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 فھمیدن پیامد ھا و شناسایی پاسخ ھا -تاثیرات خشونت مبنی بر جندر: ٣مادیول 

 راھنمای استادان

 :ھدف
و خشونت  -بر جندر خواھد کرد تا فھم شان در قسمت حلقھ وسیعی از نتایج خشونت مبنیکمک ردان گاین مادیول بھ شا

عالوه بر .میل ھای انان و جوامع بلند برودان فاگالنی مدت ان باالی بازماندوو تاثیرات فوری و ط -جنسی بطور خاص 
این مادیول برای شاملین یک چوکات کاری را پیشنھاد مینماید تا مطابق ان بھ سطح انفرادی، جامعھ و سطح خدمات  ،آن

ً . پاسخ بدھند   . توجھ خاص باالی رعایت ان توسط افراد مسلکی طبی مبذول خواھد شد و ضمنا

  :اھداف خاص
  :در خاتمھ این مادیول شاملین باید بھ اجرای موارد زیر قادر باشند

 فزیکی و روانشناختی  شناسایی عکس العمل ھای فوری 
 تاثیرات ان باالی خانواده و جامعھاجتماعی و -اثرات طوالنی مدت فزیکی و روانی: مابعد -یرات اثشناسایی ت 
 انگیت ھا و نیازمندی ھای بازماند فشناسایی ظر 
 شناسایی عواقب و نیازمندی ھای اطفال 
  انگفھمیدن، تشریح و عملی کردن اساسات رھنمودی برای مراقبت بازمانده 
  داده و موانعی کھ بر  ، فکتور ھای کھ شفایابی را ارتقاانگفھمیدن اھمیت روش ھای سازشی و ظرفیت بازمانده

  .ان چھ کرده میتوانندگبازماند  بھ رفتن اینکھ یک فرد یا جامعھ برای کمکگاند، یاد دسر راه کمک موجو
 دھنده حادثھ ، نیازمندی ھای بازمانده و خدمات پاسخ - بعد/ تشریح ارتباط میان عواقب 
 را کاھش داده و اسیب ھا ءواقب اسیب زاسفارشی کھ باید قابل دسترس بوده و ع شناسایی خدمات حد اقل پاسخ 

 .بیشتر را وقایھ نمایدو جروحات 
  ده  و میتواند حمایت و ایکھ از قبل در جامعھ  موجود بو شناسایی ھر دو، خدمات حمایتی رسمی و غیر رسمی

 .فراھم کند را انگکمک بھ بازماند
 

  ساعت ١٢.۵زمان تخمینی 

 اه گدر یک ن ٣مادیول 
  زمان مواد درسی

  درست دادن وشگ : ٣.١.١ر ابزا
ار روانی، زجرت و فش:  ٣.١.٢مواد درسی 

  اختالل
د و برون داد عتاثیرات ما ب:  ٣.١.٣مواد درسی 

 خشونت مبنی بر جندر

٣.۵ 
 ساعت

 

تاثیرات فزیکی، ھیجانی و اجتماعی خشونت مبنی :  ٣.١جلسھ 
   بر جندر
  وش دادن درستگ: تمرین  ٣.١.١
  فشار روانی، زجرت و اختالل : بحث ٣.١.٢
  ما بعد –تاثیرات : لکچر ٣.١.٣

 اساسات رھنمودی:  ٣.٢.١مواد درسی 
 سازش با عکس العمل ھا) ١( ٣.٢.٢مواد درسی 
فکتور ھای کھ میکانیزم ) ٢( ٣.٢.٢مواد درسی 

  ھای سازشی مقاومت و شفایابی  را ارتقا میدھد
راه کمک، قصھ  موانع فرا: ٣.٢.٣مواد درسی 

 ماللی 

۴.۵ 
 ساعت

 پاسخ بھ خشونت مبنی بر جندر: ٣.٢جلسھ 
  انگبازماند بھ اساسات رھنمودی برای کمک: تمرین ٣.٢.١
فکتور ھای کھ میکانیزم ھای سازشی مقاومت و : تمرین ٣.٢.٢

  شفایابی  را ارتقا میدھد
 راه کمک  موانع فرا: تمرین ٣.٢.٣

جندر، سو استفاده نتایج خشونت مبنی بر : ٣.٣
  یا خشونت برای اطفال/ جنسی و 

٢.۵ 
 ساعت
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  فھمیدن نتایج و روش ھای سازشی: بحث ٣.٣.١
فراھم نمودن ابزار برای حمایت : لکچر ٣.٣.٢
 اطفال
- انیصحت روانی و مشاوره رو: ٣.۴جلسھ 

  ندین سکتوریاجتماعی منحیث بخشی از پاسخ چ
  بازماندهمرور حد اقل خدمات برای : بحث ١.۴.٣
تقویت دوباره نیاز برای : بحث/ ماست ٢.۴.٣

  سکتوری خدمات پاسخی چند
 ترسیم خدمات در سطح جامعھ: تمرین ٣.۴.٣

ساعت ٢    

 تاثیرات فزیکی، ھیجانی و اجتماعی خشونت مبنی بر جندر : ٣.١جلسھ 
  :اھداف
 العمل ھا و تاثیرات فزیکی، ھیجانی و اجتماعی  شناسایی فوری عکس 
 اجتماعی و تاثیر ان باالی خانواده و اجتماع-نتایج طوالنی مدت فزیکی ، روانی: مابعد -شناسایی تاثیرات 
  فشار واختالل برای سطوح مختلف و اصطالحات مورد استفاده  روی تعریف ھای معمولموافقت 

  :فعالیت ھا
  وش دادنگدرست : تمرین ٣.١.١
  فشار، زجرت و اختالل: بحث ٣.١.٢
  مابعد -  یراتثتا: چرلک ٣.٢.٣

 ساعت ٣.۵: زمان کلی
  :ی ھاگاماد

 ٣.١.١در ابزار" رنا" ذشت بازمانده گاماده نمودن سر 
  عکس العمل ھای بدن، ھیجان، افکار، رفتار، عکس : ستون را با عناوین ذیل ترسیم نمایید ۵بروی یک صفحھ فلپ چارت

 العمل ھای اجتماعی
  واظھارات را نوشتھ محلی  جمع بندی بحث ھمکاری نماید و کلمات ید تا شما را درینماشما ممکن از یکی از شاملین تقاضا

 کنید
  :مواد درسی

  )بھ قسمت اخر این مادیول مراجعھ کنید( وش دادن درست گ: ٣.١.١ابزار 
  فشار روانی، زجرت و اختالل: ٣.١.٢مواد درسی 
  بر جندرمابعد و بیرون داد خشونت مبنی - تاثیرات: ٣.١.٣مواد درسی 

 فلپ چارت و مارکر : مواد ممد درسی 
 

 

 وش دادن درستگ: فعالیت. ٣.١.١ 1
  فلپ چارت و مارکر  :مواد ممد

  .بازمانده را دریابید ٣.١.١ابزار واھی نامھ گ :ی ھاگاماد
  )بھ اخر ھمین مادیول رجوع کنید(  وش دادن درستگ: ٣.١.١ابزار  :مواد درسی

  روپگتمام  :روپگاندازه 
 یک ساعت :زمان

                                                        
1 Exercise based on “Debriefing the Accused” activity. 
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   وش دادن درستگ: ٣.١.١ابزار : جلسھ. ٣.١.١

  سالھ ١۶واھی نامھ رنا، گ
ر در بین بتھ ھا پنھان گزمانیکھ مردان مسلح جای مخفی شدن ما را یافتند من ھمراه با والدین و دو خانم کھن سال دی

  AK-47ل، کھ با اسلحھطف ۴، بشمول ندمرد مسلح موجود بود ١٠انھ خانم جوان در بین شان بودم، انجا گم، من ییبود
مردان مسلح . ھای واقعی خود را بکار نمی بردند و روی شان پوشیده بود نام مردان مسلح  در حالیکھ سر .مسلح بودند

انھ فرزند گفت کھ من یگفتند کھ انھا میخواھند مرا ھمرای خود شان ببرند، مادر من ھمرای شان بھ دعوا پرداخت، و میگ
تجاوز خواھیم  بھ او در ھمین جا، را نبریم اگر ما دختر تو": فتندگذارند کھ با او باشم، مردان مسلح گو مرا ب وی ھستم

  ." کرد یا ھم او را خواھیم کشت

ً . ینجا دور شوند دیگر امر کردند کھ از باالی والدین من و ان دو خانم کھن سالمردان مسلح  من گفتند کھ لباس  برای بعدا
مردان مسلح در حدود  یکی از ان. و من توسط ان ده مرد یکی پّی دیگر مورد تجاوز قرار گرفتم. ھای خود را بیرون آر

صدا کنم مرا  و در صورتیکھ من گریھ و سر ، و انھا مرا تھدید کردند،ندسال داشت 15ان در حدود  ، سھ تایسال  12
  .خواھند کشت

امد تا مرا در مقابل انھا چ چیزی از دست شان نمی اما ھی یدند،را کھ واقع میشد می شن یچیز ھایوالدین من، ھمھ 
مادرم مرا  توسط اب گرم و نمک  شست اما من تا مدت زیادی  .جراحت برداشتھ بودم من از نظر فزیکی. محافظت کنند

بتھ  زمانیکھ ما از بین. مسلح شھر ما را ترک کردند کھ مردان ،ھان ماندیمما تا انوقت در بین بتھ ھا ّپن. خونریزی داشتم
میورزیدند بخاطریکھ من بطور  میخواستند از من دور بگریزند و از نان خوردن با من ابا ھا بیرون امدیم ، حتی کالن ھا

 Adapted from: IASC Caringداشتم و احساس دلسردی میکردم  )کابوس( من خوابھای ترسناک. بدی متعفن شده بودم
for Survivors of Sexual Violence in Emergencies. Training Guide 

 : را برای این سرگذشت اماده کنید اشتراک کنندگان. 1
بدن  وضعیت موجودمن از شما میخواھم کھ توجھ شما را بھ . ش بدھیمگو قبل ازینکھ ما بھ سرگذشت رنا" 

کرده و حالت عضالت  را چکت پای خود سر الی شس کاز نو. قسم است چھوقت  شما جلب کنم کھ درین
شما چگونھ  قامت . متوجھ شویدخود  ، احساسات و افکاراخلی بدند بھ وضعیت حال. خود را فھرست کنید

  "شما در چوکی خود چگونھ قرار گرفتھ اید؟ و تظاھرات چھره شما چگونھ است؟است؟ 

را اطمینان دھید کھ شما میدانید کھ گوش دادن بھ سرگذشت میتواند مشکل باشد، برای شان  اشتراک کنندگان .2
 بگویید کھ اگر ضرور بود انھا گوش دادن را متوقف کنند یا از اتاق خارج شوند

 .سر گذشت را بخوانش بگیرید .3
افکار، احساسات خود را از شاملین بخواھید تا دوباره وضعیت بدن،  ، بعدبرای چند دقیقھ سکوت اجازه بدھید .4

عکس ( یب نمایید لپ چارت را تعقو عناوین روی ف. خود صحبت نمایند چک کنند و در باره عکس العمل
ارت در و جوابات شانرا بروی فلپ چ )عمل ھای بدنی، ھیجانات، افکار، رفتار، عکس العمل ھای اجتماعیلا

 .ستون ھای مربوطھ بنویسید
  حاصل کردن جوابمثال ھای از سواالت برای: 

 :عکس العمل ھای بدنی .1
 "انچھ بدن شما احساس میکند توضیح دھید؟" -
درد، ( انچھ شما در معده و دیگر اعضای داخلی خود احساس میکنید توضیح دھید" -

 )"دلبدی و غیره
 ؟"انچھ را بازو ھا و پا ھای شما احساس میکند توضیح دھید" -
 )سختی االشھ ھا و غیره خت شدن گلو،س"( با عضالت شما چھ واقھ شد؟" -

 :ھیجانات .2
 )قھر، خشم، آزردگی، درماندگی، غضب( ؟ "شما چگونھ احساس مینمایید"  -

 ؟"یا شما کدام افکار را دارید." ؟ "افکار شما چیست" .3
 : پاسخ رفتاری .4
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اتاق  مثال بر میخیزید و از( ؟ "ار کنیدشما درست ھمین حاالدر اتاق میخواھید چک"  -
 یا )ضی ھا متنفر میشوید و غیرهبیرون میروید، از بع

بیقرار بودید، (؟"شما چھ کردید بخاطریکھ شما یکی از شنوندگان این سرگذشت بودید" -
بھ شنیدن توجھ نکردید، مشت ھای خود را گره کردید،  تغییر دادن وضعیت  در چوکی؛

 ؟) "بازو ھای خود را بھم بستھ نمودید و غیره
العمل ھای ما و بازمانده زمانیکھ بھ قصھ ای گوش میدھیم و یا ویدیوی  تاکید کنید کھ مشابھت ھای بین عکس .5

 را تماشا میکنیم  وجود دارد
 .بعدا باالی عکس العمل ھای اجتماعی تمرکز کنید .6

، و ھمچنان  تغییرات تعامالت و عکس العمل ھای مردم دور و پیش بازمانده عکس العمل ھای اجتماعی
در اکثر حاالت این تغییرات توسط ھیجانات، شناخت ھا، عکس . یط وی استارتباطات میان بازمانده و مح

، و )مانند احساس شرم، گناه، ترس، صرف نظر کردن( میشود)  رھا( العمل ھای رفتاری بازمانده ماشھ 
یا نگرش مالمت کننده قربانی، / احساس شرم و گناه توسط خانواده و ( ھمچنان توسط عکس العمل ھای محیطی

  ) ای اجتماعی و رد شدن توسط خانوداه و جامعھاستگم
  

 :بپرسید

o  افراد دور و بر وی چگونھ عکس کدام عکس العمل ھای اجتماعی در بیان سرگذشت رنا  وجود داشت ؟
 العمل نشان دادند؟ چگونھ عکس العمل ھای وی و محیط وی تغیرات را بوجود میاورند ؟ 

o رون امد حتی کالن ھا از وی دوری نمودند و از خوردن نان زمانیکھ وی از البالی بتھ ھا بی" رنا گفت
شما در مورد  اینکھ این عکس العمل ھای اجتماعی کدام تاثیری  باالی "ھمرای وی ابا ورزیدیند

عکس العمل ھای اجتماعی مانند ( وضعیت، افکار، ھیجانات و رفتار وی  داشتھ چھ فکر مینمایید ؟ 
وای اجتماعی میکند، و احساس شرم، گناه درماندگی، نفرت در مورد خود اجتناب از قربانی داللت بھ انز

، و او ممکن بھ فکر کردن اینکھ در نھایت ھمھ تقصیر از خودش است وی  را افزایش میدھد جسمو 
 )کھ در نتیجھ ممکن ارتباطات و عالیق با جامعھ تغییر نماید  اغاز کند،

o  " باشد، چگونھ این عکس العمل حوادث متفاوت  بعد ازتصور کنید کھ عکس العمل ھای اجتماعی ممکن
 "ھا باالی افکار، ھیجانات، رفتار تاثیر خواھد داشت؟

ممکن  برای وی اسان نشان بدھند  ، فھم حمایت اجتماعی اگر افراد دور و بر پذیرش -
 :باشد تا
 ھیجانات و افکار خود را بیان نماید 
  احساس کند کھ این تقصیروی نیست 
 خواھان کمک شود 
 اعتماد بھ نفس خود را پس گیرد 
  با احساس شرم و گناه خود مقابلھ نماید 
 جایگاه خود را در جامعھ دوباره بگیرید 

ھمچنان تذکر دھید کھ ظرفیت  و مکانیزم ھای سازشی رنا  تاثیر زیادی باالی عکس العمل ھای فوری ھیجانی،  .7
صل ھای بعدی این مادیول بحث کنید کھ این موضوعات بھ تفصیل در فتشریح . فکری و اجتماعی وی دارد

  )٣.٢.٣مراجعھ بھ ( خواھد شد 
 .ای فوری در زمینھ ھای اجتماعی بھ پایان برویدبا تاکید بر اھمیت توجھ باالی عکس العمل ھ .8

  
 

  !خوب است بدانید

 برای . ر رو در رو خواھند شدگدرین فعالیت، شاملین با یک پیشامد خشونت جنسی و یا پیشامد پر فشار دی
 وش دادن بھ حادثھ میتواند عکس العمل شدید را تحریک کندگ. رایانھ باشدگردان این میتواند بسیار مواجھ گشا

 : آنرا مشکل نماید بنا بران مطمین شوید کھ کھ ممکن کار با
 شما میتوانید بھ شاملین وقت کافی بدھید تا ھیجانات و اظھارات خود را بیان بدارند -
-  ً  . بعد از آن توقف نمایید در صوریتکھ ضرورت باشد شما میتوانید در وسط تمرین یا فورا
ان احتمالی در بین شان الی ختم اموزش یک سیستم گشمول بازماندشما میتوانید مطمین شوید کھ شاملین بھ  -

 .داشتھ باشند) رگازمان، کالج، یا جا ھای دیبین س( ردانیدن انھا در گحمایتی را بخاطر بر
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این "( کھ شما ھر نوع اظھاراتی را کھ مالمت کننده بازمانده است مخاطب قرار داده اید  اطمینان حاصل کنید -
 .ز ذکر یابنداین موارد ممکن در بحث ھای بعدی نی") غلطی وی بوده

 

 فشار روانی، زجرت و اختالل: بحث ٣.١.٢  
  فلپ چارت و مارکر : درسی اد ممدوم

س العمل بدنی، ھیجانات، شید، عککبر روی صفحھ یک فلپ چارت ستون ھا را تحت عناوین ذیل ب: ی ھاگاماد
ممکن از یکی از شاملین را بخواھید تا شما را دری نوشتن و افکار، رفتار، عکس العمل ھای اجتماعی، شما 

  استخراج معلومات معاونت نمایند
  فشار روانی، زجرت و اختالل ٣.١.٢: مواد درسی

  روپگتمام : روپگاندازه 
  ساعت ١.۵:زمان 

را توضیح دھید کھ زمانی کھ ما در مورد عکس العمل ھای بعد از خشونت ھای جنسی صحبت میکنیم ، ما اکث .1
 گفتھ ما در فرھنگچھ است؟ و ایا این  فتھگوییم کھ بازمانده زجرت شدید را تجربھ نموده، منظور ما ازین گمی

 ھا و زمینھ ھای متفاوت معنی و مفھوم یکسان دارد؟ 
را پیدا نماییم تا در ن بھ تعریف فشار روانی، زجرت و اختالل  میاندازیم و کوشش مینماییم کلمھ ایاکنون ما نظر  .2

 و زمینھ ھای شما توضیح دھنده و یا معادل این حاالت باشند؟ گفرھن
 زجرت شدید، اختالل بر روی فلپ چارت بکشید/ فشار روانی، زجرت:  سھ ستون را با عناوین .3
از شاملین بخواھید کھ مثال ھای حاالت مختلف را ارایھ بدارند، ھمچنان از ایشان بخواھید کلمات  اظھارات،  .4

اصطالحات متفاوت باشد، شما میتوانید با ر مثال ھا وگیانھ را بھ این منظور بکار ببرند کھ بیانمستعار ھای عام
 .دادن یک مثال از خود اغاز نمایید

 اول، بھ کلمھ ای فشار روانی توجھ نمایید .5
  :یک مثال بدھید

 " کھ  ذشتھ احساس فشار نمودم، من تحت این فشار بودمگمن، منحیث تسھیل کننده این کورس، شب
من خوابیدم اما چندین بار در طول . من عصبانی بودم. ث ترینر بر اورده میتوانمیتوقعات شما را منح

 "شب بیدار شدم
 :رسیدپاز شاملین بّ  .6

 در زبان شما کدام کلمھ برای توضیح این نوع حاالت و یا توضیح فشار روانی وجود دارد؟ -
مانند حمل نمودن بار عظیم باالی شانھ ھای ( نید؟ ایا شما مستعار ھای را جھت توضیح فشار روانی میدا -

 ) شما
انچھ را در تعریف است وضاحت  استفاده مینماید برای این حاالت خود اصطالحی را کھ شما در زبان ایا  -

 داده میتواند؟ 
 عکس العمل ھای ممکن  بدن و ذھن  شما زمانیکھ با فشار روانی مواجھ میشوید چھ است؟  -

 را بخوانید)  ٣.١.٢رجوع بھ مواد درسی (  تعریف فشار روانی 
 زجرت شدید ببینید/ اکنون بھ زجرت. 

  :مثال ھای زیر را رایھ بدارید
  " ، تصور کنید کھ من از خاطر این تریننگ بسیار پریشان بودم، تا حدی کھ من درست غذا خورده نتوانستم

 ."ممکن من زجرت داشتھ باشم.  درست بایستمنتوانستم در اینجا خواب کرده نتوانستم، در حقیقت من امروز 
 فشار زاھا و / این نکتھ را یاداشت نمایید کھ فرق میان زجرت و زجرت شدید مربوط بھ درجھ و شدت پیشامد

 فشار زا ھا است / بھ این حوادث نسبتعکس العمل 
 :بپرسید .9

 شدید چھ بوده میتواند؟زجرت  /ای ناشی از زجرتبعضی از عکس العمل ھ 

 رفتاری و عکس العمل ھای اجتماعی  ھیجانی، شناختی،جسمانی، مل ھای لعاباتی را کھ مربوط بھ عکس اجو
 رجوع کنید. ٣.١.١اند استخراج نمایید، دو باره بھ عکس العمل ھای بازمانده در تمرین 

 ذکر کنید : 
 بیدار /یدن، بی خوابیاز جا پر کسھسر دردی، پرش قلب، ع فشار بلند خون،عالیم شوک، : عکس العمل جسمانی

 .یگیختگی و فرط بر انگخست ،نسی یا اختالل در جھت یابیگخوابی، 
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 رات سریع خلقی، انزوا و یی، اضطراب، ترس، تغیگتخرشیت، احساس دست و پاچ: عمل ھای ھیجانیلعکس ا
 . میدییا؛ کرختی؛ احساس ناا

  دوباره حادثھ، پاسخ بھ محرکات مشابھ بھ خوابھای ترسناک، زنده شدن  ) : شناختی( عکس العمل ھای افکار
 حاد ثھ، تجزی، مشکالت حافظھ و تمرکز، احساس خود مالمتی

 عصبانیت، کاھش اشتھا ، اقدام بخودکشی، : عکس العمل ھای رفتاری 
  ران، مثل عقب روی، انزوا و یا ترس از تنھا شدن، طرد گتعامل با دیدر  اتتغیر: عکس العمل ھای اجتماعی

بر بازمانده، قسما از  ب عکس العمل افراد دور وگر در روابط با اعضای فامیل و غیره، قسما از ییشدن، تغ
 باعث عکس العمل ھای ھیجانی، رفتاری، شناختی خود بازمانده

  کدام کلمات و تمثال ھا در زبان ھای شما برای توضیح چنین تجارب وجود دارد؟ این کلمات در کدام زمینھ ھا
 ؟استعمال میشوند 

  منجمد یا ار گاناحساس میکنم کھ  مانند(  ایا کدام مستعار ھای را برای توضیح زجرت و زجرت شدید میشناسید؟
 ......)ار چیزی در داخل بدن من شکستھ است گار مسموم شده ام، انگانکرخت شده ام، 

 )ببینیدمواد درسی را ( تفاوت میان تعریفات زجرت و زجرت شدید را خوانده و توضیح دھید ؟ .10
11.  ً  .خر یعنی اختالل مراجعھ نماییدبھ ستون آ بعدا

در ھر دو حالت حادثھ منفرد و یا حادثھ پر حادثات پر فشار و یا شدید / تشریح نمایید کھ بعضی افراد بھ تعقیب حادثھ 
 تخشون عاتواق سایر و جنسی خشونت متعاقب: مثال بطور میشوند، روانی ریضمفشار یکھ ھنوز ھم جریان دارد 

   جندر بر مبتنی
پر فشار و یا قویا  تراوماتیک  بوجود بیایند خوانده و توضیح  ند بعد از حوادث شدیدتعریف اختالل روانی را کھ میتوا

  )مواد درسی ( نمایید 
  :رسیدبپ
 رگاز طرف دی اختالل روانی وزجرت شدید  روانی از یکطرف / چرا تفریق کردن فشار روانی، زجرت روانی 

 مھم است؟ 
o  بخاطری کھ  .یردگاختالل تفریق صورت / زجرت خاطر نشان کنید کھ این بسیار مھم است کھ میان

مان اغلب قادر نیستند تا با اصل حالت سازش وتطابق نمایند ایشان بھ کمک ھای گافراد دارای اختالل بھ 
 ضرورت دارند) ارزیابی و تداوی صحت روانی( مسلکی و تخصصی 

o زجرت یا زجرت شدید ھمچنان از حمایت ھای روانی،  ھیجانی سود خواھند برد،ان شاکی از گبازماند 
  نند میماد کھ ایشان متکی بر ظرفیت ھا و مکانیزم ھای سازشی و تطابقی خود ھر چن

چیز ھایکھ تمثال ھای اختالالت روانی در خشونت ھای مبنی بر جندر بشمول خشونت ھای جنسی بوده "
  "میتواند

o  از حادثھ،  بعدبازمانده ممکن افسردگی، اضطراب، حمالت ھول و ھراس، اختالل صدمھ روانی
ھمچنان بھ ( سایکوزس، و سایر سندروم ھا را کھ ممکن بصورت طوالنی بعد از ختم حادثھ دوام نمایند 

 نشان بدھند) ببینید ٣.١.٣مواد درسی 
  

  :باشید داشتھ بخاطر
در مقابل مشکالت ھیجانی و جسمانی است و زمانی واقع میشود کھ تقاضا ھا  نارمل جواب از عبارت فشار روانی  

 خارج از توازن  میان منابع و سازش یا تطابق باشند  

 ی روز مره خود داریمگبرای سازش با فشار ھای روانی در زند ما ھمھ راه ھا را  •

متالشی شده و انھا بھ معاونت ھای بھر حال، بعضی اوقات مکانیزم ھای سازشی افراد تحت شرایط خاص  •
 .اضافی ضرورت پیدا میکنند
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  !خوب است بدانید 
 و کلمات و  بحث معاونت نماید ھاز  یکی از شاملین بخواھید کھ با شما در قسمت استخراج نتیج شما میتوانید

 بیانان محلی را روی فلپ چارت بیرون نویس کند 
  یاداشت کنید کھ اینھا . دقیق باشید" دیوانھ بودن" یا " دیوانگی" بیانگردر مقابل کلمات و بیانات محلی کھ

فشار روانی را در حقیقت بیشتر مردم  .تداعی ھای معمول است کھ توسط اکثر فرھنگ ھا ساختھ شده است
بصورت نارمل در ّپاسخ بھ حوادث غیر نارمل جھت مدیریت عکس العمل ھای  خود بطریق درست تری 

میدھند، جستجو نمایید کھ استفاده و بکارگیری اصطالحات  دیوانھ یا بی عقل بی حرمتی بھ از خود نشان 
 .ادرس بازمانده است

  
 

  2بعد ما – تاثیرات: ٣.١.٣   
  :مواد ممد

  تاثیرات ما بعد خشونت مبنی بر جندر ٣.١.٣مواد : مواد درسی

  روپگتمام : روپگاندازه 

 ساعت ١: زمان

 طیف یک اما میشود وآنی بسیارقوی العمل عکس باعث جنسی خشونت مانند جندر بر مبنی خشونت وخیم عاجل واقعات .1
 .تاثیردارد واجتماع جامعھ قربانی، فامیل ،قربانی باالی کھ میاورد بوجود را حادثھ بعد یج ما ونتا تاثیرات وسیع

/ اجتماعی  –روانشناختی / ھیجانی –جسمی / صحت( باشد ترسیم نمایید  نیک جدول را کھ دارای سھ عناوی .2
د فکر حوادث بحرانی کھ چھ میتواند باشنو از شاملین تقاضا نمایید تا در مورد تاثیرات مابعد )  اقتصادی اجتماعی

 جوابھای شانرا تحت ھر سھ عناوین تصنیف بندی نمایید .کنند

فتھ نشده گمواردی را کھ توسط شاملین  ید ، تاثیرات مابعد را مرور نمایرا توزیع نموده و تمام  ٣.١.٣مواد درسی  .3
 .برجستھ سازید

 ھمچنان تاکید کنید: 

 حلقھ وسیع از تاثیرات ما بعد -

 بھای زیاد اقتصادی و اجتماعی -

مانند تاثیرات جسمی مزمن، تاثیرات روانشناختی مثل ( حقیقت اینکھ بسیاری از تاثیرات پنھان میمانند  -
 .....)ی ، شرمگافسرد

. میشود، اطفال، فامیل و جامعھ رھشو-بین قربانی تارتباطا بھ خرابیاکثرا منجر مبنی بر جندر شونتخ -
 هگناو شرم احساس بگمای اجتماعی و طرد، گرش ھای مالمت کننده بازمانده ، استگن و تغیرات این اکثرا
 قربانی ممکن ندھد نشان جتماعیا توقع مطابق العمل عکس اگرقربانیمیگردد،  وی فامیل ویا قربانی نزد
 شود پنداشتھ جرم شریک خود

                                                        
2 Adapted from: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. (2002) Reproductive Health and Rights: Reaching the Hardly 
Reached Article 10: Victims of Gender-based Violence. In: PATH Series: Reproductive Health and Rights: Reaching 
the Hardly Reached, Article 10. Available at: http://www.path.org/publications/pub.php?id=513 
Ward, J., ‘An introduction to basic issues and concepts related to gender-based violence prevention and 
response’, UNFPA Afghanistan (slides) 
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. ھیجانی باشد خسارات بعدیاینکھ نتایج و پیامد ھای اجتماعی اغلبا جدی بوده و ممکن  مدرکی برای  -
احساس نا امیدی و یا (  زجرت ھای درونی کمتر اشکار ، زجرت،  )  اشکارا( اجتماعی عالیم  ضروریات

 .ممکن شدت و مزمنیت حالت را بپوشانند......) و اینده و غیره الپوچی، فقدان اعتماد، ترس برای اطف

ه و بھ جستجوی کمک نخواھد دذارش نکرگرا ان  اتفاقات گمای اجتماعی، بسیاری از بازماندگاست بگاز  -
ھای  تفعالیت ھای روزانھ و حمایصرف نظر ازطرد شدن و تجرید شدن شفایابی دو باره را بخاطر . کوشید

مینماید، در نتیجھ بیشترین تاثیرات ما بعد مخفی میماند و بازمانده بصورت دوامدار رنج  مشکلاجتماعی 
 میبرد

این  گرا. دگیرباید مورد توجھ قرار تاثیرات روانی از یک عکس العمل نارمل تا بھ یک حادثھ غیرنارمل -
قربانیان باید بھ ) نمایدمیروزمره قربانی تاثیرمنفی  دگیو در زن(شود می منجراختالل  ھبتاثیرات دوام کند 

 ندمتخصصین برای کمک بعدی رجعت داده شو

اه گآ ان اجتماعیو سروکار دارد باید از نتایج مخفی روانی  ھرکس کھ با قربانیان خشونت مبنی بر جندر -
 د کھ این نتایج ھمیشھ با قربانی ھمراه میباشندنباش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پاسخ بھ خشونت مبنی بر جندر : ٣.٢جلسھ 
  ھدف

 انگفھمیدن ، توصیف و پیروی نمودن اساسات رھنمودی برای مراقبت بازماند •
 فھمیدن ارتباط میان اساسات رھنمودی و مھارتھای بازمانده محور 
 بھ بازمانده چھ کرده میتواندک رفتن اینکھ یک فرد یا جامعھ برای کمگفھمیدن اھمیت مکانیزم ھای سازشی و یاد   •
  :ھا فعالیت

  اساسات رھنمودی برای کمک بھ بازمانده: تمرین ٣.٢.١

  فکتور ھای کھ شفایابی، مقاومت و سازش را ارتقا میدھند: تمرین ٣.٢.٢

  موانع  فرا راه کمک: تمرین ٣.٢.٣

 ساعت ۴.۵: زمان کلی

: ھا یگاماد  
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  )کارتیک ماده اساسات روی یک ( اساسات رھنمودی را روی کارت ھای اشاره بنویسید .: ٣.٢.١تمرین 

در صورتیکھ ایجاب . دقیق ترجمھ شده و در زمینھ ھای محلی تطابق یافتھ اند بیاناتاطمینان حاصل کنید کھ : ٣.٢.٢تمرین 
ی را گتطابق یافتھ از نظر فرھن بیاناتدر بعضی حاالت، ممکن . کند با شخص مورد نظر یا ترجمان از قبل صحبت نمایید

 اده نماید ببیندکھ بتواندعکس العمل ھای واقعی را اف

  : درسی مواد

  اساسات رھنمودی: ٣.٢.١مواد درسی 

  سازش با عکس العمل ھا) ١( ٣.٢.٢مواد درسی 

  فکتور ھای کھ شفایابی، مقاومت و سازش را ارتقا میدھند) ٢( ٣.٢.٢مواد درسی 

 موانع  فرا راه کمک ، قصھ ماللی: ٣.٢.٣مواد درسی 

 اشاره کارت: ممد مواد 

 

باالی شناسایی و انکشاف مھارتھای سازشی دقت نمایید، شما میتوانید این  پریزنتیشن را نظر بھ سطح مھارت : نوت
  شاملین استفاده نموده و ھر قدر زمان را کھ الزم میدانید برای این بخش اختصاص بدھید 

 رد ابتداییراھب
 

 
  

 : راھبرد ھای پیشرفتھ 
سازشی مثبت را تشویق کنید میکانیزم ھای سازشی منفی را تشویق نھ کنید میکانیزم ھای   

 دوستان و فامیل با دنگذران وقت و گفتگو -
 اعتماد شان باالی شما کسانیکھ با مشکالت باالی بحث -

 .دارید
  دھید انجام کند می راحت را شما کھ را ھای فعالیت -

 )اطفال با بازی ، خواندن نماز(
 .دھید انجام را فزیکی ھای فعالیت  -
 .دینمای اجرا را آرامبخش تمرین  -
 .کنید زمزمھ خود رابا آرام کلمات  -
 .دینمای کمک یگراند با  -
 .دینمای کافی خواب  -
 .بنوشید آب و غذا صرف منظم بطور  -

 .ننوشید الکول و موادمخدر ،تطابق خاطر بھ -
 .یدننمای جدا دوستان و فامیل از را خود  -
 .نکنید خواب روز تمام  -
 .نخورید خیلی زیاد یا خیلی کم غذا   -
 .نگیرید ارک خشونت از  -
 .نکنیدغفلت  شخصی الصحھ حفظ در -
 .نکنید کار وقت تمام  -
-  

 

 مھارتھای  سازشی مفید
 

 مھارتھای سازشی غیر مفید
 

 ساختن با دوستان و خانوادهشریک  -
 مناسک مذھبی -
 فعالیت ھای روزانھ -
 بازی با اطفال -
 ش کافی  استراحت و ارام -

 ل و دواالک -
 سپری نمودن وقت بھ تنھایی -
 )غضب شدن( تھاجم  -
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کھ وی فکر ) روانشناختی، اجتماعی، قانونی و حفاظتی( د تا بھ سایر خدمات یبرای فرد معلومات و کمک فراھم نماب
 درباره سبمنا ھشداریھ با خدمات دریافت برای تماس ھای ادرس کردن فراھممیکند مفید است دسترسی حاصل نماید، 

کن است مصوونیت بخاطریکھ این کار مم .کرد نخواھند پیدا آنرا ندیگرا کھ مصؤن جای دریک درخانھ آن کردن نگھداری
 :دانرا معاملھ نمایی

 
- نیروا( مختلف خدمات موجودیت و مصوونیت اھمیت ،بدھید آنھا حقوق درباره ساده و درست معلومات –

 .دسازی واضح را )حفاظت و قانونی اجتماعی،
 درخانھ آن کردن ارینگھد درباره سبمنا ھشداریھ با خدمات دریافت برای تماس ھای ادرس کردن فراھم –

 .کرد نخواھند پیدا آنرا انیگرد کھ سبمنا جای دریک
 .یددھ رجعت مستقیما را قربانی  –

  نماید ھمراھی تاخدمات را قربانی باشد داشتھ امکان و بوده سبرمناگا. 
  کنید تعین را وقت و کنید تیلیفون خدمات بھ. 

 .باشد نیاز گرا دھی جعتر برای پیگیری کردن فراھم  –
 

  بپیوندد و سایر حمایت ھای اجتماعی اقارب بھ/ د تا با خانواده خویش بازمانده را کمک کنی
 .قربانیان خشونت مبنی بر جندر کھ ازحمایت اجتماعی خوب برخوردار باشد سازش بھتردارند •
 را تشریح کنیداھمیت حمایت اجتماعی  -
در یافتن افراد از اجتماع خود فرد وکسانیکھ قربانی بھ آن اعتماد می تواند تا در باره تجارب خود صحبت کند  -

 وی را یاری رسانید
برایش کمک ، رواج ھای مذھبی، حمایت ازطرف رھبران مذھبی اگر قربانی برای شما اظھار کرد کھ عبادات  -

 .3وصل نماید اشرا با جامعھ مذھبی وی کوشش کنید تا  ،کننده است
 

 انگاساسات رھنمودی برای کمک بھ بازمانده : تمرین ٣.٢.١
  کارت ھای اشاره: مواد ممد 

  )یک مورد در یک کارت( اساسات رھنمودی را روی کارت ھای اشاره بنویسید : ی ھاگاماد

  اساسات رھنمودی . ٣.٢.١: مواد درسی 

  روپ کوچکگ ۴: روپگاندازه 

 ساعت ١.۵: زمان 

ما  ر ما در مورد میکانیزم ھای سازشی و پاسخ ھای ممکنھ خشونت مبنی بر جندر فکر کنیم،گتوضیح دھید کھ ا .1
ان بھ بھترین گاین اساسات برای کار با بازماند. بدانیم رھنمودی را برای کمک بھ بازماندهاساسات ضرورت داریم تا 

 .استوجھ ممکن ان انکشاف داده شده 

یکی از اساسات رھنمودی  هروپ یک کارت اشاره را ھمراگروپ کوچک تقسیم نموده، بھ ھر گروپ را بھ چھار گ .2
 : روپ تقاضا کنید تا برای ده دقیقھ در موارد زیر طوفان مغزی نمایندگبدھید و از 

 معنی اساسات رھنمودی -
 .مفید استان گچرا ما اینطور فکر میکنیم کھ این اساسات برای کار با بازمانده  -
باید در مورد اقدامات مستحکم نظر بھ  سات چھ کرده میتوانیم ھر فردمثال ھا از اینکھ ما برای رعایت این اسا -

 .فکر نمایند) داکتر، مشاور و غیرهقابلھُ،  نرُس،( تسھیالت خود و یا نقش خود 

                                                        
3 From Gender-based Violence Treatment Protocol for Healthcare Providers in Afghanistan. Ministry of Public 
Health and WHO. Afghanistan 2015. 
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  ع کنید راج ٣.١.٣و بھ مواد درسی ! تاثیرات مابعد را برای شاملین یاد اوری نمایید 

توام با مثالھای کھ دریافت نموده اند پیشکش مینماید، و از پیشکش کننده  الصھروپ اساسات را بصورت خگھر  .1
بحث را استنتاج  .ویند کھ چرا اساسات رھنمودی از نظر انھا با اھمیت استگروپ بگھا درخواست کنید تا بھ 

  .نمایید
ر با بازمانده محویری مھارتھای بازمانده گتوضیح دھید کھ در قسمت ھای بعدی این آموزش ما در مورد بکار  .2

، با استفاده ازین مھارتھا ، ما اساسات رھنمودی را در کار ھای روزانھ خود بھ مرحلھ ان صحبت خواھیم کردگ
 .ذاریمگاجرا می

 .را توزیع نماید ٣.٢.١مواد درسی  .3
 

  ! یدخوب است بدان
اطمینان حاصل کنید کھ ارتباط میان اساسات رھنمودی و تاثیرات خشونت مبنی بر جندر باالی بازمانده واضح  -

  .ان مھم اندگتاکید کنید کھ رعایت اساسات رھنمودی برای شفایابی بازماند. شده است
توام با ترس و خشونت مبنی بر جندر اکثر اوقات : بطور مثال؛ از مصوونیت فزیکی اطمینان حاصل کنید -

کھ این میتواند دوباره واقع ونیت  نمیکنند، اینھا میترسند ر حساس مصوگدیان اکثرا گبازمانده . اضطراب است
 )بطور مثال تالفی یا عمل متقابل( ر ان قرار دارندان ھمچنان در خطگبعضی بازماند. ودش

در  جندر کنترول بسیار محدود است،خواست ھای بازمانده را رعایت نمایید، در حاالت خشونت مبنی بر "  -
 .جریان خشونت جنسی بازمانده باالی وضعیت کدام کنترول ندارد، و خواست و حق وی پامال شده است

بازماندگان اکثرا از انچھ واقع شده است شرمگین اند و برای انچھ ھنوز ھم واقع : اری را تضمین نماییدرازد -
خشونت بھ مردم برسد بازمانده ممکن از طر ف جامعھ ھم  ین واقعھ ایخبرااگر" میشوند خود را مالمت مینمایند

 .مالمت شود
اکثرا  خشونت مبنی بر جندر نقض حقوق بشری است، بر عالوه، بازماندگان: از عدم تبعیض مطمین شوید -

 .میشوند)استگماتیز(بوسیلھ اجتماعی بد نام  
 

 

  .دارتقا میدھنفکتور ھای کھ شفایابی، مقاومت و سازش را : ٣.٣.٢

 
  لپ چارت و مارکر ف: مواد ممد درسی 

  با عکس العمل ھا سازش) ١.(٣.٢.٢فاده از مواد درسی است: ی ھاگمادآ

  شفایابی، مقاومت و سازش را ارتقا میدھندکھ ییفکتور ھا) ٢(٣.٢.٢: درسی مواد

  روپ ھای کوچکگتن  شاملین، تقسیم شده بھ  ٢٠تا بھ حد اعظمی : روپگاندازه 

 ساعت ٢: زمان 

ین تمرین، ما در نخست روی نتایج ھیجانی، رفتاری، اجتماعی و شناختی خشونت مبنی بر جندر ا توضیح دھید کھ در
مانند خشونت جنسی باالی بازمانده غور خواھیم کرد، در قدم بعدی  راه ھای سازش و کمک  بازمانده را با این نتایج 

  .مبحث مینمای

 )ھسازش با نتیج( ید توزیع کن را) ١( ٣.٢.٢واد درسی م .1

 بیاناتدقیقھ وقت بدھید تا تمام  ۵روپھا گنفر تقسیم نمایید، بھ تمام  ۵تا حد اکثر  کوچکروپ ھای گروپ را بھ گ .2
 .ان را با عکس العمل ھای ھیجانی درست ان وصل نمایندگمربوط بھ بازمانده 

  .مراجعھ نموده و ھمرای شاملین نتایج درست را چک نمایید بیاناتبھ لست  .3
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 : متناظرکلمات جوره و 

 

 ) مواد درسی را ببینید( نتایج متفاوت خشونت را توضیح نمایید . بین تمام اعضا بحث کنید مالحظات انھا را در .4

یرد بھ فکتور ھای گیا جنسی  بکار می/ مبنی بر جندرتوضیح دھید کھ راه ھای را کھ بازمانده در قبال نتایج خشونت  .5
بھ . ( تعریفات را توضیح نمایید. تور ھا سازش، شفایابی و مقاومت را ارتقا میدھندگبعضی ف. زیادی مربوط است

 .رجوع نمایید) ٢(٣.٢.٢مواد درسی 

اومت را نزد بازمانده تحریک تور ھای را کھ بھ نظر یا تجربھ ایشان سازش ، شفایابی و مقگف از شاملین بخواھید .6
بھ مواد ( خصوصیات بازمانده و فکتور ھای خارجی  این بسیار مھم است کھ وضیح دھید کھت. یرندگمینماید نام ب
 .چارت بنویسید فلپث کنید و کلمات کلیدی را باالی بح. را از ھم تمیز نماییم) درسی ببینید

و با ) خاطر نشان کنید کدام یک( اه کنندگعکس العمل ھا ن/ متناظر بیاناتروپ تقاضا نمایید بھ ھر دو ستون گاز ھر  .7
ونھ بازمانده میتواند با این عکس العمل ھا سازش نماید و کدام مداخالت گویید کھ چگاستفاده از طوفان مغزی ب

اخر در رین اوبھ ایشان یاددھانی کنید کھ در مورد راه ھای عنعنوی کھ د. میتواند انھا را برای سازش بھتر کمک کند
 یرد جھت سازش با این حالت در شرایط افغانستان فکر نمایند، گما از ان استفاده صورت می زمینھ

ام ما ری نیز وجود دارد کھ ھر کدگبحث را ایجاد کنیُد توضیح دھید کھ در طول اموزش نمونھ ھا و مثال ھای دی .8
یا / ش بھتر با تاثیرات خشونت مبنی بر جندر برای سازان را گونھ میتواند بازماندگصرف نظر از نقش مسلکی ما چ

 دنخشونت جنسی کمک کن

 ).میدھندفکتور ھایکھ سازش شفایابی و مقاومت را ارتقا ( را توزیع نمایید ) ٢(  ٣.٢.٢مواد درسی  .9

  !خوب است بدانید
  .میشوند مواجھ مشکل بھ درست ھای العمل عکس بابیانات  نمودن وصل قسمت در شاملین اوقات اکثر -
 انگبازماند حمایت برای نخست قدم منحیث انگبازماندبیانات  کھ  است مھم بسیار کھ بسپارید بخاطر -

   ردندگ شناسایی
 کدام ھر مرسوم عنعنوی ھای روش یا و شده  یشنھادپ سازشی ھای میکانیزم چھ کھ نمایید چک روپگ با -

 ای سازشی ھای راھبرد متوجھ خاص بطور است، درست باشند رھنمودی اساسات با مطابقت در کھ
 فتھگ برایش یا و ،است خوب برایش روش این کھ باشد شده توصیھ یا مجبور بازمانده ان طی کھ باشید
   باشد انتخاب  برای وی حق ناقض میتواند است حل راه بھترین این کھ باشد شده

 زگھر این. میخواھد خودش رگا یردگب حصھ مروجھ کننده تطھیر تشریفات در تنھا بازمانده:  مثال بطور -
 رگا( باشد رازداری نقض میتواند میشود توضیح ان در خشونت جایکھ  عامھ مراسم. شود میلتح نباید

 )باشد نداده رضایت ان بھ بازمانده

1 2 3 4 5 6 7 
E 

 ترس
M 

 اضطراب
B 

خصومت/ قھر  
J 

یگانگبی/ تجرید   
G 

از دست دادن 
احساس / کنترول

 نا توانی

K 
 تغییرات خلقی

H 
 انکار

8 9 10 11 12 13 14 
C 

/ ناهگ
 مالمتی

F 
شرم/ خجالت  

D 
 از دست

 دادن اعتماد

N 
 بد نامی و تجرید

L 
مشکالت 
 ارتباطی

I 
یگافسرد  

A 
 ور ذھنی وحض
 ) کابوس(

خوابھای 
 ترسناک
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 موانع فرا راه کمک : تمرین ٣.٢.٣
  : / مواد ممد درسی

  :/ ی ھاگاماد

  ماللیموانع فرا راه کمک، قصھ  ٣.٢.٣: مواد درسی

  روپگتمام : روپگاندازه 

 ساعت ١:/ زمان 

 از ویا بخواھند کمک و کنند راشریک خود معلومات تا است مشکل بسیار قربانیان بعضی توضیح دھید کھ برای .1
 بھ مربوط ،کمک راه فرا موانع ازین بعضی. بردمیباال را سازش مقاومت و شفایابی کھ ندشو مستفید ھای مشاوره

 .شده واقع در ان زمینھ  خشونت کھ است تیحاال

 از شاملین تقاضا کنید تا مثالھای از چنین فکتور ھا را ارایھ بدارند .2

  : بطور مثال

ند یا قصھ خود نجای مصؤن نیست تا آنھا بتواند مشکالت خود را شریک کدر محیط ھای مجتمع اکثرا   -
 .دنویگب رابھ کسی

 .اعتماد ندارد موجودهقربانی باالی خدمات   -
 .می ترسداو قربانی مرتکب رامیشناسد یا از انتقام   -
 .ند کھ معلومات خود راشریک بسازندقربانیانی کھ مراجعھ می کنند شرم، ننگ و یاعارمی دان  -
 دبخواھ کھ ھروقت شوھرش با تا است زن یک وظیفھ این جوامع درزیادتر  :عقاید کلتوری و اجتماعی -

 .شود نمی پنداشتھ ھم جرم و شناختھ جامعھ توسط اکثرا جنسی خشونت. کند مقاربت
 برخی واقعات برداشت جوامع اینست کھ مردھا میتوانند زنان خود را تحت بعضی ازشرایط  لت و در  -

 .کوب نمایند
انرا یکی ازعالیم دوست داشتن  کوب کردن توسط شوھر را افتخار می دانند و و بعضی از زنان این لت  -

 .کوب نمی کنند بی اھمیت اند و مردانیکھ زنان خود را لت .می دانند
 .قربانی فکر می کند کھ خشونت نتیجھ اشتباه خودش است -

 
 : توضیح دھید کھ
بعضی موانعی وجود . مغلق تری وجود دارد کھ چرا قربانیان کمک را نمی خواھند دالیلبعضی اوقات  -

 .د کھ مشکل است آنھا را مردم دیگر ببیند یا بدانددارد کھ بشکل  عمیق در فکر و شناخت قربانی جا دار
افراد مسلکی و (  اندشعرضھ کننده گان صحی را بھ فرسایش میک ورا مشکل میسازد  حالت این فکتورھا -

 ) نزدیکان قربانی حتی
-  ً ممکن است کارمندان با حاالتی مواجھ شوند کھ بھ خشونت مبنی بر جندر مشکوک میشوند اما از  بنا

طوریکھ کمک را رد مینمایند و حاضر بھ قدمھ ھای بعدی برای نجات  نیان کتمان میشودطرف قربا
 نیستند

  

 )٣.٢.٣مواد درسی ( قصھ ماللی : این قضیھ مورد مطالعھ را بخوانید .3
 "کدام موانع استند کھ ماللی را از دریافت کمک باز میدارند: "از شاملین بپرسید .4

  :طور مثال
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کھ حمایتی را کھ ھنوز ھم بعضی اوقات از شوھر قبلی خود دریافت میکرد از دست ماللی ممکن در ھراس بود  -
 .بدھد

 مطرح باشد) تحت مراقبت بودن انھا( اینجا ممکن موضوعاتی پیرامون حمایت و یا  ھم حفاظت اطفال   -
 ھمسایگان در مورد وی تبصره دارند کھ برای ماللی چھ بھتر است -
 نیست رازداری  موجودبقدر کافی اینجا  -
 نمایید اضافھ نیز داده انکشاف بازمانده راھبرد منحیث ممکن ماللی کھ دیگر مانع -

  :توضیح دھید

  ،در قضایای سو استفاده دوامدار و جدی رابطھ میان بازمانده و مرتکب اکثرا متصف است بھ خشونت
در .توام است ھیجانیبھره کشی و سو استفاده و ھمچنان بعضا با وابستگی  -دست کاری، کنترول، استثمار

بق رفتار چنین شرایط خشن بعضی اوقات بازمانده راھبردھای را بنام راھبرد ھای بازمانده  بخاطر تطا
 ر ناشی از پیشامد یا سو استفاده کھ ممکن بد تر باشد را انکشاف بدھدخود جھت کاھش خطرات بیشت

 را توزیع نمایید ٣.٢.٣مواد درسی  .5
  : توضیح دھید

 نھا ممکن از ارتباطات اجتماعی ای بازمانده بسیار زیان اور باشدوآمدت خشونت ممکن بر نتایج طوالنی
ممکن شرم و   هبازماند. کن تقویت دو باره شودعقب نشینی کنند و پروسھ منزوی شدن و نا توانی شان مم

شفایابی . ما را درونی ساختھ و ممکن احساسی را کھ این ھمھ اشتباه و تفصیر وی است انکشاف دھندگاست
ر گکوشش کنید تا یک رابطھ با اعتماد را با بازمانده کھ قضاوت. یردگممکن وقت زیادی را در بر ب

  4.رفتارش نباشد ایجاد کنید، این اکثرا قدم نخست بسوی معاونت بازمانده است کھ چشم براه کمک است

 میبودید؟ ماللی انگھمسای از یکی شما رگا بکنید میتوانستید کمکی چھ شما: ببرسید .6

 میبودید؟را مالقات میکرد  ماللی کارمندان صحی  کھ از یکی شما رگا بکنید میتوانستید کمکی چھ شما .7
  

  : پاسخ مھم و ممکن
 را بھتر بشناسید ، از او اجتناب نکنید کوشش کنید تا او -
 در صورت ممکن از مصونیت فزیکی او اطمینان حاصل نید -
 نیدگاو را قضاوت ن -
 ران در قریھ قصھ نکنیدگاورا برای دیذشت گسر  -
 ظاھر کردن مراقبت، با چیز ھای کوچک بھ کمک کنید   -
 وش دھیدگذشت وی گبھ سر  -
 .اھی دھیدگزینھ ھا ی کمک اگویید جھ باید بکند، در عوض بھ وی در مورد گبھ او ن -
 رانی ھا و تشویش ھای خود را توضیح دھیدگسر انجام کوشش کنید بھ وی ن -
  .دریافت راه حل و کمک یاری کنیداو را  خواھد،ر خودش بگا -

 

                                                        
4 adapted from: Fisher, Neue wegen in der Opferhilfe (1998). In:  anti-trafficking training manual for Judges and 
Prosecutors in SEE, International Centre for Migration Policy Development.  

 خشونت در مقابل اطفال/ نتایج خشونت مبنی بر جندر، بشمول سو استفاده جنسی و : ٣.٢جلسھ 

 ھدف 
 برای فھمیدن عکس العمل ھای اطفال و شناسایی ابزار راحت نمودن اطفال

  فھمیدن عکس العمل ھای اطفال: بحث ٣.٣.١: فعالیت ھا
  فراھم نمودن ابزار برای حمایت اطفال: لکچر ٣.٣.٢
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  داریم تا ما نھ تنزمانیکھ ما در مورد خشونت مبنی بر جندر در اطفال صحبت میکنیم ما ضرورت : یاداشت

م ورت غیر مستقییریم بلکھ وضعیت ھای را کھ اطفال در انجا بصگمیبرند در نظر ب رنجھا خشونتی را کھ انھا از ان 
   ) مانند محیط فامیلی اشفتھ(  مییرگقربانی اند نیر در نظر ب

 فھمیدن نتایج و میکانیزم ھای سازشی : بحث ٣.٣.١
  :/مواد درسی 

  : /ی ھاگاماد

  فھمیدن نتایج و میکانیزم ھای سازشی: : ٣.٣.١: مواد  درسی

  روپگتمام : روپگاندازه 

 ساعت ١: زمان کلی 

روانشناختی و اجتماعی جلسھ را با پرسیدن از شاملین در مورد اینکھ  چرا ایشان فکر میکنند کھ  توجھ بھ نتایج  .1
 .خشونت مبنی بر جندر بشمول حشونت جنسی مھم است آغاز نمایید

  : اطمینان حاصل کھ موارد زیر را بر جستھ ساختھ اید 
 .میدھد رانشان مختلف العمل عکس کاھالن بھ سبتن اطفال •
  میدارند ابراز شانرا شکایت متفاوتی ھای شیوه بھ  کاھالن نسبت بھ  اطفال  •
 : بھ بستھوا المدت طویل ممکنھ نتایج و اطفال آنی ھای العمل عکس •
 خشونت نوع -
 خشونت مدت -
 )بود طفل نزدیکان از شخص آیا(  خشونت مرتکب ھویت -
 .میگیرد ارتباط )شده واقع چھ کھ فھمیدن توانایی( اطفال انکشافی مراحل  -

 .دھانی نماییدبصورت دوامدار بھ شاملین مفھوم مراحل انکشاف را بصورت خالصھ یاد  .3
 

 ات مختلف نشان میدھد، کھ ھمھ انھا از ی خود مھارتھای را در ساحگیک طفل در ھر مرحلھ از زند
فت کھ گھمچنان میتوان .......) حرکی، ھیجانی، شناختی، اجتماعی، ھویتی( دیک با ھم ارتباط دارند نز

چیز ھای خاصی )  دختر یا پسر( بھ سن را دارد، وی  گیک طفل تعدادی از فعالیت ھای انکشافی متنا
 .یرد و یک مرحلھ مشخصی را بھ ارتباط رشد بشکل متوازن انکشاف میدھدگرا یاد می

 بر قرار نموده ضروریات و خواھشات ارتباط سیار کوچک خواھد اموخت کھ بطفل یک : بطور مثال
دوستی بر قرار نموده و  یرد،گاین ظرفیت بھ اطفال کمک میکند کھ با مردم ارتباط ب. خود را بیان نماید

 .س نمایدیشبکھ اجتماعی تاس
  اشخاص یا اطفال مراقبین ، محیط توسط آنھا حمایت بھ مرتبط تر زیاد اطفال انکشاف مراحلمھم اینست کھ 

 طریق از را اجتماعی رفتار و ھیجانی شناختی، حرکی، ھای مھارت فلط یک، میباشد اطفال بھ نزدیک
 .میآموزد خود مراقبین با ارتباط و کردن بازی

 ساعت ۴: زمان کلی

 :/ی ھاگاماد
  :مواد درسی
  نتایج خشونت مبنی بر جندر بشمول خشونت علیھ اطفال و مکانیزم ھای سازشی انھا: ٣.٣.١مواد درسی 

 فراھم نمودن حمایت برای اطفال ٣.٣.٢مواد درسی 

 :/مواد ممد
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باالی انکشاف طفل ھم  سنگیناست کھ  تاثیرات  وحشتناک ھ خشونت جنسی یک عمل ناخواستتوضیح دھید کھ  .4
 را ببینید) ٣.٣.١مواد درسی (  در مراحل فعلی و ھم در مراحل بعدی دارد

کوتاه مدت تاثیرات خشونت از شاملین بپرسید کھ در مورد مثال ھای احتمالی عکس العمل ھای طوالنی مدت و  .5
جوابات را لست نمایید، و مثالھای اضافی بدھید، با شاملین کاووش نماید کھ چرا  . جنسی باالی اطفال فکر نمایند

مراجعھ  ٣.٣.١برای دیدن مثال و توضیح ان بھ مواد درسی ( عکس العمل ھا و نتایج مشخصی واقع میشوند 
 )نمایید

 .مراجعھ نمایید ٣.٢.٢بھ فعالیت قبلی . ای سازشی اطفال نیز پرسان نماییداز ایشان در مورد میکانیزم ھ .6
 محتاط باشند) حدس خودشان( بھ شاملین یاددھانی نمایید کھ انھا باید در قسمت فرضیھ ساختن  .7
رانی ایجاد کند، این حتما این معنی را نمیدھد کھ یک طفلی گامی کھ  این نوع رفتار ھا موجود باشد ممکن نگھن .8

ھ ازین نوع وضعیت ھای رنج میبرد بخصوص در مناطق متاثر شده از منازعھ، ممکن بصورت موقت عکس ک
بنا بر آن، یک . العمل ھای مشابھ را کھ ما توضیح دادیم در مقابل فشار ھای روانی را از خود نشان بدھند

 .ارزیابی دقیق از طفل الزمی میباشد
د ھمیشھ مطابق زمینھ ھای  سطح رشد موجوده شان دیده شوند جمع با توضیح اینکھ رفتار ھای خاص اطفال بای .9

 بندی نمایید
 -  مانند برگشت شب ( بعضی اطفال از خود رفتار عقب گرایی بھ مراحل قبلی انکشاف را نشان میدھند

 )ادراری
  مشکالت یادگیری در مکتب( بعضی دیگر ممکن تاخیر در مراحل بعدی انکشاف از خود نشان بدھند( 
  ا در بعضی حاالت ممکن انکشاف سریع در بخش ھای خاصی مانند نشان دادن رفتارھای جنسی ام

 .دگرایانھ در مراحل  مقدماتی از خود نشان دھن
 

 .را توزیع نمایید ٣.٣.١مواد درسی  .10
  

  :مروری بر خشونت مبنی بر جندر نزد اطفال
a( تشوشات ھیجانی 
b( تشوشات رفتاری 
c(  خشونت مبنی بر جندرناه و مسوول بودن در گاحساس 
d( مشکالت در مکتب 
e( مشکالت در روابط با ھمتایان.  

  

 

 فراھم نمودن ابزار برای حمایت اطفال: لکچر. ٣.٣.٢
  :/ مواد ممد

  :/ی ھاگاماد
  اطفال حمایت برای ابزار نمودن فراھم: : ٣.٣.٢: مواد درسی

  روپگتمام : روپگاندازه 
   ساعت ١.۵:زمان کلی

ونھ عکس العمل ھا و نتایج را در اطفال بھ ارتباط گدانستن این بسیار مھم است کھ چنخست توضیح دھید کھ  .1
 موارد زیرشناسایی و بھ ان پاسخ داد 

 اطفال را در مقابل اسیب بیشتر محافظت نمایید -
 برای اطفال حمایت فراھم نمایید -
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ت اطفال و تشویق والدین یا سایر ونھ سازش مینمایند، راه ھای حمایگاکنون ما بیشتر بھ این میبینم کھ اطفال چ .2
 مراقبین برای حمایت اطفال شان بعد از چنین حوادث

مواد درسی ( ونھ سازش مینمایند و راه ھای حمایت شان کدام ھا اند ارایھ بداریدگچند مثال محدود اینکھ اطفال چ .3
 )را ببینید ٣.٣.٢

 بھ عکس العمل ھا و نتایج خشونت مبنی بر جندرونھ گاز شاملین بپرسید کھ مثال ھای بیشتر در مورد اینکھ ما چ .4
جواب ایجاد کنید، مثالھای .ما میتوانیم والدین راجھت حمایت اطفال شان کمک کنیم  ونھگفال پاسخ دھیم یا چنزد اط

- مانند درمان ھای مذھبی( ی را کھ نتایج خشونت را ھدف قرار میدھد جستجو نمایید گاه فرھنگپذیرفتھ شده از ن
 )سنتی

شاملین بپرسید کھ در مورد چیز ھای کھ ما باید برای حمایت اطفال شان نکنیم یا بھ والدین توصیھ نکنیم ،  از .5
 .جواب ایجاد کنید، بپرسید چرا اینھا راھبرد ھای بد ی خواھند بود

  )را ببینید ٣.٣.٢مواد درسی .( نقاط مھم را وضاحت دھید
 را توزیع نمایید ٣.٣.٢مواد درسی 
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اجتماعی بخشی از راھبرد ھای چندین -صحت روانی و مشاوره روانی: ٣.۴جلسھ 
 سکتوری بھ خشونتھای مبنی بر جندر

  اھداف 5
  این جلسھ جلسات قبلی در مورد نتایج خشونت مبنی بر جندر را ساختھ و تقویت دوباره مینماید و  شاملین را در

ای کاھش نتایج مضر و وقایھ جروحات، صدمھ و اسیب  مورد پاسخ در خور و حد اقل خدمات کھ ممکن بر
 بیشتر، ضرورت باشند میاموزاند 

 یری  توام با نقشھ گو نتیجھ حرفھ ھای تخصصی ابتدایی را برای پاسخ /اصول و قواعد/ این جلسھ چھار بخش
 . قبل در جامعھ موجود اند شناسایی کنند زا شاملین میتوانند خدماتیرا کھ اکشی مشق وتمرین معرفی مینماید، بن

  تاثیرات ما بعد خشونت مبنی بر جندر را توضیح دھید/ ارتباط میان نتایج 
  پاسخ ھای خدمات حد اقل و سفارش شده را کھ باید برای کاھش نتایج اسیب زای خشونت مبنی بر جندر و وقایھ

 جروحات بیشتُر صدمھ و اسیب موجود باشند شنایایی کنید
 و میتواند حمایت و کمک برای  ھر دو حمایت ھای رسمی و غیر رسمی را کھ در جامعھ از قبل موجود است

 بازمانده فراھم نماید شناسایی نمایید
  : فعالیت ھا

  مرور خدمات حد اقل بازمانده: بحث ١.۴.٣
  ضرورت پاسخ خدمات چندین سکتوری را تقویت دوباره نمایید: بحث/ نمایش ٢.۴.٣
  نقشھ کشی خدمات در سطح جامعھ: مرینت ٢.۴.٣

 ساعت ٢: زمان کلی
 :/مواد درسی   

  چوکی : مواد ممد درسی
  فلپ جارت، مارکر، رابر تایپ

  ی ساق دارگدانھ چو ۴
  تختھ ١٠ – ۴کاغذ ای 

  پارچھ نمایید گیا کاغذ را بھ توتھ ھای خورد حد اقل سھ رن) جواری، برنج، لوبیا( سھ نوع تخم 
 

 )پاسخ( مرور خدمات حد اقل بازمانده : بحث ١.۴.٣
  فلپ چارت و مارکر : سیمواد ممد در

  .تاثیرات ما بعد را از جلسھ  نزدیک قبلی بیاورید/ لیستی از نتایج : ی ھاگاماد
  :یک فلپ چارت را اماده نموده در قسمت جلوی اتاق جاییکھ از طرف تمام صنف دیده شده بتواند نصب نمایید 

  برای کاھش نتایج مضر و وقایھ جروحات بیشتر، شکایت و اسیب فراھم نمودن خدمات و حمایت =پاسخ
  :/مواد درسی

  روپگتمام : روپگاندازه 
 دقیقھ ٣٠: زمان 

ان  یاد دھانی گو بھ شاملین در مورد نیازمندیھای بازماند از جلسات قبلی اشاره نموده  تاثیرات ما بعد /لست نتایجبھ  .1
 .یری قبلی را در طول این جلسھ تقویت دو باره مینماییدگیاد/ محتویات جلسھ ، شما نمایید

 .اشاره نموده و انرا بھ صدای بلند بخوانید) پاسخ( = بھ فلپ چارتی کھ شما اماده نموده اید  .2

                                                        
5 The session lays the groundwork for further discussions about multi-sectoral and interagency coordination in 
other training sessions. 
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را کاھش  اجتماعی-داشت تا نتایح مضر روانیروپ بپرسید کھ بازمانده بھ کدام نوع کمک ضرورت خواھد گاز  .3
اغاز . نمایید د، از انجایکھ  انھا فعالیت ھای مربوط بھ پاسخ را ارایھ میدارند، انھا در یک فلپ چارت خالی نوشتھبدھ

  :چیزی مانند زیر معلوم شود این فلپ چارت باید

  : ساحات وظیفوی /در بخش ھای زیر –اصغری حد اقل،  –پاسخ، بعدا، میتواند فعالیت را شامل شود 

 مراقبت صحی 
 اجتماعی- نیازمندی ھای روانی 
 حمایت ھای روانشناختی و ھیجانی -
 پذیرش اجتماعی و ادغام مجدد  -
 امنیت و مصوونیت 
 رسم و عنعنوی - عدلی قضایی 

  در تشریک مساعی با ھم کار نمایند دھمھ بای

وظیفھ ما اینست کھ مطمین . ان بھ این ھمھ کمکھا ضرورت ندارند یا انرا نمیخواھندگتاکید کنید کھ تمام بازماند .4
، معنی این کلمات را بحث نمایید .است کیفیت خوب، و دارای قابل دسترس، موجودشویم کھ ھمھ خدمات 

دهُ، اساسات زینھ ھای بازمانگاموختھ ھای قبلی را در باره مراقبت دلسوزانھ، رازداری، احترام بھ خواست ھا و 
 یری راھبرد مبنی بر حقوق تقویت دوباره نماییدگاسیب نرسانیدن، و بکار 

بھ عھده دارد تربیھ  لیت عرضھ خدمات راسئویکھ مکارکنانما باید بیاد داشتھ باشید کھ این ھمچنان مھم است کھ  .5
  بھ جامعھ اعالم کنیم کنیم قبل ازینکھ موجودیت خدمات را

خدمات بصورت درست تربیھ نشوند و قربانی بخاطر کمک بھ آنھا مراجعھ کند  اگراین عرضھ کننده گان .6
  درینصورت قربانی با مشکالت زیاد روبرومیشود و ممکن تراوما وضررزیاد دیگر را تجربھ کند

  

  :شامل موارد زیر باشد پاسخ باید
 محرم عاطفی، بشکل تا کارکنان ، جامعھ رضاکاران ،ذیدخل سکتورھای و ارگانھا تمام برای آموزشھا دایرکردن •

 باشد گو جواب گمنا و

 راپوردھی برای دسترس قابل میتودھای تا زنان خصوصا جامعھ کاربا بطورمثال( دھی رجعت و راپور سیستم  •
 ) باشند داشتھ دسترس در خواستن کمک و واقعات

 ارزیابی و یننگمانیتور ، ارقام وتجزیھ تحلیل ،شده راپورداده واقعات سازی مستند •

 و ھا فعالیت تضاعف از جلوگیری بخاطر مختلف ارگانھای بین معلومات ساختن شریک وسیستم ھنگیھما  •
 قربانی کردن مغشوش

 :نگاه یک در نرساندن صدمھ
  کند صحبت تراوماتیک حادثھ درباره تا نکنید وارد فشار وی باالی نمیخواھدھیچگاه اگرقربانی •

 توقف را قصھ تا دھید فرصت برایش باشد غمگین زیاد و کند می قصھ خود حادثھ درباره کھ وقتی افراد اگربعضی •
 .دھد

 کنید معلومات دادن بھ تھدید اورا ونھ نکنید زیاد سواالت قربانی از •

 .نکنید وعده نباشد اجرا قابل چیزیکھ •

 تقویت ضرورت خدمات پاسخی چندین سکتوری: بحث/نمایش ٢.۴.٣
 یک چوکی : مواد ممد درسی 

 :/  ی ھا ؛گاماد
 :/مواد درسی 

 روپ گتمام : روپ گندازه ا
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 دقیقھ  ٣٠: زمان 
یک چوکی را در . ی دارای چار پا استگتوضیح دھید کھ پاسخ بھ خشونت ھای مبنی بر جندر مثل یک چو .1

 :کیفیت چوکی چار پا دار را بحث کنید. ذاریدگوسط اتاق بیاورید و انرا محکم بروی اتاق ب
، وظیفھ اجرا کندو بطور ثابت  کند باید ھر چھار پایش درست  ایک چوکی وظیفھ اجر حیثر چوکی بگا -

 م شوند چوکی سقوط میکندگر یکی از پا ھا شکستھ یا گا
ذارید، انطرف تیلھ کنید ، ببینید گبھ زمین ب مگھدارید ، دوباره محگی را باال نوکبحث، چ در جریان این -

ھید و یک نمایش فراموش نشدنی وظایف و عدم وظایف چوکی بھ زمین میافتد، بدور را دور حرکت د
 را اجرا کنید 

اجتماعی، امنیت و -چرا این چھار بخش، صحت، صحت روانی و مشاوره روانی: از شاملین بپرسید و بحث نمایید .2
 ر خود نیاز دارندگدی بھمعدلی قضایی 

 

  ! خوب است بدانید
دھید، ھمانطوریکھ شما بھ این جلسھ ادامھ میدھید، در مورد ھر چھار پایھ ر شما میتوانید چوکی را در وسط اتاق قرار گا

  خوانی دارد بحث نمایید  ھم کار میکنند تا زمانیکھ موضوع ھمونھ با گبخش ھا کھ چ/ چوکی

 حد اقل کھ باید در ھر جا موجود باشد تمرکز مینماید/ اساسی/ جلسھ تنھا باالی چھار نوع خدمات اولیھ

 
 

 

 تخم ١٠ – نقشھ کشی خدمات در سطح جامعھ: تمرین ٣.۴.٣
  ھای مختلف گرن ٣یا  توتھ ھای کاغذ حد اقل بھ ) بیالوجواری، برنج، ( نوع تخم  ٣

  : / ی ھاگآماد
  :/مواد درسی

  روپ گ ۵حد اکثر : روپگاندازه 
 ساعت ١: زمان

مورد کار ھای خاص، وظایف، عمل کننده  فتن بھ شاملین کھ درین جلسھ بحث ھا تا اینجا درگفعالیت ھای را بوسیلھ  .1
ھا بخش ھای با مسوولیت ھای خاص برای پاسخ بھ نیازمندیھای بازمانده بود معرفی نمایید، توضیح کنید کھ درین 

تا در مورد شناسایی راه ھای متعددی کھ افراد متفاوت در  - فعالیت، ما بھ پاسخ سطح جامعھ نمرکز خواھیم کرد
 .ان از طریق فراھم نمودن معلومات، حمایت و دلسوزی فراھم میتوانند فکر کنندگبازمانده جامعھ برای کمک بھ 

، فعالیت مربوط بھ این میشود کھ شاملین از جا ھا یا حوزه روپ کالن تقسیم نماییدگروپ یا یک گ ۵شاملین را بھ  .2
 .ھای مختلف  اند یا از یک شھر اند

را برای ھر ).گسھ رن( یا توتھ ھای قطع شده کاغذ ) سھ نوع(  مارکر، تخم گیک  کاغذ فلپ چارت و سھ رن  .3
 روپ بدھیدگ

از شاملین تقاضا کنید تا جوامع خود را نقشھ کشی کنند ، سرک ھا، ساختمانھای مھم، مناطق تجمع عامھ، بازار ھا،  .4
برای . همراکز مراقبت ھای صحی، مساجد، جا ھای ورزشی، تسھیالت تعلیمی، رستورانت ھای جوانان و غیر

 .دقیقھ وقت بدھید  ١۵اینکار بھ  ایشان 

ان گھ را برای نشان دادن جا ھایکھ بازمانده گبعدا از شاملین تقاضا کنید تا تخم ھا  یا توتھ ھای قطع شده کاغذ رن .5
انھا باید . خشونت مبنی بر جندر مانند خشونت جنسی و بھره کشی جنسی میتوانند کمک دریافت کنند نشانی نمایند

( عدلی / اجتماعی، قضایی- ھ را در جای ھای ھمچو حمایت ھای طبی، روانیگتخم ھای متفاوت یا کاغذ ھای رن
تخم ھا را در جا ھایکھ  دعد ١٠باید شاملین . ده نماینداستفا) عدلی - اجتماعی و جواری - طبی، برنج  –مانند لوبیا 

ا کیفیت را دریافت کند و تعدا د کمی از تخم ھا  را در ایشان فکر میکنند یک بازمانده میتواند حمایت ھای جامع و ب
دقیقھ وقت بدھید تا بحث نموده و  ٣٠براشان . ذارندگجا ھایکھ بازمانده میتواند حمایت ھای کوچک را دریافت کند ب

 این جا ھا را در نقشھ نشانی نمایند 
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ز شاملین بپرسید چرا انھا اینطور فکر وش دھید، اگث ھایشان روپ دور زده و بھ بحگدورادور ھر  مطمین شوید و .6
سایر جا ھا فراھم کنند، و در ان جاھا کی ھا ھستند کھ کمک  گمیکنند کھ جاھای مشخص میتوانند کمک بیشتر بھ تنا

 : بشمولروپ ھای کھ در جامعھ ھستند وسیعا فکر کنند گا تشویق نماید کھ در مورد د، شاملین ررا فراھم مینماین

  میتوانند معلومات فراھم کنند کھ برای دریافت کمک بھ کجا باید شتافت –اطفال 
  میتوانند در مورد اینکھ برای دریافت کمک بھ کجا باید رفت معلومات فراھم کنند ،  –علمای دینی

 .معنوی فراھم کنند/ ھمچنان میتوانند حمایت ھای ھیجانی
  ر بیرون میروند میتواند با گشستن، و یا فعالیت ھای دیخانم ھا میتوانند زمانیکھ برای اب اوردن، کاال

 .ر  را حمایت نمایند گھم صحبت کرده و یکدی
 ممکن قادر بھ این باشند کھ بھ طفلی کھ ظاھرا بھ  –ر کھ در مکتب کار میکنند گمعلمین وکسانی دی

نند حمایت ھای مصیبتی دچار باشد اکاھی دھند کھ بھ کجا برای دریافت کمک بروند، و ھمچنان میتوا
 .ھیجانی فراھم نمایند

ونھ نیازمندی ھای بازمانده گرا برای شناسایی اینکھ چروپی کالن گدقیقھ، یک بحث  ٣٠در خاتمھ   .7
تشکیل خشونت مبنی بر جندر توسط اعضای مختلف در جامعھ کھ شناسایی شده اند فراھم شده میتواند 

 )دقیقھ ٢٠-١۵( دھید 
  افرادی را در جامعھ شناسایی خواھند کرد کھ میتوانند بھ / احتماال جا ھا در جریان این بحث، شاملین

ر وقت کافی باشد، این خالی از مفاد نیست تا بحثی در گا. بازمانده مضر بوده یا بازمانده محور نباشند
رش جامعھ را شنایایی نموده و نظریات گن. رددگمورد اینکھ جرا اینطور واقع میشود راه اندازی 

 .یریدگاینکھ چطور این ذھنیت ھا و رفتار ھا را غرض تغییر نفود نمود بھ بحث ببرای 
برای  –یک محیط حمایتی  ھای قبلی کھ تاکید بر ضرورت  ھیری از جلسگبا تقویت دو باره یاد ث رابح .8

اجاتماعی - کمک بھ بازمانده جھت احساس مصوونیت و تجرید کمتر و دسترسی بھ خدمات طبی، روانی
 جمع بندی نمایید و قضایی 

) ، چھ وقت و کجا6کی چھ میکند( در بین سیستم کلستر  افغانستان چند روشخشونت مبنی برجندر فرعی کلستر  در
بھ ارتباط ظرفیت ادغام صحت روانی و ھا  این مھم است تا اطمینان حاصل شود تا تمام بخش. انکشاف داده است

  .ذاری و تطبیق اشنا باشندگصفحھ مقدم پالن درخشونت مبنی بر جندر اجتماعی - مشاوره روانی
قربانیان بیشتر نیازمند اکثرا تقاضای کمتر برای خدمات دارند، متخصصین طبی باید  قادر بھ شنایایی جاھای عادی 

  .در جامعھ باشند جاییکھ اعضای جامعھ با ان حاالت کار میکنند و بھ معلومات و حمایت دسترسی دارند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
6 Afghanistan GBV Protection Sub-cluster 
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/gender-based-violence 
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 فھمیدن پیامد ھا و شناسایی پاسخ ھا -تاثیرات خشونت مبنی بر جندر: ٣مادیول 
 

 

 نیرھنمای شامل
 

  فشار روانی، زجرت و اختالل ٣.١.٢مواد درسی  – ٣.١جلسھ 
  :تعریف فشار روانی 

 ما درمحیط تغیرات بگاز کھ میباشد روانی و اجتماعی ، فزیولوژیکی ، بیولوژیکی آنی العمل عکس یا جواب از عبارت
 مواجھ باشد خطرناک ممکن کھ مشکالتی بھ ما وقتیکھ است دھنده ھشدار العمل عکس از عبارت. آید می بوجود وشما

 العمل عکس ھرشخص ،کنیم سازش آنھا با باید ما کھ باشد ما جیخار محیط یا داخل در تغییرات امدن ممکن یدتھد .میشویم
 بھ مشابھ حاالت در ھرکس ،نددار مختلف)  Threshold( یھا آستانھ افراد: میدھد نشان Stress درمقابل مختلف ھای

 کردن اداره ھای شیوه اگر ،است گیزند ءبقا  دوام ، حفظ بخاطر وطبیعی نارمل جواب از عبارت  نمیشود دچار استرس
Stress ما صورت درین باشد سالم یا تطابقی Stress خوب آنرا ما یکھ فشار روانی )چالش یک( کنیم می تلقی مثبت را 

 شده شناختھ Distressزجرت یا    اوقات بعضی در حالت این کھ کنیم می تجربھ منفی اکثرا آنرا توانیم نمی کرده اداره
 .است

 : تعریف زجرت و زجرت شدید
 است زیاد فشار یک درمقابل العمل عکس بشکل گشایی مشکل ھای مھارت فروپاشی اختالل از زجرات عبارت، 

  حالت و اضطراب تا ترس ،غمگینی ،ضعیفی مانند احساسات از وسیعی حلقھ  زجرتPanic همیگیرد عالو بر در را 
 .رفتار و افکار مانند متاثرکند نیز را ما گیزند مختلف ھای عرصھ ممکن Distress براحساسات

  بھ این حالت ھمچنان حادثھ (آید بیبمیان تکان دھنده  میتواند بعدازیک حادثھ زجرت شدید یا فشار روانی تراوماتیک
عکس .موجود باشد نزدیکان شخص بھ شخص یا بھ گیا مرخطرجروحات  درین حادثھ کھ) گفتھ میشودتراوماتیک 

، بھ یادآوردن دوباره ی، شناختی، رفتاری و اجتماعی باشد کھ شامل ترس بسیارزیادھیجان، العمل میتواند فزیکی
 .سؤاستفاده مواد مخدر و بر قراری ارتباط ، مشکالت شدید درافسرده گی) جتکھمانند (تنبھ بسیار زیاد ،حادثھ

 افرادیکھ Extreme Distress شدید فشار بگ از کند راتجربھ مغشوش روانی  حالت یک ممکن کند می راتجربھ 
 بسب اکثرا کھ جنسی خشونت شامل جندر بر مبنی خشونت مانند اور درد و کننده تھدید بسیارزیاد حادثھ یک. )شاک(

 شخص بخاطریکھ بسازد ان با نمیتواند حالت درین شخص شود واقع حالت این میگردد، وقتی شخص بھ سنگین صدمھ
 .میگیرد قرار باوری نا حالت یک در

 :میدھد نشان خود از مختلف العمل عکس زیاد و شدید فشارھای مقابل در شخص ھر
 حادثھ یک قبال در وی متفاوت ھای العمل عکس کننده تعین شخص یک سازشی ھای میکانیزم و ھا ظرفیت •

 .میباشد وخطرناک تراوماتیک

 شده فراھم کھ اجتماعی حمایت سطح ھستند، قربانی نیکانزدیکی  مردم العمل عکس( ساختاراجتماعی ھمچنان •
 .دارد رفتاری و اجتماعی شناختی، ،ھیجانی فزیکی، ھای العمل عکس باالی مھم تاثیرات) وغیره

 ھا، ناکامی در موارد گندر بعضی فرھ. ھمچنان راه ھای را کھ بازمانده پاسخ میدھد تعیین میکند گفرھن •
بر اساس ان مالمت  و این باور را کھ بازمانده شریک جرم استممکن ، خاموشانھ" دیوانھ بودن"باورخاص،  
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ھمچنان نیازمندی ! زایش میبخشدربانی  و ھمچنان بازمانده مرد یا خود زن را توسط خانواده و جامعھ افکردن ق
( را پوشانیده، اما  زجرت ھای با عالیم کمتر ) اشکار( ھای اجتماعی زجرت، ممکن شدت و مزمنیت عالیم 

را  ) ترس از اطفال، اینده و غیره ، فقدان اعتماد، احساس بیھودگی و نومیدی(  رونیزجرت ھای د) اشکار
 بازمانده تجربھ مینماید

برای بیشتر بازمانده ھا عکس العمل ھای نارمل در " فشار شدید روانی"و یا " فشار روانی"عکس العملھای  •
خصوصا با حمایت ھای اجتماعی و ھیجانی، بسیاری از بازماندگان  حوادث شدیدا پر فشار تلقی میگرددمقابل 

 .7مان کاھش مییابدیاد گرفتھ اند کھ چگونھ تطابق نمایند و بھ این ترتیب زجرت بھ مرور ز

 این درمقابل  افراد ھای العمل وعکس فشارھا حادثھ، شدت درجھ در Extreme Distress و Stress بین فرق •
 .میباشد فشارھا و حوادث

  : تعریف اختالل روانی
 :آیدبوجودمیتواند بھ تعقیب حوادث شدیدا فشار آور یا قویا تراوماتیک 

در اکثر واقعات بعد ازینکھ فشار زا نا پدید شد عکس العمل ھا در مقابل فشار زا ھا بصورت طبیعی بدون  •
فروکش میکنند، بعضی اوقات، حوادث قویا صدماتی میتواند رھنمای برای اختالل مداخالت از طرف بیرون 

 .ویندگوظیفوی روانشناختی داخلی باشد، ھمچنان بھ این حالت اختالل روانی نیز می

وضعیت / ام مینماید و یا دو چنین اختالل ھای وظیفوی عکس العمل ھای اند کھ برای مدت طوالنی بعد از حادثھ •
 تغییر میدھد را

 باعثروپ اعراض یا عکس العمل ھای است کھ بنام سندروم یاد میشود، کھ گیک اختالل روانی عبارت از  •
ان میدھد کھ قابلیت ھای بازمانده در قسمت ادامھ فعالیت این ھمچنان نش" مختل شدن وظایف در افراد میشود"

 .ھای روزانھ رو بھ خرابی است مانند کار، مراقبت دیگران، تحصیل و غیره

 بھ  نمیتوانند دارند اختالل ایکھ قربانیان بخاطریکھ شود واضح Disorder و Distress بین فرق کھ است مھم این •
بازماندگانی کھ . )تداوی و روانی صحت ارزیابی( دارند ورزیده متخصص کمک بھ نیاز آنھا  نمایند، تطابق تنھای

از فشار روانی و یا فشار شدید روانی رنچ میبرند ھمچنان میتوانند از حمایت ھای ھیجانی و اجتماعی سود 
  برند، اگرچھدر اکثر حاالت ب انھا متکی بھ بھ ظرفیت ھا و سازش ھای خود میمان

  8تاثیرات مابعد: ٣.١.٣آموزشی مواد  -٣.١جلسھ 
  تاثیرات مابعد و نتایج ان

  در تمام انواع خشونت ھای مبنی بر جندر نتایج صحی تھدید کننده حیات دیده میشود: صحت
  

  

  

  

 

                                                        
7 IASC. 2005. Guidelines for Gender-based violence interventions in humanitarian settings. p.69.  
8 Adapted from: Heise L, Ellsberg M, Gottemoeller M. (2002) Reproductive Health and Rights: Reaching the Hardly 
Reached Article 10: Victims of Gender-based Violence. In: PATH Series: Reproductive Health and Rights: Reaching 
the Hardly Reached, Article 10. Available at: http://www.path.org/publications/pub.php?id=513 
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 ران کشیگدی

 خودکشی

 ات مادرانیوف

 ت نوزارانیاوف

 ت مربوط بھ ایدزیاوف

 

 

  

 

 

 
 

 اجتماعی -روانشناختی  –ھیجانی 
 روانشناختی و اجتماعی قویا تھدید کننده حیات دیده میشود ، در تمام انواع خشونت ھای مبنی بر جندر نتایج جدی ھیجانیُ 

 اجتماعینتایج  نتایج روانشناختی و ھیجانی
 اضطراب ، ترس

 قھر

 شرم، نفرت از خود، خود مالمتی

 رفتار و افکار حودکشی

 )انزوا( نا امیدی یا عقب روی 

 : اختالالت روانی مانند

 روانی پس از حادثھ التاختال

 یگافسرد      

 مالمت نمودن قربانی

مراقبت اطفال ( از دست دادن نقش وظیفوی اجتماعی 
 )معاش  گو ک

 اجتماعیمای گاست

 طرد شدن از اجتماعی و انزوا

 مشکالت قرابطی و فامیلی

 

  اساسات رھنمودی  – ٣.٢.١مواد درسی : ٣.٢جلسھ 
رفت کھ گما یاد خواھیم . 9درین کورس اموزشی ھر درس اموختھ شده بر اساس چھار اصل رھنمودی استوار است

  یری مھارتھای بازمانده محورشامل سازیمگونھ این اساسات رھنمودی را در کار ھای روزانھ خود از طریق بکار گچ

                                                        
9 *United Nations High Commission for Refugees. Sexual violence against refugees: guidelines on prevention and 
response. Geneva: The Commission; 1995, chapter 2. 
*IASC Guidelines for Humanitarian Gender-based Violence Interventions in humanitarian settings.  

 نتایج غیر کشنده
 صحت روانی باروری جسمانی مزمن جسمانی حاد

 روحاتج 

 شاک 

 امراض 

 انتانات 

 معلولیت

 شکایات جسمی

 انتانات مزمن

 درد مزمن

 معدی معایی

 اختالالت خوردن

 اختالالت خواب

سو استفاده 
 الکھول/مواد

 سقط جنین

 حمل نا خواستھ

 سقط غیر مصون

STIs بشمول HIV 

 اختالالت تحیض

 یگاختالطات حامل

 اختالالت تناسلی

 اختالالت جنسی

اختالل روانی پس از 
 حادثھ

 یگافسرد

 اضطراب

 سو استفاده مواد

 خود آزاری و غیره
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 : اساسات رھنمودی 
  ) انگبازماند( ، بازمانده ) قربانیان( نی ؤنیت فزیکی قربااطمینان از مص .1

بخاطر داشتھ باشید کھ بازمانده ممکن ترسیده از مصوونیت جسمانی بازمانده و فامیلش در ھمھ حال اطمینان حاصل کنید، 
باشد و ضرړرت دارد تا در مورد مصوونیتش مطمین شود، شما حتما مطمین باشید کھ شما نباید سواالتی بپرسید یا 

خدماتی را برای بازمانده پیشنھاد کنید کھ میتواند تھدیدی برای مصوونیت بازمانده باشد، یا مصوونیت کسانی را کھ بھ 
 ).فامیل، دوستان، خدمات سطح جامعھ و کارمندان صحی( انده کمک میکنند بھ مخاطره بیندازدبازم

 
  تضمین رازداری  .1

تمام معلومات جمع آوری شده توسط شاملین در یک جای مصوون  ذخیره )  حتما( برای حفاظت  رازداری بازمانده  باید 
ات مربوط بھ بازمانده را  بھ یک سازمان بیرون از ر شما ضرورت بھ شریک ساختن  معلومگعالوه برآن، ا. رددگ

شما قبل از ھمھ ضرورت بھ رضایت تحریری بازمانده ) بطور مثال محکمھ قضایی، یا مرکز مشاوره ( مرکز خود دارید 
در  در تمام واقعات، .10رفتھ شودگنین رضایت باید باشد از والدین و یا مراقبین وی چدارید و در صورتیکھ بازمانده طفل 

صورتیکھ معلومات مربوطھ بھ بازمانده با محتوی شناساننده وی باشد نباید این معلومات با کسی دیکر شریک ساختھ 
مانند . در برنامھ باید بخرچ داده شود) ماتایزیشنگاست( خوردن یا لکھ دار شدن  گیری از انگتالشھا برای جلو. شود

ا ممکن شما برای انھا بعضی چیز ھای مخصوص توزیع نموده تشخیثص ھویت بازمانده بخاطر امدن در یک جای ی
  .باشید

در مورد وقایھ و و زمانیکھ شما ) انگبازماند( بازمانده/  )قربانی( احترام بھ خواستھا ، حقوق، و وقار قربانیان  .2
در نظر  بیشترین منافع اطفال رایا پاسخ بھ واقعات انفرادی خشونت مبنی بر جندر تدابیری را دنبال میکنید 

  .دداشتھ باشی
  

این معنی میدھد کھ تمام محاوره ھا . ان رھنمایی کنیدگحقوق و وقار بازماند م و فعالیت ھا را مطابق خواستھا،تمام تصامی
فضای خلوت توسط ان یا ترجمان ھا در جای ھای مصوون و در گو ارزیابی ھا و مصاحبھ ھا  را ذریعھ مصاحبھ کنند

توسط بازمانده انتخاب شده باشد راه اندازی نمایید، این ھمچنان معنی اینرا نیز میدھد کھ شما باید  عین جنس و یا جنسیکھ 
شما نباید بھ بازمانده، فامیل، . ان صبور و شکیبا باشیدگھداشتھ  و با بازماندگرش غیر قضاوتی را در سراسر پروسھ نگن

مسلھ باکره : مسایل مربوط سوال نمودخصوص اید تنھا در ب زماندهبا از .وی بی احترامی نشان دھید گوضعیت و فرھن
بازمانده نباید برای اجرای ھیچ بخشی از اززیابی، معاینھ و .  بازمانده کدام مسلھ نبوده و نباید در مورد ان بحث کرد بودن 

زمانده طفل است، ر باعالوه بر ان، اگ.یری در ان نیست مجبور ساختھ شودگحاضر بھ سھم) مرد /زن( یا مصاحبھ کھ وی 
ی محیط عمومی و گھنان باید سن، جنس پس منظر فرگبیتشرین منافع طفل باید رھنمای تمام تصامیم باشد، مراقبت دھند

ستندرد ھای عینی، نظریات  ان باید گدھندمراقبت ھمچنان . یرند در نظر داشتھ باشندگرا زمانیکھ تصمیم می تاریخچھ اطفال
یری در قسمت فراھم نمودن بھترین مراقبت ممکنھ برای اطفال گل را حین تصمیم شخصی و ھمچنان دید شخصی طف

  .بازمانده خشونت جنسی مد نظر داشتھ باشند
  
  

  : اطمینان از عدم تبعیض .3
رایش گد، مذھب، ملیت، قومیت، جنس و یا ت ھای مساویانھ را صرف نظر از نژاھر کاھل و یا طفل باید حمایت و مراقب

 .نمایندجنسی دریافت 

 

  سازش با نتایج خشونت مبنی بر جندر ) :١( ٣.٢.٢مواد درسی  – ٣.٢جلسھ 
 )ابزار برای تمرین(

 .ت را نتایج مربوطھ ان وصل نماییدجمال

                                                        
10 See Handout 7.2 for exceptions to confidentiality 
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)بیانات( جمالت عکس العمل ھا  

 و) فلش بک(  عبور ذھنی .1
خوابھای  ) کابوس(

 ترسناک

A. "بتھ حرکات آمیز، قھر اواز یک ھانی،گنا صدای یک ام، ترسیده کامال من 
 مرا و  شود خبر موضوع از شوھرم رگا ازینکھ من. ام ترسیده من و ھا

   "رفتگ خواھند نیز را اطفالم من فامیل  ھستم ھراس در نیز بدھد طالق

 "یت و از جا ّپریدگی میکنم من احساس عصبان" .B خشم و مخاصمھ جویی  .2

 من از او از ھر چیز و ھر کس متنفر ھستم  بکشم را او میخواھم من"  .C مالمتی/ گناه .3

ت سباز دست دادن اعتماد ن .4
 بخود

D.  "و کند درک مرا کھ  مندار گفتن برای را ھیچکس کھ میکنم احساس من 
 مورد درین را خود وبر دور اطرافیان از یک ھیج من کند، حمایت مرا
 "نمیتوانم گفتھ

 خواھم خود کنترول تحت دوباره ایا. " میکنم نومیدی احساس بسیار نم" .E ترس .5
 ؟"امد

 اما ندارم احساسی  ھیچ دقیقھ یک برای -میشوم دیوانھ میکنم احساس من" .F خجالت/ شرم  .6
 "میکنم قھر احساس واقعا انناگھ

/ از دست دادن قدرت .7
کنترول باالی خود و 

 زندگی

G. "ضرورت کمکی کدام بھ من بود، خواھم خوب من ، ھستم خوب من 
 "ندارم

 انکار .8
 

H. "شما ایا ، شد واقعھمھ  این کھ ام کرده یکار من گویاکھ  میکنم احساس من 
 "؟....کرد دنخواھ فکر چھ مردم ام؟ شده تجاوز منکھ  میتوانید گفتھ

با من ھمین حاال کار نادرستی من خود را کثیف احساس میکنم، مثلکیھ "  .I افسردگی .9
ایا شما بھ من گفتھ میتواند کھ من تجاوز شده ام؟ مردم . ت گرفتھ باشدصور
 "؟ فکر خواھند کردنھ چگو

 تجرید/ بیگانگی .10
 

J. "من از خود ...من احساس میکنم کھ از دیگر ازدست من چیزی بر نمیاید
 " من فقط چیز بی ارزشی ھستم. متنفر شده ام

 تغیرات مزاجی .11
 

K.  " ھمسایھ ھا با من کمک  –ناگھان اھالی منطقھ ما با من صحبت نمیکنند
ذیت دان دیگر اگرکردن را بس کرده اند، و اطفال مرا در مکتب شا

 "مینمایند
 "از زمان تجاوز، در خانواده من ھمھ چیز مشکل شده اند" .L مشکالت ارتباطی   .12

 اضطراب .13
 

M. "بھ دلم و مینمایم، بیچارگی خستگی، احساس من بروم؟ پیش من چگونھ 
 "نمیخورد اب چیزی ھیچ

 میخابم زمانیکھ من دھم توقف را حملھ باره در کردن فکر نمیتوانم من" .N استگما و تبعیض .14
 ". میبینم ) کابوس(  ترسناک خوابھای
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 ی را باال میبرند عواملی کھ سازش مقاومت و شفایاب ):٢(٣.٢.٢مواد درسی  – ٣.٢جلسھ 
 : تعریفات

 شتن بھ حالت اولی میباشد، تا بر مشکالت فایق امده و با گعبارت از توانایی یک فرد برای بر  مقاومت
و توسط خصوصیات بازمانده و یک تعداد فکتور ھای بیرونی مشخص . تغیرات و مشکالت تطابق نماید

 .میشود

 بکار میبرند تا  آنرا اشخاص کھ اند خاص واجتماعی روانی یرفتار کوششھای سلسلھ یک از عبارت سازش
 رفتھ و تحمل کنند گیاد 

 بعضی ساختن فعال برای کوشش - مشکالت حل ستراتیژیا. دارد وجود سازش ھای میکانیزم  مختلف انواع 
 تنظیم برای ھایکوشش شامل ،ھیجان بھ متمرکز سازش ھای راھبرد، آسانترسازیم را فشار حالت تا  ھا چیز
 میباشد فشارھا ھیجانی نتایج

  میکانیزم ھای سازشی ایکھ استفاده شده اند بھ خصوصیات فرد و ھمچنان بھ نوع حوادث فشار زا  و انواع
  11 .نیز محیط اجتماعی مرتبط میباشند

  .ھر دو فکتور ھای فردی و فکتور ھای محیطی باالی سازش، مقاومت و شفایبای تاثیر دارند

  انگبازماند انفرادیھای  ظرفیت
 :افراد بازماندهیت مھارت ، دانش و شخص

، احساس خوشبینی ، سازش، کنترول خودی، مھارت ھای مثبت  خصوصیات مانند اعتماد خودی -
 .دارد شفایابیسازش وتوانایی جستجوی کمک تاثیرات مثبت باالی 

 تجارب خشونت ) دمر /زن ( ایا بازمانده در یک محیط مصوون نمو نموده است؟ او : تاریخچھ شخصی
 ی تجربھ نموده است؟گاستفاده  را در اوایل زند ومبنی بر جندر یا س

ویا سؤاستفاده و غفلت ) خشونت جنسی(تجربھ کرده باشد  گریک قربانی خشونت مبنی بر جندر راا -
 .سازش ممکن متاثرشود، خصوصا درجریان دوره طفولیت ، مھارت ھای گیدراوایل زند

ی خصوصا در زمان طفلی تجربھ گسو استفاده را در اوایل زندو ) جنسی( ر یک بازمانده ُ خشونت مبنی بر جندر گا      
  .نموده باشُد مھارتھای سازشی وی ممکن متاثر شده باشد

 : عوامل محیطی
توسعھ یافتھ و جامعھ بماند؟  /آیا بازمانده میتواند منحصر بھ حمایت از جانب فامیل مختصر: شبکھ اجتماعی و حمایت

( ونھ است؟ ایا وی گاجتماعی بازمانده و فامیل وی چ –ھد بود؟ وضعیت اقتصادی جای بازمانده در جامعھ وی چھ خوا
 کدام منبع عایداتی دارند؟) مرد/ زن 

کند و  کاربا عکس العمل ھا  تا میکند تسھیلقربانی برای ) ، دوست ھا فامیلی(شبکھ اجتماعی موجودیت  •
 .سھولت بخشد رااومت و شفایابی ، مقسازش حمایت اجتماعی قوی میتواند. را جستجو نمایدکمک 

ایا صلح و امنیت موجود است؟ خشونت مبنی بر جندر از طرف جامعھ مریض : ی و مذھبیگفکتور ھای اجتماعی، فرھن
ریستھ میشود ؟ چھ راه ھای عنعنوی برای معاملھ با خشونت در جامعھ بازمانده وجود دارد؟ آیا بازمانده مذھبی گونھ نگچ

 است؟

ی در گپذیرفتھ شده از نظر فرھن  ،ی اظھار خودی و تشریفات مذھبیشیوه ھای عنعنوھر دو اکثرا   •
 .وضعیت ھای مشکل نقش مھمی را بازی مینمایند

 12باالی سازش و شفایابی تاثیر دارند، ھمچنان اموختگی ھای فرھنگی اظھار خودی مانند قھروغصھ •
 ل میکندرا ایحاد کند کھ سازش را تسھی مذھب میتواند احساس ھدفمند

                                                        
11 Definition adapted from: John D. and Catherine T. MacArthur Research Network on Socioeconomic Status and 
Health 
12 UNICEF, psychosocial programming, a field guide 
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 میکانیزم ھای سازشی
 سازشی منفی را تشویق نھ کنید میکانیزم ھای سازشی مثبت را تشویق کنید میکانیزم ھای

 گفتگو و وقت تیرکردن با فامیل ودوستان -
بحث باالی مشکالت باکسانیکھ شما باالی  -

 شان اعتماد دارید
فعالیت ھای راکھ شما را راحت می کند انجام  -

 )خواندن ، بازی با اطفال، نماز(نماید
 فعالیت ھای فزیکی را انجام نماید  -
 اجرانمایدتمرین آرامبخش را   -
 کلمات آرام راباخود زمزمھ کنید  -
 یگران کمک نمایدباد  -
 خواب کافی نماید  -
 د و آب بنوشیدیمنظم خوراک نمای بطور  -

موادمخدر و الکول نھ  ،تطابق موادبھ خاطر  -
 نوشید

 خود را ازفامیل و دوستان جدا ننماید  -
 تمام روز خواب نکنید  -
 خوراک زیاد و  خیلی کم نکنید  -
 نگیرید ارازخشونت ک  -
 نکنیدغفلت حفظ الصحھ شخصی  در  -
 تمام وقت کار نکنید  -

 

فکر ) مرد/ زن  (کھ وی ) روانشناختی، اجتماعی وقانونی و محافظتی ( داده و کمک کنید تا بھ خدمات  اھیگبھ فرد آ
انھا را در جای مصوونی قرار بدھد کھ  اھش سازید کھر بطور خاص اگگھ باشد، مدسترسی داشت مینماید مفید است

 یردگران انھا را نیابند در غیر ان ممکن این خود مصوونیت شانرا بھ معاملھ گدی

 ، اجتماعی- یروان( مختلف خدمات موجودیت و مصوونیت اھمیت ،بدھید آنھا حقوق درباره ساده و درست معلومات –
 . نماید واضح را )حفاظت و قانونی

 جای دریک درخانھ آن کردن ارینگھد درباره گمنا ھشداریھ با خدمات دریافت برای تماس ھای ادرس کردن فراھم –
 .کرد نخواھند پیدا آنرا انیگرد کھ گمنا

 یددھ رجعت مستقیما را قربانی  –
 .نماید ھمراھی تاخدمات را قربانی باشد داشتھ امکان و بوده مناسبرگا  –
 کنید ینیراتع وقت و کنید تیلیفون خدمات بھ  –
 گرنیازباشدا دھی جعتر برای پیگیری کردن فراھم  –
  
 

 ی ویا سایر شبکھ ھای حمایتی اجتماعی باشندگشبکھ خانواد/ زمانده را یاری رسانید تا با خانوادهبا

o بھتردارند سازش باشد برخوردار خوب اجتماعی ازحمایت کھ جندر بر مبنی خشونت قربانیان. 
o کنید تشریح را اجتماعی حمایت اھمیت 
o وی کند صحبت خود تجارب باره در تا تواند می اعتماد آن بھ قربانی وکسانیکھ فرد خود اجتماع از افراد یافتن در 

 رسانید یاری را
o  کمک برایش مذھبی رھبران ازطرف حمایت مذھبی، ھای رواج ،عبادات کھ کرد اظھار شما برای قربانی اگر 

 نماید وصل اش مذھبی جامعھ با را وی تا کنید کوشش ،است کننده
  
  
 
  



29 
 

 زنان را در مقابلھ و سازش با احساسات منفی یاری رسانید 

 کمک وظیفوی 
 )جاب اید(

 زنان را در سازش با احساسات منفی کمک نمایید
ھای پاسخ وشبعضی ر احساس  

    نومیدی
بسیاری از خانم ھا خودشان وضعیت را دوباره مدیریت میکنند، احتماال شما بھ مرور زمان "

  "خواھی دید کھ امید وجود دارد
باالی نقاط قوی وی تمرکز کنید کھ چگونھ وی قادر بھ مقابلھ با وضعیت ھای مشکل و خطرناک   سیآ

 .  در قبل  بوده 
ت دادن قدرت و از دس

ران گدینترول باالی خود و ک
  

 زینھ ھا و انتخاب ھا را ھمین امروزدارید کھ ببینیم چطور پیش میرویدگشما بعضی 

 توضیح دھید کھ این یک حالت معمول است و اکثرا بھ مرور زمان کمترشده و نا پدید میشوند   )فلش بک( ذھنی  عبور

  یرمگفتھ اید جدی میگمن چیز ھایرا کھ شما بھ من  انکار
 ر شما در اینده بھ کمک ضرورت داشتید من درینجا خواھم بود گا

 

شما نباید بخاطر چیزی کھ واقع شده خود را مالمت کنید، شما بخاطر کاری کھ او کرده مسوول  ناه و شرمگ
 . نیستید

 در چیزی کھ واقع شده شما عزت تان را از دست نداده اید،  شما دارای ارزش ھستید  شرم

ونھ شما را گتاکید کنید، شما فعال در جایکھ  قرار دارید مصوون ھستید، ما در مورد اینکھ چ واقعیترس غیر 
  ھداریم صحبت خواھیم کردگمصوون ن

 

شما دو باره انرا در ھمھ اوقات خوب  . این یک عکس العمل معمول در حوادث مشکل است کرختی
 احساس خواھید کرد 

 واھد کردختوضیح دھید کھ این ھمھ میتواند معمولی باشند و  پروسھ شفایابی  را تسھیل  چرخش مزاجی

 تایید کنید کھ این یک احساس درست و صحیح است خشم باالی مرتکب
 یریم  گاین معمول است، اما ما میتوانیم راه ھای را کھ شما کمتر مضطرب باشید بھ بحث ب اضطراب

 ما اینجا برای کمک شما ھستیم  یگدرماند
 

جوابات مواد درسی  -زش با نتایج سا  
من . یک صدای ناگھانی، یک اواز قھرناک، حرکات بتھ ھا و من ترسیده بودم. من کامال ترسیده بودم: "ظھارا .1

 ."ترسیده بودم ازینکھ اگر شوھرم خبر شود مرا طالق خواھد داد و خانواده ام اطفال مرا از من خواھند گرفت نیز 
  ترس :نتایج

 وز است اجتموال این ترس نتیجھ مستقیم تھدید ماز بھر زندگی خود ترسیده اند، مع در زمان یک تھاجم بسیاری از قربانیان
انھا ممکن . در ھراس باشد) زن/ مرد ( ، افشا شدن بوسیلھ وی بعد از حملھ، ممکن یک بازمانده از تاریکی، تنھا بودن

ھراس از حاملگی و انتانات کھ از طریق جنسی انتقال مییابند را تجربھ نمایند  یا ترس اینکھ اینرا داشتھ باشند کھ دو باره 
، شرایط زندگی یا صحت در انھا ممکن از نتایج احتمالی خشونت جنسی خواه در ارتباط با دیگران. در دام مھاجم بیافتند

شده بگوید با عمل متقابل  ی در مورد انچھ واقعبازمانده ممکن ترس اینرا داشتھ باشد کھ اگر بھ کسیک . ھراس باشند
  این ترس ھا نگرانی ھای واقعی اند. مرتکب یا دیگران مواجھ خواھد شد

قبت دھندگان باید کوشش نمایند کھ گام ھای عملی تمام این ترس ھا نگرانی ھای واقعی اند و مرا :میکانیزم ھای سازشی
ترس ھای بازمانده باید  مراقبت دھنگاندر تمام حاالت . بگیرند برای اطمینان ازینکھ بازمانده تا حد ممکن محفوظ است

 ً زانھ دوباره امنیت واعتماد در زندگی رو در اوردن را بر حق دانستھ و انھا را در جھت انکشاف راھبرد ھای کھ تدریجا
رجعت دھی بھ خدمات صحی ممکن در دور ساختن ترس ھا در قسمت نتایج طبی . شان رول داشتھ باشد حمایت نمایند
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ر ھای نتایج منفی سایر دریافت ھا را در مورد انچھ واقع شده بھ حد اطمینان از رازداری خط. اشتھ باشددخشونت جنسی 
  .اقل خواھد رسانید

 
 "از جا ّپریدگی میکنم  من احساس عصبانیت و": اظھار" .2

  اضطراب: نتایج

کس العمل ھای فزیکی عبازماندگان خشونت مبنی بر جندر اکثرا اضطراب شدید را تجربھ مینمایند  کھ ممکن توسط 
ایشان ممکن بھ اسانی از . مشکالت در تنفس، سختی عضالت، دلبدی، کرمپ ھای بطنی یا سر دردی: آشکارشود مانند

  .جا بپرند

  : ھای سازشیمیکانیزم 

ب تسھیل شده و راھبرد ھای مرتبط بھ مدیریت گببی مقابلھ میکند بنا این عکس العمل ھا گچون بازمانده با فشار اصلی و 
یا تمرینات فزیکی ھمچنان ممکن است / و/ فشار را بکار ببرند، پیشنھاد نمودن تمرینات ارامسازی یا تشریفات مذھبی،

 .گردندب کمک در مقابلھ با اضطراب گ

 
 "من از او از ھر چیز و ھر کس متنفر ھستم بکشم را او میخواھم من" : اظھار  .3

  مخاصمھ جویی/ قھر : نتایج

از نگاه فرھنگی زنان و اطفال برای تخلیھ ان تشویق نمیگردند و در اکثر . استقھرھیجان مشکل برای بیشتر مردم 
قھر بازماندگان باالی متجاوزین انھا بیشتر از انچھ توجیھ . گردندجابجایی میگردد تا اینکھ باالی اصل شی تخلیھ حاالت 

انھا ممکن روی دریافت پاسخی کھ بعد از شریک ساختن موضوع خود با دیگران دریافت نموده اند قھر . میشود است
  .باشند

  :میکانیزم ھای سازشی

ھیجانات مخاصمھ و بازماندگان تایید شود  مسلم است، عکس العمل ھای قھرانھا این باید تشخیص داده شود کھ تجارب 
بھر حال، اگر شما با بازماندگان کار میکنید، شما بھ ضرورت بھ . جویانھ انھا لزوما ھیجانات عادی استند تا بھ منفی

اگاھی در مورد اینکھ شما ھم میتوانید ھدف این قھر باشید دارید و شما باید بازمانده را در شناسایی راه ھای مصوون 
قھر میتواند خاطر نشان بسازد کھ بازمانده نمیخواھد تمام مالمتی تھاجم را . رای تخلیھ ھیجانات وی رھنمایی نماییدب

این بسیار مھم است کھ باالی . د کھ مرتکبین انھا مسوول ھستندبازشناخت میکننبل بگذارد  )مرد/ زن ( بدوش خود 
 وضعیتی کھ در طی ان تجاوز جنسی واقع شده، ع را در ایجاد ھر دواجتمادر است نقش لحظاتی کار گردد کھ بازمانده قا

  .و مرتکب بفھمد

ون ریختاندن قھر و اه ھای مصوون و مثبت را برای بیرتا رشماید میتواند برای کمک بازمانده کمک کنید یکبار دیگر، 
روسھ مانند سھم گیری در پ برسانیدمخاصمھ جویی خویش پیدا کند و انرژی و توان انھا را در راه ھای مثبت بھ مصرف 

  .عدلی قضایی

 
 از یک ھیج من کند، حمایت مرا و کند درک مرا کھ  مندار گفتن برای را ھیچکس کھ میکنم احساس من" اظھار  .4

 "نمیتوانم گفتھ مورد درین را خود وبر دور اطرافیان
  انزوا/ احساس بیگانگی: نتایج 

بیگانگی ،  اتقادر نباشند تا تجارب خود را با دیگران شریک بسازند اکثرا احساسبازماندگان خشونت مبنی بر جندر اگر 
را تجربھ مینمایند، از انجایکھ یاد نمودن خشونت درناک است اینھا از بیان احساسات خود  با ) یاس( میدی اانزوا و نو

و انزوا ) بدنامی( از اسگماتزیشن  ند، واس دارند کھ دیگران نتوانند انھا را درک کناینھا ھر. دیگران اجتناب مینمایند
نواده ھایشان بیم دارند مگر بسیاری از بازمانده ھا تجارب خود را ھرگز فراموش نمیکنند وھا بھ توسط دوستان و خا

سخن نزدن در باره خشونت و ظاھر شدن بشکل . و عبور خاطره ھا اشکار میشوند ) کابوس(  اشکال خوابھای ترسناک
منتج بھ حالت ترس بدون حرف زدن کھ بازمانده را از شفایابی باز میدارد ) کابوس( خوابھای ترسناک  عبور خاطرات و

  .میگردد
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  :میکانیزم ھای سازشی

. کھ بازمانده سخنان محرمانھ خود را برایش میگویدیثیت یک شخص مورد اعتماد را دارید حشما مراقبت کننده،  منحیث
انھا اطمینان بدھید، انھا را بھ گروپ ھای حمایتی و سایر جا ھای مصوونی کھ انھا بازماندگان را از حفظ رازداری 

این بسیار مھم است کھ بازماندگان . بتوانند نگرانی ھای خویشرا شریک بسازند و شفایابی شان اغاز گردد رجعت دھید
مھم است تا بازماندگان اینرا بدانند کھ این فرصت را داشتھ باشند تا بشکل دلسوزانھ و بیطرفانھ شنویده شوند، این بسیار 

مطمین شوید کھ بازماندگان این فرصت را دارند . کمک را دریافت نمایند دیوانھ نیستند و ایشان میتوانند ایشان تنھا نیستند،
) دمر/زن( تا نگرانی ھای خود را با افرادی کھ با ایشان احترام وھمدردی دارند بخاطر احیای وقار و کمک بھ ایشان 

 - بازماندگان ممکن بخواھند یا نخواھند تا در موردیت خشونت مبنی بر جندر سخن بگویند. جھت شفایابی شریک بسازند
شما باید این انتخاب را زمانیکھ ایشانرا اطیمنان میدھید کھ اگر انھا میخواھند میتوانند بحث کنند احترام بگذارید، و اینکھ 

شما . اوت نخواھید کرد و معلومات مربوط انھا را محرمانھ نگھداری خواھید کردشما قابل دسترس ھستید، انھا را قض
ھمچنان باید ایشانرا کمک کنید تا تشخیص کنند کھ اگر کسانی دیگری در دور و بر انھا ھست از انھا حمایت ھای ھیجانی 

  ).ان محرمانھ خود را بھ انھا بگویندخواه انھا بخواھند یا نخواھند کھ بھ انھا اعتماد نموده و سحن( و عملی را بگیرند

و نتایج خشونت مبنی بر جندر با  عواملمنحیث مراقبت کننده و عضو جامعھ این بسیار مھم است کھ جامعھ را در مورد 
این .  تمرکز خاص روی خشونت ھای جنسی برای بحد اقل رسانیدن طرد شدن بازمانده توسط جامعھ حساس بسازند

ید کنید کھ خشونت مبنی بر جندر بشمول خشونت جنسی نھ تنھا نتایج فردی باالی بازمانده دارد بسیار مھم است کھ تاک
  بلکھ در کل جامعھ را نیز متاثر میسازد

 
 ؟"امد خواھم خود کنترول تحت دوباره ایا. " میکنم نومیدی احساس بسیار من" .5

از دست  دادن کنترول/ از دست دادن قدرت :نتایج   

در تمام اشکال خشونت مبنی بر جندر قدرت باالی ذھن و بدن خود را از دست میدھد، یکی از نقش ھای ازینکھ بازمانده 
  ابتدایی مراقبت کنننده  حتما باید کمک بھ بازمانده در قسمت باز پس گیری حس کنترول باالی خودش باشد

: میکانیزم ھای سازشی  

ت و حمایت  برای انتخاب ایشان، یک مراقبت کننده بازمانده از طریق توضیح پروسیجر ھا و گزینھ ھا، از طریق رعای
کردن وی یکی از  نصیحت بجای بازمانده  تحمای. را یاری میکند تا حس کنترول باالی زندگی  خود را دو باره بگیرد

مھمترین و مشکل ترین مھارت ھای مراقبت بازمانده گان از طریق کمک بھ انھا برای دریافت راه ھای حل برای 
. شما میتوانید انھا در باز پس گیری حس کنترول بر زندگی کمک کنید کھ انھا با ان مواجھ اند میباشد،مشکالتی   

 
 قھر احساس واقعا انناگھ اما ندارم احساسی  ھیچ دقیقھ یک رایب - میشوم دیوانھ میکنم احساس من: "اظھار .6

  "میکنم
  :خلقی راتیتغی: نتایج

ھیجانات بازماندگان ممکن از درد ھای ھیجانی سخت تا کرختی مکمل نوه سان داشتھ باشد، انھا ممکن احساس افسردگی 
ھیجانات ماورای چیزی کھ انھا  عدم کنترولاحساس . کن داشتھ باشندیقراری یا  تھی بودن، گیچی و خشم مزاحمت ب ،

میان تمام در . ھیچ کنترولی روی ان ندارند ممکن انھا را معتقد بسازد کھ انھا از نگاه روانشناختی نا ثابت  یا دیوانھ اند
حوادث مخوف بخصوص معمول در مقابل پاسخ کھ یک   –است  کرختی ھیجانیتفاھم شده  ءسو  عکس العمل ھایانواع 

 ، انھا یکھ در دور و بر بازمانده قرار داند اکثرا این پاسخ را غلط تعبیر مینمایند بطور مثالمیباشدان در مراحل نخستین 
این ممکن  نشان دھنده این باشد کھ انھا وضعیت را تحت کنترول دارند، یا اینکھ انھا خونسرد ھستند و تقریبا اسیبی ندیده 

بھرحال در واقعیت این .  تجاوز نشده کند فکر کنند کھ بازمانده ابدا  ارالعمل کرخت ممکن مردم را وادیک عکس . اند
  .نشان میدھد) پر فشار( یک نوع مکانیزمی است کھ بازمانده جھت سازش با تجارب مقاومت ناپذیر 

 : سازشی ھای میکانیزم 

توضیح اینکھ نوه سانات شدید خلقی منحیث یک پاسخ معمول و منحیث مراقبت کننده، ما میتوانیم بازمانده را از طریق 
بطریقھ خوب با  ھر قدر کھ بازماندهباید در مورد اینکھ کھ   ھمچنان .ت بھ حوادث شدیدا فشار آور حمایت کنیمگنارمل ن
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در قسمت . اطمینان داده شود ،این وضعیت فروکش میکندعیت را بفھمد بھ ھمان اندازه این فشار سازش نموده و وض
ای برای کرختی ھیجانی، این بسیار مھم است تا شناسایی گردد کھ کرختی یک عکس العمل نارمل بوده نھ اینکھ عالمھ 

توضیح چنین عکس العمل ممکن باعث شناسایی و پذیرفتن ان . بودن ان پیشامد تغیر حقیقتحت کنترول داشتن وضعیت 
ار ممکن عالمھ اختالل روانی باشد و باید یک معرف برای رجعت کرختی ھای شدید و دوامد. از طرف بازمانده شود

  .دھی غرض دریافت خدمات صحت روانی باشد
 

 "ندارم ضرورت کمکی کدام بھ من بود، خواھم خوب من ، ھستم خوب من": اظھار  .7
  انکار:  نتایج

د، انھا ار کنتھاجم قرار گرفتھ انک، یا  یکماه بعد ان، یک بازمانده ممکن از اینکھ مورد بھ تعقیب شوک ابتدایی تھاجم
  .نادیده بگیرنداز سر گیری ثبات برای کوشش میکنند حافظھ انچھ را اتفاق افتیده در یک اقدام 

  :میکانیزم ھای سازشی

) مرد /زن( منحیث مراقبت کننده این بسیار مھم است کھ بازمانده را برای پذیرفتن انچھ واقع شده کمک نماییم، بنا وی 
قوی  مانکار ھمچنان یک میکانیز. در صورتیکھ ضرورت باشد کمک را پذیرا شود و پروسھ شفایابی اغاز گردد میتواند

بنا بر ان یک بازمانده ھیچوقت برای اینکھ انچھ را واقع شده بیان نماید یا جزییات حادثھ را بھ تفصیل . دفاعی است
  ! تحت فشار قرار نگیردبکشاند 

توانند ببازماندگان  طوریکھ، ،از طریق مراقبت تان میتوانید یک محیط مصوون را ایجاد کنید توسط نشان دادن اینکھ شما
  .، مسایل خود را شریک بسازندجای کھ  احساس میکنند در خور استاعتماد دوباره بر قرار نموده و تا 

و تمام انواع خشونت مبنی  این باید بخاطر باشد کھ خشونت مبنی بر جندر و حمالت جنسی بصورت دوامدار موجود بوده
تجاوز تجارب تھدید کننده بوده و میتواند نتایج تخریب کننده باالی بر جندر، خشونت جنسی ، اذیت و ازار جنسی و 

  بازمانده داشتھ باشد

  )خودمالمتی( سر زنش/ گناه : نتایج

دثھ را اجتناب کنند اگر بھ میتوانستند حاانھا بازماندگن خشونت مبنی بر جندربشمول تھاجم جنسی ممکن احساس کنند کھ 
االت قویا بھ افسانھ ھای مربوط بھ خشونت مبنی بر حکس العمل ھا دراکثر عاین نوع . عمل میکردند یطریق متفاوت

  بجای متجاوز مالمت میکنند مربوط میباشد بازمانده را  اررکھ در جامعھ شایع بوده و مکجندر 

)  مرد/زن(ن، خانواده ، ھمسایگان و پولیس ممکن احساس خود بازمانده را کھ ویرفتارھا و عکس العمل ھای دوستا
  میکرد کھ ازین حالت جلوگیری میشد تقویت میکند) کاری(تقاضا نموده بود یا باید چیزی

بازمانده ممکن احساس گناه نموده کھ وی باعث شرمساری فامیل و خودشان توسط صحبت کردن در مورد ان یا گذارش 
 بازھم بھ ھمین نوع، اگر ایشان معتقد اند کھ اگر با قوت بیشتر مقاومت میکردند . دادن ان بھ پولیس یا سایر جا ھا شده اند

بطور خاص در مورد کاھالن و سو استفاده اطفال درست باشد، انھا طوری  میکردند، این میتوانداحساس گناه ویا تقصیر 
تا بھ اینکھ خود را بجای زمان سو  عمل نکرده ) عملکرد فعلی خودشان( وانمود میکنند کھ چرا طفل مثل منحیث کاھالن 

 استفاده یک طفل فکر کنند 

  :میکانیزم ھای سازشی
فراھم نمودن معلوماتی است کھ نشان بدھد مردان، زنان و اطفال در  منحیث مراقبت کننده و عضو جامعھ، نقش شما

، چیزی کھ و متخلف ھمیشھ مقصر است نھ بازمانده. بسیاری حاالت از خشونت مبنی بر جندر رنچ برده اند و میبرند
شود و این متخلف است ، در ھمھ حاالت مراقبت کننده باید تاکید کند کھ بازمانده نباید مقصر شناختھ "نمی پرسد"بازمانده 

کھ دارند ضرورت  ال، بازماندگان بھ درک اینبھر ح. کھ باید مسوولیت کامل جرمی  را کھ مرتکب شده بدوش بگیرد
در حین حالیکھ انھا بخاطر بی تقصیری شان اطمینان مجدد داده وقت گیر باشد و شان ممکن پذیرش این حالت برای 

 عترف باشیدمیشوند، بھ احساس گناه بازماندگان م
 

ایا شما بھ من . ھ با من ھمین حاال کار نادرستی صوررت گرفتھ باشدن خود را کثیف احساس میکنم، مثلیکم" : اظھار
 "؟ فکر خواھند کردنھ چگو؟ مردم استگفتھ میتواند کھ من تجاوز شده 
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  :خجالت/ شرم : نتایج

ایشان اکثرا خود را کثیف . بسیاری افرادی کھ از خشونت مبنی بر جندر رنج میبرند احساس شدید شرم و خجالت مینمایند
این عکس العمل ممکن بازماندگان را از صحبت کردن در . احساس میکنند" نقطھ عطف در زندگی" و بھ یک نوعی 

آبرومندی  زنان و نیاز برای عفت و مسایل اجتماعی کھ  فکتور ھای پس منظر فرھنگی مانند. مورد تھاجم باز دارد 
این عکس العمل ھا بطور خاص در حاالت .  پاکدامنی شان را احاطھ نموده است میتواند این احساس را شدید تر بسازد

 و بعضی شان -خشونت ھای جنسی متضمن اینست کھ بازماندگان اکثرا در زندگی روزه با تبعیض و استگما زندگی کنند
این ھمچنان میواند قضایای خانم ھای کھ از سایر اشکال خشونت . ربط  میابندبا افسانھ ھای خشونت مبنی بر جندر  ھم

  ھای مبنی بر جندر رنج میبرند و درمراحل ابتدایی در صدد کمک نمیشوند باشد

  : میکانیزم ھای سازشی

باور ھا بازماندگان را کمک خواھد کرد تا انھا فراھم نمودن فرصت ھا جھت ابراز و پرسش سواالت در مورد این 
رازداری و محرمیت  بطور خاص در جھت احساس آرامش و راحتی . ت بدھندگن مسوولیت تھاجم  را بھ متخلفین

تاکید بر اینکھ کھ احساس خجالت کھ یک عکس العمل بسیار . بازماندگان در یک تسھیل مراقبت دھنده دارای اھیمت اند
  .واند بازماندگان را کمک کند کھ این احساس را بپذیرند و با ان کار کنندنارمل است میت

و احساس  مواجھ میشونداستگما و تبعیض در ان موقعیت ھا بھ ھای کھ انھا در قسمت شناسایی موقعیت  کمک بھ بازمانده
فراھم . واند کمک کننده باشندو اینکھ چگونھ با ان موقعیت ھا کار نمایند میت مینمایدمجدد را تقویت شانشرم و خجالت 

ت با بازماندگان میتواند در جھت گنمودن فرصت ھا برای بازماندگان جھت کار با دیگران برای تغییر نگرش اجتماع ن
 کاھش شرم و قوتمندی انھا بشکل فردی و در سطوح اجتماعی کمک کننده باشد

 
من فقط چیز بی . من از خود متنفر شده ام...نمیایدمن احساس میکنم کھ از دیگر ازدست من چیزی بر : "اظھار 

 "ارزشی ھستم

  از دست دادن اعتماد بھ نفس: نتایج

نمیتوانند ھمیشھ خود را ھر قدر کھ کوشش جدی کنند قرار میدھد کھ  حقیقت سختیتجارب خشونت، بازمانده را در یک 
ات اجتماعی وی را نیز گھیجانات ، افکار و منا تجاوز تنھا یک تھاجم باالی جسم بازمانده نیست بلکھ. محافظت کنند
و  را منھدم تجربھ تجاوز مسایل اسیب پذیری ھای زیادی را ببار میاورد کھ میتواند اعتماد خودی فرد . متاثر میسازد

، این عجیب بنا بر آن. خوار و حقیر مینماید خشونت بازماندگان را. فرضیات شخص در مورد جھان را تخریب نماید
  .کھ بازماندگان  اکثرا عزت نفس پایین را تجربھ مینمایند نیست

  :میکانیزم ھای سازشی

. باید در قسمت ساخت تعریف جدید ازحس اعتماد برای بازمانده تمرکز کند ی، مراقبت گیرندهبرای تسھیل پروسھ شفایاب
ھر افدامی کھ . وجود بیاورد اغاز شوداز خشونت عزم و قوت باور نکردنی ب این اعتماد میتواند با درک اینکھ زنده ماندن

باید تشویق شده )..) مرد/زن(مانند رفتن بھ پولیس، جستجوی کمک ، شریک ساختن سرگذشت ( بازمانده رویدست بگیرد 
منحیث مراقبت کننده بسیار ضروریست تا ما توجھ . و بحیث قدمھ ھا در جھت باز گیری اعتماد و شفایابی شناسایی گردد

  .جوانب مثبت خصوصیات بازمانده ، راھبرد ھای سازشی و دستاورد ھای شخصی  وی متمرکز بسازیم خود را باالی

 
ھمسایھ ھا با من کمک کردن را بس کرده اند، و اطفال مرا در  –ناگھان اھالی منطقھ ما با من صحبت نمیکنند " : اظھار

 "ذیت مینماینددان دیگر اگرمکتب شا

  استگما و تبعیض: نتایج

این میتواند بھ اشکال مختلف از طرف . استگما و تبعیض یکی از مشکالت معمول بازماندگان است کھ انھا تجربھ مینمایند
ناسزا دادن لفظی و بعضا سو  .ب از نظر اندازی بازمانده میگرددگھمسایگان و سایر اعضای جامعھ ظاھر شود کھ 

این .بعیض در دسترسی بھ خدمات مانند صحت، تعلیمات و رفاه عامھ یا فامیل و اطفال، و ت/ استفاده فزیکی بازمانده و 
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میگردد، ھمچنان مشکالت عملی دیگری کھ ) شرم، تجرید، افسردگی و غیره( ب تشدید زجرت ھیجانی بازماندهگھر دو 
  .ب از نظر اندازی حقوق انھا برای حمایت میگردد میشودگبالنوبھ خود 

  :میکانیزم ھای سازشی

ابلھ با استگما و تبعیض جھت مق) مرد /زن( ھم است تا در قسمت انکشاف میکانیزم ھای سازشی بازمانده این بسیار م
مانند شناسایی ھمسایگانی کھ حمایتی ( کمک نمود، ھمجنان برای دسترسی بھ منابع  خدمات حمایت اجتماعی جایگزین 

در صورت ممکن ، اعضای کلیدی و یا رھبران . نمودنیز باید کمک ) اند، شبکھ اجتماعی حمایتی برای سایر بازماندگان
  .جامعھ را برای مبارزه با استگما و تبعیض کھ در مقابل بازمانده وجود دارد دخیل ساخت

این ھمچنان دارای اھمیت است کھ در قسمت خدمات کھ حساس بھ بازماندگان است معلومات فراھم گردد  و اگر این 
در مورد خدمات موجود و خطرات و سودمندی ھای ناشی از ان را برای بازمانده  خدمات موجود نبود  معلومات دقیق

  .تا جای ممکن بازمانده باید در زمان دسترسی بھ خدمات یک شخص حمایتی را ھمرای خود داشتھ باشد. فراھم نمود

 
 "ستاز زمان تجاوز، در خانواده من ھمھ چیز مشکل شده ا": اظھار

  مشکالت ارتباطی  : نتایج

بخصوص در حاالت خشونت ھای  شونت مبنی بر جندرمشکالت ارتباطی را منحیث نتایج خ بسیاری از بازماندگان
این میتواند ریشھ ای برای بسیاری فکتور ھای دیگر بشمول استگما در میان اعضای فامیل باشد، . جنسی تجربھ مینمایند

ای درک و حمایت بازمانده، و فشار زا ھای ثانوی کھ از تغییرات در رفتار و ھیجانات، مشکالت در اعضای خانواده بر
بطور مثال اعضای خانواد ه ممکن در قسمت . نتیجھ خشونت ھا مانند از دست دادن وظیفھ و یا مشکالت صحی باشد

برای خانم خود حمایتی باشد ولی ماننند شوھر ممکن ( اینکھ چگونھ بھ خشونت  جنسی پاسخ  ارایھ گردد موافق نباشند
   ).خانمش را مالمت میدانند ،خانواده ویکالن ایر اعضای س

  :میکانیزم ھای سازشی

( این بسیار مھم است تا برای فھمیدن منشا مشکالت در فامیل کوشش شود، با بازمانده بحث کنید و کوشش کنید تا وی را 
دیگر فامیل موضوع را  اگر شما از طریق یک عضو. در دریافت راھبرد ھا برای حل مشکل کمک نمایید) مرد/زن

میدانید و مطمین ھستید کھ اطالعات دقیق است و بازمانده ھم موافق است با یک عضو دیگر فامیل بحث کنید کھ چگونھ 
  .این وضعیت انھا را متاثر میسازد و انھا چگونھ بازمانده را در قسمت کار با نتایج ان حمایت نموده میتوانند

اینکھ بازمانده را چگونھ حمایت نمایند .  در باره وضعیت خشونت میدانند، برای انھا در قسمت تاثیرات خانوادهاگر 
از اعضای خانواده در مورد جزیات خشونت نپرسید اما گوش بگیرید اگر انھا خودشان جزیاتی را  - معلومات فراھم کنید

  .در انمورد بیان نمایند

 
 "نمیخورد اب چیزی ھیچ بھ دلم و مینمایم، بیچارگی خستگی، ساساح من بروم؟ پیش من چگونھ": اظھار

  یگافسرد) احتماال: ( نتایج

این . شکایت مینمایند) کاھش انرژی( ضعیفی / ی و گان خشونت مبنی بر جندر از از دوره ھای افسردگبسیاری بازماند
ممکن بشکل از دست دادن خواست برای زندگی و یا عالقھ مندی  در فعالیت ھای روزانھ ، از دست دادن ارزش خودی، 

ند خستگی یا بیحالی ظاھر شامل سایر نشانھ ھای فزیکی فشار روانی مانیا کرختی، از دست دادن اشتھا، خواب اشفتھ 
  گردد

شما باید کوشش کنید تا برای ابراز غم و غصھ شخصی افراد کمک فراھم  منحیث حراقبت کننده، :میکانیزم ھای سازشی
کنید، و قھر را واپس زنی کنید، قھر باالی مرتکب، قھر باالی بی عدالتی تھاجم، و اکثرا قھر باالی بی انصافی عکس 

  .اھد ساخترھا سازی غم و غصھ و تمرکز بالخاصھ مجدد روی قھر بازمانده را توانمند خو. العمل ھای جامعھ

باید  بھ خدمات تخصصی ) خودکشی مانند افکار و رفتار ھای( شدید را ابراز میدارند یم افسردگیبازماندگانیکھ عال
  .ی ارجاع داده شوندصحت روان
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 ".میبینم ترسناک خوابھای) کابوس(  بممیخوا زمانیکھ من دھم توقف را حملھ باره در کردن فکر نمیتوانم من:"اظھار 

   )فلش بک(  عبور ذھنیو ) کابوس( خوابھای ترسناک: نتایج
. در میان بازماندگان معمول میباشد) کابوس(  ید، خوابھای ترسناکخاطرات تھاجم اکثرا بدون کدام ھشدار برگشت مینما
 ماندگان احساس میکنند تجارب تھاجمکھ بازواضح و روشن میباشند بعضی اوقات عبور خاطره ھا در جریان روز انقدر 

  .زنده شده استدر حال دوباره 
  :میکانیزم ھای سازشی

) زن(او  - نحیث مراقبت کننده، ضرور است تا برای بازماتده توضیح دھید کھ وی عبور خاطرات یا فلش بک داردم
ناشی ازخسارات روانشناختی غیر قابل بک ممکن نفھمد کھ چھ دارد واقع میشود، بھ بازمانده اطمینان دھید کھ فلش 

) کابوس(انھا پاسخی را در مقابل وضعیت پیشکش مینمایند، مثل خوابھای ترسناک . و یا عالمھ دیوانگی نیست برگشت
   .ب کاھش ان میشودگکھ منحیث بخشی از پروسھ پیشرفت شفایابی 

زن ( یک بازمانده در ھنگام صحبت با شما دچار عبور خاطرات میشود، انھا را کمک کنید تا خونسرد باشند، انھا مادامیکھ 
را بگویید کھ وی صرف بخاطر میاورد اما )  مرد/ زن(بازمانده . تشویق نمایید تا نفس ھای عمیق و ارام بگیرند) مرد/ 

. تا بھ اطراف اتاق ببینید و درک کند کھ چھ چیز ھا در انجا قرار داردبازمانده را کمک کنید . خشونت را تجربھ نمی نماید
بیان کنید کھ ھیچکس بھ وی را و برای بازمانده بار بار بگویید کھ او در جای مصوونی قرار دارد و برایش معرف ھای 

  .میشودو این معنی اینرا نمیدھد کھ وی دارد دیوانھ  این یک عکس العمل نارمل است. ضرر نمیرساند 
از ادامھ تکنیک ھای کھ شخص عکس العمل شدید را نشان میدھد یا بیان میدارد کھ وی قادر بھ ادامھ ان نیست خوداری 

ھر زمانیکھ ممکن بود،  نظارت . ھمیشھ این تکنیک را بصورت پیشرونده استفاده نمایید و قویا انرا ارزیابی نمایید . نمایید
  بکار بردن ان تکنیک جستجو نماییدیک متخصص صحت روانی را برای 

  

 ذشت ماللیگسر. موانع فرا راه کمک: ٣.٢.٣مواد درسی  – ٣.٢جلسھ 
  مطالعھ واقعھ
سالھ، بطور منظم توسط شوھرش لت و کوب میشود، بعضی اوقات شوھرش باالی وی تجاوز جنسی  ٢٧ماللی، مادر 

و کوشش  خانمی از خانھ بعدی برای صحبت با ماللی آمد ان میدانند کھ چھ واقع میشود، یکروزُ گھم مینماید، ھمسای
د تا او را قانع بسازد تا کمک را جستجو نماید یا بھ پولیس مراجعھ نماید، ھمسایھ بھ ماللی گفت کھ وی در مورد او نمو

را رد  ماللی پیشنھادات ھمسایھ" از ماللی خواست تا خوش باشد) زن( او " نگران است و میخواھد وی را کمک نماید
ھمسایھ ھا عکس العمل ماللی را . نموده و حتی انکار کرد کھ شوھرش با او بد رفتاری میکند و بسیار قھر شد

چرا ماللی نمیخواھد این حالت را توقف دھد؟ ممکن او  .در باره وی بھ صحبت کردن اغاز کردندقریھ مردم . نفھمیدند
او پول گزافی بپردازد؟ ھمسایھ ھا تماس گرفتن با ماللی را توقف ممکن شوھرش برای ! کار ھای بسیار بدی کرده باشد

  ......و سو استفاده دوامدار شد. و اوئھمرای طفلش بیشتر تجرید شدند. دادند

  :راھبرد ھای بقا
( بازمانده ھر چیزی را کھ در توان دارد برای اجتناب از خشونت یا سو استفاده ھای مزید در رابطھ خود : اجتناب

  .بازمانده ممکن مطیع و کامال فرمانبردار مرتکب شود. انجام میدھد )ھمسری

) زن(بازمانده احساس میکند کھ وی ممکن از خشونت زنده نماند و فرار ھم نا ممکن است، او : ھمانند سازی با مرتکب
کوشش خواھد و حتی . در ھر حال کوشش خواھد کرد تا موافقت مرتکب را بحیث اخرین چانس برای بقای خود بگیرد

 .مثل وی فکر و احساس کند) بپذیرد( کرد تا خود را در جای مرتکب قرار بدھد، نظریات وی را اقتباس کند 

سطوح از ھیجانات و افکار خود بیگانھ شده و افکار و  سر انجام ھمانند سازی انقدر قوی میشود کھ بازمانده:  کرختی
  . جرت ھای خود نشان میدھدت بھ زگسھل انگاری ن نھایت بلند بی تفاوتی یا
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شناخت بیشتر حاصل کنید ، ) زن(ھر فرد در جامعھ برای کمک کردن بھ بازمانده چھ کرده میتواند؟ کوشش کنید تا با وی 
  .داجتناب نکنی او از 

 .از مصوونیت فزیکی وی اطمینان حاصل کنید، اگر ممکن بود -
 او را قضاوت نکنید -
 نگوییدقصھ ھای ویرا با دیگران در جامعھ  -
 مراقبت را بھ او نشان دھید، او را با چیز ھای خورد کمک نمایید -
 بھ قصھ وی گوش بدھید -
 بھ وی نگویید چھ باید بکند، بل او را در مورد گزینھ ھای دریافت کمک معلومات دھید -
 دلواپسی ھای خود را برایش توضیح دھیدسر انجام کوشش نمایید نگرانی ھا و  -
  برای دریافت راه حل معاونت نمایید اگر او میخواست، او را  -

 

 

 فھمیدن نتایج و میکانیزم ھای سازشی :  ٣.٣.١مواد درسی  – ٣.٣جلسھ 
  13نتایج خشونت مبنی بر جندر با تمرکز باالی خشونت ھای جنسی و سو استفاده باالی اطفال

 

a.   چیزی نخواھند گفتع شده است در مورد اینکھ سو استفاده واق) نمخصوصا خوردساال( بسیاری اطفال .
ت کھ سو استفاده نارمل و این اکثرا از ترس مرتکب ریشھ میبردارد کھ اکثرا مرتکب برایشان گفتھ اس

. دھند چیز ھای بدی واقع خواھند شدبان نھا چیزی بگویند یا عکس العملی نشدر صورتیکھ ااست یا 
 .ھمچنان، بعضا اطفال نمیدانند کھ سو استفاده غلط است

b.  ،این عکس العمل ھای بھرحال، بیشتر اطفال بعد از سو استفاده یا خشونت عکس العمل نشان خواھند داد
مگر زمانیکھ موجودیت این شاخص ھا قابل نگرانی باشند، اینھا . رفتاری ممکن نشاندھنده سو استفاده باشد

خصوصا در جا ھای کھ . ھمیشھ اینرا نمی رسانند کھ یک طفل مورد سو استفاده جنسی قرار گرفتھ است
ممکن عکس العمل ھای موقتی در مقابل فشار روانی نشان بسیاری اطفال . از باعث منازعھ متاثر شده اند

بدھند، کھ ممکن شباھت بھ عکس العمل ھای داشتھ باشد کھ در زیر شرح داده شده ، بنا بر ان یک 
 .ارزیابی دقیق طفل و تفصیل چگونگی رویداد ضروری میباشد

c. مراحل اخیر انکشاف ، زمانیکھ انھا فھمیدند کھ چھ واقع شده و جنسیت اصلی خود  را انکشاف دادند،  در
سو ) پس لگد( اجتماعی خود را  منحیث پس زنی -بسیاری اطفال عکس العمل ھا و مشکالت روانی

 .استفاده قبلی انکشاف خواھند داد
 

  :عکس العمل ھای رفتاری معمول
 :ایج بسیار معمول خشونت ھای جنسی را نزد اطفال نشان میدھندموارد ذیل بعضی از نت

 : گرفتار ھای جنسی نا متنا

چیزی کھ . زمانیکھ اطفال مورد تھاجم جنسی قرار بگیرند احساس اینکھ چھ راست  یا غلط است نزد انھا تحریف میگردد
زمانیکھ یک طفل از طرف یکی از .میگرددو فعالیت ھای جنسی اموختھ اند باطل ) تن( انھا از قبل در مورد جسم 

ممکن معتقد شوند کھ توجھ افراد د دیگر را با سکسی ) مرد/ زن( اعضای خانواده اش مورد تجاوز قرار میگیرد وی 
اگر اطفال احساسات جسنسی را تجربھ کرده باشند کھ بین اطفالیکھ مورد تھاجم جنسی قرار . بودن جلب خواھند کرد

از طریق ایشان ممکن . ، اینھا بیشتر احتماال کوشش بھ ایجاد دوباره ان عکس العمل ھا خواھند کردباشدگرفتھ اند معمول 
در بعضی .محسوس نمایندبا اطفال دیگرکوشش نمایند انچھ با ایشان واقع شده  )تینگ آوتاک( ظاھر ساختن ھمان عمل 

اند ممکن طرز دید انھا را مبنی بر کثیف یا بد بودن ، دردسری کھ ایشان منحیث نتیجھ این رفتار ایجاد  نموده حاالت 
رفتار ھای جنسی گرایانھ تا یک اندازه معین بخشی از انکشاف نارمل طفل میباشد، بھر حال ، . مورد تایید شان قرار دھد

                                                        
13 WHO (2003). Guidelines for medico-legal care for victims of sexual violence. p.75-92; 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2004/924154628X.pdf 
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قل دیگر را طفل یک ط( ت بھ انکشاف بالخاصھ و زمانیکھ توام با اجبار گزمانیکھ با تکرر زیاد و یا قبل از سن موعود ن
یا زمانیکھ مترافق با زجرت ھیجانی باشد واقع میشوند میتواند نشاندھنده ) مجبور بھ دخیل ساختن در اعمال ھای جنسی 

  .سو استفاده جنسی باشد

 
 :کثیف ساختن/ تر ساختن 

ایش ب فرمگاین میتواند . اقب خشونت ھای جنسی مثانھ و یا امعای خویشرا ضایع مینمایندعبسیاری از اطفال جوان مت
  . والدین و تحقیر و خجالت شدن اطفال گردد

سی ھاجم جناطفالیکھ مورد ت. د را تر میسازندطرب باشند خوتا زمانی کھ مریض تحت فشار یا مض تمام اطفال از زمانی
تر نموددن بستر میتواند با نتایج . یکبار یا بعضا بیشتر از یکبار خود را ترمینمایند قرار گرفتھ باشند اکثرا ھر شب

ب از دست دادن کنترول مثانھ در نتیجھ بیدار شدن طفل گترس شدید  .احساسات و یا کابوس ھای شبانھ ارتباط داشتھ باشد
احساس درماندگی باشد زمانیکھ طفل احساس  تر ساختن بستر ھمچنان میتواند نتیجھ. شده میتواندبعداز یکخواب ترسناک 

  .میکند قدرت و مالکیت باالی جسم خویشرا کھ توسط فرد توانمند تر دیگر استفاده میشد از دست میدھد واقع میشود

 
 کابوس 

بد میبینند اما اطفالیکھ تھاجم جنسی را تجربھ نموده باشند اکثرا خوابھای  ر رویا ھایگاز زمانی تا زمانی دی تمام اطفال
ترساننده را ھای مکرر  رویاانھا ممکن . را ھر شب و بعضی اوقات بیشتر از یک بار در شب دارند) کابوس( ترسناک

بھ  تا رفتار ھای مشکل ساز تاریکیکابوس میتواند اطفال را از یک . میدانند چھ واقع میشود میبینند در اکثر حاالتکھ 
انھا ز تقاضا ا. ھای ایشان احتماال بازتاب دھنده ترس ھا و حس عدم کنترول انھا باشد رویا . کندی رھنمایی گوحشتزده 

  .کمک کند تا در باره انچھ واقع شده است صحبت کنندا ھای شان ممکن میتواند انھا جھت بیان نمودن روی
 

 )Persistent Pains(درد دوامدار 
و این درد ھا اکثرا بھ جنبھ ھای مختلف . درد ھا و االم جسمی کھ منشھ فزیکی ندارند تاسس مینمایدبسیاری اطفال نزد 

حافظھ  بعضی اوقات اگر اطفال در وقت تھاجم درد را ترجمھ نموده باشد عضویت انھا این. ارتباط دارد) تجاوز( تھاجم 
طفل . مثال، یک طفلی کھ بستھ شده بوده بصورت دوامدار دستھایش سوزش دارد نگھمیدارد، بطور دوامدار درد را این

یک پسر دیگر سردردی گنگ پیدا کرده است زیرا . دخول مھبلی پیدا کردده استبھ تعقیب  را ناحیھ معدهدیگر درد شدید 
چیزی در داخل بدن شان  اطفال ممکن فکر کنند کھ. وی احساس میکند کھ نتوانستھ مھاجم را را از روی سرش دور کند

درد ھای متکرر ھم راه دیگری است کھ اطفال بخاطر دریافت محبت اضافی را کھ در ان لحظھ بھ ان . شکستھ است
بعضی اوقات ھیجانات خود را بشکل دریافت ھای فزیکی نزد اطقال ظاھر میسازند چون . ضرورت دارند بدست آورند

  .ر کلمات قرار بدھنداطفال توانایی این را ندارند کھ انرا د
 

 : Clinginessچسپندگی 
این یکنوع . پیدا میکنند  ندگیگخود بسیار چیا مراقبین اکثرا بھ والدین  یکھ قبال مسقل بوده اند بعد از تھاجم جنسی اطفال 

ارتباط واقعی است کھ انھا ضرورت دارند دوباره از جانب والدین  یا مراقبین خود مطمین شوند کھ انھا دوست داشتنی و 
اطفال کوشش میکنند تا احساس مصوونیت و اعتماد را از طریق روابط نزدیک با کاھالن دوباره  .مصوون ھستند 

در  .کھ احساس تماس خوب را توسط در اغوش گرفتن و مھربانی مبرم  دوباره پس بگیرند ایشان کوشش میکنند. بسازند
تقاضا ھای ثابت فزیکی و شفاھی میتواند برای والدین مشکل . ماھیت اینھا کوشش میکنند زخمھای خود را التیام ببخشند

میگذارند کھ چھ وقت و چگونھ انھا باشد اما  میتواند توسط شناسایی انچھ اطفال ضرورت دارند و روی ان محدودیت 
  .ندگی انھا را کاھش دھدگصحبت نمودن در مورد ترس اطفال میتواند چ. بدست ایند تعدیل شوند

 
 :Aggressionپرخاشگری 

این میتواند یک ارتباط . داشتھ باشدانھا  تصور میشود پرخاشگری در اطفال بھ تعقیب تھاجم جنسی ارتباط بھ ترس و خشم
خشم یک پاسخ نارمل بوده وممکن " نخواھم کرد کھ مورد اذیت و ازار قرار گیرممن ھرگز کاری : "مستفیم کھ بیانگر

این ضرورت است تا خشم بھ یک طریق مصون و سازنده توام با . بخشی از پروسھ شفایابی در ھر حادثھ مخوف باشد
رای چنین کردن، خشم باید توسط اطفال و کاھالن ب. محدودیت ھای جریحھ دار ساختن خود یا دیگران اظھار شود
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یک طفل نیاز دارد تا بداند چگونھ خشم خود را بطرز قابل قبول کنترول یا اظھار . شناختھ شده و تصدیق گرددبرسمیت 
  .کند

کاھالن میتوانند اطفال را در قسمت یادگیری مھارتھای کنترول و مدیریت خشم شان بدون پرخاشگری کمک 
ب مشکالت بیشتر میگردد چرا کھ پرخاشگری انھا را مانع میشود افراد  دیگر تا ضروریات گخاشگری اطفال پر.نمایند

میتواند در این . خشم از ترس و از نیاز برای محافظت مزید خود از اذیت و ازار منشھ میگیرد. اطفال را بفھمند و ببینند
بعضی اوقات ایشان میتوانند خودشان را از  . ندارند مشھود باشد پسرانیکھ خود را بدلیل  عدم مجادلھ با مھاجم ضعیف میپ

  .طریق اذیت و ازار سایر اطفال و یا حیوانات بیشتر قدرتمند احساس کنند

عزت نفس پایین خود شان را  اطفال نزد خودشان شده و بھ این ترتیبب سرزنش گمیتواند پرخاشگر بودن ھمچنان 
  .ندارند و ھمیشھ بھ تکلیف و زحمت میباشند بخاطریکھ ایشان رفیق و دوست مستحکم تر سازند

  :زد اطفالدر ننتایج خشونت مبنی بر جنسایر 
نتایج شامل از سر گیری رفتار ھای  سایر. نتایج خشونت مبنی جندر نزد اطفال میتواند حلقھ وسیعی را احتوا کرده و مختلف باشد

مانند اطفالیکھ اموزش  تشناب رفتن را فرا گرفتھ اند ممکن دو باره خود ( ی بعدی گف مراحل کمراحل قبلی انکشاف یا توقف انکشا
، مشکالت تمرکز در مکتب ، فقدان عالقھ در فعالیت ھای روزانھ، ترس شدید از گوشھ گیری از خانواده و یا دوستان) را تر کنند

  ) .مخصوصا در میان نو جوانان( ھااجانب، و رفتار ھای خطرناک، و تغییر در باور ھا و ارزش 

تاثیرات ثانوی مانند انزوای اجتماعی و استگماتیزیشن، ناکام ماندن در مکتب، و نداشتن فرصت ھای شغلی و ازدواج، میتواند اسیب 
  .ردبباولی خشونت مبنی بر جندر را مغلق تر کرده و انکشاف انھا را در طوالنی مدت بھ تحلیل 

سیدگی قرار نگرفت و یا برای مدت طوالنی ادامھ پیدا کرد ، این حالت انکشاف ھیجانی، اجتماعی و اگر این وضعیت مورد ر
  ب تخریب ان میگرددگشناختی طفل را بھ خطر مواجھ ساختھ و 

  )را نیز ببینید)٢(٣.٢.٢مواد درسی(  میکانیزم ھای سازشی اطفال 

  .شفایابی اطفال تاثیر دارند، مقاومت و مانند کاھالن فکتور ھای مختلف باالی سازشھ

  :ظرفیت ھای انفرادی اطفال
بصورت عموم اطفال تعداد وسیعی از منابع را برای تطابق و تغییر تجارب بعد از حاالت مشکل و پر فشار در اختیار 

  دارند، در حقیقیت اطفال بصورت عموم مقاومت عظیم نشان داده و ظرفیت پس جستن را دارند   

  :14تطابق و سازش تاثیر دارند باالی قابلیت اطفال غرضجوانب بھبودی سھ 

o ردد، استفاده از میکانیزم ھای سازشی بالخاصھ و قابلیت گی و حرفوی میگشامل مھارتھای زند: دانش و مھارت
 برای پروسس نمودن معلومات بھ ارتباط دسترسی بھ منابع

o ت داده میشودگو امیدواری برای اینده فرد ن بھ احساس اسایش خاطر، اعتماد،  اعتماد بھ نفس: بھبودی ھیجانی .
راھی برای حس ساختن یک  بھبودی معنوی تمام این فکتور ھا را تحت تاثیر خود قرار خواھد داد، این ممکن

 .نظم در جھان وی باشد و یک معنی برای تجارب وی فراھم کند
o ان، ھمتا ھا و کاھالن گت با مراقبت دھندعبارت از قابلیت برای شکل دادن و تمدید روابط مثب: بھبودی اجتماعی

این قابلیت بھ انھایکھ نقش بالخاصھ اجتماعی و شناختی .مورد پسند کھ کارکرد ھای سالم را تشویق میکنند باشد
  داده میشود سبتاز خود در جامعھ دارند نیز ن

  

  :حمایت فامیلی و اجتماعی
جنسی بیشتر از کاھالن بھ حمایتھای والدین، ھمشیره ھا،  اطفال بخاطر حس حراست و مقابلھ با تاثیرات خشونت ھای

ان با ثبات و حمایتی دیوار بنیادی گی بھ مراقبت دھندگوابست. خانواده ھای توسعھ یافتھ و دوستان خود ضرورت دارند
 کھ ھیچ –ی گمحیط مصوون خانواد یک. استبشمول انکشاف میکانیزم ھای سازشی انھا محکمی  برای انکشاف سالم 

با افکار و ھیجانات  بازمانده را کمک خواھد کرد -طفل - نداشتھ باشد یک از اعضای خانواده در جرم سو استفاده دست
  ردد گرمانھ مقابلھ نماید و از خشونت شفایاب گخود سر

                                                        
14 UNICEF, Psychosocial support of children in emergencies, field version 2007. p. 9 
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  :و مذھب گجامعھ، فرھن
و مذھب نیز باالی مقابلھ، مقاومت و شفایابی اطفال تاثیر خواھد داشت، ارزش ھا  گفکتور ھای مربوط بھ جامعھ، فرھن

. رش ھا ممکن طفل را در مقابل اسیب ھای بیشتر محافظت نموده و انھا در شفایابی شان کمک نمایدگو معیارات، ن
  .شفایابی را ارتقا ببخشدمذھب و تشریفات عنعنوی مانند تشریفات و ایین ھای شفا دادن و عفیف کردن نیز میتواند 

این بیار مھم است تا باور ھای محلی را در مورد نتایج جسمانی و اخالقی خشونت علیھ اطفال بشمول عکس العمل ھای 
ایا قربانیان طفل باور دارند کھ در اخیر انھا ھم جنس : ی در ارتباط بھ کمک با اطفال را بدانیم بطور مثالگبالخاصھ فرھن

ر انھا با شیوه متفاوت گونھ است؟ و اگخواھند شد؟  توقع اطفال از عکس العمل با خشونت چ) بچھ باز( رایان اطفال گ
ردان  تاثیرات خشونت علیھ اطفال بھ ان گعکس العمل نشان دادند باز چھ؟ درمان ھا و راه ھای محلی کھ مردم  جھت بر 

  باور دارندچھ استند؟

  : چند مثالھای محدود
o روپی بھ بازی یا رسامی و گبلھ با تاثیرات خشونت ھای جنسی بشکل انفرادی یا اطفال ممکن جھت مقا

 )ظرفیت ھای انفرادی( غیره بپردازند
o  تعامل با والدین یا سایر مراقبین ممکن بھ اطفال اطمینان مجدد و مصوونیت را پیشکش نماید کھ ممکن انھا

 )یت ھای فامیلی و اجتماعیحما.( شونت ھای جنسی کمک نمایدرا در مقابلھ با تاثیرات خ
o  میتواند یک اجماعی را فراھم کند تا طفل ھیجانات خود ) رمیگمکتب، ورزش ، سر( فعالیت ھای جامعھ

جامعھ، ( یری اعتماد  بھ نفس بعد از خشونت جنسی  اظھار بدارد گرا برای دریافت مصوونیت و باز پس 
 )و مذھب گفرھن

o  عنعنوی ممکن اطفال و خانواده ھای انھا را برای اغاز پروسھ تطھیر وعفیف سازی توسط تشریفات
 )و مذھب گجامعھ، فرھن( یا قریب شدن بھم بعد از خشونت کمک نماید/شفایابی و

  
 نیز رجوع نمایید ٣.٣.٢بھ مواد درسی 

 

 
  15روش ھای ممکن برای حمایت اطفال

  :پیشنھاد مصوونیت
a. با مراقبین اطفال . اطفال خطرناک اند محدود بسازید موقعیت ھای را کھ برای. ل را محافظت نماییدطف

جھت کاھش خطر اینکھ طفل بھ خشونت ھای مزید مواجھ شود کار کنید، برای اطفال معلومات دقیق و 
 اطمینان  مجدد  در باره مصوونیت وی را بطریقی کھ مرتبط بھ سن وی باشد فراھم کنید

b. یک موجود باشد )پسر/دختر ( سو استفاده نزد طفل  در صورتیکھ خطر و یا ترس مربوط بھ وقوع مجدد
بسازید، جاھای را کھ طفل از انجا ھراس دارد یا ممکن بھ انجا ھا برود با  برنامھ حفاظتی ھمرای طفل

ر طفل تقاضا دارد نمبر ھای حوزه ھای گا. اعضای خانواده ، دوستان و یا ھمسایھ ھا شناسایی کنید 
میتوانند بھ کسانی کھ انھا را نا خواستھ ) پسر/ دختر ( تاکید کنید کھ اطفال . پولیس محلی را بھ انھا بدھید

 ویند  گتماس میکنند نھ ب
c.  طفل را از زجرت و پریشانی ھای مزید حفاظت نمایید، از کوتاه ساختن یا قطع فعالیت ھایکھ اطفال را

دریغ نورزید، اطمینان  از بعضی فعالیت ھا خارج شوندناخوش میسازد یا انھا را فرصت میدھد کھ 
تا وقتیکھ ضرور . حاصل کنید کسی کھ طفل را میشناسد بصورت منفرد مالقات کنید تا دالیل انرا بدانید 

ر ضرور بود از فردی کھ طرف اعتماد طفل گنباشد از طفل سواالت شخصی و حساس پرسان نکنید ، و ا
 باشد بصورت شخصی بپرسید

d. ار برای طفل بسازید و مطمین شوید کھ طفل طرح را گش بینی و سازیک طرح نمونوی روزانھ ، قابل پی
 ازین طریق شما نشا میدھید کھ مراقبین طفل در کنترول شما میباشد: میفھمد

e.   اطفال را در انتخاب فعالیت ھای روزانھ  مطابق سن و سطح انکشاف شان شانس بدھید تا بھ نحوی
احساس کنترول باالی فعالیت ھای روزانھ داشتھ باشند، درست مانند کاھالن اطفال بازمانده خشونت نیز 

انھا را مطابق سن  کنترول. خود نبوده اندکامال در کنترول ضمن ان وضعیت ھای را تجربھ نموده اند کھ 

                                                        
15 Partly drawn from:  Macksoud M. (1993) Helping children cope with the stresses of war. UNICEF, New York.  
V. Patel (2003). Where there is no psychiatrist. Gaskell, London. p. 170 – 175.  
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دانید کھ میتواند این احساس را بھ انھا بدھد کھ خود را دوباره مصوون و گو سطح انکشاف شان دوباره بر
 .مطمین احساس کنند

f. ،ر شما جای میروید از قبل با طفل انرا در گا. انھا را اطمینان مجدد دھید کھ با مراقبین خود متصل باشند
 .خوب میشناسند)پسر/دختر( وی ذارید کھ  کھ گھمیشھ با کسانی ب کوشش کنید اطفال را. ذاریدگب

 
     

 : رانی ھا، احساسات و افکار گپیشکش نمودن امکانات برای اظھار ن
a( را اظھار بدارد، با اطفال  رانی ھا، احساسات و افکارشگبرای اطفال در یک محیط مصوون فرصت بدھید تا ن

ھ در ذھن شان اطفال اجازه بدھید تا در مورد انچمکان ارام صحبت نمایید، اعتماد سازی کنید، بھ  در یک
احساساست خود را بیان نمایند، بھ اطفال شانس ) رمیگسر( از طریق صحبت نمودن، رسامی یا بازی ردد گمی

ای اطفال خورد تر ھای خویش صحبت نمایند، بر) فلش بک( دھید تا مورد کابوس ھا و عبور ھای ذھنی 
 رانی ھایشان بطریق مصوونی کمک نمایندگعروسک ھا میتواند انھا را در اظھار نک ھا و گدی گاستفاده از

b( ر شما بطریق گاطفال را برای صحبت نمودن در مورد اینکھ باالی شان چھ واقع شده فشار ندھید ، بھر حال، ا
د بدانند کھ این درست است کھ انھا ھر چھ را کھ میخواھند ذاریگبقابل اعتمادی با طفل ارتباط پیشرونده دارید 

ران گفتن ان با دیگویند  اما شما انھا را قضاوت نخواھید کرد، و ھمچنان تا وقتیکھ خود شان بھ گبرای شما ب
 ھداری خواھید کرد گموافقت ننموده اند شما ان معلومات ھا را محرمانھ ن

c( مھارتھای مقابلھ با مشکالت شان کمک کنید، انھارا در شناسایی یری گکوشش کنید اطفال را در قسمت یاد
 .رانی ھای کلیدی و کاوش راه ھای مثبت جھت مقابلھ با این معضالت حمایت نماییدگن

d(  و باره شان بھ فعالیت ھای روز مره و ارتباطات اجتماعی بخاطر برحالی دخیل ساختن دقسمت اطفال را در
ردد، احساس مصوونیت شان گران دوباره بر قرار گد تا روابط شان با دیاعتماد شان کمک کنید، کمک کنی

 .رددگی شان دو باره بر قرار گتر تامین شودتا حس ھدفمندی و امید در زندگخصوصا نزد اطفال بزر
 

  :پیشکش نمودن حمایت
a(  کمک نمایید اطفال در مورد خود )مجدد و واضح بھ طفل پیام ھای اطمینانیھ . مثبت فکر نمایند) پسر/دختر

، شما بسیار شجاع ھستید، این درست است کھ احساس ترس کنید، این خوب این اشتباه شما نبوده است: بدھید
 تمام تالش خود را بخرج/ اصل میکنیماست کھ شما در مورد ان صحبت نمودید، اکنون ما وشما اطمینان ح

مستقیما توسط یکی از اعضای خانواده تحمل شده ر سو استفاده گا ، رددگر سو استفاده تکرار نگمیدھیم تا بار دی
ورد افشای چنین بود در مورد احساسات طفل ھمیشھ در م ر قضیھگو امیکنیم  ما بھ ان فرد حمایت پیشنھاد بود

 .وضعیت با احتیاط باشید
b( نمایید چرا این حالت  نشان داد، خونسردانھ کوشش نمایید تا بھ اطفال توضیح سبمتنار یک طفل رفتار ھای ناگا

تطابق  لسانی را استفاده کنید کھ بھ سطح انکشاف طفل. ممکن رخ داده و ما برای توقف ان چھ کرده میتوانیم
این میتواند برای ھر کس واقع شود، بیا کھ شما را خشک و دو ) تر نمودن بستر بعد از: ( بطور مثال. بتواند

 ؟میسازدو اشفتھ بود کھ شما را ازرده  ردانیم، ایا چیزی انجاگباره بھ بستر بر 
c(  رم نشان دھید اما اطمینان حاصل کنید کھ طفل با ان احساس راحتی کندگبا طفل عواطف. 
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 :بعضی نکنید ھا
 عبور خاطرات  ، وحشتناک ھای خواب درباره یا خشونت حالت یا حادثھ تادرباره کنیدن وارد فشار اطفال باالی

  .کند قصھ شما برای احساسات یا
 رانھگخاشپر رفتار و جنسی تمایالت ، خواب جای نمودن تر مانند( ندھید جزا بدشان رویھ بخاطر را طفالا 

 .)وغیره
 ؛نگویید نباشد درست چیزیکھ اطفال بھ  
 نزدیک شدن برای اطفال  ، تماس فزیکی وآنھا نمی خواھند بگیرید اگر آغوش درنھ  کنید و اطفال را نھ لمس

 ؛ترک ھمراه می باشد با پریشانی ، درد ، ترس وقربانی شده اکثرا 
 ؛وغیره نا آرام نکنید ھمشیره ھا، گفتن حادثھ بھ اعضای فامیل باره  اطفال را در 
 داشتھ باشند و چیزی را کھ در دور بر شان قرار دارند  ان طفل نیاز دارند تا توانایی اعتماد بھ کسانی  راگبازماند

رچھ ان چیز انھا در کوتاه مدت احساس بھتری بھ انھا بدھند ، اما توانایی انھا گاوییم گکھ درست نباشد بھ انھا ن
 .ران صدمھ میزندگرا برای اعتماد دی

 
 

 

 


