اﺛﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن
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زﺧﻢ ﺧﻮردﮔﺎن از ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻧﻌﯿﻤﻪ دوﺳﺘﺪار
ﺗﺼﻮر ﻏﺎﻟﺐ ﻣﺎ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮐﻮدﮐﯽ آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد و اﻏﻠﺐ از ﯾﺎد ﻣﯽﺑﺮﯾﻢ
ﮐﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدن ،ﺧﻮد اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺷﯿﻮهﻫﺎی اﺛﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ روح و روان و ﺟﺴﻢ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺮ ﻋﻀﻮ
دﯾﮕﺮی از ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺎدر ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﭘﺮﺗﻨﺶ و ﭘﺮ از ﺗﺮس و اﺿﻄﺮاب را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺮوﻣﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و روﺣﯽ ﺷﺪﯾﺪی در زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻮدک ﺷﻮد .اﯾﻦ آﺛﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺮوﻣﺎﯾﯽ ﺷﺒﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎﻧﺲ زﻧﺪﮔﯽ در ﻣﺤﯿﻄﯽ اﯾﻤﻦ و اﻣﻦ از ﻟﺤﺎظ اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺑﻮدن را از دﺳﺖ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﻮاره در ﺣﺎل ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ زﻣﺎن وﻗﻮع درﮔﯿﺮی ﺑﻌﺪی ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺧﻮد و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادرﻫﺎ را از
آﺳﯿﺐ دور ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﮔﺬراﻧﺪن روز ﭘﯿﺶ روﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﻔﺮﯾﺢ ،آراﻣﺶ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی
ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﻧﺪارﻧﺪ.
ﺗﺮوﻣﺎی رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن ﻫﻤﻮاره آﻣﯿﺨﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮس و ﺗﻨﺶ اﺳﺖ ،اﻏﻠﺐ ﺗﺮوﻣﺎی
رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺮس ،ﺗﻬﺪﯾﺪ و آزار ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﯿﺶ از اﻧﺪازه ﮐﻠﻤﺎت ﺧﺸﻦ و ﺻﺪای درﮔﯿﺮی را ﻣﯽﺷﻨﻮﻧﺪ و
آﺳﯿﺐﻫﺎی ﭘﺲ از آزار و ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﺎﻫﺪ زﺧﻢﻫﺎی ﻣﺎدر و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺗﺮوﻣﺎﺗﯿﮏ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﻣﺎدر
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد آزارﮔﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
در ﯾﮏ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻮﯾﯿﻨﺰﻟﻨﺪ ۰۹ ،درﺻﺪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ.
در ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۹۰۰۲در ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺟﺮمﺷﻨﺎﺳﯽ اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ  ۵۱درﺻﺪ از ﺟﻮاﻧﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ و  ۲۳درﺻﺪ از آﻧﻬﺎ ﮐﺴﯽ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺗﺤﻘﯿﻖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ رﻓﺘﺎریای
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺗﻔﺎﻗﯽ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ آزارﮔﺮ در ﻣﯿﺎن ﯾﮏ درﮔﯿﺮی و دﻋﻮا ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ.
در ﻣﻮرد ﻧﻮزادان اﮔﺮ ﻣﺎدر ﺑﺨﻮاﻫﺪ از ﮐﻮدک ﺧﻮد در ﻣﯿﺎن دﻋﻮا ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﺪ اﺣﺘﻤﺎل آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﮐﻮدک ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود .ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ
ﻣﻮرد اﺻﺎﺑﺖ اﺷﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﺮت ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻤﻮﻻ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻣﺎدر ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﻨﺪ،
دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آزار ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ

ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﺪف آزارﮔﺮ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻣﻮرد آزار ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ.
از دو دﻫﻪ ﭘﯿﺶ ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و آزار ﮐﻮدﮐﺎن را درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮ ﯾﺎ ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﻮد را آزار ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد ﮐﻮدک ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﯿﻤﯽ از ﺷﻮﻫﺮان آزارﮔﺮ ،ﻓﺮزﻧﺪان ﺧﻮد را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎدر ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دﺧﺘﺮﺑﭽﻪﻫﺎ و
دﺧﺘﺮان ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدران ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ.
اﮔﺮ ﭘﺪر ،ﻣﺎدر را ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ،دﺧﺘﺮ ﺧﺎﻧﻮاده  ۵.۶ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮان ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ آزار ﺟﻨﺴﯽ
اﺳﺖ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺲ از ﺟﺪاﯾﯽ
ﺷﻮاﻫﺪی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ آزارﮔﺮان در ﺻﻮرت اﺣﺴﺎس ﺧﻄﺮ ﺟﺪاﯾﯽ ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺟﺪا ﺷﺪن از ﺷﺮﯾﮏ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﯾﺎ ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد ،از
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ ﺧﻮد را ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
آزارﮔﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻮدک را از ﻣﺎدر ﺑﺪزدد ﺗﺎ زن را ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﮐﻪ او را ﺗﺮک ﮐﺮده ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
در ﭘﺮوﻧﺪهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻂ آزارﮔﺮ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.
در ﺻﻮرت ﺟﺪاﯾﯽ ﺧﻄﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﻮﺟﻪ و دﻗﺖ ﮐﺎﻓﯽ داﺷﺖ.
واﮐﻨﺶ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ واﮐﻨﺶﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﻣﻮارد زﯾﺎدی ﺧﻮد را ﻣﻘﺼﺮ اﺻﻠﯽ وﻗﻮع
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﭼﺎر اﺣﺴﺎس ﺿﻌﻒ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ،ﻏﻢ و اﻧﺪوه ﺷﺪﯾﺪ ،ﺗﺮس و وﺣﺸﺖ ﺑﺴﯿﺎر ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ ،ﺷﺮم و ﺧﺸﻢ
ﺷﻮﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ ،ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ،اﺿﻄﺮاب ﺧﻮاب و ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ،اﺣﺴﺎس ﺟﺪااﻓﺘﺎدﮔﯽ ،ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ
ﻧﻔﺲ ،ﺑﯽاﺣﺴﺎﺳﯽ ،ﻧﮕﺮاﻧﯽ و ﺗﺮدﯾﺪ از ﻋﻮارض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐدﯾﺪه ﻣﻌﻤﻮﻻ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺎﻧﺘﺰی در ذﻫﻦ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده وﺿﻌﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی دارد.
ﻧﺎاﻣﯿﺪی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﯾﻨﺪه و واﮐﻨﺶﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ ﻧﯿﺰ از آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ در ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﻣﻮاد ،اﻟﮑﻞ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻠﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ،اﺗﻔﺎق ﭘﯿﺶﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺼﺮ
واﮐﻨﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﻣﺎ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺿﻄﺮاب ،اﻧﺰوا و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ واﻟﺪﯾﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺗﻼش ﺑﺮای ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﺎدر ،ﺑﻠﻮغ زودرس را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ را اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻬﺎرتﻫﺎی
ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ،درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺷﺪﯾﺪ ﺑﺎ واﻟﺪﯾﻦ ،راﺑﻄﻪﻫﺎی زودﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮای ﻓﺮار از ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده و اﺣﺴﺎس ﺷﺮﻣﻨﺪﮔﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺧﻮد

از اﺛﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺳﺖ.
ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﭘﺮﺧﺸﻮﻧﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻏﻠﺐ دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺧﻮردن ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﺣﺘﻤﺎل اﺧﺮاج از ﻣﺪرﺳﻪ ﺑﻪ
دﻟﯿﻞ ﻣﺸﮑﻼت رﻓﺘﺎری ،ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﺧﺎﻧﻪ ،وﻗﺖﮔﺬراﻧﯽ در ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻪ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﺑﺮای ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار دادن
دوﺳﺘﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ،ﺧﺸﻮﻧﺖ در رواﺑﻂ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ و ﺧﻮدﮐﺸﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐ را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
اﯾﻨﮑﻪ ﮐﻮدک ﺗﺎ ﭼﻪ ﻣﯿﺰان از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ آﺳﯿﺐ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﻣﺜﻼ ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺑﻮده ،ﺳﻦ ﮐﻮدک وﻗﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺷﺮوع ﺷﺪه و اﯾﻨﮑﻪ آﯾﺎ ﺧﻮد ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ آﺳﯿﺐ دﯾﺪه اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن ﻓﻘﺮ،
اﻋﺘﯿﺎد واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت روﺣﯽ و رواﻧﯽ آﻧﻬﺎ ،در اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﮐﻮدک ﺑﺎ ﺑﺴﺘﮕﺎن ﺧﻮد ،ﻣﯿﺰان ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﻧﻬﺎدﻫﺎ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻣﯿﺰان اﻧﻄﺒﺎقﭘﺬﯾﺮی ﮐﻮدک ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ
ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ ،ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﺳﻼﻣﺖ در آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺣﺎوی آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺣﺴﺎﺳﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و رﻓﺘﺎری اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻟﮕﻮی رﻓﺘﺎر ﮐﻮدک ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ﺑﮕﯿﺮد .اﯾﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد او ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰاری ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎﯾﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ او در راﺑﻄﻪﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﺧﻮد از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ روش رﻓﺘﺎری درﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.
ﺧﺒﺮ ﺧﻮب اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮات اﺣﺴﺎﺳﯽ و رﻓﺘﺎری ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮﻣﯿﻢ اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻬﺒﻮد ﯾﺎﺑﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ
ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻮدک و ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻄﯽ اﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﮕﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﯿﻔﺘﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎدر و ﮐﻮدک ﻣﻮرد ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎوره اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.

