ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ
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ﺑﺎران ﺧﺴﺮوی
ﺗﺮک آزارﮔﺮ و ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ راﺣﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻗﺒﻞ از ﭘﺎﯾﺎن دادن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ
ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺎﻧﺪهاﯾﺪ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ راﺑﻄﻪ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،ﮐﺎﻣﻼ ﻋﺎدی اﺳﺖ.
ﺗﺮک ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﮐﺎر ﺳﺨﺘﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻢ رﺑﻄﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﭼﻪ ﻗﺪر در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﮔﺎﻫﯽ دارﯾﺪ ﯾﺎ ﻣﻄﻠﻊ ﻫﺴﺘﯿﺪ .داﻧﺴﺘﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺮک
ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﻗﺒﻞ از ﺗﺮک راﺑﻄﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻧﻮع راﺑﻄﻪ و ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و ﺳﻄﺢ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و
ﮔﺎﻫﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺒﻞ از رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻧﻬﺎﯾﯽ و ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ،در ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻨﺪ.
ﻗﻄﻌﺎ ﯾﺎدﮔﯿﺮی و داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻬﺘﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ و زودﺗﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﺧﺎﺗﻤﻪ دﻫﯿﺪ.
.۱ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ:
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺮ روز رخ ﻣﯽدﻫﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻫﻨﻮز ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،آزار ،ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه از ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺗﺤﺖ
ﺗﺎﺛﯿﺮ و ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﮕﺎه ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ اﺳﺖ.
 .۲ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه آزار را اﻧﮑﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ:
در ﻃﻮل ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮑﺎر ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻨﺘﺮﻟﺸﺎن را از دﺳﺖ دادهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و
ﻫﻤﯿﺸﻪ اﺣﺴﺎس ﺷﺮم و ﺗﺮس ﺑﺎ آنﻫﺎﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﺑﺴﯿﺎری از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺪادهاﻧﺪ ﮐﻪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺟﺪاﺳﺎزی ﺧﺎﻧﻮاده و دوﺳﺘﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد.
 .۳ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ آزار آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد:
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ دوﺳﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﺪ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ اﺳﺖ .اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ،دوﺳﺘﺎن و ﺣﺘﯽ ﻫﻤﮑﺎران ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از آﺳﯿﺐ ﺟﺴﻤﯽ ،ذﻫﻨﯽ ﯾﺎ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻧﻬﺎﯾﺖ آزار را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺮاﺣﻞ دﯾﮕﺮ رخ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
 .۴اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آزار دﯾﺪه ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪهای ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺘﻔﺎوت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮای ﻫﺮ ﮐﺲ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﭘﺎﺳﺦ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻣﻌﻤﻮل ﺷﺒﯿﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻏﻢ و اﻧﺪوه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺒﯿﻪ از دﺳﺖ دادن ﯾﮑﯽ از ﻋﺰﯾﺰان اﺳﺖ و ﮐﻢﮐﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻪ
ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ.
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺪت اﯾﻦ دوره ﭼﻪ ﻗﺪر اﺳﺖ ،اﻣﺎ در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت و اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای ﻓﺮار ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
 .۵ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ را ﺑﺮای ﺗﺮک راﺑﻄﻪ دارد:
ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه ﻧﯿﺎز ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﺎز ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد و ﮐﻨﺘﺮل زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل

ﯾﺎﻓﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻣﻮﺟﻮد و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻌﺪی زﻧﺪﮔﯽاش ﻗﺒﻞ از ﺗﻼش اوﻟﯿﻪ ﺑﺮای ﻓﺮار از آزارﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۶رخ دادن آزار و زﻧﺪه ﺷﺪن اﻧﮕﯿﺰه ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه:
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﻧﮕﯿﺰه ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮای ﺗﺮک ﭘﯿﺪا ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد اﮔﺮ ﯾﮏ روﯾﺪاد رخ دﻫﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه راﺑﻄﻪ را ﺗﺮک
ﻣﯽﮐﻨﺪ .روﯾﺪاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آﺳﯿﺐ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺗﺮس از آﺳﯿﺐ ﺷﺪﯾﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﻣﺮگ ﺑﺎﺷﺪ.
 .۷ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ:
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺧﻮد را از ﻣﺤﻞ و ﺷﺨﺺ آزارﮔﺮ دور ﮐﺮدهاﻧﺪ و در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد ،اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد را اوﻟﻮﯾﺖ اﺻﻠﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ را در ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ؟
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﻣﺴﯿﺮ درﻣﺎن
اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻫﺴﺘﯿﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ آزارﮔﺮ ﺧﻮد را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎی زﯾﺮ را ﺑﺮای ﮐﻤﮏ در ﺳﻔﺮ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ اﻣﻨﯿﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
▪ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ﺗﻨﻬﺎ آﻏﺎز درﻣﺎن و ﺑﻬﺒﻮد اﺳﺖ .ﺷﻤﺎ زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ اﺣﺴﺎس ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ ﺷﺪت دﻟﺘﺎن ﺑﺮای
آزارﮔﺮ ﺗﻨﮓ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﻴﺪ .اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﺘﺎن را از واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ آزار رخ
داده اﺳﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ و ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ آن راﺑﻄﻪ ﺳﺎﻟﻢ و اﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ.
▪آﻣﺎده ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﺷﻤﺎ ﺑﺎرﻫﺎ ﻋﺬرﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﻣﮑﺎﻟﻤﺎت ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در
ﺣﺎﻟﺘﯽ رخ دﻫﺪ ﮐﻪ آزارﮔﺮ ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻫﺪاﯾﺎی ﮔﺮانﻗﯿﻤﺖ ﻣﯽآورد .ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺣﺮﮐﺖﻫﺎ از ﻃﺮف ﺷﺮﯾﮏ ﺷﻤﺎ
ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﻮﺑﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﺮوع ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ و اداﻣﻪ دادن ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎورهای ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺧﻮد اﻧﺠﺎم ﻧﺪﻫﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﮐﻤﯽ رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و اﻣﮑﺎن اداﻣﻪ آزار ﻫﻤﯿﺸﻪ وﺟﻮد دارد ﭼﺮا ﮐﻪ رﯾﺸﻪ آزار و اﺣﺘﻤﺎل ﺗﮑﺮار اﻟﮕﻮﻫﺎی رﻓﺘﺎرﻫﺎی آزارﮔﺮی ﻫﻨﻮز ﻫﻢ وﺟﻮد
دارد.
▪ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺟﺪﯾﺪ ،ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺖ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮدی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﮕﺬارﯾﺪ .ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻫﺮ راﺑﻄﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ و اﺣﺴﺎس ﻋﺰت ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ؛ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻗﺒﻞ از دادن اﺣﺴﺎﺳﺎت ،زﻣﺎن و اﻧﺮژی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ دﯾﮕﺮ.
ﺑﺮای ﺧﻮدﺗﺎن وﻗﺖ ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪﺗﺎن ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﻋﺎﻗﻼﻧﻪﺗﺮ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﮐﻨﯿﺪ.
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﺑﺮوﯾﺪ .در ﻃﻮل راﺑﻄﻪ ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ آزارﮔﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ
ﻣﯽﺑﺮد .ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺧﻮد واﻗﻌﯽﺗﺎن را دوﺑﺎره ﮐﺸﻒ ﮐﻨﯿﺪ .ﯾﺎدﺗﺎن ﻧﺮود ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺳﺰاوار آن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺒﻮدهاﯾﺪ و در واﻗﻊ ﻫﯿﭻﮐﺲ
ﺳﺰاوار ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﯿﺴﺖ.
ﻣﻨﺒﻊ ۱
ﻣﻨﺒﻊ ۲

