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 پیشگفتار
 

اخیر، خشونت خانگی که به معنای خشونت شوهر علیه زن است، به عنووان یکوی از   های  در دهه

مسائل مهم اجتماعی، بهداشتی و قانونی مطرح شده است. خشونت خانگی عالوه بر اینکه منجور  

اجتماعی، مسوایل غیور   های  آسیب شود، موج عظیمی از می شدید جسمیهای  آسیب به قتل و یا

قانونی و اختالت پزشکی و روان پزشکی را نیز در پوی دارد. از یوک سووی، خشوونت خوانگی بوا       

از خانه و بی خانمانی، انوع جرم و جنایتها  رمشکالت فروانی از جمله سوء مصرف مواد مخدر، فرا

شدن با طیف وسیعی از ابعواد   و .. همراه بوده است. از سوی دیگر، ارتباط قربانی خشونت خانگی

توانود منجور بوه     موی  دهد که مداخالتی کوه  می سالمت جسمی، روانی و اختالالت رفتاری نشان

 کند. می ل این مشکالت نیز کمکی از خشونت خانگی شود، به حل و فصکاهش یا پیشگیر

شد کوه  با ای می مهم حرفههای  ارزش در حرفه مددکاری اجتماعی، حرمت مقام انسان یکی از

 مددکاران اجتماعی خوود را ملوزم بوه حفوم حرموت مقوام انسوانی مخاطبوان خوود         آن  براساس

دانند. در اصل دوم قانون اساسی نیز حفم حرمت مقام و کراموت انسوانی موورد تاکیود نظوام       می

جمهوری اسالمی ایران قرار گرفته است. از این منظر، خشونت علیه زنان یکی از مصوادی  نقو    

باشد. بنابراین، تالش برای حفم کرامت انسانی زنان یکوی از   می نی و حقوق بشر زنانکرامت انسا

ی مددکاران اجتماعی در طی دوران زمانی و در کشوورهای مختلوف بووده    مهم حرفههای  دغدغه

 است.

ارائوه دهنوده   هوای   اهمیت مسئله خشونت خانگی در بین مددکاران اجتماعی و سوایر حرفوه  

اخیر شده اسوت. طوی   های  های سازمان یافته در دههفعالیتگیری  شکل خدمات اجتماعی باعث

خودمات  هوای   چندین دهه فعالیت سازمان یافته، این تالشها موجب توسعه موداخالت در زمینوه  

 اجتماعی، بهداشتی و اجرای قانون شده است که توانستند رفاه قربانیان را بهبود بخشد و یا رفتار

مبتنوی بور قوانون و بوه     ای  مداخلوه هوای   ش دهد. برخی از این برنامهعامالن را کاهآمیز  خشونت

 .کارکنوان مراکوز بهداشوتی اسوت     یصورت اجباری مانند دستگیری مجرم یا گزارشوگری اجبوار  

ماننود خودمات   ای  وام گرفتوه شوده از حووزه روانشوناختی و مشواوره     های  برخی بر اساس نظریه

سوط  کوالن تور ماننود     هوای   برخی دیگر نیر بر پایه نظریهبرای قربانیان تروما است و ای  مشاوره

 مداخالت مبتنی بر اقدام اجتماعی است. 

وجود اهمیت مسئله خشونت خانگی و مداخالت مرتبط با آن، کمبود منابع مکتوب علموی   با

شود. در این راستا هودف کتواب حاضور، ارتقوای      می در این زمینه مخصوصا در کشور ما احساس

موختگان و فعاالن در حوزه مددکاری اجتماعی از مفواهیم، نظریوه هوا،    آویان، دانشآگاهی دانشج



)خشونت شوهر علیه زن( و مداخالت موورر در موورد قربانیوان و     خشونت خانگی یعلل، پیامدها

بورای شوناخت خشوونت    ای  فصل اول مقدمه است. این کتاب حاوی شش فصل است.آن  عامالن

تاریخچه، شیوع، تعاریف و انواع خشونت خانگی پرداختوه شوده    به بررسیآن  خانگی است که در

روانشناختی، جامعه شناختی و مددکاری اجتمواعی موورد بحوث و    های  است. درفصل دوم، نظریه

اختصاص یافته کوه باعوث   ای  بررسی قرار گرفته است.فصل سوم به بررسی علل و عوامل چندگانه

شووند و در اداموه ایون فصول      موی آن  انوواع  تشدید یا کاهش احتموال وقووع خشوونت خوانگی و    

پیامدهای خشونت خانگی در سطوح مختلف فرد قربوانی، خوانواده و جامعوه موورد بررسوی قورار       

موداخالتی بوه    که با هدف کاهش تبعات خشونت برای قربانیان وای  گرفته است. مدلهای مداخله

 آوردهشوده در فصول چهوارم    عامالن طراحی و اجورا  آینده  آمیز خشونت منظور کاهش رفتارهای

شده است. در فصل پنجم، قوانین حمایت کننده از زنان در برابر خشونت همسر و نقش موددکار  

اجتماعی در سیستم قضایی و قانونگذاری بحث شده است. در فصل پایانی، مهمترین رویکردهای 

 اند.   موجود در پیشگیری اولیه از خشونت خانگی بررسی شده
 


