  مــددکاری  حرفــه 
در  خانگــی  خشــونت  پدیــده  کاهــش 

کرونــا  ویــروس  بحــران  شــرایط 
مــددکاران اجتماعــی بــا برخــورداری از 
دانــش آکادمیــک و کســب تجربه هــای 
علمــی ناشــی از تحصیــالت دانشــگاهی، 
کارورزی هــای ممتــد و مســتمر، کســب 
ــش  ــر دان ــه ب ــا تکی ــل و ب ــه در عم تجرب
بــا  و  حرفــه ای  مهارت هــای  آگاهــی،  و 
حرفــه  ارزش هــای  و  اصــول  پشــتوانه 
در  می تواننــد  اجتماعــی  مــددکاری 
بــه  مختلــف  عرصه هــای  و  حوزه هــا 
رهگــذر،  ایــن  از  بپردازنــد.  خدمــت 
ســالیانی اســت کــه متفکــران و متخصصــان 
توانســته اند  اجتماعــی  مــددکاری  علــم 
ــه را انســجام  ــن حرف ــی ای ــای علم نظریه ه
مــددکاری  علمــی  جنبــه  و  بخشــیده 
ــند.  ــمگیری بخش ــاء چش ــی را ارتق اجتماع
در عیــن حــال، حرفــه مــددکاری اجتماعــی 
ــایر  ــی س ــت علم ــش و معرف ــد دان نیازمن
نظام هــای دانشــگاهی نظیــر حوزه هــای 
جامعه شناســی،  روانشناســی،  مختلــف 
مردم شناســی،  اجتماعــی،  روانشناســی 
مرتبــط  علــوم  دیگــر  و  رفتارشناســی 
اســت تــا بــا توجــه بــه پیچیدگــی زندگــی 

ابعــاد  و  امــروزی  جوامــع  در  انســان ها 
ــه،  ــائل و از جمل ــکالت و مس ــترده مش گس
تبعیض هــا،  بی عدالتی هــا،  نابرابری هــا، 
ــد  ــون کووی ــناخته همچ ــای ناش بیماری ه
19، معلولیت هــای جســمی، ذهنــی، روانــی 
و اجتماعــی بتوانــد فعالیتــی مفیــد و موثــر 

ــد.  ــه کن عرض
بــا توجــه بــه مطالعــات مختلــف، خشــونت 
ــاز در  ــه از دیرب خانگــی موضوعــی اســت ک
ــان وجــود داشــته  ــی جه گســتره جغرافیای
ــد و  ــر بوده ان ــا آن درگی ــع بشــری ب و جوام
هــر ســاله درصــد زیــادی از انســان ها قربانی 
ــش و  ــن پیدای ــوند. بنابرای ــر می ش ــن ام ای
شــیوع ویروســی بــه نــام کوویــد 19 منشــاء 
ایــن معضــل دیرینــه نیســت، بلکــه همانطور 
کــه از شــواهد و مــدارک پیداســت ویــروس 
کرونــا و پیامدهــای ناشــی از آن بــه عنــوان 
بــر  را  شــرایط  افزایشــی،  عامــل  یــک 
مرتکبیــن ایــن گونــه اعمــال ناقــض حقــوق 
بشــر بیــش از پیــش فراهــم نمــوده اســت. 
ــود  ــه آورده می ش ــه در ادام ــوداری ک در نم
نقش هایــی  بــه  خالصــه  صــورت  بــه 
ــه  ــن عرص ــی در ای ــددکاران اجتماع ــه م ک

می تواننــد ایفــاء نماینــد می پردازیــم:

نقش مددکاران اجتاعی 

حرفه¬ای در رشایط کرونا 

ویروس و خشونت خانگی
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ــوان  ــه عن ــی ب ــددکاری اجتماع ــه م حرف
ــطوح  ــه در س ــه ک ــَرف یاوران ــی از ِح یک
پیشــگیری، مداخــالت و پیگیــری بــه 
صــورت حرفــه ای و تخصصــی فعالیــت 
بــه  کرونــا  بحــران  در  می¬کنــد، 
ــرایط  ــد ش ــی می توان ــای مختلف روش¬ه
ــاران و کادر  ــردم، بیم ــوم م ــرای عم را ب
درمــان در حــوزه مقابلــه بــا خشــونت 
ــود ببخشــد. در ادامــه بــه  ــی بهب خانگ

برخــی از آن هــا اشــاره می نماییــم:

ــر  ــی ب ــی مبتن ــای حمایت ــا و ظرفیت ه ــش فعالیت ه *افزای
ــونت  ــش خش ــتای کاه ــوزش در راس ــور آم ــه منظ ــه ب محل
خانگــی در ســطح محــالت بــا همــکاری ســازمان های دولتــی 

ــه. و غیردولتــی موجــود در هــر محل

زمینــه  در  آموزش هایــی  بــه  اجتماعــی  *مــددکاران 
ــه و  ــای خان ــش در فض ــش تن ــدف کاه ــا ه ــی ب خودمراقبت
ــی  ــه آموزش های ــن مرحل ــت. در ای ــد پرداخ ــواده خواهن خان
ــردی در حــوزه مهارت هــای ارتباطــی، برقــراری رابطــه،  کارب
ســدهای ارتباطــی، ارتبــاط موثــر و چگونگــی ارتبــاط همدالنه 
را در دو فــاز بــه زوجیــن و والدیــن می تواننــد ارائــه نماینــد.

و  امــکان  صــورت  در  و  آموزشــی  بروشــورهای  *ارائــه 
بهره گیــری از فضــای مجــازی بــه آمــوزش در حــوزه کنتــرل 
ــن  ــیوه های جایگزی ــد ش ــترس می توان ــت اس ــم و مدیری خش
را بــه عمــوم مــردم ارائــه نماینــد و بدیــن شــیوه بــه کاهــش 

ــم. ــی بپردازی ــزان خشــونت خانگ می

ــم هشــدار در  ــناخت عالئ ــه ش ــردی در زمین ــوزش کارب *آم
ــی و  ــونت فیزیک ــه خش ــی ب ــونت کالم ــل خش ــه تبدی زمین

ــمی. جس
ــایی  ــر شناس ــد ب ــا تاکی ــواده ب ــر خان ــا در ه ــی نیازه *ارزیاب
وضعیــت کنونــی از لحــاظ میــزان خشــونت¬های موجــود در 

ــواده توســط مــددکاران اجتماعــی. خان
*آگاه ســازی شــهروندان نســبت بــه پیامدهــای اعمــال 
خشــونت در خانــواده و جایــگاه قانــون در ایــن زمینــه. 
*دیگــر فعالیتــی کــه بــه مــددکاران اجتماعــی بســیار کمــک 
کننــده اســت ارزیابــی روانی _ اجتماعی شــهروندان و بررســی 
ــی و بدکارکردی هــای  ــالالت روان ــانه های اخت ــم و نش عالئ

اجتماعــی بــا کمــک تیــم ســالمت روان خواهــد بــود.  

ــک  ــتی ی ــه سرپرس ــازی ب ــی مج ــای حمایت ــاد گروه ه *ایج
ــار  ــه دچ ــرادی ک ــرای اف ــص ب ــی متخص ــددکار اجتماع م
ــه یــک  ــد فضایــی شــبیه ب خشــونت خانگــی شــدند می توان
گــروه درمانــی تخصصــی در حــوزه خشــونت خانگــی را 

ــد. ــری کن پیگی
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Anant Kumar نویسنده

ــرای کاهــش  ــه ب ــد قرنطین ــد 119  و پیام ــاری  کووی ــری بیم همه گی
شــیوع پاندمــی منجــر بــه انــزوای اجتماعــی، تقلیــل سیســتم 
ــان  ــه زن ــی علی ــوارد خشــونت خانگ ــش م ــی و افزای ــت اجتماع حمای
شــده اســت. ســازمان ملــل و ســایر آژانس هــای بین المللــی و 
ملــی افزایــش بیشــتر آن را پیش بینــی می کننــد و بــه دولت هــا 
ــان  ــوق بشــر زن ــرای حفاظــت از ســالمت و حق ــد ب پیشــنهاد کرده ان
ــا  ــز ب ــا نی ــیاری از دولت ه ــد. بس ــام دهن ــی را انج ــات مقتض اقدام
ــی را برداشــته  ــدازی خــط کمــک و خدمــات مشــاوره ای گام های راه ان
ــرح  ــای مط ــه نگرانی ه ــن مقال ــد. ای ــالش کرده ان ــتای آن ت و در راس
ــی شــده و پیامدهــای  ــن آژانس هــا، مداخــالت معرف شــده توســط ای
ــه  ــود ک ــتدالل می ش ــن اس ــد. همچنی ــی می کن ــده آن را بررس آین
جــدا از مــوارد گــزارش شــده از خشــونت خانگــی و پیامدهــای منفــی 
ــب  ــر مثبــت همزیســتی جال ــراد و خانواده هــا، مطالعــه تأثی ــر اف آن ب
ــراری  ــوارد اضط ــایر م ــری از س ــن همه گی ــه ای ــرا ک ــود. زی ــد ب خواه
ــه  ــرد ک ــتدالل ک ــناس اس ــتر، جامعه ش ــان هس ــت. ماری ــاوت اس متف
"هــر زمــان خانواده هــا وقــت بیشــتری را بــا هــم بگذراننــد، خشــونت 

ــد." مطالعــه و بررســی آن در زمینــه بیمــاری  خانگــی افزایــش می یاب
همه گیــر کوویــد 19 جالــب خواهــد بــود. ایــن مقالــه همچنیــن لــزوم 
ــونتی  ــن خش ــی چنی ــل و پویای ــرای درک دلی ــتر را ب ــات بیش تحقیق
ــونت هایی  ــن خش ــر چنی ــردان درگی ــان و م ــه زن ــد ک ــان می ده نش
ــوند. ــل می ش ــم متحم ــا ه ــب آن را ب ــر هســتند و عواق ــه یکدیگ علی

کلید واژه ها:
SARS-CoV، 19-COVID-2 همه گیــری، خشــونت خانگــی، خشــونت 

علیــه زنــان، بهداشــت عمومــی، بهداشــت روان.
ــونت  ــش خش ــر افزای ــی ب ــی مبن ــته، گزارش های ــاه گذش ــد م در چن
ــه آن را  ــود دارد ک ــی وج ــی و الکترونیک ــانه های چاپ ــی در رس خانگ
ــیاری از  ــب آن در بس ــه متعاق ــروس و قرنطین ــا وی ــی کرون ــا پاندم ب
کشــورها مرتبــط می کنــد. جــدا از مــوارد گــزارش شــده در رســانه ها 
و ســایر آژانس هــا، از زمــان شــیوع COVID-19، افزایــش مــوارد 
ــتان،  ــن، انگلس ــژه از چی ــه وی ــان، ب ــطح جه ــی در س ــونت خانگ خش
ــده اســت )  ــزارش ش ــترالیا گ ــل، فرانســه و اس ــاالت متحــده، برزی ای
 Women's ؛     2020a  ، 2  WHO کمپبــل، 2020؛ گودیــن،  2020 
2020b، 2020a، UN Women 2020 3 Aid UK(. در ســطح جهــان، 

ــنین 15- ــر در س ــون زن و دخت ــته، 2۴۳ میلی ــاه گذش ــی 12 م ط
ــونت  ــورد خش ــک م ــی نزدی ــریک زندگ ــک ش ــط ی ــال توس ۴9 س
جســمی و یــا جنســی قــرار گرفته انــد. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 

ــی،  ــا و فشــارهای امنیت ــل همــراه شــدن نگرانی ه ــه دلی ــار ب ــن آم ای
ــا شــرایط محــدود  بهداشــتی و مالــی ناشــی از پاندمــی کوویــد-19 ب
ــال  ــای در ح ــد. داده ه ــش یاب ــود و افزای ــدید ش ــی تش ــده ی زندگ ش
ــونت  ــیوع COVID-19، خش ــان ش ــه از زم ــد ک ــان می ده ــور نش ظه
علیــه زنــان و دختــرانVAWG( ۴(، بــه ویــژه خشــونت خانگــی، شــدت 
2020a  گــزارش می دهــد ۳0 درصــد   5UN Women یافته اســت. 
ــارس  ــه 17 م ــان قرنطین ــه از زم ــی در فرانس ــونت خانگ ــوارد خش م
افزایــش یافتــه اســت. در قبــرس و ســنگاپور، خطــوط کمــک )امــداد( 
ــان  ــد و از زم ــت کرده ان ــا را ثب ــد تماس ه ــب ۳0 و ۳۳ درص ــه ترتی ب
ــوارد  ــرای م ــن ب ــای اضطــراری آرژانتی ــارس، تماس ه ــه 20 م قرنطین
ــر ایــن،  خشــونت خانگــی 25 درصــد افزایــش یافتــه اســت. عــالوه ب
ــگاه اضطــراری  ــوارد بیشــتری از خشــونت خانگــی و تقاضــای پناه م
ــادا، آلمــان، اســپانیا، انگلســتان و ایــاالت متحــده گــزارش  نیــز از کان

شــده اســت.
 19-COVID در حالــی کــه کشــورهای بیشــتری بــرای کاهــش شــیوع
ــی  ــت عموم ــران بهداش ــک بح ــر ی ــده اند، خط ــه ش ــار قرنطین دچ
ــیمینوویچ ، 2020؛  ــود. )س ــکار می ش ــی، آش ــونت خانگ ــر، خش دیگ
مگنــوس و استاســیو 2020(6  کشــورها بــا شــروع پشــتیبانی آنالیــن، 
مشــاوره مبتنــی بــر  وب یــا برخــط، خــط امــداد WhatsApp، خدمــات 
مشــاوره تلفنــی و غیــره بــرای کمــک بــه قربانیــان چنیــن خشــونتی 
پاســخ داده  انــد. بــه نظــر می رســد ایــن اقدامــات یــک گام پیشــگیرانه 
ــای  ــه پیامده ــن اســت منجــر ب ــه ممک ــع و خــوب اســت ک ــه موق ب
نامطلــوب بهداشــتی و بهداشــت روانــی شــود، از جملــه خطــر بیشــتر 
ــانحه  ــس از س ــترس پ ــالل اس ــردگی، اخت ــترس، افس ــراب، اس اضط
 ( HIV ،ــی ــای مقاربت ــد عفونت ه ــر مانن ــی پرخط ــای جنس و رفتاره
ــوان  ــه می ت ــده و از جمل ــزی نش ــارداری برنامه ری ــدز(، ب ــاری ای بیم
 WHO ،2020 ،ــه رفتارهــای مصــرف مــواد اشــاره کــرد )آبرامســون ب
ــل متحــد، انجمــن  ــی، ســازمان مل ،2020a( ســازمان بهداشــت جهان
روان شناســی آمریــکا و ســایر آژانس هــا گمــان می کننــد کــه ممکــن 
ــواده شــود،  اســت بیمــاری پاندمــی باعــث افزایــش خشــونت در خان
بنابرایــن از دولت هــا خواســته اند "در هنــگام پاســخگویی بــه بیمــاری 
پاندمــی، ایمنــی زنــان را در اولویــت قــرار دهنــد" و منابعی را پیشــنهاد 
می دهنــد کــه می توانــد کمک کننــده باشــد )آبرامســون، 2020؛ 

.)2020a WHO ،2020 ،ــل ــازمان مل س
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بیمــاری همه گیــر باعــث ایجــاد اضطــراب در افــراد شــده اســت کــه 
منجــر بــه تــرس، نگرانــی مالــی، عــدم امنیــت، از دســت دادن شــغل 
ــی خــاص خــود را دارد و  و غیــره می شــود کــه نمــود رفتــاری و روان
ممکــن اســت منجــر بــه اســترس، مشــاجره، دعــوا، درگیــری، خشــم 
ــئولیت  ــار مس ــدن ب ــه ش ــن، قرنطین ــر ای ــالوه ب ــود. ع ــونت ش و خش
آشــپزی، غــذا دادن و مراقبــت از کارهــای منــزل و اعضــای خانــواده ای 
ــی  ــرار داده اســت. تعطیل ــان ق ــر دوش زن ــه هســتند را ب ــه در خان ک
ــتری  ــترس بیش ــرده و اس ــدید ک ــتر تش ــار را بیش ــن ب ــدارس ای م
ــل، 2020،  ــازمان مل ــد )Mukhtar، 2020(، )س ــا وارد می کن ــر آنه ب
ــه ممکــن اســت  ــط سواســتفاده گرایان ــان در رواب 2020b، WHO(. زن

ــرا  ــد، زی ــرار بگیرن ــد فرزندانشــان بیشــتر در معــرض خشــونت ق مانن
ــد  ــک می گذرانن ــاس نزدی ــان بیشــتری را در تم ــواده زم اعضــای خان
ــی  ــای احتمال ــت دادن ه ــی و از دس ــترس اضاف ــا اس ــا ب و خانواده ه
اقتصــادی یــا شــغلی کنــار می آینــد )2020b ،WHO(. زنــان و 
دختــران جــوان در معــرض خطــر باالتــری از خشــونت شــریک 
زندگــی صمیمــی و ســایر اشــکال خشــونت خانگــی در طــی همه گیــر 
شــدن هســتند )ســازمان ملــل، 2020(. زنــان بــه دلیــل هنجارهــای 
قــوی جنســیتی و نهــادی ماننــد پدرســاالری بــدون کمــک گســترده 
 ،EPW Engage( اعضــای مــرد خانــواده در پشــت درهــا بســته می شــوند
ــه  ــواده و دوستانشــان ب ــا خان ــان ب 2020(. رفــت و آمــد و ارتبــاط زن
دلیــل قرنطینــه شــدن، فاصلــه جســمی و اجتماعــی کــه ممکــن اســت 
حمایــت و محافظــت از خشــونت را ایجــاد کنــد، محــدود کــرده اســت. 
)2020b، WHO(. در بســیاری از کشــورها، قرنطینــه شــدن بــه معنــای 
دسترســی محــدود بــه دنیــای خــارج از حــد معمــول اســت کــه تأثیــر 
ــنت،  ــت )وینس ــد داش ــک خواه ــرای کم ــا ب ــی آنه ــر توانای ــی ب مهم
ــه  ــراد ک ــه اف ــت ک ــول نیس ــر معم ــرایطی غی ــن ش 2020(. در چنی
ــه زندگــی در داخــل خانه هــای خــود  برخــالف میــل خــود مجبــور ب
ــی  ــای متفاوت ــی خشــونت خانگــی شــوند و واکنش ه می شــوند، قربان

ــه روشــی غیرمعمــول نشــان دهنــد. را ب
خشــونت خانگــی در ســطح جهانــی فراگیــر نیســت و انــکار احتمــال 
ــت.  ــتباه اس ــری اش ــی همه گی ــان در ط ــه زن ــونت علی ــش خش افزای
ــونت در  ــش خش ــورد افزای ــع در م ــه موق ــای ب ــی و گمانه زنی ه نگران
خانــواده توســط ســازمان های مختلفــی کــه در زمینــه زنان و خشــونت 
ــای  ــت و آژانس ه ــدار دول ــرای هش ــی ب ــات خوب ــد، اقدام کار می کنن
ــرای  ــگیری ب ــه پیش ــگیرانه ای را در زمین ــات پیش ــا اقدام ــت ت آن اس
حــل ایــن مســئله، ایجــاد تقاضــای بیشــتر و نیــاز بیشــتر بــه خدمــات 
 UN انجــام دهنــد. )حنیــف و کالیانپــور، 2020؛ النســت، 2020 ؛
ــی  ــی در ط ــونت خانگ ــه خش ــوط ب ــای مرب 2020c  Women(. داده ه

ــوع  ــی وق ــد واقع ــا از درص ــت و م ــم اس ــوز ک ــر هن ــیوع همه گی ش
ــا  ــازمان ها و آژانس ه ــیاری از س ــم. بس ــالع نداری ــواردی اط ــن م چنی
ــی  ــه راهنمای ــات، ارائ ــع آوری اطالع ــرای جم ــی را ب ــات مهم اقدام
و افزایــش آگاهــی در مــورد تأثیــر خــاص بیمــاری همه گیــر و 
ــازمان های  ــا و س ــد. آژانس ه ــام می دهن ــان انج ــر زن ــای آن ب پیامده
ــا دوره بــدون پاندمــی  غیردولتــی گــزارش داده انــد کــه در مقایســه ب
تماس هــای بیشــتری دریافــت می کننــد.Konokkara.2020(( امــا 
ایــن کــه ایــن تماس هــا مربــوط بــه خشــونت یــا انــواع دیگــر کمــک 
از جملــه ی محــل تامیــن غــذا، دارو و ســایر اقــالم ضــروری در حیــن 
محدودیت هــای قرنطینــه ای اســت، مشــخص نیســت. ماننــد مــردان، 
ــال راهــکاری هســتند  ــه دنب ــز دچــار پریشــانی هســتند و ب ــان نی زن
کــه از طریــق آن بتواننــد تــرس، احساســات و دلهــره خــود را بیــان 

کننــد. در هفتــه اول پــس از تحمیــل قرنطینــه در سراســر کشــور در 
 21۴ ) NCW7( هنــد، بیــن 2۳ تــا ۳0 مــارس، کمیســیون ملــی زنــان
شــکایت دریافــت کــرد کــه از ایــن تعــداد فقــط 58 مــورد خشــونت 
خانوادگــی بــود )Bose. 2020(. در دهلــی، پایتخــت ملــی هنــد، جالــب 
اســت بدانیــد کــه NCW گــزارش افزایــش مــوارد خشــونت خانگــی در 
ــی)DCW8(  از  ــان دهل ــیون زن ــه کمیس ــی ک ــه در حال ــن قرنطین حی
کاهــش تعــداد تمــاس هــای مربــوط بــه خشــونت خانگــی و جنایــات 
ــان در حیــن قرنطینــه )NDTV، 2020(. در هنــد، برخــی از  علیــه زن
ــای  ــش تماس ه ــر از افزای ــی دیگ ــکایت و برخ ــش ش ــا کاه ایالت ه
دریافتــی توســط خطــوط کمــک گــزارش کرده انــد. تجزیــه و تحلیــل 
مــوارد گــزارش شــده در سراســر کشــور هنــد بیانگــر آن اســت کــه 
ــریک  ــان ش ــا قربانی ــه را ب ــای خان ــان فض ــه مجرم ــل آن ک ــه دلی ب
ــه  ــه ب ــن قرنطین ــی در حی ــونت خانگ ــا خش ــورد ب ــوند، برخ می ش
ــن  ــام، 2020(9.  ای ــان در شــکایت بســتگی دارد. )راتن ــی قربانی توانای
ــه  ــن حــال، آنچــه در داخــل خان ــا ای ممکــن اســت درســت باشــد. ب
اتفــاق می افتــد بــرای درک تأثیــر همه گیــری بــر روی زنــان نیــاز بــه 

ــات بیشــتری دارد. تحقیق
خشــونت خانگــی زن و مــرد کــه هــر دو را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد 
ــد. در چنیــن ســناریویی،  ــدازه خشــونت دارن ــک ان ــه ی کــه هــر دو ب
مــوارد گــزارش شــده یــک طــرف ماجــرا را نشــان می دهــد کــه زنــان 
ــه  ــی ک ــونت خانگ ــرض خش ــر در مع ــس ضعیف ت ــوان جن ــه عن را ب
ــن  ــد. همچنی ــی هســتند، نشــان می ده ــان قربان ــردان مجــرم و زن م
ــونت  ــوارد خش ــزارش م ــیتی در گ ــوگیری جنس ــورد س ــی در م نگران
خانگــی از دیــدگاه فمنیســت و کنــار گذاشــتن مســائل مــردان اســت. 
ــر جمعیــت در قبــل و بعــد  اگرچــه در غیــاب تخمین هــای مبتنــی ب
از قرنطینــه کوویــد 19، گزارش هــای موجــود گزینه هــای بســیار 
ــازی  ــودی در قربانی س ــیر صع ــانگر س ــه نش ــتند، ک ــی هس ــا ارزش ب
مجــدد خشــونت در ســطح جهانــی اســت، )هالیــم، نیکــوال و همــکاران 
ــا  ــتقیماً ب ــده را مس ــزارش ش ــوارد گ ــن م ــت ای 2020(10   و زود اس

ــد. ــم دهی ــا تعمی ــد 19 اســتخراج ی ــر کووی ــاری همه گی بیم
نتیجه گیری:

مطالعاتــی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد در طــول جنــگ، شــرایط 
ــتند  ــیب پذیرتر هس ــابه، زنــان آس ــراری و ســایر شــرایط مش اضط
و قربانــی خشــونت می شــوند. امــا بایــد درک کنیــم کــه ایــن 
همه گیــری متفــاوت از ســایر مــوارد اضطــراری اســت کــه در آن همــه 
ــه  ــیت ب ــادی و جنس ــت اقتص ــه، وضعی ــن طبق ــر گرفت ــدون در نظ ب
ــد در یکســان ســازی  ــدازه آســیب پذیر هســتند. بنابرایــن، بای یــک ان
ــاط باشــیم. ــوارد اضطــراری محت ــا ســایر م ــن وضعیــت ب و قیــاس ای

 جــدای از مــوارد گــزارش شــده از خشــونت خانگی و پیامدهــای منفی 
آن بــر افــراد و خانواده هــا، بررســی تأثیــر مثبــت زندگــی مشــترک در 
جایــی کــه اعضــای خانــواده وقــت کافــی را بــا هــم می گذراننــد جالــب 
ــی را اختصــاص  ــت کاف ــدان خــود وق ــه فرزن ــن ب ــود. والدی ــد ب خواه
بــه اشــتراک گذاشــتن  بــه یکدیگــر و  می دهنــد. گــوش دادن 
ــد خانوادگــی و  ــب پیون ــرس، اضطــراب و نگرانی هــای آنهــا کــه اغل ت
ــرای  دلبســتگی را تقویــت می کنــد )مگنــوس و استاســیو ، 2020(. ب
ــات بیشــتر  ــه تحقیق ــاز ب ــن خشــونتی نی ــی چنی ــل و پویای درک دلی
ــان و مــردان هــر دو درگیــر خشــونت علیــه یکدیگــر  ــرا زن اســت، زی

ــوند. ــم متحمــل می ش ــا ه ــب آن را ب هســتند و عواق
واکنــش و ابتــکارات دولت هــا در مــورد نگرانی هــای مطــرح شــده در 
مــورد افزایــش خشــونت خانگــی در زمــان پاندمــی قابــل توجــه اســت.

7_the National Commission for Women

8_the Delhi Commission for Women

9_)Ratnam، 2020(

10_ )Halim2020(؛ Nicola et al.، 2020،
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ــی  ــان قربان ــر زن ــوق بش ــالمت و حق ــظ س ــه حف ــه ب ــت ک ــد اس  امی
ــری کمــک  ــی همه گی ــای منف ــرات و پیامده ــش تأثی خشــونت و کاه
کنــد. بــا ایــن وجــود، واکنش هــا محــدود هســتند و بــرای پوشــش تمام 
ــرای ارتقــا آگاهــی در مــورد خشــونت  ــان کافــی نیســتند. دولــت ب زن
خانگــی از طریــق کانال هــای خبــری، رادیــو و بســتر رســانه های 
اجتماعــی بــه یــک کمپیــن پرتکاپــو در سراســر کشــور نیــاز دارد. بــرای 
جبــران ایــن خــال نیــاز بــه مشــارکت ســازمان های غیردولتــی، جامعــه 
ــان  ــان و متخصص ــی، روان شناس ــت عموم ــای بهداش ــی، بخش ه مدن
ــا  ــت. دولت ه ــگاه اس ــی دانش ــای روان شناس ــت روان و بخش ه بهداش
بایــد بــه طــور رســمی پیشــگیری خشــونت خانگــی و بهداشــت روان را 
در برنامه هــای آمادگــی بهداشــت عمومــی و واکنــش اضطــراری علیــه 

بیمــاری پاندمــی کوویــد-19 ادغــام کننــد.

:منابع

Abramson, A. )2020(. How COVID19- may increase domestic violence and child abuse. American Psychological Association. https://www.apa.org/

topics/covid19-/domestic violence-child-abuse Bose, A. )2020(. India's domestic abuse survivors are in lockdown with their monsters, but helplines 

are not ringing. News 18 Buzz. https://www.news18.com/news/buzz/indias-domestic-abuse-survivors-are-in-lockdown-with their-monsters-but-the-

helplines-are-not-ringing2563955-.html Campbell, A. M. )2020, December(. An increasing risk of family violence during the Covid19- pandemic: 

Strengthening community collaborations to save lives. Forensic Science International: Reports, 100089 ,2. https://doi.org/10.1016/j.fsir.2020.100089 

EPW Engage. )2020(. COVID19-, domestic abuse and violence: Where do Indian women stand? EPW Engage. https://www.epw.in/engage/article/

covid-19-domestic-abuse-and-violence-where-do Godin, M. )2020(. As cities around the world go on lockdown, victims of domestic violence look 

for a way out. Time. https://time.com/5803887/coronavirus-domestic violence-victims/ Halim, N. )2020(. Integrating domestic violence prevention 

and mitigation into global COVID19- preparedness and relief efforts. BMC Series Blog: http://blogs.biomedcentral.com/bmcseriesblog/08/04/2020/

integrating domestic violence-prevention-and-mitigation-into-global-covid-19-preparedness-and-relief-efforts/ Haneef, C., & Kalyanpur, A. )2020(. 

Global rapid gender analysis for Covid19-. CARE + IRC Global RGA for COVID19-. https://www.care-international.org/files/files/Global RGA 

COVID RDM 20 31 3 FINAL.pdf Konokkara, A. )2020(. Lockdown and domestic violence: As NGOs struggle to support women at risk, government 

plays catch up. 

The Karvan. https://caravanmagazine.in/gender/lockdown-domestic-violence-ngo-struggle government-catch-up Lancet. )2020(. The gendered 

dimensions of COVID19-. The Lancet, 1168 ,395. https://doi.org/10.1016/S0-30823)20(6736 0140 Magnus, A., & Stasio, F. )2020(. COVID19- is 

creating another public health crisis: Domestic violence. WUNC 91.5—North Carolina Public Radio. https://www.wunc.org/post/covid-19-creating-

another-public-health crisis-domestic violence Mukhtar, S. )2020(. Pakistanis' mental health during the COVID19-. Asian Journal of Psychiatry, 

102127. https:// doi.org/10.1016/j.ajp.2020.102127 NDTV. )2020(. Decline in domestic violence calls since lockdown: Delhi Women's Panel. https://

www.ndtv.com/ india-news/india-lockdown-delhi-commission-for-women-says-decline-in-domestic-violence-cases-since lockdown2211848- 

Nicola, M., Alsafi, Z., Sohrabi, C., Kerwan, A., Al-Jabir, A., Losifidis, C., Aha, M., & Agha, R. )2020(. The socio economic implications of the 

coronavirus and COVID19- pandemic: A review. International Journal of Surgery. https://doi.org/10.1016/j.ijsu.2020.04.018 Ratnam, D. )2020(. 

Domestic violence during Covid19- lockdown emerges as serious concern. Hindustan Times, New Delhi. https://www.hindustantimes.com/india-

news/domestic violence-during-covid-19-lockdownemerges-as-serious-concern/story-mMRq3NnnFvOehgLOOPpe8J.html.

   



بوژان
مرداد 1400

فصلنامــه علمــی تخصصــی
اول دوره  اول،  شــاره 

42

ــونت در  ــواع خش ــی ان بررس
دوران کرونــا- بــا تاکیــد بــر 

ــواده ــونت در خان خش

عاطفه خالقی؛

دانشجوی دکرتا جامعه شناسی سیاسی؛

دانشگاه شیراز

ــروزه  ــه ام ــت ک ــی اس ــاله مدرن ــا، مس کرون
ــده و  ــا ش ــیاری از خانواره ــر بس گریبان گی
تعــداد بی شــماری از مــا انســان ها را بــا 
پدیده هایــی آشــنا کــرده؛ یکــی از ایــن 

پدیده هــا، خشــونت خانگــی  اســت. 
خشــونت خانوادگــی، یکــی از معضــالت 
ــر  ــاه اخی ــد م ــه در چن ــت ک ــی اس فراوان
خانواده هــای  بــرای  بســیاری  گرفتــاری 
جهــان بــه وجــود آورده اســت. آمارهــا 
ــش  ــل کاه ــه دلی ــش آن، ب ــی از افزای حاک
بــا  اعضــاء  روزانــه  معاشــرت  و  فاصلــه 
و گفت وگوهــای  بحــث  اســت.  یکدیگــر 
خانوادگــی بــاال گرفتــه و افراد کمتــر از قبل 
می تواننــد کنــار یکدیگــر بــا آرامــش خاطــر 
ــش  ــای پژوه ــق آماره ــد. طب ــی کنن زندگ
آســیب های   )1۳99  -1۳98( اجتماعــی 
جنایــات،  رواج  خانــواده،  در  اجتماعــی 
افزایــش بیــکاری، تــورم اقتصــادی، کاهــش 
ــواده، ســبب شــده اســت  تفریحــات در خان
ــی  ــا تنش های ــا ب ــواده ه ــیاری خان ــا بس ت
از جملــه خشــونت های  روبــه رو شــوند، 
دور  چنــدان  نــه  ماه هــای  در  اخیــر، 
ــش  ــد، افزای ــل، زد و بن ــه رواج قت ــوان ب می ت
دعواهــای فامیلــی، اختــالف در روابــط بیــن 
زوجیــن و والدیــن اشــاره کــرد. بــر اســاس 
می تــوان  شــواهد،  و  مطالعــات  برخــی 
ــش  ــر افزای ــادی ب ــر زی ــا تأثی ــت؛ کرون گف
خانوادگــی،  خشــونت های  و  اختالفــات 
اســت.  گذاشــته  خیابانــی  و  قومیتــی 
ــوده  ــیب زا ب ــونت ها، آس ــن خش ــی ای تمام
و باعــث کمرنــگ شــدن روابــط بیــن افــراد 
شــده اند؛ از ایــن رو، در پژوهــش حاضــر 
بــه بیــان تاثیــر خشــونت خانگــی در دوران 
کرونــا بــر روابــط  فرزنــدان و والدیــن اشــاره 
گفــت  می تــوان  حقیقــت،  در  می شــود. 
ــواده  ــط خان ــر رواب ــا ب ــه کرون ــی ک تاثیرات
ــواده  ــون خان ــا کان گذاشــته، ســبب شــده ت
ســویی  از  کــه  شــود  تحوالتــی  دچــار 
ــد.  ــی می باش ــر منف ــت و از ســوی دیگ مثب
ــی بیشــتر اعضــای  ــر مثبــت آن، همدل تأثی
ــد  ــه می توان ــت ک ــر اس ــا یکدیگ ــواده ب خان
آنهــا را کنــار هــم بــه ماننــد گذشــته حفــظ 

ــوط  ــی، بیشــتر مرب ــن ویژگ ــه ای ــد. البت کن
ــت.  ــوده اس ــا ب ــی کرون ــدای پاندم ــه ابت ب
نزدیکــی بیشــتر اعضــای خانــواده کنــار 
ــکاری  ــون بی ــائلی چ ــراه مس ــر هم یکدیگ
ــا  ــده ت ــبب ش ــت س ــات فراغ ــود اوق و نب
خشــونت در خانــواده افزایــش یابــد و افــراد 
ــی  ــه خوب ــار یکدیگــر ب ــه جــای آنکــه کن ب
ــه ماننــد  زیســت کننــد و زندگــی آرامــی ب
گذشــته داشــته باشــند، بــا خشــونت از 
ــع،  ــوند. در واق ــه رو ش ــر روب ــوی یکدیگ س
ــار  ــد و کن ــل کنن ــر را تحم ــد یکدیگ نتوانن
هــم مســالمت آمیز رفتــار کننــد. بــه عنــوان 
ــش خشــونت های  ــه افزای ــوان ب ــال می ت مث
ــاره  ــته اش ــاه گذش ــد م ــی در چن خانوادگ
ــن  ــاری والدی ــش بدرفت ــد افزای ــرد، مانن ک
اذیت هــای جنســی  آزار و  بــا فرزنــدان، 
کــودکان و خشــونت های جســمی و روحــی 
ــه  ــت. هم ــده اس ــودکان وارد ش ــه ک ــه ب ک
اینهــا می تواننــد ســبب گسســت خانــواده و 
کاهــش روابــط و تعامــالت آنــان بــا یکدیگــر 
ــط  ــورد رواب ــا در م ــن مســائل تنه شــود. ای
ــدق  ــواده ص ــدان در خان ــا فرزن ــن ی زوجی
نمی کنــد بلکــه والدیــن نیــز بــا همدیگــر در 
خانــواده، مشــکالت زیــادی دارنــد. چنانچــه 
مشــاجرات والدیــن بــا هــم و درگیری هــای 
ــده  ــبب ش ــر، س ــا یکدیگ ــا ب ــه آن ه روزان
ماننــد  بــه  کانــون خانــواده  تــا  اســت 
گذشــته حفــظ نشــود و افــراد نتواننــد 
ــه  ــن شــرایط ب ــد. ای ــه زندگــی کنن همدالن
مــرور منجــر بــه طــالق و یــا خشــونت های 
شــده  همســران  بیــن  ناپذیــر  جبــران 
ــط  ــر رواب ــا ب ــر آن، کرون ــزون ب ــت. اف اس
ــوده و ســبب  ــا آشــنایان نیــز تاثیرگــذار ب ب
ــا  ــن ب ــگ دیری ــط کمرن ــت، رواب ــده اس ش
ــزون  ــود. اف ــر ش ــز بســیار کمت ــنایان نی آش
ــواده نیــز،  ــر آن، در بیــرون از محیــط خان ب
ــونت های  ــون خش ــونت ها چ ــیاری خش بس
ــام،  ــگام و نافرج ــای نابهن ــی، قتل ه خیابان
ــاده،  ــاق افت ــای اتف ــا و درگیری ه زد و بنده
باعــث روبــه رو شــدن جامعــه بــا انواعــی از 
ــا شــده  ــی کرون خشــونت ها در دوران پاندم
ــی،  ــن پاندم ــت ای ــد گف ــه بای ــت. البت اس

تنهــا ســبب افزایــش خشــونت ها شــده 
ــوط  ــونت ها مرب ــن خش ــه ای ــت و ریش اس
ــا  ــا تنه ــاری کرون ــوده و بیم ــته ب ــه گذش ب
ــت، در  ــت. در حقیق ــن زده اس ــه آن دام ب
ــای  ــل چــون دنی ــروز برخــی عوام عصــر ام
مدرنیتــه و رواج بســیاری از ویژگی هایــی 
چــون بــی تفاوتــی اجتماعــی، ســبب شــده 
ــن زده  ــونت ها دام ــن خش ــر ای ــا ب ــت ت اس
ــادی از  ــداد زی ــز تع ــته نی ــود. در گذش ش
ــته  ــت داش ــر زیس ــار همدیگ ــا کن خانواده ه
خانواده هــای  گفــت  می تــوان  حتــی  و 
ــد.  ــروزی بودن ــبت ام ــه نس ــترده تری ب گس
خشــونت های  و  اختالفــات  چنــدان 
نداشــت؛  وجــود  دوران  درآن  خانوادگــی 
ــی  ــترش فردگرای ــروز، گس ــر ام ــا در عص ام
اجتماعــی،  زندگــی  در  بی تفاوتی هــا  و 
عواملــی هســتند کــه ســبب شــده اند افــراد 
ــدون اختــالف و  ــد گذشــته )ب ــد مانن نتوانن
ــد.  ــت کنن ــر زیس ــار یکدیگ ــاجره ( کن مش
ــواده  ــع آن، خان ــه و بالتب ــن رو، جامع از ای
ــه  ــونت ها مواج ــدید خش ــا تش ــرور ب ــه م ب
شــده اند؛ خشــونت هایی کــه هیــچ یــک 
از  نیســت.  کرونــا  پاندمــی  از  بی تأثیــر 
انســان ها،  ســویی می تــوان گفــت کــه 
ــت  ــد و زیس ــی دارن ــرت اجتماع ــا فط ذات
انســان ها، جدایــی از زندگــی اجتماعیشــان 
ــه  ــی ک ــذا از آنجای ــت. ل ــن اس ــر ممک غی
ــان ها  ــی انس ــی جمع ــا، زندگ ــی کرون پاندم
ــه رو  ــا مشــکالتی روب و معاشــرت آن هــا را ب
ــاز  ــن نی ــرای تأمی ــا ب ــت، آن ه ــرده اس ک
خویــش نمی تواننــد بــا یکدیگــر تعامــل 
داشــته باشــند . بنابرایــن تعامــالت اجتماعی 
ــزوای آن هــا از  ــا یکدیگــر، ســبب ان ــراد ب اف
ــرور  ــه م ــی ب ــن ویژگ ــده و ای ــه ش جامع
ــاز  ــئله س ــراد مس ــرای اف ــت ب ــته اس توانس
شــود و آنهــا را بــا خشــونت هایی نهــان 
ــن  ــش ای ــازد. افزای ــه رو س ــه روب در جامع
ــد  ــراد نتوانن ــده اف ــبب ش ــونت ها، س خش
کنــار یکدیگر احســاس خوشــایندی داشــته 
باشــند و تعامــالت خــود را بــه بهتریــن 

ــد. ــه دهن ــونت ادام ــدون خش ــکل و ب ش
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ــا  ــوأم ب ــراد ت ــر ایــن اســاس، تعامــالت اف  ب
برخوردهــا، درگیری هــای لفظــی و فیزیکــی 
در خانــواده، خیابــان و محــل کار بــوده 
ــراد  ــودن اف ــزوی ب ــت، من ــت. در حقیق اس
ــونت و  ــم، خش ــدن خش ــته ش ــبب انباش س
ــه  ــت. البت ــده اس ــی ش ــای اجتماع کمبوده
ایــن ویژگــی در مــورد خانــواده صــدق 
نمی کنــد، چــرا کــه نزدیــک شــدن اعضــای 
خانــواده کنــار یکدیگــر، در ایــن عصر ســبب 
ــی،  ــدت طوالن ــه م ــد ب ــراد نتوانن ــده اف ش
بــه گونــه ای مســالمت آمیز بــا یکدیگــر 
برخــورد کننــد و از ایــن رو، معاشــرت آنهــا 
بــا یکدیگــر، بــه جــای بحــث، صحبت هــای 
مســالمت آمیز و گــذران اوقــات خویــش، 
خشــونت،  مشــاجره،  افزایــش  ســبب 
ــی برخوردهــای فیزیکــی و  دعــوا یــا حت
ــت.    ــده اس ــی ش ــدید لفظ ــونت های ش خش
داده انــد خشــونت های  نشــان  مطالعــات 
ــدان  ــن و فرزن ــن والدی ــه بی ــی ک خانوادگ
و نیــز زوجیــن در دوران پاندمــی کرونــا 
ویــروس وجــود داشــته، چنــان شــدت 
درگیری هــای  بــر  افــزون  کــه  گرفتــه 
ــای فیزیکــی،  ــه درگیری ه لفظــی، منجــر ب
زد و بنــد و نیــز گاهــی منجــر بــه قتل شــده 
ــش  ــل کاه ــه دلی ــه ب ــی ک ــت. قتل های اس
تــاب آوری اعضــای خانــواده، افزایــش تمایــل 
ــه  ــراد ب ــاد اف ــه زی ــت، عالق ــه فردی ــراد ب اف
دنیــای مجــازی و کاهــش تعامــل بــا اعضای 
خانــواده بــه خــودی خــود، افزایــش توقــع از 
ــای  ــل اعض ــش تمای ــبب کاه ــواده، س خان
خانــواده بــه بــودن در کنــار یکدیگــر شــده 
اســت و بــر ایــن اســاس، اعضــا نتوانســته اند 
کنــار هــم دوام بیاورنــد، اوقــات فراغــت خود 
ــوند  ــرگرم ش ــر س ــا یکدیگ ــد، ب را بگذرانن
و بــه گفتگو هــای مختلــف بپردازنــد، در 
کنــار همدیگــر تفریــح کننــد، بــه همدیگــر 
عشــق بورزنــد، مهربانــی کننــد و در کارهــا 
و امــور خانــواده کمــک کننــده هــم باشــند. 
ــر  ــا یکدیگ ــی ب ــی، از زندگ ــورت کل ــه ص ب
ــش  ــر آرام ــار یکدیگ ــد و در کن ــذت ببرن ل
ــدون  ــراد، ب ــت، اف ــند. در حقیق ــته باش داش
ــواده  ــای خان ــق اعض ــد در ح ــه بخواهن آنک
خویــش، ظلــم کــرده و نتوانســته اند بــا هــم 
خــون نســبی خــود بــه خوبــی رفتــار کننــد 
ــا از وجــود یکدیگــر آســایش و آرامــش را  ت
ــا آگاهــی  ــا ب ــع، آنه ــد. در واق ــت کنن دریاف
یــا بــدون آگاهــی، یکدیگــر را بــه گونــه های 
مختلــف آزار داده و نتوانســته اند زندگــی 
ــن  ــند. ای ــته باش ــر داش ــا یکدیگ ــی ب مطلوب
بیمــاری بــر خشــونت های خانوادگــی، چنــد 
ــی را  ــت و خانواده های ــن زده اس ــر دام براب
کــه خــود، زمینــه آســیب داشــته اند، چنــد 
ــد  ــت. بای ــرده اس ــئله ک ــار مس ــر دچ براب

ــود اعضــای  ــا وج ــن، تنه ــن بی ــت در ای گف
خانــواده، کنــار یکدیگــر مســئله نبــوده 
اســت و عواملــی چــون کمبــود بودجــه 
اقتصــادی، کاهــش درآمــد خانــوار )از جملــه 
خانواده هایــی کــه بدسرپرســت هســتند، 
محــدودی  درآمــد  و  دارنــد  آزاد  شــغل 
در  قیمت هــا  بی وقفــه  افزایــش  دارنــد(، 
ــر  ــواده ب ــازار و کاهــش قــدرت خریــد خان ب
مســئله خشــونت خانوادگــی در پاندمــی 
حقیقــت،  در  اســت.  زده  دامــن  کرونــا 
ــش  ــر کاه ــل، ب ــن عوام ــت ای ــوان گف می ت
اســت  زده  دامــن  خانواده هــا  تــاب آوری 
ــی در  ــونت های مختلف ــا خش ــراد را  ب و اف
خانــواده، محــل کار، معاشــرت بــا دوســتان 
ــا آن  ــراد ب ــه اف ــی ک ــای مختلف ــروه ه و گ
ــه  ــت ک ــرده اس ــتند-درگیر ک ــه رو هس روب
ــی  ــای نامطلوب ــونت ها، پیامده ــی خش همگ
بــرای خانــواده و جامعــه داشــته اســت. 
ــکل  ــه ش ــه ب ــرادی ک ــود اف ــن خ همچنی
افراطــی درگیــر خشــونت شــده و منجــر بــه 
ــی  ــای نامطلوب ــورد و پیامده ــل، زد و خ قت
شــده بودنــد را نیــز دچــار مســئله و آســیب 
ــت  ــر آن اس ــن ام ــکار ای ــت. راه ــرده اس ک
چــون  خانوادگــی  ســرگرمی های  کــه 
چــون  مختلــف  رســانه های  تلویزیــون، 
اجتماعــی  شــبکه های  مجــازی،  دنیــای 
ــراد در  ــوب، اپلیکیشــن های مناســب اف مطل
ــی  ــای تلویزیون ــف و برنامه ه ــنین مختل س
ــر  ــالوه ب ــد. ع ــدا کن ــش پی ــب افزای مناس
ــوری و  ــورت حض ــه ص ــی ب ــن، برنامه های ای
ــا  ــت اعض ــی و بازگش ــت آگاه ــازی جه مج
بــه خانــواده محــوری و دوری از فردگرایــی، 
بــه  مســئولیت پذیری بیشــتر، معاشــرت 
)بــه  همدالنــه  و  مســالمت آمیز  صــورت 
خصــوص در دوران پاندمــی کرونــا( همدلــی 
افــراد کنــار یکدیگــر، گذرانــدن اوقــات 
فراغــت و تفریــح و گفتگــو بــر ســر مســائل 
مختلــف گســترش یابــد تــا خانواده هــا، بــه 
ــی  ــر زندگ ــار یکدیگ ــد در کن ــی بتوانن خوب
عواملــی  کنــار  در  عوامــل  ایــن  کننــد. 
و  فعالیت هــا  افزایــش  آمــوزش  چــون 
)دورکاری(  دور  راه  از  کا رهــا  و  کســب 
بــه  می شــود  ســبب  درآمــد،  کســب  و 
کاهــش  بالتبــع  و  خانواده هــا  اقتصــاد 
البتــه ناگفتــه  خشــونت، کمــک شــود. 
ــا،  ــق ارگان ه ــم از طری ــن مه ــه ای ــد ک نمان
ــه  ــانی ک ــات و کس ــا، مؤسس ــراد کارفرم اف
ــد  ــی را دارن ــور کارآفرین ــام ام ــی انج توانای
ــکار  ــومین راه ــرد. س ــورت گی ــد ص می توان
ــا خانواده هــا  ــی ب نیــز افزایــش حــس همدل
ــاب و  ــه ای،  کت ــق مشــاوره های حرف از طری

ــت.  ــورها اس بروش
بــه هــر حــال، امید اســت کــه پاندمــی کرونا 

بــا همــکاری و همدلــی اعضــای جامعــه و بــا 
ــال،  ــن قب ــرد در ای ــر ف ــئولیت پذیری ه مس
هرچــه زودتــر از کشــور ایــران و ســایر نقــاط 
جهــان رخــت بنــدد. البتــه الزم بــه توضیــح 
ــه،  ــی در جامع ــائل اجتماع ــن مس ــت ای اس
ــراد،  ــکاری اف ــل و هم ــل، تام ــا تحم ــز ب ج
مســئولیت پذیــری، مبــارزه در مقابــل کرونــا 
و تأمیــن واکسیناســیون بــرای درمــان، حــل 
ــئوالن،  ــت مس ــن الزم اس ــود. بنابرای نمی ش
ــالش بیشــتری  ــا، ت ــورد بیمــاری کرون در م
کــرده و مســئولیت بیشــتری در ایــن قبــال 
ــن،  ــش از ای ــردم بی ــا م ــند ت ــته باش داش
ــه  ــی از جمل ــای اجتماع ــیب ه ــر آس درگی
ــف( نشــوند  ــه شــیوه های مختل خشــونت )ب
و بتواننــد بــا واکسیناســیون و رهایــی خــود 
ــد  ــه مانن ــدودی ب ــا ح ــا ت ــاری کرون از بیم
ــد.  ــش ببرن ــق روال پی ــی را طب ــل زندگ قب
ــه  ــرادی ک ــود اف ــنهاد می ش ــن پیش همچنی
ــه  ــکان ب ــد ام ــا ح ــد ت ــی دارن ــی مال توانای
افــراد بی بضاعــت کمــک کــرده تــا بــه آنــان 
ــده  ــش آم ــیب های پی ــش آس ــرای  کاه ب
در دوران کرونــا کمــک کــرده باشــند. بایــد 
ــان در دوران  ــش رویم ــائل پی ــه مس چرخ
ــه حداقــل برســد، چــرا کــه طبــق  ــا ب کرون
ــه مارکســیم-  ــم جامعــه شناســی- نظری عل
اقتصــاد  در  ریشــه  مســائل،  بســیاری 
ــادی  ــکالت اقتص ــش مش ــا کاه ــد و ب دارن
و در نتیجــه کاهــش بیــکاری و افزایــش 
کاهــش مســائل  بــه  درآمــد خانوارهــا، 
ــش  ــه کاه ــروس از جمل ــا وی ــاری کرون بیم
ــم و  ــا کمــک می کنی خشــونت در خانواده ه
ــا  ــونت را در خانواده ه ــار خش ــم آم می توانی
ــای  ــق، آماره ــن طری ــم و بدی ــش دهی کاه
درگیری هــای  از جملــه  رویمــان  پیــش 
لفظــی و نیــز خشــونت هایی چــون قتــل را 
بــه حداقــل برســانیم. الزم بــه ذکــر اســت، 
جــدای از مســائل جامعه شــناختی، خانــواده 
هــا نیــز بایــد در کنــار یکدیگــر و بــا کمــک 
ــی،  ــددکار اجتماع مشــاور، روان شــناس و م
طریقــه زندگــی آرام درکنــار یکدیگــر و 
مهــارت هــای زندگــی را یــاد بگیرنــد. بدیــن 
منظــور می تواننــد عــالوه بــر راهنمایــی 
و مشــاوره بــا روان شناســان، از کتاب هــا، 
مهارت هــای  مناســب  نرم افزار هــای 
خانــواده، برنامه هــای رادیویــی و تلویزیونــی 
بــا  بگیرنــد و خــود  اینترنــت کمــک  و 
از مالطفــت، عشــق، مهربانــی  اســتفاده 
ــاع را  ــم، اوض ــا ه ــی ب ــی و همدل و همزبان
بــرای خــود و اعضــای خانــواده خویــش 
آســان کننــد و از ایــن طریــق، خشــونت را 

ــد.  ــش دهن ــواده کاه درخان
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اثــر پاندمــی کرونــا بــر ســالمت ذهنــی 
ایرانــی خانواده هــای  روانــی  یــا 

ســازمان جهانــی بهداشــت، موضــوع ســالمت را در چهــار مفهــوم کلــی ســالمت 
جســمی یــا فیزیکــی، ذهنــی یــا روانــی، اجتماعــی و معنــوی تعریــف می کنــد. 
تعریــف فــوق ایــن اندیشــه را بــه وجــود مــی آورد کــه ســالمتی، تنهــا در بعــد 
ــدازه ای  ــد آن را در ان ــود و بای ــه نمی ش ــی خالص ــا فیزیک ــمی ی ــالمت جس س
گســترده تر مــورد مشــاهده، بررســی و تحلیــل قــرارداد. امــروزه پیرامون ســالمت 
روانــی و اجتماعــی یــک مفهــوم جدیــد، تحــت عنــوان فشــارهای تعیین کننــده 
بــر ســالمت بــه وجــود آمــده اســت کــه از یــک ســو می توانــد ســالمت روانــی 
و اجتماعــی فــرد را بــه خطــر بینــدازد و از ســوی دیگــر، درجهــت کاهــش و یــا 

افزایــش ســالمت جســمانی افــراد درجامعــه، تاثیرگــذار باشــد.
فشــارهای تعیین کننــده روانــی و اجتماعــی می توانــد مفاهیمــی همچــون 
ــر،  ــر واگی ــای غی ــی، بیماری ه ــات اجتماع ــدر، انحراف ــواد مخ ــه م ــاد ب اعتی
ــکل و بیماری هــای واگیــر باشــند کــه مصــداق  تصادفــات، ســرطان، مصــرف ال
بــارز ایــن نــوع از فشــار تعیین کننــده روانــی و اجتماعــی بــر ســالمت را مــورد 
مشــاهده اذهــان عمومــی درجامعــه قــرارداده اســت. امــروزه ویــروس منحــوس 
ــا بــه شــکل افسارگســیخته در حــال تاخــت و تــاز در جهــان اســت و روز  کرون
بــه روز درحــال گرفتــن قربانی هــای متعــدد در ابعــاد و اشــکال مختلــف اســت. 
زمانــی کــه کوویــد 19 در جامعــه جهانــی رونمایــی شــد، هیچکــس لحظــه ای 
ایــن اندیشــه را در نهــاد ذهــن خویــش جــای نمــی داد کــه ایــن ویــروس نانــو 
ــه  ــده، در جامع ــی فزاین ــرات اجتماع ــدازه تغی ــن ان ــا ای ــد ت میکروســکوپی بتوان
جهانــی بــه وجــود آورد و خــود را نــه تنهــا بــه عنــوان یــک اپیدمــی، بلکــه بــه 

عنــوان یــک پاندمــی معرفــی کنــد.
ویــروس کرونــا مشــکالت و مســائل اجتماعــی بســیاری را بــرای جامعــه ایــران 
بــه وجــودآورده اســت.  افزایــش خشــونت درمیــان خانواده هــای ایرانــی، 
ــر  ــه را در ب ــام جامع ــوده و تم ــی ب ــائل اجتماع ــن مس ــی از مخاطره انگیرتری یک
گرفتــه اســت و باعــث کاهــش ســالمت روان در میــان خانواده هــا شــده اســت. 
هنگامی کــه ویــروس کرونــا در ایــران شــیوع پیداکــرد، جامعــه در یــک شــوک 
روانــی و اجتماعــی فــرو رفــت. در روان شناســی اجتماعــی مفهومــی تحــت ایــن 
ــا اجتماعــی اســت، وجــود دارد. ایــن مفهــوم  عنــوان کــه انســان موجــودی ذات
ــت  ــار را داش ــن انتظ ــان ای ــوان از انس ــه، نمی ت ــد دارد ک ــه تاکی ــن نکت ــر ای ب
ــد. در  ــدود کن ــود را مح ــی خ ــای اجتماع ــا و کنش ه ــا، نقش ه ــا فعالیت ه ت
ــه دور فعالیت هــای اجتماعــی افــراد  حالی کــه کروناویــروس، حصــاری طویــل ب
ــالمت  ــش س ــوز، کاه ــی مرم ــن پاندم ــای ای ــی از پیامده ــید. یک ــه کش جامع
روانــی و ذهنــی خانواده هــای ایرانــی و گســترش خشــونت خانگــی بــوده 
ــی،  ــت تحصیل ــردگی، اف ــی، افس ــای خانوادگ ــالق، نزاع ه ــی، ط ــت. خودکش اس
اســتفاده بی رویــه از فضــای مجــازی و   ...   متغیرهــای وابســته ای هســتند کــه بــا 
ــا، شــرایط گســترش  ــام پاندمــی کرون ــه ن قرارگرفتــن درکنارمتغیــر مســتقلی ب
ــت. ــم آورده اس ــا را فراه ــی در خانواده ه ــالمت روانی و اجتماع ــدی س ناکارآم

مقدمه
ــی  ــم مهم ــی ازمفاهی ــی یک ــونت خانگ خش
ــی،  ــددکاری اجتماع ــم م ــه در عل ــت ک اس
بــه آن پرداختــه شــده اســت. اکثــر تعاریفــی 
کــه درحــوزه خشــونت خانگــی مطــرح 
ــه  ــون خشــونت خانگــی علی شــده اند، پیرام
ــای  ــر پژوهش ه ــی اکث ــد. حت ــان می باش زن
ــی،  ــونت خانگ ــورد خش ــده در م ــام ش انج
ــان پرداختــه  ــه مســئله خشــونت علیــه زن ب
ــوان  ــا می ت ــروس کرون ــور وی ــا ظه ــت. ب اس
شــاهد گســترش مســئله خشــونت خانگــی 
در ابعــاد پیچیده تــر از خشــونت خانگــی 

ــود.  ــان ب ــه زن علی
 در مجمــوع، می تــوان چنیــن بیــان داشــت 
کــه خشــونت خانگــی رفتــار خشــونت آمیز و 
ســلطه گرایانه یــک عضــو علیــه دیگــری در 
خانــواده اســت. همــواره پیرامــون پیامدهــای 
ســالمت جســمانی ناشــی از پاندمــی کرونــا، 
ســخنان بســیاری چــه در ســطح بین المللــی 
ــت  ــده اس ــه ش ــی گفت ــطح مل ــه در س و چ
ــاد ســالمت در  ــر ابع ــه دیگ ــی توجهــی ب ول
ــت  ــروری اس ــت. ض ــده اس ــوزه نش ــن ح ای
ــر  ــا ب ــی کرون ــر پاندم ــون تاثی ــدری پیرام ق
ــای  ــی درخانواده ه ــونت خانگ ــش خش افزای
ــن مســئله  ــر ای ــه ب ــی ک ــی و متغیرهای ایران
تاثیرگــذار هســتند، ســخن گفــت کــه 

ــارت اســت از: عب

ــترش ــذاردرگس ــایتاثیرگ متغیره
ــی ــونتخانگ خش

یاسین سلطانی گردفرامرزی؛

دانشجوی کارشناسی رشته پژوهشگری اجتاعی؛

دانشگاه یزد
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خودکشی
ــی  ــران مبتن بخــش گســترده ای از اقتصــاد ای
ــه،  ــه اصطــالح عامیان ــا ب ــرد ی ــر اقتصــاد خ ب
ــن  ــت. بدی ــره اس ــاد روزم ــر اقتص ــی ب مبتن
ــت  ــا فعالی ــه ب ــراد جامع ــر اف ــه اکث ــا ک معن
ــد و در  ــد می پردازن ــب درآم ــه کس ــه ب روزان
ــه ای  ــد، اندوخت ــد کارکنن ــه نتوانن ــی ک صورت
حــال،  ندارنــد.  زندگــی  گذرانــدن  بــرای 
ــر  ــا در سرتاس ــی کرون ــن پاندم ــکل گرفت ش
جهــان و از جملــه ایــران کــه فاقــد اقتصــادی 
بخــش  اســت،  رفاه محــور  و  ســرمایه محور 
گســترده ای از افــراد جامعــه را در انــدک زمانی 
بیــکار کــرد. هنگامــی کــه سرپرســت خانــواده 
در تامیــن نیازهــای اولیــه زندگــی ناتــوان 
باشــد، دچــار حــس شــرمندگی می شــود و از 
ســوی دیگــر دولــت نیــز، در تامیــن نیازهــای 
ــت.  ــوان اس ــی نات ــن خانواده های ــره چنی روزم
درنتیجــه، ناتوانــی سرپرســت خانــواده در 
تامیــن نیازهــای اولیــه بــه مــرور باعــث 
ــود  ــر وی می ش ــی ب ــارهای روان ــش فش افزای
ــن راه چــاره  ــن کــه خودکشــی را آخری ــا ای ت

ــد. بدان

طاق
گســترش  در  کــه  متغیرهایــی  جملــه  از 
خشــونت خانگــی نقــش دارد، مفهــوم طــالق 
ــار  ــور از آم ــه وف ــا ب ــام کرون ــد. درای می باش
افزایــش ازدواج ســخن گفتــه شــد امــا هیچگاه 
از ایــن واقعیــت تلــخ پــرده برداشــته نشــد کــه 
ــا  و  ــی کرون ــه خاطــر پاندم ــراد بســیاری ب اف
مشــکالت ناشــی از آن، مجبــور بــه جدایــی از 
یکدیگــر شــدند. در بررســی هایی کــه پیرامــون 
ــه  ــورت گرفت ــا ص ــوع از طالق ه ــن ن ــت ای عل
اســت، مشــخص شــد علــت بیشــتر ایــن 
ــادی و اقتصــادی ناشــی  ــا مســائل م جدایی ه
ــر  ــن خاط ــه ای ــه ب ــد. بلک ــا نمی باش از کرون
ــدازه در  ــش از ان ــوهر بی ــه زن و ش ــت ک اس
ــه  ــث کالف ــئله باع ــن مس ــتند و ای ــه هس خان
ــر  ــای یکدیگ ــه رفتاره ــبت ب ــان نس ــدن آن ش
شــده و اســتمرار ایــن مســئله نتیجــه ای جــز 

جــدا شــدن نداشــته اســت.

نزاعهایخانوادگی
یکــی از مســائلی کــه در ایــام قرنطینــه ناشــی 
ــران  ــه ای ــود را در جامع ــا، خ ــی کرون از پاندم
بــه طــور پررنــگ نشــان داده اســت، تضادهــای 
ــی  ــد. پاندم ــا می باش ــن نســلی درخانواده ه بی
کرونــا در جامعــه ایــران باعــث زندانــی شــدن 
تمــام اعضــای خانــواده در خانــه شــد. هریــک 
ــا رده ســنی و  ــواده، متناســب ب ازاعضــای خان
تفکراتــی کــه آز آن برخوردارهســتند، نظــرات 
ــه  ــرایط ب ــا ش ــد. ام ــی دارن ــق متفاوت و عالئ
ــد  ــواده بای ــای خان ــه اعض ــت ک ــه ای اس گون
بــه علــت پاندمــی کرونــا بــه تصمیمــات 
مشــترک دســت یابنــد. در غیــر ایــن صــورت 
ــواده دچــار نزاع هــای خانوادگــی بی انتهــا  خان

می شــود.

افسردگی
ــی کــه در بطــن  ــن متغیرهای یکــی از مهم تری
پاندمــی کرونــا  قــرار دارد، مفهــوم افســردگی 
اســت. همــان طــور کــه در چنــد ســطر باالتــر 
بیــان شــد، انســان ذاتــا اجتماعــی اســت.  بــه 
ــزی  ــوان هرچی ــاده تر، از انســان می ت ــان س زب
تعامــالت  نمی تــوان  امــا  کــرد  ســلب  را 
اجتماعــی را از وی جــدا کــرد. انســان بــه 
ــد  ــده می مان ــی، زن ــالت اجتماع ــطه تعام واس
را  خــود  اجتماعــی  خصائــص  می توانــد  و 
ــث  ــا باع ــی کرون ــا پاندم ــد. ام ــترش ده گس
تــا مهم تریــن وجــه تمایــز  شــده اســت 
ــی  ــه اجتماع ــودات ک ــایر موج ــا س ــان ب انس
بــودن اســت از وی گرفتــه شــود. مســلما ایــن 
ــه ســمت افســردگی ســوق  ــراد را ب ــاق، اف اتف

می دهــد. 

افتتحصیلی
ــا براســاس پژوهش هــای انجــام  ویــروس کرون
ــی،  ــالب فرهنگ ــی انق ــورای عال ــه در ش گرفت
ــی  ــف زندگ ــاد مختل ــر ابع ــزایی ب ــر بس تاثی
تعطیلــی  اســت.  داشــته  دانش آمــوزان 
ــک  ــوزش، از ی ــدن آم ــازی ش ــدارس و مج م
ــد  ــری ش ــطح یادگی ــش س ــث کاه ــو باع س
ــنایی  ــدم آش ــی آن ع ــل اصل ــی از دالی و یک
آمــوزش  از  بهره گیــری  در  دانش آمــوزان 
مجــازی در امــر تحصیــل بــود. از ســوی دیگــر 
والدیــن، اهمیــت زیــادی نســبت بــه تحصیــل 
ــن  ــه همی ــتند و ب ــل هس ــود قائ ــدان خ فرزن
خاطــر کنتــرل بســیاری بــر تحصیــل فرزنــدان 
خــود، در ایــام ویــروس کرونــا دارنــد تــا مبــادا 
ــوب  ــتفاده نامطل ــه اس ــت ب ــان دس فرزندانش
از فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی 
بزننــد. در نتیجــه حساســیت والدیــن نســبت 
بــه افــت تحصیلــی فرزندانشــان در ایــام کرونا، 
ــد نقــش مثبــت در افزایــش خشــونت  می توان

ــد. ــته باش ــواده داش ــی درخان خانگ

استفادهبیشازحدازفضایمجازی
ــگام  ــه هن ــرگرم کننده ب ــای س ــی از ابزاره یک
قرنطینه هــای طوالنــی اســتفاده از فضــای 
مجــازی بــوده اســت. آمارهــای شــورای عالــی 
نشــان می دهــد،  مجــازی کشــور  فضــای 
اســتفاده کاربــران از شــبکه های اجتماعــی 
تــا ســه برابــر افزایــش یافتــه اســت. همچنیــن 
ــا 10  ــی ت ــای ویدئوی ــران بازی ه ــداد کارب تع
برابــر رو بــه فزونــی داشــته و  زمــان اســتفاده 
از وســایل ارتبــاط جمعــی تــا دو برابــر بیشــتر 
شــده اســت. ایــن آمارهــا بــه ایــن امــر 
حکایــت دارد کــه پیامدهــای ناشــی از فضــای 
ــا افزایــش اســتفاده از آن  مجــازی متناســب ب
در ایــام پاندمــی کرونــا رشــد یافتــه اســت. این 
مســئله می توانــد باعــث  پرخاشــگری، کاهــش 
تمرکــز و تقلیــل هــوش شــناختی انســان 
شــود. همچنیــن می توانــد نقــش مســتقیم در 
ــه  ــون جامع ــش خشــونت خانگــی، پیرام افزای

ــران داشــته باشــد. ای
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راهحلوپیشنهادات

بهــرهگیــریازتوانمنــدیهــای
حــوزهمــددکاریاجتماعــی

توجــه  و  نگــرش  همــواره  متاســفانه 
ــی  ــوم اجتماع ــه عل ــبت ب ــردان نس دولتم
در  اجتماعــی  مــددکاری  خصوصــا  و 
ــی  ــوده اســت، درحال ــر ب ــای آخ اولویت ه
می توانــد  اجتماعــی  مــددکاری  کــه 
نقشــی تاثیرگــذار درحــوزه آگاهی بخشــی 
ایفــا نمایــد و ایــن امــر می توانــد در حــوزه 
کاهــش خشــونت خانگــی درخانواده هــای 
ایرانــی بســیار تاثیرگــذار باشــد. البتــه بــه 
شــرط آن کــه خــود مــددکار اجتماعــی از 
مهــارت و آگاهــی کافــی نســبت بــه کاری 
ــوردار  ــد، برخ ــام بده ــد انج ــه می خواه ک
باشــد. اخیــرا دولــت توجــه بیشــتری 
ــوم اجتماعــی و مــددکاری  ــه عل نســبت ب
ــن  ــه ای ــرا ب ــت؛ زی ــته اس ــی داش اجتماع
ــا  ــه ب ــه ک ــت یافت ــی دس ــزان از آگاه می
توجــه بیشــتر بــه علــوم اجتماعــی و 
ــیاری  ــد بس ــی می توان ــددکاری اجتماع م
از هزینه هــای خــود را در حــوزه ســالمت 
ــد. ــش ده ــی کاه ــیب های اجتماع و آس

نتیجهگیری
مهمــان  کرونــا  پاندمــی  نهایــت  در 
قصــد  فعــال  کــه  اســت  ناخوانــده ای 
ــان را  ــران و جه ــرزمین ای ــت از س عزیم
نــدارد. براســاس آخریــن پژوهش هــای 
ــت  ــازمان بهداش ــوی س ــده از س ــه ش ارائ
جهانــی پاندمــی کرونــا و آثــار آن حداقــل 
ــتمرار  ــور اس ــک کش ــال در ی ــج س ــا پن ت
خواهــد داشــت. لــذا تنهــا کاری کــه افــراد 
جامعــه در مقابــل ایــن پاندمــی می تواننــد 
انجــام بدهنــد آن اســت کــه زیســت 
ــی  ــا پاندم ــود را متناســب ب ــی خ اجتماع
تطبیــق بدهنــد و ســبک زندگــی خــود را 
بــر اســاس آن تغییــر دهنــد. در غیــر ایــن 
ــای  ــر پیامده ــد در براب ــورت نمی توانن ص
ــوی  ــی و معن ــی، اجتماع ــمانی، روان جس
ایــن مســئله اجتماعــی تــاب بیاورنــد. 
ــش  ــث افزای ــا باع ــی کرون ــروزه پاندم ام
ــای  ــان خانواده ه ــی درمی ــونت خانگ خش
ــا کســب  ــذا بایــد ب ایرانــی شــده اســت. ل
آگاهی هــای الزم پیرامــون ســازش بــا 
ــدازه ای  ــا ان ــروس، ت ــی از وی ــائل ناش مس
ــی  ــیب های اجتماع ــر آس ــود را دربراب خ

ــازند. ــاوم س مق

آگاهیبخشی
بــه  می تــوان  کــه  راه هایــی  از  یکــی 
ــرل  ــی را کنت ــائل اجتماع ــطه آن مس واس
ــب  ــودن مخاط ــرد، آگاه نم ــار ک ــا مه و ی
ــاری  ــر بیم ــه درگی ــی ک ــدف )گروه های ه
مختلــف  ابعــاد  از  هســتند(  کرونــا 
ــن  ــت. ای ــروس اس ــی وی ــئله اجتماع مس
ــی  ــچ آگاه ــه هی ــت ک ــت اس ــه درس نکت
ــا وجــود  ــروس کرون ــه وی ــی نســبت ب قبل
ــود  ــکان وج ــن ام ــا ای ــت، ام ــته اس نداش
داشــت، هنگامــی کــه نظــام ســالمت بــه 
ــروس  ــه وی ــت ک ــت یاف ــن دس ــن یقی ای
ــی  ــک پاندم ــا ی ــی ی ــک اپیدم ــا ی کرون
ــل  ــه طورکام ــردم ب ــرای م اســت، آن را ب
توضیــح مــی داد تــا آحــاد جامعــه بــه یــک 
ــا  ــی ب ــه رویاروی آگاهــی نســبی نســبت ب
ــری خــود  ــا درک بهت ــد و ب ــدا کنن آن پی
ــا  ــروس کرون ــای ناشــی ازوی ــا پیامده را ب

ــد. ــاق دهن انطب

توجهچندوجهی
ــا در  ــروس کرون ــیوع وی ــه ش ــی ک هنگام
جامعــه ایــران فراگیــر شــد، تمــام تمرکــز 
و  ســالمت جســمانی  برحفــظ  دولــت 
ــچ  ــد و هی ــس ش ــردم منعک ــی  م فیزیک
ــوان  ــه عن ــاد آن ب ــایر ابع ــه س ــی ب توجه
یــک مســئله اجتماعــی نشــد . امــروزه 
کوویــد-19 براقتصــاد تاثیــر گذاشــته، 
بــه  را  اصنــاف  و  از مشــاغل  بســیاری 
ــروس،  ــودی کشــانده اســت. وی ورطــه ناب
ســبک زندگــی انســان ها را بــه کلــی 
پاندمــی  امــروزه  اســت.  داده  تغییــر 
ــاد  ــث ایج ــود باع ــودی خ ــه خ ــا ب کرون
مســائل اجتماعــی جدیــد و یــا گســترش 
ــون،  ــر همچ ــی فراگی ــیب های اجتماع آس
تهدیــد  و  خانگــی  خشــونت  افزایــش 
اجتماعــی  و  روانــی  ســالمت  نمــودن 

ــت.  ــده اس ــه ش ــف جامع ــار مختل اقش

منابع:

)WHO(سایت سازمان بهداشت جهانی _

ــان:  ــه زنان/مؤلف ــی علی ــونت خانگ ــران، خش ــه در بح ــی مداخل ــددکاری اجتاع ــاب م _ کت

ــوم ــارات گیس ــه آرمان/انتش ــی زاده، فاطم ــین یحی حس

_ جزوه جامعه شناسی پزشکی دکرتاحمد کالته ساداتی

_ سایت شورای عالی انقالب فرهنگی

_ سایت شورای عالی فضای مجازی

_ کتاب مبانی جامعه شناسی/تالیف: آنتونی گیدنز/انتشارات دانشگاه تهران
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بخــش خالصــه منابــع

خالصه کتاب خشونت علیه کودکان
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خشــونت علیــه کــودکان از جنبه هــای مختلــف قابــل بحــث و بررســی اســت. بــدون شــک هیچ گونــه 
ــه  ــدون هیچ گون ــل و ب ــور کام ــه ط ــواع آن ب ــر نیســت و ان ــودکان توجیه پذی ــه ک ــر علی خشــونتی ب
ــا تبصــره ای در مجامــع بین المللــی رد شــده اســت. امــا در کشــورها و دولت هــای مختلــف  مــاده ی
ــه شــده  ــاط" پذیرفت ــت و انضب ــه "تربی ــه بهان ــا ب ــوان "ســنت" و ی ــه عن ــواع خشــونت ب برخــی از ان
ــی و روان شــناختی، در  ــم از جســمی، جنســی، عاطف ــودکان اع ــه ک ــر علی ــواع خشــونت ب اســت. ان

ــت. ــم پرداخ ــه آن خواهی ــل ب ــه تفصی ــه ب ــه در ادام ــد ک ــف رخ می ده ــای مختل موقعیت ه

محبوبه غنایی؛

مددکار اجتاعی، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت خدمات اجتاعی؛

دانشگاه عالمه طباطبایی

ــه  ــونت علی ــاب خش ــه کت خالص
ــودکان ک

2- خشونت علیه کودکان در محیط های آموزشی و مدارس:
خشــونت در مــدارس و محیــط آموزشــی بــر علیــه کــودکان بــه 
بهانــه تنبیــه و تأدیــب رایــج اســت. کلیــه انــواع خشــونت صــرف 
نظــر از ایــن کــه عامــل آن کــودکان )دانش آمــوزان( باشــند یــا 
بزرگســاالن )معلمــان و پرســنل مدرســه(، عواقــب و آثــار مخربی 
بــر روان کــودک گذاشــته و منجــر بــه کاهــش یادگیــری، ایجــاد 
ــل  ــه تحصی ــی از ادام ــه و بازدارندگ ــای منفعالن ــرس و رفتاره ت
می شــود. انــواع خشــونت در مــدارس می توانــد جنبــه جســمی، 
خشــونت مبتنــی بــر جنســیت، جنســی، روانــی )انــواع توهیــن 
و تحقیــر، طــرد، مســخره کــردن و ناســزا گفتــن و..(، زورگویــی، 
ــکا،  ــه امری اســتفاده از ســالح گــرم )در برخــی کشــورها از جمل
کانــادا و برخــی کشــورهای غــرب اروپــا کــه حمــل اســلحه مجــاز 

اســت(، داشــته باشــد.
ــرای  ــی داکار ب ــوب عملیات ــال 2000 چهارچ ــل س ــاه آوری در م
 )EFA( دســتیابی بــه شــش هــدف آمــوزش بــرای همــگان
ــن و  ــنگال تدوی ــوزش در داکار، س ــی آم ــن جهان ــط انجم توس
ــال 2006 در  ــوق در س ــه ف ــل پیمان نام ــد. در تکمی ــم ش تنظی
پیمان نامــه حقــوق کــودک، مــواردی بــه اهــداف آمــوزش بــرای 
همــگان اضافــه شــد. تاکنــون نیــز ســاالنه مــوارد الزم و باتوجــه 
ــزوده  ــه آن اف ــف ب ــورهای مختل ــه از کش ــای واصل ــه گزارش ه ب
ــازمان  ــودک س ــوق ک ــه حق ــارات کمیت ــر اظه ــا ب ــود. بن می ش
ــه،  ــد در پیمان نام ــاد جدی ــار مف ــدف از انتش ــد، ه ــل متح مل
الــزام دولت هــای عضــو ایــن توافقنامــه در زمینــه اتخــاذ فــوری 
ــواع  ــه ان ــه کنی کلی ــت و ریش ــرای ممنوعی ــی ب ــات مقتض اقدام
تنبیــه بدنــی، ســایر انــواع تنبیهــات بی رحمانــه و خشــونت آمیــز 
ــی،  ــات قانون ــوب اقدام ــن چهارچ ــودکان، تعیی ــز ک و تحقیرآمی
ــات  ــن اقدام ــی و همچنی ــش آگاه ــه افزای ــوط ب ــات مرب اقدام
آموزشــی، کــه دولت هــای عضــو موظــف بــه اتخــاذ آنــان 

هســتند، می باشــد )1(.

خشونتعلیهکودکانازابعادمختلفنیزقابلبررسیمیباشد.

1- خشونت علیه کودکان در خانه و خانواده: 
ــوه  ــوان بالق ــن ت ــا باالتری ــود، خانواده ه ــف موج ــق تعاری طب
را بــرای حمایــت و مراقبــت از کــودکان در برابــر انــواع 
ــد  ــن را دارن ــوان ای ــا ت ــن خانواده ه ــد. همچنی ــونت دارن خش
کــه کــودکان را بــرای حمایــت از خودشــان توانمنــد ســازند. 
ــی  ــاق بین الملل ــر و میث ــوق بش ــی حق ــه جهان ــق بیانی برطب
ــواده  در زمینــه حقــوق اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی، خان
ــن حــال  ــه اســت. در عی ــای جامع اساســی ترین و واحــد مبن
خانــواده می توانــد محلــی خطرنــاک بــرای کــودکان بــه 
ویــژه نــوزادان و کــودکان خردســال باشــد. خشــونت جســمی 
بی توجهــی  و  عاطفی-روان شــناختی  جنســی،  )فیزیکــی(، 
عمــدی در بســتر خانــواده رخ می دهــد. خشــونت علیــه 
ــواده در  ــراد خان ــن اف ــط نزدیک تری ــا توس ــودکان خصوص ک
ــم خصوصــی محســوب  ــواده حری ــه خان ــا ک برخــی فرهنگ ه
ــا و  ــق توســط دولت ه ــاق ح ــی احق ــود دارد، ول ــود وج می ش
ــواده  ــم خان ــتانه حری ــی، در آس ــر دولت ــون در ه ــان قان مجری
10ســال  زیــر  کــودکان  به طورکلــی  نمی شــود.  متوقــف 
ــرض  ــال در مع ــن 10-18 س ــودکان بی ــتر از ک ــیار بیش بس

ــد )1(. ــرار دارن ــی ق ــونت خانگ ــر خش خط
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ــان  ــر و پســر، زم ــا دخت ــان میلیون ه ــر جه در سراس
قابــل توجهــی از دوران رشــد خــود را تحــت مراقبــت، 
ــای  ــا نظام ه ــب و ی ــات مراق ــارت مقام ــرل و نظ کنت
بــا  مکان هایــی  در  می کننــد.  ســپری  قضایــی 
جملــه  از  جهــان  سراســر  در  متنــوع  نام هــای 
ــه  ــودکان، خان ــه ک ــدان، خان ــه فرزن ــگاه، خان پرورش
 . و...  تربیــت  و  اصــالح  کانــون  زنــدان،  مراقــب، 
کــودکان بــه دالیــل مختلفــی بــه ایــن مراکــز 
ســپرده می شــوند، از جملــه بی سرپرســت بــودن، 
بدسرپرســت بــودن، ناتوانــی جســمی، ذهنــی و روانــی 

ــی.  ــرم واقع ــه ج ــکاب ب ــا ارت ــی ب و کودکان
از آغــاز، مراکــز و مؤسســاتی کــه کــودکان  را در خــود 
ــرای نگهــداری  ــه عنــوان محلــی ب جــای می دهنــد ب
کودکانــی کــه مطلــوب نیســتند، ایجــاد شــدند. بنابــر 
ــه  ــه در آن ب ــه ک ــن موسس ــان اولی ــارات مورخ اظه
ــت  ــودکان بی سرپرس ــت از ک ــه مراقب ــاص ب ــور خ ط
در  میــالدی  ســوم  قــرن  در  می شــد،  پرداختــه 
ــوزادان  ــر ن ــرگ و می ــش م ــرای کاه ــتنطنیه و ب قس
ایجــاد شــده اســت. پــس از آن در قــرون وســطی در 
ــدون سرپرســت  ــودکان ب ــرای ک ــی ب ــا خانه های ایتالی
ســاخته شــد و ســپس در ســایر نقــاط اروپا نیــز ایجاد 
شــد. تعــداد و گســتردگی انــواع مراکــز و موسســات با 
صنعتــی شــدن و رشــد اســتعمار افزایــش یافــت و از 
ســویی تعــداد و میــزان محــالت فقیرنشــین، بیــکاری 
و جــرم نیــز افزایــش یافــت و در همیــن  زمــان تفکــر 
"نجــات کــودکان" فقیــر از خانواده هایشــان و حمایــت 
ــه  ــی ک ــد. درحال ــاد ش ــات ایج ــا در موسس از آن ه
ــرای  ــی ب ــا حت ــر دولت ه ــال حاض ــرور و درح ــه م ب
نوجوانــان بزهــکار و مجــرم نیــز بــه جــای حبــس  و 
ــند  ــن می باش ــکام جایگزی ــتجوی اح ــدان، در جس زن
ــرک  ــواده را ت ــون خان ــان، کان ــودکان و نوجوان ــا ک ت

نکننــد.
از عوامــل مؤثــر بــروز خشــونت در مراکــز و مؤسســات 

مراقبــت از کــودکان می تــوان بــه؛
ــودکان در  ــه ک ــبت ب ــان نس ــی کارکن ــداد ناکاف - تع
آن مراکــز، عــدم تخصــص الزم و عــدم گذرانــدن 
آموزش هــای مــورد نیــاز بــرای مراقبــان اشــاره کــرد. 
-عــدم وجــود پایــش و نظــارت کافــی و مســتمر بــه 

ایــن مراکــز 
خصوصــا  کــودکان  مختلــف  ســطوح  -اختــالط 
در مراکــز تأدیبــی بــه ایــن معنــا کــه کــودکان 
ــا همســاالنی کــه از نظــر ســن، جثــه،  آســیب دیده ب
ــای  ــا تفاوت ه ــا آن ه ــردی ب ــات ف ــایر خصوصی و س
ــداری  ــز و شــرایط نگه ــک مرک ــد در ی بســیاری دارن

می شــوند. مراقبــت  و 
ــا  ــاس تخمین ه ــال 2007 و براس ــای س ــق آماره طب
در حــدود 8 میلیــون دختــر و پســر در سراســر جهــان 
در مؤسســات و مراکــز مراقبتــی دولتــی و خصوصــی 
ــی  ــور( زندگ ــی آن کش ــازمان قضای ــوز از س ــا مج )ب
ــات انجــام شــده  ــج مطالع ــر اســاس نتای ــد. ب می کنن
مشــخص شــده کــه  میــزان خشــونت در مؤسســات و 

مراکــز مراقبــت 6 برابــر بیشــتر از میــزان خشــونت در 
مراقبــت توســط خانواده هــای جایگزیــن اســت و ایــن 
کــه کودکانــی کــه در مراقبــت گروهــی قــرار دارنــد 
۴ برابــر بیشــتر از کودکانــی کــه در مراقبــت مبتنــی 
بــر خانــواده هســتند در معــرض خطــر سوءاســتفاده 

جنســی قــرار دارنــد. 
ــد  ــر می رس ــایندی به نظ ــت ناخوش ــن وضعی ــا چنی ب
بایــد بــرای حــل ایــن نــوع از خشــونت پیشــنهاداتی 

را بــه کشــورهای جهــان ارائــه داد:
الــف( دولت هــا بایــد قــرار دادن کــودک را در مراکــز 
ــر  ــاره درنظ ــن راه چ ــوان آخری ــه عن ــات ب و مؤسس
بگیرنــد و از عــدم وجــود راه حل هــای جایگزیــن 

ــوند. ــن ش مطمئ
ب( دولت هــا بایــد از اســتخدام کارکنــان توانــا، آگاه، 
ــی در  ــداد الزم و کاف ــه تع ــص و ب ــد و متخص کارآم

مراکــز اطمینــان حاصــل کننــد.
ج( پلیــس، ســازمان های ارجاعــی، وکال، قضــات، 
ــد و  ــد دغدغه من ــان آن بای ــز و کارکن ــران مراک مدی

ــند. ــودک باش ــوزه ک ــائل ح ــه مس ــاس ب حس
بایــد دارای دادگاه هــای مخصــوص و  د(کشــورها 
تخصصــی حــوزه کــودک و نوجوانــان باشــند و نســبت 
بــه مســائل و نیازهــای کــودکان آگاه و حســاس 

ــند.  باش
ــتمر و  ــی مس ــارت و ارزیاب ــرل، نظ ــی، کنت ذ( بررس
منظــم پرونده هــای کــودکان پذیــرش شــده در 
مراکــز و راه حــل  مراقبتــی انتخــاب شــده بــرای آنــان 
و اطمینــان از درســتی آن و همچنیــن بررســی دیگــر 
ــر  راه حل هــای جایگزیــن، در زمان هــای مختلــف بناب

ــرد. شــرایط مقتضــی صــورت پذی
ر( ایجــاد فضایــی ایمــن و امــن کــه کــودکان بــدون 
ــر تالفــی مربیــان  ــدون اســترس مبتنــی ب تــرس و ب
ــان  ــای آن ــه رفتاره ــبت ب ــد نس ــن، بتوانن و مراقبی
ــا شــکایت از  ــه مســئول مربوطــه و ی اطالع رســانی ب

ــد. ــرد پرخاشــگر را انجــام ده ف
ــزی  ــالن و مرک ــه عام ــر علی ــات مؤث ــاذ اقدام ز( اتخ
کــه در آن نســبت بــه کــودک اعمــال خشــونت 

ــت. ــه اس ــورت گرفت ص
ــی و  ــات دولت ــز و مؤسس ــم از مراک ــی منظ ژ( بازرس
خصوصــی جهــت اطمینــان از وضعیــت رفتــاری 

ــودکان. ــا ک ــود ب موج
پیگیری هــای  و  خــروج  و  ورود  اطالعــات  و( 

ــونت دیده  ــودکان خش ــی ک ــی و حقوق قضای
ــود  ــداری ش ــت و نگه ــد ثب ــز بای در مراک

ــه  ــناد مربوط ــزوم، اس ــع ل ــا در موق ت
ــند. ــی باش ــی و بررس ــل دسترس قاب
ه( حمایــت و توانمندســازی والدین 

ــدن  ــل بازگردان ــه دلی ــودک ب ک
کــودک بــه والدیــن بــا توجــه 

بــه اهمیــت رشــد در فضــای 
خانــواده

3-خشونتعلیهکودکاندرمراکزمراقبتیومراکزقضایی/تأدیبی:
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 اعمــال خشــونت بــر علیــه کــودکان در هیــچ موقعیتــی قابــل پذیــرش نیســت امــا خشــونت 
درمحیــط کاری از همــه دشــوارتر اســت چراکــه حضــور کــودکان در محیــط کار، غیرقانونــی 
ــط  ــه محی ــودک اســت چــه رســد ب ــوق ک ــه حق ــان نام ــن و پیم ــا قوانی ــر ب اســت و مغای
ــش از 200  ــال 2007 بی ــار س ــق آم ــر طب ــال ب ــن ح ــونت آمیز. باای ــن و خش کاری ناام
ــرای انجــام  میلیــون کــودک کار شناســایی شــده اند کــه علیرغــم نداشــتن ســن قانونــی ب
کار، مشــغول بــه کار بــوده و بــا توجــه بــه شــرایط نامســاعد از نظــر ســنی، میــزان آگاهــی و 
روان شــناختی، احتمــال اینکــه در معــرض انــواع خشــونت و ســوءرفتار قــرار بگیرنــد، وجــود 
دارد. تمامــی اشــکال  کار کــودک، جــزء انــواع خشــونت علیــه کــودک در محیــط کار قــرار 

می گیــرد.
نــوع کار قــرار می گیــرد و در  بدتریــن  بــدون هیــچ قیــد و شــرط، در زمــره  کار 
طبقه بندی هــای بین المللــی بــه عنــوان بــرده داری و یــا قاچــاق انســان قــرار دارد.

کار در ازای بدهی والدین و یا اعضای خانواد نیز از دیگر انواع کار اجباری می باشد. 
کار در مناقشــات مســلحانه، فحشــا و هرزه نــگاری در مجامــع بین المللــی بــه عنــوان 

فعالیت هــای غیرمجــاز شــناخته می شــوند.
ــره  ــه مخاط ــودک را ب ــی ک ــی و اخالق ــایش، ســالمت جســمی، روان ــاه و آس ــه رف کاری ک
بیانــدازد چــه بــه علــت محیــط کار یــا ماهیــت کار، در زمــره کار خطرنــاک قــرار می گیــرد.
از جملــه راهکارهــای پایــان بخشــیدن بــه کار کــودکان، خصوصــا در محیط هــای پرخطــر 
وخشــونت آمیز، مشــارکت دادن کــودکان در تدویــن برنامــه کمکــی بــرای آنــان اســت. بدین 
ــن معضــل  ــرای حــل ای ــی ب ــددکاری اجتماع ــد از رویکــرد توانمندســازی م ــه بای ــا ک معن
اســتفاده نمــود. همچنیــن تحصیــل رایــگان و اجبــاری کــودکان ابتدایــی و راهنمایــی )دوره 
اول و دوم دبســتان(، بــرای پایــان بخشــی بــه ایــن وضعیــت، بســیار اثربخــش خواهــد بــود.
ــات  ــع آوری اطالع ــن، جم ــرای قوانی ــذاری، اج ــت گذاری، قانون گ ــد سیاس ــا بای در دولت ه
و پژوهــش بــا جدیــت بیشــتری در زمینــه خشــونت علیــه کــودکان در محیــط کار صــورت 

پذیــرد.

4-خشونتعلیهکودکاندرمحیطکار:



ــن  ــا ای ــت. ب ــونت نیس ــاری از خش ــه ای ع ــچ جامع هی
احتمــال روبــرو شــدن بــا خشــونت کــه توســط کــودکان 
ــع از  ــی جوام ــود در بعض ــال می ش ــا اعم ــه آن ه ــا علی ی
ســایر جوامــع بســیار بیشــتر اســت. بیشــتر کــودکان در 
ســنین 1۳ تــا 19 ســال در جامعــه در معــرض خشــونت 
ــط  ــونت در محی ــس خش ــی برعک ــد. یعن ــرار می گیرن ق
خانــه و خانــواده کــه بیشــتر، کــودکان کمتــر از 12 ســال 
ــل  ــه دلی ــوع از خشــونت ب ــن ن ــد، در ای ــر می کن را درگی
ــه کــردن در  ــه تجرب ــه و تمایــل ب خــروج نوجــوان از خان
ــد.   ــرار می گیرن ــونت ق ــواع خش ــرض ان ــاع، در مع اجتم

بســیاری از جوامــع بــا افزایــش ســوءمصرف مــواد مخــدر، 
الــکل و ســالح های گــرم، افزایــش قاچــاق کــودکان بــرای 
کار یــا اســتثمار جنســی، قــرار گرفتــن در مقابــل تصاویــر 
مســتهجن از طریــق رســانه های جهانــی و فــن آوری 
جدیــد اطالعــات و ارتباطــات، بــا خشــونت علیــه کــودکان 

در جامعــه دســت بــه گریبــان هســتند.
آســیب پذیری هــر کــودک در برابــر خشــونت در جامعــه 
بــا بــاال رفتــن ســن و رســیدن بــه بلــوغ و افزایــش میــزان 
ــد. خشــونت در  ــا دنیــای خــارج افزایــش می یاب تمــاس ب
ــه  ــت جامع ــودکان در موقعی ــان ک ــان در می ــر جه سراس
اتفــاق می افتــد اگــر چــه در مناطــق شــهری دچــار 
ــرای  ــت و ب ــر اس ــایع تر و رایج ت ــوع ش ــن موض ــر، ای فق
وجــود  بــه  می تــوان  مناطقــی  چنیــن  ویژگی هــای 
ــش  ــلوغی بی ــکن، ش ــب مس ــت نامناس ــکاری، وضعی بی
ــاری  ــی و شرمس ــن آموزش ــتانداردهای پایی ــد و اس از ح

ــود.  ــاره نم ــی اش اجتماع
ــرو  ــا آن روب ــه ب ــودکان در جامع ــه ک ــونتی ک ــواع خش ان
جنســی،  جســمی،  خشــونت  از  عبارتنــد  می شــوند 
جنســیتی، عاطفــی و روانــی و اهمــال و... خشــونتی کــه 
ــرای  ــف ب ــس مخال ــا جن ــک و دوســتی ب ــط نزدی در رواب

نوجوانــان اتفــاق می افتــد. 
از جملــه کودکانــی کــه بــا احتمــال بســیار بــاالی مواجهه 
بــا خشــونت در جامعــه روبــرو هســتند، کــودکان خیابانی، 
ــی کــه  ــه اقلیت هــای قومــی، کودکان ــق ب ــان متعل نوجوان
در اردوگاه هــای پناهنــدگان یــا آوارگان بــه ســر می برنــد 
ــی می شــوند و  ــا آدم ربای ــی قاچــاق ی ــی کــه قربان و آنهای
ــا  ــا همســاالن ی ــط جنســی ب ــه رواب ــان در ورود ب نوجوان

بزرگســاالن مــی باشــند.
ــه  ــونت در جامع ــروز خش ــه ب ــه ب ــی ک ــه عوامل از جمل

می کنــد: کمــک 
ــوط  ــل مرب ــودکان، عوام ــی ک ــردی و خانوادگ ــل ف عوام
ــرم  ــالح گ ــه س ــی ب ــت )دسترس ــت و وضعی ــه موقعی ب
ــدر،  ــواد مخ ــکل، م ــه ال ــی ب ــرایط دسترس ــرد، ش و س
ــاری  ــه اجب ــا و...(، تخلی ــی و فض ــط فیزیک ــرایط محی ش
ــی دارد  ــب منف ــان آن عواق ــه قربانی ــرای کلی ــکن ب مس
ــان  ــه و خیاب ــان آواره کوچ ــودکان. آن ــرای ک ــژه ب ــه وی ب
ــاص و  ــای خ ــت در گروه ه ــه عضوی ــوند و در نتیج می ش
ــات  ــی و مناقش ــوب و ناآرام ــرایط آش ــته بندی ها، ش دس
مســلحانه، شــهری شــدن جامعــه، فقــر و نابرابــری و بــه 
حاشــیه رانــده شــدن اجتماعــی از جملــه مــواردی اســت 
کــه باعــث می شــود کــودک در معــرض خشــونت از 

ــرد. ــرار  گی ــه ق ســوی جامع

جامعــه در کــودکان علیــه 5-خشــونت
)جوامعمحلیوشهری(:
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ــه و  ــودکان در خان ــه ک ــمی/فیزیکی علی ــونت های جس 1-1(خش
ــواده: خان

الف( خشونت فیزیکی مرگبار مانند قتل: 
ــات و  ــج مطالع ــه از نتای ــد ک ــل متح ــازمان مل ــار س ــق آم ــر طب ب
پژوهش هــای صــورت گرفتــه در اکثــر کشــورهای جهــان حاصــل 
ــر 10ســال توســط  ــل کــودکان زی شــده اســت،  76 درصــد از قت
ــا دوســت پســر  ــر ی ــودک و دوســت دخت ــده ک ــا پدرخوان ــادر ی م

ــد. ــاق می افت ــودک اتف ــن ک ــی از والدی یک
برخــی از انــواع قتــل کــودکان در خانــواده در پــی مســائل حیثیتــی 
و تجــاوز، توســط فــرد متجــاوز )کــه از اعضــای خانــواده و نزدیــکان 

ــد. ــد(، رخ می ده می باش
)این مورد در مبحث خشونت جنسی بررسی می شود(. 

ب( خشونت فیزیکی غیرمرگبار مانند تنبیه شدید بدنی:
ــیلنگ،  ــل ش ــیء مث ــیله ش ــا بوس ــا و ی ــت، پ ــا دس ــک زدن ب کت

ــوزاندن و... ــوب، س ــاب و چ ــیم، طن س
1-2(بی توجهی علیه کودکان در خانه و خانواده

بی توجهــی، یکــی از دالیــل اصلــی مــرگ و میــر و بیماری کــودکان 
ــن در  ــت والدی ــدم موفقی ــی ع ــی یعن ــت. بی توجه ــال اس خردس
ــی  ــمی و عاطف ــای جس ــن نیازه ــرای تأمی ــودک ب ــت از ک مراقب
کــودک درحالیکــه منابــع، دانــش و دسترســی بــه خدمــات را بــرای 
تأمیــن ایــن نیازهــا داشــته باشــند و یــا عــدم موفقیــت در مراقبــت 

ــر قرارگرفتــن در معــرض خطــر. از کــودک در براب
ــیاری از کشــورهای  ــده در بس ــام ش ــای انج ــات و پژوهش ه مطالع
توســعه یافته صنعتــی نشــان می دهــد کــه خشــونت و بی توجهــی 

بــا یکدیگــر ارتبــاط مســتقیم دارنــد.
طــی تحقیقــات بــه عمــل آمــده در هندوســتان در زمینــه تفــاوت 
ــبت  ــران نس ــدان، دخت ــه فرزن ــبت ب ــال کاری نس ــیتی و اهم جنس
ــد.  ــه می کنن ــتری را تجرب ــال بیش ــی و اهم ــران بی توجه ــه پس ب
ــه  ــران نســبت ب ــا نشــان می دهــد کــه دخت ــه آماره ــن زمین در ای

ــوند. ــه می ش ــادر تغذی ــیر م ــا ش ــر ب پســران کمت
1-۳(خشونت جنسی علیه کودکان در خانه و خانواده

الــف( بیشــتر کــودکان تجربــه خشــونت جنســی در خانــه را گزارش 
ــان  ــرای خودش ــت ب ــن اس ــه ممک ــی ک ــون از اتفاق ــد چ نمی کنن
باعــث  و می ترســندکه  دارنــد  بیفتــد هــراس  و خانواده شــان 
ــا را طــرد  ســرافکندگی و شرمســاری شــوند و ممکــن اســت آن ه
کننــد و یــا اصــال حرفشــان را بــاور نکننــد . حتــی بزرگســاالن نیــز 
اگــر چنیــن موضوعــی را متوجــه شــوند آن را گــزارش نمی دهنــد. 
ــاش  ــد و آن را ف ــی را دارن ــونت جنس ــه  خش ــه تجرب ــرانی ک پس
می کننــد ممکــن اســت ضعیــف و بی بهــره از صفــات و خصلت هــای 
ــاش  ــه خشــونت جنســی را ف ــی ک ــی شــوند و دختران ــه تلق مردان
ــواده متهــم و ســرزنش شــوند و  ــد ممکــن اســت توســط خان کنن
حتــی مــورد ضــرب و شــتم قــرار گیرنــد یــا حتــی در ایــن مســیر 

کشــته شــوند.
بیشــترین عامــالن خشــونت جنســی علیــه دختــران اعضــای مذکــر 
ــدران و  ــی، پ ــدران ناتن ــپس پ ــی( و س ــرادر، عمو/دای ــواده )ب خان
اعضــای مؤنــث خانــواده هســتند. دوســتان مذکــر خانــواده نیــز بــه 

ــده اند.  ــی ش ــونت معرف ــل خش ــوان عام عن
ب( ازدواج اجبــاری )کــودک همســری( نیــز جــزء دســته خشــونت 

جنســی علیــه دختــران قــرار می گیــرد.
ــورهای  ــا در کش ــیاری فرهنگ ه ــه در بس ــران ک ــه دخت ج( ختن
دنیــا اجــرا می شــود، بــدون شــک یکــی از انــواع خشــونت جنســی 

علیــه دختــران اســت.
1-۴( خشونت روانی علیه کودکان در خانه و خانواده

بی توجهــی،  و  جنســی  جســمی،  خشــونت های  انــواع  کلیــه 
ــونت  ــردارد. خش ــز درب ــناختی نی ــیب های روان ش ــات و آس صدم
ــی،  ــی عاطف ــن، بی توجه ــورت توهی ــه ص ــت ب ــن اس ــی ممک روان
منــزوی کــردن کــودک، تمســخر و تحقیــر، طــرد کــردن و...  باشــد 
کــه تأثیــر مخربــی بــر رشــد روانشــناختی و آرامــش خاطــر یــک 
ــوع  ــن ن ــی از ای ــیوع دقیق ــزان ش ــار و می ــه آم ــودک دارد. البت ک
ــه  جــز  ــدارد ب ــه دلیــل ماهیــت آن در جهــان وجــود ن خشــونت ب
ایــن کــه اعمــال آن معمــوال بــا دیگــر انــواع خشــونت همــراه اســت. 
خشــونت روانــی بــه تنهایــی بیشــتر کاربــردی مشــابه تنبیــه دارد. 

بررسیعمیقمبحثخشونتعلیهکودکاندرخانهوخانواده:
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معریف مراکز خدمات رسان 
حوزه خشونت خانیگ

معریف فیلممعریف کتاب

بخــش معرفــی منابــع و مراکــز 
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مراکــز خدمات رســان 
حــوزه خشــونت خانگــی

1. اورژانس اجتماعی
ــردم، حــل و  ــای م ــه نیازه ــرای پاســخگویی ب ــه ای ب ــر جامع در ه
ــرح  ــه ط ــود ک ــرا می ش ــی اج ــا برنامه های ــکالت آنه ــش مش کاه
آنهــا می توانــد بــر اســاس شــرایط، نیازهــا و اهــداف جوامــع 
در  برنامه هــا  ایــن  از جملــه  اجــرا شــود.  متفــاوت  مختلــف، 
ــه تحــت نظــر ســازمان  ــس اجتماعــی" اســت ک ــا "اورژان کشــور م
ــه  ــامل مداخل ــه ش ــن برنام ــد. ای ــانی می کن ــتی خدمات رس بهزیس
ــس  ــز اورژان ــی )مرک ــی و اجتماع ــردی، خانوادگ ــای ف در بحران ه
ــیار  ــم س ــی )12۳(، تی ــس اجتماع ــن اورژان ــط تلف ــی(، خ اجتماع
اورژانــس اجتماعــی )خدمــات اجتماعــی ســیار( و پایــگاه اورژانــس 

ــت. ــی( اس ــات اجتماع ــگاه خدم ــی )پای اجتماع
از جملــه مهم تریــن اهــداف آن شــامل کنتــرل و کاهــش بحران هــای 
ــرار دادن خدمــات  فــردی- خانوادگــی و اجتماعــی، در دســترس ق
تخصصــی و اورژانســی ســازمان بهزیســتی بــه آحــاد جامعــه، ارتقــاء 
توانمندی هــای افــراد در معــرض آســیب و آســیب دیــده اجتماعــی 
جهــت مقابلــه بــا مســائل اجتماعــی در شــرایط بحرانــی از طریــق 

ارائــه خدمــات تخصصــی و بــه موقــع و... می باشــد.
ــرا  ــی و اج ــی طراح ــدف مختلف ــای ه ــرای گروه ه ــه ب ــن برنام ای
شــده اســت. افــرادی کــه مــورد خشــونت خانگــی واقــع شــده اند، 
ــه گروه هایــی هســتند کــه  ــده از جمل همســران و کــودکان آزار دی
ــرادی  ــد. اف ــره  گیرن ــی به ــس اجتماع ــات اورژان ــد از خدم می توانن
ــماره  ــا ش ــد ب ــوند، می توانن ــی می ش ــونت خانگ ــار خش ــه دچ ک
تلفــن 12۳ تمــاس گرفتــه و یــا بــه مراکــز اورژانــس اجتماعــی در 
ــد  ــا همانن ــایر نهاده ــن س ــد. همچنی ــه کنن سراســر کشــور مراجع
ــوارد  ــی و ... م ــروی انتظام ــتی، نی ــز بهزیس ــی، مراک ــع قضای مراج
مشــاهده شــده در ایــن خصــوص را می تواننــد بــه اورژانــس 

ــد. ــاع دهن ــی ارج اجتماع
خدمــات آنهــا شــامل مــددکاری اجتماعــی، روان شناســی، تربیتــی، 
ــا  ــه صــورت ســرپایی ی ــه ب ــی، فرهنگــی، آموزشــی اســت ک حقوق

ــود. ــه می ش ــداری ارائ نگه
2. خانه های امن

از جملــه مراکــز دیگــری کــه بــه عنــوان ســرپناهی بــرای همســران 
ــه در  ــتند ک ــن« هس ــای ام ــوند »خانه ه ــوب می ش ــده محس آزاردی
ایــران توســط ســازمان بهزیســتی بعــد از ســال 1۳9۳ ایجــاد شــد. 
ــه گفتــه می شــود کــه  ــه مکانــی محرمان ــا ســرپناه، ب ــه امــن ی خان

بــرای پنــاه گرفتــن افــراد از عوامــل خطرســاز ماننــد خشــونت های 
ــه  ــونت علی ــیوع خش ــه ش ــی ک ــود. محالت ــتفاده می ش ــی اس خانگ
زنــان در آنهــا بیشــتر وجــود دارد در مناطــق مختلــف کشــور 
ــن شناســایی، در حــال حاضــر  ــه ای ــا توجــه ب شناســایی شــده و ب
22 خانــه امــن ایجــاد شــده  کــه از ایــن تعــداد 15 خانــه امــن در 
اختیــار بخــش خصوصــی و 7 خانــه امــن در اختیــار بخــش دولتــی 

قــرار دارد. 
هــدف کلــی ایــن طــرح حمایــت و توانمندســازی زنان و دختــران در 
معــرض خشــونت یــا خشــونت  دیــده اســت. ایــن افــراد می تواننــد 
ــورت  ــه ص ــی )12۳( ب ــس اجتماع ــا اورژان ــاس ب ــیله تم ــه وس ب
ــرش شــوند.  ــد و پذی ــه کنن ــه خانه هــای امــن مراجع خودمعــرف ب
ــودک آزاری،  ــن ســامانه، ک ــق ای ــد از طری ــراد می توانن ــن اف همچنی
همســرآزاری و ... را اطالع رســانی کننــد. کارشناســان خدمــات 
اجتماعــی بــا خودروهــای مخصــوص بــه درب منــزل فــرد در 
معــرض خشــونت، مراجعــه و شــرایط را بررســی  می کننــد. در ایــن 
اقــدام، مــددکار اجتماعــی بــه همــراه مشــاور در ابعــاد روان شناســی، 
خانــواده و ... بــه بررســی شــرایط موجــود می پردازنــد. الزم بــه ذکــر 
ــای  ــت در خانه ه ــت موق ــرای اقام ــی ب ــر زن و کودک ــه ه اســت ک
امــن بــه دســتور قضائــی نیــاز دارد. همچنیــن زنــان و کودکانــی کــه 
از عــدم امنیــت روانــی در منــزل رنــج می برنــد بایــد بــا مراجعــه بــه 
دادگاه حکــم نگهــداری فرزنــد را بــه مرکــز ارائــه کننــد تــا بتواننــد 

اقامــت داشــته باشــند.
ــات  ــون خدم ــی همچ ــا اقامت ــرپایی ی ــات س ــن خدم ــای ام خانه ه
تخصصــی مــددکاری اجتماعــی، روان شناســی، بهداشــتی و درمانــی، 
ــه  ــتغال ارائ ــوزی و اش ــه آم ــی، حرف ــی، آموزش ــی، فرهنگ حقوق
می کننــد کــه مراجعــان پــس از دریافــت خدمــات تخصصــی مــورد 

ــز ترخیــص می شــوند.  ــه شرایطشــان از مرک ــا توجــه ب ــاز و ب نی
ــده  ــان خشــونت دی براســاس دســتور العمل ســازمان بهزیســتی، زن
ــی  ــن زندگ ــه ام ــد در خان ــاه می توانن ــی ۴ م ــا 2 ال ــد روز ت از چن
ــرای  ــرایط ب ــه ش ــد ک ــم تخصصــی تشــخیص ده ــر تی ــد و اگ کنن
بازگشــت ایــن فــرد بــه خانــه فراهــم نیســت و ممکــن اســت زن بــه 
همــراه فرزنــد، امنیــت جســمی و روانــی نداشــته باشــند، ایــن دوره 
ــواده  ــای خان ــت فض ــد امنی ــه، تأیی ــد. در نتیج ــد ش ــد خواه تمدی
بــرای ترخیــص مراجعــان توســط تیــم تخصصــی، مــالک ترخیــص 

ــت. ــن اس ــای ام ــراد از خانه ه اف

سیده کیمیا سید؛

دانشجوی کارشناسی رشته مددکاری اجتاعی؛

دانشگاه خوارزمی

بوژان
مرداد 1400

فصلنامــه علمــی تخصصــی
اول دوره  اول،  شــاره 
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۳. خانه خورشید
ــران  ــار ته ــه دروازه غ ــاه 1۳85 در محل ــن م ــید از بهم ــه خورش خان
ــناخته  ــزی ش ــن مرک ــوان اولی ــه عن ــرد و ب ــاز ک ــود را آغ ــت خ فعالی
ــت و  ــان، حمای ــاد زن ــیب اعتی ــش آس ــال کاه ــه دنب ــه ب ــود ک می ش

ــود.  ــان ب ــه آن ــات ب ــه خدم ارائ
هــدف اصلــی خانــه خورشــید کاهــش آســیب های فــردی و اجتماعــی 
ســوء مصرف کننــدگان مــواد مخــدر و بیماری هــای ناشــی از آن 

بــرای زنــان مصــرف کننــده اســت.
گــروه هــدف خانــه خورشــید عــالوه بــر زنــان آســیب دیــده از مصــرف 
مــواد مخــدر، زنــان بی خانمــان و کارتن خــواب، زنــان نیازمنــد 
ــه و آســیب دیده از خشــونت های  خدمــات حمایتــی و اجتماعــی محل
خانگــی نیــز می باشــد. در ایــن راســتا خانــه ی خورشــید برنامه هایــی 
از قبیــل افزایــش ســطح ســالمت جســمی و روحــی مراجعــان، 
افزایــش ســطح بهداشــت فــردی و تغذیــه آنــان، افزایــش حمایت هــای 
ــا  ــودکان آنه ــان و ک ــی مراجع ــود ســطح زندگ ــت بهب ــی جه اجتماع
ــد مشــاوره و  ــگان مانن ــه صــورت رای ــی ب ــن خدمات و ... دارد. همچنی
روان شناســی، خدمــات مــددکاری اجتماعــی پزشــکی، دندان پزشــکی، 
ــتغال زایی و ...  ــغلی و اش ــی ش ــی، مهارت آموزش ــکی، آموزش روان پزش

ــود. ــه می ش ارائ
ــی  ــان، مراحل ــرای درم ــل ب ــالم تمای ــه و اع ــس از مراجع ــان پ مراجع
همچــون تشــکیل پرونــده و ثبــت اطالعــات جامــع، بررســی وضعیــت 
ــس  ــد و پ ــی می کنن ــاوره ها را ط ــا و مش ــام آزمایش ه ــمانی، انج جس
از آن مشــمول دریافــت خدمــات درمانــی و اجتماعــی می شــوند. ایــن 
ــران و  ــا، همس ــت و خانواده ه ــان نیس ــرای مددجوی ــاً ب ــات صرف خدم

ــرد. ــر می گی ــز در ب ــا را نی کــودکان آنه

۴. موسسه خیریه آتنا
ــت  ــی اس ــی و غیرانتفاع ــه ای غیردولت ــا موسس ــه آتن ــه خیری موسس
کــه از دی مــاه ســال 1۳9۳ در جهــت پیشــگیری و مداخلــه در 
ــران،  ــان و دخت ــازی زن ــدف توانمندس ــا ه ــی ب ــیب های اجتماع آس
ــت.  ــوده اس ــت نم ــه فعالی ــروع ب ــتی ش ــازمان بهزیس ــر س ــت نظ تح

ــه  ــدف موسس ــروه ه ــران، گ ــان و دخت ــی زن ــی تمام ــورت کل ــه ص ب
ــه و  ــان پیشــگیری، مداخل ــداف آن ــن اه ــه مهم تری می باشــند. از جمل
پیگیــری در حوزه هــای ازدواج زودهنــگام، کارآفرینــی، اشــتغال زنــان 
ــان  ــوار و خشــونت علیــه زن ــان سرپرســت خان و دختــران، اعتیــاد، زن

می باشــد.
آتنــا ســه واحــد اصلــی آمــوزش، پژوهــش و حمایــت و توانمندســازی 
دارد. همچنیــن دارای پنــج واحــد اجرایــی امــور حقوقــی، امــور مالــی، 
روابــط عمومــی و تبلیغــات، داوطلبــان و جــذب منابــع اســت. واحــد 
ــجویان  ــراد، دانش ــوم اف ــه عم ــوزش ب ــدف آم ــا ه ــا ب ــوزش در آتن آم
رشــته های مرتبــط و فعالیــن حوزه هــای اجتماعــی در جهــت اهــداف 
موسســه انجــام می شــود تــا خــود اعضــای مرکــز و ســایر افــراد، بــه 

صــورت علمــی و تخصصــی آمــوزش ببیننــد.
ــورد  ــا م ــا انته ــدا ت ــه از ابت ــای موسس ــش، پروژه ه ــد پژوه در واح
بررســی و ارزیابــی علمــی قــرار گرفته و کیفیــت و اثربخشــی مداخالت 
ــتیبانی از  ــت و پش ــا حمای ــود. ب ــی می ش ــی ارزیاب ــددکاران اجتماع م
پایان نامه هــا و پروژه هــا، حلقــه ارتبــاط مرکــز بــا دانشــگاه ها و 
موسســات علمــی، تحقیقاتــی و آموزشــی شــکل می گیــرد. همچنیــن 
ــه راهکارهــا و طرح هــای اثربخــش  بررســی ریشــه های معضــالت، ارائ

جهــت حــل معضــالت بــر عهــده واحــد پژوهــش اســت.
ــه  ــازی اســت ک ــت و توانمندس ــی موسســه، بخــش حمای ــد اصل واح
تمــام خدمــات و حمایت هــای مرکــز از خانواده هــای تحــت پوشــش، 
توســط کمیته هــای متعــدد انجــام شــده و واحــد آمــوزش و پژوهــش 
بازوهــای کمکــی آن محســوب می شــوند تــا مداخــالت انجــام گرفتــه 
ــوده  ــوردار ب ــبی برخ ــی مناس ــت و اثربخش ــش از کیفی ــن بخ در ای
ــای  ــود. کمک ه ــا ش ــراد و خانواده ه ــازی اف ــه توانمندس ــر ب و منج
ــتیبانی  ــت پش ــازی جه ــت و توانمندس ــد حمای ــز در واح ــی نی مردم
ــان و خانواده هــای  ــه دســت مددجوی خدمــات کمیته هــای مختلــف ب
ــددکاری  ــه م ــامل 7 کمیت ــد ش ــن واح ــد. ای ــش می رس ــت پوش تح
اجتماعــی و ســالمت روان، پزشــکی، امدادرســانی، حقوقــی ، آمــوزش 

ــت. ــت اس ــات فراغ ــوزی و اوق ــتغال زایی و مهارت آم ،اش
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زنــان نیمــی از جمعیــت کل جهــان را تشــکیل می دهنــد. امــا برخالف 
ــورهای  ــوز کش ــان، هن ــوق زن ــاالن حق ــبانه روزی فع ــای ش تالش ه
ــان  ــه آن ــث آســیب های بســیاری علی ــرد ســاالری باع ــا م بســیاری ب
ــردان،  ــن م ــا همی ــد. ام ــردان برمی آین ــان، م ــان زن ــوند. از دام می ش
ــو  ــن تاب ــت ای ــد. در نهای ــس دوم می انگارن ــف و جن ــان را ضعی ایش
ــرای همــه  ــری ب ــن شکســته شــده و آزادی و براب ــره زمی در تمــام ک

ــد. ــت می آی بدس
زنــان در برخــی ســرزمین ها بیشــتر در معــرض خطــر هســتند، 
ــه طــور مــدام درگیــر جنــگ و  ناامنــی  ــژه کشــورهایی کــه ب ــه وی ب
ــان افغانســتانی  هســتند. یکــی از ایــن کشــورها افغانســتان اســت، زن
ــر دوش  ــج آور زندگــی در بحــران را ب ــار رن ــده شــوند ب ــی آنکــه دی ب

می کشــند.
ــا زندگــی زنانــی را  ــد حســینی در ایــن کتــاب تــالش می کنــد ت خال
روایــت کنــد کــه دیــده نمی شــوند امــا در حقیقــت آنــان هســتند کــه 

بیشــترین آســیب را از جنــگ، خشــونت و جهــل می بیننــد. 
این زنان هستند که قربانی جنگ و موشک  می شوند.

خورشــید  هــزار  روایــت 
مریــم  دربــاره  تابــان، 

ــد  ــه چن ــت ک ــل اس ــام جلی ــه ن ــردی ب ــر م ــم دخت ــت. مری و لیالس
ــی دور از  ــادرش جای ــد می باشــد. او و م همســر دارد و بســیار ثروتمن
پــدرش زندگــی می کننــد. مریــم هنــوز کوچــک اســت کــه مــادرش 
ــزد  ــدرش و ن ــه  پ ــه خان ــود ب ــور می ش ــد و مجب ــت می ده را از دس
بــه  پانزده ســالگی مجبــور  را در  او  بــرود. آن هــا  نامادری هایــش 
ــنتی اســت  ــدت س ــردی به ش ــه م ــم ک ــد. همســر مری ازدواج می کنن
ــایه اند  ــواده ای همس ــا خان ــا ب ــل آن ه ــرد. در کاب ــل می ب ــه کاب او را ب
ــم اســت و  ــدر لیــال معل ــد. پ ــام لیــال دارن ــه ن ــر کوچکــی ب کــه دخت
ــی  ــان یک ــد. روزی در جری ــاب می آین ــن فکر به حس ــواده ای روش خان
از بمباران هــای کابــل خانــه  ایــن خانــواده از بیــن مــی رود و لیــال تنهــا 
بازمانــده  ایــن حادثــه اســت. مریــم کــه حــاال زنــی میان ســال اســت، 
ــت،  ــا سرنوش ــرد ام ــده می گی ــر عه ــک را ب ــر کوچ ــتاری دخت پرس
ــه  ــد. دردی ک ــم می زن ــن دو زن رق ــرای ای ــی را ب ــای دردناک روزه

ــت. ــار اس ــونت ب ــار خش ــده از رفت برآم

ــید  ــزار خورش ه
تابــان، پشــت ابــر
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ــر  ــا آن درگی ــا ب ــه م ــه جامع ــم ک ــی مه ــی از مســاله های اجتماع یک
اســت، خشــونت خانگــی علیــه زنــان اســت. هــر نــوع اقــدام 
ــان  ــی زن ــا روان ــی، جنســی ی ــه آســیب بدن ــه منجرب خشــونت آمیز ک
شــود یــا احتمــال بــروز آن زیــاد باشــد، بــرای ایشــان رنــج آور بــوده 
یــا بــه محرومیــت اجبــاری از آزادی فــردی و اجتماعــی آنــان منجــر 
ــه  ــز ب ــم قرم ــود. فیل ــوب می ش ــان محس ــه زن ــونت علی ــردد، خش گ
ــردازد و  ــی می پ ــونت خانگ ــد خش نق
ــه  ــد ک ــت می کن ــی را روای داســتان زن
همســری بــددل و شــکاک دارد، از 
ــرد  ــج می ب ــاری اعصــاب و روان رن بیم
ــرار  ــورد آزار ق ــرش را م ــدام همس و م
ــور  ــه زن مجب ــی ک ــا جای ــد. ت می ده
ــز  ــود. قرم ــرش می ش ــل همس ــه قت ب
واقعــی  داســتان  یــک  اســاس  بــر 

ــت.  ــده اس ــاخته ش س
خالصه داستان:

ــرده  ــوت ک ــرش ف ــه همس ــتي ک هس
ــا  ــر کوچــک دارد ب ــک دخت اســت و ی

ــام ناصــر ازدواج مي کنــد. ناصــر مــرد بدبینــي  ــه ن مــردي ثروتمنــد ب
ــه هســتي شــک دارد. او را مــورد ضــرب و شــتم  اســت و همیشــه  ب
ــا  ــد ب ــالق مي کن ــاي ط ــتی تقاض ــه هس ــار ک ــر ب ــد و ه ــرار مي ده ق
معذرت خواهــي و ابــراز عشــق، او را بــه خانــه بــاز مي گردانــد. تــا ایــن 
کــه یــک  بــار، هســتي تصمیــم قطعــي بــرای طــالق مي گیــرد. ناصــر 
ــتي  ــاندن هس ــا کش ــرد و ب ــروگان مي گی ــرش را گ ــدي دخت ــا ترفن ب
ــد.  ــی مي کن ــرش، او را زندان ــک خواه ــه کم ــادرش و ب ــه م ــه خان ب
ــر  ــود. ناص ــوش مي ش ــه بیه ــد ک ــک مي زنن ــوري وی را کت ــا ط آن ه
ــرش را  ــت، خواه ــرده اس ــتي م ــد هس ــر مي کن ــتباه فک ــه اش ــه ب ک
ــاًل  ــه قب ــتي ک ــد. هس ــرار مي کن ــد و ف ــد، او را مي کش ــر مي دان مقص
بــا دختــرش از خانــه ي مــادر ناصــر گریختــه بــود بــه دادگاه مــي رود 
و بــه طــور غیابــي طــالق مي گیــرد. بعــد از چنــدي ناصــر دوبــاره بــه 
ســراغ هســتي مي آیــد تــا او را بکشــد، ولــي هســتي در دفــاع از خــود 

او را مي کشــد.
بازیگــران  از  و  شــده  ســاخته   1۳77 ســال  در  فیلــم  ایــن 
فروتــن،  محمدرضــا  تهرانــی،  هدیــه  بــه  می تــوان  آن 
امیرســلیمانی، کمنــد  شــریعتی،  پیمــان  ســلطانی،   شــهره 

سعید پیردوست و… اشاره کرد. 
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