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 خشونت 

در  باالی شیوع این رفتار و درصد خشونت  در ابتدا باید متذکر بشویم به خاطراهمیت موضوع 

از یک که بیشتر  ضروری میدانم  شدهگزارش  آمارطبق  بر بین جنسیت های مختلف سطح جهان

 م یکنگفتگو  با شما جلسه در این مورد

درکی درست از با توجه به اینکه هر عمل پرخاشگرانه ایی خشونت محسوب نمی شود باید ابتدا 

باشیم .برای تعریف خشونت در مرحله اول مشخص میکنیم که چه  مفهوم خشونت داشته

 رفتارهایی خشونت محسوب می شود  .

ه همانند خیلی از احساسات مطلوب و نامطلوب دیگر در هم خشم حسباید بدانیم که 

و الزم است  مانند خیلی از هیجانات دیگر برای حیات و رشد انسان انسانها وجود دارد و

از آن برای دفاع از حق خود  گرا بعنوان مثال داشته باشد شاید منفعت هایی هم بهمراه 

 شود ابراز به صورت صحیح خود ،برآورده شدن خواسته ها و نیازها و حتی ارتقاء یافتن

در جهت نابجا و نادرست و توام با پرخاشگری و صدمه به اگر ولی  ،برایمان مفید است 

بعنوان  شده استمیتوان گفت این حس تبدیل به خشونت  شود استفاده خود و دیگران

یا دچار یاس یا نامیدی می شویم  می شویم و شکست و ناکامی  در مواقعی که دچار مثال

یا وقتی از ما انتقاد میکنند یا وقتی نیاز ما برآورده نمی شود . یا وقتی فکر میکنیم فقط 

 ،مان یا برای اثبات خودمان یمن است یا برای ایجاد سرپوشی بر روی نقص با حق 

راحترین پاسخ ممکن و دم میتوان گفت   ،را با پرخاشگری محض ابراز میکنیم مانخشم

که بدترین پاسخ ممکن هم محسوب می شود یعنی همان خشم را انتخاب  ترین دستی

برایمان به همراه جبران ناپذیری  رفتاری -احساسی -شناختی پیامدهای کهکرده ایم 

خواهید احساس راحتی  در درون خود، میبه نحوی که با تخلیه آنی هیجان منفی   دارد

 این یعنی یک تخلیه هیجانی نادرست با پیامدهای جبران ناشدنی بی پایان کنید



 آری ولی خشونت هرگز حس خشمکه و اینجاست که به این شعار باید اشاره کنیم         

خشونت متغیرهای زیر متغیر و یا افزایش  )که با کاهش رابطه یک سویهمتغییرهایی 

 که در بروز خشونت موثرتر می باشند شامل موارد زیر است  میابد ( یا کاهش افزایش

 سن پایین 

 در آمد کم 

 تحصیالت پایین 

 اعتماد به نفس پایین 

 سابقه رفتارهای خشن  بزهکاری در نوجوانی

 سو مصرف مواد و الکل 

 مشاهده یا تجربه خشونت در کودکی

 بیکاری

 نهادها ی اجتماعی و انزوای اجتماعی عدم تعلق به گروها و

 بارداری

 افزایش تعداد فرزندان

 پایین بودن سن نخستین ازدواج

 مطلقه بودن 

 تعدد ازدواج



 علل کلی بروز خشونت

 د کهنقش داشته  باشل متعددی می تواند ورزیدن عوامبرای خشمگین شدن و خشونت 

  .اشاره کرد فیزیولوژی و روانشناختیرویکرد  به می توان  

داخل  امالح ترشح هورمون و،مغز  عملکرد توافق بر این است که فیزیولوژی رویکرددر  

و معتقد هستند که فرد کنترلی بررفتار  است تاثیر گذار پرخاشگرانه  در بروز رفتار بدن 

یکرد مخالف هستیم و معتقدیم حتی ما با این روباشد ولی منفعل می  و کامال خود ندارد 

این عوامل وجود داشته باشد بازهم فرد میتواند با آموزش درست رفتار خود را  اگر

 .مدیریت کند  کنترل و

های  سکته مغزی، آسیبالبته نمیتوان انکار کرد که برخی از عوامل فیزیولوژی مانند 

ها، کمبود برخی امالح و مواد معدنی در بدن،  مغزی، سکته قلبی، کمبود برخی ویتامین

و برای کمک کردن به این افراد  تاثیرگذاراستدر فرد و خشونت خشم  حس ایجاد در

از طریق  ،کامال انتسابی  نتیجه کلی این رویکرد: ). شود در نظرگرفته این عوامل هم یدبا

 ژنتیک(

سروتونین و گابا و دوپامین و نور اپی نفرین   اگر بخواهیم سهمی را به عوامل بیولوژیک نسبت دهیم

نقش موثری درمهار رفتار خشونت آمیز دارند و از طرف دیگه کاته کوالمین  و کولینرژیک نقش 

 تحریکی در رفتار خشونت دارند

 

 ترین علل خشونت به شیوه فکر کردن فرد ربط اصلیاما در رویکرد روانشناختی و 



فرد  حل نشده اتتعارض که ریشه در و معتقدند برخی از عوامل روانشناختی  می دهند 

یک و یا  ،  اتفاق میفتد عدم مدیریت درونی و هیجانی که به دنبال ان  با خود و دیگران

را بوجود می اورد منجر به خشونت  )عدم هماهنگی بین فکر و عمل( دوگانگیاحساس 

یکسری مهارتها و ایجاد یکسری  و با آموزش .ندو کامال اکتسابی می دان می گردد .

   شاهد کنترل و بهبود روابط خشونت امیز باشیم .خانواده درفرد در تغییرات

دربروز خشونت موثر می  را سوم هم عوامل فیزیولوژیکی و هم روانشناختیرویکرد در

دارند مثال استرس زیاد باعث  با هم  رابطه ایی دو طرفه معتقدند که این عوامل د ودانن

سردرد می شود و در نتیجه باعث ترشح بیشتر هورمون اضطراب در بدن می شود . و ما 

برای رفع مشکل باید هم به جسم و هم به روان مان توجه کنیم و اینها الزم و ملزوم 

 این گفتگو معتقد به حل معضل کنترل خشونت با توجه به اینهمدیگر هستند . و ما در 

  رویکرد هستیم .

 انواع خشونت به صورت کلی

  به خود خشونت 

یا )قضاوت ، سرزنش،انتقاد، خودکم بینی(فرد با خودش به صورت خودزنی 

 رفتار می کند  خودزنی یا خودآزاری افکارخودکشی یا افکار خودکشی و

 خشونت بین فردی 

 :که به دو دسته تقسیم میشود 

اعضای خانواده یا با شریک زندگی در ارتباط با در محیط خانه صورت میگیرد یا  .1

 یا با بچه خود 



 یا خارج ازمنزل که می تواند از مدرسه گرفته تا محیط کار یا صف نانوایی.2

  خشونت خانگی

 خانواده هسته ایی :)شامل و در ایران داریم که از خانوادهسیم بندی قت با توجه به

می باشد (و ..... : دایی خاله پدر بزرگ گستردهخانواده  )و  شامل زن و مرد و بچه (

می تواند توسط افراد مختلف بر هم اعمال شود ولی ما در اینجا به خشونت این 

صورت اختصاصی روی خشونت مرد علیه زن متمرکز می باشیم .هر کدام از 

 رفتارهای زیر علیه زن را میتوان خشونت خانگی محسوب کرد 

 رعب  ایجاد ،رل ، حس تحقیر شدن ، منزوی کردن اعمالی که موجب ترس ، کنت

،اجباریا تهدید برای برقراری تهدید، سرزنش، اجبار، شخصیتیوحشت، ترور

را  دیدن زن شود  هصدم باعث،خانواده همسر و یا قطع ارتباط با خانواده خود

که این نوع خشونت در میتوانیم بگوییم خشونت خانگی علیه زن رخ داده است . 

صورتیکه در عمومی و باور زنهای ایرانی بعنوان خشونت محسوب نمی شود.باور 

دیگر خشونت می تواند بسیار آسیب زننده  عوارض این گونه از خشونت ها از انواع 

 تر باشد .

 خشونت خانگی شامل موارد زیر است

 فیزیکی

 مو کتک زدن، سیلی زدن، هل دادن، چنگ زدن، نیشگون گرفتن، گاز گرفتن، کشیدن) 

ممانعت از برخورداری از درمان پزشکی یا مجبور کردن به مصرف الکل و یا مواد یاو

  (مخدر



 یجنس 

 اصرار برای برقراری رابطه جنسی بدون اینکه رضایت زن را در بر  بگیرد 

ترس و وحشت داشته و   حقیر بودن ، مورد تجاوز قرار گرفتن  احساس زنباعث شود و 

گریه میکرد و میگفت شوهرم موقع سکس از من مثال  مراجع کننده ایی داشتم که  باشد

  اهد نام دوست دخترای قبلیشو ببرم ومیخ

دهد که فرد هر بخشی از بدن فرد دیگر را بدون  تجاوز جنسی فیزیکی زمانی روی می  

 .رضایت وی، حتی از روی لباس لمس کند

 عاطفی 

استفاده از یاد آوری خطاهای  از طریق اعتماد به نفس فردتضعیف احساس عزت نفس یا 

یا  )برچسب زدن (یف توانایی های فردی، اسم گذاشتنتضع. فرد یا اشتباهات گذشته فرد

در  با دیگران، اشکال مختلف تنبیه مانند محبوس کردن  آسیب زدن به روابط شخص

 و  یک کمد تاریک

 

 اقتصادی 

، ممانعت همسر کنترل کامل منابع مالی یا وابستگی مالی فردییجاد یا تالش برای ایجاد ا

 یا در جمع دوستان .کار ر محیطممنوعیت حضور شخص د یا از دسترسی شخص به پول

 

 



 روانی 

تهدید ،  تهدید به خودزنی برای گرفتن امتیاز از همسرتهدید.  به همراه ایجاد ترس 

ردن حیوانات از بین ب ،باج عاطفی  گرفتن برایکودک، یا خانواده همسر برای جدایی از

 ..خانگی و تخریب اموال

 نوعی دیگر از خشونت است  مزاحمت 

 الگویی از توجه مکرر و ناخواسته، آزار و اذیت و تماس است  :مزاحمتتعریف کلی 

ادامه ارتباطات ناخواسته، مخل و یا  یا منتظر گذاشتن  مستمر پیگیریو یا به بیانی دیگر

مستقیم و غیر  ارسال مکرر هدایای و یا ق تلفن، نامه، و یا ایمیلاز طریرعب انگیز 

آزار و اذیت از طریق اینترنت، که به مزاحمت سایبری، مزاحمت  و یاناخواسته  مستقیم 

 طریق از همسر اطالعات شخصی .و یا سو استفاده از آنالین یا اینترنتی معروف است

دسترسی به اسناد عمومی )اسناد زمین، لیست شماره های تلفن، ثبت گواهی رانندگی 

رأی دادن(، استفاده از خدمات جستجوی  ستفاده از شناسنامه همسر از طریقسو ایا

، تماس با دوستان، خانواده، برای تعقیب همسر اینترنتی، استخدام بازرسان خصوصی

)که ما از گذشته بعنوان فرد مورد نظرش گذشتهجست و جو در  محل کار یا همسایگان،

زباله آن شخص یاد میکنیم که فرد آنها دور ریخته یا دفن کرده است و با بازیابی آنها 

  ، و غیره موجب رنجش و اضطراب فرد می شود .(

  انسانها با االخصدر بیشتر موارد، ه اند و متوجه شد ه شده داداتی که صورت تحقیق طی 

خشونت فیزیکی را تجربه کنند اما اگر  زمانی خود را قربانی خشونت می دانند کهزنان ما 

 دانند که قربانی خشونت هستند خشونت جنسی و روانی باشد گاهی حتی نمی

 ( تفاوتی در نوع فیزیکی خشونت وجود ندارد )کتک زدن , پرتاب کردن شی 



تفاوت هایی وجود دارد)در ایران محدود بسته به نوع فرهنگ اما در مورد خشونت های روانی 

و در کشورهای اروپایی خشونت اقتصادی و محصور کردن  با خانواده همسر  کردن در رفت و آمد

  (منابع مالی 

 

 ابزار خشونت 

 علیه زنان در خانواده ها استفاده می شود:خشونت از چه ابزارهایی برای اعمال 

ناسزا، دشنام، بدگویی پشت سر افراد دیگر، به صورت کالمی مثل ) معموال یاخشونت 

به صورت غیر ابراز می شود و یا ( زورگویی، رفتارهای قلدرمعابانه، داد و فریاد بر سر هم

خشونت جنسی، خشونت روانی، خشونت نوشتاری )مانند نوشتن شعار و کالمی مثل)

 .ی باشدم های توهین آمیز در فضاهای مختلف مجازی(  متن

 پیامدهای خشونت 

 داشته باشند خودکشی تاثیرات مرگباری مثل قتل ومی تواند 

زنان که مورد خشونت همسر خود قرار گرفتند گزارش  ٪۴۲منجر به جراحت شوند، حدود 

 اند جراحت داده

های  بیماری های دستگاه تناسلی زنان، بیماریباعث حاملگی ناخواسته، سقط جنین، 

دهد احتمال ابتال به  شود. تحقیقات صورت گرفته نشان می مثل اچ آی وی می مقاربتی

است و برابر  ۱.۵ اند های مقاربتی در زنانی که خشونت جنسی یا جسمی را تجربه کرده بیماری

 .همچنین احتمال سقط جنین در آنها دو برابر است
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اعمال خشونت شریک عاطفی در زمان بارداری احتمال سقط خود به خودی جنین، مرده به 

دهد. طبق تحقیقات زنانی که  دنیا آمدن نوزاد، زایمان زودرس و کم وزنی نوزاد را افزایش می

 .بوده ٪۴۱و زایمان زودرس  ٪۱۶جنین آنها  مورد خشونت قرار گرفتند احتمال سقط

، خواب ، اختالالتاختالالت اضطرابی ها باعث افسرگی، استرس پس از حادثه و سایر خشونت

 ۲۰۱۳شود. بر اساس تحقیقی که در سال  و اقدام به خودکشی در زنان می خوردن اختالالت

 .و اختالل الکل در زنان خشونت دیده دو برابر است افسردگی انجام شد، احتمال ابتال به

، کمر درد، درد شکمی، اختالالتی در معده و سردرد سالمتی زنان شاملواقب خشونت در ع

 د.باش میهای حرکتی و عدم سالمت جسمی  روده، محدودیت

خشونت جنسی، خصوصاً در دوران کودکی، احتمال سیگار کشیدن، مصرف مواد مخدر 

دهد. این مورد در مردانی که  ، انجام رفتارهای جنسی پرخطر در آینده را افزایش میالکل و

 .شود ، دیده میکنند و زنانی که قربانیان خشونت هستند خشونت اعمال می

 افسردگی   

 اختالل استرس بعد از سانحه   

 شب اداری -استرس-بیخوای –تاثیر مخرب برسالمت روان کودکان از جمله ترس  

   استرس و  -بیخوابی –شب اداری  –بچه های قبل از سن مدرسه اغلب دچار لکنت زبان  

 اضطراب جدایی می شوند .
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   خشونت فرهنگ عامه در مورداشتباه  باورهای 

از انسانها با کوچکترین مسئله ای یا مشکلی خیلی ،خیلی زود از کوره در می روند و در واقع  بعضی

ی که من عصبانی نمیشم نمیشم ولی خدا ربا این طرز تفک کنترلی برروی طغیان خودشان ندارند

د نمونه بارزی که در بین عوام مشهوده )رگ سیدی یم گرفته  یا اعتقانکنه اون روی من باال بیاد 

براینکه سیدها  روزهای پنچشنبه جد شون غالب میشه و در پنچشنبه ها خشم آنها خشونت انها 

   شدیدتره(

در برخی مواقع تصویر خشونت و ضربه زدن مخصوصا برای والدین و اقوام،آنقدر عادی وپیش پا 

تو که باز و با لفظ حاال درست میشه ،برای ما هم همین بوده تازه برای محسوب می شود افتاده 

 و در واقع اینگونه خشونت را توجیح می کنند.   بهتره طرف اسیب دیده را سر جای خود می نشانند

 خشونت خانگی نباید افشا شود و به خارج از خانه درز کند، اعتقاد و انتقال این باور که 

این شود یا این که  که درمان نمی استورزد عادتی  کسی که خشونت مییا باور به اینکه 

ها بین زن و شوهر است و نباید دخالت کرد. نکته مهم این است که خشونت باید افشا  درگیری

) خیلی جاها راه حلی که برای  تواند از تکرار آن کم کند شود و افشاگری درباره خشونت می

برخورد با چالش ها و تعارضات مون برمیگزینیم و فکر میکنیم به حساب خودمان حل مساله 

پرخاشگری است  و از طرفی خانواده ها یاد دادن هر نوعی خشونتی بایدکتمان بماند و   میکنیم

که خیلی از اهمیت باالیی برخوردار  است این  مورد دیگری  ازافشای آن باید خودداری کرد (

عرضه هستند یا  شود بی میبه آنها گفته است که همدلی را بلد نیستیم قضاوت شان میکنیم مثال  

خودشان مقصرند. باید توجه داشته باشیم که اصالً نباید آنها را محکوم کرد، نباید قربانیان  این که

خشونت خانگی و همسرآزاری را مقصر شمرد و آنها را تحقیر کرد. آنها در این شرایط احساس شرم 

 .و شکست دارند و نباید این افکار و حاالت را در آنها تشدید کنیم

 



 اسالم دست مرد را برای تنبه و خشونت علیه زن باز گذاشته است .یا باور به اینکه 

 این باور که  معموال در ته خشونت می تواند تنهایی و ترک کردن خانه باشد .

 جیه خشونت موثر و مستقیم بدانیم .در اینجا نقش رسانه های عمومی را هم در تو

 اهکار هایی برای مهار خشونت ر   

 خود شناسی  

 مدیریت هیجان کنترل و 

 الگوشکنی

 مهارت آموزی

خودشناسی و پذیرش مشکل است و بعد مدیریت و کنترل ،به معنی دیگر اولین قدم برای درمان 

هیجانات و تکانشی عمل کردن است و اگر در خانواده الگویمان از جنس خشم و خشونت است ما 

یریت این خودشناسی را بلد مد شروع کننده و تغیر دهنده این الگو باشیم و در نهایت اگر این

) مهارت خوب شنیدن ، مهارت گفتگوی سالم، مهارت نیستیم از طریق یکسری مهارت اموزی ها 

 ن دست پیدا کنیم .آمیتوانیم به (  و غیره کنترل خشم ، مهارت شناخت زبان بدن خود

ماندگار کردن  این که من درپدید اوردن یا به این نتیجه میرسیم  شناسی خود با در برخی مواقع

 و پرخاشگری چه سهمی را میتوانم به خودم اختصاص دهم . آمیز رفتار خشونت

 کست یا از نو شروع کردن را از خود میگیریم و توان ش یموقتی خود را بازنده فرض می کنمثال 

منفعل  ،و یا به خاطر نداشتن یکسری مهارت ها مثل عدم ابراز وجود ، نه نگفتن های به موقع

باعث به قناعت کردن های بی حد وحصر آمدن و سرسری گرفتن ها و  کوتاهبا  یامیکنیم ورفتار 

باعث این طرز رفتار ما و  می شویم  وجود آمدن توقع های بیش از حد برای طرف مقابل مان



ه بروز خشم به طور و سرزنش مداوم خود که در نهایت بخشم ها و دادگاههای درونی پرسر وصدا 

 .می شود  یرقابل انتظاریغ

. به د و تمرکز را از شما سلب می کن دنافت مانند خوره به جان شما می و مزاحم  گاهی افکار منفی

من آدم »ها مقابله کنید و جلوی بوجود آمدن آن را بگیرید. مثل  توانید با آن طوری که نمی

توانم به اهدافم دست  کنم نمی ام، هر کاری می زنم ناموفق کارآمدی نیستم، دست به هر کاری می

تواند در دراز مدت تولید خشم  این افکار مزاحم می«. پیدا کنم. دست آخر حتما تنها خواهم ماند

معموال اگر ما یک توجه انتخابی داشته باشیم و  .پنهان کرده و اثرات مخربی بر زندگی شما بگذارد

کار سخت تر می کلیشه ایی قضاوت کنیم آدمها را با یک الگویاز آن موضع هم پایین نیاییم و 

 .شود.

برخی اوقات افرادی هستیم که توان دفاع از شخص خود را در موقعیت های مختلف در برابر افراد 

در پس این خشم خاموش و انباشت کردن آن  یا توان پذیرش مخالفت را نداریممختلف، نداریم و

در رفتارهایمان و مکانیسم های ناپخته ایی  در نا خوداگاه خود واکنش غیر قابل قبول و تهاجمی

 . ایجاد می کنیم 

ن با مسائل و تحمل شرایط مابر نحوه برخوردبیدار ماندن های طوالنی )خواب ناکافی(، یا گرسنگی 

بدن کمبودهایش اینگونه است  که و سیستم ایمنی بدن را دچار اشکال می کند.  سخت تاثیر دارد

  .کند خواست میرا به نوعی با پرخاشگری در

و حتی تواند منجر به خشم و خشونت شود حوصلگی ناشی از کار و فعالیت زیاد شبانه روزی میبی 

 آستانه تحمل شمارا پایین بیاورد تا جاییکه حتی حوصله خودتان را هم نداشته باشید . می تواند 

می تواند از سبک های تربیتی ، و تجارب زندگی  است که این رفتار ارییک مشکل رفتخشونت 

به صورت مستمر در مکان های مختلف اعم از خانه ، مدرسه و ادامه که می تواند و نشات بگیرد 

فردی که در خانواده ای پر از جنگ و دعوا رشد کرده است، احتمال اینکه در  مثال داشته باشد

 آینده فردی پرخاشگر شود خیلی بیشتر است.



ولی باید دانست قدرت در زور و  د در برخی مواقع پرخاشگری را مصداق قدرتمندی خود بدانیمشای

بازو و کتک و داد نیست اتفاقا کسی که کتک میزند بی قدرت ترین فرد است چون هم جسم و 

 روح خود و هم جسم و روح دیگری رو زخمی میکند

 استعادت ما شده در برخی اوقات این رفتار 

به ما ارث رسیده یعنی اینکه مادامی که چشم باز کردیم خود را درمیان دومیدان سنگر یا اینکه 

 بندی شده پدر و مادر دیده ایم و هرزگاهی در میدان یکی از آنها تاخته ایم

چه بسا در برخی اوقات از پرخاشگری برای ابراز وجود خود بهره میجوییم ولی آنچه که از  

ز وجود نیست بلکه نوعی بی حرمتی و نقص حقوق و بی ادبی و در پرخاشگری اشعاعه میشود ابرا

 برخی موارد سنگین تر گستاخی محسوب میشود 

حال گاهی این پرخاشگری میتواند همان تصویرهای دوران کودکی از نوع رفتاری باشد که با ما 

 انجام دادند. 

برخی مواقع چون  در و  دیگران برای کنترل کردن در دست ما  در برخی مواقع ابزاری است

 و دفاع از خود بکار می بریم  توجیح درمانده می شویم برای

کتک زدن از یک لحظه عصبانی شدن بوجود می آید ولی اگر بدانیم این عصبانی در برخی اوقات 

درآن لحظه رفتار درست  شایدشدن از عدم کنترل و مدیریت  افکار و هیجانات ما ناشی می شود 

 .تری را اتخاذ کنیم

افتادن سالمت  ریا این باور که حاال عصبانی شدم مگه چه خطر جدی به دنبال داشت یعنی به خط

 .خرد شدن عزت نفس . پیامدی که در این حاال چی شد پس چه میشود روحی ندید میگیریم

اصال مگه خشونت درد است که هیچ درمانی برای این عادات خشن ما نیست یا با این باور که  

 درمانی هم داشته باشد.



مردانگی مترادف است با خشم و اعمال قدرت، این الگوها همان الگوهای خشونت شاید در آقایان  

پسر نسبت به خواهر بزرگتر یا  باالخص فرزندکه است. اینکه در خانواده اجازه داده شود 

یا اینکه برای مردان جا افتاده که  .کترش اعمال نفوذ داشته باشد و آنها را تحت کنترل بگیردکوچ

ابزاری بنام خشونت  و پرو نکردن طرف مقابل از برای تسلط یافتن و حساب کار دست طرف دادن

 . استفاده کنند

این که به دخترانمان بگوییم هرچه شوهرت گفت تو نباید چیزی بگویی و باید بسوزی و بسازی،  

های گوناگون فقط شامل پسرهای خانواده شود و دختران ناتوان  در زمینه های الزم آموزشاین که 

  .سواد و ناآگاه رشد کنند و بی

هیم دختران را از قدرت انتخاب و بخوابااالخص  های بیش از اندازه  یا حتی این که با حمایت

تواند در آینده به یک خانواده متشنج و سرشار از آسیب منجر  گیری بازداریم، همه اینها می تصمیم

 .بهتر است کاهش خشونت را در تربیت فرزندانمان شروع کنیم ،شود

در برخی اوقات وقتی محروم می شویم سبب بروز خشم و در نهایت پرخاشگری می شود پس 

 .پرخاشگری از ما سر میزند از ان محرومیت عامل اصلی است که 

 مسبب پرخاشگری استگاهی اوقات نگاه از باال به پایین و برای دیگران حقی قائل نشدن 

ورزد،  خشونت می برادر (–خواهر  –فرزند –فرد دیگر)همسر  در بیشتر موارد فردی که نسبت به

نسبت به افراد دیگر در خانه یا جامعه رفتارهای پرخاشگرانه ندارد، و این نوع رفتار به این معناست 

 .های متفاوت رفتار پرخاشگرانه خود را کنترل کند تواند در موقعیت که فرد می

 طی یا همان گفتگوی سالم بی بهره ایم  در نهایت ما از سواد ارتبا

های جدی  تواند زندگی مشترک را به چالش شی جهانی است و میمهارتی که چال

مخالفان  وگوست. اش یادگرفتن مهارت گفت دغدغه« حرف و گفت». پویش بکشاند

 .کند وگو چیزی را حل نمی وگو هستند و باور دارند که گفت وگو ناامید از گفت گفت



وگو  ن مشکلی نیست، گفتشد شدن یا حل وگو برطرف باید توجه داشت که لزوما هدف از گفت

 .کند باعث تخلیه هیجانات منفی شده و خشم درونی افراد را کم می

زدن، عباراتی مانند حرف حسابت  وگو معادل با پذیرش تعامل است، نه صرف حرف پذیرش گفت

وگو بیش از آنکه گفتن مهم  چیست، بگو؟ یک رابطه باال به پایین و بدون تعامل است، در گفت

تواند خشمی که در کالم طرف مقابل  ای که می شنیدن مهم است و آن شنونده خوبباشد، هنر 

وگو  توان در مورد گفت خواهد. نمی شود را بشنود و تحمل کند، ظرفیت باال می نسبت به او ابراز می

 .بودن صحبت نکرد  صحبت کرد اما در مورد شنونده خوب

 . باید زبان بدن راشناخت

های هم توجه نداشته باشند تعارض  به تفاوت)یا در کل افراد خانواده(ای که مرد و زن  در خانه

ها نسبت به مردها توجه  دهم، زن شود. با یک مثال رایج توضیح بیشتری می بیشتری ایجاد می

ناراحت  کند  ها و مراسم آن دارند، و وقتی همسرشان سالگردی را فراموش می بیشتری به سالگرد

مرد  ،خواهی بخر دهد که برو هرچه می میلیون تومان به او می کنند مرد هم یک شده و اعتراض می

 .خوای برای خودت بخر از نظر خودش مسئله را حل کرده با هرچه می

های مهم زندگی مشترک ناراحت است،  توجهی شوهرش به تاریخ حل زن که از بی در برابر این راه

نداده و با پرداخت پول   ای نشان هم توجه و عالقه ین است که او بازمعنای رفتار همسر برایش ا

 .......داستان را خاتمه داده است

 اینطور احساس می شود کهتواند به هم نزدیک کند. وگو می انتظار و نگاه متفاوت از رابطه را گفت

وگو نیستند. این مسئله هم دو دلیل دارد؛ یکی اینکه از  گرابودن دنبال گفت مردان به دلیل نتیجه

و از  زنکی تقلیل داده شده اصطالح خاله وگو به  و گفت  نظر فرهنگی اصال به آنها آموزش داده نشده

نگفتن  – گفتن نیازهای خود –) نبود درد دل کردن نبود بستر ابراز هیجانات منفیطرف دیگر



جا  خانواده جابه صورت منفعل در درون بهو بیان کالمی آنها احساس خشم را  دلخوریاش با گفتگو(

 .ها و نیازهایش توجه کند و یا او باید کسی را پیدا کند تا به حرف  کند می

صورت میانگین طبق تحقیقاتی که در ایران شده  دلیل میزان خشونت بیشتر شده است. به همین به

  درصد تجربه انواع دیگر خشونت ۶۰درصد زنان تجربه خشونت فیزیکی و حدود  ۲۰، حدود بود

 .اند مانند خشونت کالمی و عاطفی را داشته

ها وقتی خوشحال یا غمگین هستند دوست دارند شعر بخوانند، نقاشی بکشند یا گریه کنند یا  آدم

نهایت صرف تبدیل احساس به کالم موجب  درشان را توصیف کند.  دهند که حس کاری را انجام می

شود که فرد احساس بهتری داشته باشد. چه برسد که این اتفاق در تعامل با یکی از افراد مهم  می

 .زندگی ایجاد شود

تواند زبان جدید و کار جدید و مهارت جدید رفتاری یاد بگیرد، پس  می با هر سن و سالی یک فرد 

 .تواند یاد بگیرد میحتما وگو را هم  مهارت گفت

مهارت گفتگو هم می تواند در درمان رفتار پرخاشگرانه موثر باشد و هم در پیشگیری از بروز 

این فرهنگ گفتگو باید درون خانواده غنی شود و سپس از طریق خانواده در خشونت موثر باشد 

اند، اجرایش هم  تهوگو را درون خانواده نداش والدینی که تجربه گفت جامعه هم نشر پیدا کند .

  برایشان سخت است

خشونت در افرادی با تیپ های شخصیتی پارانوئید .شخصیت  باید بدانیم که و همچنین

اگر شخصیت  رزی .شخصیت  ضداجتماعی بیشتر دیده می شود.خودشیفته .شخصیت م

 خودشیفته ایی داشته باشیم که آن داستان های خودش را دارد 

 

 



 مقابل فرد پرخاشگر چیست؟بهترین واکنش در 

گیرد مهمترین کاری که فرد باید انجام  های خیلی شدید فیزیکی صورت می در مواردی که خشونت

کند اعتراض ممکن است فرد  دهد این است که از خودش محافظت کند. اگر در آن لحظه فکر می

ن موضوع بستگی به حل باشد. ای تر کند باید سکوت کند و بعد به فکر راه پرخاشگر را تهاجمی

شخص و موقعیت دارد. باید دید بر اساس شناختی که از آن فرد وجود دارد او چه واکنشی خواهد 

گیرد برای خودش یک طرح ایمنی بریزد؛  داشت. الزم است فردی که در معرض این آزارها قرار می

که تنهایش نگذارند یا  بیند از آنها بخواهد ها آسیب کمتری می کند در حضور بچه مثالً اگر فکر می

کند، از آنها بخواهد در چنین مواقعی در  داد خشونت به فرزندان هم سرایت می اگر احتمال می

) با توجه به شناخت از بچه ها ، شایدم راه خوبی نباشد چن هرچقدر بچه ها درگیر اتاقشان بمانند

ف شود، باید به هر نحوی شده ای برطر . تا زمانی که این موضوع به صورت ریشهنباشند بهتر است(

ها موقتی است  حل باید بداند این راه آزده و آسیب دیده ها کاسته شود؛ اما فرد  کاری کرد از تنش

 .و باید به فکر حل دائمی مشکل بود

خودتان را با خود آشتی دهید   باشیدشما نسبت به خودتان حس تنفر نداشته ابتدای امر پس باید 

 د و برای درمان از یک متخصص کمک بگیریدبپذیرید که مورد خشونت واقع شده ایو واقعیت را 

 .اورژانس اجتماعی تماس حاصل فرمایید ۱۲۳و یا در موارد خیلی اضطراری با تلفن  

 

 

 

 

 



 چرخه خشونت خانگی

باید بدانیم که خشونت به صورت سلسله مراتبی در خانه بروز می کند از پدر به مادر از مادر به 

فرزند از فرزند به محیط بیرون یا همشیرها در جریان است و تبدیل به یک چرخه مداوم می شود  

به طوری که افزایش تنش در خانه منجر به بروز رفتار خشونت آمیز می شود و با عذرخواهی  به 

ی که تکرار می شود که شاید آن رفتار مجدد صورت موقت متوقف می شود و با کوچکترین رفتار

و فرد پرخاشگر به صورت تکانه ایی  ، رفتار اشتباهی هم نباشد د خشم و خشونت واقع شدهمور

 عمل می کند . 

    

بروز رفتار 
 خشونت آمیز

 مرتکب عذرخواهی

افزایش تنش 
 در خانه        


