
 

  خشونت خانگي چيست؟

خشونت خانگي اصطالحي است كه براي بيان سوء استفاده جسمي، جنسي و عاطفي از طرف يك 
عضو، عليه عضو يا اعضاي خانواده استفاده مي شود. شخص قرباني، همسر فعلي، همسر سابق يا 

  يكي از اعضاي خانواده مي باشد. 

    خانگي انواع خشونت

 گرفتن، چنگ گاز خراشيدن، ناخن با مانند رفتارهايي با جسمي خشونت :جسمي خشونت .۱

 به اقدام زدن، سيلي زدن، مشت دادن، تاب و پيچ كردن، پرت دادن، هل زدن، تنه دادن، تكان زدن،

 .شود مي مشخص سوزاندن و كردن خفه

 تهديد، شامل رواني خشونت: رواني خشونت .۲

 اهلي حيوانات به حمله دارايي، و اموال به حمله

 و كردن منزوي ، جداسازي عاطفي، آزار منزل،
  . است زن عليه كودكان از استفاده

 فشار تحت با جنسي خشونت: جنسي خشونت .۳

 جنسي، رابطه ي ناخواسته اشكال اجبار، و تهديد با جنسي رابطه جنسي، رابطه براي دادن قرار

  .گردد مي مشخص فشار و زور با جنسي رابطه و نامناسب زمان در جنسي رابطه

 پوشاك، غذا، آمد، و رفت هزينه قطع مانند رفتارهايي اقتصادي خشونت: اقتصادي خشونت .۴

 .گردد مي شامل را پول و پناه سر

  ؟ديآ يمچه بر سر قربانيان خشونت 

توانند هر يك از اعضاي خانواده  معموالً سرنوشت خوبي در انتظار قربانيان خشونت خانگي كه مي
رسد. بررسي ها  تر به نظر مي باشند، نيست. از ميان اين قربانيان وضعيت زنان خشونت ديده وخيم

ا كنند، مگر اين كه پزشك ي درصد زنان هرگز خشونت را آشكار نمي ۷۰الي  ۲۰نشان داده كه  

اشـكال   به يـاد داشـته باشـيم   
مختلف خشونت عليـه همسـر،   
يعني فيزيكي، رواني، جنسي و 

ــد همزمــان اقتصــادي مــي توان
 يك فرد اتفاق بيفتد. براي



 
فردي قابل اعتماد از آن ها اين مسئله را بپرسد. متاسفانه خشونت عليه زنان پيامدهاي زيادي در 

  سطح فردي، خانوادگي و اجتماعي دارد.

  پيامدهاي خشونت خانگي چيست؟

 

هاي پيگرد قضائي، فزوني آمار طالق، از قبيل هزينه پيامدهاي اجتماعي 

 

بزهكاري، جرم،   

  باشد.  ري و خودسوزي ميخودكشي، اعتياد، روسپيگ

شامل آسيب به سالمت روان و اعتماد به نفس، نقص عضو، سقط جنين و حتي  پيامدهاي فردي
دمرگ مي شو

 

 .  

عبارتند از افزايش احتمال طالق، افسردگي، پيامدها در سطح خانواده

 

روي آوردن به سحر و   

  جادو.

شامل يادگيري خشونت توسط فرزندان، فرار از خانه، اضطراب،  پيامدهاي تربيتي و رواني
مشكالت مربوط به خواب و تغذيه و افكار خودكشي مي شود.

 

   

  چه عواملي باعث بروز خشونت در خانواده مي گردد؟

 :گاه افراد به دليل وجود بيماري يا اختالل رواني، دست به رفتارهاي  اختالالت شخصيت
  پرخاشگرانه مي زنند. 

 سطح پايين اقتصادي و اجتماعي باعث كاهش  ضعيت نامطلوب اقتصادي و اجتماعي:و
  اعتماد به نفس و متعاقبا منجر به بروز رفتارهاي خشونت آميز مي شود.

 :تحصيالت بيشتر در افزايش مهار عواطف  سطح پايين تحصيالت و مهارت هاي اجتماعي
  از جمله خشم، موثر است.

 :هر اندازه كيفيت زندگي پايين تر باشد، فشار ها و استرس هاي  كيفيت زندگي پايين

  خانواده بيشتر شده و ميزان احتمال بروز خشونت افزايش خواهد يافت.



 
 :اطرافيان فرد معتاد به سبب ويژگي هاي شخصيتي و رفتاري  اعتياد به الكل و مواد مخدر

جه فرد معتاد مستعد بروز رفتارهاي كه اين افراد پيدا مي كنند، ايشان را طرد مي كنند، در نتي
  شود. خشونت آميز مي

 :در برخي جوامع مردان خشونت عليه زن را طبيعي مي دانند، به گونه اي  مسائل فرهنگي
 كه اين موضوع جزء هنجارهاي فرهنگي شده است. 

 وند؟ش مي چه افرادي بيشتر قرباني خشونت خانگي

تواند  ساده ترين پاسخ اين است كه خشونت خانگي مي
  براي هر كسي اتفاق بيفتد. 

  با اين حال آگاهيم كه:

بيش ترين خشونت هاي خانگي براي زنان رخ مي  -
  درصد قرباني ها زن هستند. ۹۷الي  ۹۰دهد؛ 

  برخي از مردان خشونت خانگي را تجربه مي كنند. -

  كه داراي فرزند كوچك هستند، بيش تر در معرض خطر مي باشند.زنان جوان، باردار و زناني  -

  چه عواملي در برابر خشونت محافظت كننده اند؟

 رضايتمندي زناشويي 

 باال بودن كيفيت زندگي 

 پايگاه اجتماعي اقتصادي مطلوب  

 سالمت جسمي و رواني  

 سطح تحصيالت مطلوب  

بيش ترين خشونت هاي خانگي 
 براي زنان رخ مي دهد.



 
 آگاهي از مهارت هاي زندگي و به كارگيري آنها  

 بيش تر مواقع افراد به دنبال كمك يا حمايت نمي روند؟چرا در 

حتي اگر به اين باور برسيد كه مورد خشونت قرار گرفته ايد، ممكن است انجام دادن اقدامي در 
  اين خصوص را دشوار بپنداريد. داليل زيادي براي عدم اقدام شما در خصوص خشونت وجود دارد:

 ا باور نمي كنند.شايد پيش خود فكر كنيد كه مردم شما ر  

 .شايد به نظر برسد كه چاره اي وجود ندارد  

 .ممكن است احساس كنيد كه هيچ چيز براي كمك به شما وجود ندارد  

 .شايد از كمك و حمايت گرفتن خيلي واهمه داشته باشيد  

 .شايد به بهبود رابطه تان اميد داشته باشيد  

 هيد.شايد فكر كنيد كه ممكن است دوستانتان را از دست بد  

 .ممكن است احساس شرم و گناه كنيد  

  شايد كسي كه شما را مورد آزار قرار مي دهد، به شدت دوست داشته باشيد و نخواهيد كه وي
  به دردسر بيفتد.

 .شايد ندانيد كه چه كمكي براي شما وجود دارد  

  چه افكاري مانع از تقاضاي كمك يا رد آن مي شود؟

افرادي كه مورد خشونت قرار مي گيرند، ممكن است بهانه هايي براي توجيه كار همسرشان بيابند. 
  برخي از اين بهانه ها و داليل مي تواند به شرح زير باشد: 

 

تقصير خودم است«

 

«  



 
  بدانيد به هيچ وجه كسي سزاوار مورد خشونت قرار گرفتن در هيچ رابطه اي نمي باشد.

 

خاتمه مي يابد به زودي اين مساله «

 

«  

  بدانيد خشونت ادامه خواهد يافت، و اگر اقدامي صورت نگيرد، بدتر خواهد شد.

 

قادر به ترك كردن شرايط نيستم و يا نمي توانم از پس خودم برآيم«

 

«  

بدانيد اغلب خشونت باعث از دست دادن اعتماد به نفس مي شود. اما بسياري از افرادي كه تصميم 
با كمك و حمايت گرفتن در دراز مدت احساس بسيار بهتري خواهند  به ترك شرايط گرفتند

  داشت.

 

نمي توانم فرزندانم را از حق داشتن سرپناه و والدين محروم كنم«

 

«  

  بدانيد فرزندان نيز در خشونت خانگي آسيب مي بينند. آنها نياز به احساس امنيت دارند.

 

من عاشق همسرم هستم و او نيز عاشق من است«

 

«  

  خشونت هيچ جايگاهي در رابطه عاشقانه ندارد. بدانيد

قرار گرفتن طوالني مدت در فضايي كه خشونت در آن صورت مي پذيرد، مي تواند باعث 

  ايجاد عالئم زير شود: 

 بي حالي، ناراحتي و ترس  

  عصبانيت، تمركز ضعيف  

 اختالالت خواب  

  كم يا زياد شدن اشتها  

 افسردگي و احساس نااميدي  



 
 نت داشتن تمايل به خشو  

 افكاري از قبيل آسيب رساندن به خود يا خودكشي  

  احساس خشم، حس شديد وحشت، يا داشتن حمالت دردناك  

اگر افكاري از قبيل آسيب رساندن به خود يا خودكشي به ذهنتان خطور كرد، سريعا به پزشك يا 
  هر مركز سالمت ديگري مراجعه كنيد.

  راهكارهاي مقابله با خشونت

  نياز داريد ايجاد كنيد. تغييري كه  

 .متوجه شويد كه مشكلي وجود دارد  

 .فكري در مورد شرايط به وجود آمده بكنيد و اقدامي انجام دهيد  

 .با كسي صحبت كنيد  

 .براي اقدام در اين شرايط آماده شويد  

برخورد صحيح با خشونت خانگي صرفا بدين معنا نيست كه شما حتما بايد رابطه تان را با كسي 
تواند  ه شما آزار رسانده، به اتمام برسانيد. اگر دو طرف رابطه مشتاق باشند، خشونت ميكه ب

متوقف و درمان شود. اما بدانيد شما همواره در پناه و حمايت قانون قرار داريد. به جاي هر كار 
ديگري بهتر است به متخصصان مراجعه كنيد. با مراقبين سالمت، پزشك عمومي، مشاور، 

پزشكي كه در دسترس داريد مشورت كنيد. پيش از هر اقدام حقوقي مراجعه به  يا روان شناس روان
 شود هاي بهتري منجر مي به راه حلكسي كه بتوانيد با او حرف بزنيد معموال 


