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 ۱معرفی مادیول 

 مغلق مسئلهخشونت مبنی بر جندر ) جی بی وی (، یک  دانستن

 

محتویاتمادیول

اینمادیولدرموردماهیتخشونتمبنیبرجندروهمچنانانواعواسبابمختلفهانمعلوماتفراهممیکند،

دانستناینهابنیادمتباقیبخشهایکورسراتشکیلمیدهد



رمیدهد:اینمادیولبخشهایزیرراتحتپوششقرا

 دانستناینکهمنظورماازخشونتمبنیبرجندرچهاست 
 شیوعوانواعخشونتمبنیبرجندر 
 اسباب،فکتورهایاشتراکیونتایجخشونتمبنیبرجندر 

 
 در ختم این مودیول اشتراک کننده گان قادر خواهند بود : 

 خشونتمبنیبرجندرراتعریفکنند •
 بطهبهخشونتمبنیبرجندرراتشریحکننددریافتهایاساسیدررا •
 کنندیستکتگوریهایعمومیرال •
 اسباباصلیخشونتمبنیبرجندرراشناسایینمایند •
 نتایجممکنهخشونتراشناسایینمایند •



 زمینه : 
می بر در ازمداخالتیرا انمجموعه پاسخبه ریزیوگخشونتمبنیبرجندرو خوببرنامه باید که یرد

شدهباشندبهرحال،قبلازینکهشمااینمداخالترااغازکنیدبایدمشکلراخوببدانید،وشمادانش،گهماهن

رشوباورخودرادرموردتمامقضایایمربوطبهجندر،حقوقبشری،تجریدوخشونتمبنیبرجندرگن

 خوبانعکاسدادهبتوانید
فهمیدنخشونتمبنیبرجندر،اسبابانونتایجانکمکخواهدکرداینمادیولبشمادرقسمتدانشسازیو

شمابتوانیدازدانشخویشبرایانکشافمداخالتموثربرایوقایهوپاسخبهخشونتهایمبنیبرجندرتا

درحاالتاضطراراستفادهنمایید.

 

 انعکاس خودی:

باورهایقبلیخوددرموردخانمها،دختران،مردهایریموثراینقضایااولمابایدازگبهارتباطاغازهدف

اغازگحاالتاضطراراوپسراندر قبلازینکهما درینگرشویمیکدقیقهنگاهباشیم. رشاصلیخودرا

موردمنعکسبسازیم

 

 هر یکی از جمالت زیر را بخوانید و بگویید که موافق هستید، نا موافق هستید و یا هم نمیدانید. 
 درحاالتبحرانیمردهانسبتبهزناندرتصمیمگیریخوبتراند .1
 اندتاازخانمهاواطفالخودمحافظتنمایندمسئولمردهادرواقعاتعاجل .2
درواقعاتاضطراری)بیجاشدنها(خانمهابایدهمیشهتصامیمشوهرودیگراقاربمردخویشرا .3

 انهیاجایاصلیمناسباسترعایتنمایندکهچهوقتبرگشتبهخ
 مردهابایدنانآوراصلیخانوادهباشد،خصوصادرمواقعبیجاشدنها .4
قادربهاجرایهرکارباشندوضعیفنشوند،حتیاگردرجریانبحراناتصدمههم .5 باید ها مرد

 میبینند
نیبرجندربایدبراصالحتمرکزپروگراموقایویمابامردهامنحیثاولینمرتکبینخشونتهایمب .6

 نگرشورفتارانهاباشد
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 : مرور کلی مفاهیم اساسی:۱موضوع 

 مرور کلی: 

کهدرهایخشونتهایمبنیبرجندرنشانمیدهندزارشگمنازعهوکشمکشهایامروزیدرهرروزتقریبا

هبوارزیاندیدهاندگحوادثناحاالتبحرانیاسیبپذیریسواستفادهدرمیانمردمکهازقبلعمیقاازاثر

رسانههادرموردخشونتمبنیبرجندرکهبهچهپیمانهرخزارشگمختلفازدیادمییابد.هرروزطریق

 میدهدغیرقابلتصوراست

 مفاهیم اساسی: 
خودماراازتعریفمفاهیماساسیراکهیریموثروپایداراینقضایامابایدقبلازهمهگبهارتباطاغازهدف

خشونتمبنیبرجندرراتشکیلمیدهدکاوشنماییم



اصطالحخشونتمبنیبرجندریکموضوعمغلقبودهومجموعهاصطالحاتوحتیخشونتمبنیبرجندر

ابتداییایناصطالحاتومفاهیمراانکشافتادرکد.اینبسیارمهماستنیرگومفاهیممختلفرادربرمی

رانوبررسییامانیتوروگیبادیگناشمامیتوانیدارزیابی،طرحبرنامهها،عرضهخدمات،هماهنببدهیم،

نمایید.خشونتمبنیبرجندرراهاندازیارزیابیمداخالت



کمکنماییدومسائیلرانرانیزدرفهماندناینگازطریقفهمیدناینمفاهیماساسیشماقادرخواهیدشدتادی

پهل جندردر بر مبنی خشونت مورد در تا کرد کمکخواهد را شما ان بدونوی احترام و احتیاط با توام

یچکنندهصحبتنمایید.گیریکلماتگبکار



اکنونهر ما که اساسیرا یکتعریفکارایخشونتمبنیبرجندرمفاهیم به را ما و اند لیستشده اینجا

د.رهنماییخواهدکردکاووشخواهیمنمو

 

 میباشد جندر عبارت از تفاوت های اجتماعی میان زن و مرد :جندر و جنسیت •
 جندر:  •

 
هکلمهجنسو،اگرچتعریفمیشوددرتمامجوامعبهشکلفرقهایاجتماعیبینزنانومردان"جندر"

فهمیدهدبصورتبسیارواضحندراکثرابصورتمتناوباستفادهمیگردداماتفاوتهایاینهردوبایج

شوند،



عبارتازتفاوتهای جنس:/ بهشکلفرقهایاجتماعیبینزنانومردانتعریفمیشود:جندر

 میباشدبینمردانوزنانبیولوژیکیوذاتی
 

توسطفکتورهایاجتماعیمثلتاریخ،عنعنات،رسمورواجها،ارزشهایاجتماعی،ومذهبجندر

سطماهیتبیولوژیکافرادمشخصمیگردد/جنستومشخصمیگردد



به تفاوت های اجتماعی میان زنان و مردان که عمیقا ریشه در فرهنگ دارد یادگیری شده است،  جندر:

 گرچه جندر عمیقا ریشه در فرهنگ دارد،  اما این تفاوت های اجتماعی در سیر زمان قابل تغییر میباشند

ها،فرصتها،امتیازات،مسئولیتنفرهنگهادارد.جندرنقش،ونوهساناتمتحولیدرداخلودرمیا

 توقعاتومحدودیتهایمردانوزنانرادرهرفرهنگمشخصمیسازد
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 حقوق بشر: 

تبعیضمفهمومحقوقبشر بدونهیچنوع بیانمیکندکههرانسانحقداردکهحقوقانسانیخویشرا

لسانی،مذه کدامفکتوردیگرمثلفکتورهایملیواصلیتنژادی،پوستی،جنسی، بی،وسیاسیویا

وغیرهداشتهباشد.پیدایش)تولد(اجتماعی،سرمایه،



عالمگیرمیباشد،بهاینمعنیکهبشرحقوقبشربرایرعایتوقاروارزشهرفردبنیانگذاریشدهحقوق

ابنایبشربکاربرد،حقوقبشرجداناشدنیمیتوانانرابصورتمساویوبدونکدامتبعیضبرایتمام

است،کهبهاینصورتهیچکسینیمتواندحقکسی)زن/مردی(رانادیدهبگیریدمگردرشرایطخاص



 خشونت: 

 فشار، یا زور  ,خشونت، جبر، سو استفاده •

دیگرخشونتبسیاریازاشخاصلغتخشونتراهمراهباخشونتفزیکیوجبرربطمیدهند.ولیانواع

 همموجوداست.بهمثالتوجهکنید،
خشونتعبارتازاستفادهبعضیازانواعجبروزور)وقتیازجبروزوراستفادهمیشود،هیچنوع

میباشدرضایتدرآنموجودنمیباشد(



جبروخشونتمیتواندشاملسواستفاده،استفادهاززوربرایکنترولشخصیادیگران. خشونت: •

خشونتمیتوانداشکارابشکل،اعمالفشارتوسطقوهفزیکی،روانی،اجتماعیویااقتصادیباشد

تهاجمفزیکی،یاتهدیدباسالحویابشکلمخفیمثلترسانیدن،واردنمودنفشارهایروانیویا

 اجتماعیباشد
 

ونصیحت(ویاازطریقروشهایعبارتازاعمالفشارتوسطقوهفزیکی،اخالقی)مثلپند  :جبر •

 زیرکانه
 

سواستفادهشخصراازتصمیمهایآزادبازمیداردوانهارااستفادهغلطازقدرت :سو استفاده •

رفتارکنند خود خالفمیل که میسازد نیرویمجبور داشتن بخاطر ها خانم و هراطفال در محدود

 هستند استفاده سو به اسانیشرایطیبیشترمواجه اندکبه داشتنتجربه خاطر به اطفالهمچنان ،

 وگیچمیشوندسراسیمهتوسطفریبوحیله
 

،فریبیاجعللفظی،دستکاریواردکردنفشاریاکوششبهآنازطریقتهدید،پافشاری: زور •

خالفمیلشاناست که انچه به توانمندیاقتصادیباالییکشخصتا توقعاتفرهنگیو دادن،

وادارشوند



" رضایت: • میگردد راجع مالحظاتاندیشمندانه از بعد رضایتدادنخصوصا یا موافقتکردن به

وانرادرازنتایجیکتصمیماگاهشدهزمانیصورتمیگیردکهیکشخصکامالرضایتاگاهانه"

نبودرضایتآگاهانهیکعنصردرتعریفخشونتمبنیبر.  ایازادوعاریازجبراتخادنمایدفض

جندراست.دروضعیتهایکههرنوعجبروزور)خشونتفزیکی،زورگوییوغیره(استفادهشده

نگفت"یکدفاعمعمولیدرمقابلعملخشونتمبنیباشدمیتواندرضایتموجودنباشد."اینزننه

"نه"نخواهدگفت بگویدیا بخاطریکهاو) برجندراست.دربسیارقضایا،او)زن(ممکن"بلی"

زن(ممکنبخاطرمصوونیت،وضعیتاجتماعیویازندگیخودترسیدهیاتهدیدشدهباشد،اینبیشتر

یلصسال(قادرنیستندتادرموردمسایلیمانندازدواجوتح18ازدانستهشدهاستکهاطفال)کمتر

.البفهممندوانتخابیارضایتبدهندمکا

برایاطمینانازتوافقدرفهمیدنانواعمختلفخشونتمبنیبرجندرتوسطمتخصصینمراقبتهایصحی

 درافغانستانتعریفهایذیلسازمانصحیجهاننیزاستفادهخواهدشد
 

هرنوععملجنسییااقدامبهاجرایانکهمطابقتعریفسازمانصحیجهانخشونت جنسی: •

خالفمیلشخصباشد،اظهاراتجنسیناخواسته،پیشرویهایجنسییاحرکاتدادوستدیجنسی
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کهدرعینحالبرخالفتمایالتجنسیشخصبودهوبهزوراعمالمیگرددصرفنظرازاینکه

ردباقربانیچهاستودرکجاقراردارد)نهتنهامحدودبهخانهیاساحهکار(خشونتجنسیقرابتف

تلقیمیگردد.



یکبخشازخشونتهایجنسیاستکهاستفادهازقوتفزیکیویافشارهایدیگرتهاجم جنسی: •

اینحالتتجاوزاتجنسیرانیزشاملمیگرددراجهتدخولجنسیشاملمیگردد



مطابققانونرومکهتوسطافغانستاننیزتوشیحشدهتجاوزجنسیمیتواندطورذیلتعریف :تجاوز جنسی

شود
1

:

بخشیازبدنقربانییامرتکبداراییابهرحالهر،کهمنجربهدخولمرتکببدنشخصیرا .1

رازگهربخشیدیاهتناسلیقربانیبههرمنظوریویاگازکردنمقعدویادستعضوجنسییاب

 عضویتویراموردتجاوزقرارمیدهد
ویی،همچنانتوسطترسازخشونت،رفتارخشنوگطتهدیدیاجبروزوریاتوسزور،تهاجمتوسط .2

ریاازطریقگتوقیف،ستمروانی،سواستفادهازقدرت،درمقابلهمانشخصیاشخصدیتند،

مدرمقابلیکشخصفاقدظرفیترضایتدادنواقعیصورتسودبردنازمحیطاجباری،یاتهاج

 رفتهباشدگ
شاملهرنوععملیاتهدیدعمدیبااستفادهازنیرویفزیکی،سالحجهتصدمهحمله فزیکی:  .3

رساندنبهخانم.مثالهایآنشامللتوکوب،زدنباسیلی،خفهنمودن،قطعاعضا،سوختاندن،با

ادهازهرنوعسالحدیگر،ریختاندنتیزاب،ویاهرعملیکهسببدرد،ناراحتیمرمیزدن،ویااستف

 وصدمهانهاگردد.
صرفنظرازاینکهکدام،رفتهگصورتکهخالفمیلشخصازدواجیازداوجاجباریعبارتاز .4

رااینمیتواندخطرتزایدسواستفادههایفزیکی،جنسیوروانیشکلیازخشونتبودهباشد.

 افزایشدهد.
اهرامنحیثتنبیهگوریاقداماتعمدیتجریدازغذاوپناهگاینکت منابع حیاتی مانند تغذیه و آب:رد  .5

 یردگبرمینظمو
 سو استفاده هیجانی / روانشناختی: .6

.عبارتازتحمیلنمودندردویاجروحاتروانییاهیجانیمیباشد

جنسی،ترساندن،اهانت،تجریداجباری،تعقیبهایمخفی،تهدیدهایخشونتفزیکییا :مثالها

تحقیرلفظی،نظراندازیخالفمیل،سخنانزشت،دستاندازیهایبیجا،کلماتتحریریبا

درافغانستانکارمندانصحیبایدتداوی.محتویجنسی،تخریباشیایدوستداشتنیشخص

ندنها،وقربانیهایتجاوزجنسیرامدنظربازماندگانخشونتهایخانوادگیبهشمولسوختا

  بگیرند

 

 

 کتگوری مثال پیشکش های ممکنه تداوی 

حمایت های رده  -مدیریت تجاوز جنسی

 رجعت برای حمایت های صحت روانی  -اول
 تهاجمجنسی تجاوزجنسیبشمولتجاوزگروهی 

sexual assault 

حمایت رده اول

 ت روانی رجعت داده برای حمایت های صح

 تهاجمجنسیبشمولتجاوزجنسی -
اظهاراتجنسییاپیشرویهایجنسیخالف -

 میلطرف
 وستدجنسیعملکردهایداد -

Sexual violence 
 خشونتجنسی

                                                 
1
 The Elements of Crimes are reproduced from the Official Records of the Assembly of States Parties to the Rome 

Statute of the International Criminal Court, First session, New York, 3-10 September 2002 (United Nations 
publication, Sales No. E.03.V.2 and corrigendum), part II.B. 
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 حمایت رده اول
 مدیریت زخمی شدن

 مدیریت سوختگی
 رجعت دهی به قدمه های باالی مراقبت 

 رجعت دهی به حمایت های صحت روانی

 ضربوشتم -
 لگدزدن -
 گزیدنیاگازگرفتن -
 کشکردنموها -
 فهکردنخ -
 زخمکردن -
 معلولکردن -
 سوختاندن -

Physical assault 
 تهاجمفزیکی

رجعت دادن به سازمان های زنان و سایر 

 خدمات برای همچو واقعات

 خریدوفروشزنانبرایازدواج -
 بددادن -
 ازدواججبری -
 ازدواجزیرسن -

Forced marriage 
 ازدواجاجباری

 حمایت رده اول
 مدیریت زخمی شدن

 مدیریت سوختگی
 رجعت دهی به قدمه های باالی مراقبت 

 رجعت دهی به حمایت های صحت روانی

 بدگوییلفظی/تحقیر/ترساندن •
 ازارجنسیوتعقیبنمودن -
 مجبوربهسوختاندن -
 مجبوربهخودکشی -
 مجبوربهزهرخوردن -

Psychological/emotional  
Abuse 

 سواستفادهروانی/هیجانی

 
 

 خشونت مبنی بر جندر:

بشرمحافظتشدهبینالمللیحقوقنخشونتمبنیبرجندرعبارتازنقضحقوقجهانیانسانکهتوسطقوانی

،حقرهاییازبلندترینستندردهایصحتفزیکیوروانیاند،بشمولحقامنیتشخص،حقدسترسیبه

یمیباشدگنجهامیز،ظالمانه،غیرانسانیوتوهینامیزوحقزندتداویهایشک

بصورتعمومدرتمامجهانخشونتمبنیبرجندرتاثیراتعظیمیباالیخانمهاودخترانبهتناسبمردان

اصطالحخشونتمبنیبرجندر شدهوپسراندارد. اصطالحخشونتعلیهزناناستفاده بصورتمتناوببا

ابعادجندرحرکاتچنینخشونترامیرساند،یابعبارهدیاست.خ ر،نسبتمیانگشونتمبنیبرجندراکثرا

حالتمطیعبودنخانمهادرجامعهوازدیاداسییبپذیریانهادرقبالخشونت.اینبسیارمهماستتابخاطر

انندباشدکهپسرانیابعضیازمردهانیزقربانیخشونتهایجنسیشدهمیتو

 
خشونتمبنیبرجندررا؛۲۰۰۲درزمینههایانسانیمداخالتخشونتمبنیبرجندر؛IASCرهنمود

شکلکهبرایتمامانواعحرکاتآسیبرسانکهخالفرضایتفردصورتمیگیرد،بکاراصطالحچتر

.(p.7) ”اشدمیرودکهاساسانقایلشدنتفاوتهایمیانجنسزنومرددریکجامعهمیب

 
انمراقبتهایصحیدرافغانستانگراهمکنندفتعریفاتزیرازپروتوکولتداویخشونتمبنیبرجندربرای

-Inter رفتهشدهاست.اینهابالنوبهازتعریفاتپذیرفتهشدهبینالملللیازگررسیدهبهنش۲۰۱۲کهدرسال
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Agency Standing CommitteeوقانونافغانستاندرزمینهرفعخشونتعلیهزنLaw on the 
Elimination of Violence against Women (LEVAW)2.رفتهشدهاستگ

مطابققانونخشونتعلیهزندرافغانستانکارهایذیلبحیثخشونتعلیهزنتلقیخواهدشد:

 تهاجمفزیکی 
 باریفحاشیاج 
 ثبتهویتقربانیونشرانبهطریقیکهشخصیتقربانیرااسیببرساند 
 سوختاندن،بااستفادهازموادکیمیاوییاخطرناک 
 کسیرامجبوربهسوختاندنیاواداربخودکشیکردنیااستفادهاززهریاسایرموادخطرناککردن 
 سببزخمیامعلولیتشدن 
 لتوکوب 
 انبهمقصدیابهانهازدواجخریدوفروشزن 
 بددادن 
 ازدواجاجباری 
 مانعشدنازحقازدواجیاحقانتخابهمسر 
 ازدواجزیرسن 
 تحقیروترساندنسواستفاده، 
 اذیتوازارجنسیوتعقیبکردن 
 تجریداجباری 
 اعتیاداجباری 
 محرومساختنازمیراث 
 ممانعتازدسترسیبهجایدادهایشخصی 
 حقبرایتحصیلکارودسترسیبهخدماتصحیممانعتاز 
 کاراجباری 
 قانونمدنیو۶۸ازدواجبابیشترازیکخانمبدونرعایتماده 
 )انکاریاردارتباطاتبانزدیکان)قرابتها 

درحالحاضرکدامتعریفواضحقانونیبرایتوضیحمفاهیممختلفخشونتمبنیبرجندرکهدرفوقازانها

دشددرقانونوجودنداردیا

 خشونت –آزمون دانش شما 

کهچیزیراکهشمادرموردخشونتواصطالحاتمربوطهانیاددرخطوطزیرازشماپرسیدهخواهدشد

سوالاست.۳رفتهایدبکارببرید.اینجاگ

)جواباتدراخرمادیولدرقسمتکلیدجوابهاموجوداست(



نازعهوبینظمیخانمهارایکسرهتجاوزمیکنندانهاممسلحبااستفادهازهافرادگدروضعیتهای .1

 .لجنسیمینمایندبهعمخالفمیلشانواداررامعموالخانمها
اینیکمثال)تماممواردزیرراچکنمایید(

a) نقضحقوقبشر 
b) سواستفاده 
c) اهانهگرضایتا 

 اتنهاخشونتقزیکیاستوییمخشونتهدفمگدرستیاغلط:زمانیکهمامی .2
 درست 
 غلط 

 خشونتمیتواندبطرقمختلفدریافتشودوشامل)تماممواردزیرراچککنید( .3
a) تهاجمفزیکی 
b) روانییاهیجانیؤاستفادهس 
c) استفادهاقتصادییااجتماعیؤس 

                                                 
2
 Law on Elimination of Violence against Women (EVAW), MINISTRY OF JUSTICE, ISLAMIC 

REPUPLIC OF AFGHANISTAN, 2009. 
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 قدرت

سواستفادهقدرتدرخشونتمبنیبرجندردخیلاست

ایخشونتمبنیبرجندراینبسیارمهماستتاتحرکاتقدرترادربرایدانستنخطراتواسیبپذیریه

جامعهایکهماخدمتمیکنیمبدانیم

،زنانوزنان،یریموثرخشونتمبنیبرجندرشمابایدارتباطمتقابلقدرتمیانزنانومردانگبراینشانه

نماییدفهمیدهوتحلیلرامردانومردان،کاهالنواطفالومیاناطفال

 قدرت 

یریواقدامنمودنبزوریاقوتفزیکیراشاملمیشود.استفادهازقدرتگقابلیت،مهارتیاظرفیتتصمیم

ردد.داشتنقدرتبسیارزیادگجنبهمهمیازارتباطاتاست،تماممناسباتازباعثاستفادهازقدرتمتاثرمی

فرادیکهقدرتکمتردارندچانسانتخابهایکمترداشتهوچانسانتخابهابیشتررابههمانشخصمیدهد.ا

بیشتربهسواستفادهمعروضمیباشند

بخاطرداشتهباشید:مانندخشونت؛قدرتهمهمیشهفزیکینیست؛



 آسیب: 

ردند،گردد.جروحاتفزیکیشاملجروحاتجنسیاکثراواقعمیگخشونتمبنیبرجندرسبباسیبافرادمی

جمضرمیتواندشامل:سایرنتای

 صدماتهیجانیوفزیکی 
 مشکالتاقتصادی 
 مایاجتماعیگطردشدنیااست 

ردندگازسببجروحات،خودکشییاقتلراسببگمر–هرکدامازاینهامیتواندنتایجبسیارمضر

رد،واسیبهایبخاطرداشتهباشیدکه:هربازماندهخشونتمبنیبرجندراهمیتخاصخودرابهتنهاییدا

مختلفمنحصربخودراتجربهخواهدکرد



مایگنشده،استبفکربازودرستمطرحیگفرهنمعیاراتهدربینوتقبیحکنندهکرفتارشدید ما:گاست

ردد.گامعهمیرد)ردشدن(توسطخانوادهویاجاجتماعیاکثراسببط

 مفاهیم اساسی و تعریف خشونت مبنی بر جندر

همقراردادناینمفاهیماساسیاساسکارمارادرتعریفخشونتمبنیبرجندرتشکیلمیدهدپهلوی

کنشهایخشونتمبنیبرجندربراساسجندراستکهعبارتازنقشاجتماعی،توقعات،حقوقو-جندر

رهاستمعاشتیازاتمردانوزناندرهرجامعهوام

ووییگتهدید،زورکهشامل-یردگادهازجبروزوررادربرمیخشونتمبنیبرجندراستف -خشونت

.سواستفادهاست

یردگردربرمیگخشونتمبنیبرجندرسواستفادهبعضیانواعازقدرتراباالیشخصدی-قدرت 

خشونتتمامانواعخشونتمبنیبرجندربرایافراد،خانوادههاواجتماعاتمضراند،هربازمانده-اسیب

مبنیبرجندریکفرداستوهرفرداسیبرابهبشکلمتفاوتتجربهخواهدکرد

بشراست.کنشهایخشونتمبنیبرجندرعبارتازنقضحقوقابتدایی -نقض حقوق بشر

 تعریف خشونت مبنی بر جندر:

صورتمیگیرد،آسیبرسانکهخالفرضایتفردکنشهایاصطالحچتریشکلکهبرایتمامانواع"

کنش"دریکجامعهمیباشد)جندر(زنومردنقشبکارمیرودکهاساسانقایلشدنتفاوتهایمیان

کهتوسطاسنادومیثاقهایبینالمللیحفاظتراتعدادیازحقوقبینالمللیبشرهایخشونتمبنیبرجندر

غیرملیقوانینپالیسیهاولخشونتمبنیبرجندردرمگرنهتماماشکا-.تعدادزیادنقضمیکندمیشوند

قانونیوکنشهایجناییاستند".
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 موارد بیشتر در مورد تعاریف
همانطوریکهمشاهدهنمودید،تعریفاتمفاهیماساسیراگردهممیاورد.کنشهایخشونتمبنیجندرمضراند

 راشاملمیگردندورگوییزتفادهازقدرتورانقضمیکنندوسواسوحقوقبشری
 

 یک دیدگاه بین المللی

ما در فوق بکار بردیم و بشکل رسمی باالی ان توافق تعریفی را که :  تعریف خشونت مبنی بر جندر
در تعریف  ، این االت اضطرار انسانی استشونت مبنی بر جندر در زمینه های حتعریف خ نموده ایم،

خشونت مبنی بر جندر زمانیکه رهنمود مداخالت  توسط یک گروپ از کارشناسان 5002سال 

-IASC (Interبین الدفتری  موظف خشونت مبنی بر جندر در حاالت اضطراری توسط کمیته
Agency Standing Committeeی های گ، این تعریف توسط نمایند( انکشاف داده میشد ساخته شد

الل احمر و صلیب سرخ و سایر سازمان ملل متحد، بیتشرین موسسات غیر دولتُی  انجمن های ه
سازمان های بین المللی ایکه در کار پاسخ به حاالت اضطرار دخیل اند تایید شده است بخاطریکه این 

 است IASCیک تعریف منظور شده از طرف 

 

رات عظیمی یدر سراسر جهان خشونت مبنی بر جندر  تاثمردان و پسران و خشونت مبنی بر جندر  :
داشته ین بسیار مهم است تا به خاطر ولی اا .دختران به تناسب مردان وپسران داردباالی  خانم ها و 

که مردان و پسران همچنان ممکن قربانی خشونت مبنی بر جندر باشند خصوصا  خشونت  باشیم
بیشتر از آنچه قبال در جنسی. در حالی که شواهدی زیادی وجود دارد که خشونت جنسی علیه پسران 

خشونت جنسی در مورد مردان و پسران  ال در قسمتتاحما ما ا، شودیواقع مشده بود  مورد آن دانسته
 در هر مرکزی به شمول حاالت اضطرار خیلی زیاد نمیدانیم 

 
میتگا قربانیخشونتمبنیاورچهمردانوپسران یا مرتکبو یا اکثرا مردانوپسران،رجندرباشندبند

 خشونتمبنیبرجندراندوقایویلیتالشهاییروجنجایاجزایمتغ

 خشونت مبنی بر جندر حاتمفاهیم و اصطال -آزمون دانش شما 

بامرورانچهشمادرموردمفاهیمواصطالحاتخشونتمبنیبرجندرمیدانیدبهسواالتزیرجواببدهید



 با شده بیجا یکمردمسلحدر۳یکخانم وبا محلتالشیمواجهطفلشازیکمنطقهمنازعهفرارنموده

میشوداینخامازباقیاعضایخانوادهوجامعهخودجداشدهومیخواهدبهانطرفمحلتالشیدریکمنطقه

زینشود.مردمسلحازخانمبخاطرعبورازپوستهویمقداریپولتقاضامیکند،)مطلبازینگارامپناه

ویدکهاوکدامپولیویاچیزبهاگخانمبرایفردمسلحمیحقالزحمهرسمینهبلکهرشوهاست(مطالبهکدام

ویدکهدراینصورتاوبشرطیبهویاجازهعبورمیدهدگدارینداردکهبرایشبدهد،مردمسلحبرایخانممی

ووارخطاییدرحالیکهخانمعجلهکهاوباویتنبهمقاربتجنسیبدهد.بعداخانمموافقمیشودومردمسلحبا

ریهونالهاشرادرگنمایدباویمقاربتمیکند.خانمکوششمیکندتاصدایییندخولآلتاحساسدردمح

مقابلاطفالشنکشد



 \ایااینخانمبهمقاربتجنسیرضایتدادهبود؟ .1
 بلی 
 نخیر 

 ایایکپیشامدخشونتمبنیبرجندراست؟ .2
 بلی 
 نخیر 

 ست؟)مواردزیرراازمایشکنید(چرااینیکپیشامدخشونتمبنیبرجندرا .3
a) اینحالتبراساسعدمتوازنقدرتبینمردمسلحوخانمبود 
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b) اینبرایخانماسیبرسانبود 
c) اینحقوقانسانیخانمرانقضکرد 
d) اینخانمبرایمقاربتجنسیرضایتدادهبود 
e) حالتاستفادهاززورنقشداشتدرین 

 بر جندر: شیوع و انواع خشونت مبنی ۲موضوع 

 

اکنونکهمابهمفاهیماساسینظرانداختیموتعریفماراازخشونتمبنیبرجندرتشکیلدادبیاییدبهانواع

جاهاییکهثباتدارندیاخواهدردروشیوعانهادرسراسرجهانخواهدرجاهامختلفخشونتمبنیبرجن

وضعیتاضطرارقراردارندنظریبیندازیمکهدر



ارشنمودهزگکهماتنهاتعدادکسانیراکهخشونتمبنیبرجندررااینبسیارمهماستتاخاطرنشانگردد

معلوماتدربارهشیوعخشونتمبنیاندمیدانیمنهتمامانانیراکهخشونتمبنیبرجندرراتجربهنمودهاند.

بهمشکلبدستمیآیدنشدنواقعات،خیلیزارشبرجندربدلیلماهیتپوشیدهوگ



شیوع:شیوعیکحادثهیاکنشخشونتمبنیبرجندرمنحیثتعدادعمومیواقعاتخشونتمبنیبرجندردر

 جمعیتعمومیدریکزماندادهشدهتعریفشدهاست.
 
 

 این تنها یک موضوع محلی نیست

یرصحتعامهوحقوقگقضیهفرااینبسیارخوبمستندشدهکهخشونتمبنیبرجندردرسراسرجهانیک

بسیاریازکشورهایبشربینالمللیمیباشد،ووقایهموثروپاسخهایدارایکیفیتخوبوبالخاصهدر

بسندهنمیباشدجهان

رچهدراکثرممالکتحقیقاتکمیدرمورداینمشکلراهاندازیشدهاماارقامدستداشتهازسراسرجهانگ

وعخشونتهایمبنیبرجندررابهدستمیدهدیکتخمینسطحیشی

 

 خشونت مبنی بر جندر در سراسر جهان 

یاداشت:بادرنظرداشتمشکالتاخالقیومصوونیدرقسمتجمعاوریارقامدرمورداینموضوعحساس

دادهوروندهایپذیرفتهوبهجهانشمولبودنانرانشانمشکلحقایقوارقامتخمینهارادرموردماهیتاین

استختهخاصانرادرحاالتبحرانوبعدازبحرانبرجستهسا

اینمعلوماتممکنتالشهابرایتوجهدستاندرکاراندرقسمتخشونتمبنیبرجندررادرعدم

موجودیتارقاممرتبطازهرجایخاصانکمکنماید

 خشونت مبنی بر جندر در تمام جاها 
خانمازهرسهخانمیالتوکوبشده،یامجبوربهعملجنسیشدهویادرطول۱حداقلدرسراسرجهان

استفادهکنندهیکیاراعضایشناختهشدهفامیلاکثرحاالتسودرردیده.گعمرخودبهسواستفادهمعروض

   خانمبوده

 عملجنسیشاناجباریبودهاستیبیندرطییکسرویراپوردادندکهاولینادخترخانمهادرکار48%
 میلیونخانمهایافریقاقربانیختنهوانواعدیگربریدن)تحریف(اعضایجنسیمیگردند91اضافهاز

اینخانمهابهپولیس1/21ثانیهیکخانمقربانیتجاوزجنسیمیگردد.وفقط83درافریقایجنوبیدرهر

 راپورمیدهند
%خانمهاقربانیتجاوزجنسیازطرفهمسرمحرمشانشدهاند25مدلند،دروالیتویدرزمبا

ملیوندختران۲درسراسرجهانرنجمیبرند.هرسالبیشترازFGM/Cملیوندختران/زناناز۰۰بیشتراز

رنجمیبرندخشونترفتهشدندریننوعگازبکار
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 جمعیت متاثر شده از باعث منازعات مسلحانه

صلحچندملیتیدریافتنمودهاندکهزنانواطفالمهاجروبیجاشدهدرنگهباناندانامدادهایبشریوکارمن

کشییاسواستفادهجنسیشدهاندهبهرو،نیپالوسایرممالکگانگانا،سیرالیون،لیبریاوجمهوریخلقگ



ردهبودندبازماندگانخشونتهایاشتراکک0991%خانمهایکهدریکتحقیقدردهه57 :کمبودیا 

خانوادگیبودند،کهاکثراازطرفاعضایفامیلوشوهرانشانباسالحهایصغیرهکهازجنگباخود

 داشتندموردخشونتقرارگرفتهبودند

بهصورتعمومتعدادخانمهایکهخشونتتوسطاعضایغیرازخانوادهشانباالیآنصورت :لیبریا

(نسبتبهدورهبعدازجنگراپوردادهاند3112-0999باربیشتردردورهجنگ)01گرفته

 افات و بال یای طبیعی ذیل:

  خشونت جنسی

   .بهرهبرداریهایجنسیبعدازتسونامیبهشکلوسیعراپوردادهشدهبود2004: تسونامی بحر هند 

خشونتخانوادگیبعدازتسونامیبهشکل :2004 سونامیبحرهند:یگخانواد خشونتخشونت همسر محرم / 

دادکهیکافزایشسهبرابرواقعاتبهانهااوردهزارشگ.یکموسسهغیردولتیوسیعراپوردادهشدهبود

شدهبود



 قاچاق انسان ها: 

سانحه،فقر،دخترانوپسران"ازنظرجمعیتدربالیایطبیعیناّپدیدمیشوند.وضعیتنهایتشدید،خانمها

وابستگیودرماندگیفرصتیرابرایقاچاقبرانمساعدمیسازندتاخانمهاواطفالرافریبدادهوازانها

بهرکشینمایند

 

 مرگ از باعث خشونت مبنی بر جندر: 
ند،بعضیازقربانیانخشونتمبنیبرجندرمنحیثنتیجهپیشامدحادثهبخاطرمریضی،قتل،یاخودکشیمیمیر

انگهداریمیشوندازباعثخشونتمبنیبرجندرنادرگرچهاحصاییههادرموردمرگ  

 

فعالایچآیویمثبتاندویاهمازسبب،بیشترینبازماندگانتجاوزجنسیدرجریانقتلعامدررواندا

اختالطاتایدزازبینرفتهاند



ناموسیمیشوندملیونخانمهمهسالهقربانیقتلهای7بیشتراز

،هخودکشیمیباشندبرنجمیبرندومتهدزجرتهیجانی،روانشناختیواجتماعیاثرازکهبعضیخانمها

هرخودکشیخانماستحاالنکهدریک2/3،برمیسیدربیننفوسمهاجرینUNHCRطبق،درتایلند

دکشیمیباشدمردشاملراپورهایخو2سرویملیدرتایلندیکزندرمقابل

.بیشترواقعاتخودکشیهاقربانیانتجاوزاتجنسییاخشونتهایخانوادگیبودهاند



 شیوع خشونت مبنی بر جندر در افغانستان: 



واقعهخشونتعلیهخانم0669برایحقوقبشر،یکرقمتخمینیUNAMA, UNHCRطبقراپورساالنه

 ثبتشدهاست.ورزنانپولیسووکالیمدافعنزددیّپارتمنتاموالیتبحرانی06هادر

%(اینقضایا5قضیه)019پیشامدثبتشدهخشونتعلیهزنانتنها0669ارشحاکیاستکهازجملهزگ

 رسماطیمراحلگردیده.مطابققانونمنعخشونتعلیهزنانتوسطسیستمقضایی

علیهزناندرمیانسایرانواعریننوعخشونتیکیازشایعتزنانجرمهایلتوکوبوزخمیساختن

ذکرشده.خشونتهایراجسترشدهدرطیزمان
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نوع0والیت،حداقل06خانوادهدر0511خانمهایمصاحبهشدهدر25%”3112حقوقجهانیملی

%00ی،%قربانیخشونتهایجنس05%چندیننوعازخشونتهارا.63خشونترامتحملشدهاند.و

%همقربانیهایخشونت50%ازدواجهایاجباری،و79%قربانیخشونتهایفزیکی،73تجاوزجنسی،

اجتماعیبودهاند.-روانی



 کمیسیونمستقلحقوقبشردرافغانستانراپورمیدهد:

بتشدهث3102ماه6شکایتدردفاترمختلفحقوقبشردرجریان0059قضیهخشونتخانمهاطی0070

 است

قضیه263%(مربوطخشونتهایلفظیوروانی،30)956%(مربوطخشونتفزیکی،21قضیه)0309

217%(مربوطانواعمختلفخشونتهایجنسی،و6قضیه)363%(خشونتهایاقتصادی،30)

.%(انواعدیگرخشونتهابودهاست09.0)



 خشونت مبنی بر جندر و مراقبت های صحی :
 UN Women andتوسطstudy (KAP)رشوعملکردگیکمطالعهدرمورددانشُن۲۰۱۳اواسطدر

WHO والیاتبههدف۸دربهارتباطکارمندانیکهدرمدیریتواقعاتخشونتمبنیبرجندرکارمینمایند

بتوراجستروانمراقبتهایصحیبرایشناساییتداویثگدریافتفهمبهتردرموردظرفیتعرضهکنند

۲۲ردید.مطابقبهنتایجاینمطالعهحداوسطگانخشونتهایمبنیبرجندرراهاندازیگبازماندجعتدهیر

کهطییکماهقبلازراهاندازیاینمطالعهبهتسهیلصحیامدهخشونتمبنیبرجندرانگتنازبازماند

ردیدند.گ٪خشونتجنسی(دریافت۲۲نیو٪خشونتهیجا۶۳٪قربانیخشونتفزیکی،۰۰بودند)



تقریبانیمیازکارمندانمراقبتهایصحیکهباانهامصاحبهمیشدازنتایجخشونتمبنیبرجندرخوب

شدند.ادهاهیدگا

اناظهارداشتندکهانهامریضانراازاحتماالتقربانیخشونتمبنیبرجندرگدرحدودنیمیازپاسخدهند

خاصهموجوداستمثالهموانعمختلفبرسرراهمصاحبهبالنسوالنمودنداماخاطرنشاننمودندکبودنشا

محدودیتزمانی،نبودجایدرکلنیکبرایاطمینانازمحرمیت،نبودیاکمبودنتسهیالتخدماتیبرای

صحی،ترسازطیرگقربانیانخشونتمبنیبرجندردرتسهیلصحی،تاکیدبیشترباالیبخشهایدی

ونبودتسهیالترجعتیدروالیاتبرایمراحلازطرفپولیس،نبوداموزشهابرایکاربااینقضایا

قربانیانخشونتمبنیبرجندر.



نشاندادکهیکضرورتعاجلبرایشاملساختنخشونتمبنیبرجندردرپالیسیهایKAPنتایحاینمطالعه

هایکارباخشونتمبنیبرجندروتقویتظرفیتمتخصصینصحیدرقسمتانکشافرهنمود،بخشصحی

یرابطهگوجوددارد.ایننتایجهمچناننشاندادکهبرایتقویتهماهنمدیریتواقعاتخشونتمبنیبرجندر

یگیریموانعفرهنگصحیمجهزوسازمانیافتهوهدفسهیالتانخدماتغیرصحی،تگباسایرعرضهکنند

واجتماعیبسیارضروریمیباشند.



 :حاالت اضطرار انسانی و محیط آسیب پذیر
 خشونتهایمبنیبرجندردرحوادثغیرمترقبهانسانیبروزمیکند خشونتهایجنسیودیگرانواع

های دخالت شدید، و متعادل نا هوای و آب ( طبیعی آفات باعث از میتواند انسانی مترقبه غیر حوادث

ازبینرفتنمحیطلوژیکیمثلزمینلرزهها(یاازفعالیتهایانسانی)جنگوآشوبهایاجتماعی(وجیو

میشوند.آیدزیستبهوجود .درجریانحاالتاضطرارزنانونوجوانانازخانوادههاوجوامعخویشجدا

عدلیوقضاییوهمچناننورمهایاسیبپذیریاناننسبتبهحمالتبیشترمیشود.بندمانی)توقف(درسیستم

 یرندگحفاظتیاجتماعینیزدرینسواستقادهسهممی
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 حاالت اضطرار: لمراح

انه راه برای گحاالت اضطرار میتواند تاثیرات وسیعی باالی هردو: انسانها و محیط فزیکی انها داشته باشد ، ی

 وسط مراحل است: سازماندهی پاسخ شما به حاالت اضطرار عبارت از اجرای ان ت

 وقایه و فرونشانی: 1مرحله 

توسط شرایط خراب اقتصادی و اجتماعی، شورش های مدنی، وبی ثباتی پیشرونده مشخص میگردد. و 
وقایه و فرونشانی میتواند  ، فعالیت های این مرحله شامل ، وقایه بحران و کاهش تاثیرات سو ان میباشد

 شامل: 

 ، به حمایت گرددقرتپیش بینی بحران های م و جمع آوری معلومات تا  بررسی .1
 کار نمودن با اشخاصیکه در معرض خطر اند .2
پالن گذاری ، کمپاین های معلوماتی برای کمک جوامع تا بتوانند در مقابل بحران واکنش دهند .3

 ،احتمالی و آماده بودن به بحران
 ،ر شوندامعی که شاید متاثو، به شمول ج ظرفیت تمام دست اندر کارانانکشاف   .4
 یذخیره سازی منابع تدارکات  .5



 واکنش سریع:  2مرحله 

اکثراباهرجومرج،فرارمردمبهجاهایامن،وجداشدنفامیلهاوجوامعهمراهاست.دخالتهایمثبت

دراینمرحلهعبارتازحفظحیاتمردم،وتامیننیازمندیهایاساسیجوامعمتاثرمیباشد



 امش: تداوم آر  3مرحله 

دراینمرحله،بحرانهایابتداییآرامشدهاست،مردمدوبارهبهفامیلهاوجوامعتنظیمشدهاند،هرجومرج

کماست،ضروریاتعمدهمردمتامینشده.دخالتهایمثبتدراینمرحلهباالیانکشافظرفیتجامعهمدنی

راریقانون،حفاظت،ازبینبردنکشمکشهایوجمعیتمتاثرشده،ایجاددوبارهسیستمهایصحی،برق

جنگیوبازسازیمتمرکزشدهمیتواند



 اعاده و بازسازی:  4مرحله 

درجریاناینمرحلهآنعدهاجتماعاتیکهبیجاشدهاند،ممکندوبارهبهوطنیاجایآباییخودبرگشتنمایند.و

 هگردندیابشکلآنییاپالنشدهبهمملکتدیگرپناهند یاهم

 اینمرحلهتوسطبازسازیوادغاممجددوسیععودتکنندهگانمشخصمیگردد

دخالتهایمثبتدراینمرحلهممکنحمایتانتقالفعالیتهاازامدادرسانانبینالمللیبهدولتویاجامعه

 مدنیمیباشد

 

 

 خشونت مبنی بر جندر و محیط اسیب پذیر ) شکنند(

نشاندیدهمیشودحالتاضطرارختلفدرجریانمراحلمونتمبنیبرجندررااکهخشمعلوماتزیرانواع

.بخاطرمنازعاتمسلحانهباشدیاافاتطبیعیمیدهد،خواه  

 

:انواع خشونت مبنی بر جندر موجود در هنگام بحران، قبل از جنگ  
 سواستفادهازطرفاشخاصقدرتمند •
 تجارتجنسی •
 وییتوسطجنگجوهابهرهبرداریجنسیوزورگ •
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 انواع خشونت مبنی بر جندر که در هنگام جنگ موجود است

 حمالتجنسی،زورگوییتوسطدزدها،گاردهایسرحدی،دزداندریایی •
 فوقاچاقطااخت •
 توسطاشخاصمسلحوسواستفادهبهشکلبهرهبرداریجنسی،غالمگیریطافاخت •

 ی بیجا شده موجود میباشد:انواع خشونت مبنی بر جندر که در مکانها

 حمالتجنسی،سواستفادهازطرفاشخاصقدرتمند •
  جنسیاطفالسؤاستفاده •
 خشونتخانوادگی •
 بهرهبرداریجنسیدرهنگامجمعآوریچوبوآبوغیره •
 سکسبرایبقا •
 رسمورواجهایاسیبرسانعنعنویممکندربیجاشدنهاازسرگرفتهشود •


 ی بر جندر موجود در هنگام برگشت به میهن انواع خشونت مبن

 جنسی،اطفالجداشدهسؤاستفاده •
 توسطاشخاصقدرتمندسؤاستفاده •
 حمالتجنسی •

 انواع خشونت مبنی بر جندر موجود در هنگام استقرار مجدد:
 سواستفادهتوسطاشخاصقدرتمند •
 تجارتجنسی، •
 بهرهبرداریجنسیزورگوییتوسطجنگجوها. •




یشانحتیبدونکدامنوعحالتاضطرارگبینجوامعبسیاریازخانمهاودختراندرتماممراحلزنددر

قراردارندبرجندرانسانیدرمعرضخطربلندبسیاریازاشکالخشونتمبنی

انیخانمهاودخترگحاالتزیرنمونهایازانواعمختلفخشونتمبنیبرجندرراکهدرمراحلمختلفزند

درجوامعواقعمیشودنشانمیدهد.



کهدخترانجوانقادربهدرکوتفاهموضعیتهایکهانهاممکنباانخاطرنشانگردداینبسیارمهماستتا

مواجهشوندنبودهوکاهالنهمممکنتمامظرفیتخودرابرایانحاالتاندوختهنداشتهباشند



 ل زندگی: خشونت مبنی بر جندر در جریان مراح

 انواعخشونتهاموجوددرمرحلهقبلازوالدت:
 سقطهایانتخابیبخاطرجنسیت •
لتکوبدردورانحاملگی،کهسببتاثیراتمنفیروانیوفزیکیباالیمادرشدهوپروسهوالدت •

 رامختلساختهمیتواند
 حاملگیاجباری،طورمثالدرزمینهنسلکشی •

 

 مرحله  شیرخوارگی: انواع خشونت ها موجود در

 کشتنطفلنوزادبهاساسجنسیتان
 سواستفادههیجانی •
 سواستفادهفزیکی •
 تفاوتدسترسیبهغذاومراقبتهایطبی •
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 انواع خشونت ها موجود در مرحله دختری :

 ازدواجاجباری •
 سواستفادهجنسیتوسطاعضایفامیلوخویشاوندان •
 ماتصحیدسترسیغیرمساویانهبهغذاوخد •
 فحاشیاجباری •
 تجاوزجنسی •
 قاچاق •

 انواع خشونت ها موجود در جوانان: 

 ازدواجاجباری •
 خشونتحینوعدهمالقاتومعاشقه •
 (sugar daddiesرابطهجنسیدرمقابلخدماتووسایل،یاپول.) •
 سواستفادهجنسیتوسطاعضایفامیل،بیگانگان،وآشنایان •
 تجاوزجنسی •
 آزارواذیتجنسی •
 عدمدسترسیبهغذاوخدماتصحی •
 فحاشیاجباری •
 قاچاقزنان •

 انواع خشونت ها موجود در زمان بارداری:

 سواستفادهتوسطهمسرمحرم •
 تجاوزبعدازازدواج •
 خشونتتوسطمهریهوقتل •
 سواستفادههایجنسیدرمحلکار •
 آزارواذیتجنسی •
 سواستفادهازخانمهایکهمعیوبیتدارند •

 

 ها موجود در زمان کهولت خشونت انواع

 سواستفادهازبیوهها •
 سواستفادهخانمهایمسن •



 بحث: 

رگباکدامبخشهایدیاجتماعیمیتوانندداشتهباشند؟-کدامیکازانانتاثیراتوسیعصحتروانیوروانی

ضایایمختلفاجتماعیکدامسطوحتخصصیدرق-انهامرتبطخواهندبود؟دربخشصحتروانیوروانی

 رکنیمچهوقت؟گایامابایدبرایحمایتهایبیشترتقاضاکنیم؟اایجابمینماید،
 

 :های دخیل در خشونت مبنی بر جندر: اسباب و فکتور  ۳موضوع 

اکنونکهمامعنیخشونتمبنیبرجندروهمچنانانواعوشیوعخشونتمبنیبرجندررادرتماممراکزودر

نظریاسبابوفکتورهایدخیلدرخشونتمبنیبرجندرمابهریشه،یراکاووشنمودیمگزندتماممراحل

خواهیمانداخت
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 شجر خشونت مبنی بر جندر:

این روش یک شکل بهتر نشان دادن و فهمیدن خشونت مبنی بر جندر میتواند ترسیم کردن یک درخت باشد.
راه ساده برای فهمیدن ودرک خشونت مبنی بر جندر میباشد در جامعه و در ساحه بسیار مفید میباشد و یک 

  
آب ، هوا و  ریشه عبارت از اسباب اساسی میباشد. تمام درخت از خشونت مبنی بر جندر نمایندگی میکند.
  شاخه ها عبارت از بخش های مختلف آن میباشد، درجه حرارت عبارت از فکتور های دخیل آن میباشد

 .مبنی بر جندر، فامیل و جوامع نمایندگی میکنند برگ ها از نتایج خشونت



 ریشه ها
 ریشهعبارتازاسباباساسیمیباشد.

اسباباساسیخشونتمبنیبرجندرعبارتازنگرشجامعهوعملکردهایتبعیضآمیزاناننسبتبه

رادریکموقعیتاینامرمردهاوزنهارادرموقعیتهایدشوارقدرتقراردادهوخانمها جندراست.

اقتصادیفعالیتزنان-نقشپذیرفتهجندروفقدانارزشاجتماعی.زیردستنسبتبهمردهاقرارمیدهد

ازاینفرضیههاراتقویتمیکندکهگویامردهاقدرتتصمیمگیریوکنترولخانمهاراداشتهباشند.

تاامتیازات،قدرت،وکنترولخودراباالیطریقکنشهایخشونتمبنیبرجندرمرتکبینتالشمیکنند

اهیدرموردحقوقبشری،تساویجندر،دموکراسیوعدمگاینعدمرعایتیانبودا رانادامهبدهند.گدی

یریروشهایغیرخشنبرایحلمشکالتعدمتساویراتمدیدنمودهومنجربهخشونتمبنیبرگبکار

رددگجندرمی



 رارت آب و هوا و درجه ح
 آبوهواودرجهحرارتفکتورهایدخیلاندکهسبببزرگشدندرختوقوتریشههامیگردد.

فکتورهایزیاد.عدممساواتجندروتبعیضاسبابعمدهتمامانواعخشونتهایمبنیبرجندراست

 مثالهاشامل:،هخشونتهایمبنیبرجندرمیگردداستکهسببافزایشآسیبپذیریب

 یستمحمایویاجتماعیوفامیلیازبینرفته.س 

 فامیلهااکثراجداشدهاند 

 .موسساتمثلپولیسوتسهیالتصحییابدونکارمنداندویاهمازبینرفتهاند 

 یکاقلیم)آبوهوا(مساعدبراینقضحقوقبشرشاملبیقانونی،ومعافیتقانونیموجود

 است.

 ستهبهکمکهااندومساعدبهسواستفادههاونقضحقوقبشرجمعیتهایبیجاشدهواب 

 ،اجتماعاتموقتیوپناهگاههاشایدمحفوظنبوده،مزدحمیاهمدرمناطقدورافتادهواقعباشند

 .همخدماتوتسهیالتکافینداردویا

 

 شاخه ها
کهمیتوانندواقعشوند شاخههاعبارتازبخشهایمختلفخشونتمبنیبرجندرمیباشد

 روپعمدهتقسیمشوندگکنشهایخشونتمبنیبرجندرمیتواندبهچهار

 سواستفادهجنسی •

 سواستفادهفزیکی •

 سواستفادهروانیوهیجانی •

 سواستفادهاقتصادی •

 

 برگ ها
آنمانندنتایجوپیامدهای.برگهاازنتایجخشونتمبنیبرجندر،فامیلوجوامعنمایندگیمیکنند •

نتایجهیجانیوروانیآنعبارتازاحساسگناهامراضساریجنسیویاهمحملناخواستهمیباشد.

 نتایجاجتماعیعبارتازتجریدوردشدنازطرفجامعهمیباشد.کمیازنامهایتعدادوشرماست.

بنیبرجندردرحاالت)پاسخبهخشونتم۲هرکدامازیننتایجخشونتمبنیبرجندردرمادیول •

اجتماعیاختصاص-اضطرار(ومنابعاضافیبهاجزایحمایتهایصحتروانیومداخالتروانی

 دادهخواهدشدبهتفصیلبحثبیشتربحثخواهندشد
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 : ۱مطالعه قضیه مادیول 

اکنندهخواهدبودکهویاراغیریم.اینبسگیریازمفاهیماینمادیولمطالعهقضیهرابهازمایشبگبیاییدبابکار

خشونتمبنیبرجندرفکرکنیم.اماهمانطوریکهشماقضیهموردمطالعهراشناساییفورادرموردراههای

میخوانیددرقدماولکوششکنیدکهقوههایمتحرکوضعیتآزادهوخانوادهاورادرروشنییانچهشمایاد

همیدرابفرفتهایدگ

 خانواده:

سالهاست،تاروزهایاخیرآزادهباوالدینوهمشیرههایخوردشدریکمحیطناامنزندکی۱۰دهآزا

امورمسؤلیتمادرآزاده-میکردند.خانوادهآزادهیکخانوادهپدرساالرباپذیرشنقشعنعنویجندراست

رخانوادهاست.گکمایییرواولینگخانه،آشپزیومراقبتاطفالرابدوشدارد،وپدراوتصمیم

هفته۳رفتباسایراطفالخانوادههایبیجاشدهبهمکتببرود.گرچهاینخانوادهفقیراست،آزادهتصمیمگا

رنمیتواندازویمراقبتکندواوتدارکدیدهکهآزادهدریکیازگفتکهاودیگقبلپدرآزادهبرایوی

ینسبتاامنترکشورموقعیتداردبرودوانجاهمرایخانوادهاقاربخانوادههایاقاربشانکهدریکجا

یکندگخودزند



خانمخودراازدستدادهوانهابهکسیضرورتدارندکهازاطفالوخانوادهاخیراسالهانخانوادها۲۲پدر

قداینمرددرآمدواوآزادهانهامراقبتنماید،ودرعینحالهمرایپدرانهاخوشباشدآزادهبزوردیبهع

دآزادهراتجاوزکرد.مردرشباولاینساعتازخانهانهافاصلهداشتآورد،۳رابخانهخودکهدرحدود

هفتهزجرت،آزادهنامهایرا۲اوصبحروزبعد،شببعدیوروزهایبعدبازهماوراتجاوزکرد،بعداز

رداند،ازادهدرگانبرگکردکهاورادوبارهبخانهشاندرکمپبیجاشدبهپدرشنوشتوازاودرخواست

مقابلفقطیکجوابازپدرخوددریافتنمود.



هارابهمنیزراینچگازادهعزیزمن!منازینکهنامهشمارادریافتکردمنهایتپریشانشدم،لطفادی

ران(بیافتد.گران)درخانهدیگمشودیابدستدیگردتومیدانیکهدرینجانامههاامکاندا-ننویسید

کههستیدموضوعیراکهشمابامنشریکساختیدموضوعداخلشماوشوهرشماست،شمافعالیکخانم

میتواندبریشمامسکنوبرایمامقداریپولوشوهرتانمردخوبیاستکنیدودینخودراادامسؤلیتباید

ینمودید،گیخودادامهدادهبتوانیم،شماباازدواجبااینمردخانوادهخودراکمکبزرگمابهزندفراهمکندتا

آزادهلطفافامیلخودرابااینکارهابیعزتنساز.



یناست.اورادرخانوادهانمرددردامافتیدهفکرمیکندونمیداندچهبایدبکند.اواحساسگآزادهترسیدهوغم

کهآزمایشنمودهباشدد.زینهایبرایانتخابندارگرهیچگکندکهدیمی

 

 تحلیل ضیه مورد مطالعه:  – ۱آزمون مادیول 

ومیکهمادرقسمتاولاینمادیولمرورنمودیمقضیهموردمطالعهآزادهبادرنظرداشتمفهبیاید .1

تحلیلنماییم،درینقضیهکدامیکیازمفاهیمخشونتمبنی بهرا بود؟مواردذیلرا برجندرهویدا

 یرید؟گآزمایشب
a) رعایت)احترام(بهحقوقانسانیآزاده 
b) فشاراجتماعی 
c) سواستفادهازقدرت 
d) اسیب 

درنظرگبعدا،کت .2 تمامگوریخشونتمبنیبرجندررا درینداستانبحثنمودیم،لطفا رفتهکهما

 انآزادهبکارمیرودانتخابنمایید:جندرراکهدرداستروریهایخشونتمبنیبگکت
a) سواستفادهجنسی 
b) سواستفادهفزیکی 
c) سواستفادهروانشناختیوهیجانی 
d) سواستفادهاقتصادی 
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 اییدایسواستفادهازادهچهفکرمینمداسبابریشهروشمادرم .3

a) پسمنظرمذهبیآزادهریشهاساسیاسبابسواستفادهاست؟ 
b) دتعلیماتبالخاصهصحیعدمتساویجندرونبو 
c) یوکمیمکتبرفتنگبیجاشد 

یمیکند.تمامنتایجممکنهسواستفادهآزادهگهاازنتایجاننمایندگبردرختخشونتمبنیبرجندر .4

 رادرینقضیهشناسایینمایید؟
a. بیروندادهایمنفیصحی 
b. یاقتصادیویبهشوهرشگوابست 
c. حملقبلازوقت 
d. یگافسرد 

م .5 فدرینقضیه مطالعه، دردهایمشترکموجوکتورورد که ( خشونتمبنیبرجندردرختبود

هایراآنچیزتوسطهواوحرارتوغیرهتمثیلمیشدند(بهقضیهموردمطالعهمراجعهنمودهوتمام

 کهبهوضعیتازادهجامیخوردنشانیکنید
a. ظاهرجذابازاده 
b. یبهکمکازموسساتگیخانوادگوابست 
c. نامصونخانوادهمحیط 
d. ولیزممردهاالک 
e. )عدمدانشازادهدرموردحقوقانسانیوی)عدممهارتدردادخواهیدرخصوصحقوش 

 
 تبریک!

 شمااینمادیولراتکمیلنمودید.

 شمابایدحاالقادرباشیدتا:

 خشونتمبنیبرجندرراتعریفکنید 
 راتوضیحبدهید)مانندخشونت،اسیب،قدرت(مفاهیمابتداییبهارتباطخشونتمبنیبرجندر 
 نمودهوانهایکهافغانستانرامتاثرساختهاستیستوریهایمعمولخشونتمبنیبرجندررالگکت 
 اسبابریشهایخشونتمبنیجندرراشناساییکنید 
 نتایجاحتمالیخشونتمبنیبرجندرراشناساییکنید 



 پیشبروید۲اکنونشمامیتوانیدبهمادیول
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  ۱کلید جوابات مادیول 

 خشونت -آزمون دانش شما 

هافرادمسلحبااستفادهازمنازعهوبینظمیخانمهارایکسرهتجاوزمیکنندانهاکدروضعیتهای .1

 معموالخانمهاراخالفمیلشانواداربهعملجنسیمینمایند.
چکنمایید(اینیکمثال)تماممواردزیررا

d) نقضحقوقبشر 
e) سواستفاده 
f) اهانهگرضایتا 

 جواب : این یک تمثال از نقض حقوق بشر و سو استفاده است

 
 وییمخشونتهدفماتنهاخشونتفزیکیاست؟گدرستیاغلط:زمانیکهمامی .2

 درست 
 غلط 

یا فشار دادن باشد،  خشونت میتواند فزیکی ، هیجانی، اجتماعی یا اقتصادی، سو استفاده، جبر -جواب: غلط

خشونت میتواند در اشکال حمله و تهاجم فزیکی یا تهدید بعضی ها با اسلحه اشکار باشد،  و در بعضی حاالت 

 ترسانیدن و یا سایر اشکال روانی یا فشار های اجتماعی بسیار پوشیده و مخفی باشد.مانند تهدید 

 
 مواردزیرراچککنید(خشونتمیتواندبطرقمختلفدریافتشودوشامل)تمام .3

a) تهاجمفزیکی 
b) سواسافادهروانییاهیجانی 
c) سواستفادهاقتصادییااجتماعی 

تماماینمثالهاراههایانکهخشونتمیتواندظاهرشود- a, b, cجواب:

 
 

 مفاهیم خشونت مبنی بر جندر و اصطالحات -آزمون دانش شما 

 الحاتخشونتمبنیبرجندرمیدانیدبهسواالتزیرجواببدهیدبامرورانچهشمادرموردمفاهیمواصط

 

 با شده بیجا یکمردمسلحدرمحلتالشیمواجه۳یکخانم وبا طفلشازیکمنطقهمنازعهفرارنموده

میشوداینخامازباقیاعضایخانوادهوجامعهخودجداشدهومیخواهدبهانطرفمحلتالشیدریکمنطقه

زینشود.مردمسلحازخانمبخاطرعبورازپوستهویمقداریپولتقاضامیکند،)مطلبازینگاهارامپن

ویدکهاوکدامپولیویاچیزبهاگمطالبهکدامحقالزحمهرسمینهبلکهرشوهاست(خانمبرایفردمسلحمی

اوبشرطیبهویاجازهعبورمیدهدویدکهدراینصورتگدارینداردکهبرایشبدهد،مردمسلحبرایخانممی

کهاوباویتنبهمقاربتجنسیبدهد.بعداخانمموافقمیشودو.ومردمسلحباولعووارخطاییدرحالیکه

ریهونالهاشراگباویمقاربتمیکند.خانمکوششمیکندتاصدایینمایدخانمحیندخولآلتاحساسدردم

درمقابلاطفالشنکشد



 یااینخانمبهمقاربتجنسیرضایتدادهبود؟ا .4
این خانم رضایت نداده. دروضعیت هایکه تمام انواع جبر و زور ) خشونت فزیکی ، زور و جبر و  -نخیر : 

 غیره ( استفاده میشود رضایت در ان وضعیت ها موجود بوده نمیتواند

 
 جندراست؟رایایکپیشامدخشونتمبنیب .5
از خشونت مبنی بر جندر است. ان مرد از قدرت خود استفاده سو نمود و خانم را مجبور کرد این یک مثال بلی: 

 ذردگتا با وی سکس داشته باشد تااینکه خانم توانست از پوسته ب

 
 چرااینیکپیشامدخشونتمبنیبرجندراست؟)مواردزیرراازمایشکنید( .6

a. وخانمبوداینحالتبراساسعدمتوازنقدرتبینمردمسلح 
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b. اینبرایخانماسیبرسانبود 
c. اینحقوقانسانیخانمرانقضکرد 
d. اینخانمبرایمقاربتجنسیرضایتدادهبود 
e. درینحالتاستفادهاززورنقشداشت 

اساساینواقعهعبارتازعدمتساویقدرتمیانمردمسلحوخانماستکهسبباسیببه- a,b,c,eجواب:

وحقوقانسانیانخانمرانقضکردهونفوذقدرتدراندخیلاست،خانمبهسکس)مقاربت(باخانمکردیده،

 .انمردرضایتندادهبود
 

 

 

 تحلیل قضیه مورد مطالعه: -۱ازمون مادیول  

ومیکهمادرقسمتاولاینمادیولمرورنمودیمقضیهموردمطالعهآزادهبادرنظرداشتمفهبیاید .1

تحلیل بهرا بود؟مواردذیلرا نماییم،درینقضیهکدامیکیازمفاهیمخشونتمبنیبرجندرهویدا

 یرید؟گآزمایشب
a. رعایت)احترام(بهحقوقانسانیآزاده 
b. فشاراجتماعی 
c. سواستفادهازقدرت 
d. اسیب 

شار های اجتماعی درین قضیه مورد مطالعه حقوق انسانی آزاده احترام و رعایت نشد. ازاده ف - b, c, dجواب: 

را بخاطر ازدواج با مرد مسن تجربه مینمود. آزاده همچنان با سو استفاده از قدرت توسط شوهر و پدرش 

اجتماعی را بدلیل تجاوز جنسی تجربه -مواجه بود. نهایتا ازاده اسیب های فزیکی، روانی )هیجانی( و روانی

 نمود.



کت .2 درنظرگبعدا، تمامگوریخشونتمبنیبرجندررا لطفا درینداستانبحثنمودیم، کهما رفته

 جندرراکهدرداستانآزادهبکارمیرودانتخابنمایید:روریهایخشونتمبنیبگکت
a. سواستفادهجنسی 
b. سواستفادهفزیکی 
c. سواستفادهروانشناختیوهیجانی 
d. سواستفادهاقتصادی 



سی است، ازاده هر روز توسط شوهرش تجاوز میشد تجاوز جنسی یک شکل از سو ساتفاده جن -  a, cجواب: 

. آزاده همچنان سو استفاده های هیجانی و فزیکی را تجربه مینمود. او عروسی با ان مرد را نمیخواست، 

ر چه ما میتوانیم که فرض کنیم که آزاده ممکن گین و ترسیده بود، و حاال در خانه ان مرد بند مانده بود، اگغم

ر چه گرفته باشد اما این نوع سو استفاده درین قضیه توضیح داده نشده ، اگزیکی  قرار مورد سو استفاده ف

ردد اما در قضیه مورد مطالعه گازاده بخاطری به ان مرد فرستاده شده بود تا مشکالت مالی خانواده شان حل 

 سو استفاده اقتصادی را تجربه نموده باشد موجود نیستکه داللت بر شواهدی 

 
 

 داسبابریشهایسواستفادهازادهچهفکرمینماییدرموشمادر .3
a. پسمنظرمذهبیآزادهریشهاساسیاسبابسواستفادهاست؟ 
b. عدمتساویجندرونبودتعلیماتبالخاصهصحی 
c. یوکمیمکتبرفتنگبیجاشد 



استفاده نابرابری جنسیتی و عدم رعایت حقوق انسانی ازاده اسباب اساسی و ریشه ای سو  - bجواب: 

 آزاده استند 

 
یمیکند.تمامنتایجممکنهسواستفادهآزادهگهاازنتایجاننمایندگبردرختخشونتمبنیبرجندر .4

 رادرینقضیهشناسایینمایید؟
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e. بیروندادهایمنفیصحی 
f. یاقتصادیویبهشوهرشگوابست 
g. حملقبلازوقت 
h. یگافسرد 

هستند.یج احتمالی منفی سو استفاده ازاده تمام موارد باال نتا -جواب: تمام انها 

 
خشونتمبنیبرجندرتوسطدرختهایمشترکموجوبود)کهدرکتوردرینقضیهموردمطالعه،ف .5

هایراکهبهآنچیزهواوحرارتوغیرهتمثیلمیشدند(بهقضیهموردمطالعهمراجعهنمودهوتمام

 وضعیتازادهجامیخوردنشانیکنید
a. جذابازادهظاهر 
b. یبهکمکازموسساتگیخانوادگوابست 
c. محیطنامصونخانواده 
d. ولیزممردهاالک 
e. )عدمدانشازادهدرموردحقوقانسانیوی)عدممهارتدردادخواهیدرخصوصحقوش 

 

 فکتور های اشتراک کننده که درین قضیه مورد مطالعه  ذکر شده اند شامل:  - b, c, eجواب: 

انواده به کمک های بیرونی، محیط نا مصوون خانواده، عدم دانش ازاده در مورد حقوق ی خگوابست

 انسانی خودش) و عدم مهارت در قسمت دادخواهی برای حقوقش( .



 أ 
 

 

  

  وزارت صحت عامھ
  و پالیسی نپالریاست عمومی 

  ریاست جندر

یابی خشونت مبنی بر جندر در حاالت اضطرار انچارچوب کاری برای نش:  ٢مادیول   
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٢معرفی مادیول   

نت مبنی بر جندر در حاالت اضطراریابی خشو انچارچوب کاری برای نش:  ٢مادیول   
کھ فھم ما را در قسمت خشونت مبنی بر جندر در اضطرار  شکل میدھد مرور اساسی ای را حاال کھ ما مفاھیم 

وش یک چارچوب کاری و بعضی راھبرد ھای کلیدی را  آغاز کنیم کھ ما بھ ارتباط تدوین ، بیایید کانمودیم
  .ضرورت داریم اندر حاالت خشونت مبنی بر جندر بھ فھمیدن ونھ پاسخ گمداخالت موثر وقایوی و ب

  : محتویات مادیول
کشاف انراھبرد ھای مبنی بر حقوق، : یردگبھ بحث میمؤثر این مادیول سھ راھبرد عمده را برای مداخالت 

  .ده محورانجامعھ و بازم
بطور باالی نقش سکتور صحت را با تمرکز سکتوری  ناین مادیول یک مرور کلی مداخالت چندی انعالوه بر 

و چشم براه  ,پیشکش مینماید،اجتماعی بطور اختصاصی -یانو حمایت ھای روی انصحت روعمومی، و نقش 
این مادیول متوقع است تا   ان، ھمچنمیباشدسیستم ھا و ستندرد ھا  الدفتری -ی ھای بینگمداخالت و ھماھن
ی انسانخشونت ھای مبنی بر جندر در حاالت اضطرار  بخاطر IASCطوریکھ در رھنمود اناقدامات حد اقل ھم

صورت  کشاف خواھند یافتان در مراحل بعدی انستاندر افغری کھ گ، و موادی دیو سایر اسناد قابل دسترس
  .بپذیرد

اه مختصری بھ مردم منحیث منایع کلیدی در  ایجاد تغییرات الزمی برای حفاظت گن ۴در نھایت این مادیول 
 مالکیت منطقھ ایو احساس  محلی ھبریراز خشونت ھای مبنی بر جندر  با تاکید روی تقویت  انمھا و دخترانخ

  میبیند

  :٢ھداف مادیول ا
 :دیول اشتراک کننده ھا قادر خواھند بود تامادر ختم این 

و وقایھ در رابطھ بھ خشونت  پاسخ  کھ کار ما را جھت ساسیشناسایی روش ھا یا شیوه ھای ا •
حاالت اضطراری و مواقع آسیب پذیر،  پاسخ بھدر تمام سطوح و در تمام مراحل مبنی بر جندر 

 . تحت تاثیر قرار میدھد
 جھت حمایھ کار ھای IASCنگی خشونت مبنی بر جندر، و سھولت پذیری رھنمود ھھدف ھما •

 .میدھدباید توضیح  )inter-agency (بین الدفتری
را  IASCرھنمود خشونت مبنی بر جندر ی خشونت  مبنی بر جندر و سودمندی گھدف ھماھن •

 .تشریح میدارد inter-agencyجھت حمایت اقدامات بین الدفتری یا 
 .ی استفاده مینمایدگدر قضایای واقعی زندرا اناھبرد ھای و ر چارچوب کاری مفاھیم •

  
 

  : زمینھ

  بین المللی
ھ بھ نی فعاالانجامعھ جھ ١٩٩٠اوایل دا و کوزووه در  انروھی در بوسنیا، رووگراپور تجاوزات جنسی  اناز زم

  . داده است انواکنش نش" تالش ھای پاسخ بشری"خشونت ھای مبنی بر جندر منحیث اجزای 
بسیاری از عمل . است آمدهبوجود  لیسی و عملکرد درین ساحھدر ھردو سطح ّپاکشافات چشمگیر انھ در نتیج
یی عملکرد ھا و ستندرد ھای خوب، ایجاد رھنمود ھا و را جھت تحقیقات، داد خواھی شناساانمنابع ش انکننده گ

 .دانھ نموده انابزار کاری برای حمایت موثر وقایھ و پاسخدھی درین بخش اع
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  انستانافغ
 اننشبیشتر ریسرچ ھا اما  باشد مشکل می انستانگرچھ تایید تعداد واقعات خشونت مبنی بر جندر در افغ

بسیار گسترده است و تمام  انم ھا و دخترانیھ خخشونت عل صمیدھد کھ خشونت مبنی بر جندر بطور خا
  . ی را شدیدا متاثر مینمایدانبخش ھای جامعھ افغ

ی،  جنسی، استثمار انرا بشمول خشونت ھای جسمی، رو ھخشونت مبنی بر جندر ممکن اشکال مختلف
ٌ در سطح اجتماع فرھنگی کھ  انرس آسیبوادگی و رواج ھای انجنسی، خشونت خ - چشم پوشی اکثرا

م ھا را بھ حالت تابعیت و پستی امر میکند بھ بخود انشده ایکھ ختثبیت دریافت گردیده و نورم ھای عمیقا 
  .گیردمی
  

این تالش ھا منجر بھ چارچوب کاری، راھبرد ھا و مودل ھای کھ عملکرد ھای مناسب  اندر سطح جھ
نیازمند ی شکننده ای کھ زمینھ ھادر و خشونت ھای مبنی برجندر در حاالت اضطرار بھ را برای پاسخ 

  .د فراھم میکنداناعی بین الرشتوی و تشریک مس ھماھنگی
برای  یکھدر تالش ھای اناین چارچوب کاری بر اساس حقوق افراد و جوامع و اشتراک معنی دار ش

  .است است ترتیب شده اندفاع و ارتقای حقوق ش
  
  

  :چارچوب کاری برای مداخلھ ١موضوع 
  

  :انری مثبت واقعات خشونت مبنی بر جندر در حاالت اضطراری ایجاب مینماید تاعمل کننده گھدف گی
  

 )م ھا و دختر ھاانخصوصا خ( حقوق جمعیت متاثر شده را ارتقا داده و حفاظت نمایند  •
 باید مداخلھ صورت بگیرد در صورت نقض این حقوق •
یکھ متضرر شده و  تحقق بخشیدن حقوق انارائھ خدمات و معاونت بھ  نیازمندی ھای ھر دو حالت کس •

 داننموده  تجربھی کھ خشونت را انعده کس ان

 :راھبرد مبنی بر حقوق
رام ھای پاسخی کھ مرتبط بھ ھر گتھداب چارچوب کاری بومی ما را یک سلسلھ راھبرد ھای وقایوی و پرو

بحث  انھبردی کھ ما در مورد اولین را .سطح مداخلھ در تمام مراحل پاسخ اضطراری میباشند تشکیل میدھد
  خواھیم نمود عبارت است از راھبرد مبتنی بر حقوق

  
و  انھ یابی خشونت ھای مبنی بر جندر در واقعات اضطراری حقوق زنانمبنی بر حقوق برای نش  راھبردیک 
  : را مکلف میسازد تا اندر کارانرا بھ حیث حقوق بشر شناسایی نموده،  وتمام دست  اندختر

 
بھ شمول حق .( قرار داده شود بین المللی  آجنداباید در ھر نوع شرایط در  انو دختر انزنحقوق  •

 )زندگی  بدون از ھر نوع خشونت مبنی بر جندر
 انو دختر انارتقا، محافظت و بر آورده نمودن حقوق زن •
  

 :راھبرد مبنی بر حقوق
 .ی استوار استانسانین انی و قوحقوق بشر بین الملل ساساتروی ا •
 را شامل میشود اندر کارانو دست  انتعداد زیاد از عمل کنندگ •
یک مملکت یا   کھ در ونی، اجتماعی و فرھنگیانضرورت دارد تا معیارات و ارزش ھای سیاسی، ق •

 یابی نماید انرا نش انھاجامعھ کار نموده و 
 مند گردندانو جوامع تو اندگانراه ھای را جستجو مینماید تا بازم •

 

  اف جامعھکشانراھبرد 
 یرد   گکشاف جامعھ را بھ بحث میانراھبرد بعدی راھبرد 
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کوشش مینماید تا افراد و گروه ھای یک جامعھ را از طریق فراھم نمودن  کشاف جامعھانیک راھبرد  •
در ارتباطات اجتماعی و نقش جندر در جامعھ  آوردنر یبرای تغی انھاش، منابع و مھارت ھای کھ اند

 انند خشونت ھای مبنی بر جندر را بھ شکل موثر نشان، تا بتودارند تقویھ نمایدضرورت  انخود شھای 
 . یابی نمایند

 انیر سرتاسری در جامعھ و تامین عدالت مییکشاف جامعھ عبارت از آوردن یک تغانھدف عمده از راھبرد 
 . میباشد  انریق کار کردن با ایشجوامع از ط

 نت مبنی بر جندریابی خشو اندر رابطھ بھ نش انی ایشلیت ھاوضروریات، فرصت ھا، حقوق و مسو •
 .را شناسایی میکند

را رویدست  دھی انگذاری، سازم نپال شامل  یابی خشونت مبنی بر جندر انبرای نشاقدامات عملی  •
 .یردگمی

 .را ارزیابی مینمایدجام شده انھای  تاثیرات، و موثریت اقدام •
  

 :ده محورانراھبرد بازم
  یردگده محور در حاالت خشونت مبنی بر جندر را بھ بحث میاناھبرد بازمراھبرد نھایی ر

ده خشونت مبنی بر جندر را از طریق قرار دادن وی در انکوشش مینماید تا بازم ،ده محورانیک راھبرد بازم
 .مندی بدھدانتو ،یانمحراق پروسھ کمک رس

 .معنوی و اجتماعی  فرد را احتوا مینماید ،یانی، ھیجانتمام جنبھ ھای فزیکی، رو ،ده محورانراھبرد بازم
تاریخچھ فرھنگی و اجتماعی فرد را مد نظر گرفتھ و رویداد ھای را کھ پروسھ شفایابی را تسھیل و  انھمچن

 .نیز در نظر میگیرد ،حمایت کند
 :ده محور تائید میکند کھانراھبرد بازم

 .است ھ فردھر شخص منحصر ب •
ر جندر عکس العمل مختلف دارد و در نتیجھ ضرورت ھای مختلف ھر شخص بھ مقابل خشونت مبنی ب •

 .دارند
 .ھر شخص قدرت، منابع، و درجھ ھای تحمل مختلف دارند •
 .ند و در قدم ھای بعدی چھ واقع خواھد شدانبد انھاھر شخص حق دارد کھ کی ھا باید در مورد  •

 

  ده محوراناساسات رھنمودی و راھبرد بازم
قابل دسترس و بالخاصھ  ،ده بھ خدمات خوبانبھ این معنی است کھ مطمین شویم بازمده محور انراھبرد بازم

  :دسترسی داشتھ باشدبشمول موارد زیر 
 مراقبت صحی 
 شناختی و اجتماعیانحمایت رو 
 امنیت 
 ونیانخدمات ق 

رش گش، مھارت و نان، دکار میکنند انگدانیکھ مستقیما با بازمانعرضھ خدمات شایستھ ایجاب مینماید کس
ده محور ایجاب مینماید تا اساسات رھنمودی مصوونیت، انتطبیق راھبرد بازم. بالخاصھ را داشتھ باشند

  .رازداری، احترام و عدم تبعیض را بکار ببریم
  

 مصوونیت
د، باید اولویت تمام انیکھ اورا معاونت کرده ان، از جملھ اطفال و کسانده و دیگرانحفاظت و امنیت بازم •

افرادیکھ واقعات خشونت مبنی بر جندر ویا تاریخچھ خشونت و سو استفاده را . باشد انتطبیق کنندگ
یا اشخاص  اندر معرض خطر خشونت ھای بعدی از طرف مرتکب شونده گ أمخفی نگھ میدارند، عمدت

 .چھار اطراف خود میباشند

 رازداری
با کی ھا سرگذشت خود شریک  د کھنتخاب نمایانرازداری باوری را منعکس میسازد کھ  افراد حق دارند 

رازداری بھ این معنی است کھ ھیچ وقت  معلومات مربوط بھ شخص را برای  حمایت . د یا نسازندنبساز
مصوونیت، اعتماد و  ؛رازداری. ھ شخص نباید افشا کردانھگاآھیچ نوع گروھی دیگر بدون رضایت 

 .مندی را تقویت مینمایدانتو
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 احترام
 انده گانتخاب ھا، خواست ھا، حقوق و وقار  بازمانده باید معرف احترام نسبت بھ تمام اقدامات گرفتھ ش 

 .باشد

 عدم تبعیض 
خشونت باید تداوی مناسب و مساوی را دریافت نمایند، بدون در نظر داشت سن، نژاد،  اندگانبازم

  .مذھب، ملیت، قوم، جنس، و یا خصوصیات دیگر باید عرضھ گردد
   

خشونت مبنی بر جندر یریگه اناھبرد ھای نشر -ش شمااندآزمایش   

در نزدیک چاه  انه ھا پخش میشود کھ دو دختر جواندر یک منطقھ متاثر از منازعھ، یک راپور از طرف رس
  .دانرفتھ گمورد تجاوز جنسی قرار  انگآب در بیرون منطقھ کمپ بیجا شد

و پیش این کمپ  در دور کھ نی بر جندرملل متحد کھ بیشتر بھ فعالیت ھای خشونت مب انچھار موسسھ سازم
ھ بھ مالقات این دو انگھر کدام این دفاتر بصورت جدا دنسرازیر میشو انحمایت این دختر د فورا جھتاندخیل 

 ،ونھ این اتفاق رخ دادگدو دختر در مورد اینکھ چ انی و تفصیلی با نکدام بصورت طوال دختر میروند و ھر
ی مدت، ندو معاونت فوری و طوال کھ از ھر عمل ای نکشاف یک پالانمورد اینھا در  آبعد. صحبت میکنند

-یانصحت، رو: در تمام سکتور ھای مربوط بھ پاسخ مطمین شوند انبرای این دختر مراقبت ھای جامع
  .با ھم مالقات نمودند حقوقاجتماعی، امنیت و 

  :داناالت اضطرار نقض شده در حشونت مبنی بر جندر درین سناریو، کدام یکی از راھبرد ھای مخاطب خ
  

 راھبرد مبتنی بر حقوق .1
 کشاف جامعھانراھبرد  .2
 ده محوراناھبرد بازمر .3

  )دانراھبرد ھا نقض شده  انھر سھ : جواب( 
  

رفتھ بلکھ در مقابل طوری حدس زدند گرا در نظر ن انملل حقوق این دختر انی ھای سازمگنمایند اندرین داست
یا سایر فعالین در جامعھ   انروپ زنگستند، ھمینطور ھیچ کسی با انرا مید انھاای از قبل نیازمندی ھ کھ اینھا

: یری این وضعیت بشکل اقدام پایدار منحیث راھی برای ھر دوگھ انرفتن اقدامات بخاطر نشگبخاطر در نظر 
ن بار از ، تقاضای چندیدر نھایت. رفتندگمند ساختن جوامع را در نظر نانو تو انمحافظت و مراقبت دختر

 انھاعدم احترام نسبت بھ خود ارادیت  دھنده انشکار رازداری و نشنقض آ انذشت شگسر انبرای بی اندختر
  .ده محور را زیر پا نمودندانعناصر اساسی راھبرد بازم انبر بود، بنا

  

  : وقایھ و پاسخ: ٢موضوع 

  وقایھ و پاسخ در مداخالت چند سکتوری
 .جندر یک کار مغلق و چند بعدی استھدف قرار دادن خشونت مبنی بر 

 :دھی خشونت مبنی بر جندر موثر شامل موارد ذیل است انسازم
 .صورت میگیرد انف گیری فکتور ھای ذیدخل و خطرات جلوگیری از خشونت از طریق ھد •
 .ی رسیدگی گرددانتا  بھ نیازمندی ھای قرب انی بھ خشونت و نتائج یپاسخگو •

از وظایف مشخص خود  انیکھ تمام عمل کنندگیجا. ملکرد چندین سکتوری میباشدبھترین روش در این زمینھ ع
 انصحی نقش کلیدی در وقایھ و ھمچن انکارمند.  جندر بھ شکل واضح آگاه باشند در بخش خشونت ھای مبنی بر

 . بازی میکنند انیانپاسخدھی بھ شمول شناسایی، حمایت، و رجعت دھی قرب
 

 ISACخشونت مبنی بر جندر رھنمود  حد اقل پاسخ دھی،
ی، مداخالت برای وقایھ خشونت مبنی بر جندر فراھم نمودن معاونت  بھ انساندر مراحل مقدم حالت اضطرار  

 .   در تشکیالت بشری، میباشد IASCبر اساس رھنمود خشونت مبنی بر جندر  انده گانبازم
وقایھ و پاسخ بھ خشونت ھای جنسی در  باالی: سیسات بشریر در تأرھنمود مداخالت خشونت مبنی بر جند

ذکر شد تمرکز میکند، این رھنمود مجموعھ ای حد اقل  از اقدامات الزمھ را  انھااز کھ در قبل حاالت اضطرار 
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و مداخالت  نپال انھا، بیرون نویس میکند، تا یکھ بھ حاالت اضطرار پاسخ میدھندانگعمل کنندبرای قادر ساختن 
مراحل ابتدایی حاالت  انی وقایوی و پاسخدھی بھ خشونت ھای جنسی را در جریو چندین سکتور گھماھن

  .یرندگاضطرار رویدست 
ند انمیتو انھمچن ردند، اینھاگند در زمینھ ھای وسیعی غیر از حاالت اضطرار استفاده اناین رھنمود ھا میتو

  .رندیگررسی قرار ی در یک مرکز مورد بانھگی برای حالت اضطرار ناگمنحیث اماد
 :رھنمود 

 باالی خشونت مبنی بر جندر تاکید میکند •
 قایھ و پاسخ دھی تاکید داردوباالی  •
 کارکردھای فعلی را تقویت میکند •
 و کمک مالی اضافی عملی گردداضافی ، آموزش اضافی اند بدون کارمندانبصورت عموم میتو •

 
وظیفھ کھ  ،حاالت اضطرار انرکناین رھنمود مداخالت را در کار ھای روز مره  تمامی سکتور ھا و کا

بشمول ( بی، توزیع مواد غیر غذایی و صحت انبرنامھ ھای ج ،اهگ ی، حفظ الصحھ، تھیھ پناهانبرسمحافظت ، آ
  .مدغم مینماید  ،خدمات جامعھ و تعلیم و تربیھ را دارند )یاناجتماعی و صحت رو-یانھای رو حمایت

  

  :در عمل IASC دقیق رھنمود خشونت مبنی بر جندر  مرور
تعداد زیادی فعالیت ھای اضطراری جا اندر ر در جزیره کوچک ناشن، گانبعد از مدت کوتاھی از زلزنھ ویر 

غیر دولتی بین المللی برای ارزیابی حکومت و سسات ؤملل متحد و م انسازم انگنمایند. است انحال  جری در
  .درا فراھم کنن اضطراری حاالت انسانخدمات  انھاامعھ محلی مدنی فرا رسیدند تا ج

ی  انمحدودی را از رھنمود خشونت مبنی برجندر کھ باید در فعالیت ھای ستندرد و  بیاید اقدامات حد اقل و
   .مختلفھ حاالت اضطرار برای ھر دو وقایھ و پاسخ بھ خشونت ھای جنسی مدغم شوند کاووش کنیم انکارکن

  

  :صحت
ھ ھا انآموزش دیده در کلینک ھای صحی و شفاخ انو کارمنداز موجودیت پروتوکول ھا، ادویھ، منابع،  •

  برای مدیریت واقعات خشونت ھای جنسی وخشونت ھای مبنی بر جندر، مطمئن شوید 
 انفراھم نمودن معلومات و آموزش بھ جوامع درباره خشونت ھای جنسی و مبنی بر جندر وھمچن •

  معلومات در باره  خدمات قابل دسترس
 ی و صحت باروری در مراقبت ھای عمومیانھای ابتدایی صحت رودسترسی بھ مراقبت  •

 

  خدمات جامعھ
خشونت ھای مبنی بر جندر و خشونت ھای  اندگانبرای بازم) کمک ھای اولیھ(ی انارائھ خدمات رو •

  جنسی
ی را فراھم انسساتی کھ حمایت ھای روؤم /فرادیانسیستم رجعت دھی فعال بین خدمات صحی  •

  .مینمایند
و ارتباطاتی برای آماده ساختن جوامع  برای وقایھ و رجعت دھی  اد معلوماتی، تبلیغاتیکشاف موان •

 خشونت مبنی بر جندر خدمات 
  

  ISACفعالیت ھای کلیدی خدمات صحی و خدمات سطح جامعھ مطابق رھنمود خشونت مبنی بر جندر 
 کھ خدمات صحی و اتموسستمام برای اقدامات ذیل را در بخش خدمات صحی و سکتور خدمات جامعھ، 

  .بکار ببرید ،یا اجتماعی را تطبیق مینمایند/  شناختی وانرو
  

در  بصورت منظمرا کھ ) فوکال پاینت(ول یا ئخدمات صحی و سطح جامعھ ھر کدام یک شخص مس
از دستاورد ھای کلیدی سکتور صحت و جامعھ  روپ ھای کاری خشونت مبنی بر جندر اشتراک نموده وگ

   .شناسایی میکنند ،داده شده راپور میدھند انمات نشدر جدول اقدا
  .ینمایدشناسایی م ،اشتراک نماید بصورت منظمکھ  خدمات صحی و سطح جامعھ ھر کدام یک فوکال پاینت
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کھ از طرف دفاتر ) گکراس کتن( یر گروپ فرعی و وظایف فراگجلسات در  ولشخص مسئاین  انھمچن
( ی ، ارزیابی و بررسیگوریکھ در جدول اقدامات برای ھماھنطانی خشونت مبنی بر جندر ھمگھماھن

   .اشتراک مینماید ،ردندگدازی میانموزش راه آ، منابع بشری معلومات، ارتباطات و ) گیتورنانم
 

مذھبی  ان، رھبرانروپھای زنگ، دایھ ھای محلیند انشناسایی و بسیج ساختن منابع موجود در جامعھ م .1
 ی خدمات سطح جامعھو برنامھ ھا

روپ ھا و گبرای حمایت، ارزیابی افراد  انگدانقضایای خشونت ھای جنسی، نیازمندی ھای بازم -
ر، دلسوز، غیر گحمایت  انگدانبا بازم انار اینکھ ایش انی موجود در جامعھ برای اطمینانھاسازم

 قضاوتی، راز دار و با احترام خواھد بود  بحث نمایید ، 
شناختی، منابع حمایت ھای انبین منابع حمایت رو/  انمی ھ انای رجعت دھی محرمتاسیس سیستم بر -

 قضایی-اجتماعی، صحی و خدمات جامعھ، امنیت و سکتور عدلی
 انشنایی شرکای ھمکار با آی وگیزم ھای ھماھنانتاسیس میک -

 
شدن در  یانده تجارب خویشرا مبنی بر قربانیکھ یک بازماندر تمام خدمات صحی و جامعھ، ھر زم .2

 ، بشنوید و برایش  حمایت ھای عاطفیاشاره مینمود انخشونت ھای جنسی بر مال میساخت و یا بھ 
ده  رجعت دھی اناھی بدھید و ھر قدری کھ ضرورت بود با در نظرداشت موافقت  بازمگآفراھم کنید، 

  .نمایید
را جھت روشن ر قضاوتی سواالت غیر مداخلوی، مرتبط بھ موضوع و غیوش بدھید فقط گده انبازمبھ  -

یرید گماده نیست تحت فشار نآ انی معلومات مزید کھ وی برای دادن ، وی را برابپرسیدشدن موضوع 
 بیاد داشتھ باشید کھ ممکن وی ).دازیدانشناختی راه نیانالعات روجلسھ واحد برای کسب اط( ندانم

ی انن وضعیت ھیجیر نماید چوممکن تغ اننماید و جزییات  انبی و تسلسلبدون توالی  حوادث را
میدھد کھ وی   انوید ، بلکھ نشگویا وی دروغ میگمود نمیکند کھ اناین و. ده متغییر استانبازم

 . رخون یا خفھ استگج
ی اظھار مالمت خودی میکند، ضرور است فراھم کننده مراقبت وی را انده یا قربانر یک بازمگا -

از مرتکب است و ھیچوقت تقصیر  صور ھمیشھدھد کھ در خشونت جنسی ق انھ اطمینانمحترم
 .ی نمیباشدانقرب/ دهانبازم

 انتوجھ دقیق بخرچ دھید، اطمین را ارزیابی نمایید، بھ امنیت او) مانخ( ھا و نیازمندی ھای ویی انرگن .3
حافظت کنید و سیب بیشتر ماو را از آ: ی ھای اساسی وی تامین شده استحاصل کنید کھ نیازمند

  .تشویق نماییدتحمیل نموده باشید را بدون اینکھ  یا فرد مھم و مورد اعتمادایواز ودیت یک  پموج
ھ اندر صورتیکھ ضرورت باشد وی را در طرح یک برنامھ واقعبین: حاصل کنید اناز مصوونیت اطمین -

 .مصوونیتی کمک نمایید
 .ھ و مکمل ارایھ بداریداندر مورد خدمات و تسھیالت موجود معلومات صادق -
زید بلکھ در عوض بھ او کمک کنید تا گتخابی را باید بر انچھ ھ باید کرد یا ویید چگده نانبازم برای -

تخاب ھای انحل کند، او را کمک کنید تا راه ھای بھتر سازش و  انھامشکالتش از طریق واضح ساختن 
و خدمات  تخاب ھایش را ارزیابی کنید، در قسمت رجعت دھیانخود را شناسایی کند، ارزش و نتایج 

 چھ را او ترجیح میدھد رعایت و احترام کنیدانتخاب ھا و اناضافی 
ھای مختلف  گیرید، کھ ممکن نظر بھ افراد و فرھنگروش ھای سازشی مثبت را تشویق و بھ بحث ب -

 ھ را تحریک کنیدانیری فعالیت ھای روزگباز پس باشد، 
ھای  روشی و اجتماعی تشویق کنید، و گدواانی را در فعالیت ھای خانقرب/ دهانیری فعال بازمگسھم -

 .را برای وی یاد بدھید سازی رامآ
خصوصا استفاده الکل و ادویھ را تشویق نکنید، زیرا خطر : روش ھای منفی سازش را کاھش دھید -

 .کشاف نمایداند مشکالت سو استفاده مواد انی دیده انیکھ صدمھ روانگده انزیاد وجود دارد کھ نزد بازم
) یکھ مرتکب نیستندانھا( واده ھا انخ. واده را در صورتیکھ عملی باشد بحث کنیدانضای خحمایت اع  -

/ ده اناینھا ممکن است بازم: ی و عملی نمایند بطور مثالانی را حمایت ھیجانقرب/ ده انند بازمانمیتو
د از بع) ھ، مکتبانمراقبت اطفال، کار ھای خ( ھ انیری فعالیت ھای روزگرا در باز پس  یانربق

ی از انند در ازدیاد صدمھ ھیجانواده ھا میتوانشفایابی فزیکی خشونت جنسی کمک نمایند، برعکس خ
قھر باالی وی  بخاطر صحبت نمودن  استفاده ، طرد کردن، یا ءبخاطر سو یانطریق مالمت نمودن قرب

 در مورد خشونت جنسی اشتراک کنند،  
 
 : یری نیازمندی ھای خاص اطفالگھ اننش .4
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و کشاف اطفال انش ابتدایی انرا مصاحبھ میکند باید دارای د اناننوجو/اطفال انگدانکھ بازمشخصی -
 .خشونت جنسی اطفال باشد

بھ طریق  انرا برای قرار دادن اطفال جو) ویی رسامیگند بازی، قصھ انم( ھ انروش ھای خالق -
 تسھیل و مفاھمھ نمایید،  انسآ

 ده نمایید،و اصطالحات متناسب بھ سن را استفا انزب -
ازینکھ  اطفال و  انبرای اطمینفامیل را  خاصتآ، اعضای قابل اعتماد و یکھ الزم بودانزم -

 .شامل بسازید.ی نارمل باور، حمایت و معاونت دریافت نمایند گشت بھ زندگبرای بر  اناننوجو
کھ بخاطر تا وقتی( دور نسازید  انواده ھایشاناز مراقبت ھای خ اناطفال را بھ ارتباط تداوی ش -

 )یردگاستفاده و غفلت صورت ن ءاز سو انظت شحافم
نساختھ   مجبور و محدود خشونت جنسی را تجربھ نموده،وقت یک طفل را کھ شما باور دارید  ھیچ -

و کمک کننده ایکھ  دانء استفاده سو ھ ھایانفریب، تحمیل خصوصیات و نش ، اجبار،و فریب ندھید
 .یدانسیب بیشتر خواھد رسطفل آ روش ھا استفاده مینمایند بھازین 

 .رھنمایی کنید  ،بدھد انشرین منافع اطفال را نشیکھ بیشھ در مسیرھمی -
با ادویھ  انیانقرب /انگداندر مورد تداوی بازم)  مراقبت ھای صحی انگفقط برای عرضھ کنند(  .5

 انگدانیکی بازمبخش ششم مدیریت کلن. ر واقعات استثنایی ادویھ را فراھم نمایید، تنھا دانردگانرو
 انگدانممکن سریعا نزد بازمداشتھ باشید کھ بنزودیازپین ھا بیاد  تجاوز جنسی را برای رھنمایی ببینید،

 .مصرف مقدار بیشتر شود بنا احتیاط الزم است –ی گی سبب وابستانبا صدمھ رو
  .م کنیدادغام مجدد اجتماعی  تنظی را بشمول فعالیت ھایو اجتماعی  یشناختانحمایت ھای رو .6
 .جھت اقدامات ھمیشھ با اساسات رھنمودی وصل باشید -
 از مصونیت و امنیت مطمین شوید 
 رازداری را تضمین نمایید 
  ،یت و احترام نمایداعرا ر انگدانبازم/  انیانتخاب ھا و وقار قربانخواستھا 
 از عدم تبعیض مطمین شوید 
  باید با نظارت  یردگاجتماعی صورت می- یانمشاوره رو/ شناختی اندر عرضھ ھای رو کھ موزشیآھر

 یری شوند گتعقیب و پی
 و امنیتی بھ نفع  خش ھای صحی، اجتماعی، عدلی قضاییھ بدھد در باناھگده رضایت آاندر صورتیکھ بازم

ھ را برای ھر نوع خدماتیکھ انیکھ الزم باشد بدرقھ محرماندادخواھی نمایید، زم انیانقرب/ انگدانبازم
 . یم نماییدضرورت باشد تنظ

 ز تقصیر گدر مورد اینکھ خشونت جنسی ھر انھااھی گدرجامعھ جرو بحث ھای را بخاطر بلند بردن ا
بھ اصطالح افتخارات، طرد کردن دستھ جمعی و  ی نمیباشد و راه ھای حل از بین بردنانقرب/ دهانبازم

 .دازی نماییدانمنزوی سازی راه 
   اه سازیدگموجود آ ماتخشونت ھای جنسی و خد را در قسمتجامعھ. 
  حمایت ھای مادی را ھمنقدری کھ ضرورت است از طریق خدمات صحی یا سایر خدمات در سطح جامعھ

 .فراھم نمایید
 را بھ جامعھ تسھیل نمایید، اینھا ممکن از طریق فعالیت ھای مشترک المنافع  انگداناشتراک و ادغام بازم

و فعالیتھای کھ کفایت خودی را بلند میبرند )  مات اطفالند پروژه ھای کمک، تعلیانم( ھدفمند، محکم 
 .عملی باشند

  و عنعنوی انگمنابع عنعنوی بالخاصھ را تشویق نمایید، با شفادھنداز استفاده در صورتیکھ عملی باشد 
تطھیر کردن یا عبادات را برای خشونت ھای جنسی  یکھ مراسم انیعنی کسی  بالترتیب انافراد روح

 تشریک مساعی نمایید انگدانبازم/  انیانقرب
 ی یا انمالمت نمودن قرب انند بسیار مفید باشند، بھر حال ، مطمین شوید کھ ایشانبسیار ازین روش ھا میتو

 .ده تمدید نمیکنندانبازم/یانی بیشتر را بھ قربانسیب رسیری در آگر سھمگبعباره دی
 ارتباط بر قرار نمایید ت، تعلیمات و ارتباطات، معلوماارتباطات تغییر رفتاراز طریق ر گبا بخش ھای دی 

 :آب و سیستم زھکشی فاضالب  
منطقھ در قسمت برنامھ ھای اختصاص دادن موقعیت ھای دسترسی بھ آب، تشناب  انم ھا و دخترانبھ خ •

 ھا، حمام ھا، و دستشوھا ھا باید بھ شکل فعال سھم داد 
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  :گذاری ساحوی نپناه گاه ھا و پال
م در قسمت اختصاص دادن محالت مصوون، مناسب و امن  پناھگاه ھا و بیجا شدگی انبھ سفارشات خ •

 . را عملی نماییدانھا گوش نموده و 

 غذا، امنیت، و تغذی
در کمیتھ  انزن%  50از سھیم ساختن حد اقل  انمنطقھ و  اطمین انم ھا و دخترانسھم دادن فعال بھ خ •

 ھای غذائی   
 ذائی استفاده کنید تا در پروسھ توزیع کمک اعظمی نمایندم ھا در توزیع مواد غاناز خ •

  تعلیم
 بھ مکتب رفتن ادامھ دھند انستراتیژی ھای را استفاده کنید کھ  دختر •
کشاف  اناستفاده جنسی و  ءموزشی در مورد وقایھ از بھره برداری جنسی، سوآتسھیل برنامھ ھای  •

 طرز العمل برای معلمین  

 :حفاظتم
ی مبنی بر جندر و خشونت ھای جنسی را درستراتیژی ھای نظارتی امنیتی شامل مسائل خشونت ھا •

 . کنید، تا بھ تھدید ھای امنیتی جواب مناسب داده شود
 اث را تشویق نماییداناث و مامورین امنیتی انترویج پولیس ھای طبقھ  •

 
  :یگھماھن: ٣موضوع 

خشونت متنوع را در وقایھ و پاسخ  انرگبازی یتمصروفواع مختلف مداخالت معین و انھ و انگسکتور ھای چند 
ی منفرد بھ تنھایی دارای گروپی از مسوولین امور و نمایندگ، انھامبنی بر جندر دخیل سازید، ھیچ یک ازسازم

یری خشونت ھای گھ انی برای نشگیابی خشونت مبنی بر جندر نمیباشد، ھماھن انتعھد ظرفیت یا منابع برای نش
  ی میباشدمبنی بر جندر حیات

فرادای قضایا تماما اشکال اساسی انی گی محلی فعالیت ھا و خدمات، و ھماھنگی کلی و موثر ، ھماھنگھماھن
    . ی ھا میباشندگھماھن

  

  :ھماھنگی سراسری

 :تمرکز نموده و شامل  انیا اقدام  وسیع در بحر سطح ملی اکثرا باالیی سراسری گھماھن 
 گذاری استراتیژیک  نپال •
 یتورینگ، و شریک سازی معلومات و داد خواھیانمودن پروسھ جمع آوری معلومات، متسھیل ن •
 .از شفافیت انبسیج نمودن منابع و اطمین •
 موزون نمودن بخش ھای  کارا ی امور •
 .مذاکره و تمدید اقداتی  کھ روی  استندرد ھا و کارکردگی ھای خوب استوار است •
 .  وگرام ھای پایدارتامین رھبری برای برنامھ ریزی و تطبیق پر •

 :ھماھنگی بھ سطح محلی 
چندین سکتوری و موسساتی کھ در بخش خشونت ھای مبنی بر جندر کار می  انکننده گ ھماھنگی در بین عمل

 :نمایند و شامل
توافق صورت گرفتھ  اندمات روی واع خانکھ در مورد ی، نقشھا و مسولیت ھایواضح ساختن تعھدات   .1

 است،
 .   ای خدمات در مناطق خاص باید بحث شودروی پوشش جغرافی .2
 کشاف و تطبیق پروتوکول ھای رجعتی برای عرضھ خدمات ان  .3
گذاری، ندھی، تحلیل و استفاده سطوح خدمات و سایر معلومات در قسمت پالانجمع آوری، سازم .4

و حمایت یابی وابتکارات استفاده از خدمات بشمول ارزیابی ھای مشترک ، شریک ساختن معلومات 
 شاند

 گذاری ھای مرتبط تطبیق و بررسی اھتمامات متمم وقایھ و پاسخ دھینپال .5
 حمایت یابی اشتراکی .6
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 ی مشترک برای جامعھانرس طالعتعلیمات  و ا .7
 

Sub-Cluster  خشونت مبنی بر جندر  
 cluster Sub ھماھنگ کننده ملی برای وقایھ و پاسخ دھی انمنحیث ارگ انستانخشونت مبنی بر جندر افغ 

در وقایھ و  واقعات خشونت ھای مبنی بر جندر تشکیل شده تا فعالیت ھا و کوشش ھای شرکای جندر را 
  تقویت و بھبود ببخشدپاسخ دھی در خشونت ھای مبنی بر جندر 

در وقایھ و پاسخ  اندر کارانی ، و حمایت فعالیت ھای تمام دست گد از توحید ، ھماھنانعبارت  اناھداف 
خشونت مبنی  یا بخش فرعی سب کلستر.  میباشد انستانبر جند ر و اقدامات بشری در افغخشونت ھای مبنی 

سیب پذیر و متاثر روپ ھای آگتسھیالت بشری قضایای خشونت مبنی بر جندر مربوط بھ  انبر جندر در می
   .یری مینمایدگھ انشده را اولویت بندی و نش

 
 .  ا ھم مالقات مینمایندسطح ملی و حوزوی بھر دو اعضای گروه حمایتی در  •
•  UNFPA (United Nations Population Fund) س این گروه حمایتی، و آکسفام بھ حیث أردر

 . معاون گروه حمایتی قرار دارد
 :اناعضای 

 موسسات دولتی مربوطھ •
 Sub-Cluster’s /TFنماینده ھای  •
 موسسات غیر دولتی •

  .موسسات غیر دولتی والیتی/ موسسات غیر دولتی ملی
  .لیسی موجود میباشندگانی دری و انھاالیحھ وظایف سب کلستر خشونت مبنی بر جندر بھ ھردو زب

-اجتماعی ، صحت، عدلی- یانو جامعھ منحیث ارتباط بین البینی بین بخشھای مشاوره رو انگدانمحافظت بازم
  ستھ شدهانقضایی و امنیت د

  یردگاھی دھی و تغییرات رفتار ربط میگھ ااجتماعی و حمایت جامعھ ب-یاندر مرحلھ وقایھ مشاوره رو
  اجتماعی و افراد مسلکی آموزش دیده بخشی از مسیر رجعت دھی در مرحلھ پاسخ میباشند - یانشبکھ رو

  

  ی قضایاھنگھما
 :فرادیانایا بھ شکل ضھماھنگی ق

 شد، بھ باانمحور بھ شکل ھمھ ج دهانبازمرادی مشتمل بر ارائھ خدمات فانھماھنگی قضایا بھ شکل  .1
بر اساس ضروریات فرد استوار باشد کھ بھ موسسات و سکتور ھای خصوصی بھ ھدف کمک و  .2

 . ھمکاری مراجعھ میکنند
  

  :یری میکنندگھ انیکھ خشونت مبنی بر جندر را نشانگعمل کنند
لین عمل کننده سئوی برای اقدام، و مانواع مداخالت وقایوی و پاسخی خشونت مبنی بر جندر ، چوکات زمان
را وقایھ و بھ  ممکنھ کھ خشونت مبنی بر جندر انگعمل کنندستھ بھ زمینھ و مراحل حالت اضطرار میباشند، ب

  . دانگروپ بزرگ تقسیم شده  4پاسخ میدھند بھ  ان
 

 : جامعھ بین المللی .1
 :جامعھ بین المللی شامل انگعمل کنند

 انملل متحد و دفاتر  -
 موسسات و نھاد ھای حوزوی -
 دولت ھای خارجی انا کمک کنندگی انتمویل کنندگ -
 کمیتھ بین المللی صلیب سرخ، و ھالل احمر -
 نھاد ھای غیر دولتی بین المللی -
 و جامعھ مدنی بین المللی -

 :حکومت یا دولت مربوطھ .2
 .موسسات حمایتی و حکومتی ایکھ باالی یک منطقھ یا نفوس حاکمیت دارند
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 :جامعھ مدنی .3
د متنوعی از فعالین نھاد ھا، کھ در درجھ رسمیت، استقاللیت، و جامعھ مدنی عموما مشتمل است بر تعدا

جامعھ ھای مدنی اکثرا ازنھاد ھای خیریھ راجستر شده، نھاد ھای غیر  ، قدرت خویش از ھم مختلف میباشند
جمن ھای ان، گروه ھای خودیاری، نھاد ھای مبنی بر عقاید، انھای زن نھاد دولتی، گروه ھای اجتماعی،

جمن ھای تجارتی، ائتالف ھا و گروه ھای حمایوی انادیھ ھای تجاری، تحریک ھای اجتماعی، مسلکی، اتح
 .دانساختھ شده 

 

 :جامعھ محلی .4
یک  روش مبنی بر  .اینجا واژه جامعھ راجع میشود بھ گروھی از مردم کھ در یک منطقھ عام زندگی میکنند

ھستند را نمایندگی و بارتاب  اننمودن حقوق شحقوق   نقش یک اداره  ، افراد و جامعھ ایکھ مدعی  عملی 
بلکھ یکی از   پس خود جامعھ یک گروه غیر فعال در بھ دست آوردن یا مستفید شدن نمی باشند، ، میدھد

در یک  اننی بر جندر را خود شد، کھ خشونت مبانی انسانفعالین کلیدی در سعی و تالش کمک ھای 
 . دی یا عادی ھدفگیری میکننانسان سناریوی

 

  تقویت مالکیت و رھبری محلی  
در کار محلی را  انگظرفیت سازی عمل کنند مندی، انتو یری، گمالکیت محلی سھماحساس تقویت و ارتقای 

  .غازین سبب میشودآمداخالت خشونت مبنی بر جندر از نقطھ بسیار 
یزم ھای سازشی و انمیک) ریعطاف پذیان( ی گیری خشونت مبنی بر جندر باید قوت، جھندگھ انتالش ھا برای نش

راھکار ھا برای تقویت احساس مالکیت و رھبری محلی . افراد و جوامع متاثر شده را بازتاب دھد وساطت
  :شامل خشونت مبنی بر جندرمداخالت 

 
 حمایت نمودن ابتکارات و ساختار ھای از قبل موجود در محالت تا ایجاد ابتکارات موازی 
 انھامحلی متصف با شفافیت و ارتباطات خوب با  انگکننداد شراکت حقیقی با عمل یجا 
 یری فعالین محلی در تمام ابعاد ارزیابی مشکالت و تحلیل، تدوین برنامھ ھا ، گاز سھم اناطمین

 رام ھاگتطبیق و ارزیابی نھایی پرو
 ھای راھبردی جھت  نمحلی قبل از مرحلھ مداخالت فوری بشری پال انگبا فعالین و عمل کنند

 ینھ ساختن اقدامات اجتماعی و سیاسی ایکھ خشونت مبنی بر جندر را وقایھ مینمایدنھاد
 ی، بشمول مھارت برای رھبری، داد خواھی، گشکاف شایستانموزش و ظرفیت سازی برای آ

 ی و ایجاد شبکھ ارتباطی گھماھن
 

 

  :٢آزمایش مادیول 
ملی موسسھ غیر دولتی یک کھ  موقعیتیک کھ در ی است انستانیک ناظر جامعھ وزارت صحت عامھ افغ آمنھ

اجتماعی سطح جامعھ را در  –ی انحمایت ھای رو این موسسھ. کار مینماید ،را اداره نموده یک مرکز حمایوی
ارش داد زگبار بھ وی  ۴م انشت مینمایند عرضھ مینماید، یک خگبر ان در انگکھ بیشترین عودت کنندیساحھ ای
بھ  آمنھ، ھر بار میشود د توسط شوھرش سو استفاده انشت نموده گزبا ره بھ وطندو با انھاماه قبل کھ  ٨کھ طی 

 ۵اھی داده و در مورد پیامد ھا و نتایج سو استفاده باالی او و گموجودیت مرکز حمایوی مصوون اوی در مورد 
در مورد این  آعمیق آمنھتخاب مینماید، انھ خود رفتن را انم بخانطفلش معلومات میدھد، اما در عوض ھمیشھ خ

بھ  آاخیر سوپروایزر آمنھ. چیزی کرده نمیتواند ی میکند کھ ازین بیشترگداناست و احساس درم انوضعیت پریش
ماه یک بار با ھم میبینند و روی قضایای مغلق  بحث و نظریات خود را  روپ کھگاو در مورد موجودیت یک 

، اما ی اشتراک ننموده بودگروپ ھماھنگ ر چنینز دگرھ آمنھ. فتگر شریک میسازند گجھت تدابیر با ھمدی
ونھ قضیھ گد یک قدم خوب برای این باشد تا کوشش کند  بفھمد کھ چانویا این میتوگاینطور احساس میکند کھ 
  . مشکل خود را مدیریت کند

وبتر وضاحت خ لطفا سطحی را کھببینیم ،  آمنھبھ وضعیت ) وطنی(طریق چارچوب کاری بومی از اکنون بیایید 
  .تخاب نماییدان ،کار مینماید یری خشونت مبنی بر جندر با انگھ اندر کار خود برای نش اینکھ آمنھدر مورد 

  
 فرادیان  



11 
 

 جامعھ  
  مجموع جوامعھ( معاشره(  

 
  )فرادیان: جواب (
  

 ی انھارادی حمایت فراھم میکند تا برافانخشونت مبنی بر جندر بھ سطح  انگدانمستقیما برای بازم آمنھ: ١سوال 
  .بھبودی از خشونت را تسھیل نماید

" مایا"اولین مجلس  انجریدر . ی قضایا اشتراک نمایدگروپ ھماھنگپیشنھاد نمود کھ وی در  آمنھسوپروایزر 
 اندر می اجتماعی شنید، -یانو مشاورین رو اناز نرس انجامعھ و ھمچن انھای مشابھی از سایر ناظر انداست

 انھ قرار دھند تا مشخص بسازند کھ چگونھ ایشانمحلی را نش انفت تا رھبرگروپ تصمیم گر سایر موارد
یا حمایت /داده  کشافان وادگی رول دارندانونت ھای خیزم ھای سطح جامعھ را کھ در وقایھ خشانند مکانمیتو
   .ندنمای

  .انتخاب نماییدلطفا سطحی را کھ این مداخالت را خوب تعریف مینماید 
  
  

 فرادیان  
 جامعھ  
 مجموع جوامعھ( شره معا(  

  
  )جامعھ: جواب(

 
 
 
 

د از تمرکز باالی اندر سطح جامعھ مداخالت عبارت . گرّوپ مداخالت سطح جامعھ را در نظر گرفت: ٢سوال 
  یزم ھای جامعھ برای پیگیری، وقایھ و پاسخ بھ خشونت مبنی بر جندرانکشاف سیستم و حمایت نمودن میکان
  

. در نظر گرفتھ شد در مادیول بحث شد منحیث اقدامات آمنھکھ در نمبنی بر ج ھ گیری خشونتاننش راھبرد ھای 
د وی را مجبور بھ اناو نمیتو. م در قسمت برگشت نزد شوھرش موافق شوداند با خاننمیتو آمنھبطور مثال اگرچھ 
  . م را مورد قضاوت قرار دھدانتخاب خانقبول نظرش کند یا 

  
  تخاب نماییداند انخوب تعریف شده بتو سط این اقدام آمنھاھبرد ھای را کھ تولطفا یکی از ر

  
 راھبرد مبتنی بر حقوق .1
 کشاف جامعھانراھبرد  .2
 ده محورانراھبرد بازم .3

  )ده محورانراھبرد بازم: جواب(
  

یرد، گده محور را پیش میانتخاب مراجعھ کننده خود راھبرد بازماندادن احترام بھ  اناز طریق نش آمنھ: ٣سوال 
او را بھ تحمیل " مایا"، پیشکش میکند مراقبت زینھ ھایگرای مراجعھ کننده خود معلومات در مورد رچھ او بگ

نظرش باالی مراجعھ کننده اش مجبور نمیسازد و نھ وی را مشوره میدھد کھ چیزی را کھ وی الزم میبیند  
  بھترین مسیر اقدام است

   
تازگی در مجلس اشتراک نموده بود فوتوکاپی دوسیھ  مجلس ھماھنگی قضایا ، یکی از دفاتری کھ بھ اندر جری

ھای قضایا را جھت بحث پیشکش نمود، اگرچھ ھیچ اسمی روی دوسیھ ھا دیده نمیشود اما دوسیھ حاوی معلومات 
اساسات  کدام یک از پیشامد میباشد این نقض انتاریخ و زم اندر مورد سن ، قومیت موقعیت حادثھ و ھمچن

  )تخاب کنیدانرا  4ر صورت درست بودن ھر د( ؟ رھنمودی میباشد
 مصوونیت .1
 رازداری .2
 احترام .3
 عدم تبعیض .4
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  )2،3، 1: جواب( 
  
حتی حمل دوسیھ . د اساسات رھنمودی مصوونیت، رازداری و احترام را نقض کنداناین کار کرد میتو: ۴سوال  

ر دوسیھ ھا در گبطور مثال ا. را نقض کند انگداند قویا مصوونیت و رازداری بازمانھای قضایای مراجعین  میتو
فت کھ تا این سطح جزییات یگر اینکھ مراجعھ کننده بھ کارمند اجتماعی مگم. بیجا یا دزدیده میشدند مسیر راه 

شکار ساختن جزییات قضیھ مراجعھ آاین بصورت عموم بخاطر . شریک بسازد انرگد با دیانقضیھ وی را میتو
  ده پنداشتھ شده است انرام نسبت بھ بازمکننده عملکرد خراب و یک نوع نقض احت

  
  !تبریک

 :ید قادر بھ انشما این مادیول را تکمیل نمودید و اکنون شما میتو
  راھبرد ھای اساسی را شناسایی کنید کھ کار ما را تحت تاثیر قرار داده و یا خشونت مبنی بر جندر را

 ده باشد در ھر سطح با تمرکز باالی صحت و خدمات جامعھ وقایھ و پاسخ
 رھنمود ی خشونت مبنی بر جندر و مفیدیت گھدف  ھماھنIASC  خشونت مبنی بر جندر را برای حمایت

 را توضیح نماییداقدامات بین الدفاتر 
 ی و پروسیجر ھای ستندرد عملیاتی یا گیزم ھای ھماھنانمیکSOPs  را با در نظر داشت ارتباط متقابل

 .شناسایی نمایید انستانتماعی در افغاج-یانی، حمایت ھای روانصحت و صحت رو
 ی واقعی بکار ببریدگمفھموم این چوکات کاری و راھبرد ھا را در مطالعھ قضایای زند 

 

بروید ٣ید بھ مادیول اناکنون شما میتو  
 



 أ 

  
 

 

 

  

  وزارت صحت عامھ
  پالیسی و پالنریاست عمومی 

  ریاست جندر

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



30 
 

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
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  مھارت ھای بازمانده محور: بخش چھارم
 

  کنندهرھنمای تسھیل 

  :ھدف
را دانستھ و انرا مشق و تمرین  اصول اساسی مفاھمھ ست تاا اشتراک کنندگاناین بخش کمک برای  ھدف

در زمینھ ھای مختلف مسلکی مواجھ جندرنمایند تا زمانیکھ انھا با بر مال سازی یک واقعھ خشونت مبنی بر 
را نیز دارند کھ مھارت ھای خویش را  عرضھ کنندگان مراقبت ھای صحی این فرصت. میشوند انر بکار ببرند

  درین زمینھ بیشتر انکشاف دھند

  :اھداف خاص
  :بود تاخواھند قادر  اشتراک کنندهاین بخش  ھدر خاتم

  ده محور را بدانندنمازبااھمیت مھارت ھای 
o  ، دانستن اھمیت راز داری، گرفتن رضایت آگاھانھ  و رعایت حق انتخاب بازمانده

این مھارت ھا را زمانیکھ با یک بازمانده مفاھمھ مینمایند در  دانستن اینکھ چگونھ
 عمل پیاده نمایند

o دانستن اھمیت نگرش غیر مالمت کننده ھنگام کار با یک بازمانده 
o دانستن تفاوت آگاھی رسانی و اندرز 

 کار با مھارت ھای اساسی مفاھمھ مانند مھارت ھای گوش دادن فعال و  و بکار گیری و سر
 سوال پرسی در مالقات ھای مسلکی خود شان تکنیک ھای

  ساعت 8: زمان تخمینی
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  :ارم در یک نگاهھبخش چ
 

 جلسھ زمان مواد درسی

 انکشاف مھارتھا و مشق نمودن ان:  ١بخش 

١.٢.۴: مواد درسی  

دقیقھ ٧۵ مھارت ھای بازمانده محور  

  مھارت ھای بازمانده محور معرفی ١.۴جلسھ 

  ت با بازمانده و گرفتن اطالعا کار: تمرین.  ۴.١١

 مھارت ھای بازمانده محور چیست: بحث. . ۴.٢.١

رازداری، :  ١.٢.۴مواد درسی
 داشتن حق انتخاب و رضایت

ساعت ۵.١  

  رازداری، حق انتخاب و داشتن رضایت: ٢.۴جلسھ 

  درست یا غلط؟: تمرین۴.١.٢

 

  ٣.٢.۴مواد درسی

تکنیک ھای گوش دادن  و گوش 
  دادن فعال

  

ارتباطات کنید  ۴.٣.۵مواد درسی 
 و نکنید

 ١۵ساعت  ٣
 دقیقھ

چگونھ : مھارتھای مفاھمھ و استفاده از ان. ٣.۴جلسھ 
 گوش بدھیم و چگونھ سوال نماییم

  ش دادن فعالوگ معرفی: تمرین ۴.١.٣

  کاله ونبا یا بد: تمرین ۵.٢.٣

  فعال و سوال پرسیدن ش دادنگوھای تکنیک: لکچر ۴.٣.٣

  پیشنھادیبکار گیری مھارتھای : تمرین  ۴.٣.۴

 ارتباطات کنید و نکنید: تمرین. ۴.٣.۵

 مشق و تمرین توسط کارمندان مراقبت ھای صحی:  ٢بخش 

  .۴.۴مواد درسی

 نمایشنامھ مراقبت ھای صحی
 ساعت ٢

بکارگیری مھارتھای بازمانده محور در : ۴.۴جلسھ 
 مراقبت ھای صحی

 

 

 

مبنی بر جندر در مراقبت ھای صحی افغانستان و کتب دستی قسما از پروتوکول تداوی خشونت  .1
 2015افغانستان . وزارت صحت عامھ و سازمان صحی جھان تطابق یافتھ
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 انکشاف مھارتھا و استفاده از ان: بخش اول

 معرفی مھارتھای بازمانده محور:  ١.۴جلسھ 

  :اھداف
دانستن اھمیت کاربرد مھارتھای بازمانده محور زمانیکھ با بازمانده خشونت مبنی بر جندر کار میکنید و بطور خاص  

 وقتیکھ وی اطالعات خویش را بشما فاش میسازد

  فعالیت ھا
  کار با بازمانده گان و دریافت معلومات سری انھا: تمرین  ۴.١.١

 ؟چیستمھارتھای بازمانده محور : بحث ۴.٢.١

 :/امادگی ھا
 مواد درسی:

 مھارت ھای بازمانده محور :  ٢.١.۴مواد درسی داشتھ 

  :/مواد تدریس
 کار با بازمانده و دریافت اطالعات: تمرین:  ۴.١.١

  :/فلپ چارت و مارکر : مواد ممد

  :/آمادگی ھا

  :/مواد درسی 

  تمام گروپ: اندازه گروپ

 دقیقھ  ۴۵: زمان 

تقاضا نماید تا در باره تجارب خود شان در مورد کار با بازمانده خشونت مبنی  اشتراک کنندگانبرای چند دقیقھ از  .1
 بر جندر فکر نمایند

 ایا شما ھرگز اطالعات سری بازمانده را دریافت نموده اید ؟ چھ پاسخی بھ ان دادید؟ چھ کردید؟ -
فکر نموده و از تجارب شخص   صحبت با بازمانده بھ ان مواجھ شده اید/ در مورد مشکلی کھ حین کار -

 خود بگوید کھ چھ چیزی انرا سخت یا مشکل مینمود؟
تقاضا نمایید تا بعضی از پاسخ ھا و عکس العمل ھا و ھمچنان چیز ھای کھ انھا  اشتراک کنندگاناز   .2

 :مشکل یافتند را بنویسند
ت احساس د را ناراحمن نمیدانستم چھ بگویم، من خو" من کوشش کردم تا گوش بدھم،: " برای مثال -

 "....من میخواستم کمک کنم اما نمیدانستم چطور" من بھ وی گفتم کھ چھ باید کرد،"میکردم ،
 

ثانیھ، از انھا تقاضا کنید تا در مقابل  30تقاضا نمایید تا  دور اتاق قدم بزنند، بعد از  اشتراک کنندگاناز   .3
و طرف . دیک نفر ایستاده شده و با ان شخص بعضی از پاسخ ھای خویشرا کھ تحریر نموده شریک نماین

یند کھ چھ چیز ھا بعضی سوال ھا کند تا جوابات واضح و روشن شوند و یا دریافت نما مقابل میتواند از انھا
وقت را برای اجرای این  15-10ایشان میتوانند . حین کار یا مصاحبھ با بازمانده مشکل یا سخت مینمود

 .تمرین بگیرند
را بھ شریک ساختن بعضی از تجارب، عکس العمل ھا و پاسخ ھا ی کھ  اشتراک کنندگان: بحث فعالیت .4

مایید، بحث را نتیجھ گیری نمایید،  لیستی از پاسخ ھا انھا با طرف مقابل حین تمرین بحث نمودند دعوت ن
. را در فلپ چارت تحریر نمایید، انھا را تحت پاسخ ھای بازمانده محور، و مشکالت ان گروپ بندی نمایید

شما میتوانید عکس العمل  ھا و پاسخ ھایرا کھ مثبت ومفید تلقی شده انداما ) مشکالت( در ستون دوم 
 را نیز شامل بسازید) مثال اندرز یا پند دادن( را منعکس نمیسازند  نگرش بازمانده محور
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تقاضا نماید تا بگویند کھ چھ چیزھای شریک ساختن تجارب انھا   اشتراک کنندگانشما میتوانید از : یاریختا .5
رت را زمانیکھ با ھمکار دیگر خود انرا شریک میساختند اسان و یا مشکل مینمود، پاسخ ھای را کھ  با مھا

 ھای بازمانده محور ھمگام میباشند نشانی نمایید 
 

کدام ( و او سواالت درست مطرح کرد  " ن نشان داد کھ گویا گوش میداد ھمکار م: "بطور مثال -
من " ، ک بسازم من واقعا اینرا نمیدانیماین بسیار مشکل بود تا مسایل را با کسی شری" یا ) " سواالت

 ؟) "اچر( خود را راحت احساس نکردم 
-  

V. خوب است دانستھ شود ! 
  نماییدآوری اصول اساسی را یاد /اساسات رھنمودی  اشتراک کنندگانبرای: 
 ھویت بازمانده را بھ سایراشترک کنندگان اشکار نمیسازندھیچوقت ایشان  -
ایشان تنھا در مورد مسایلی صحبت مینمایند کھ بازمانده بھ گفتن ان خود را راحت احساس مینماید و  -

 باید احساس نکنند کھ بخاطر تجاربی کھ نمیخواھند اظھار کنند مجبور ساختھ میشوند ھرگز
بھ اظھارات یک بازمانده وھیچ گاه ھ کار با بازمانده را کھ تجرب اشتراک کنندگانیا  اشتراک کننده -

مواجھ نشده اند میتوانند روی تجارب خویش در قسمت کار ھمرای قربانیان سایر حوادث نھایت غم 
این ھمچنان مھم است کھ بحث تمام اعضا . گیز متاثر از منازعھ و وضعیت ھای مغلق تمرکز نمایندان

 .باالی کار با بازماندگان خشونت مبنی بر جندر متمرکز میباشد
 .قدمھ پنجم اختیاری میباشد -

 

 مھارت ھای متمرکز بر بازمانده چیست؟: بحث ١.٢. ۴
  فلپ چارت و مارکر: مواد ممد

  /  :مادگی ھاآ

  مھارتھای بازمانده محور: ٢.١.۴مواد درسی 

  روپگتمام : پ    روگاندازه 

  دقیقھ ٣٠: زمان 

نمایید کھ اینھا ھمھ توضیح بھ ردیف نخست پاسخ ھا رفتھ و . قبلی اغاز نمایید بحث را توسط  فلپ چارت تمرین .1
 میدھندھ مھارتھای بازمانده محور را بازتاب گھستند  پاسخ ھای بازمانده محور 

 بخواھید فکر کنند کھ چرا بھ این مھارتھا بازمانده محور خطاب میکنند اشتراک کنندهاز  -
 ان مھم استگچرا استفاده از مھارتھای بازمانده محور برای بازماند -

  حرف ھای کلیدی را روی فلپ چارت بنویسید

تقاض نمایید مثال  کنندهاشتراک را توزیع و مھارتھا را تشریح کنید  و از . ٢.١.۴مواد درسی دستی  .2
ذکر شده بھم ربط  ٣مھارتھای بازمانده محور و اساسات رھنمودی را ھمانطوریکھ در مادیول .  بدھند
 دھید

  )اه کنیدنگ ٢.١.۴بھ مواد دست داشتھ درسی  (
  

 )اه کنیدگن٢.۴.١بھ مواد دست داشتھ درسی ( اه نمودن اندرز دادن را واضح بسازید گمیان ا تفاوت .3
ی استفاده  از مھارتھای بازمانده محور مشق و گونگنمایید کھ در جلسھ بعدی، در مورد چتوضیح  .4

  تمرین نموده و بیشتر خواھیم اموخت
  خوب است دانستھ شود

برای معلوماتپس زمینھ بیشتر  در مورد مھارتھای فراھم نمودن حمایت برای افراد در حاالت اضطراری مختلط ، 
فراھم نمودن (  ١١٩را چک نمایید بطور مثال صفحھ IASCاجتماعی رھنمود -بخش صحت روانی و مشاوره روانی

 http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/default.asدر .  کمک ھای اولیھ روانی
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 رازداری، حق انتخاب و رضایت دادن: ٢.۴جلسھ 
  اھداف

رش بازمانده گاھانھ و حق بازمانده برای انتخاب،  منحیث عناصر مرکزی نگدانستن اھمیت رازداری، حصول رضایت ا 
  محور 

 بازمانده مصاحبھ مینماییمیری این مھارتھا در کار ھای روزمره زمانیکھ با یک گدانستن نحوه بکار

  :فعالیتھا
  رازداری، حق برای انتخاب و رضایت دادن: لکچر ۴.١.٢

 درست یا غلط: تمرین ۴.٢.٢

 :ی ھاگاماد
  مواد درسی

  راز داری، حق انتخاب و رضایت دادن ١.٢.۴مواد درسی دست داشتھ 

 درست یا غلط؟ ٢.٢.۴مواد درسی 

 :/مواد درسی
 حق انتخاب و رضایت دادن رازداری،: لکچر: ۴.١.٢

  قلپچارت و مارکر: مواد ممد

  :/ی ھاگاماد

  رازداری، حق انتخاب و رضایت دادن:/ درسیمواد 

  روپگتمام : روپگاندازه 

 ساعت ١: زمان

توضیح دھید کھ شما بیشتر در مورد رازداری، حق برای انتخاب و رضایت دادن صحبت خواھید کرداینھا سھ  .1
 عنصر عمده مھارتھای بازمانده محور میباشند کھ در عین حال ارتباط نزدیکی باھم دارند 

بپرسید چرا انھا فکر میکنند کھ  اشتراک کنندگاناز . دوباره تکرار نمایید اشتراک کنندگانمفھوم رازداری را با  .2
را  ١.٢.۴مواد دستی درسی ( در زمان کار با یک بازمانده رازداری بسیار مھم است؟ جواب ارایھ بدارید 

 )ببینید

 :مطمین شوید کھ شما موارد زیر را برجستھ ساختھ اید .3

 )یا اعضای فامیل و ھمراھان وی (سالمت و امنیت قربانی  -
 رعایت احترام قربانی -

سوال . رش ھای بازمانده محور چھ معنی میدھدگبپرسید کھ رازداری در زمینھ ن اشتراک کنندگان از .4
 را دیده توضیح دھید. ١.٢.۴و مواد درسی دستی . ایجاد کنید

 )را ببینید ١.٢.۴مواد درسی دستی (استثناات رازداری را برجستھ بسازید  .5
مواد درسی (انھ را توضیح بدھید گرضایت آمفھوم . جواب بدھبد. بپرسید رازداری چھ معنی میدھد .6

 )را ببینید ١.٢.۴دستی 
مواد درسی (حق انتخاب را توضیح بدھید . ب را بھم ارتباط دھیداحق برای رضایت دادن و انتخ .7

 )را ببینید ١.٢.۴دستی 
  : خوب است دانستھ شود

رفتھ گد انھ بایگبرای رضایت آ  رانی باشند، قدم ھای احتیاطی اضافیگبر جستھ سارید جاھایکھ اطفال  مورد ن
  . شوند
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انھ و حق انتخاب را منحیث بخشی از گرضایت آمطمین بسازید  شما مرتبط بودن  رازداری،  .1
 )را ببینید١.٢.۴مواد درسی دستی (مھارتھای بازمانده محور واضحا برجستھ ساختھ اید

 
 

 درست یا غلط؟تمرین :  ۴.٢.٢

  لپچارت و مارکرف: مواد ممد

  :/ھای گاماد

  درست یا غلط؟ :/درسیمواد 

  روپگتمام : روپگاندازه 

 دقیقھ  ٣٠: زمان

انھ و حق برای گ، رضایت آبطھ بھ روشن ساختن مفھوم رازداریتوضیح دھید  کھ شما تمرین کوتاھی را در را .1
 اجرا خواھید نمود بخشی از مھارتھای بازمانده محور انتخاب منحیث

در باره ان  اشتراک کنندهرفتھ و بعد از خواندن ھر بیان گرا بخوانش  ٢.٢.۴ابیانات مواد دستی درسی شماره  .2
 .فکر نموده و خاطر نشان بسازند کھ این بیانات درست اند یا غلط

 کھ فکر میکنند درس است کف بزنند اشتراک کنندگانیا  اشتراک کننده -
ویند گکر میکنند نادرست است بصدای بلند بکھ ف اشتراک کنندگانیا  اشتراک کننده -

 نخییییییییییییییییییییییییر
، جواب درست را بحث نموده و توضیح دھید و دوراه بھ وش دھیدگبھ درست است و تفوق حاصل مینماید  .3

 رجوع نمایید ١.٢.۴مواد دستی درسی 
 ١.٢.۴واد دستی درسی م .4

:خوب است دانستھ شود  

مطمین شوید شما اختالفات جزیی انرا خوب توضیح نموده اید !بعضی بیانات میتواند درست یا نادرست باشند   

 

 

 ونھ سوال بپرسیم؟گوش بدھیم و چگونھ گچ: مھارتھای مشغلوی و ارتباطی بارمانده محور :  ٣.۴جلسھ 

  : اھداف
وش دادن فعال و تکنیک ھای سوال پرسی بحیث گدانستن کار برد مھارتھای ارتباطی و مشغلوی بازمانده محور مانند 

 بخشی از مھارتھای بازمانده محور  

  :فعالیتھا

  وش دادن فعالگرفی مع: تمرین  . ۴.١.٣

  کاله با یا بدون : تمرین. ۴.٢.٣

  سوال پرسیدن وش دادن فعال وگتکنیک ھای : لکچر. ۴.٣.٣

  مشق نمودن مھارتھای ارتباطی: تمرین. ۴.٣.۴

 ارتباطات کنید، نکنید: تمرین . ۴.٣.۵
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  :ی ھاگآماد
  .۵.٣.۴تمرین 

روی ھر کارت یک جملھ  از مصاحبھ ھای  کنید نکنید را نوشتھ نمایید،  کھ بھ این ترتیب روی : رهعدد کارت اشا ١٢
 شده اند تمام کارت ھا جمالت مختلف مصاحبھ نوشتھ

  مواد درسی
  وش دادنگوش دادن فعال و قطع کننده ھای گتکنیک ھای :  ٣.٣.۴مواد درسی 

 نکنید  ارتباطات کنید  ۵.٣.۴مواد درسی 

  :مواد ممد
  یک دانھ کاله ٣.٣.۴تمرین 

  یک دانھ توپ ۵.٣.۴نمرین 

 دانھ کارت اشاره ١٢

1 :وش دادن فعالگمعرفی : تمرین ۴.١.٣  
  لپچارت و مارکرف: مواد ممد

  :/ی ھاگاماد

  درست یا غلط؟ :/درسیمواد 

  روپگتمام : روپگاندازه 

 دقیقھ  ٢٠: زمان

 وش میدادند گرا بپرسید کھ لحظھ ایرا مجسم نمایند کھ در انحالت واقعا بھ چیزی  اشتراک کننده .1
 :سواالت رھنمودی .2

ایید؟ ان ممکن نم رفتید با کسی صحبتگبرای شما چھ واقع شده بود زمانیکھ شما تصمیم  -
ری کھ شمامیخواستید با گرانی یا چیزی دیگ، دشواری بوده باشد، نیک مشکل بوده باشد

 ر انرا شریک بسازیدگکسی دی
رانی ھا و گ، ن ونھ احساس کردید ، ترسھا ُگزمانیکھ با ان شخص صحبت کردید چ -

 بود؟رفت چھ گوش خواھد گونھ گار شما در مورد اینکھ  شخص مذکور انرا چافک
رفتید صحبت بان شخص مصون خواھد گچھ کوایف نزد شخص بود تا کھ شما تصمیم  -

 بود؟
 فتھ بوده باشد چھ بودند؟گبعضی چیز ھای کھ ان فرد بشما  -
 وش داده بود؟گونھ میدانستید کھ ان شخص وافعا بشما گشما چ -
 ونھ توضیح مینمایید؟گوش دادن واقعی او را چگشما تجربھ احساس  -

تقاضا کنید تا تجارب خویشرا شریک بسازند، خاطر نشان نمایید کھ باید باید  اشتراک کنندهاز تعداد کمی از  .3
 !تنھا تجاربی را کھ با بیان ان احساس راحتی مینمودند شریک بسازند

 وش دادن فعال بود، اینھا نوعی از احساساتیگتوضیح دھید کھ این حاالت بعضی مثالھای  اشتراک کنندهبھ  .4
 ان  زمانیکھ وی تجارب خویشرا با شما شریک میسازد یرون بکشید گبودند کھ شما  میخواھید از بازماند

 وش دادن فعال جنبھ مھمی از مھارتھای بازمانده محور است گاز شاملی بپرسید چرا انھا فکر میکنند کھ  .5
 

 سواالت باز و بستھ -با یا بدون کاله؟ : تمرین :  ۴.٢.٣

                                                        
1 RHRC Consortium, Communication Skills Training Manual – Facilitator’s Guide, p.19 
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html 
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  لپچارت و مارکرف: مواد ممد

  ری را کھ در دسترس باشد و یا بھ شرایط محلی مرتبط باشد استفاده نمایید گشما میتوانید کاله یا چیز دی :/ی ھاگاماد

  :/درسیمواد 

  روپگتمام : روپگاندازه 

 دقیقھ  ٢۵: زمان

ذارید و  گا بھ شر تان بسواالت ساده بستھ بپرسید و کاله ر اشتراک کنندهیرید، از گیک کاله را بھ دستان خویش ب .1
 .زمانیکھ انرا دوباره دور میکنید سواالت ساده  باز ببرسید

 : ر مثالبطو  -
  )ذاریدگکاله را بھ سر ب -یک سوال باز( ویید شما دیشب کھ بخانھ رفتید چھ کردید؟ گبمن ب

  )کنیدکاله را از سر تان دور : یک سوال بستھ ( ایا شما حین وقفھ غذای چاشت تان را خوردید؟ 
ذاشتن و از سر کسشدن کاله وجود گرا بپرسید کھ چھ تفاوت میان سواالتی کھ در اثنای بسر  اشتراک کننده .2

 )رھنمایی کننده–سواالت باز و بستھ ( داشت  حرف ھای کلیدی را در دو ستون یاداشت نمایید 
 

  یعنی رھنمودی را توضیح نمایید–فرق میان سواالت باز و بستھ : مثال
االت باز معموال طوالنی تر است، این جوابات بلی یا نی نیستند، سواالت باز جواب سو -

 .معموال جواب دھنده را رھنمایی نمیکند
سواالت رھنمایی کننده کمک کننده نیستند زیرا اینھا خاطر نشان میسازند کھ کھ جواب  -

ور مشخصی در کار است، اینھا معموال حرف را بھ دھن جواب دھنده قرار میدھند بط
ی بطور خاص در کار گشان را دادید، خاطر نشان میکند کھ جن گمثال شما جواب جن

بعوض اینکھ پرسیده شود شما چھ کردید؟ کھ خاطر نشان نمیکند کھ در انجا عمل . است
رفتن معلومات گدر کار بوده کھ قربانی باید میکرد، بعوض اینکھ )گمثل جن( خاصی 

 .از فرد در مورد اینکھ چھ واقع شد
 

 :بپرسید اشتراک کنندهاز  .3
 

 کدام سبک سوال کردن برای استخراج جوابات حقیقی و مکمل بھتر است؟ -
 گر سواالت ذیل باالی بازمانده تحمیل شود؟ ایا شما ھم پاسخ جنگچھ واقع خواھد شد ا -

 اه کردید؟ شما خفھ یا قھر استید؟گرا دادید؟ ایا بشما بطرف او بھ یک طریق معین ن
-  

  : ازید کھبر جستھ بس
 

بخاطر اینکھ سواالت باز جواب دھنده را بھ جواب دادن رھنمایی نمیکند بنا برای دریافت  -
 جوابات حقیقی و مکمل خوب استند

سواالت رھنمایی کننده یا  بستھ بھ اسانی میتواند بھ شکل مالمت شدن بازمانده ھویدا  -
 رددگ

 

 

 پرسیدنوش دادن فعال و سوال گتکنیک ھای : لکچر .  ۴.٣.٣
  فلپ چارت و ماکر –دانھ چوکی برای نقش بازی  ٢: مواد ممد

  :/ی ھاگاماد

  وش دادن فعال و توقف دھنده ھای آنگتکنیک ھای  ٣.٣.۴ :/درسیمواد 

  روپگتمام : روپگاندازه 
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 دقیقھ ۴۵: زمان

رش فعال و استفاده از مھارتھای گوش دادن معمولی است، این یک نگوش دادن فعال بیش از گتوضیح بدھید کھ  .1
ر نیز وجود دارد کھ میتوانند گذشتھ از استفاده سواالت باز تعداد زیادی از تکنیک ھای دیگ. خاص را ایجاب مینماید

 وش دادن و سوال پرسیدن در روش بازمانده محور کمک کنندگبھ 

شخص داوطلب بنشینید و از بپرسید کھ  در مقابل. یکنفر را بکل داوطلب جھت اشتراک در نقش بازی دعوت نمایید .2
فتنش با گاطمینان داشتھ باشید کھ شخص داوطلب قصھ ایرا اتنخاب کند کھ حین . یک قصھ شخصی خویشرا بیان کند

 ر ضرورت بود شما از قبل انرا بحث کنیدگا. ران احساس راحتی نمایدگدی

شما ھمچنان میتوانید توقف . ذاریدگبھ نمایش ب وینده قصھ پیشکش مینمایدگروش ھای را  کھ حمایت و کمک را بھ  .3
 )را برای مثال دادن بینید. ٣.٣.۴مواد درسی .( وش دادن را نیز بھ نشان دھیدگدھنده ھای 

فتن قصھ  گکدام مداخالت برای . ونھ احساس میکندگبعد از چند دقیقھ توقف نموده و از فرد داوطلب بپرسید  کھ او ج .4
 بودند کمک کننده  یا کمک نکننده

ونھ گیکجا بنویسید، ، مشخص بسازید چ اشتراک کنندهوش دادن فعال و سوال پرسیدن را با گلیستی از مھارتھای  .5
 .)٣.٣.۴مواد درسی ( این تکنیک ھا میتواند برای بازماند ھا کمک کننده باشند ؟ 

تن قصھ اش بھ طریقھ فگعناصریکھ ممکن شخص را از : وش دادن را بسازیدگری از توقف دھنده ھای گلیست دی .6
 )مواد درسی ( یری نماید گوش نمودن فعال شما جلوگخوب باز دارد و یا از 

 را توزیع نمایید ٣.٣.۴مواد درسی  .7

 : خالصھ بسازید با پافشاری بر اینکھ .8

شما خود ضرورت بھ میل برای شنیدن دارید و . رش خوب، دانش و مھارت را ایجاب مینمایدگوش دادن فعال نگ
در مورد فرد بازمانده ایکھ میخواھید او را بھ طریق بازمانده محور ) مانگحدس و (ھر نوع فرضیات  ضمنا از

  .بشنوید و ان مھارتھا را در وی استفاده نمایید دوری بجوید

شما نمیتوانید در یک شب استاد مھارتھای ارتباطی شوید، ایجاب مینماید مشق و تمرین  -
مھارتھای ابتد ایی را پیشکش می نماید، این شما را در بیشتر نمایید آین اموزش منحصرا 

 طول یک شب مشاور نمیسازد
 

 

  دانستھ شود خوب است2

  :وش دادن فعال را بخاطر داشتھ باشیدگمالحظات اساسی 
  وش دادن فعال را بکار ببریدگتکنیک ھای غیر کالمی  -
  بکار ببرید ر بیان نمودن راگدی عبارتھ بجمالت خالصھ سازی و  -
  از مشاجره و نظر دادن بپرھیزید -
  کوشش کنید دست و پاچھ نشوید -
یرد کھ شما در قدم ھای بعدی چھ گی میگوید تا اینکھ فرض میکند  یا امادگتمرکز بیشتر باالی فرد کنید کھ چھ می -

  فتگخواھی 
  بیدار، دقیق و توجھ دار بمانید -
 بدھیدوقت ) سکوت نمودن(برای فکر کردن و خاموشی   -
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 مشق نمودن مھارتھای بکار اندازی:تمرین ۴.٣.۴
  فلپ چارت و ماکر –دانھ چوکی برای نقش بازی  ٢: مواد ممد

  :/ی ھاگاماد

  وش دادن فعال و توقف دھنده ھای آنگتکنیک ھای  ٣.٣.۴ :/درسیمواد 

  روپگ ٣: روپگاندازه 

   ساعت  ١: زمان

  : خوب است دانستھ شود3

روپ ھای دارای تجربھ کم کار با گانتخاب اول  برای .  رددگروپ عیار گاین تمرین باید بھ سویھ و تجربھ 
روپ دارای قدری تجربھ یا تجربھ وسیع کار با بازمانده ھا گبرای میتواند برای  ٢ان بکار میرود، انتخاب گبازماند

ان را داشتھ باشند شما میتوانید انتخاب اول یا گزماندروپی کھ تجربھ مختلط کار با باگدر صورتیکھ  شما بھ . باشد
  ذار شویدگوا اشتراک کنندهر بکار ببرید یا چانس انتخاب را بھ گدوم  را با ھمدی

  : ١زینھ گ

  روپ تقسیم نماییدگروپ را بھ سھ گ

  .وش دھنده، جواب دھنده و مشاھده کنندهگ: ھر فرد را بھ نقش ھای متفاوت مامور بسازید

: برای مثال غذا( یرند گدقیقھ بھ بحث ب ١٠-۵بخواھید تا یک موضوع عادی را برای روپ گاز  .1
چھ غذای را حاال نوش جان نمودید؟ و چھ تفاوتی این غذا با غذایکھ  در طفولیت میخوردید 

 )دارد
 وظیفھ بدھید .2

  جواب دھنده یک قصھ شخصی خود  را روی یک موضوع بیان مینماید

  کند تا قصھ خود را بھ بھترین وجھ ممکن بیان نماید وش دھنده باید وی را کمکگ

وش دھنده استفاده مینماید و حرکات بدنی  ایکھ جواب دھنده از خود گمشاھده کننده در مورد تکنیک ھایکھ 
  وش دادن میشود نیز یاد داشت مینمایدگنشان میدھد یاداشت مینماید و ھمچنان او چیز ھایرا کھ سبب توقف 

بصدای ( دقیقھ بھ پایان برساند  ١٠-۵روپ مصاحبھ خود را بین گمایید کھ ھر وقت را مالحظھ ن .3
 )وید وقت تمام شدگبلند ب

وش گمکالمھ پایان یافت مشاھده کننده باید مالحظات خود را بھ شکل سازنده ان با  زمانیکھ .4
 ان شریک بسازد گدھند

تجربھ این مکالمھ شریک ان در عین حال میتوانند نظریات خود را در مورد گجواب دھند .5
ویند؟ چھ چیزی  مشکل بود و جھ چیزی گچھ چیز  انھا را کمک کرد تا قصھ خود را ب( بسازند

 )کمک کننده نبود
  

شما در چوکی خود زیاد حرکت میکردید کھ بھ من احساس اینرا کھ من باید قصھ خود را بھ بسیار : مثال برای
  ویم ؛گسریعت ب

روپ عوض نمایند، بنا ھر کدام میتوانند رول گی خود را در عین باید نقش ھا اشتراک کننده .6
 وش دھنده، سوال کننده و مشاھده کننده را بازی نمایندگھای 

 توسط جمع شدن دوباره در گرّوپ کالن جمع بندی خالصھ نموده و مختصرا چمع بندی نمایید .7
  

  :شما میتوانید بحث کنید 

                                                        
3Adapted from UNFPA Myanmar PSS and GBV training. 
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 چھچیزھایراگوشدھندھمشکلیافت  
 چھچیزیھایرامشاھدھکنندھبحیثمشکلمعمولمالحظھکرد  
 جوابدھندگانچھاحساسنمودند؟زمانیکھایشانبجایسواالتبازسواالتبستھپرسیدھشدندیاگوشدھندھچیزیرافر

 ) حدسوگمانزد(  ضنمود
  
 .ست مھارتھای گوش دادن فعال و توقف ئھنده ھای گوش دادن رجوع نمایدیباره بھ ل دو .8

  
  : ٢زینھ گ

  .زینھ اول استگپروسیجر اجرای این تمرین ھمانند 
نقشی بازی ایرا تنظیم  اشتراک کنندهرفتن یک موضوع عادی، گبھر حال، بعوض بھ بحث 

  :میکنند کھ در آن
 جواب دھنده نقش یک بازمانده را بازی مینماید -
قابلھ، نرس، ( ی مسلکی خود دارد بازی مینماید گوش دھنده نقش ایرا کھ وی در زندگ -

 ......)اجتماعی، کارمند صحی جامعھ - داکتر طب، مشاور روانی
وش گزینھ اول را دارد بر عالوه توجھ روی تاثیر سواالت گمالحظھ کننده نقش مشابھ  -

 میدھد بازمانده نیز بخرج/ مصاحبھ شونده دھنده باالی
  :طور مثال

  یشتر راحت بھ نظر میرسید؛بازمانده ب –فت کھ بازمانده نباید مالمت شود گوش دھنده گ؛  
بازمانده بخش ھای مھم  –وش دھنده عجلھ نمود تا سوال نماید گ، ؛ بھ مجردیکھ خاموشی واقع شد 

  ذاشتگفتھ گقصھ خود را نا 
  

  رفتھ میشودگار گونھ مھارتھای بازمانده محور بگکھ چمشاھده کننده باید مالحظھ نماید 
  : طور مثال

  تنھا معلومات ارایھ می نمایدگوش دھنده نصیحت نمیکند، 
  زینھ ھا انتخاب نماید گکھ بین  میدھد وش کننده بھ بازمانده این چانس راگ
  وش دھنده از بازمانده برای اخذ رضایت پرسیدگ
  

  

  

  !خوب است دانستھ شود

  :زینھ دوم را انتخاب نمودیدگر شما گا

  رازداری را رعایت مینمایند زمانیکھ انھا یکی  اشتراک کنندهاطمینان حاصل کنید کھ
یا  اشتراک کننده. ی خود را در تمثیل نقش بیان مینمایندگذشت ھای زندگاز سر

را کھ نقش بازمانده را بازی نمودند و نام اصلی شانرا حین نقش  اشتراک کنندگان
 . دبازی بخاطر ایجاد فاصلھ بیشتر بھ این نقش استفاده ننمودند تشویق نمایی

  اشتراک روپی را برای چانس دادن بھ گاطمینان حاصل نماید کھ شما پرسش ھای
جھت  ارایھ نظریات شان در مورد تجربھ بازی نمودن نقش  بازمانده یا بکار  کننده

 یری مھارتھا با بازمانده شریک بسازد گ
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 ارتباطات کنید و نکنید: تمرین  ۴.٣.۵

  شاره ، یک توپکارت ا: مواد ممد

  .نوشتھ نمایید نکنیدو  کنیددانھ کارت اشاره را اماده نمایید، روی ھر کارت  ١٢ :/ی ھاگاماد

  ارتباطات کنید و نکنید ۴.٣.۵ :/درسیمواد 

  روپگ ٣: روپگاندازه 

  دقیقھ ۴۵: زمان

  

روپ تقسیم نماید کارت ھای اشاره را کھ ترتیب نموده اید توزیع نمایید، ھر کدام این کارت گرا بھ سھ  اشتراک کننده .1
مواد (  کارت بدھید  ۴روپ گبرای ھر . ھا در خود نوشتھ ھای متفاوت برای مصاحبھ کنید و نکنبد را دارا میباشند

 )را ببینید ۴.٣.۵درسی 
 ھ و یک توپ را در وسط اتاق قرار بدھندنجی از اتاق رفتروپ را ھدایت دھید کھ بھ یک گگھر  .2
ر گثٍانیھ  بشکل تمثیل نقش یا بازی دی ٣٠روپ ھا بخواھید کھ ھر کارت را در ظرف گُی از  گبعد از چند دقیقھ اماد .3

ویند کھ کنید است یا گیرند نگاینھا فقط جملھ روی کارت را بخوانش ب.....) بطور مثال رسم کشیدن( پریزنت نمایند 
 نکنید

زمانیکھ ایشان جواب  یگر حدس میزنند کھ چھ معنی میدھدنکنید پیشکش میشودگرّو ھای د/ باریکھ یک  کنید ھر  .4
درست را میدانند بھ طرق وسط اتاق رفتھ تّو را میگیرند و جواب را بصدای بلند میگویندو شخصی کھ جواب را بلند 

 د استمیخواند اینرا نیز استدالل مینماید کھ چرا این کنید یا نکنی
تمام کارت ھا را بخوانش بگیرید، در خاتمھ گروپی کھ بیشترین جواب ھای درست را دارد بازی کنید نکنید را برنده  .5

 میشود
مثال ھای دیگری  اشتراک کنندها کنید کھ اسمو نکنید ھا را خالصھ نمایید و تقاض ھاتمام کنید  ۴.٣.۵مواد درسی  .6

 دارند کھ درین تمرین ذکر نشده باشند؟ 
  
  

 مشق کارمندان مسلکی مراقبت ھای صحی: ٢بخش 

  

  مشق ارتباطات بازمانده محور، مراقبت ھای صحی: تمرین. ۴.۴
 

  کارت ھای اشاره : ممدمواد 

  شما ممکن است ھر داستانی داده شده را برای ارایھ  وضعیت استفاده کنید :/ ی ھاگآماد

 مشق ارتباط بازمانده محو: مواد درسی

  روپگروپ و سھ گتمام : روپ گسایز 

 ساعت ٢: زمان
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 ارتباط و مھارتھای بازمانده محور:  ۴مادیول 

 گردرھنمای شا
  

    مھارتھای بازمانده محور: ۴.١.٢مواد درسی  -۴.١جلسھ 

  شده است practiceان شامل گبا استفاده از مھارتھای بازمانده محور ، اساسات رھنمودی برای کمک بھ بازماند

  :اساسات رھنمودی و کتبی مھارتھای بازمانده محورمرور 

 
 آساسات رھنمودی  مھارتھای بازمانده محور 

 یریدگامنیت بازمانده را در نظر ب: 
o جریان رد یا و جندر بر مبنی خشونت آمد پیش یک از بعد بازمانده یک ممکن کھ امنیتی تھدیدات از ھمیشھ 

 ھا ارزیابی و مکالمات ھا، مصاحبھ تمام باشید اهگا است مواجھ ان ھبر جندر ب مبنی خشونت حالت یک وقوع
 دھید انجام مصوون ھای جا در را

o ایا( نمایید کوشش بازمانده مصوونیت ارزیابی در میدھد اجازه شما کاری زمینھ و موقف ایکھ اندازه بھر 
  ) خواھدشد؟ مواجھ مرتکب با دوباره بازمانده ایا دارد، رفتن برای مصون جای بازمانده

o راه اندازی نمایید بازمانده مصوونیت درباره مشترک ارزیابی یک  
o بسازید اهگا را خود دھی رجعت برای دسترس قابل ھای زینھگ تمام مورد در  
o رگدی بخشھای ساختن دخیل بشمول(  شوید مطمین بازمانده مصوونیت از تا یریدگب تدابیر ممکن، صورت در( 

از مصوونیت  .1
فزیکی 

)/ ھا(قربانی
بازمانده 

) انگبازماند(
اطمینان 

 حاصل کنید
 

 

 
 از تامین رازداری اطینان حاصل کنید 

o ران شریک نسازیدگذشت بازمانده را با دیگسر 
o ر شما ضرورت دارید تا معلومات رابا یک فرد مسلکی بغرض رجعت دھی شریک بسازیددر اگ

 یرد و برای ان از قبل رضایت داده باشدگبر میصورتیمیتوانید کھ بازمانده بداند چھ مطالبی را در 

 رازداری .2
 را تضمین

 نمایید
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  بھ خواستھا، نیازمندی ھا و ظرفیت ھای بازمانده احترام نماید 
o ھر اقدامی را کھ شما اتخاذ مینمایید باید توسط خواستھا، نیازمندی ھا و ظرفیت ھای بازمانده سمت دھی شده باشد 
o  اجتماعی ھمچنان نیاز ھای -نیازمندی ھای طبی و روانی: معلومات بازمانده دسترسی داردمطمین شوید بازمانده بھ

 اموزشی و نیازمندی ھای قضایی
o بھ ظرفیت و توانایی بازمانده برای سازش با چیزیکھ با وی واقع شده احترام نمایید 
o  زینھ مورد نظر گاو این حق را دارد کھ اه شد گزینھ ھا در قسمت حمایت و رجعت دھی اگبعد از اینکھ بازمانده از تمام

 خویش را کھ میخواھد انتخاب نماید
o  بھترین منافع طقل باشد و اطفال باید قادر باشند تا در ھر نوع تصمیم گیری برای اطفال ، نخستین توجھ باید باالی

زمانیکھ  تصمیمی را  حال  کاھالن باید سن طفل و ظرفیت ھای او رامربوط بھ زندگی شان شرکت داشتھ باشند، بھر 
 مطابق خواست خود باالی او میگذارند در نظر داشتھ باشند

 بازمانده را  با حرمت گذاری  تداوی کنید 
o   از باور مندی خود نسبت بھ او مطمین سازید، کھ شما داستان بازمانده را زیر سوال نمیبرید و او را مالمت نمیکنید، و

 دشما بھ محرمیت او را احترام میگذاری
 نگرش حمایتی را رعایت نمایید: 
o  بھ بازمانده حمایت ھیجانی فراھم نمایید ، حساس بودن خویشرا نشان دھید، فھمیدن و دلبستگی بھ نگرانی ھا و داستان

 بازمانده و بھ انچھ گوش میدھید 
o نگرش مراقبتی خویشرا نگھدارید، صرف نظر از نوع مداخلھ ایکھ عرضھ مینمایید. 
 مایید و توقعات را مدیریت نماییدمعلومات فراھم ن: 
o  در مورد خدمات موجوده و کیفیت آن بھ بازمانده معلومات فراھم نمایید تا گزینھ مورد نظر خویشرا انتخاب

 نمابند
 

o  جک نمایید کھ ایا بازمانده تمام معلومات شما را کامال فھمیده، و در صورتیکھ ضرورت  باشد محتویات معلوماتی
 زمان مطابق ظرفیت بازمانده عیار نماییدخویشرا در ھمان 

o  اگاه باشید زمانیکھ یک بازمانده داستان خویشرا بھ شما بیان مینماید بشما نھایت اعتماد نموده و ممکن است توقعات بلند
 در رابطھ بھ اینکھ شما بھ او ھر چھ میتوانید کمک کنید داشتھ باشد

o د کھ بھ بازمانده پیشنھاد مینمایید واضح و روشن باشیدھمیشھ در مورد نقش و نوعیت حمایت و معاونت خو 
o ھرگز وعده چیز ھایرا ندھید کھ از عھده ان نمی ببرایید 
o ھمیشھ بازمانده را بھ خدمات در خور و مناسب رجعت دھید 
o ھمچنان محدودیت ھای انچھ را شما میتوانید نیز رعایت و احترام نمایید 
  مطمین شوید) ھمراھان( از رجعت دھی و داشتن پایواز: 

o  اقتصادی و قضایی -اجتماعی- روانی -طبی( اطمینان حاصل کنید کھ شما اورا از گزینھ ھای رجعت دھی (
 و خدمات موجوده ھمراه با کیفیت و مصونیت آن خوب آگاه کرده اید

o بازمانده را از موجودیت این گزینھ  ھا اگاه کنید 
o  خور دسترسی داردمطمین بسازید کھ بازماندھبھ خدمات در 
o  کھ شخص حمایتی و قابل  -را در طول پروسھ در نظر داشتھ باشید) ھمراھان(امکانات موجودیت ھمراه

 کسیکھ  از پروسھ ھمراھی بازمانده بھ خدمات مختلف اگاه  است. اعتماد وجود دارد 

بھ خواستھا،  .3
حقوق و وقار 

قربا/بازمانده
نی احترام 
نمایید و 
بھترین منافع 

را اطفال 
زمانیکھ 

تصمیمی را 
روی 

مجموعھ ای 
از تدابیر 
برای وقایھ 
یا پاسخ بھ 
یک واقعھ 
خشونت مبنی 

بر جندر    
یرید  در گمی

نظر داشتھ 
 باشید

  تداوی نمایید،) حوادث( ھر بازمانده را بھ طریقھ محترمانھو مجزا از جنس،  پس منظر، نژاد قوم یا شرایط حادثھ 
o  مساویانھ تداوی کنیدتمام بازمانده ھا را 
o  خود داری نمایید) فرضیات( مان ھا گدر مورد داستان و یا پس منظر بازمانده از حدس و 
o اه باشید گاز تعصب و نظریات شخص خود تان در مورد جندر، خشونت مبنی بر جندر، خشونت جنسی، ا

 ایندان را تداوی میکنید نفوذ نمگذارید راه ھای را کھ شما بازماندگو انھا را ن

از عدم  .4
تبعیض 

 مطمین شوید
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 :مھارتھای بازمانده محور مھم اند .1

o برای محافظت بازمانده از اسیب ھای بیشتر 
o ر چیزی کھ گبشمول ا( رانی ھای خویش را بیان نمایدگبرای مھیا نمودن فرصت برای بازمانده تا ن

 بدون فشار) واقع شده بخواست انھا بوده 
o انتخاب و جستجوی کمک ، در صورتیکھ خود بخواھندان در قسمت گمعاونت بازماند 
o از طرف جامعھ و یا (ان از نتایج عکس العمل ھای منفی گبرای مقابلھ با ترس ایکھ بازماند

 دارند و یا توسط انھا بخاطر خشونت پیشامده مالمت شوند) خانواده
o انگاجتماعی برای بازماند-برای فراھم نمودن خدمات ابتدایی روانی 
o رداندن دوباره کنترول بازمانده ، کھ او از سبب وضعیت ناسشی از خشونت آنرا از دست گبرای بر

 داده
  مھارتھای بازمانده محور باید توسط ھر کسیکھ در تماس با بازمانده است صرف نظر از نقش شان در

 .کسانیکھ در تماس با بازمانده میبشاند-جامعھ یا موقف ھای شغلی استفاده شود
  :اه ساختنگاندرز دادن و اتفاوت میان 
این ھمچنان این معنی . ونھ کندگویید کھ اجراکند و چگبھ معنی اینست کھ شما انچھ را فکر مینماید بھ فرد میاندرز دادن

اندرز دادن بازمانده محور نیست زیرا کھ شما نمیدانید کھ ایا . را نیز میدھد کھ شما نظریات شخصی خویش را میدھید
بکارگیری نگرش بازمانده محور  در مورد توانمند ساختن بازمانده جھت تصمیم گیری . شخص میدھیداندرز درست بھ 

  توسط خود وی برای زندگی خودش میباشد
گفتن بھ کسی کھ چھ باید بکند کمکی برای پیگیری و فھمیدن انتخاب او نمیکند؟ یک بازمانده ممکن احساس کند کھ شما بھ 

  او بگویید کھ چھ کند او گوش نمیدھید اگر شما بھ
  

ھ باید بکند ک تصمیم اگاھانھ  در مورد اینکھ چبھ معنی گفتن حقایق بھ کسی است بنا وی میتواند یاگاھی دادن
اگاھی بازمانده محور است زیرابازمانده را توانمند میسازد تا باالی انتخاب ھای خود کنترول داشتھ . بگیرد
  بھ نظریات و قضاوت ھای بازمانده احترام مینماییداین ھمچنان نشان میدھد کھ شما . باشد

  اگاھی باید بھ اساس سن و ظرفیت فرد عیار شده باشد
 

  تخاب و رضایتنرازداری، حق برای ا:  ۴.٢.١مواد درسی  -۴.٢جلسھ 
  رازداری، حق برای انتخاب و رضایت عناصر قاطع مھارتھای بازمانده محور استند

  :رازداری
  بھ معنی اینست  ی رازداریایفایکار مینمایند، مبنی بر جندر   ان خشونتگبرای ھر کسیکھ با بازمانده

با ھیچ کسی بدون اجاره ) تاریخچھ، ھویت( کھ شما نمیتوانید ھیچ معلوماتی مربوط بھ بازمانده را 
 شخص شریک بسازید

  رازداری ھمچنان بھ معنی اینست کھ ھیچکس بجز از عرضھ کننده موظف مراقبت ھای صحی  ایفای
ذارش تحریری و گ( بھ ارقام و معلومات طبی مربوط بھ بازمانده بدون اجازه خودش دسترسی ندارد 

 شود ساختھ شریک گذارشگرانبھ این معنی است کھ معلومات مربوط بھ بازمانده نمیتواند با ). غیره

 بدون اجازه بازمانده) پایوازان( ران  اخبار، با مسوولین دولتی، یا حتی با سایر اعضای خانواده یا مراقبین گذارشگ 

  یا خشونت بیشتر را منحیث نتیجھ جستجوی کمک تجربھ / کھ بازمانده تھدیدات بیشتر و رازداری تضمین میکندایفای
 نخواھد کرد 

 حساس روز افزون مصوونیت را بھ بازمانده میدھد، زمانیکھ برنامھ ھا رازداری یک از عناصر اساسی است  کھ ا
ان حین بیان اینکھ با انھا چھ وافع شد احساس راحتی میکنند، بنا بران گرازداری را رعایت مینمایند ، بیشتر ازماند

 ١رفتن کمک ادامھ بدھند گانھا قادر میشوند بھ 

 خشونت مبنی بر جندر رازداری را میشکنانند، یا زمانیکھ یک مرکز ان گزمانیکھ یک برنامھ خدمات برای بازماند
ان میتواند بھ دسترس افراد گصحی قادر نیست ریکارد ھای خویش مصون حفظ نماید، معلومات مربوط بھ بازماند

. ، نتیج و پیامد ھای آن میتواند ویران کننده باشندرفتگر معلومات بدسترس مرتکبین قرار گا. یردگغلط قرار ب



16 
 

ان مراقبت ھر دو در معرض خطر ھای مزید قرار گان و عرضھ کنندگزمانیکھ رازداری شکستھ شد، بازماند
 یرند گمی

 
 استثناات ممکنھ :4

 مظنونیت بھ سو استفاده  یا غفلت اطفال 
، درینطوری شما ممکن مسوولیت داشتھ باشید تا واقعات سو استفاده یا غفلت اطفال را راپور بدھید -

 ونیت طفل با اھمیت تر از رازداری استحاالت مصو

 شرایط اضطراری تھدید کننده حیات  
ی بازمانده یا سایر افراد در مخاطره است، شما باید معلومات را پخش نموده و گدر حاالتی کھ زند -

ر فرد دارای افکار یا اقدام بھ خودکشی داشتھ باشد، و یا بصراحت اعالم کرده گمثال ا( اقدام نماید
 )ر را اسیب خواھد رساندگکسی دی یگکھ زند

اجتماعی میتوانند معلومات مربوط بھ -کارمند عرضھ کننده مراقبت ھای صحی و مشاورین روانی -
یک واقعھ را با ھمکاران، جھت دریافت مشوره ھای تخنیکی و یا در زمینھ ھای نظارتی شریک 

 و این موضوع باید از ابتدا بھ بازمانده توضیح داده شود. بسازند
 

                                                        
4RHRC Consortium, Communication Skills Training Manual – Facilitator’s Guide, p.50. 
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html 
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 پخش معلومات –رضایت 
 بطور مثال با ( ران است گرفتن رضایت بھ معنی اجازه بازمانده برای شریک ساختن معلومات در مورد وی با دیگ

 رضایت) = سازمان گخدمات رجعت دھی، و یا مانیتورن

 پخش معلومات)) = شروع یک آزمایش طبی/ مانند سازماندھی رجعت دھی یا ( اخذ اھتمامات ، و یا 

 ات، مکالمات، ارزیابی، مصاحبھ آزمایش برای دادن رضایت جھت اجرایان گنوع شرایطی نباید بازماند  تحت ھیچ
 ان حق دارندگبازماند کھبل. داده شودفشار  ر کھ وی خود را با اجرای ان راحت احساس نمیکند، گو یا مداخالت دی

بطور مثال، در جریان اجرای ( یرندگکھ در ھر مرحلھ از مداخلھ کھ خواستھ باشند تصمیم بھ قطع یا توقف آن ب
 )آزمایش ھای طبی

 فارم ر  گ، و یا در بعضی اوقات کارکنان حقوق بشر، بازرس ھا یا افراد دیان مراقبت ھای صحیگم کننده ھفرا
رسما موافقت یا عدم موافقت ( ن امضا بھ این فورم بازمانده میتواندذاشتگکھ توسط . را استفاده خواھند کرد رضایت
ر و غیره تایید نماید، گبا یک معاینھ فزیکی ، دریافت ادویھ، شریک ساختن معلومات با سازمان ھای دی) خویشرا

 داده شود) ونھ شریک، ذخیره یا انتشار داده شودگفارم بوضاحت توضیح خواھد داد  کھ معلومات چ

 ک بازمانده برای شریک ساختن معلومات رضایت نمیدھد درینصورت تنھا معلومات بدون ھویت فرد بھ ر یگا
 ) بطور مثال معلومات عمومی در باره تعداد وافعات( ر شریک ساختھ میشوندگسازمان ھای دی

 فھمد کھ بھ چھ اھانھ صحبت نمودیم، ازینرو بازمانده باید قبل از موافقت خود باید خوب بگما در مورد رضایت ا
حلقھ وسیعی از . اه ساختھ شودگزینھ ھای موجود برای حمایت اگنخست وی باید در مورد تمام . رضایت میدھد

ردد، صرف نظر از باور ھای انفرادی کارکنان صحی جامعھ،کارکنان گان پیشکش گانتخاب ھا برای بازمانده 
 نمایندمراقبت ھای صحی و یا سایر کسانی با بازمانده ھا کار می

 انھ باید از والدین طفل یا مراقبین قانونی و یا خود طفل اخذ میکردگدر صورت واقعھ باشد رضایت ا 

 :انھگعناصر رضایت آ
 ویید با چھ واقع شدهگبھ بازمانده ب 
  تداوی طبی، مصاحبھ( برای وی فواید و خطرات ممکنھ یک مداخلھ را  توضیح دھید(..... 
  ھر بخشی از یک مداخلھ را رد و انکار کندوضاحت دھید کھ او حق دارد 
  وضاحت دھید کھ بھ ھیچ شکلی اعمال فشار نخواھد شد 
 ر بازمانده نخواھد در باره پیشامد مصاحبھ کند، این بھ ھیچ وجھ دسترسی بھ خدمات گوضاحت دھید کھ ا

قضایی یری وی را جھت پیشبرد پروسھ ھای گصحی و یا سایر خدمات را متاثر نخواھد کرد و سھم
 .مربوطھ مسدود نخواھد کرد

  اه کنیدگذارشات حتمی ایکھ باید از تسھیل صحی خود بدھید اگبازمانده را در باره 
 اه نمایدگبازمانده را از اینکھ معلومات مربوط شان در تیم بحث خواھد شد ا 
  فتید فھمیده استگمطمین شوید کھ بازمانده چیز ھای را کھ شما بھ وی 

  

  :حق برای انتخاب
  احساس کنترول دوباره و توانمندی امر  انھ است، زیرا اینگاھیمت جداحق برای انتخاب دارای

خشونت در / ایرا کھ بازمانده در حین وقوع  پیشامد یا در سیر زمان در صورت حوادث متعدد 
 رداند گحال جریان از دست داده دوباره بھ وی بر می

  کدام نوع تداوی، معاینات، یا سایر مداخالت برخالف رفتن تحت گبازمانده نباید بخاطر قرار
یرد، تصمیم برای مراقبت ھای صحی، گخواستش مجبور ساختھ  شود یا تحت فشار قرار ب

مشاوره، کمک ھای قانونی یا سایر مداخالت مربوط بھ ھر شخص بوده و تنھا توسط بازمانده 
  .5رفتھ شودگقانونی  طفل باید  مرد یا در صورت اطفال خود طفل، والدین یا مراقبین/خانم

  این با اھمیت است کھ درین حاالت  بازمانده معلومات بالخاصھ را برای اینکھ بتواند انتخاب
 اھانھ کند دریافت نمایدگا

                                                        
5 Throughout the document, the term survivor will be used.  In the case of children and consent, this 
refers both to the child themselves as well as their parent or legal guardian.   
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 ت  کی ھا یری را نیز دارد کھ کھ چھ در زمان دریافت معلوماگبازمانده ھمچنان این حق تصمیم
یرند و یا سایر خدمات  را دریافت مینمایند، گورد معاینھ قرار میمانیکھ مھمراه شان باشند، و یا ز

 ردندگرعایت ) حتمی( این انتخاب ھا باید 
 

  :مالحظات اخالقی و ایمنی 
ان مراقبت ھای صحی در گصرف نظر از اینکھ خشونت مبنی بر جندر تاسس کرده یا تنھا مشکوک است ، عرضھ کنند

  :اه باشندگاساسات ذیل اکل تصامیم و اقدامات شان  از 

 از معاونت ھای کھ خالف تعالیم اسالمی و یا رھنمود . ذاریدگھیچوقت بیمار خود را بدون کمک ن
 طبی اسالمی است جھت تداوی شخص نیازمند شفایابی بپرھیزید-ھای اخالقی

  تالش ھا قرار قربانی و کسانیکھ انھا را کمک نموده اند باید در مرکز تمام / مصونیت فزیکی بازمانده
 داشتھ باشد

  تصامیم و . رانیھا باشدگباید یکی از اولین ن) احتمال مدارک سو استفاده( مصوونیت و بھبودی اطفال
 اقدامات باید بر اساس بھترین منافع طفل استوار باشد

  رازداری ھویت بیمار، ریکارد ھای طبی و تجارب مربوط بھ خشونت ھای مبنی بر جندر باید در
 ردندگان مراقبت ھای صحی محافظت گتوسط عرضھ کنند  ھمھ حال

 ان مراقبت ھای صحی باید در تمام حاالت خواست ھا، حقوق، و وقار بیمار را احترام و گعرضھ کنند
 رعایت نمایند

 ان مراقبت ھای صحی انتخاب بیمار را در ھمھ حال احترام و حمایت نمایندگعرضھ کنند 
 ید تمام بیماران را بھ شیوه غیر قضاوتی، توام با دلسوزی و ان مراقبت ھای صحی باگعرضھ کنند

 تفاھم تداوی نمایند
  عرضھ کننده مراقبت ھیچوقت نباید بیمار را بر اساس قوم، نژاد، جنس،مذھب، ثروت، و یا سایر فکتور ھای

 ی و اقتصادی امتیاز دھی کندگفرھن-اجتماعی
  ت کھ بازماند میتواند اختیار کند بھر حال این انتخاب نباید توھین امیز تنھا چیزی اس)  ارتباطات( ترک روابط

 ننده مراقبت تحمیل شودگتوسط عرضھ 
  عرضھ کننده مراقبت باید حد اکثر کوشش خود را برای فراھم نمودن محرمیت بیماریکھ در رنج است

 ) یا احتمال رنج بردن خشونت مبنی بر جندر( بخرج دھد
 ھای خروجی و دخولی مصوون بھ تسھیل صحی اشنا بوده و  عرضھ کننده مراقبت باید با راه

 ضرورت است مطمین شود کھ قربانی خشونت مبنی بر جندر بھ تسھیل صحی دسترسی مصوون دارد

 
  درست یا غلط؟: ٢.٢.۴مواد  درسی  – ٢.۴جلسھ 

ھد کھ اه ساختن بازمانده از یکی از اعضای نزدیک فامیل وی بخواگیک کارکن جامعھ میتواند بدون ا .1
 از وی مراقبت کنند

  )اه کندگاو نمیتواند بدون اجازه بازمانده اعضای فامیل او را ا: ( غلط
ر گوید کھ  برای او بسیار خواھد اگخود ب)دختر(  اشتراک کنندگانمیتواند بھ یکی از ) زن( یک معلم  .2

 .صحبتکنداو میتوانست با یک مشاوردر مورد انچھ وی ازآن رنج میبرد 
وید کھ این برای او بسیار گر نباید بگاه کند، مگزینھ ھای موجود اگرد را از گمیتواند شااو : (غلط

 )بھتر خواھد بود
یک کارکن صحی میتواند احصایھ عمومی در مورد تعداد خانم ھای کھ بھ ارتباط خشونت مبنی بر  .3

را بدون ) دبشمول انواع مختلف خشونت ھای کھ ممکن واقع شون( جندر بھ مشورت امده اند  را 
 ھداردگرضایت بازمانده را ن

  )منام باشند میتواندگتا ھر زمانیکھ  معلومات ھا : ( درست
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یک بازمانده، کسیکھ موافق نیست تمام معلومات را در جریان فاصلھ زود بعد از حادثھ تجاوز جنسی   .4
 از دست میدھد در اختیار قرار بدھد، حق خود را بخاطر متھم کردن و راه اندازی اقدامات قانونی

یرد کسی را متھم گیک بازمانده میتواند ذھن خویش را عوض کند و در ھر زمانی تصمیم ب: ( غلط
  )و بعد از ان مطمینا او ضرورت دارد تا بھ دادن یک سری بیانات موافقت نماید. کند

  
یرد کھ تنھا مراقبت طبی را از یک نرس بدون اینکھ کدام معاینھ ای شود گیک بازمانده میتواند تصمیم ب .5

 یردگفتھ باشد بگو یا تمام تاریخچھ را بھ وی 
یک بازمانده میتواند انتخاب کند کھ تنھا تداوی کند، این در عین حال با اھمیت است کھ ( درست

  )زینھ ھا موجود را کامال فھمیده استگمطمین شوید کھ وی تمام 
یرد زمانیکھ کھ وی در مورد واقعھ با سوپروایزر خود گاز است یک مشاور از بازمانده اجازه بنی .6

 صحبت میکند
ر مشاور در اوایل ھیچ  توضیح بھ بازمانده نداده بود کھ وی قضیھ را در نظارت ھا شریک گا( درست

  )  منامگ( خواھد ساخت 
فتھ گر خون است در مورد امکان  دادن بیان بھ پولیس  گاین بھتر است  در صورتیکھ بازمانده زیاد ج .7

 نشود
  )ر شما مطمین استید کھ بازمانده این معلومات را در قدمھ ھای بعدی حاصل خواھد کردگا( درست 

ر شما مصمم استید کھ این معلومات برای وی خوب نخواھد بود،  بنا بران شما این معلومات گا( غلط
  )را بھ وی نمیدھید

بعد از اینکھ توسط شوھرش لت و کوب شده بشما مراجھ مینماید، زخم ھایش شدید معلوم  یک خانم .8
ر او نمیخواھد شما بھ پولیس بروید، بنا شما ھیچ کاری گی وی را دارید ، مگمیشوند و شما بیم زند

 نمیتوانید
 )یس برویددر صورتیکھ وضعیت برای بازمانده تھدید کننده حیات باشد، شما میتوانید بھ پول( غلط
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  شنیدن ھای کننده نھی و فعال دادن گوش ھای تکنیک. ٣.٣.۴درسی مواد – ٣.۴جلسھ

  :6تکنیک ھای گوش دادن فعال

 

                                                        
6Raising Voices.Rethinking Domestic Violence: A training Process for Community activists.Training 
Manual. 
RHRC Consortium, Communication Skills Training Manual – Facilitator’s Guide. 
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html 
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 ھستم و این چیزی است کھ من برای شما کرده میتوانم....... من (شنھاد نمودن معلومات پی( ...... 

  آیا میخواھید کھ در مورد انچھ " مورد چھ چیزی میخواھید صحبت کنیم؟ در( سواالت وسیع پرسان کنید
 )برایتان واقع شده برایم بگویید؟

 سواالت باز بپرسید 

  فرد را تشویق کنید انچھ را واقع شده توضیح یا تصریح کند بدون اینکھ وی را مجبور بھ گفتن بسازید  )
شما بار دیگر توضیح داده میتوانید؟ منظور شما از  منظور واقعی تان چیست؟ این چھ زمانی واقع شد؟ ایا

 ....)ین چیست؟

 پس بنا بر ان  این " تا سخن بھ اینجا رسید؟  چھ سبب شد("ع را پشت ھم بگذارید کوشش کنید توالی وقای
 ")ھمھ واقع شد

  بھ خاموشی در جریان محاوره اجازه بدھید 

  من انچھ را شما گفتید شنیدم" اوه"آه "بلی( " نشان دھید کھ سرگذشت فرد را پذیرفتھ اید(.... 

 توجھ داشتن  خوب .بھ حیث قاعده کلی بھ حرکات مراجعھ کننده حین شنیدن توجھ نموده و متوجھ وی باشید
بھ مراجعھ کننده شما را در موقعیت بھتری برای  گوش دادن بھ ھردو پیام ھای شفاھی و غیر شفاھی  انھا  

 قرار میدھد،  

  :ھستید ندهنک مراجعھ متوجھ بدھید نشان شما کھ دارد وجود دیمتعد ھای راه

o وضعیت: 

a(  وضعیت شما ایجاب مینماید فراخ و باز باشد، بھ این طریق شما میتواند سگنال بدھید کھ شما مایل
 بازو ھای خود را در پیشروی سینھ تان بستھ نگیرید د با مراجعھ کننده در تعامل شویداستی

b(  کننده نگاه کنید، متمرکز بنشینید، بھ پشتی چوکی تکیھ نکنیدمستقیما بھ مراجعھ 

c( بھ چوکی  بلندتر نسبت بھ مراجعھ کننده  ننشستھ یا ھم در پشت میز قرار نگیرید 

o تماس چشمی: 

a(  شما باید تماس ! خیره نشوید کننده مراجعھتماس چشمی دوامدار و پایدار را نگھدارید، مگربطرف
 پایدار خود نشان بدھیدچشمی خود را بخاطر حضور 

b(  عادی باشید و عالقھ مندی خود را با مراجعھ کننده بھ طریقھ معمول خود تان بیان نماید 

o تظاھر چھره: 

مراجعھ کننده مراقب شما و عکس العمل شما در قبال انچھ وی میگوید خواھد بود ، بنا بر آن  -
 !ند  اگاه باشیدایجاب مینماید از معلوماتی کھ تظاھرات چھره شمابھ وی میرسا

 چیزی کھ شما معلوم میشوید با چیزی کھ شما میگویید متناسب باشد -

! شما ھمچنان میتوانید تطابق  مراجعھ کننده را ایینھ ای برای  تظاھرات چھره خود قرار دھید -
بگذارید مراجعھ کننده با دیدن نگرانی در چھره شما ببیند کھ شما تا اندازه ای  احساس آن  دردی 

 ھ وی تجربھ نموده است نموده اید و ممکن اغازی  برای دستیابی بھ ان احساسات باشد را ک

   ویدگذشت خود را میگاین دلیری شماست کھ بھ من سر( بازشناسی بدھید( 



22 
 

  من (در مورد چیزی کھ شما شنیدید یا دیدید بھ او بازدھی کنید،  از فرد تقاضا کنید کھ این مالحظات راتایید نماید
پ است  ؟ عضالت شما سخت معلوم گچھ .... شور میخوردید) جای خود ( شدم کھ شما در چوکیمتوجھ 
 ... )ونھ احساس میکنید؟گریھ دارید، چگشما در مورد چھ فکر میکنید؟، من میبینم کھ شما .... میشوند

  بھ من ( ویی نمایید تا اینکھ انچھ را منظور وی بوده درست فھمیده باشید گوید تکرار یا بازگچیزی را کھ فرد می
ی گی میکنید، شما ذکر کردید کھ شما احساس بیھودگاینطور معلوم میشود کھ ھمین حاال  شما احساس بیچاره 

 .مینمایید

  معلوم میشود کھ شما قھر ھستید( احساسات تانرا را منعکس سازید( 

  ویید؛گید بیشتر در مورد ان بھ من ب؛ میتوان( کاووش کنید( 

 من میفھمم کھ شما باید احساس غمگینی زیاد میکنید( "فی پیشکش نمایید حمایت عاط(" 

  

  :راه گوش دادن موانع فرا
  یک اتاق نارام، قطع شدن جریان کوش گرفتن توسط دیگران( نبود محرمیت یا جای نا کافی( 

 سواالت ھمیشھ جواب دھنده را در وضعیت دفاعی قرار این : پرسیدن سواالت رھنمایی کننده
 )چرا بھ کشی دیگر نگفتید؟ چرا بھ انجا رفتید؟(میدھد و یا ممکن مالمت کننده تبارز کنند 

 در مورد چیزی کھ فرد میگوید حدس بزنید و بعد  از ھر چند جملھ طرف جمع بندی بروید 

  نمانید کھ فرد جملھ خود را تمام کند 

  تون صدا، بھ ان و ( حرکات بدنی غیر مناسب و یا بی خبری از وضعیت بدنی خود استفاده از
اینطرف فرد نگاه کردن، بستھ نمودن بازو ھا، در چوکی خود را اویزان انداختن، و حواس ّرت 

 )بودن

 حتی اگر شما صریحا انرا اظھار ھم نکنید فرد انرا خواھد : پرداختن بھ فرضیات در مورد فرد
کھ او یک بد کاره بوده است، شما : فکر میکنید" این غلطی وی بوده،  : کر میکنید کھف( فھمید ، 

 )چھ انتظار دارید

  صحبت کردن در مورد خود بجای گوش گرفتن  یا پاسخدھی بھ احساسات خود بجای تمرکز باالی
مانیکھ من بسیار قھر شدم ز" با من ھم یک دفعھ ھمین واقع شده بود(" اینکھ گوینده چھ میگوید 

 "...)شما بھ من اینرا قصھ کردید

  نا مناسب فرد) لمس کردن( تماس 

 سایر موارد..... 

 

  ارتباطات کنید و نکنید ھا:  ۵.٣.۴مواد درسی  -٣.۴جلسھ 

  کنید  نکنید

یات انچھ را واقع شده بھ ئبازمانده را مجبور نکنید جز
 :و کندگشما باز

زمانیکھ بازمانده امادگی برای بیان آشکارا و تفصیلی سر 

 :رازداری را رعایت نموده از ان مطمین شوید

 

اگر طفل یا خانمی میگوید کھ او بھ کمک ضرورت دارد  
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 گذشت کھ چگونھ واقع شد نداشت اصرار نکنید  

 

کوشش کنید مکالمھ در جای صورت بگیرد کھ او 
جای شخصی باشد، یا  این ممکن یک. احساس راحتی کند

. ممکن او یک جای دولتی را بخاطر بدنامی ترجیح بدھد
رازداری برای اعتماد سازی و مصونیت بازمانده اساسی 

 است

  :خشونت را خورد یا بی اھمیت جلوه ندھید

جدی نگرفتن سرگذشت بازمانده  نقض اعتماد وی است 
و میتواند بحیث مانعھ در مقابل جستجوی کمک تلقی 

جدی نگرفتن بازمانده بھ معنی قربانی شدن دو باره  .شود
 است

 :تجارب بازمانده را یقینی بسازید و بھ ان باور کنید

احساسات و . بھ بازمانده گوش بدھیدو با ان باور کنید
نیازمندی ھای بازمانده را قدردانی کنید و یگذارید 
بازمانده بداند کھ او تنھا نیست و شما کوشش میکنید بھ او 

 مک کنید ک

بازمانده را بھ خدماتی کھ توام با رازداری و احترام 
  نیست راجع نکنید

گروپ ھای جامعھ باید با ھم کار کنند تا مطمین بشوند  
کھ انھا بازمانده را بھ بخش ھای کھ رجعت میدھند بھ 

) رازدارانھ( انھا ھمنوایی کرده و مراقبت ھای سری 
 عرضھ میکنند 

رجعت دھی نمایید و دسترسی بھ خدمات سطح جامعھ را 
 تشویق نمایید 

برای بازمانده در مورد مراقبت ھای طبی، سایر خدمات 
و نتایج دریافت و عدم دریافت کمک اگاھی فراھم نمایید 
، در صورتیکھ ضرورت باشد معاونت ھای عملی و 

مانند ترانسپورت، تلفون زدن بھ ( موجود را فراھم کنید 
دمات، یافتن کسی برای ھمراھی کردن بازمانده یعنی خ

 )پایواز

 :نیازمندی ھای بازمانده را نا دیده نگیرید

بازمانده را دستور ندھید کھ دو باره بخانھ یا قریھ ای بر 
گردد کھ او میداند کھ برایش مصوون نیست ، یا جایکھ 

  مرتکب او مکررا او را تھدید میکند

 

برای مصوونیت خود برنامھ بازمانده را کمک کنید 
 :بسازد

بزودی ممکن، یقینی بسازید کھ بازمانده  بال فاصلھ در 
معرض  خطر یا قربانی شدن دوباره قرار ندارد، اگر 
مرتکب خشونت در منزل بازمانده قرار دارد، بازمانده 
را کمک کنبد کھ مسکن جایگزین برای خودش پیدا کند یا 

کسی دیگر ( وون بماند بطریقی عمل کند کھ در خانھ مص
این ممکن در شرایط جنگی مشکل ) ھمرایش باشد، 

باشد، اما برای بھیود مصوونیت بازمانده باید جد و جھد 
 گردد

 :بازمانده را سرزنش نکنید

باز چھ کردی کھ بھ " چرا فرار نکردی؟"سواالت مانند 
خشونت مبنی بر جندر " انھا اسیب رسانده باشی؟

قربانی نیست ، این حقیقت را بھ بازمانده ھیچوقت اشتباه 
 بار بار تاکید کنید

 بی انصافی را تایید کنید

، خشونت مبنی بر جندر ناشی ار اشتباه بازمانده نیست
ھر قدر میتوانید کوشش کنید تا بازمانده این مطلب را 

  بفھمد 

 

 :بھ بازمانده نگویید چھ باید کرد

بھ بازمانده  پیشنھاد شما ممکن گزینھ ھا را برای معاونت 
نمایید، و بازمانده را یاری رسانید تا از بین انھا انتخاب 

 کند، مگر شما ھرگز بھ بازمانده نگویید چھ باید کرد

 :بھ بازمانده معلومات فراھم کنید

بازمانده را در مورد اینکھ شما کی ھستید اگاه کنید، شما 
 برای او چھ کرده میتواند، و چھ گزینھ ھای برای

 .چستجوی کمک وجود دارد

 

  7ھ شودتخوب است دانس!

                                                        
7Adapted from UNFPA Myanmar PSS and GBV training. 
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  :مالحظات اساسی را در قسمت گوش دادن فعال بخاطر داشتھ باشید
  

 تکنیک ھای غیر کالمی ارتباط را بکار ببرید •
 از خالصھ سازی و بیان دو باره استفاده کنید و سواالت را تصریح کنید •
 از دادن نظر و جر و بحث کردن خود داری نمایید •
 نباشید) حواس پرت( کوشش کنید ھوش پرک  •
روی انچھ فرد میگوید تمرکز کنید، تا حدس زدن، یا خود را اماده کنید کھ در قدم بعدی شما چھ خواھید  •

 گفت
 سر حال باشید، متمرکز و متوجھ •
 برای فکر کردن و خاموش ماندن وقت را در نظر بگیرید •

 

  مشق وتمرین کارمندان مراقبت ھای صحی:بخش دوم

  مشق م تمرین مھارتھای ارتباطی بازمانده محور: - ۴.۴جلسھ 
  8 :روپگرھنمایی 

لطفا ھر دو ، مرکز صحی مروج و جا ھای دیگر در . سناریو را نقش بازی کنید ٣شما وقت دارید کھ  .1
 یا قربانی خشونت مبنی بر جندر در انجا شناسایی گردد در نظر بگیرید/ جامعھ را کھ ممکن بازمانده 

 
 داستان را کار خواھند کرد 3تمام گروپھا ھر  .2

 
 

ھر نفر نوبت خواھد یافت تا نوبتی ببرای . ھر نفر یک نقش متفاوت را در ھر داستان بازی خواھد کرد .3
یک نقش متفاوت را در ھر دفعھ انتخاب نمایید، بشمول (  عرضھ کننده مراقبت : بازمانده، ب: الف

 ناظر: و  ت) اجتماعی-نرس ، قابلھ ، داکتر و مشاور روانی
 

بازمانده باید سرگذشت خود را سری . ھر بازمانده سرگذشت خود را بیان میکند. فرد اول بازمانده است .4
عاری ازینکھ . خالق باشید و بھ ھر طریقیکھ میخواھید تمثیل کنید. نگھدارد و انرا بھ دیگران افشا نکند

و بعضی دیگر خاموشانھ میگویند بعضی دیگرھم بھ بعضی قربانیان با گریھ . در نقش ھستید یا نیستید
اما ھمھ باید تا حد ممکن بھ شکل واقعی . اینکھ چگونھ میخواھید باشید شما انتخاب کنید –قھر اند 

 .منحیث قربانی یا بازمانده خشونت مبنی بر جندر کھ در جستجوی مراقبت صحی ھست تمثیل کنند 
 

 
عرضھ کننده مراقبت ھای صحی باید با استفاده از . استفرد دوم عرضھ کننده مراقبت ھای صحی  .5

بنا بر ان .  مھارتھای بازمانده محور کھ قبال اموختید کوشش کند تا دریابد کھ با بازمانده چھ واقع شده
اساسات رھنمودی را بخاطر .مراقبت ھای صحی را در صورتیکھ نیاز باشد فراھم کنند  اینھا میتوانند
ننده مراقبت ھای صحی باید کوشش کند تا گوش بگیرد و سواالت باز طرح عرضھ ک! داشتھ باشید

ینیکھ کوشش رھنمودی خشونت مبنی بر جندر را حگوش دادن فعال را تمرین نماید و اساسات . نماید
برای فھمیدن این دارد کھ با بازمانده یا قربانی خشونت مبنی بر جندر چھ واقع شده تا مراقبت دقیق  را 

 د بکار بگیردعرضھ نمای
شما اگر خواستھ .( شما دقیقا در جریان نقش بازی خاموشانھ نگاه خواھید کرد. فرد سوم ناظر است .6

شما میتوانید در مورد تکنیک ھای کھ عرضھ کننده مراقبت ھای ) باشید میتواند با خود یاداشت بگیرید
ننده مراقبت صحی کار میگیرد و یا  در مورد حرکات بدنی بازمانده خشونت مبنی بر جندر و عرضھ ک

وی ھمچنان میتواند بعضی موانع فرا راه شنیدن را اگر مالحظھ نمود . ھای صحی یاداشت نمایید

                                                        
8Partially adapted from: Gender-based Violence Treatment Protocol for Healthcare Providers 
in Afghanistan.Participant Handbook Ministry of Public Health and WHO. Afghanistan 2015 
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مصاحبھ شونده  /بر عالوه او باید متوجھ تاثیر سواالت گوش دھنده باالی گذارش دھنده. یاداشت نماید
 :نیز باشد بطور مثال

" " تی کردمانده بیشتر احساس راحو باز -یستکارمند مراقبت ھای صحی گفت کھ بازمانده مالمت ن" 
بازمانده بخش ھای مھمی  -از انجاییکھ خاموشی واقع شده بود مراقبت کننده عجلھ کرد تا سوال بپرسد

  .از سرگذشت خود را نگفت
در مورد اینکھ عرضھ کنده مراقبت ھای . ناظر ھمچنان مباحثھ را الی ختم ان رھبری خواھد کرد

بعدا نظریات سازنده در مورد اینکھ  چیز ھا . اجرا کرده بود نظریات مثبت بدھیدصحی کار ھای خوب 
مالحظھ کننده باید نظارت کند کھ چگونھ مھارت ھای بازمانده محور . باید بھبود پیدا کنندھارایھ بدارید

  :بکار گرقتھ میشوندبطور مثال
  "رایھ میکردا) اگاھی( گوش دھنده نصیحت نمیکرد اما گوش میداد و معلومات "
  "گوش دھنده برای بازمانده این فرصت را داد تا میان گزینھ ھا انتخاب نماید"
  گوش دھنده رضایت بازمانده را گرفت"
  

بازمانده باید ھمراه دو نفر دیگردر مورد اینکھ وی در زمان بیان سرگذشت خود چگونھ احساس میکرد  .1
؟ چھ چیز ھا کمک مشکل و یا ھم میکرد کمک ششتزمام بیان سرگذ چھ چیز ھا وی را در. بحث نماید

شما در چوکی خود زیاد متحرک بودید، کھ مرا وادار میکرد تا سرگذشت " کننده نبودند؟ بطور مثال 
 ".ھخود را سریع تر بگویم

عرضھ کننده مراقبت ھای صحی باید در مورد اینکھ در زمان شنیدن سرگذشت چگونھ احساس  .2
ایشان مثل این احساس میکردند کھ بازمانده را خفھ ساختھ اند؟ در بین  عصبانی بودند؟ ایا. میکردند

 .ھر سھ بحث کنید
زمانیکھ شما بحث را خاتمھ بخشیدید ، نقش ھا را عوض کنید ، فرد اولی نقش عرضھ کننده مراقبت  .3

 . ھای صحی ، فرد دوم نقش ناظر و فرد سوم نقش بازمانده خشونت مبنی بر جندر را بگیرند
فرد دوم بازمانده خشونت مبنی بر جندر و فرد سوم عرضھ . اینبار فرد اولی اکنون ناظر : کنیدتکرار  .4

 .کننده مراقبت ھای صحی است
بعد ازینکھ تما بحث ھا بھ اتمام رسید، لطفا تسھیل کننده را اگاه بسازید و اماده شوید تا تجارب خویش  .5

 .را در جمع تمام اعضا شریک بسازید
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  رھنمای استاد

  فھد
مداخالت صحت روانی  ظرفیت انھا برای عرضھ انواع مراقبت ھای صحی بلند و بردن جھت کمک کارمندان
- ای اولیھ روانی، حمایت ھای روانیکمک ھ:  بھ سطوح مختلف اجتماعی- و حمایت ھای روانی

  ان خشونت مبنی بر جندرگیری و رجعت دھی بھ بازماندگپی اجتماعیُ - اجتماعی،مشاوره روانی

  :اھداف مشخص
  :بخش، شاملین باید قادر باشند تادر ختم این 

 فھم بیشتر تاثیرات روانی و اجتماعی خشونت مبنی بر جندر 
 اجتماعی بھ سطوح مختلفھ بھ استفاده از - عرضھ مداخالت صحت روانی و حمایت ھای روانی

 مھارتھای بازمانده محور
 یری بازماندهگفھمیدن خطوط زمانی و متغیرات برای پی 
 باید بازمانده رجعت داده شود فھمیدن اینکھ جھ زمانی 
 رددگونھ ظرفیت ھای موجود بھ بھترین شکل ان استفاده گدن اینکھ چیمفھ 
  اجتماعی-یری بعضی تکنیک ھای مشاوره و حمایت ھای روانیگبکار 

  ساعت  11زمان تخمین شده

  :منابع
ر را مطابق زمینھ خود گنمودیم، و  مواد  دیابع اماده اند، ما باالی یک فعالیت متمرکز بھ  اقدام انغور انواع مختلف من

 مان تعدیل نمودیم

 1مشاوره بازمانده: ان خشونت مبنی بر جندرگقدمھ ھای متمم در مدیریت کلنیکی بازماند
 )پریشان( بسیار پر دست و پاچھ ان بعد از یک پیشامد بحرانی و یا قضیھ در حال جریان خشونت گدیده شده کھ بازمانده 

  .ر نسپارندیھ ھای داده شده درین وقت را بخاطبوده و ممکن توص
ان شاکی از خشونت ھای طوالنی مدت مبنی بر جندر زمانیکھ برای اولین بار بھ جستجوی کمک میایند ممکن گبازمانده 

یری گبغرض پیات ھای بعدی ایکھ اب مینماید کھ معلومات را در مالقبنا این ایج ناه نمایند،گنیت و صؤاحساس عدم م
ستند، و قبل از ترک بازمانده ھتھییھ توصیھ و معلومات تحریری استندرد نیز کمک کننده .یرد باید تکرار کنیمگرت میصو

ر بازمانده بیسواد ھم باشد، بعد ھا او میتواند انرا گحتی در صورتیکھ ا( از مرکز صحی یک کاپی انرا برایش بدھید 
  )یش بخواندمورد اعتماد خوبعضی افراد توسط 

  
  ندرانی ھای خود را بیان کگبپرسد و نبرای بازمانده این فرصت را بدھید تا سواالت خود را 

  

 اجتماعی- پیامد ھای ھیجانی و روانی
-تداوی و حمایت ھای روانیان خشونت مبنی بر جندر شامل کمک ھای اولیھ روانُی گمراقبت ھای صحی برای بازماند

ت معمول روانی، استگما و تجرید، سو ند اختالالالت روانشناختی و اجتماعی، مانرجعت دھی برای مشک/ اجتماعی
اگرچھ اعراضمربوط بھ صدمھ روانی ممکن واقع نشود، و یا . استفاده مواد، رفتار ھای پر مخاطره و طرد شدن از فامیل

                                                        
1Adapted from Accompanying Steps in Clinical Management of Rape Survivors Clinical management of 
rape survivors: developing protocols for use with refugees and internally displaced persons – Revised ed. 
© World Health Organization / United Nations High Commissioner for Refugees, 2004. 
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شونت اجتماعی ایکھ در بخش خ-روانیرجعت دھی بھ مشاور برای تمام بازماندگان . ممکن در سیر زمان از بین برود
  گرددمبنی بر جندر کار مینماید پیشنھاد 

اگر بازمانده برای شما گفتھ کھ چھ واقع شده، .  اکثریت بازماندگان تجاوز جنسی بھ ھیچ کسی در مورد رخداد نمیگویند
وی میتواند تاثیر مثبتی در پاسخ دلسوزانھ شما در مقابل اظھارات . این یک عالمھ برای اعتماد وی نسبت بشما است

  شفایابی وی داشتھ باشد

و مطمین .برای گفتن پیشامد مجبورش نسازیدگوش بدھید اما . مراقبت ھای ابتدایی، غیر تحمیلی و عملی را فراھم کنید
بازمانده را مجبور .بخاطریکھ ممکن سبب مشکالت بزرگتر روانی گردد. شوید کھ نیازمندی ھای اساسی اش تامین شده

  نچھ وی بصورت طبیعی شریک میسازد بیان داردآتا تجارب شخصی خویش را پیرامون ) شلھ نشوید( نسازید

ی برای رفتن دارد، و یا کسی قابل اعتماد وی میتواند وی را زمانیکھ تسھیل صحی را نصؤبازمانده را بپرسید کھ جای م
 .ای دریافتن کسی برای وی باید تالش صورت گیردبر. نی کھ برود نداردصؤاگر او جای م. ترک مینماید ھمراھی کند

مایند ، اما از ن ، اگر بازمانده بستگانی دارد کھ وی را مراقبت میھرست نماییدرا برایش فسکتوری  ینت ھای چندمعاون
 عھده فعالیت ھای روزانھ خود بھ نسبت صدمھ وارده  بر وی برآمده نمیتواند ، تدابیر محافظتی برای بستگان وی نیز

  حتما تدارک گردد

  :بازمانده در معرض خطر تعداد روز افزونی از عالیم و نتایج، شامل

 ناه و شرماحساس گ 
 طراب، مانند ترس، خشم و اضھیجانات غیر کنترول شده 
 خوابھای ترسناک 
 یا اقدام بھ ان فکار خودکشیا 
 کرختی 
 سو استفاده مواد 
 مشکالت عملکرد ھای جنسی 
  نا شدهشکایات طبی و جسمی تشریح 
 و انزوای اجتماعی 

 .دارد قرار

بھ او در مورد مشکالت ھیجانی، روانی . بھ بازمانده بگویید کھ وی حوادث فزیکی و ھیجانی جدی را تجربھ نموده است
، اجتماعی و جسمی ایکھ ممکن تجربھ نماید بگویید و بھ او بگویید کھ در حاالت خشونت ھای مبنی بر جندر این حاالت 

  شدمعمول میبا

اما او را مجبور  -اجتماعی ضرورت دارد مشوره بدھید–بازمانده را در مورد اینکھ وی ممکن بھ حمایت ھای روانی 
و از او حمایت ھیجانی بگیرد، شاید ھم از کدام فرد عضو فامیل یا  ی کھ مورد اعتمادش ھست بگویدنکنید محرمانھ بھ کس

  . ه و جامعھ تشویق نمایید سھمگیری فعالش را در فعالیت ھای خانواد. دوست

اگر بازمانده ابراز . فرھنگ ھا، یک تمایل برای سرزنش فردی کھ بھ تجاوز جنسی معروض شده وجود دارد اکثردر 
. شرم و گناه میکند، بھ جرات بگویید کھ در تجاوز جنسی قربانی ھرگز مقصر نبوده و ھمیشھ مرتکب ان مقصر است 

و ھیچوقت طرز لباس . اوار تجاوز جنسی نبوده، و پیشامد ناشی از تقصیر وی نیستوی را اطمینان دھید کنید کھ سز
  در مورد بازمانده قضاوت اخالقی نکنید. پوشیدن و یا رفتار ھای وی سبب ان نشده

  :مالحظات خاص برای مردان 
 ً تجربھ مینمایند بھ مراتب تمایل کمتر برای ابراز ان بھ تناسب  مردان قربانی تجاوز جنسی بخاطر فرط خجالتی کھ  نوعا

 بھ انچھشبیھ صدمھ روانی و نتایج  ھیجانی بعدی ان ، تاثیرات ان فرق داشتھ باشدتاثیرات فزیکی  مادامیکھ. خانم ھا دارند
  .ست کھ زنھا تجربھ مینمایندا
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  :حاملگی
  

بھ . نگران خواھند بود ناشی از تجاوز جنسی بسیاردر مورد احتماالت حاملھ شدن ت جنسی، خانم ھای بازمانده تجاوزا
حمایت ھیجانی و معلومات  واضح ضرورت است تا انھا بدانند کھ اگر حاملھ شده باشند انتخاب ھای قابل دسترس وجود 

  :دارند

ریابید کھ کدام نوع خدمات وجود د. ممکن در ساحھ شما مراقبت ھای بھ فرزند گیری و پرورشگاھی وجود داشتھ باشد
  دارد و این معلومات را بھ بازمانده بدھید

عالوه بر آن، تعبیر . ات جنسی اجازه میدھدجاوزدر بسیاری از ممالک قانون بھ خاتمھ دادن حاملگی ھای ناشی از ت
تیجھ تجاوز جنسی خاتمھ دادن بھ حمل را اگر نمحلی قانون سقط در قسمت صحت جسمی و روانی  خانم ممکن اجازه 

بنا شما . ن در کجا میسر استصؤمشخص بسازید کھ خدمات سقط م. دریابید اگر در معاشره شما چنین است. باشد بدھد
  میتوانید بازمانده را بھ جای کھ چنین خدمات قانونی باشد و خودش بخواھد رجعت دھی نمایید

د توصیھ نمایید ممکن یک عالم دینی ، عضو فامیل، دوست یا بازمانده را بھ دریافت حمایت از کسی کھ بھ ان اعتماد دار
  .کارمند جامعھ

اینھا خاصتا   ،انشناختی بطور خاص اسیب پذیر اندخانم ھای کھ در جریان تجاوز جنسی حاملھ اند از نظر فزیکی و رو
بھ خانم ھای حاملھ  درین خصوص . نین، فشار خون ناشی از حاملگی و والدت قبل از وقت  مستعد میباشندبھ سقط چ

ممکن نوزادان شان در معرض . نمایندمراجعھ مشوره دھید کھ بصورت منظم در طول حاملگی بھ خدمات قبل از والدت 
 .تخطر بلند ترک قرار بگیرند بنا مراقبت ھای تعقیبی ھمچنان ضروری اس

 HIV/STIs)( انتاناتی کھ از طریق مقاربت جنسی انتقال میشوند / ویروس سیستم معافیتی انسان 
ر کسب حاالنکھ خط. تجاور جنسی وجود دارداینجا یک نگرانی در مورد امکانات منتن شدن با انتان اچ آی وی در نتیجھ 
انتانات کھ از طریق مقاربت / اچ آی وی و  اچ آی وی از طریق عمل جنسی واحد کم است، این نگرانی در جا ھایکھ

کارمند مراقبت صحی . مشاوره دلسوزانھ و با احتیاط درین مورد اساسی است. جنسی انتقال میکنند شیوع باال داشتھ باشد
بحث تجاوز جنسی جنسی ر انتقال اچ آی وی و یا انتانات قابل انتقال از طریق جنسی را بھ شرکای طممکن در مورد خ

  نماید

  در صورتیکھ موجود باشد راجع شود انتان سیستم معافیتی انسان/ ی ممکن بھ خدمات مشاوره اچ ای وبازمانده 

یا یونت انتاناتی کھ ( ماه  6با تمام شرکای جنسی برای یک دور حد اقل ) پوش( بھ بازمانده باید توصیھ گردد تا از کاندم 
  استفاده نماید) سیستم معافیتی انسان وضعیت را مشخص نماید تا کسبیویروس / از طریق مقاربت جنسی انتقال میکنند

در مورد عالیم ممکنھ انتاناتی کھ از طریق جنسی انتقال مینمایند مشوره دھید، و اینکھ چھ زمانی دوباره برای مالقات 
مواد درسی . نمایید لطفا بھ پروتوکول تداوی خشونت مبنی بر جندر برای کارمندان صحی در افغانستان رجوع. بیاید

 2015افغانستان . وزارت صحت عامھ و سازمان صحی جھان. شاملین

 مراقبت ھای تعقیبیھ بازمانده
ً . ممکن است بازمانده برای مالقات تعقیبیھ نیاید یا امده نتواند  بیشترین معلومات را در اولین مالقات در اختیارش قرار  بنا

  را تعقیب نماییددرسی الیی این مواد قسمت بابھ این منظوررھنمایی ھای . ت باشددھید، بخاطریکھ ممکن این اخرین مالقا

 مراقبت اطفال بازمانده
  :رھنمایی ھای قسمت باالیی این مواد درسی را تعقیب نموده و ھمچنان بخاطر داشتید کھ

د کھ ایجاب مینمای اطفال بداندارمل و ھمچنان اناتومی نف عرضھ کننده مراقبت ھای صحی باید در مورد  نشو ونما، انکشا 
سو استفاده شده باشند دیده اطفال کھ ممکن  ت ارزیابیصحی باید اموزش ھای مخصوص در قسم کارمندان مراقبت ھای

  باشد
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 ن ایجاد نماییدؤمحیط مص
  در قسمت مشخص نمودن اینکھ چھ کسانی در زمان مصاحبھ و معاینھ فزیکی در صورتیکھ ضرورت باشد

باشند احتیاط خاص نمایید بخاطر داشتھ باشید کھ  ممکن است عضو فامیل مرتکب سو استفاده حضور داشتھ 
این ممکن ترجیح داشتھ باشد کھ . باشد یا طفل از ان چھ رنج میبرد از سبب مواجھ شدن با فرد ھمراه است

از والدین یا مراقب  یا یک برای معاینھ فزیکی، یکی . والدین و یا مراقبین باید در اثنای مصاحبھ  بیرون بمانند
و بھ . ھمیشھ از طفل بپرسید کھ چھ کسی حضور داشتھ باشد. ندشخص قابل اعتماد باید حضور داشتھ باش

 )بپذیرید( خواست ھای او احترام نمایید 
  خود را طفل معرفی نمایید 
 در برابر چشم ھایھمدیگر قرار بگیرید و تماس چشمی خویشرا را نگھدارید 
  را مطمین بسازید کھ در کدام درد سری گیر نیست) یا بچھ  دختر( طفل 
 مکتب، دوستان، با کی ھا زندگی : ند سوالی محدودی در مورد موضوعات عادی پرسان کنید، بطور مثالچ

 میکند و یا فعالیت ھای مورد عالقھ وی کدام ھا اند

 تاریخچھ بگیرید
  را امروز بھ اینجا مراجعھ نموده اید؟ شما در مورد امدن چ"مصاحبھ را با طرح سواالت باز اغاز نمایید، مانند

 "تان بھ اینجا چھ گفتید؟
 از طرح سواالت بستھ یا پیشنھادی جلوگیری نمایید. 
 من نمیدانم" طفل را مطمین سازید کھ این درست است اگر بھ ھر سوال جواب بدھد" 
 صبور باشید، با سرعت خودش پیش بروید، قطار فکرش را قطع نکنید 
  واضح سواالت با جواب ھای بلی یا نخیر را برای . ت معلومات در مورد پیشامد سواالت باز بپرسیددریافبرای

 کردن تفصیالت استفاده نمایید
 برای دختران متناسب بھ سن شان در مورد عادت ماھوار و تاریخجھ والدی شان بپرسید. 

 
برای . دارد ست، بطور مثال، اکثرا سو استفاده مکرر وجودالگوی سو استفاده اطفال بصورت عموم از کاھالن متفاوت ا

  .ینکھ چھ واقع شده است، کوشش کنید تا در زمینھ ھای ذیل معلومات بدست بیاوریددریافت تصویر واضح از
 
  ؟) نی برای رفتن بھ انجا داردصؤایا طفل جای م( وضعیت منزل 
  موضوع سو استفاده چھ گونھ بر مال گردید؟ 
  تھدیدی باشد) زن/مرد( اجرا کرد؟ و اگر ھنوز ھم او کی انرا 
  چند بار و تاریخ اخرین پیشامد؟ بود،  رخ دادهسابق ھم  این اتفاق اگر  در 
  و غیره) ش ادرار، افرازات، مشکل راه رفتن یخونریزی، تشو(  بوده باشد موجوداگر کدام شکایات فزیکی 
  معرض خطر باشددیگر در ) برادر یا خواھر( اگر کدام ھمشیره. 

  
فر آورده ھا و تجھیزات را . در دست داشتن یک گدی گک برای بھ نمایش گذاشتن موقعیت ھا و پروسیجر ھا مفید است

 .بھ طفل اجازه دید از انھا باالی گدی گک استفاده نماید" بھ طفل نشان بدھید، مانند دستکش ھا، پنبھ، غیره
 

 ارزیابی، مشاوره و مصاحبھ .1
 ارزیابی2

 رفتھ میشودگدر زمینھ ھای خاص بکار  -
 .رددگاساسا توسط عرضھ کننده مراقبت ھای صحی استفاده می -
جمع اوری معلومات یا ارقام در یک زمان یا لحظھ معین و استفاده از ان :  ھدف مشخص دارُد یعنی -

 .رفتھ شودگیری در مورد اینکھ چھ تدابیری باید گدر ارزیابی تصمیم 
رفتھ شود منوط بھ ارزیابی ارقام گتصمیم اینکھ چھ تدابیری باید  یی استفاده کنیدملیھ ھای بازجواز ع -

 .و معلومات است تا بھ نظریات شخصی کھ ارزیابی را اجرا میکند
 .رفتھ شوندگمھارتھای بازمانده محور باید بکار  یازمندی ھای بازمانده در یک ارزیابی ن -

  :  مثالی از یک ارزیابی 

                                                        
2 RHRC Consortium, Communication Skills Training Manual – Facilitator’s Guide, p.23. 
http://www.rhrc.org/resources/gbv/comm_manual/comm_manual_toc.html 
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-اجتماعی ایکھ ارزیابی را بخاطر دریافت نیازمندی ھای روانی-کارکن روانییک مشاور یا  -
 اجتماعی بازمانده راه اندازی مینماید

بخاطر دریافت اینکھ چھ نوع ) معاینات یا معاینھ( را طبی  ایکھ ارزیابی کارکن صحییک  -
 تداوی برای  بازمانده ضرورت است راه اندازی مینماید

  :مشاوره
: رددگاموزش دیده و تجربھ دار عرضھ میردد و توسط کارمندان مسلکی گاصی استفاده میدر زمینھ ھای خ -

 .و در بعضی حاالت توسط سایر افراد مسلکی صحی اموزش دیدهمشاورین، روانشناسان 
و امور میتواند بھ اشکال مختلف موجود باشد، اما اکثرا پروسھ ایست کھ طی ان مراجعھ کننده مشکالت  -

 3.طریق احساسات رفع مینمایدخویشرا از 
 فراھم نمودن حمایت در میان اھداف عمده مشاوره قرار دارد -
خصوصا خشونت جنسی، مشاوره مراجعھ کننده را یاری میرساند تا در مشاوره ھای خشونت مبنی بر جندر  -

بر  .ن پاسخ دھدنیازمندی ھای خویشرا کھ از نتیجھ حملھ جنسی یا سو استفاده جنسی ناشی شده  شناسایی و بھ آ
مراجعھ کننده مشاور میتواند منحیث توانمند کننده و حامی عالوه بخاطر عرضھ حمایت ھای روانی و ھیجانی 

حقوق و دسترسی افراد را از .  وی عمل کند وی میتواند دسترسی بھ معلومات منابع و خدمات را فراھم کند
پیوستگی فامیلی  و ارتباطات،ھای سازشی را مواظبت طریق کار با سیستم عدلی و قضایی تمدید کند میکانیزم 

 4..دسترسی بھ منابع و حمایت ھای جامعھ را دو باره تامین مینمایدو 
 

 :ھای مشاوره مثال
 یک مشاور موسسھ غیر دولتی کسیکھ مشاوره انفرادی را برای خانم ھا عرضھ مینماید -
برای خانم ھا یکھ بخاطر واقعات اجتماعی را - یک مشاور مرکز صحی کسیکھ حمایت ھای روانی -

خشونت مبنی بر جندر مییآیند میدھد ، بشمول وافعات بعد از خشونت ھای جنسی ، و یا برای خانم ھایکھ 
بھ مرکز صحی بخاطر سایر نیازمندیھای خود مراجعھ میکنند ، و کسی است کھ ممکن انھا را بھ سایر 

 .خدمات رجعت میدھد

  :مصاحبھ
 ه و در زمینھ ھای متفاوت استفاده میشودبھ اشکال مختلف بود -
جمع اوری معلومات،  کسب حقایق، تاریخچھ و سایر مسایل مربوطھ بھ : اھداف خاص داشتھ، یعنی -

 .تھاجم جنسی/ یا وضعیت/ مراجعھ کننده و 
مثال مقصد عمده مصاحبھ میتواند حاصل کردن ( ضروری نیست ھدف عمده ان معاونت بازمانده باشد  -

 5)مورد خشونت ھای جنسی باشدارقام در 
یک مصاحبھ کننده بازمانده محور . اکثرا یک ساختار ثابت داشتھ و ترکیبی از سواالت مشخص میباشد -

مھارتھای بازمانده محور . باید در سراسر مصاحبھ یک نگرش حمایتی را در قبال مصاحبھ شونده نگھدارد
 !باید ھمیشھ رعایت گردد

  :)رشتوی( ی چند سکتوری مثال ھای از مصاحبھ در قضا
کارمند صحی سواالت مشخصی : قانونی یا عدلی در قضایای خشونت جنسی-یک مصاحبھ طبی -

بخاطر دریافت تاریخچھ تھاجم جنسی توام با ھدف اینکھ این تاریخچھ راھنمای برای معاینھ طبی 
 باشد خواھد پرسید

                                                        
3 Adapted from: glossary of the Royal College of Psychiatrists - 
http://www.rcpsych.ac.uk/mentalhealthinformation/definitions 
4 IRC Tanzania, SGBV Counselling Training, p.18 
5 Although an interview not always aims at assisting the survivor (e.g. in case of data-collection), it is 
necessary to ensure that the interviewed survivors have access to minimum services.  
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  :بخاطر داشتھ باشید
 است کھ بوسیلھ ھر کس استفاده شده میتواند  toolsگفت و شنود ابزار یا  -
این وسایل و . راه اندازی یک ارزیابی، مشاوره یا یک مصاحبھ ایجاب اموزش ھای خاص را میکند -

 .متخصصین در زمینھ ھای خاص ان بکار گرفتھ میشوندگروپ بوسیلھ ) tools( ابزار
مقصد عمده یک . ھیجانی استی ھدف عمده گفت و شنود و مشاوره معموال فراھم نمودن حمایت ھا -

 ارزیابی و یک مصاحبھ جمع اوری معلومات است
مھارتھای بازمانده محور ابزاری است کھ توسط ھر کس در حاالت کار با بازمانده صرف نظر از  -

 !نوع یا ھدف بر قراری روابط  باید بکار گرفتھ شود

 

  : اهگدر یک ن بخش پنجم
  مواد درسی  زمان  اھداف  جلسھ

 بازمانده بھ: لکچر ١.۵
کدام  نوع حمایت ھای 

  نیازمند استروانشناختی 

فھمیدن تاثیرات 
روانشناختی و اجتماعی 

  خشونت مبنی بر جندر

کمک ھای  ۵.١مواد درسی   ساعت ١
  اولیھ روانشناختی

نقش تداوی : بحث ۵.٢
روانشناختی عواقب 

  خشونت مبنی بر جندر
  

فراھم نمودن حمایت ھای 
تداوی / اجتماعی-روانی

  انگبرای بازمانده 

رھنمود :  ۵.٢مواد درسی   ساعت ۵.١
ابتدایی برای ارزیابی صحت 
روانُی حمایت روانشناختی و 

  ادویھ
چھ نوع : لکچر ٣.۵

  یری ضرورت است؟گپی
برای بازمانده رجعت دھی 

  یری فراھم نماییدگو پی
    ساعت ۵.١

تداوی حمایت و  ۵.۴
  اختالالت شدید روانی

  ۵.۴مواد درسی   ساعت ۶  

تکنیک ھای ساده  ۵.۵
برای عالیم عمده و پیامد 

  ھا ی مربوطھ

  ۵.۵مواد درسی   ساعت ١  

 

یک بازمانده بھ کدام  نوع حمایت ھای روانشناختی نیازمند است؟: لکچر ١.۵  

  ظیم زماننتساعت دستی یا دیواری برای ) یدیامولتی م/ یا پاور پاینت ( فلپ چارت و مارکر : مواد ممد درسی
  

  کمک ھای اولیھ روانشناختی ۵.١مواد درسی : مواد درسی 
  

  : / ی ھاگاماد
  

  روپگتمام : روپگاندازه 
  

  یکساعت : زمان 
 

نوشتھ شود یا از پاور باینت یا سالید روی فلپ چارت عمده میتواند  بحث، نقاطدر جریان  .1
  .رددگبعوض ان استفاده 

 ردان در ھمین بخش موجود استگمواد این بحث در مواد درسی کتاب راھنمای شا .2
ان معرفی گاختی برای بازمانده ناین لکچر را منحیث مرور کلی بر حمایت ھای روانش .3

 نماید
کمک ھای اولیھ روانشناختی  در رھنمود : راجع سازید ۵.١شاملین را بھ مواد درسی  .4

 `.شاملین در ختم لکچر موجود است

  نقش تداوی روانشناختی عواقب خشونت مبنی بر جندر: بحث ٢.۵
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  :دیواری برای سنجش زمان/ عت دستی افلپ چارت و مارکر، س: درسیممد مواد 
اجتماعی و - رھنمود ابتدایی برای ارزیابی صحت روانی، حمایت ھای روانی ۵.٢مواد درسی : کتابدرسی

  تجویز ادویھ
وش دادن فعال و موانسر راه شنیدن؛ مواد  گ ۴.٣.٣لکچر : اجتماعی- پس منظر بخش عمومیات و روانی

  ارزیابی، مشاوره  مصاحبھ:  ۵.١درسی 
  روپگتمام : روپگاندازه 
  ساعت ١.۵: زمان

 
 

 !خوب است دانستھ شود
  

حال  تطابق مزید  راھبرد ھای تداوی ھای رفتھ شود، بھر گحمایت ھای روانشناختی میتواند و باید در ھر زمینھ ای بکار 
  .میکنید در نظر داشتھ باشید کھ شما در انجا عمل در مناطقیمذھبی /یگبعدی را  مطابق زمینھ ھای فرھن

 

بشمول خشونت ھای جنسی  روانشناختی خشونت مبنی بر جندر  بحث را منحیث بحث روی نقش تداوی نتایج .1
 یریدگبھ معرفی ب

ط شاملین بیرون نویس شده در فلپ چارت بپرسید و موضوعات عمده را کھ توسسواالت زیر را از شاملین  .2
 بنویسید

a. اختالل یا مریضی روانی از نظر شما چھ معنی دارد؟ 
 است، کم محدودشما ممکن دریابید کھ دانش صحت روانی در بسیاری از تاسیسات دارای منابع 

بخاطر ضرورت اولویت ( ختالالت شدید روانی مانند سایکوزس ارزیابی صحت روانی محدود بھ ا
شده و ) زینھ ھای تداوی و غیرهگی، موانع زمانی، نبود گبخشی برای امراض تھدید کننده زند
و اختاللت خلقی توسط مریضان و در بعضی حاالت توسط  اختالالتی مانند اختالالت اضطرابی 

تداوی اختالالت  ی شناسایی نمیشوند، دانش تشخیص وقمراقبت کننده ھای صحی اکثرا اختالل حقی
  روانی اکثرا ناچیز است

b. مانند سایکوزس، اختالل (ونھ عکس العمل نشان میدھند گجوامع شما در قبال مسایل صحت روانی چ
؟ ان حاالتی را کھ مریضی روانی تصور شده اند نشانھ  )شدید خلقی یا  حس اضطراب غیر مرضی

 و سایر مواردونھ مردم حمایت و  تداوی شده اند، گمراقبت موجود است، چ ، در صورتیکھیریدگب
c. انچھ را یری مینماید گونھ قضایای صحت روانی را نشانھ گصحی شما چ سیستم مراقبت ھای

اه ھا طی کورس ھای کوتاه یا تعقیبیھ گکارمندان مراقبت ھای صحی شما بصورت بالقوه در آموزش
و انھا چھ واقع شد، ببیند کھ با فعالیت ھای ، )رزیابی، تشخیص و تداویا( اموختھ عنوان قرار دھید 

  .ونھ دریافت نموده اندگانھا در صورتیکھ نظارت کلنیکی موجود بوده باشد انرا چ
d. کارمندان صحی صالحیت نوشتن نسخھ ایا ادویھ اساسی روانی بصورت منظم میسر است؟ ایا تمام 

اکر نمیتوانند شما میتوانید در  ای صحی میتوانند نسخھ بنویسند؟؟ کدام نوع کارمند مراقبت ھرا دارد
ی نمایید؟ ایا تمایلی برای اجتناب از تجویز ادویھ یا تجویز ادویھ زیاد گحاالت ضرورت با انھا ھماھن

ینی کار کارمندان مراقبت ھای صحی بھ انھا فرصت اینرا میدھد کھ وقت گسنوجود دارد؟ ایا 
در تسھیل صحی شما صحت روانی و . بیشتری را برای صحبت با مریضان اختصاص بدھند

ان بشمول زمان گاجتماعی دلیلی برای فراھم نمودن حمایت ھای بیشتر برای بازمانده -مشاوره روانی
 اضافی از طرف شما تلقی میشود؟ 

، نی معمول را بھ حمایت ھای عامھکھ افراد دارای مشکالت روادارد  رقراخدمات صحی در موقعیتی  ایا .3
 بدھد؟اجتماعی در سطح جامعھ رجعت-اجتماعیو  روانی

ردان کھ موضوعات فوق چھ ارتباط ممکن با نتایج گاز بحث را توسط پرسیدن سوال از شا یشبخاین  .4
اه ھای ممکن در گخواھند داشت جمع بندی نمایید، یک بازمانده بھ چھ نان گروانشناختی تجارب بازمانده 

مناسب و در خور برای وی ارایھ شده جامعھ مراقبت ونھ از طرف کارمند صحی گریستھ میشود؛ و چگجامعھ ن
 ؟میتواند

 رفتگذشت فھیمھ را بھ بحث خواھیم گبخش بعدی بحث،  مرور مطالعھ قضیھ خواھد بود، ما سر .5
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 سالھ ٢۵فھیمھ، : قضیھ مطالعھ 
مرتکب عمل جنسی در شب . رفت بھ کلنیک شما مراجعھ نمودهگخانم فھیمھ دو روز بعد ازینکھ مورد تجاوز جنسی قرار 

ه مادر دو فرزند او . و فامیل وی را تھدید بھ کشتن کردو ا بھ منزل وی داخل شد و او را مورد تجاوز جنسی قرار داد
  است

او تمام ادویھ مجوزه خویشرابدون کدام مشکل . ی ھفتھ ششم بعد از تداوی خویش مراجعھ نموده بوداو برای تعقیب ارزیاب
  قابل مالحظھ  تمام نموده بود

  :شما از وی میپرسید کھ چطور است و وی چنین جواب میدھد

مردھایکھ باالیم من حملھ خوابھای وحشتناکی در مورد آن . من خوب استم، اما از آن شب حادثھ تا کنون نتوانستم بخوابم
. زمانیکھ بیدار میشوم، خیلی عرق کرده میباشم و در ضمن ضربان قلبم خیلی شدید میباشد. کرده و پدرم را کشتند، میبینم

بنا در جریان روز، . خواھرانم کارھای مرا پیش میبرند. حاال در خانھ میباشم و تا کھ الزم نشود از خانھ بیرون نمیروم
کار من فعال . میباشم و تمام روز در مورد اینکھ چھ بالی بھ سرم آمد و اینکھ من نجس شده ام، فکر میکنم در خانھ تنھا

اصال توانش را ندارم و ضمنا . تنھا غذا پختن بھ فامیل است کھ من آنرا انجام داده میتوانم، اما من بھ بازار نمیروم
با شوھرم . زم اما خودم غذا نمیخورم، اصال نمیخواھم بخورمبا وجودیکھ خودم غذا میپ. نمیخواھم مردم مرا ببینند

 ؛.صمیمیت ندارم زیرا من شرمنده استم

  .وزن خود را از واقعھ بھ این طرف، از دست داده است 10kgشما دریافتید کھ فھیمھ 

 

  ) :نقاط عمده را در فلپ چارت بنویسید( ؟ را بپرسید از شاملین سواالت ذیل .6
 دریافت نمودید؟شما کدام اعراض را  .1

ناه، ترس، کاھش اشتھا، ناتوانی گاعراض شامل خوابھای ترسناک، انزوای اجتماعی، احساس شرم و 
  .در انجام دادن فعالیت ھای روزانھ

 
 ؟دھیدشما چگونھ وی را حمایت می .2

اجتماعی و رجعت دھی برای -اجتماعی، مشاوره روانی-جوابات ممکنھ شامل کمک ھای اولیھ روانی
  بعدییری گپی
 

 آیا سواالت بیشتری است کھ شما میخواھید از وی بپرسید؟ اگر است، کدام ھا اند؟ .3
ونھ وی تالش کند تا با گچ“؟”ایا وی کسی را دارد کھ با وی در خانھ صحبت کند“: سواالت ممکنھ

  ؟ ”احساسات کھ دارد مقابلھ کند
  

 آیا برای این قضیھ الزم است، ادویھ تجویز گردد؟ .4
ر شما نتوانید نسخھ بنویسید ضرورت گاما ا تھ شودفرگی ممکن در نظر گضد افسرد احتماال ادویھ

دارید تا با یک نفر متخصص کھ بھ اینکار صاحب صالحیت باشد مشوره نمایید یا در صورتیکھ شما 
  .ری ضرورت دارد کھ شما فراھم نمیتوانیدگاحساس کنید کھ وی بھ کدام نوع حمایت دی

 
ادویھ را برای تداوی بازمانده گان در نظر میگیرید و چھ دوای را استفاده چھ زمانی شما تجویز  .5

 خواھید کرد؟
شاملین باید نظریات شخص خودشان را درین مورد بھ اساس تجاربی کھ از کار ھای روزانھ خود 

  دارند ارایھ بدارند و شما در خاتمھ سفارشات پروتوکول تداوی را مرور نمایید 
 

 بیرون از کلینیک تان، برای فھیمھ میتوانید پیشنھاد و یا تنظیم کنید؟  ما،چھ نوع حمایتی را ش .6
، بل بحث باید بازتاب واقعیت منحصر نسازیدر ساحھ کار شاملین موجود است بحث را بھ انچھ د( 

  )حمایت ھای کھ در اکثریت مراکز موجود میباشد باشد
وانی، و غیره در صورتیکھ بعضی روپی، مشاورین، متخصصین رگجوابات ممکن شما حمایت ھای 

ری موجود است یا در مورد انھا در اسناد گازین خدمات در ساحھ شما موجود نباشد اما در جای دی
  ملی ذکر شده باشد، ایا کاری است کھ شما درین موارد کرده بتوانید؟
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کاری چگونھ فھیمھ را ازنظر افکار خودکشی مورد ارزیابی قرار میدھید؟ و اگر وی چنین اف

 باشد، شما چھ کاری انجام داده میتوانید؟داشتھ
، ابراز بدارند بھ اساس انچھ در ساحھ میکنند ر شاملین باید نظریات خود شانرا درین موردگیکبار دی

  و شما سفارشات تداوی را در خاتمھ مرور خواھید نمود 
در رھنمود درسی شان راجع ساختھ و ارزیابی ابتدایی صحت  ۵.٢بعدا شاملین را بھ مواد درسی  .7

  زینھ ھای  تداوی و رجعت دھی  را با شاملین مرور نمایید گروانی، 
 

  یری الزم است؟گکدام پی: لکچر ٣.۵

  دیواری برای مدیریت زمانستی یا ساعت ساعت د) پاور پاینت/ پروجکتور (  فلپ چارت و مارکر: مواد درسی 

  ھیچکدام : مواد درسی

   ٣مادیول : اجتماعی-پس منظر بخش عمومی و روانی

  روپگتمام : روپگاندازه 

  ساعت  ١.۵: زمان

 

  موارد زیر را بدانید
اجتماعی بخشی مدغمی از سیستم در واقعات خشونت مبنی بر جندراست، -از انجایکھ صحت روانی و مشاوره روانی

این . یری و رجعت دھی مناسب معلومات فراھم مینمایندگھای ملی افغانستان و ھمچنان اسناد تخنیکی درباره پیپرتوکول 
  :اسناد باید ھمیشھ مداخالت ما را رھنمایی کنند، لطفا مالحظھ بفرمایید

  ٢٠١٠بستھ خدمات صحی اساسی 
 کمک ھای اولیھ روانشناختی 
 مراقبت ھای صحی اساسی در افغانستان  کار مینمایند، اجتماعی کھ در -بستھ مسلکی مشاورین روانی

 دیپارتمنت صحت روانی وزارت صحت عامھ 
 در اجتماعی ابتدایی را - ره روانیوبستھ ستندرد برای قابلھ ھا و کارکنان صحی جامعھ یا نرس، خدمات مشا

 زارت صحت عامھ سیستم مراقبت ھای صحی اساسی در افغانستان عرضھ مینمایند، دیپارتمنت صحت روانی و

  :رگدو سند اساسی دی 

پرتوکول تداوی خشونت مبنی بر جندر برای کارمندان صحی در افغانستان، کتاب شاملین وزارت صحت عامھ 
  .٢٠١۵افغانستان . افغانستان و سازمان صحی جھان

متحد مادیول پاسخ بخش مراقبت ھای صحی در خشونت مبنی بر جندر، صندوق جمعیت و نفوس سازمان ملل 
  )١ضمیمھ ( افغانستان 

جریان این بحث ھا، نفاط عمده را میتوان بروی فلپ چارت نوشتھ نمود، و یا بعوض ان پاور  در .1
  ار موجود استگمواد برای این بحث در کتاب اموز. پاینت را با سالید ان استفاده نمود

  یریدگبھ معرفی بان ضرورت است گیری ایکھ برای بازمانده گکچر را منحیثمروری بر پیاین ل
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اجتماعی و خشونت مبنی بر - مداخالت صحت روانی و مشاوره روانی انواع مختلف.  ۵مادیول 
 جندر

 رھنمای شاملین

 6کمک ھای اولیھ روانشناختی: ۵.١مواد درسی 
بیشترین افرادی کھ زجرت فشار روانی حاد را تجربھ نموده اند و بعدا بھ حوادث پر فشار تر ناشی از ان مواجھ شده اند 
بدون ادویھ خوب حمایت شده اند، تمام مددکاران، و بخصوص عرضھ کنندکان مراقبت ھای صحی، باید قادر بھ عرضھ 

  تھ باشند کمک ھای بسیار ابتدایی و اولیھ روانشناختی را داش

در حالیکھ این  .رفتھ میشودگبا مداخالت عاجل روانپزشکی بھ اشتباه  کمک ھای اولیھ روانشناختیاکثرا دیده شده کھ 
، پاسخ حمایتی بھ یک ھمنوع،کسیکھ رنج میبرد و کسیکھ ممکن ضرورت بھ حمایت داشتھ باشد توصیفی از یک دلسوزی

ی روانی بسیار متفاوت است درین، ضرور نیست در باره اینکھ چھ واقع گکمک ھای اولیھ روانشناختی از داغدید. است
کمک ھای اولیھ روانشناختی بازتاب دھنده راھبرد بازمانده محور است . ردید پرسیده شودگشد کھ سبب این ھمھ زجرت 

  :یردگاین موارد زیر را در بر می

دارند، ممکن تصامیمی بگیرند کھ آنھا را  زجرتبیشتردر واقعات نادر، افراد کھ (بیشتر  آسیبمحافظت از  .1
 )یدبیشتر نما سیب ھایآمعروض بھ 

برای بازمانده گان تا در مورد واقعات صحبت کنند، اما این کار باید بدون ھر نوع  فرصتفراھم سازی  .2
خواست صحبت نکردن بازمانده را احترام نموده و از فشار آوردن بخاصر کسب معلومات ابا . فشار باشد

 .ید، زیرا ممکن بعدا بازمانده آماده شود تا معلومات را با شما شریک سازدورز
 .بازمانده گوش دھیدصحبت ھای بھ  ی و بھ شیوه غیر قضاوتی و قابل قبولبا حوصلھ مند  .3
 خویش را دنبال کنیدشفقت و مھربانی در طول مضاحبھ  .4
 حاصل مینمایدشدن آنھا اطمینان و از برآورده  شناساییرا بازمانده سیساا نیازمندی ھای واقعی و .5
 .نگرانی ھای بازمانده گان را پرسیده و کوشش شود تا بھ آنھا رسیده گی شود .6
خصوصا سازش از طریق استفاده از الکول و سایر مواد مخدر، با ( را تائید نکنید راه ھای سازش منفی .7

 )اده از مواد مخدر اندتشریح اینکھ افرادیکھ بھ پریشانی شدید مواجع اند، بیشتر در خطر استف
سھم بگیرند و در ضمن ) اگر امکان داشتھ باشد(ه زندگی رافراد را تشویق کنید تا در فعالیت ھای روزم .8

ناسب بھ فرھنگ، تمثال؛ میتود ھای آرام بخش م. (تشویق شان کنید تا راه ھای سازش مثبت را بکار ببرند
 .)دستیابی بھ حمایت موثر مذھبی و فرھنگی

 .و یا بیشتر اعضای فامیل و یا دوستان را تشویق کنید، اما فشار نیاوریدشرکت یک  .9
بخاطر دریافت حمایت ھای بیشتر برایشان پیشنھاد را در صورتیکھ مناسب باشد، امکان برگشت دوباره شان  .10

 .کنید
موجود اگر مناسب باشد، ایشان را بھ عرضھ کننده گان آموزش دیده صحی و یا میکانیزم ھای حمایوی محلی  .11

 .رجعت دھید

 بی صحت روانی، حمایت روانشناختی و تجویز ادویھد ھا برای ارزیارھنمو: ۵.٢مواد درسی 

  رھنمودھابرایارزیابیصحتروانی
( ، این نباید یک ارزیابی قراردادیبایداجراشود) غیرانچھبازماندھباشدچھ( روانینزدھرمراجعھکنندهصحتارزیابی •

باشد، )  رفتھگشکل 
اکثراوقات،شمابھآسانیمیتوانیدبامشاھدھزبانبدنییکفردواینکھویچگونھبھسواالتشماومحیطماحولخویشپاسخمیدھد،اینا

، رزیابیراانجامبدھید
 تنھامشاھدھکنید،بلکھمستقیمادرمورداعراضروانیازویبپرسیدھھمراھبایکبازمانده،اینمھماستکھن

                                                        
6Adapted from IASC Guidelines on Mental Health and Psychosocial Support in Emergency Settings, 
Action Sheet 6.2, pg. 119-120. © Inter-Agency Standing Committee 2007. 
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/content/products/default.asp 
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. بازماندھگانممکنازاعراضحادرنجببرندوممکننبرند •
ولیتعرضھکنندھمراقبتصحیاستکھویراارزیابینموده،تعلیمبدھدودرصورتقضیھخشونتمبتنیبرجندر،بئآن،اینمسباوجود

. ازماندھگانرابھمنظورکمک،پیگیرینماید
 . ھمچنانبرایایشانمعلوماتبدھیدکھبعضیاعراضوعکسالعملھاممکنبرایھفتھھاوحتیبرایماھھابعدازحادثھ،باقیبماند

ماندھمحورتاناستفادھنمودھوھرگزکسیرابخاطرجوابدادنبھسواالتتانویااینکھوینمیبخاطرداشتھباشیدکھازمھارتھایباز •
 .خواھدجواببدھد،تحتفشارقرارندھید

 برایبازماندھگانیکھازپیامدھایروانیرنجمیبرند،نقششمافراھمسازیحمایتبھویمیباشد •
. کشییکاستثنااستداشتنافکارخود( ،امابخاطردریافتحمایتروانیباالیشانفشارنیاورید)ودرصورتضرورت،تداوی(

 ).دراینصورتبازماندھکھدرمعرضخطرقراردارد،نبایدتنھاگذاشتھشود

 :میخواھیدبدانید؟درذیلبعضیاساساتیکارزیابیاسترا کھ آنچھ
 آیاشماغذامیخورید؟ .1

اگرنھ،چرا؟آیااشتھاموجودنیستویاذایقھغذاخراباستویاغذاموجودنیستویایکمشکلفزیکیمثلدلبدی،استفراغویااسھالموج(
 )وداست؟

 آیاخوابشمادرستاست؟ .2
 .)د،پرخواباستبخاطریکھانرژینداردوغیرهینیتندارصؤد،میداریاگرنھ،چرا؟خوابھایوحشتناکمیبیند،احساسبیقرار(

 کھدلتانمیخواھد،انجامدھیدویاضرورتبھانجامآندرروزدارید؟راستیدچیزھایھآیاشماقادر .3
 .)یدرتمرکزکردنخودمشکلدار،دیدد،ترسازترکخانھداریندار اگرنھ،چرا؟شکایاتفزیکیموجوداست،انرژی(

) اگربلی( فامیلتانچگونھاست؟آیاآنھامیدانندچھواقعشدھاست؟/رابطھتانباھمسر .4
 حمایتھمسرتاندرمقابلشماچگونھاست). اگربلی،چطور؟( عکسالعمآلنھاچگونھبود؟آیارابطھشمارامتاثرساختھاست؟

 ؟شماچھاحساسمیکنیدکھاینحادثھرابطھشماراباھمسرتانوفامیلتانمتاثرساختھاست؟)وازفامیلتان(

 رابطھتانبادوستانتانوھمسایھھاچگونھاست؟آیاکداممشکلیاست؟ .5

 آیاشماافکارضرررساندنبخودرادارید؟ .6
،میتوانیدتشریحکنیدکھچگونھافکارراداشتید؟آیافکرکردھایدکھچگونھبھخودضرربرسانید؟پالنشماچھاست؟آ)اگربلی(
دانستھ شود کھ یری اینست تا گاین ھمھ سواالت پیدلیل پرسیدن  فکرمیکنی،واقعامیتوانیاینکارراانجامبدھی؟یا

افکار اسیب رساندن بخود را ) بازمانده و سایرین( بسیاری مردم . افکار خودکشی بھ چھ اندازه دور شده اند
ساختن برنامھ برای . تن ان نساختھ اندداشتھ اند یا دارند، اما در حقیقت کدام برنامھ ای برای عملی ساخ

رفتھ گخودکشی داللت سطح روز افزون تعھد فرد را نسبت بھ عملی کردن انرا نشان میدھدو باید بسیار جدی 
 . شود

فرد را تنھا ( ر حاد خودکشی قرار دارند، مداخلھ آنی ضروری استطر شما دریافتید کھ بعضی ھا در خگا
 )ببینیدبھ جمالت پایین ). ( ذاریدگن

  حمایت روانشناختی
، حمایتروانیبایدبھتمامبازماندھگانفراھمشود •

الزمنیستکھشمابخاطرفراھمسازیحمایتروانی،یکم.بخاطرداشتھباشیدکھھمیشھازاصولکمکھایاولیھروانیاستفادھکنید
 .شاورآموزشدیدھباشید

 جتماعیمناسبموجودنباشدا-ھرگاھخدماتحمایتروانی •
 .،شمامیتوانیدبخاطرفراھمسازیحمایت،ازمھارتھایابتداییگوشدادنفعاالستفادھکنید)یاخدماتصحتروانی(

•  ً  .داشتنیکشخصکھمورداعتمادبازماندھباشدوکسیکھبھبازماندھبدونقضاوتگوشبدھد،یکتداویموثراستاغلبا
. شما،بعنوانعرضھکنندھمراقبتصحیوی،میتوانیدآنشخصباشید •

. اھمسازید،دستکمنگیریدکمکیراکھشماباگذراندنوقتتانبرایگوشدادنبھویفر
 )ھمسر،دوستوغیره( شماھمچنانمیتوانیدبھویپیشنھادکنیدتاباالیشخصیدیگریاعتمادنماید
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 چھبایدبگویم؟
 ازمھارتھایبازماندھمحورتاناستفادھنماید •
 .ازسواالتبازاستفادھنمودھوبھبازماندھوقتبدھیدتاآزادانھوبدونوقفھصحبتنماید •
 .احساساتشراشریکسازدوغیرهیاباالیبازماندھفشارنیاوریدتاصحبتکند، •
 .،نزدمردممعمولمیباشدھیجانیبرایشمعلوماتبدھیدکھ؛داشتناحساساتمنفیوقویویااحساسبیحسیبعدازیکواقعھفزیکییا •

. بھبازماندھمعلوماتبدھیدکھویممکنازمشکالتدرخواب،خوردنوتداومفعالیتھایروزمرھرنجببرد
  طربحثرویاینمشکالت،ھرزمانیکھبخواھد،بھکلینیکنزدشمابیایددرحالیکھاینھااغلباباگذشتزمانکاھشمیابد،ویمیتواندبخا

از زمانیکھ شما مھارتھای بازمانده محور خویشرا بیاد دارید ، شما قادر بھ کمک کردن خواھی بود، سوال ھای باز را 
نده را مجبور بازما. استفاده کنید و بھ بازمانده اجازه دھید ازادانھ صحبت نماید بدون اینکھ صحبت وی را قطع نمایید

برای وی معلومات دھید کھ نشان دادن ھیجانات قوی . نسازید کھ صحبت کند، ھیجانات و سایر مسایل را شریک بسازید
  منفی و احساس کرختی بعد از یک چنین حادثھ جدی ھیجانی و فزیکی امر معمول است

عالیت ھای روزانھ نیز در تکلیف باشد ھمچنان بازمانده  را در مورد اینکھ ممکن وی از مشکالت خواب، خوراک و ف
در عین حال این ھمھ بھ مرور زمان کاھش خواھد یافت، و او میتواند برای بحث روی این مشکالت ھر . اه سازید گا

 .زمانیکھ خواستھ باشد بھ کلنیک مراجعھ نموده میتواند

 چھبایدبکنیم،اگرخدماتحمایتروانیموجودباشد؟
 ازموجودیتحمایتاجتماعیوروانیدرجامعھتانواینکھچگونھیکبازماندھمیتواندبھاینخدماتدسترسیداشتھباشد،بدانید •

 ).درکجا،چھزمانی،قیمتآن،رازداری،کیفیتوغیره(
 .تمامبازماندھگانبھرجعتدھیضرورتنمیداشتھباشند •
درصورتیکھشمااحساسمیکنید،نمیتوانیدمشکالتاجتماعیوروانییکبازماندھرابصورتدرستتداوینماید،چھدرارزیابیابتدای •

 .یویاجلساتتعقیبی،درھمچوواقعات،بھترینگزینھرجعتدھیاست
 .رجعتدھیھیچگاھیبدیلمراقبتھایابتداییکھشمابھیکبازماندھفراھممیسازید،بودھنمیتواند •

 7قراردارد؟یازماندھدرمعرضخطرحادخودکشچھبایدکرد،ھرگاھفکرکنیدیکب
اطمینانببخشیدکھبازماندھازخطرآنیبدوراست،مثالآیاویکدامدوایخوردھاستویاجرحھشدیدیداردکھتداویعاجلطبینیازباش •

د؟وینبایدتنھاگذاشتھشود؛ازیکعضوفامیلویادوستشبخواھیدکھیکمقداروقتراباویبگزانند،خصوصاھرگاھویاقدامبھخودک
 .کنیدکھممکنویدرمعرضخطرضرررساندندوبارھبھخودباشدشینمودھباشدوشمافکرمی

. ھرگاھفامیلویدرسالمتیبازماندھعالقھنداشتھباشد،کوششکنیدکھبااقاربدورترویادوستانوی،بخاطرحمایت،تماسبگیرید •
ر یکی گا.اگرایناقدامھمناکامشد،بھگروپزنانکھدرجامعھوجوددارند،جھتفراھمساختنحمایتبھبازمانده،تماسبگیرید

ھا جای بودوباش فراھم میتوانستند، این ممکن برای بازمانده مناسب باشد تا یک جای موقتی برای روپ گازین 
 خود جستجو نماید

زمانیکھ خطر آنی برطرف شد، بازمانده را در فعالیت ھای منظم حمایت روانی دخیل سازید تا وی احساس  •
 . کنترول بیشتر باالی مشکالت خود را بدست آورد

ھرگاه متخصصی موجود نباشد، از . است، کوشش کنید او را بھ یک متخصص رجعت دھید ھرگاه وی افسرده •
ھفتھ را در برخواھد گرفت تا تاثیرات  ۴-٣اما متوجھ باشد کھ تداوی ممکن . ادویھ ضد افسردگی استفاده کنید

 .تا آن زمان حمایت شما خیلی ضروری میباشد. خود را نشان بدھد

ی جدی و تھدید کننده حیات وی بوده، افکار خودکشی باوجود حمایت ھای فراھم در صورتیکھ اقدام بھ خودکش •
موجود باشد و یا اقدام متکرر بھ خودکشی ) مثل سایکوزس(شده ھنوز ھم باقی بوده و یا بیماری شدید روانی 

 .باشد، بازمانده را باید بھ نزدیکترین شفاخانھ رجعت داده شود

                                                        
7 Adapted from Where There is No Psychiatrist: A mental health care manual. Vikram Patel © The 
Royal College of Psychiatrists, 2003. Pages 63-69 
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 اقعاتعکسالعملھایشدیدروانیتنھابرایاستفادھدرو: یدوایتداوی
 -تنھادرصورتیاعراضروانیراتداویدواییکنیدکھضرورتکاملبھآنموجودباشد •

 .دراکثرواقعات،بازماندھگانضرورتبھتداویدواییندارند

 ؟وکدامادویھرا؟بگیریدچھزمانیتجویزادویھرادرنظر
 تھایابتداییشدھباشدھرگاھیکبازماندھاعراضروانیحادوشدیدراداشتھباشد،مثالاعراضیکھسببمحدودشدنفعالی •

 ).ساعتگذشتھبامردمصحبتنماید٢۴مثلقادرنبودھتادر(

 .اطمینانببخشیدکھبازماندھازنظرفزیکیپایداریاثابتاست .1
 شب٣ملیگرام،یکتابلیتازطرفشببرایحداعظم١٠-۵تابلیتدیازیپم .2
 .درصورتامکان،بازماندھرابھیکفردمسلکیصحتروانیرجعتدھید .3
 .ھرگاھرجعتامکاننداشتھباشد،بازماندھرابصورتروزانھارزیابینموده،رژیمویرابطورمناسبتنظیمنماید .4
. ھیچگاھیدیازیپمرابھھدفکاھشاضطراباستفادھنکنید،اگرچھممکناستبرایمشکالتخواببرایچندروزدرنظرگرفتھشود .5

 .شدیددارندزجرتماندھگانیکھاستفادھبنزودیازیپینھاممکنوابستگیرابمیانآورد،خصوصادرنزدباز: خیلیمحتاطباشید
ھرگاھیکبازماندھشکایتازپریشانیدوامداروشدیدکھحداقلدوھفتھدوامنمودھوواقعھسببیآندردوتاسھماھگذشتھواقعشدھو •

 :پسوضمناشمانمیتوانیدویرارجعتبدھید،خودبازماندھبھتداویشدیدتقاضامنداست

-٧۵میتوانیدبھدوز. کنیدایش مشابھ را ازمویاادویھضدافسردگیImipramine, amitriptylineادویھمثل .1
 .تجویزنماید) ملیگرامشروعنمودھودرصورتضرورتدوزراتنظیمنماید٢۵ازدوز( ملیگرامازطرفشب١۵٠

. متوجھعوارضجانبیادویھ،مثلخشکیدھن،دیدمغشوش،ضربانغیرمنظمقلبوسبکسریویاگنکسی،باشید .2
 . خصوصازمانیکھبازماندھصبحازبسترخوابخودمیخیزد

 .مدتتداویممکننظربھپاسخدھیمتفاوتباشد .3
بیماریروانیرنجمیبرد،صرفنظرازنوعاعراض،تشخیصویاتداویتجویزشده،پیگیرییا/براییکمریضکھازاعراضروانی

 .استتی تعقیبقضیھحیا

 .بازماندھرابھیکفردمسلکیصحتروانیراجعمیسازید،مھماستتاشماھماعراضویراپیگیرینمایدکیحتیاگرشما .1

 8حمایت و تداوی اختالالت شدید تر صحت روانی : ۵.۴مواد درسی 

 بھ افراد دارای اختالالت شدید تر روانی کمک

 ارزیابی حالت روانی
ارزیابی حالت روانی با دیدن و . شما ممکن حالت روانی فرد را ھمزمان با اجرای معاینات صحی عمومی ارزیابی کنید

  :یاداشت نمایید نقاط ذیل را. رددگوش دادن آغاز میگ
 

                                                        
- 8 This chapter has been adapted from Clinical Handbook on Health care for women 

subjected to intimate partner violence or sexual violence. WHO, UN Women, UNFPA 
2014. 

 

 
 

 ظاھر و رفتار

 آیابھوضعیتظاھریخودرسیدگیمیکند؟
 آیالباسوموھایمریضمنظماستیاغیرمنظم؟

 آیااومضطربیاپریشانحاالست؟
  آیااوبیقراراستیاآرام؟

 و سو استفاده ادویھ موجود است یا خیر؟) حالت نشھ( آیا عالیم تسمم 
خلق، ھردو انچھ شما مالحظھ مینمایید و 

ارش میشودزگانچھ شما بشما   
 آیااوآراماست؟گریھمیکند؟تشویشاست؟بسیارغمگیناست؟ویابدونکداماحساسوجھیاست؟

 آیااوآراماست؟  
 ؟)واضحیابامشکالت(  چھشکلسخنمیگوید
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 :سوال ھای ساده نیز جمع کنید شمامیتوانیدمعلوماتراتوسطپرسیدن
 چھ احساس دارید؟ “ •
 ر کرده است؟یمحیط و ماحول و زندگی برای شما چھ قسم تغی •
 آیا مشکل دارید؟ •
 آیادرحلمشکالتروزمرھتانمشکلدارید؟ •

اگرارزیابیعمومیتانمشکالتراشناسائیکردھاستدربخشحالتروانی،افکار،روش،وعدمموفقیتخانمدرزندگیروزمره،پساو
 .   دارایمشکالتشدیدترصحتروانیمبتالمیتواندباشد

 

 

 شدید-اختالالفسردگیمتوسط
خانمھایکھتحتخشونتیابھرھبرداریجنسیازطرفھمسرخودقرارگرفتھاند،احساسترسشدید،احساسگناه،شرم،غموناامیدیو •

 .ایناحساساتبطورعمومموقتیبودھویکعکسالعملعادیدربرابرمشکالتمیباشد. دیگراحساساتشدیدراخواھندکرد

  .  وبعداخانمازاختالالتروانیمثالختالالفسردگیرنجخواھدبرد. وقتییکخانمنتواندبرایمشکلخودراھحلپیداکند،اینعالیمدوامدارمیشوند
 . دپیدا میکننمردمحتیاختالالفسردگیرابدونروبروشدنبھحوادثناگوارزندگی •
 .  ختاللروانیدارندمیباشدقبالھراجتماعدارایافرادیکھاز •

  فتارگ

 

 بسیارسریعیابسیاربھآھستگی؟
 است؟) غیرقابلفھم(آیاسحناناومغشوش

  

 افکار

 رساندنبھخودرادارد؟آسیبآیاافکار
 آیاخاطراتبدازگذشتھبھشکلدوامداردوبارھبھیادشمیآید؟

 آیامواقعبدگذشتھرادوبارھتجربھمینماید؟

Details on the assessment and management of all the problems mentioned below and other 
common mental health problems can be found in the mhGAP intervention guide and its annex 
on conditions specifically related to stress. 
http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/ 

  خطربرجستھخودکشیوصدمھبھخود
 

. بعضی از کارمندان صحی فکر میکنند کھ سخن گفتن در باره خودکشی خانم ھا را متوجھ بھ این عمل میکند
را در مورد افکار خودکشی کم ساختھ و  ولی بر خالف سخن گفتن در باره این موضوع اکثرا تشویش خانم ھا

  آنھا کمک میکند تا ارزش خود را درک کنند
 

  : را داشتھ باشدزیر اگر خانم افکار 
 

 اندن بھ خود و یا ارتکاب خودکشیفکار فعلی صدمھ رسا •
 یا

تاریخچھافکارصدمھرساندنبھخودویاپالناینعمل،درماھھایگذشتھوصدمھبھخوددرسالگذشتھ،وفعالشدیدام •
 .شن،مشوش،وغیراجتماعیاستضطرب،خ

  پسخطرعاجلصدمھبھخودیاخودکشیموجودبودھوخانمبایدتنھاگذاشتھنشود
  

 .خانمرابھشکلعاجلبھیکمتخصصویاتسھیلصحیعاجلرجعتدھید
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معرضدوبارھمبتالاگریکخانمازچنینیکاختاللروانیقبالزمواجھشدنبھخشونتگذشتھاست،پساوزیادترآسیبپذیرتراستودر •
 .شدنقراردارد

–تصمیمبرایتداویاختالالفسردگیمتوسط: نوت
شدیدبایدزمانیگرفتھشودکھ؛ھرگاھخانماعراضدوامداربرایحداقلدوھفتھگذشتھداشتھوضمنانتواندفعالیتھاینورمالزندگیخودرا

 .درستبھپیشببرد

 

 شدید-اختالالفسردگیمتوسطارزیابی

 دارد؟شدید- اختالالفسردگیمتوسطآیاخانم

 . نکاتذیلراارزیابیکنید
A. ھفتھداشتھاست 2 عالیمعمدھذیلراحداقلبھمدت 2 خانمھایکھحداقل . 

:  برایاطفالونوجوانان) اکثرجریانروز،ویاھمھرروز( حالتروانیافسرده –
 .افسردهروانیموجودیتتخرشیت،ویاھمحالت

 .یاخوشیدرفعالیتھایتفریحیدلچسپیازبینرفتن –
 . انرژیپایینویاھمبیحالی –

B. ھفتھداشتھاست 2 عالیمعمدھافسردگیذیلراحداقلبھمدت 3 خانمھایکھحداقل . 
 کاھشتوجھودقتبھکارھا –
 .کاھشاعتمادبھنفسوعزتنفس –
 افکاراحساسگناھوبیارزشی –
 دیدناامیدانھبھآینده –
 افکارصدمھبھخودوخودکشی –
 اختاللخواب –
 ازبینرفتناشتھا –

 
C. یگرزمینھھایمھمزندگیداشتھاستخانممشکالتقابلمالحظھدروظایفشخصی،فامیلی،اجتماعی،مسلکیود . 
 . دربارھچیزھایمختلفزندگیروزمرھمثلوظیفھ،مکتب،فعالیتھایخانگیواجتماعیبپرسید •
 . موجوداستشدید–اختالالفسردگیمتوسطھفتھموجوداند،پس 2 ھرسھبرایمدتA,B ,Cاگر •

 
 

  )شدید-اختالل افسردگی متوسطغیراز(  آیابرایاعراضموجودھکدامتوضیحاتدیگروجوددارد؟
A. فسردگی میشود خود را مطمین سازیدازعدمموجودیتتمامحاالتکھسببایجاداعراضماننداختالال . 
B. ازعدمموجودیتکمخونی،سوءتغذی،عدمکفایھغدھتایروید،سکتھمغزیوازاعراضجانبھادویھکھسبببروزچنیناعرا

 .  خودرامطمینسازید) تغیرحالتروانیازسبباستفادھستیروید: مثال(  ضمیگردد
 

. ازعدمموجودیتحمالتمانیاخودرامطمینسازید .1
 ؟ارزیابینماییدکھطیمدتکھچندینبارحمالترخدادھآیاخانمعادتماھوارخویشراگذشتاندھاستیاخیر

a. کاھش ضرورت بھ خواب . 

 شکایاتنمادیکھازیکاختاللروانینمایندگیمیکند

 انرژی ، بی حالی، و مشکالت خواب کم •
 موجودیت چندین نوع عالیم فزیکی بدون موجودیت کدام علت واضح، مثل درد ھای گنگ  •
 حالتجگرخونیدوامداروزجرت •
 ازفعالیتھایتفریحیلذتنبردنویاھمکملذتبردن •
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b. خوشی کاذب بیش از حد، گشاده خویی، و یا ھم حالت مزاجی مخرش. 
c. افکار مغشوش، بھ آسانی پریشان ھواس شدن. 
d. ،احساس افزایش انرژی، و سخن ھای سریع افزایش فعالیت ھا . 
e. یی مثل قمار زدن بیش از حد یا خرچ کردن پول بیش از حد، و تصمیم گرفتن ھای مھم روشھایھوسیوبیپروا

 . بدون ھیچ نوع پالن گذاری
f. ویاھماعتمادبھنفسدورازحقیقتواغراقآمیز . 

 1 اعراضذیلبرایحداقلمدت 5خانمیکیازحمالتمانیاراگذشتاندھاستاگرچندیناز
. دیگرانگردیدھباشدخانم ووباعثایجادخطربھخود،ھفتھموجودبودھواعراضمذکورسبباختاللدروظایفروزمرھگردیدھاست

. وسازمانیابیمختلفکاردارد. میباشد) bipolar disorder( اگرچنیناست،پسافسردگیازسبباختاللدیگریبناماختاللدوقطبییا
  .بایدبامتخصصدرتماسشوید

A. عکس العمل وقتی نورمال . در مقابل خشونت خود را مطمین سازیدعکس العمل ھای نورمال موجودیتازعدم
 :شده میتواند کھ 

B. بدون مداخلھ کلینیکی طی مدت طوالنی بھتری قابل مالحظھ حالت مریض موجود باشد   . 
C. و یا ھم حملھ مانیا وجود ندارد شدید–اختالل افسردگی متوسطھیچنوعتاریخچھگذشتھ. 
D. ایناعراضسببآسیبرساندنوظایفروزمرھنمیکردد  . 

 :شدید-مھار نمودن و مدیریت اختالل افسردگی متوسط: یگف افسردیمدیریت اختالالت متوسط و خف

  . تعلیمات روانی را پیشکش نمایید

 )ارائھکنندھخدمات،درصورتمناسببودن(  پیامھایعمدھبرایخانمھا
 . افسردگییکحالتعادیبودھکھمیتواندبھھرکیرخدھد .1
 . رخدادنافسردگیبھاینمعنینیستکھخانمضعیفیاتنبالست .2
.) طورمثال،شمابایدقویباشید،جودراادارھکنید(  منفیدیگرانبرخورد  .3

) برخالفیککسریازخم(بھاینحقیقتربطمیگیردکھافسردگییکحالتقابلدیدنیست،
 . راتوسطزوریااختیاریکنترولکردھمیتواندوھمچنانعقیدھغلطکھشخصمیتواندافسردگیخویش

.  افرادباافسردگیدربارھخود،زندگیخویشوآیندھخویشافکارمنفیمیداشتھباشند .4
. حالتفعلیشانخیلیھممشکلبوده،ولیافسردگیمیتواندافکارغیرمنطقیوناامیدیراسببگردد

 . ایناعراضروبھبھبودیمیرودوقتیافسردگیکنترولگردد
 ادربرمیگیردتااینکھتداویجوابگوید،چندھفتھر .5
 . اینفعالیتھاسبببھترشدنحالتخرابروانیویمیگردد. اگرمشکلھمباشدخانمبایدکوششبرایاجرایکارھایذیلنماید .6
 فعالیتھایکھدرگذشتھلذتداشتندآنھاراکوششبھدوامدادننمایید -
 .وقتخوابیدنوبیدارشدنخویشراتنظیمنمایید -
 .بھھراندازھکھمیتواند،فعالیتھایفزیکیاجراکند -
 . کوششنمایدتابھوقتمناسبومقدارمناسبغذاصرفنماید،باوجوداینکھتغیردراشتھادارد -
 کوششنمایدکھبادوستانوفامیلقابالعتمادخودوقتسپرینماید -
 . کوششنمایددراجتماعوفعالیتھایاجتماعیسھیمباشد -
. اگرچنینافکاررادرمییابید،بالیشانفشارنیارید. ازافکارخودکشیوصدمھبھخودآگاھباشید -

 . العتمادخبردھیدوبھزودیکھامکانداشتھباشدبھکمکدوبارھبیاییدبھیکشخصقاب

  .  را تدریس کنید فشارکنترول حمایت اجتماعی را تقویھ نمایید و 
ی گ، مسلھ  رجعت دھی برای تداوی کوتاه روانشناختی برای افسردموزش دیده و نظارت شده میسر باشدر تداوی کننده اگا

 یریدگر نظر بھر زمانیکھ ایشان میسر بودند درا 
 مشاوره حل مشکالت 
 تداوی بین الفردی 
  رفتاری–تداوی ھای شناختی 
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 فعال سازی رفتاری 

  .ادویھ ھای ضد افسردگی را مد نظر بگیرید
 یھااقدامنماییدکھدرقسمتاستفادھازانھااموزشدیدھباشیدگدرتنھا زمانی بھ تجویز ضد افس 

  .مشوره کنید صمتخص در حاالت زیر با
  ی ھا را دریافت نمایدگرفتاری یا ضد افسرد-قادر نیست تداوی ھای بین الفردی و شناختی) خانم( فرد 
  در معرض خطر قریب الوقوع خودکشی یا خود ازاری قرار دارد) خانم(وی 

  ضیھ را تعقیب نماییدق .1
 مطابق ت ھای بعدی را اقالقات دومی را بین یک ھفتھ و مالم. را پیشنھاد کنید) معمول ( یری ھای عادی گپی

 بھ کورس اختالل  تنظیم نمایید
  نباشد رجعت دھی را در نظر  /در صورتیکھ بھبود در وضع فرد دیده نشود:ی نماییدپیگیر اعراض نزد وی را

 یریدگب

 

 

z 

  :ھا ختالل فشار روانی پس از حادث
 .دفعتابعدازیکتجربھتروماتیکفعالمانندبھرھبرداریجنسی،اکثرخانمھاازیکاختاللروانیرنجمیبرند

 .  برایتعدادیازخانمھااینیکعکسالعملگذریبودھوضرورتبھکنترولکلینیکیندارد
 2 بھشکلدوامداربرایاضافھاز) تجربھھایدوباره،اجتنابواحساسشدیدتھدیدموجوده( وقتییکمجموعھءازاعراضخاص

. ماھباقیماند،پسخانماختاللپسازترومانزدشبروزکردھاست
. ضرورنیستکھیگانھحتیحالتعمدھنیستکھبعدازخشونترخمیدھداختالالسترسپسازتروماباوجودنامآن،

. ایننوعواقعاتھمچنانمیتوانندسببفعالسازیانواعمختلفاختالالتصحیروانیمیشود

 . ماننداختالالفسردگی،واختالالستفادھالکولمیگردد

Details on the assessment and management of moderate severe depressive disorder, 
including prescription of antidepressants can be found in the mhGAP intervention 
guide: http://www.who.int/mental_health/publications/mhGAP_intervention_guide/en/ 

 :فشار روانی پس از حادثھاختالل نمادیشکایات
بخاطریکھ آنھا . خانم ھای کھ دارای اختالل استرس بعد از تروما اند بھ مشکل از خانم ھای از مشکالت دیگر رنج میبرند

 :  مثل. در ابتداء اعراض غیر مشخص از خود نشان میدھند

 )کمبود خواب: مثال(مشکالت خواب  •
 .حالت روانی افسرده و اضطراب دوامدار تخرشیت، •
 )سردردی،ضربانسریعقلب: مثل. ( چندیناعراضفزیکیدوامدارکھسببفزیکیواضحنداشتھباشد •

 . گرچھباسوالوجوابآنھاشایدواضحبسازدکھازمشخصاتاختالالسترسپسازترومانمایندگیمیکند
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 :اختالل  فشار روانی پس از حادثھ ارزیابی

قبل واقع شده باشد، خانم را برای اختالل استرس پس از تروما ھرگاه خشونت حدود یک ماه 
)PTSD (بررسی کنید.  

 : ارزیابیکنید •

 -:اعراضتجربھدوبارھیامعروضشدندوباره .1
: مثال. ( میپیوندمروریابرگشتخاطراتبدخشونت،چنانکھفکرمیکنندکھھھمینخشونتدروقتحالحاضربھوقوع

 )  کھباترسووحشتشدیدیدبخوابھایوحشتناک،پسنماھا،ویاھمخاطرات

: مثال. اجتنابعمدیافکار،خاطرات،فعالیتھاوواقعاتکھخانمراواداربھخشونتکردھاست– : اعراضاجتنابکننده .2
 .جتنابازرفتنبھجاھایکھخانمرابھیادگذشتھمیندازداویاھم. اجتنابازسخنگفتندربارھمشکالتکھاورابھیادخشونتمیندازد

(  نگرانیشدیدوآگاھبودنازخطرویاعکسالعملنشاندادنبھحرکاتناگھانی:  اعراضمربوطبھاحساسشدیدتھدیدفعلی .3
 .)گوشبھزنگبودن،ویاعصبیبودن: طورمثال

. ماھبعدازخشونتموجودباشدپساختالالسترسپسازتروماممکناست 1 مشکالتدروظایفروزمرھاگرتمامعالیمذیل .4
–ھمچنانچککنیدکھخانمکداممشکلدیگرطبی،اختالالفسردگیمتوسط

 یامشکالستفادھادویھمخدریاالکولداردیاخیرشدید،افکارخودکشیو

 فشارروانیپسازحادثھاختاللمھارنمودنیامدیریتنمودن
 .تعلیماتدھیدفشارروانیپسازحادثھاختاللخانمرادرباره .1
 . حمایھاجتماعیراتقویتکنید،وکنترولومدیریتاسترسرابرایشانتعلیمدھید .2
راناگر .3  . آموزشدیدھوارزیابیشدھموجوداند،رجعتدھیرامدنظربگیریددرمان
 .اگرمتخصصموجوداست،بااومشورھکنید .4
 . تعقیبکنید .5

  

  :مدیریت اختالل فشار روانی پس از حادثھ

 :توضیح دھید .فشار روانی پس از حادثھ تعلیمات دھیداختالل خانم را در باره 
زمانی بدون تداوی صحت یاب میشوند، تداوی صحت بسیاری مریضان از اختالل پس از تروما بعد از مدت  -

 . را سرعت میبخشد ریضیابی م
اکثرا فکر میکنند ھنوز ھم در خطر اند، و آنھا زیاد بھ تشویش فشار روانی پس از حادثھ اختالل اشخاص با  -

 . انتظار خطر میباشند رو یا ھم ھمیشھ د. دی عصبی میشوندآنھا بھ زو. میباشند
وقتی کھ این رخ میدھد، . تروماتیک خاطرات بدی میداشتھ باشند ھفشار روانی پس از حادثاختالل اشخاص با  -

آنھا از احساسات مثل ترس و وحشت را تجربھ میکند کھ مشابھ احساسات گذشتھ بوده ھنگام کھ خشونت رخ 
 . آنھا ھمچنان خواب ھای ترسناک میداشتھ باشند. داده بود

این ( قسمیکھ . دارند، کوشش بھ اجتناب از خاطره ھای گذشتھ میکند ومااختالل استرس پس از تراشخاص کھ  -
 . گی شان میشوددنوع دوری کردن ھا سبب ایجاد مشکالت در زن

دارند، شاید مشکالت دیگر فزیکی و روانی  اختالل استرس پس از ترومااشخاص کھ ) اگر امکان داشتھ باشد( -
 .درد بدن، کاھش انرژی، بیحالی، تخرشیت، و حالت روانی افسرده: داشتھ باشند، مثل

 :توصیھ نمایید) زن(بھ او 
 . کار ھای روزمره خود را تا حد امکان بھ شکل نارمل ادامھ بدھد -
الکن این کار . کھ رخ داده و چھ احساس داردایھمراه با اشخاص قابل اعتماد وی سخن بگویید، در باره حادثھ  -

 .  را وقتی اجرا کنید کھ خانم بھ آن آماده باشد
 . تا اضطراب و تشویش وی کم شود. در فعالیت ھای استراحت کننده خود را مصروف سازد -
 . باید از الکول و مواد مخدر دوری کردصدمھ اختالل استرس پس از برای مھار کردن  -
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 . حمایھ اجتماعی را تقویت کنید، و کنترول و مدیریت استرس را برای شان تعلیم دھید .1
راناگر  .2  . آموزش دیده و ارزیابی شده موجود اند، رجعت دھی را مد نظر بگیرید درمان

 )CBT-T(روپی گرفتاری متمرکز بر صدمھ بشکل انفرادی و یا  - تداوی شناختی -
 )EMDR(ی ساختن دوباره حساسیت زدایی حرکات چشمان و اجرای -

 .اگر متخصص موجود است ، با او مشوره کنید .3

ساختن دوباره  یزدایی حرکات چشمان و اجرای رفتاری و یا حساسیت-وی ھای شناختیدر نیست تداار خانم قگا -
 را دریافت نماید

 خود آزاری قرار دارد/ر قریب الوقوع خوکشیخانم در معرض خط -

 . تعقیب کنید .4

نظر بھ معیاد  و مالقات ھای بعدتر ان بعدی را در فاصلھ بین دو تا چھار ھفتھ تنظیم کنیدھای ات مالققرار  -
 رددگاختالل تنظیم می

 

 :تکنیک ھای ساده برای اعراض عمده و پیامد ھا. ۵.۵مواد درسی 

 تمرین در حال نشستھو تمرین  ارامسازی

  :تمرین ارامسازی ساده 

و بھ شما بیشتر مشکل میسازد کھ با . تشویش و اضطراب بعد از معروض شدن بھ خشونت عادی میباشد“:معرفی
آسان موجود برای حل مشکل کھ شما آنرا تجربھ کرده اید، راه حل . مشکل کھ روبرو ھستید، آنرا حل بکنید

بھتر تمرکز کنید، و  ابید،ورزش ھای آرام کننده در طول روز شاید کمک کند کھ شما بھتر بخو الکن . نمیباشد
  ”.ی داشتھ باشیدیشترانرژی ب

 

 :برایکاھلین
. ازطریقبینیریھھایتانراپرنماییدات...)  ،1003 ،1002 ،1001( بھآھستگیشھیقاجراکنید، •

 . وبھھمینشکلبطنتانراپرنمایید
... ) ،1003 ،1002 ،1001. (بھآھستگیذفیراجراکنید. بھآرامیوخاموشیبھخودبگویید،بدنمباآرامشپرشدھاست •

 . تاپائینمعدھتان. ھایتانراخالینماییدششازطریقدھنتانوبھبسیارارامی
 . بھآرامیوآھستگیبھخودبگوییدکھبدنمنتمامتشویشھاراازخوددورمیکند •
 .بارتکرارکنید 5 اینجملھرا . •
 .اینکاررادرروزچندینبارکوششکنیدکھانجامدھید •

 :برایاطفال
 . بیاییدیکنوعدیگرازتنفسراتمرینکنیمکھسببارامشبدنمامیشود •
 )عملینشاندھید. (الیمعدھتانبگذاریدبایکدستتانرا. •
 . ماریھھایخودراازھواپرمیکنیموشکممابھاینشکلبیرونبرآمدھمیباشد. خوب،حالوقتیماتنفسمیکنیمازطریقبینیخود •
 . داخلمیرود،بھاینشکل،عمالنشاندھیدبعدماازطریقدھناینھواراخارجمیسازیم،ببینیدکھشکمھایمادوبارھ •
 .حسابمیکنموشماھواراازششھایتانخارجمیکنید 3 وبعدتا. حسابمیکنم 3 مابسیاربھآھستگیتنفسمیکنیمھنگامیکھمنتا •
 .آفرین،بسیارعالی. بیاکھیکجااینرااجراکنیم •



20 
 

 :  تمرین حالت نشستھ
 :معرفی

.  بعدازتجربھنمودنخشونت،شماخودراسراپاپوشیدھبااحساساتدرمیابید،ونمیتوانیددربارھحادثھفکرخودرامتوقفسازید
تمرین در حالت . استفادھکنیدکھبھشماکمکمیکندتاکمترزیراحساساتغرقشویدgroundingپسشمامیتوانیدازیکمیتودبنام

 .این چیزی است کھ شما میکنیدو . میسازدبھجھانخارجمنحرفطوریکارمیکندکھتوجھشماراازافکارتاننشستھ

 . برایکاھلین
 بھآھستگیوعمیقتنفسکنید.نباشد بھیکحالتاستراحتبخشبشینیدکھپاھاودستھایتانرویھم

. منفرشرامیبینم،بوترامیبینم: مثال. چیزراکھتشویشبرانگیزنباشدبگیرید 5 بھچھاراطرافتاننگاکنیدونام
: مثال. صدایرامیشنوید،وتشویشبرانگیزنیستنامبگیرید 5 بعدا. وغیرھتنفسآھستھوعمیقاجراکنید

 صدایتایپکردن،صدایزنگتیلیفونوغیره. منصداییکخانمرامیشنوم،صدایبستھشدندروازه
 5: مثال. اشیایرابالمساحساسمیکنید،وتشویشبرانگیزنیستنامبگیرید 5 بعدا .بھآھستگیوعمیقتنفسکنید

. مندستھچوبیاینچوکیرااحساسمیکنم،مناحساسمیکنمکھچوکیبھپشتمتماسدارد،منکمپلرااحساسمیکنمبادستانخود
  .بھآھستگیوعمیقتنفسکنید

 :برایاطفال
 5 آیامیتوانی. بھطفلبگویید: طورمثال. شماحتمااطفالرادیدھایدکھاسمرگھایاطرافخودراتکرارمیکند

. ھمینلحظھمیبینینامبگیریطرفرنگراکھدرچھار
تواند،پسبایدباشخصمسلکیصحیآیابھرنگآبیچیزیرامیبینید؟رنگزرد؟ویاسبزرامیبینی؟اگراینمداخالتکمکیسبببھبودیاحساساتشدھنم

. تروانیمشورھنمایید،چونشایدبھتجویزادویھضرورتباشد
  .اختصاصدھیدکھمشکلدید،شنوایی،وتکلمداشتھباشندیوایننوعمداخلھرابھاشخاص

  

 فشار روانیتمریناتکاھش

 سآھستھطریقھتنف
. دستھایتانراباالیپاھایتانبگذارید. پاھایتانراھموارکردھباالیزمینبنشینید

. اینتمریناتشماراآرامومستریحمیسازد. ،آنراباچشمانبستھاجرانمایید.بعدازاینکھیادگرفتیدکھتمرینراچگونھاجراکنید
 .وقتیپریشانوافسردھباشیدویانتوانیدبخوابید. واینتمرینرادرھرجامیتوانیداجراکنید

دستھایتانر.اولبدنتانرااستراحتبدھید،دستھاوپاھایتانراحرکتدادھوسستبسازید،شانھھایتانرابھعقبراندھوسرتانرابھدوطرفحرکتدھید
 . ودربارھتنفستانفکرکنید. اباالیشکمتانبگذارید

. تانرابھداخلفرورفتھاحساسکنیدمگیتمامھوایششھایتانراازطریقدھنخارجنمایید،وشکتبھآھس
 1،2،3 بھآھستگیوعمیقازطریقبینیتنفسکنیدو. وشکمتانرابرآمدھبھبیروناحساسکنید. حالبھآھستگیوعمیقازطریقبینیتنفسکنید

 . شمارکنید 3 بھھمینشکلدرھرذفیرھمتا. درھرشھیقشمارکنید
  . ھنگامیکھتنفسمیکنیداحساسکنیدکھاضطرابازبدنتانخارجمیشود. دقیقھتنفسکنید 2 بھھمینشکلبرای

 .خایعضلیپیشروندهطریقھاستر
 .ازانگشتانپاھایتانآغازکنید. دراینتمرینشماعضالتتانراتقبضدادھبعداآنرااسترخامیدھید -
. شمارکنید3درعینحالتنفسعمیقبگیریدوتا.وعضالتانگشتانتانرادرحالتقبضنگھکنید. انگشتانپاھایتانراحلقھکنید -

. بعداانگشتانتانرااسترخادھید،ودرعینحالنفستانراخارجکنید
 .  یتنفسنمودھومستریحشدنرادرانگشتانتاناحساسکنیدادبھشکلع

 . عینتمرینرابرایھرعضوبدنتانبھعینشکلتکرارکنید -
 .داریدعضالتپاھاورانھایتانرادرحالتتقبضنگھ .1
 .دستھایتانرابھحالتمشتدرآورید.شکمتانراتقبضدھید .2
 . دستھایتانراازآرنجھاقبضنماییدوبھھمینحالتنگھدارید .3
 .استخوانھایشانھتانرابھھمنزدیککردھدرحالتقبضنگھدارید .4
 . تمامعضالتچھرھتانراشخبگیرید. شانھھایتانرابھھراندازھکھمیتوانیدباالبندازید .5
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 دایروی شکل بھ را تان سر احتیاط و آھستگی بھ میگیرید نفس وقتیکھ. کنید پایین تان سینھ تانراباالیزنخ حال  -
 تان سینھ نزدیک چپ طرف بھ دوباره را تان سر میسازید خارج را تان نفس ھنگامیکھ و. بدھید چرخ راست
 باره دو و کنید اجرا چپ طرف بھ را تنفس. کنید اجرا آنرا عکس حال و. کنید اجرا بار 3 را اینکار. دھید چرخ

 .  کنید باراجرا 3 راھم اینکار. کنید اجرا ذفیر راست طرف بھ
 .   اید ده آرامش اندازه چھ بھ کھ کنید احساس و بیاورید، عادی حالت وسط بھ را تان سر حال -

 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 :ھضمیم

  برنامھ ارزیابی و حفاظت
 

 
  محرماست

 رمز  رویداد

 رمز شخصی شماره راجستر
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 یگخشونت خانواده 

 :یگشونت خانواده ان خگر نزد بازمانده ارزیابی خط
 : ده مراقبت ھای صحی ننیاداشت برای عرضھ ک

 
 یرید کھ پاسخده وضعیت منحصر بھ فرد بازمانده باشدگتنھا سواالت و قدمھ ھایرا در نظر ب

  دارد خشونت قرار آنیر بلند و وی بھ خطمیدھد احتماال  سھ تا از سواالت زیر جواب بلیبھ د اقل حزمانیکھ خانم 

 ☐نی☐نی قرار دارید؟                                                        بلی ایا شما در  معرض خطر آ .1
 ☐نی☐شده؟    بلیذشتھ اکثر اوقات خشونت فزیکی واقع شده یا درھر ماه بد تراز قبل گماه  ۶ایا طی  .2
 ☐نی   ☐بلی  از اسلحھ استفاده نموده یا شما را توسط اسلحھ تھدید نموده ؟               ) مرد( ز گایا ھر .3
 ☐نی☐بلی   ؟شما را میکشدمیتواند  ایا باوردارید کھ وی  .4
 ☐نی         ☐بلی  ؟ده استومبادرت بھ لت و کوب شما نماید بوده ز زمانی کھ حاملھ گایا ھر .5
 ☐نی  ☐بلی   ؟ر استگبصورت دوامدار وی نسبت بھ شما حسود و پرخاش ایا .6

  

  زینھ ھای رجعت دھی و حقوقش معلومات دھید گر بازمانده احساس میکند در خطر است وی را در مورد  گا
 حت روانی را فراھم نماییدصرجعت دھی بھ خدمات دھی و ه یزگمعلومات وان اریھ :برای حفاظت ھیجانی -
رجعت دھی بھ خدمات ثانوی صحت روانی را فراھم کنید، بعضی اوقات میتوان از طریق پیشنھاد بستری شدن از  -

 .تا وی راه حل مناسب را دریافت نموده و حفاظت خودش را خود تامین کندمصوونیت بازمانده مطمین شد  

  ده شودزمانیکھ بازمانده رجعت دھی را قبول کرد مطمین شوید کھ مستقیما رجعت دا

 نیت خویش را بسازدصؤکھ برنامھ م) مرد -زن( او را  -
 .یری بعدی تعیین کنیدگقرار مالقات را برای پی  -

  

  

  
  

  

  

  یگنیت برای بازمانده خشونت خانوادصؤبرنامھ م
باالی رفتار ھای ) زن یا مرد( بھ بازمانده معلومات دھید کھ وی :یاداشت برای عرضھ کننده مراقبت ھای صحی

( میتواند انتخاب کند کھ  چھ پاسخی بھ مھاجم)  زن یا مرد( اما وی . خود کنترول ندارد) مھاجمین( رانھ مھاجم گپرخاش
 .ن بمانندصؤو اطفالش م) زن یا مرد( بدھد تا خود ) مھاجمین

 ر شما ضرورت یافتید کھ منزل خود را بھ عجلھ ترک کنید؟ بھ کجا میتوانید بروید؟گا .1

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 ایا شما بھ تنھایی میروید یا اطفال را نیز با خود خواھی برد؟ .2

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

 سید؟ ونھ بھ انجا میرگشما چ .3

_____________________________________________________________________________ 

را با خود  رگکلید ھا، پول، لباس ھا یا اشیای دی، نیاز است بعضی اسناد زمانیکھ منزل را ترک میکنید، ایا .4
 ؟یریدگب

_____________________________________________________________________________ 

 ذارید، فقط در صورتیکھ ضرورت باشد؟ گن یا نزد شخصی بصؤایا شما میتوانید اشیا را با ھم در یک جای م .5

_____________________________________________________________________________ 

زمانیکھ شما منزل را ترک میکنید بھ پول دسترسی دارید ؟ در کجا قرار دارد؟ شما در حاالت عاجل میتوانید  .6
 انرا بدست بیاورید؟

_____________________________________________________________________________ 

ویید و وی در صورتیکھ گسراغ دارید کھ برایش در مورد خشونت ب یک از ھمسایھ ھای خویشراآیا شما کدام  .7
 .بزند یا برای معاونت شما بخانھ تان بیاید گسر و صدا را بشنود بھ پولیس زن

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 محرم است

 یگخانواد غیر خشونت

 یگان خشونت غیر خانوادگبازمانده  ر بھخطارزیابی 

 :بری عرضھ کننده مراقبت ھای صحی  تیاداش
.ھا و سواالتی را در نظر داشتھ باشید کھ پاسخی بھ وضعیت منحصر بفرد بازمانده باشدتنھا قدمھ   

 ☐نخیر            ☐ایا امکان مواجھ شدن دوباره با مھاجم وجود دارد؟                               بلی  .1
  : در صورت بلی، توضیح دھید

 رمز شخصی نمبر راجستر رمز رویداد
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_____________________________________________________________ 

معلومات میروید  ر بطور منظمگ، بھ مکتب یا جای دیی و کار میکنیدگدر مورد اینکھ شما در کجا زند مھاجم .2
 ؟دارد

 ☐نی         ☐بلی ______________________________________
 

 ☐نی         ☐بلی   ؟کشدبشما را میتواند  ایا باوردارید کھ وی  .3
 رفتھگبا شما تماس  از زمان وقوع پیشامد تا اکنونایا  .4

 ☐نی         ☐بلی :                                                            در صورت بلی توضیح دھید

______________________________________________________________ 
 ☐نی         ☐بلی ایا مھاجم بھ منزل شما دسترسی دارد؟                                                            .5
 :در صورت بلی توضیح دھید .6

______________________________________________________________ 

ما بازی کند و است کھ بتواند نقش حقاظتی را برای ش) جامعھیا عضو ران، ھمسایھ، دوستان، عضو فامیل، خس( کسی ایا  .7
 ☐نی         ☐بلی د مشوره و  صحبت نمایید شما با وی درین مور

 :در صورت بلی، توضیح دھید
______________________________________________________________ 

زینھ ھای رجعت دھی و حقوقش گدر مورد )  زن یا مرد( ر بازمانده خود را در خطر احساس میکند، لطفا بھ ویگا
 معلومات دھید

 ری، قانونی و محافظتی  بھ بازمانده معلومات قوی ارایھ بداریدگدر مورد خدمات میانجی : نیتصؤمبرای  -
یزه گدر مورد سیستم صحت روانی و رجعت دھی معلومات  ارایھ نموده و ان  :نیت ھیجانیصؤبرای م -

 بدھید
 حت روانی را فراھم نماییدصرجعت دھی بھ خدمات برای ه یزگمعلومات وان:برای حفاظت ھیجانی -
ز طریق پیشنھاد بستری رجعت دھی بھ خدمات ثانوی صحت روانی را فراھم کنید، بعضی اوقات میتوان ا -

یت بازمانده مطمین شد  تا وی راه حل مناسب را دریافت نموده و حفاظت خودش را خود نشدن از مصؤ
 .تامین کند

  زمانیکھ بازمانده رجعت دھی را قبول کرد مطمین شوید کھ مستقیما رجعت داده شود
 :زمانیکھ بازمانده در ھمان لحظھ رجعت دھی را نپذیرفت 

 نماییددر قسمت ساختن یک برنامھ حفاظتی ھمرایش کمک  -
 ذاریدگیری برای مالقات ھای بعدی قرار بگجھت پی -

 
 
 

  یگان خشونت غیر خانواده گبرنامھ حفاظتی برای بازمانده 

  :یاداشت برای عرضھ کننده مراقبت ھای صحی
 اما. خود کنترول ندارد) مھاجمین( رانھ مھاجم گباالی رفتار ھای پرخاش) زن یا مرد( بھ بازمانده معلومات دھید کھ وی 

 .ن بمانندمصؤ) زن یا مرد( بدھد تا خود ) ینمھاجم( میتواند انتخاب کند کھ  چھ پاسخی بھ مھاجم)  زن یا مرد( وی 

 ر شما ضرورت یافتید کھ منزل خود را بھ عجلھ ترک کنید؟ بھ کجا میتوانید بروید؟گا .1
 ردد؟گدر کدام جا ھھ مکررا ظاھر می مرتکب .2

________________________________________________________________ 
 جا ھا باشد  ان اهگآبھ بازمانده وضاحت دھید 

 ؟)اه ساختھ باشیدگحتی بدون اینکھ انھا را ا( کی شما را حفاظت و یا کمک نموده میتواند؟ .3
________________________________________________________________ 
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 فظت خود در خانھ استفاده نموده میتوانید؟اچھ راھبرد ھای را برای بھبود مح .4
________________________________________________________________ 

 ؟ھمراھی خواھد کرد میرویدکنید بھ مکتب یا وظیفھ میمنزل را ترک  کسی شما را زمانیکھ چھ  .5
________________________________________________________________ 

 دھید کھ این  ھ بازمانده توضیح، بنا برددگتجربھ خشونت معموال ناتوان کننده بوده وسبب زھکشی ھیجانات می
ت وکوشش نماید از حاالھدارد  گو منابع خود را محفوظ ن ژی یا توانربسیار مھم است تا وی ھیجانات و ان

 اجتناب نماید  ھیجانی مشکل
 

a. ر با شخص مھاجم مقابل شدید چھ چیز ھای است کھ شما ممکن در ان موقع بکنید؟گا 
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

b.  است کھ شما بھ خود جھت دریافت قوت الزم ، زمانیکھ یک مھاجم کوشش مینماید شما را ان چھ چیز ھای
 ویید؟گزیر انداختھ،  کنترول و سو استفاده نماید می

_________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

c. رفتھ میتوانید؟گبخاطر دریافت حمایت تماس  کی  با ------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

 عناصر برنامھ حفاظتی

 عناصر برنامھ حفاظتی
ر شما ضرورت بھ ترک انی منزل پیدا کردید، بھ کجا خواھید رفت؟گا ون برای رفتنؤجای مص   

توام با اطفال؟ایا شما بھ تنھایی خواھی رفت یا   برنامھ برای اطفال 
؟ونھ بھ  آنجا خواھی رفتگشما چ  انتقاالت  

رفتن کدام اسناد، کلید ھا، پول، البسھ و یا سایر اشیا زمانیکھ گایا شما بھ 
یز ھای برای شما اساسی ھ چمنزل ترک میکنید ضرورت دارید ؟ چ شما

 یرید؟ گاست تا با خود ب
یریدگاشیای کھ با خود ب  

ذاشتھ میتوانید؟ گایا شما اشیا را با ھم در یک جای محفوظ یا نزد شخصی   
  

 کجا در دارید؟ دسترسی پول بھ میکنید ترک را منزل شما کھ زمانی
 مسایل مالی بیاورید؟ بدست انرا میتوانید عاجل حاالت در شما دارد؟ قرار
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 آیا شما کدام یک از ھمسایھ ھای خویشرا سراغ دارید کھ برایش
ویید و وی در صورتیکھ سر و صدا را گدر مورد خشونت ب
.بزند یا برای معاونت شما بخانھ تان بیاید گبشنود بھ پولیس زن  

 حمایت یک شخص نزدیک

 

_____________________________________________________________________________ 

1.  

 

 9چارت رجعت دھی

 وظیفھ کمکی 
 چارت رجعت دھی

  
  یریگلیت ھای پیمسئو

 
 تماس ادرس

 
و بھ کی / بھ کجا 

 رجعت میدھید
 

 برای چھ رجعت میدھید

 سر پناه/ اهگپناھ   
 مراکز بحران   
 مساعدت ھای مالی   
 مساعدت ھای قانونی   
 روپ ھای حمایتیگ   
 مشاوره    
 مراقبت ھای صحت روانی   
 مراقبت ھای اساسی   
 اطفالمراقبت ھای    
 

                                                        

9Please use the Model of Healthcare Sector Response to GBV developed by UNFPA Afghanistan as a 
reference. 

 


