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  دکتر سونیا اویسی  ،  متخصص بهداشت مادر و کودك  ، هیئت علمی گروه پزشکی اجتماعی  :جري پروژه م

  دکتر وثوق  ناظر طرح  : 
  دکتر محبی فر  ، دکتري مدیریت خدمات بهداشتیپیام گزار سالمت :  

 دایب -شکده دندانپزشکیدان EDOکارشناس  –ي دیفاطمه سف-مدیر گروه پزشکی اجتماعی –یدکتر احمد آفاق همکاران اصلی پروژه:
  کارشناس معاونت فرهنگی - ینیحسریم

  خالصه پروژه

 .کامل، جسمی، روانی، و اجتماعی می داند که با مفهوم نبود بیماري یا ناتوانی متفاوت است* رفاهسالمت را حالت   )WHO(سازمان جهانی بهداشت
:  شده است انیب نیچن  خشونت  فیتعردر الم و کارآمد در آن اجتماع میسر نمی باشدترقی و پویایی و اعتالي هر جامعه اي جز داشتن عناصر و اعضایی س

 ، بیآس  منجر به  که ، تیجمع ای  گروه  کی  هیعل ای گر،ید  يفرد ، شیبر ضد خو ز،یدآمیتهد ای  یواقع  صورت به ، یکیزیف  قدرت ای روین  يکاربرد عمد«
   »دهد.  شیافزا اریبس راموارد   نیا  احتمال  آنکه ایفقر گردد، و  ای  توسعه  عدم ، یروانشناخت  ، صدمه مرگ

مدت زمان طوالنی است که خشونت مورد غفلت : « است در بخشی از بیانیه مدیر کل سازمان جهانی بهداشت در خصوص خشونت چنین عنوان شده 
اسخی واکنشی بوده است . زمان آن رسیده که براي دستیابی به سالمت همگانی بوده و پاسخ اجتماعی به آن بیش از آنکه به پیشگیري بیانجامد ، پ

   »عمومی ، تالشی در جهت پیشگیري و درمان خشونت و عواقب آن به عمل آید .
ه تیم پروژه و کمیت قرار گرفتند. یمطالب مورد بررس يمعتبر جهت جمع اور يتهایساو است. بوده  Review Article کیفی مطالعه از نوعروش:  

ذینفعان این برنامه شامل حقوقدان: مجموعه در مرحله دوم طی جلساتی که این کمیته برگزار نمود ، راهبردي با توجه به آنالیز ذي نفعان تشکیل شد. 
ستی :بخش دادستان عمومی وانقالب مرکز قزوین ( به همراه شوراي حل اختالف استان) روحانیون : سازمان تبلیغات اسالمی. آموزش وپرورش، بهزی

ن معاونت اجتماعی ، نیروي انتظامی ،کانون اصالح وتربیت، صدا وسیما است. پیش نویس وضعیت خشونت باتوجه به مستندات موجود و نظرات خبرگا
 اشته شد و)    گذFGDمتمرکز ( یبه بحث گروه نفعانیبا حضور ذوم  مباحث سمرحله  درتهیه و در جلسات تیم پروژه تکمیل گردید و در نشست هایی 

  شد. پیشنهاد یطراحباتوجه به امکانات موجود کشور  سیاستی  یمداخالت
  کرد: میو خشونت در جامعه تقس یتوان به دو دسته عمده خشونت خانگ یرا م خشونتنتایج:  بررسی ها نشان می دهد 

شامل خشونت نسبت به همسر، کودکان،  و شده استتلقی ن آمیز خشونتعنوان یک جرم جدي  رفتاري است که از نظر تاریخی به : خانگی خشونت
ها، سالمندان مورد  بعضی خانواده در کنند. خشونت علیه سالمندان : شود که با یکدیگر زندگی می طور کلّی به افرادي منسوب می والدین و سالمندان و به

عبارتند از:  : دسته می توان تقسیم نمود 6ا در جامعه وجود دارد را به گیرند. انواع خشونت که علیه سالمندان در خانواده ی خشونت فرزندان خود قرار می
  خشونت جسمی - خشونت جنسی  -خشونت اقتصادي  -خشونت اجتماعی  -غفلت یا سهل انگاري و بی توجهی  - خشونت روانی 

مقررات موجود مسئله اي است که حیات  وانین وق شوهربه لحاظ ارزش هاي فرهنگی و خشونت علیه همسر در خانواده: غیرعادي بودن روابط بین زن و
 4نامتعارف خشونت در خانواده است.. در خشونت علیه زنان در خانواده را به مصادیق عینی رابطه غیرعادي و یکی از و جامعه را تهدید می کند خانواده و

  صاديخشونت اقت   -خشونت روانی  - خشونت جنسی  -دسته می توان تقسیم نمود: خشونت جسمی 
خشونت در جامعه از جمله خشونت هایی می باشد که دراجتماع رخ می دهد، به دورازکانون خانواده ها ویا حریم هاي خصوصی. : در جامعه خشونت

علیه زنان اصطالحی تخصصی است که براي توصیف کلی کارهاي خشونت آمیز علیه زنان به کار می رود این شکل از  خشونت: خشونت علیه زنان 
  .ونت بر علیه گروه خاصی از مردم اعمال می  شود وجنسیت قربانی پایه اصلی خشونت استخش

  1390 نامه هاي سال درموافقت هش خشونت و ادغام آنسند سیاست کا  عنوان پروژه:
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ي یکی از پر اهمیت ترین انواع خشونت می باشد.عدم وجود شایسته ساالري  درمحیط هاي کارخشونت :  و مکان هاي آموزشی درمحل کار خشونت 
ظایف و امور محوله به افراد در سطوح مختلف و برخی تعامالت نا شایست از سوي مافوق ؛تفاوت عمده در دریافت حقوق و مزایا ؛ عدم دقت در شرح و

  ویا همکاران و یا ارباب رجوعان از مهمترین مواردي می باشند  که در محیط هاي کاري به کرات مشاهده  می گردد. 
خشونت مانند شونت وپرخاشگري مالحظه می شود عرصه فعالیت هاي ورزشی سه سطح براي بررسی وتحلیل خ دردر مجامع ورزشی.  خشونت 

خشونت وپرخاشگري ، خشونت وپرخاشگري تماشاگران وطرفداران تیم هاي ورزشی علیه ورزشکاران، وپرخاشگري تماشاگران رویداد هاي ورزشی
  بین ورزشکاران در عرصه رقابت هایی که انجام می شود.

  در مقوله خشونت قابل بررسی می باشد.  با توجه به تعاریف فوق علل و عوامل و عواقب زیر
پذیرش یا نادیده گرفتن  عواملی چون پرورش یافتن دریک خانواده خشن وداراي سوء رفتار ومبتال به اعتیاد،سطح پائین آموزش ، وضیت بد اقتصادي،

 - زاري تندرستی، سالمت روحی وتعادل عاطفیاعمال خشونت علیه زنان، استفاده از الکل ومواد مخدر، وتمایل افراد به کسب قدرت شخصی ، همسرآ
  .رابه خطرمی اندازد  افراد جامعهروانی 

ین نتیجه رسید بحث و نتیجه گیري: با توجه به مداخالتی که سایر کشورها در این راستا انجام داد ه اند ، بعد از بحث و بررسی،کمیته کنترل خشونت به ا
. 2. مراکزي که متولی ارائه خدمات توانبخشی و بهزیستی باشند 1سطوح پیشگیري در ایران وجود دارد:  که سه نقص عمده در ارائه خدمات با توجه به

. مکتوب شدن و مستند سازي آزار و خشونت جهت برخورد قانونی و پیگیري لذا  اقدامات 3قوانینی که آزار علیه گروههاي آسیب پذیر را حمایت کنند 
  به شرح ذیل است. مداخالتالت استان مطرح نموده است. این زیر را با توجه به امکانات و معض

روریات از ضتخلفات باشد،  که ضامن اجرا و آن پیگرد اجراي قوانین و موجود، نیانوقپیشنهاد اصالح جامعه جهت  درشوراي کنترل خشونت جود و*
 تشکیل شود از جمله این سازمانها می توان به بهزیستی ، آموزش و سازمانهاي مختلفی ارگانها و می تواند از شورایی این نهاد این برنامه می باشد.

  وظایف این نهاد به موارد زیر می توان اشاره کرد: از نیروي انتظامی اشاره کرد. دانشگاه علوم پزشکی (معاونت بهداشت)، دادستانی و پرورش،
  زمینه کنترل خشونت  فرهنگ سازي در -1
  )Home visitingبرنامه مراجعه به درب منزل(-2
  تقویت برنامه اورژانس اجتماعی -3
  برنامه گزارش اجباري توسط پزشکان -4
  ینترنتیاستفاده از منابع ا -5

حیطه مذکور با توجه به شرح  5مداخالت عملیاتی با توجه به گروههاي آسیب پذیر مانند زنان ، سالمندان ، نوجوانان و انواع خشونت در جامعه در 
  و ارگان و نوع فعالیتی که باید انجام شود در این کمیته مطرح گردید و پیشنهادات ذینفعان به ثبت رسید. وظایف هر سازمان

  
  


