ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن )ﻗﺴﻤﺖ دوم(
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻗﺴﻤﺖ دوم
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ از« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ»
ﻣﻨﺒﻊ :وبﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ،وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ آزار ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آر .ﻣﮏدوﻧﺎﻟﺪ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ۶۰۰۲ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺗﺨﻤﯿﻦ ﺗﻌﺪاد ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺎن ﺷﺮﮐﺎی زﻧﺪﮔﯽ
اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  ۵۱ﻣﯿﻠﯿﻮن ﮐﻮدک در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﺑﺎر در آنﻫﺎ،
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ورود ﺑﻪ رواﺑﻂ ﺧﺸﻦ ﯾﺎ اﺑﺮاز ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﭘﺴﺮﺑﭽﻪای ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺎدرش را داﺋﻤﺎً ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﺪ ،ده ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻣﮑﺎن دارد ﺗﺎ زﻧﯽ را ﮐﻪ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽاش
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دﻫﺪ .دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﭘﺮورش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ ﭘﺪرش ،ﻣﺎدرش را ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﺶ ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﺧﺘﺮی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهای ﺑﺎ اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺰرگ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،اﻣﮑﺎن دارد ﺗﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦﻫﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ال .وارﮔﺎس و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﺳﺎل  ،۵۰۰۲ﭘﺲ از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ﭘﯿﺮاﻣﻮن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪهﮔﺮ ﯾﺎ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ ،ﺟﺴﻤﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮی در آﯾﻨﺪه ،دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺳﻼﻣﺘﯽﺷﺎن ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻣﺜﻞ اﻓﺴﺮدﮔﯽ و ﭘﺮﯾﺸﺎﻧﯽ اﺳﺖ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺷﺎﻣﻞ دﯾﺎﺑﺖ ،ﭼﺎﻗﯽ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی
ﻗﻠﺒﯽ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﻣﺸﮑﻼت دﯾﮕﺮ.
ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ
واﮐﻨﺶ ﻫﺮ ﮐﻮدﮐﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزار ﯾﺎ ﺗﺮوﻣﺎ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﮐﻨﺎر آﻣﺪن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ را دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ
ﺣﺴﺎسﺗﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ،ﺧﻮد را ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﯿﺎری ﻣﺮﺗﺒﻂ اﺳﺖ ،از ﺟﻤﻠﻪ:
ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﻮی ﯾﺎ رواﺑﻂ ﺧﻮب ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺑﺎﻻ
دوﺳﺘﯽﻫﺎی ﺳﺎﻟﻢ
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮد را از ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ راهﻫﺎﯾﯽ را ﻓﺮا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮات و اﺣﺴﺎﺳﺎت ،در روﻧﺪ رﺷﺪﺷﺎن ﮐﻨﺎر ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ .ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دارد ،زودﺗﺮ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﻢ ،او ﺷﺎﻧﺲ
ﺑﯿﺸﺘﺮی دارد ﺗﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺳﺎﻟﻢ از ﻧﻈﺮ ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد…
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