عنوان پروپوزال :تهیه ابزارهای سنجش خشونت خانگی :گردآوری ابزارهای سنجش خشونت خانگی در ایران و
جهان
تعریف مسئله :خشونت عليه زنان بخصوص خشونت از سوي همسر يا شريك جنسي امروزه مورد توجه جهاني قرار گرفته و تهديد
مهمي براي توسعه اقتصادي و اجتماعي تلقي ميشود .از جمله اهداف توسعه ي هزاره به طور خاص برابري و توانمندي زنان را مورد توجه
قرار ميدهد و خشونت عليه زنان هم به عنوان تظاهر نابرابري جنسيتي مفرط و هم ابزار تداوم آن به شدت با اهداف هزاره مرتبط است .در
ايران با افزايش آگاهي نسبت به شيوع باالي خشونت خانگي در کشور و پيامدهاي آن بر سالمت زنان و ساير افراد خانواده ،قوانين و
برنامه هايي در سازمان هاي مرتبط با مشکالت اجتماعي و سالمت برنامه هايي به منظور حمايت از زنان قرباني خشونت خانگي پيش بيني
شده است .به منظور پيشگيري و کاهش خشونت خانگي ،يکي از نيازهاي اين سازمان ها دسترسي به ابزارهايي است که در غربالگري و
تشخيص قربانيان و مرتکبين خشونت خانگي در هر جامعه قابل استفاده باشد .نخستين گام در استفاده يا ساخت ابزارهاي متناسب با برنامه
هاي مرتبط با خشونت خانگي بررسي ابزارهاي مورد استفاده در ايران و ساير کشورها و شناخت نوع کاربرد و نقاط قوت و ضعف آنها
در جهان و کشور است.
اهداف مورد انتظار مطالعه:
 oگردآوري ،طبقه بندي و بررسي ابزارهاي سنجش خشونت خانگي در ايران و جهان
پیامدهای مورد انتظار مطالعه:
 oتهيه ي مجموعه اي از ابزارهاي سنجش خشونت خانگي
 oدسترسي به مجموعه اي طبقه بندي شده از ابزارها بر اساس ويژگي هايي چون نوع خشونت ،هدف از سنجش ،جمعيت مورد
ارزيابي و نوع ابزار
 oارائه جمع بندي و تحليل از کاربرد و نقاط قوت و ضعف ابزارها
 oمواد و روش ها:
روش مطالعه مروري و از طريق جمع آوري کتب ،گزارش مطالعات و مقاالت مرتبط با سنجش خشونت خانگي ،استخراج ،طبقه بندي
و جمع بندي و تحليل اطالعات خواهد بود.
زمان بندی مطالعه:
مدت مطالعه  3تا  6ماه خواهد بود.
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