ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻪ ،ﺟﻨﺎﯾﺖ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
Photo: SergIllin/depositphotos.com
راﺿﯿﻪ اﻣﯿﺮی
ﺧﺎﻧﻮاده و ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ در ﺷﮑﻞدﻫﯽ آﯾﻨﺪه اﻓﺮاد ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻢﻧﻈﯿﺮ دارد .ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﮐﺮدﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ در ﺗﻨﻈﯿﻢ رواﺑﻂ ﺟﻨﺴﯽ،
ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ و ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻋﺸﻖ ،ﻣﺤﺒﺖ و اﻣﻨﯿﺖ ﻓﺮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺳﻼﻣﺖ
اﻓﺮاد ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮد ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭼﻨﺎن ﺟﻬﻨﻤﯽ ﺑﯿﺎﻓﺮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آن ،ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی
ﺷﻬﺮ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﺑﮕﯿﺮد.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در دوزخ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭘﺮوده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ درﺟﺎت ﺑﺎﻻ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل را ﻫﻤﺮاه ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮان ﻓﺮدا ﺑﺎﺷﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻼف ﮐﺸﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ.
راﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اوﻟﯿﻦ ﺟﺎ و ﺟﺎﯾﮕﺎه رﺷﺪ ﮐﻮدک اﺳﺖ و او در اﯾﻦ ﻧﻬﺎد ﺑﺎ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﺷﻨﺎ ﻣﯽﺷﻮد .ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﮐﻮدک در
دﻓﺎع از ﺧﻮد و ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد در آﯾﻨﺪه او ﺗﺎﺛﯿﺮی ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ،
ﺑﯽﺳﻮادی و ﮐﻢﺳﻮادی واﻟﺪﻳﻦ ،ﻓﻘﺮ اﻗﺘﺼﺎدی و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺎﻧﻨﺪ آنﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻣﻨﻔﯽ در ﺧﻠﻖوﺧﻮ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﮐﻮدک
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﺧﺎﻧﻮاده اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮑﯽ از
ﻋﺎمﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ رخ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ و
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ.
ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﻣﯿﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رواﻧﯽ ،ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدک و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﺑﺰﻫﻜﺎری آﻧﺎن راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎدار وﺟﻮد
دارد.
دﻛﺘﺮ« ﻣﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﯽ ﺗﺒﺎر ﻓﯿﺮوزﺟﺎﺋﯽ »در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ «:ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ واﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺴﺒﺖ
ﺑﻪ اﻃﻔﺎل و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در آﻳﻨﺪه ﻧﻪ ﭼﻨﺪان دور آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻳﮏ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﺧﻄﺮﻧﺎک و ﻣﺰﻣﻦ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﻨﺪ .واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺰه
دﻳﺪه اﻣﺮوز ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺰﻫﮑﺎر ﻓﺮدا ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ وﻳﮋه اﮔﺮ ﺑﺰه دﻳﺪه ﻃﻔﻞ و ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻌﺮوف ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﯿﺠﻪ
ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺑﯿﺠﻪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﺗﻬﺮان اﺷﺎره ﮐﺮد».
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺠﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﯿﺠﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﺑﯿﺠﻪ از ﻣﺸﻬﻮرﺗﺮﯾﻦ ﻗﺎﺗﻞﻫﺎی ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ در اﯾﺮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻗﺘﻞ ﺑﯿﺶ از  ۷۱ﮐﻮدک و ﺳﻪ ﻓﺮد ﺑﺰرﮔﺴﺎل
اﻋﺘﺮاف ﮐﺮد .او ﮐﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ  ۱۶۳۱و از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﭘﺎﮐﺪﺷﺖ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد ،ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖﺑﺎری داﺷﺖ.
ﺑﯿﺠﻪ در اﻋﺘﺮاﻓﺎﺗﺶ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﭘﺪرش ﻣﺪام او را ﮐﺘﮏ ﻣﯽزده .او ﮐﻪ ﻣﺎدرش را در ﮐﻮدﮐﯽ از دﺳﺖ داده ﺑﻮد ،از ﭘﺪرش ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺎﻫﺎﯾﺶ
را ﺑﺎ زﻧﺠﯿﺮ ﻣﯽﺑﺴﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭼﻮب ﺑﻪ ﺟﺎن او ﻣﯽاﻓﺘﺎده اﺳﺖ .ﺑﯿﺠﻪ در ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﯾﮑﯽ از آﺷﻨﺎﯾﺎﻧﺶ ﺑﻪ او وﻗﺘﯽ  ۱۱ﺳﺎل داﺷﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ
ﺑﻮد« :وﻗﺘﯽ آن ﺷﺨﺺ در ﻛﻮدﻛﯽ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز ﻛﺮد ،ﻛﺘﮏ ﺳﺨﺘﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻦ زد .ﻫﻤﺎن وﻗﺖ آنﻗﺪر از ﺧﻮدم ﺑﺪم آﻣﺪ ﻛﻪ آرزو ﻛﺮدم ای
ﻛﺎش ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪم».
ﺑﯿﺠﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﯿﺶ از ﻗﺘﻞ ﺗﺠﺎوز ﻣﯽﮐﺮد ،اذﻋﺎن ﮐﺮد ﮐﻪ اﺟﺴﺎد آﻧﺎن را ﻣﯽﺳﻮزاﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ردی از آﻧﺎن ﺑﺮ ﺟﺎی ﻧﻤﺎﻧﺪ .او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد اﮔﺮ
ﺑﺎزداﺷﺖ ﻧﻤﯽﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  ۰۰۱ﮐﻮدک را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
او در ﻣﻮرد ﭼﺮاﯾﯽ ﻗﺘﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺲ از ﺗﺠﺎوز ﺑﻪ آﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد« :ﭼﻮن ﻣﻦ در ﺑﭽﮕﯽ ﺣﺴﺮت ﻛﺸﻴﺪم وﻗﺘﯽ ﺑﭽﻪﻫﺎی ﺑﺪﺑﺨﺖ ﭘﺎﻛﺪﺷﺖ را
ﻣﯽدﻳﺪم آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﻛﺸﺘﻢ ﺗﺎ از زﻧﺪﮔﯽ آﻳﻨﺪه و ﺳﺨﺘﯽﻫﺎ ﻧﺠﺎﺗﺸﺎن دﻫﻢ».

اﯾﻦ ﻗﺎﺗﻞ ﺳﺮﯾﺎﻟﯽ در ﻣﻮرد ﻗﺘﻞ دوﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯽاش ﻫﻢ ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد او را ﮐﺸﺘﻪ ﺗﺎ از ﻓﺸﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻼﺻﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﭽﮕﯽ ﺳﺨﺖ ،ﮐﺘﮏﻫﺎ ،ﺗﺠﺎوزﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻮدﮐﯽ دﯾﺪه ﺑﻮد ،ﺑﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﯾﮏ ﻫﯿﻮﻻ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻋﺘﺮاف ﺧﻮدش وﻗﺘﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯿﺎن ﻗﺘﻞﻫﺎ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﺪ ،آراﻣﺶ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽداد.
ﻧﺘﺎﯾﺞ دو ﭘﮋوﻫﺶ داﺧﻠﯽ
در ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۷۸۳۱در اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺻﻤﯿﻤﯿﺖ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده و ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﺎ
ﺑﺰﻫﮑﺎری ﭘﺴﺮان داﺷﺘﻪ.
درﺑﺎره دﺧﺘﺮان ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺰان آﮔﺎﻫﯽ واﻟﺪﯾﻦ و ﻋﻀﻮﯾﺖ آﻧﺎن در ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ دﺧﺘﺮان ،راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری را ﻧﺸﺎن
داده.
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ،واﻟﺪﯾﻦ را از ﻓﺮزﻧﺪان دور ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺻﻤﯿﻤﯿﺘﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﺎﺷﺪ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد
و دﻧﯿﺎی ﮐﻮدﮐﺎن را از واﻟﺪﯾﻨﺸﺎن ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزد و در ﻧﻬﺎﯾﺖ آنﻃﻮر ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺰﻫﮑﺎری ﻓﺮزﻧﺪان را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان« ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﺑﻪﺳﺎﻣﺎن در ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﺮزﻧﺪان ﻧﻮﺟﻮان ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری در ﺷﻬﺮ اﻫﻮاز »ﮐﻪ در ﺳﺎل ۹۸۳۱
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﺷﯿﻮه ﺗﺮﺑﯿﺘﯽ ﻣﺴﺘﺒﺪاﻧﻪ ﯾﺎ ﺳﻬﻞﮔﯿﺮاﻧﻪ ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻏﻔﻠﺖ و ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ واﻟﺪﯾﻦ ،در ﮔﺮاﯾﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺑﺰﻫﮑﺎری
ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ.
ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ و اﯾﻦ
ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺑﺎ ﺑﺰﻫﮑﺎری ﻓﺮزﻧﺪان دارد.
دو ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎﻻ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎر داﺧﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﺎ ﺑﺰﻫﮑﺎری آﻧﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ آﺷﮑﺎر از ﮐﻮدﮐﺎن اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﯽ در اﯾﺮان
ﺑﻬﺮهﮐﺸﯽ واﻟﺪﯾﻦ از ﮐﻮدﮐﺎن :دوﻟﺖ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ؟
ﻧﺴﺒﺖ ﺣﺎﺷﯿﻪﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﺑﺮﺧﯽ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن در ﮐﻮدﮐﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ دﯾﺪهاﻧﺪ ﯾﺎ ﺷﺎﻫﺪ اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﻣﺎدر ﺧﻮد
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻧﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺎﻟﻪای ﮐﻪ در ﯾﻮﻧﯿﺴﻒ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺰرگ ﺷﺪه در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﭘﺮﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ازﺟﻤﻠﻪ
زورﮔﻮﯾﯽ ﺑﺮوز ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل دارد وارد دﻋﻮا و درﮔﯿﺮی ﺷﻮﻧﺪ.
ﯾﮏ ﭘﮋوﻫﺶ در اﺳﺘﺮاﻟﯿﺎ ﻧﯿﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﯿﺶ از  ۰۴درﺻﺪ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ ﺷﺪت ﭘﺮﺧﺎﺷﺠﻮ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻮدهاﻧﺪ.
در واﻗﻊ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻋﻠﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدک آﺳﯿﺐ ﻧﻤﯽزﻧﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻮدک ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻓﺮاوان ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻓﺮزﻧﺪان و ﮐﻮدﮐﺎن اﻃﺮاف اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺮای اﯾﻦ اﻓﺮاد اﻋﻤﺎل ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪای ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮای ﺷﮑﺴﺘﻦ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز آن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮد و درﺻﺪد ﺣﺬف آنﻫﺎ ﺑﺮآﻣﺪ .ﺳﻦ ،ﺷﻐﻞ،
ﺗﺤﺼﯿﻼت ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺴﮑﻦ ،ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار و وﺿﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ راﺑﻄﻪای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و
ﻣﻌﻨﺎدار دارﻧﺪ.

