ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن )ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ(
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻗﺴﻤﺖ ﭼﻬﺎرم و ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ از« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ»
ﻣﻨﺒﻊ :وبﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ،وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
آﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻦ ﺑﻤﺎﻧﻢ ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ را در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺪون ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺰرگ ﮐﻨﻢ؟
ﮐﻮدﮐﺎن در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ ،ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﻣﻤﻠﻮ از ﻋﺸﻖ ،ﺑﻬﺘﺮ رﺷﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﭼﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ واﻟﺪ ﯾﺎ ﺑﺎ دو واﻟﺪ .ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﮔﺮ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ را ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ،ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن ﻧﯿﺰ ﻗﺮار ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﮔﺮﻓﺖ .اﻣﺎ آنﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ
ﺻﺪای ﻓﺮﯾﺎد ﯾﺎ ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻣﯿﺰان ،ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﺬارد .آنﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺗﺮس و ﺗﻨﺶ را ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﯽ ﺣﺲ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ اﮔﺮ آنﻫﺎ ،ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻧﺒﯿﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻢﭼﻨﺎن در ﻣﻌﺮض ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ آن ﻗﺮار
دارﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن دارد.
اﮔﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖآﻣﯿﺰ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺣﺘﻤﺎل اﯾﻦ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه ،ﻣﻮرد
ﺧﺸﻮﻧﺖ واﻗﻊ ﺷﻮﻧﺪ و آن را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﺼﻤﯿﻢ را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ،راه ﺣﻞﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری وﺟﻮد دارد ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﺪ ﭘﺲ از
ﺗﺮک اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،از ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
اﮔﺮ ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن ﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺮک راﺑﻄﻪ ﺧﺸﻦ را ﻧﺪارم ،ﭼﻄﻮر ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮدم و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﻢ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ؟
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻤﺎ و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن ،اوﻟﻮﯾﺖﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻤﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﻫﻢاﮐﻨﻮن اﻣﮑﺎن ﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺗﺮک ﺷﺨﺺ آزارﮔﺮ را ﻧﺪارﯾﺪ ،ﮔﺎمﻫﺎﯾﯽ
ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ ﻫﺪف اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن ﺑﺮدارﯾﺪ .از ﻗﺒﯿﻞ:
داﺷﺘﻦ ﯾﮏ ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻣﻨﯿﺖ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺘﺎن را در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ اﻓﺰاﯾﺶ دﻫﯿﺪ .در ﺟﺮﯾﺎن ﮔﺬاﺷﺘﻦ
ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻﻧﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ آنﻫﺎ اﻃﻤﯿﻨﺎن دارﻧﺪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ وﻗﺖ ﺑﺮوز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ آﻧﺠﺎ ﺑﺮوﯾﺪ و ﻏﯿﺮه از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻘﺸﻪﻫﺎی از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽﺷﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ و ﺑﺮای آنﻫﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﯿﺴﺖ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ و ﭼﺮا ﭼﯿﺰ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ آن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﮐﺮد.
ﺑﺎ ﻓﺮدی از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺧﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ وی اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﺪ ،درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﮐﻨﯿﺪ ،ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
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اﮔﺮ ﻗﺼﺪ ﺗﺮک ﯾﮏ راﺑﻄﻪ آزارﮔﺮ را دارﯾﺪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از ﻗﺒﻞ درﺑﺎره آن ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن و ﺟﻠﻮی آنﻫﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ .ﭼﺮا ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن
ﮐﻤﺘﺮ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻧﮕﻬﺪاری ﯾﮏ راز را ﻧﺰد ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﯾﮕﺮی دارﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از دوﺳﺘﺎن ﯾﺎ آﺷﻨﺎﯾﺎن ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺧﻮد را از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ
ﻗﺼﺪ دارﯾﺪ ،راﺑﻄﻪ ﭘﺮﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺮک ﮐﻨﯿﺪ ،آﮔﺎه ﮐﻨﯿﺪ .اﻣﻨﯿﺖ ﺟﺴﻤﯽ ﺷﻤﺎ و ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﺗﺮ از اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ زﻣﺎن دﻗﯿﻖ ﺗﺮک راﺑﻄﻪ
را ﺑﻪ آنﻫﺎ از ﭘﯿﺶ ﺑﮕﻮﯾﯿﺪ.

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن )ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم(
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻗﺴﻤﺖ ﺳﻮم

ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ از« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ»
ﻣﻨﺒﻊ :وبﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ،وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻢ ﺑﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻮدﮐﺎﻧﻢ ﭘﺲ از ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻢ؟
ﺷﻤﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﻮد ﭘﺲ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﯾﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﺪ:
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ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪ :ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﺠﺮه ﯾﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﭘﺲ از آن ﺑﻪ
اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ دﺳﺖ ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺗﺮک رواﺑﻂ ﭘﺮآزار ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و روان ﮐﻮدک
ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﺮای او درﺑﺎره اﻫﻤﯿﺖ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ و ﺑﺪون آزار در زﻧﺪﮔﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ.
ﺑﺎ آنﻫﺎ درﺑﺎره ﺗﺮسﻫﺎﯾﺸﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﮕﺬارﯾﺪ ﺑﺪاﻧﻨﺪ آن ﭼﻪ رخ داده ،ﺗﻘﺼﯿﺮ آنﻫﺎ ﯾﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﯿﺴﺖ .درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎ
ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮔﻮش ﺑﺪﻫﯿﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ.
ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن درﺑﺎره رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﺎ ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮدن درﺑﺎره اﯾﻦ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺳﺎﻟﻢ و ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ ﭼﻪ رواﺑﻄﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﺟﺎزه دﻫﯿﺪ
ﺗﺎ ﮐﻮدﮐﺘﺎن از ﺗﺠﺮﺑﻪ آزاردﻫﻨﺪهای ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ،ﺑﯿﺎﻣﻮزد.
ﺑﺎ ﮐﻮدﮐﺘﺎن درﺑﺎره ﺧﻂ ﻗﺮﻣﺰﻫﺎ ﺣﺮف ﺑﺰﻧﯿﺪ :ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﺘﺎن ﺑﯿﺎﻣﻮزﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺣﻖ ﻟﻤﺲ آنﻫﺎ ﯾﺎ اﻧﺠﺎم ﮐﺎری را ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﻮد،
اﺣﺴﺎس ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺪارد .اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﻀﺎی ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻣﻌﻠﻤﺎن ،ﻣﺮﺑﯿﺎن ﯾﺎ ﺗﻤﺎم ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ دارای
ﻗﺪرت و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ،ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺧﻮد آﻣﻮزش دﻫﯿﺪ ﮐﻪ او ﻧﯿﺰ ﺣﻖ ﻟﻤﺲ ﺑﺪن اﻓﺮاد دﯾﮕﺮ را ﻧﺪارد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ از آنﻫﺎ
ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻧﮑﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﮐﺎر ﭘﺎﯾﺎن دﻫﻨﺪ.
ﺑﻪ آنﻫﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ از ﯾﮏ ﻧﻈﺎم ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﻮﻧﺪ :ﺑﻪ ﻋﻼوه واﻟﺪﯾﻦ ،ﺷﺨﺺ ﺣﺎﻣﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور
ﻣﺪرﺳﻪ ،ﯾﮏ درﻣﺎنﮔﺮ ،ﯾﺎ ﺷﺨﺺ ﺑﺰرﮔﺴﺎل دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ،ﺧﺪﻣﺎت ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ اراﺋﻪ دﻫﺪ .درﻣﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ رﻓﺘﺎری
ﯾﺎ  CBTﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﭼﺎر اﺿﻄﺮاب ﭘﺲ از ﺗﺮوﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻔﯿﺪ
واﻗﻊ ﻣﯽﺷﻮد .در ﻃﯽ اﯾﻦ درﻣﺎن ،درﻣﺎنﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ اﻓﮑﺎر ﻣﻨﻔﯽاش را ﺑﻪ اﻓﮑﺎر ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪل ﮐﻨﺪ .وی ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﺷﻤﺎ در ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻫﺮاس و اﺿﻄﺮاب ﻧﯿﺰ ﯾﺎری ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ.

ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ اﺳﺖ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن و درﻣﺎنﮔﺮاﻧﯽ ﺑﻬﺮه ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای درﻣﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ،آﻣﻮزش ﺧﺎص و ﻣﻨﺎﺳﺐ را
دﯾﺪهاﻧﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﯾﻦ درﻣﺎنﮔﺮان و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،دارای ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮوه-درﻣﺎﻧﯽ ﻣﺨﺘﺺ ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ
ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوهﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽآﻣﻮزﻧﺪ ﮐﻪ در ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﻪ دور از ﻗﻀﺎوت ،ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪه و از آن ﮔﺬر ﮐﻨﻨﺪ…

