ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن )ﻗﺴﻤﺖ اول(
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻗﺴﻤﺖ اول
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﺄﻟﯿﻒ از« ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ»
ﻣﻨﺒﻊ :وبﺳﺎﯾﺖ دﻓﺘﺮ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ،وزارت ﺳﻼﻣﺖ و ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ام .ان ﻣﻮدی و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان« ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨﻊ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ
زﻧﺪﮔﯽ :ﻣﻌﻀﻞ ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ »ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۴۱۰۲ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ،ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺠﺮﺑﻪ
آزار ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ را ﻧﯿﺰ دارﻧﺪ .ال .ﮐﯽ .ﮔﯿﻠﺒﺮت و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ ﻧﯿﺰ در ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﭘﯿﺮاﻣﻮن ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽﻫﺎی دوران ﮐﻮدﮐﯽ و
ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎل  ۵۱۰۲ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﻮد
ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ آزارﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺷﺪﯾﺪ ﻣﺸﮑﻼت ﺟﺪی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ و رواﻧﻨﺪ.
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯿﺎن واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﯿﺸﺘﺮ در رواﺑﻂ آﯾﻨﺪه ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ را ﺑﺎزی ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﯿﺪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺳﺨﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﺷﻤﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ از آنﻫﺎ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮات ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎ آزار ﺑﺮ ﮐﻮدﮐﺎن ﭼﯿﺴﺖ؟
ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ،ﯾﮑﯽ از واﻟﺪﯾﻦ ﻣﻮرد آزار ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﺗﺮس ﯾﺎ دﻟﻮاﭘﺴﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻏﻠﺐ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻓﺎﻋﯽ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻌﺪی ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﺧﻮاﻫﺪ اﻓﺘﺎد؟ اﯾﻦ ﻧﮕﺮاﻧﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ در اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزه ﺳﻨﯽای ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد ﮐﻪ در آن ﻗﺮار دارﻧﺪ:
ﯾﮏ .ﮐﻮدﮐﺎن در دوران ﭘﯿﺶ از ﻣﺪرﺳﻪ :ﮐﻮدﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺷﺮوع ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﮐﺎرﻫﺎ و ﻋﺎداﺗﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﻧﺪ ،ﺷﺐادراری ،ﻣﮑﯿﺪن اﻧﮕﺸﺖ ﺷﺴﺖ ،ﮔﺮﯾﻪﻫﺎی ﻣﺪاوم ،و ﻧﻖ
زدن از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ دﺷﻮاریﻫﺎﯾﯽ در ﺑﻪ ﺧﻮاب رﻓﺘﻦ و ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﻟﮑﻨﺖ زﺑﺎن
ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب ﺷﺪﯾﺪ ﺟﺪاﯾﯽ از ﺧﻮد ﺑﺮوز دﻫﻨﺪ.
دو .ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺪرﺳﻪ :ﮐﻮدﮐﺎن در اﯾﻦ ﺳﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﺑﺎره آزار رخ داده اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﮐﻨﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖ و
آزار ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﻪ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﮐﻮدﮐﺎن آﺳﯿﺐ ﻣﯽزﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﮑﺮده و ﻧﻤﺮات
ﺧﻮﺑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﺴﺐ ﻧﮑﻨﻨﺪ ،دوﺳﺘﺎن ﮐﻢﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﯿﻦﻃﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت و دردﺳﺮﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ از ﺳﺮدرد و ﺷﮑﻢدردﻫﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ رﻧﺞ ﺑﺒﺮﻧﺪ.
ﺳﻪ .ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن :ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺰﻧﻨﺪ .رﻓﺘﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻗﺒﯿﻞ دﻋﻮا ﺑﺎ اﻋﻀﺎی
ﺧﺎﻧﻮاده ﯾﺎ ﻓﺮار از ﻣﺪرﺳﻪ .آنﻫﺎ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ درﮔﯿﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﻄﺮﻧﺎک ﻣﺎﻧﻨﺪ داﺷﺘﻦ راﺑﻄﻪ ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ
و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﮐﻤﺒﻮد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ رﻧﺞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺮد و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ دوﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﻗﻮیای ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ .آنﻫﺎ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ و آزار ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮان زده ﯾﺎ ﻣﺮﺗﮑﺐ اﻋﻤﺎل ﺧﻼف ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻮﻧﺪ .دﻓﺘﺮ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده در وزارت ﺳﻼﻣﺖ و
ﺧﺪﻣﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه در ﺳﺎل  ،۴۱۰۲ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ،ﭘﺴﺮان ﻧﻮﺟﻮان ،ﺑﯿﺶ از دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان دﺳﺖ
ﺑﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ زد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺧﺘﺮان ﻧﻮﺟﻮان از ﻋﻮاﻗﺐ دﯾﮕﺮی ﭼﻮن اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﭘﺴﺮان رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ.

