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ﯾﮑﯽ ازﺧﻄﺮاﺗﯽ ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺴﺮان را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮف ﻫﺎی روزﻣﺮه آﻧﺎن ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ  ،ﺣﺮف ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﯾﮑﯽ از زوج
ﻫﺎ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ ﻓﺎﻣﯿﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﺣﺮف ﻫﺎﯾﺶ او را دﻟﺴﺮد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﯿﻠﯽ از ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻫﺎ ﯾﺎدﺷﺎن ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮﻫﺎ اﻏﻠﺐ اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ،
اﻏﻠﺐ ،ﻣﺮدان  ،ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد را ﮐﺘﮏ ﻣﯽ زدﻧﺪ اﻣﺎ اﮐﻨﻮن دﯾﮕﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﭘﯿﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﺎﻣﻞ اﺧﺘﻼف ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ وﺟﻮد دارد و زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺎ را از ﻫﻢ ﻣﯽ ﭘﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻃﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﺷﮑﻞ ﺗﻈﺎﻫﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در
ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﮔﺮ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﺳﻮی ﻣﺮدان اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ اﻣﺮوزه ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﻫﻢ از ﺳﻮی ﻣﺮدان و ﻫﻢ
ﺑﺮﻋﮑﺲ از ﺳﻮی زﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدان ﺑﮑﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻣﺎن  ،ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی رواﻧﯽ اﺳﺖ  ،او ﭼﻨﺪ وﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دادﮔﺎه ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﻼﻗﺶ اﺳﺖ و ﭘﺎﯾﺶ
را در ﯾﮏ ﮐﻔﺶ ﮐﺮده ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ زﻧﺶ را ﻃﻼق ﺑﺪﻫﺪ.
او ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﺴﺮم ﺑﻄﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﻣﻦ را ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ ﺑﺮادرم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ او ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮادرم از ﻣﻦ
زرﻧﮓ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﮐﺎر و ﮐﺎﺳﺒﯽ ﮐﻪ راه اﻧﺪاﺧﺘﻪ درآﻣﺪ ﻓﺮاواﻧﯽ دارد.
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺧﺪا ﻧﮑﻨﺪ ﮐﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺎزه ای در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮادرم و ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺑﺨﻮرد آﻧﮕﺎه ﺗﺎ ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺤﻘﯿﺮ و ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮم را
ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﭼﺮا ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ آن وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮﻧﺪ ﮔﺮان ﻗﯿﻤﺖ را ﺑﺨﺮم .
وی اداﻣﻪ ﻣﯽ دﻫﺪ :ای ﮐﺎش ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻨﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽ ﺷﺪ اﻣﺎ ﺣﺘﯽ اﺧﻼق و رﻓﺘﺎر ﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺑﺮادرم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ اﺧﻼق
ﻣﺨﺼﻮص ﺧﻮدش را دارد و ﻣﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻢ دﻗﯿﻘﺎ ﻣﺜﻞ ﺑﺮادرم ﺑﺎﺷﻢ ؛ راﺑﻄﻪ ﻣﻦ و ﺑﺮادرم ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮب اﺳﺖ اﻣﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮم ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﻪ
ﺣﺘﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮادرم ﮐﯿﻨﻪ ﺑﻪ دل ﺑﮕﯿﺮم ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﻪ ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ﺷﯿﻤﺎ ﮐﻪ دو ﺳﺎل
اﺳﺖ ازدواج ﮐﺮده از دﺳﺖ ﺗﻮﻫﯿﻦ و ﺗﺤﻘﯿﺮﻫﺎی ﻫﻤﺴﺮش ﺑﻪ ﺗﻨﮓ آﻣﺪه اﺳﺖ.
او ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻫﻤﺴﺮم ﻣﺪام از ﻣﻦ ﻋﯿﺐ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﺳﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮﺑﯽ در ﺧﺮﯾﺪ ﻟﺒﺎس و ﭼﯿﺪن دﮐﻮراﺳﯿﻮن ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺪاری
 .او ﻣﺮﺗﺒﺎ از دﺳﺘﭙﺨﺖ ﻣﺎدرش ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﺗﻮ ﺑﺎﯾﺪ آﺷﭙﺰی را از ﻣﺎدرم ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮی .
وی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻧﻈﺮات ﻣﻦ اﺻﻼ ﺑﺮای ﻫﻤﺴﺮم اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪارد و او ﺑﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﺪارد اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ رواﻧﯽ ﻣﻦ را ﺧﯿﻠﯽ آزار ﻣﯽ
دﻫﺪ و داﺋﻤﺎ از ﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻦ اﯾﺮاد ﻣﯽ ﮔﯿﺮد و آﻧﻬﺎ را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽ ﺷﻤﺎرد.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﺑﯿﺶ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺑﻪ وﯾﮋه زﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽ ﮔﺬارد و در ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮی
دارد ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد  ،ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻠﻞ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ در زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ  ،ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻫﻤﺴﺮان
ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﺷﺎﯾﻊ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻫﻤﺴﺮان  ،ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ،ﺗﺤﻘﯿﺮ
و ﮐﻮﭼﮏ ﮐﺮدن ﻫﺎ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﻮع از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود.
ﺣﺒﯿﺐ اﻟﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﻓﺮﯾﺪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﻧﻮاع ﻣﺘﻌﺪد آن اﻋﻢ از ﺟﺴﻤﯽ  ،ﺟﻨﺴﯽ  ،رواﻧﯽ و
اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :اﮔﺮ زن ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﺗﻮﻫﯿﻦ ﮐﺮده ﯾﺎ او را ﺑﺎ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ اﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻞ زن
ﺧﻮد اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ اﺳﺖ.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮد :ﺑﺮﺧﻼف اﯾﻨﮑﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﮐﺘﮏ زدن دارد  ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ از ﺟﻨﺲ رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ اﺳﺖ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :اﮔﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎ آﻣﻮزش ﻫﺎی ﻣﻬﺎرت ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ،ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻬﺎرت ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض
را ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯿﻦ آﻧﺎن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻓﻘﺮ ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی رواﻧﯽ
ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازد و ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻓﻘﺮ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ رود؛ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﻮد ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ اﺳﺖ
ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد ﻧﺪارد .ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل در ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ وﯾﺮوس  ،ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن ﺑﺪن  ،ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪ ای
و ﺳﻦ دﺧﺎﻟﺖ دارﻧﺪ ؛ در آﺳﯿﺐ ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻨﻄﻮر اﺳﺖ.
ﻣﺴﻌﻮدی ﻓﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﮕﻮﯾﯿﻢ ﻓﻘﺮ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ رواﻧﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺪﯾﺮان در ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎی ﺧﻮد دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﻃﻼق
ﻓﻘﻂ ﻓﻘﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﯿﮑﺎری ﻋﺎﻣﻞ اﻋﺘﯿﺎد اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻨﻄﻮر ﻧﯿﺴﺖ و ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ در ﮐﻨﺎر ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ وزن ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ

اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
وی ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﻘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻄﺮح ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻓﻘﺮ وﺻﻞ ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﻓﻘﯿﺮ  ،ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ دارﻧﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺮج ﻧﻤﯽ دﻫﻨﺪ و ﺑﺮﻋﮑﺲ ﺑﺮﺧﯽ
اﻓﺮاد ﭘﻮﻟﺪار دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ .ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد وﺟﻮد دارد .ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺗﻤﺎم ﺗﻘﺼﯿﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﺮدن ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﻢ- .ﻣﺜﻼ ﻓﻘﺮ–
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﭼﻄﻮر زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ
ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :در ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ ﭼﻨﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻋﻮاﻣﻞ آن در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی اﺳﺖ ﺑﻪ آن ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت را ﻧﻤﯽ داﻧﺪ.
ﭼﻪ ﮐﻼﻣﯽ و ﭼﻪ– ﻣﺴﻌﻮدی ﻓﺮﯾﺪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﭘﻮﻟﺪار ﯾﺎ ﻓﻘﯿﺮ اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺸﻢ را ﯾﺎد ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ  ،ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ  ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽ دﻫﻨﺪ- .ﺟﺴﻤﯽ
راﺑﻄﻪ اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر  ،اﺧﺘﻼﻻت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و رواﻧﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ
ﻓﺮد اﺿﻄﺮاب و اﺧﺘﻼل ﺳﺎﯾﮑﻮﺗﯿﮏ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ اﻓﺴﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ زﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ
رواﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
وی ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﻓﺮدی ﻣﻌﺘﺎد ﺑﺎﺷﺪ  ،ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ در آن ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ؛ ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﻫﻤﺶ در آن
دﻋﻮا و ﺑﺰن ﺑﺰن اﺳﺖ  ،ﺑﺠﺎی اﯾﻨﮑﻪ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻣﯽ زﻧﻨﺪ ،ﯾﺎ اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﺧﺎﻧﻮاده ای ﮐﻪ ﭘﺪر و ﻣﺎدر داﺋﻤﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺸﺎﺟﺮه دارﻧﺪ
ﯾﺎ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،رﺷﺪ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ روش واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﭘﺲ ﻧﻘﺶ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.
ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ در دﻋﻮای زن و ﺷﻮﻫﺮ
ﻣﻌﺎون اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺰﯾﺴﺘﯽ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ :ﻧﻘﺶ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﺑﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ اﮔﺮ رﺳﺎﻧﻪ داﺋﻤﺎ اﺧﺒﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ را
ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﮑﺸﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ روی رﻓﺘﺎر اﻓﺮاد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارد.
ﻣﺴﻌﻮدی ﻓﺮﯾﺪ در ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎر اﯾﺮﻧﺎ ﻣﯽ اﻓﺰاﯾﺪ :ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ در ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ  ،ﺑﻄﻮرﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ
ﺗﺼﺎدف ﺷﻮد آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ را ﮐﺘﮏ زد و ﺑﻌﺪ اﻓﺴﺮ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ و راﻧﻨﺪﮔﯽ را ﺧﺒﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺼﺎدف ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻓﺴﺮ ﻣﺎﻧﺪ .وی
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﻄﺮح ﮐﺮد ﮐﻪ ﭼﻘﺪر در ﻧﻬﺎدﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺪارس راﺟﻊ ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن آﻣﻮزش ﻣﯽ دﻫﯿﻢ.

