راهاﻧﺪازی ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺧﺸﻢ در ﺗﻬﺮان

ﻋﮑﺲ :ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﺧﯿﻠﯽ وﻗﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه و در ﺑﺴﯿﺎری از ﻗﺘﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮﻋﻤﺪ ﻫﻢ ﭘﺎی ﻫﻤﯿﻦ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی آﻧﯽ و ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ در ﻣﯿﺎن اﺳﺖ .ﺣﺎﻻ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن و ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ را در ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻬﺮان راهاﻧﺪازی ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﺎ ن اداره ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺰاعﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ در ﺗﻬﺮان و دﯾﮕﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﯾﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎز اﺳﺖ .ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ادارهﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ روزﺷﺎن را ﺑﺪون دﺳﺖ و
ﺳﺮﻫﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ و ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻃﻮل درﻣﺎن ﺷﺮوع ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺒﺮﻧﺪ .ﺗﻬﺮان رﮐﻮرددار ﻧﺰاعﻫﺎ و درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ اﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از
ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﻫﻢ ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎری ﮐﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽﻗﺎﻧﻮﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ آﻣﺎر ﻧﺰاعﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را دارﻧﺪ .ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰ
آﻣﺎر اﯾﺮان ﺳﺎﻻﻧﻪ دﺳﺖﮐﻢ ۰۰۶ﻫﺰار اﯾﺮاﻧﯽ دﻋﻮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ۰۷ﻫﺰار ﭘﺮوﻧﺪه ﻧﺰاع و ﺿﺮبوﺟﺮح در ﺣﻮزه اﺳﺘﺤﻔﺎﻇﯽ
ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻨﻬﺎ آﻣﺎر رﺳﻤﯽ اﺳﺖ و آﻣﺎر ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ دﻋﻮاﻫﺎ و ﻧﺰاعﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﺛﺒﺖﻧﺸﺪه
ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از اﯾﻦﻫﺎﺳﺖ.
آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ دﻋﻮا و ﻧﺰاعﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﮔﯿﺮیﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ و ﻓﺤﺎﺷﯽ ﮐﻪ دﺳﺖﮐﻢ در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ﺷﻬﺮی ﺗﻬﺮان ﻧﻤﻮد آﺷﮑﺎری دارد ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﻢ ﻣﺎدر ﺑﺴﯿﺎری از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
»،ﻣﺤﻤﻮد ﮔﻠﺰاری« ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ در ﺗﻬﺮان ﻓﻌﺎل ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏدﯾﮕﺮ .ﭼﻨﺪی ﭘﯿﺶ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ درﺑﺎره اﯾﻦ
در ﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽآزاری و درﮔﯿﺮیدﻫﺪ آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﮐﻮدکﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﻣﻌﺎون اﻣﻮر ﺟﻮاﻧﺎن وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺮرﺳﯽ
دﺑﯿﺮﺳﺘﺎنﻫﺎ زﯾﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ و راهاﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺧﺸﻢ ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ راﻫﮑﺎری ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯿﺰان
ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی در ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﻣﻮزش ﺗﮑﻨﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺸﻤﺸﺎن را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ و
اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﯽ دارد.
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ از اﯾﻦ »اﯾﺴﻨﺎ«  ،ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ دﻓﺘﺮ ازدواج و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻮاده وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ»ﺑﻬﻤﻦ ﺑﻬﻤﻨﯽ« دﯾﺮوز
ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ ﭘﺲ از ﻋﯿﺪ ﻓﻄﺮ اﻣﺴﺎل در ﺗﻬﺮان آﻏﺎز ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﻗﺮار اﺳﺖ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﺣﺮﻓﻪای وزارت
ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺧﺸﻢ را راهاﻧﺪازی و اداره آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن دارای ﻣﺠﻮز ﮐﺎر واﮔﺬار ﮐﻨﺪ .ﻣﺠﻮز اﯾﻦ رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن از ﺳﻮی
ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺻﺎدر ﺷﺪه و آﻧﺎن آﻣﻮزشﻫﺎی ﺧﺎص ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ را زﯾﺮ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن
ﮔﺬراﻧﺪهاﻧﺪ.
آنﻃﻮر ﮐﻪ ﻣﻌﺎون وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﮔﻔﺘﻪ ﻫﺪف از راهاﻧﺪازی ﭼﻨﯿﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎﯾﯽ در اﯾﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ
ﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل آن وﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ ،راه ﻫﺎ درﺑﺎره ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺧﻮد ازﺟﻤﻠﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﺸﻢ آﻣﻮزشﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ روشﻫﺎی اﺑﺮاز ﺧﺸﻢ رﺷﺪﯾﺎﻓﺘﻪ ،آﮔﺎﻫﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ از ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ اراﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد،
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪﻫﺎ ﺑﻪ آﻣﻮزش ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﮐﻠﯿﻨﯿﮑﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ و آﻣﻮزشﺷﺪه در اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ،ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﻪ»ﺑﻬﻤﻨﯽ« راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ
ﺻﻮرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﻣﺮاﺟﻌﻪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ و در ﺣﺪ راﯾﮕﺎن اﺳﺖ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ دوﻟﺖ ﻫﻢ ﻗﺮار اﺳﺖ
ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺨﺸﯽ از ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ و ﺗﻌﺮﻓﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﺮﻋﻬﺪه ﺑﮕﯿﺮد.
ﺷﻮد؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﻬﺮداری ﺗﻬﺮانﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﺧﺪﻣﺎت ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ« ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻌﺎون وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن:

ﯾﺎراﻧﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ را ﺑﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﺑﺨﺸﯽ از اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﻤﻮل ﺗﺨﻔﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺿﻤﻦ آنﮐﻪ اﻣﮑﺎن دارد ﺑﺨﺶ
»ﺷﺪه را ﻧﯿﺰ وزارت ورزش و ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻘﺒﻞ ﮐﻨﺪ.دﯾﮕﺮی از ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺧﺪﻣﺎت اراﯾﻪ
از ﻧﮕﺎه آﺳﯿﺐﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﺎن راهاﻧﺪازی ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﺮای اراﯾﻪ ﻣﺸﺎورهﻫﺎی رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و آﻣﻮزش درﺑﺎره ﺧﺸﻢ و درﻣﺎن
ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﭼﺎر اﺳﺖ ،ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
وﯾﮋه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺨﺼﺼﯽﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪاﯾﻦ« ﮔﻮﯾﺪ:ﻣﯽ »ﺷﻬﺮوﻧﺪ« ﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮی ﻣﻮاﻓﻖ اﯾﻦ اﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ»ﻓﺮﯾﺒﺎ ذاﮐﺮ«
ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻮﻧﺖ راهاﻧﺪازی ﺷﻮد اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﯽدﻫﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻣﺴﺄﻟﻪ و آﺳﯿﺐ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﺪه و اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ دﭼﺎر آن ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ راهاﻧﺪازی ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮاﮐﺰی اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﻨﻔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ
آﺳﯿﺐ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﮑﻨﺪ و اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮﻧﺪ و زﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺘﺸﺎن را
ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی ﺑﺮوﻧﺪ و آنﺟﺎ ﻣﺸﺎوره ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﻪ اﯾﻦ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﻮب
»ﺣﻠﯽ وﺟﻮد دارد.ﻧﯿﺴﺖ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮای آن راه
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎس ﺷﻬﺮی ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﮑﯽ از آﺳﯿﺐﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان آﺳﯿﺐ ﻣﺎدر ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﻨﺸﺄ ﯾﺎ ﺗﺸﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از آﺳﯿﺐﻫﺎی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
او ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ اﯾﻦﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ روﺑﻪرو ﺷﻮد ،ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای اﺻﻼح و ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ آﺳﯿﺐﻫﺎ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او
واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ آﮔﺎﻫﯽ« دﻫﺪ:ﻫﺎﯾﺶ را اﯾﻨﻄﻮر اداﻣﻪ ﻣﯽﺣﺮف
ﻧﺪارﻧﺪ .اﺻﻼ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺪ اﺳﺖ و ﺣﺘﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ آﺳﯿﺐ ﯾﺎ رﻓﺘﺎر ﻧﺎدرﺳﺖ ﻧﻤﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ آن ﻧﮕﺎه ارزﺷﯽ
دارﻧﺪ ،دﻋﻮا ﮐﺮدن را ﺑﺮای ﺧﻮدﺷﺎن ارزش ﻣﯽداﻧﻨﺪ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﭼﻪ ﮐﺮده و اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ در ﺣﺪ ﻗﺘﻞ ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ
»دﯾﮕﺮ راه ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺪارد.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او اﯾﻦﮐﻪ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﺧﺸﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ و ﻣﺪارا ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ روﯾﮑﺮد و ﻣﺤﺘﻮای ﮐﯿﻔﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی آﻧﻬﺎ دارد ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ او ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎﯾﯽ ﺧﻮﺷﺒﯿﻦ اﺳﺖ.
ﻫﺎی ﻻزم راﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﻬﺎرتﻫﺎی ﺧﺸﻢ اﮔﺮﭼﻪ ﻣﯽاﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﺷﻨﺎس اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ راه ،آﺳﯿﺐ»ﻣﺠﯿﺪ اﺑﻬﺮی« از ﻧﮕﺎه
ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﻮﺛﺮی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻫﻢ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺰان
ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﯿﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﻌﻨﯽ درﮔﯿﺮی ﮐﻼﻣﯽ و« ﮔﻮﯾﺪ:ﻣﯽ»اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارد« ﮐﻪاو ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ واﻟﺪﯾﻦ ،ﺑﺎزیﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای ﮐﻪ ۵۹درﺻﺪ آﻧﻬﺎ دارای ﺻﺤﻨﻪﻫﺎی ﺧﺸﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی ﻣﺎﻫﻮارهای ﮐﻪ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺣﺘﯽ ﺑﻌﻀﯽ از ﻓﯿﻠﻢﻫﺎ و ﺳﺮﯾﺎلﻫﺎی داﺧﻠﯽ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ و ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ را رﻗﻢ ﻣﯽزﻧﻨﺪ .از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
ﮐﻤﺮﻧﮓ ﺷﺪن ﺑﺎورﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ دارد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﻪﻋﻨﻮان اﻫﺮم اﺻﻠﯽ ﮐﻨﺘﺮل رﻓﺘﺎر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس
آﻣﻮزهﻫﺎی دﯾﻨﯽ ﻣﺎ ،ﻓﺮوﺧﻮردن ﺧﺸﻢ و ﻋﺪم ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺑﯽادﺑﯽﻫﺎی دﯾﮕﺮان ﺟﺰو اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ
اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻫﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﻟﻮﺣﻪ رﻓﺘﺎر »ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ از ﺧﺸﻢ ﮐﻪ آﻏﺎز آن ﺟﻨﻮن و ﻓﺮﺟﺎﻣﺶ ﭘﺸﯿﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ «.اﺳﺖ از اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ع( ﮐﻪ
»ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﯿﻢ.ای آرام و ﺑﯽاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺎ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﺮوز ﺣﻮادث ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪه و ﺷﺎﻫﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ او ﺧﺸﻢ ﺑﻪﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﯿﺠﺎن رﻓﺘﺎری اﮔﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺑﺮ آن ﺣﺎﮐﻢ ﻧﺸﻮد ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز ﺑﺰﻫﮑﺎریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﺎ ﻋﻮارض و
ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ دررﻧﮓ ﺑﻮدن آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﺗﺮﯾﻦ ﺿﻌﻒ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﮐﻢاﺻﻠﯽ« ﮔﻮﯾﺪ:ﻣﯽ »اﺑﻬﺮی« ﺷﻮد.ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﯽ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻃﺮﯾﻖ واﻟﺪﯾﻦ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد …ﻫﺎی رﻓﺘﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﺸﻢ ،ﺗﺮس ،اﻧﺪوه وﻫﺎﺳﺖ .ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎنﺧﺎﻧﻮاده
و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎﻫﺶدﻫﻨﺪه ﺧﺸﻢ ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻊ آن ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺷﻬﺮﻫﺎ آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ،آﻟﻮدﮔﯽﻫﺎی ﺻﻮﺗﯽ ،ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺳﻨﮕﯿﻦ،
ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺒﻌﯿﺾ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﯿﮑﺎری از ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی اﺻﻠﯽ آﺷﮑﺎرﮐﻨﻨﺪه ﺧﺸﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﺠﺎد ﮐﻠﯿﻨﯿﮏﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﺑﺎﯾﺪ در
ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ وﺿﻊ ﻣﺤﯿﻄﯽ ،آﻣﺎدﮔﯽ اﻧﺠﺎم اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
در ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ﻣﺎ ﻣﺪلﻫﺎی ﮐﻨﺘﺮل ﺧﺸﻢ ،روشﻫﺎی ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ آن و راهﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻫﯿﺠﺎنﻫﺎ را ﺑﻪ اﻓﺮاد آﻣﻮزش ﻣﯽدﻫﯿﻢ اﻣﺎ وﻗﺘﯽ در
اﺗﻮﺑﻮس ﯾﺎ ﻣﺘﺮو ازدﺣﺎم ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻓﺮد را ﺑﻪ ﺧﻔﮕﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﺎ در ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ دو ورزﺷﮑﺎر در ﻣﯿﺪان ورزﺷﯽ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﺎ
»اﺑﻬﺮی« ﻃﻮر ﮐﻪآن »ﺗﻮاﻧﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.ﻫﺎ و ﻫﻨﺮ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﺎرﺑﺮدی ﻧﻤﯽﺷﻮد دﯾﮕﺮ روشﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ در ﺗﺮاﻓﯿﮏ ﺣﻖ او ﺿﺎﯾﻊ ﻣﯽﻫﻢ رﻓﺘﺎر ﻣﯽ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺰاعﻫﺎ و ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺟﺎﻣﻌﻪ اﯾﺮان ﮐﻢ ﺑﻮدن زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺷﺎدی اﺳﺖ؛ ﺷﺎدی و ﻧﺸﺎﻃﯽ ﮐﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺧﺸﻢ و ﻧﺰاع و دﻋﻮاﺳﺖ.
ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز ﻣﻨﺒﻊ :

