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 آن بر رشد کودکان   ریو تاث یخشونت خانگ

  یمجمع خشونت خانگ نیچهارم

 

 خدماِت خانواده و جامعه  ی اداره

 نو ِیولز جنوب التيا نيمرکز والد

 

 گو گلناز به: ترجمه

 اللهی ويرايش: ستاره نعمت

 انتشار: سايت حق کودکی

 

اداره خدمات  .گو گلناز به ی هترجم .آن بر رشد کودکان ریو تاث یخشونت خانگ. ۲۰۰۲ ،نو ِیولز جنوب التيا نيمرکز والد

 ۲۰۱۵ ،سايت حق کودکی .استرالیا، َاشفیلد، خانواده و جامعه

 

 

 

 

 

 

 

 یرا بر رو گريکديپدر و مادر با  یبدرفتار جيدر واقع نتا م،یکن یرشد کودکان صحبت م یبر رو یخشونت خانگ ریاز تاث که یهنگام

 .میده یقرار م یمورد بررس کنند یم یها زندگ خانه نيکه در ا یکودکان

که شاهد خشونت  یکودکان یبر رو قیتحق»ارد. که در آنها  خشونت وجود د کنند یم یزندگ يیها  در خانه کودکان، بیشترين ا

و  نزیاتک نا،يفنتوززو، بروچ، بر« ) سخت است.  اریدر آن بس یریگ است که شمارش و اندازه یخاص  هستند، از جمله موارد یخانگ

وجود،  نيرد. با اارائه ک یرقم قطع دهيد بیاست که بتوان در مورد تعداد کودکان آس رممکنیغ نيبنابرا(. ۱۲۱؛ ص.۱۹۹۷مارکوس، 

درصد  ۵۰و در  ردیگ یدر حضور کودکان صورت م یدرصد موارد، خشونت خانگ ۹۰تا  ۸۵که در  دهند یمتعدد نشان م قاتیتحق

، کلور و ۱۹۹۸ زلنديیکو التيا ی)گروه ضربت خانگ رندیگ یمورد آزار قرار م زیاتفاق خشونتآم نيا یط زیموارد، کودکان ن نيا

توسط اداره  ،یمجمع خشونت خانگ نیکه در چهارم ست یمطلب ی شده شيرايو ی نوشته، نسخه نيا

 ۲۴در  دورا،یب یميقد ی رقص خانه، در سالن نو ِیولز جنوب التيا نيدر مرکز والد یخدمات اجتماع

 ارائه شده است. ۲۰۰۲سپتامبر 



 http://right-to-childhood.com سايت حق کودکی  آن بر رشد کودکان   ریو تاث ینت خانگخشو

 


 

 (۲۰۰۰ شزيده در فال، ذکر ش۱۹۹۹ نيريسا

امن و  یطیکودکان در مح رود ی. انتظار مشود یم یتلق ژهيو یبه داشتن حقوق ازیبه مراقبت و ن ازین ی دوره یفرهنگ غرب، کودک در

بزرگ  یعیمراحل طب یتمام اديبستر رشد کودکان آلوده به ترس و خشونت باشد، به احتمال ز که یسرشار از عشق رشد کنند. هنگام

منجر به  تواند یقرارخواهد گرفت. به طور مثال، در معرض خشونت قرار گرفتن کودک م ریتاث حتت یآنها  به طور منفشدِن 

زبان و  شرفتیدر پ ریتاخ ،یچون شب ادرار يیبه رفتارها توان یعالئم م نيا ی رشد او شود. از جمله ریگرد در مس بروزعالئم عقب

 نیچن(. ۲۰۰۰ سيو گرد نی، ذکرشده توسط مارگول۱۹۹۵ یآسفسکو مادر اشاره کرد. )از پدر  يیاضطراب مضاعف در هنگام جدا

 تمرکز در مدرسه اثر بگذارد. ايکودکان  ريکنارآمدن با سا یریادگيکودکان در  يیتوانا یممکن است بر رو يیرفتارها

مرتبط  اریرشد کودکان بس یرض جانبخشونت، با عوا ی که چگونه تجربه دهد یپژوهش نشان م کياز شواهد  یا گسترده یبررس 

 سيو گورد نیمارگول-۱۹۹۴ زيو دو نکی، کوم۱۹۹۵ یو مور نیمارت س،یمته -۱۹۹۹هلر لرویم ت،یبن رشبرگ،یه س،یدن نه،ياست )ز

(. ۱۹۹۹شناخته شده است ) مارشال و وات  یعامل خطر در مشکالت رفتار نيتر مهمبه عنوان  يیزناشو یها مناقشه(. ۲۰۰۰

 انه،يگرا و درون انهيگرا برون یبا رفتارها یبه طور قابل توجه یساله نشان داده است که خشونت خانگ ۵کودکان  یبر رو یابيارز

 رد،یصورت گ یشتریبا شدت و تعدد ب يیزناشو یها یریآنها در ارتباط است. هر چه درگ یو فکر یتمرکز و مشکالت اجتماع

 است. شتریکان بمذکور در کود یاحتمال بروز مشکالت رفتار

که  يیها پژوهش نکهيدر نظر گرفته شوند. اول ا ديوجود دارد که با يیها یدگیچیاطالعات، پ نيا ریاست که در تفس یادآوريبه  الزم

کودکان نه تنها با  نيامن بوده است. ا یها خانه ايها  کودکان در معرض خشونت صورت گرفته، اغلب در پناهگاه یتا کنون بر رو

مواجه هستند و الزم  زیدوستانشان ن ی محل سکونت، مدرسه و حلقه یناگهان رییبلکه با تغ کنند، یم لهاز خشونت مقاب یترس ناش

کودکان  نيا یدهند. به طورخالصه، زندگ قیگاه و آنچه باعث بر مال شدن راز خانواده شده است، تطب در پناه یاست خود را با زندگ

که در معرض خشونت  یاز کودکان یمعمول ی گروه از کودکان نمونه نيا بیترت نيو به ا مختل شده است یبه طور قابل توجه

اند با  ه را تجربه کرد یکه خشونت خانگ يیها درصد( از خانواده ۶کوچک ) تیاقل کي. تنها روند یقراردارند به شمار نم یخانگ

هستند که  يیآنها اند، دهيرا د بیآس نيشتریکه ب یکودکان (.۱۹۹۸، 1زنان تیوضع یبررس ی اند ) اداره تماس گرفته یمراکز قانون

از  یواقع ی به نمونه یندارند. از آنجا که امکان دسترس یو محققان به آنها دسترس برند یرنج م یدرخانه و در خفا از خشونت خانگ

خشونت،  هدکودِک شا ی دهيدر مورد پد یقطع یممکن است، اظهارنظرها ریقرار دارند غ یکه در معرض خشونت خانگ یکودکان

 (. ۱۱۶؛ ص۱۹۹۷و مارکوس،  نزیاتک ما،ياست ) فنتوززو، بروچ، بر زیآم مخاطره یتالش

 یکه مشکالت روح ی. به طورمثال افراد بزرگسالکنند یم خود را انتخاب  یقیتحق ی نگر، نمونه گذشته کرديبا رو قاتیتحق ريسا

و  یانسانها انتخاب ی . حافظهآورند یم اديرا به  یچون خشونت خانگ يید، رخدادهاکنن یخود رجوع م یبه کودک که یدارند، هنگام

 ديبا نیهمچن. ستندیروابط علت و معلول قابل اعتماد ن یبررس ینگر برا  مطالعات گذشته بیترت نياو به  کند یشده عمل م فيتحر

با هم در ارتباط  زیکه دو چ ی. هنگامست ی علت ديگریمرتبط بودن دو موضوع به معنای آن نیست که يککه  میبه خاطر داشته باش

بودن مسبب بروز  یکه درمعرض خشونت خانگ ميیبگو میتوان یاست. ما نم یگريعلت د یکيکه  ستین یمعن نيهستند به ا

و  نیعوامل خطر همراه است ) مرگل ريبا سا شهیهم بايتقر ی. خشونت خانگستین یسادگ نيدر کودکان است، به ا يیرفتارها

                                                 
1. Office of the Status of Women 
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چون فقر، مصرف مواد   یمسائل(. ۱۹۹۹؛ ادلسن، ۱۹۹۸ ن،ی؛ مرگل۱۹۹۳ للر،ی؛ گددرد و ه۱۹۹۹؛ فنتوززو و مهر، ۲۰۰۰ س،يگرد

 رعوامليسا  ،یپرورفرزند یها وهیمادر و ش یافسردگ ن،يوالد یراجتماعیغ تیکودک، شخص یکيزیو ف یمخدر، سوء استفاده جنس

 یکيزیو آزار ف یخصوص که خشونت خانگ کنند. به تر دهیچیرا پ طيمان وجود داشته باشند و شراهمز توانند یهستند که م رگذاریتاث

 (. ۱۹۹۹)ادلسن ،  شود یزده م نیتخم شتریب ايدرصد  ۶۰تا  ۳۰ ی در محدوده یزمان هم ني. اافتند یزمان اتفاق م کودکان اغلب هم

به طور  نيوالد نیخشونت ب ی باشد، مشاهده نيیلد به کودک پاخشونت از طرف وا زانیم یاست که وقت نيجالب ا ی افتهي کي

خشونت از طرف  زانیم که یهنگام ن،يوالد انیخشونت م ی کودک دارد. حال آنکه اثر مشاهده یريپذ قیبر تطب یاثر منف یریچشمگ

در تطابق ( ۱۹۴۳)مازلو،  ازهاینبودن  یسلسه مراتب یبا تئور نيا(. ۱۹۹۵ ف،یاست )اک غماضباال باشد، قابل ا زیوالد به کودک ن

 ايکه از کشته شدن و  یکودک ني. بنابراردیگ یبه عشق و حس تعلق قرار م ازیاز ن شیپ یمنيو ا تیبه امن ازین ،یتئور نياست. در ا

در  که یمادر خود نگران باشد. کودک ايکه در مورد پدر و  اردد یکمتر یانرژ یاز لحاظ احساس گريوحشت دارد، د دنيصدمه د

 .ردیقرار گ ریتحت تاث ژهيممکن است به طور و نيوالد انیخشونت م ی با مشاهده ست،یخطر ن تیموقع

و  یشينما یها فیاز توص ديما با رساند؟ یم بیاش به کودک آس وجود دارد که مشاهده یخشونت خانگ ی در مورد تجربه زیچه چ 

) پلد و  میدرمان نگاه نکن ازمندین مارانیگروه از کودکان به عنوان ب نيو به ا میکن زیدر مورد کودِک شاهد خشونت پره یمیتعم

کودک وجود دارد که از او  کي یدر زندگ ی: چه عواملميریبگ شیمثبت در پ یکرديرو میتوان یم نیهمچن(. ۱۱۰؛ِ ص.۱۹۹۵ س،يدو

 یکودکان شود؟ یم یاثرات منف نيابل او منجر به مقاومتش در مق کند یرنگتر م را کم یخشونت خانگ راتیو تاث کند یمحافظت م

از  یبرخ(. ۲۰۰۰و  موللندر،  سياند )هومفر  ه شد ليتبد یآمدبه بزرگساالن کار ،يیها تجربه نیداشتن چن رغم یاند که عل ه بود

خشن  يیها انسان یدر بزرگسال زیبودند، خود ن شان نيوالد انیکه شاهد خشونت م یدرصد پسران ۳۰که  دهند ینشان م قاتیتحق

که  دهد ینشان م یطرفوحشتناک است، اما از  نيا(. ۲۰۰۰ س،يو گرد نی،ذکر شده توسط مرگل۱۹۹۰ نيريخواهند شد )جفف وسا

 کنند.  دیخشونت را باز تول ی چرخه ايخشن باشند و  نکهيبدون ا شوند یدرصد هم بزرگ م ۷۰

در جهت کاهش اثرات  توانند یطور خاص، م به یمدن یدهاو نها  -یدر حالت عموم-که چگونه جامعه  میکن یالزم است بررس 

 کودکان  تالش کنند.  یبر رو یمخرب خشونت خانگ

 

 گذارد؟ یم ریکودکان تاث یبر زندگ یخشونت خانگ یاز چه زمان 

 یباردار دوران

که در  یدرصد زنان ۴۲از   که دهند ینشان م قاتیاز تحق ی. بعضرندیگ یدر معرض خشونت قرار م یباردار نیاز زنان در ح یاریبس

به نقل از  ا،یزنان استرال یمنيا یاند )بررس تجربه کرده یدر دوران باردار بار نیاول یمساله را برا نيهستند، ا یمعرض خشونت خانگ

ر قرا ديشد یلیخ یزنان باردار در معرض خشونت خانگ نکهيآمده است که احتمال ا يیکانادا قیتحق کي رد(.  ۹؛ ص ۲۰۰۰ نیلت

 زنان است. ريداشته باشند، چهار برابر سا

کار کرده، به دست آمده  یغرب یایاسترال التي، که با نوجوانان باردار در اوانیل نیکووئجولیا دکتر  ی از تجربه یتوجه قابل مدارک

وجود دارد.  یباالتر دخترانِ نوجوان باردار با درصد انیدر م یاو، نسبت به عموم جامعه، خشونت خانگ قاتیاست. بر اساس تحق

 شود یباعث م یدر دوران باردار زولیهورمون استرس کورت زانیم شيکه افزا دیرس جهینت نيبه ا سفندانگو یبر رو شياو با آزما
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 گذارد یرشد مغز اثر م یبر رو نی( و همچنشود یمرتبط م یدر بزرگسال يیها یماریداشته باشد )که به ظهور ب یفیرشد ضع نیکه جن

 یغالف چرب دیدر تول يینارسا نی(. همچنیمرکز یعصب ستمیدر سس نیلیم یغالف چرب لیتشک تیدر رشد مغز، کاهش کم ری)تاخ

 یاست که خشونت خانگ افتهيدر نیهمچن وانینليمرتبط است. دکتر کوا  یتوجه مثل اختالل کم یشفعالیب یها با سندرم ن،یلیم

را در مقابل سموم و مواد  غزم یريپذ بیو احتمال آس شود یم نیمغز در جن یها منجر به کاهش تعداد سلول یدرهنگام باردار

خشن و آزار دهنده، ممکن  طیاست که دور کردن زِن باردار از مح دهیرس جهینت  نيمحقق به ا ني. ادهد یم شيافزا یخارج يیایمیش

 (.۵۷، ص ۲۰۰۰، وانینليیباشد ) کو یاس و بحرانحس نیجن یبرا مان،يدر هنگام زا یاحتمال ِیپزشک ی هر مداخله ی است به اندازه

هنگام تولد، مرگ نوزاد و تولد کودِک  نیکم بودن وزن جن ن،یمانند سقط جن مانيو زا یباردار یعوارض جانب یبرخ نیهمچن 

ممکن  از خشونت و آزار یمربوط باشند. به عالوه، اضطراب ناش یاز خشونت خانگ یناش یها خواه، ممکن است به ضربه توان

 داشته باشد. یرا در پ یپزشک یها استراحت و مراقبت ،یمناسب و کاف ی هيمسائل مانند عدم تغذ رياست سا

 ستمیس کيابتکار عمل دست زدند. آنها از  کيبه  نزلنديکو التيا مارستانیهفت ب ،یا ه اطالعات ناراحت کنند نیپاسخ به چن در

درصد  ۹.۸ بايکنند. تقر قيخشونت تشو ی درباره یرا به افشاگر دهيد ا زنان بارداِر خشونتت کنند یثابت و استاندار استفاده م یتيحما

و  نیزبيدر بر یموارد نیرقم با درصد وقوع چن نياند، که ا را برمال کرده یاند خشونت خانگ ت قرار گرفتهيکه مورد حما یزنان

 . اند رفتهيرا پذ یمدن ینهادها یاند، کمک ها را گزارش کرده که خشونت یدرصد از زنان ازدهيمطابقت دارد.  ایخارج از استرال

  یرخوارگیش دوران

حوادث توسط مادران به  گونه نيهستند. آنها  در ا ریدرگ یبار خانگ در حوادث خشونت میطور مستق که نوزادان اغلب به میدان یم

به وحشت انداختن مادر،  یعمدا برا اي رندیگ یبت قرار مشده مورد اصا پرتاب  اءیتوسط اش شوند، یعنوان محافظ در آغوش گرفته م

نسبت به  یبیبه طورعج اند دهیکه  ظاهرا منفعالنه در رختخواب خود دراز کش یهنگام ی. نوزادان حتشوند یم دنيد بیبه آس ديتهد

 تند.خشم، اضراب و ترس حساس هس ،یمانند افسردگ یعاطف یها امیخود، به خصوص عالئم و پ رامونیپ طیمح

 بر رشد مغز  یخشونت خانگ ریتاث      

سال بعد از تولد، رشد  کيقبل از تولد و  یهفت ماهگ نیب ِیزمان ی است. درفاصله یزمان بزرگسال ٪۲۵تولد، وزن مغز نوزاد  هنگام

دوران،  نيدر ا .کند یرشد م یدرصد زمان بزرگسال ۶۶ ی سال اول تولد، وزن مغز به اندازه انيدارد. در پا یریمغز جهش چشمگ

که اگر مغز در  دهد یرشد مغز نوزادان نشان م یبر رو ديجد قاتیاست. تحق ريپذ بیآس اریبس گواررشد مغز در مقابل حوادث نا

در  یمشکالت ،یزندگ یدر مراحل بعد نيو ا کند یم رییساختارش تغ رد،یقرار گ دي( شدیکيزیو ف ی)روح یها بیمعرض آس

 (. ۱۹۹۷ ید خواهد آورد )پرها به وجو برخورد با تنش

 افتد که: یم یاتفاق نگونهيموضوع ا نيا

. ممکن است  اگر بدن در معرضِ  کند یم دایپ شيدربدن افزا زولیکورت یديیترشح هورمون استور زانیبا استرس، م ی در مواجه 

(. ۱۹۹۹و فرست،  ندری)ک ندیبب بیساسترس است، آ میکه در مغز کارش تنظ یستمیس رد،یقرار گ  زولیمدِت کورت یمکرر و طوالن

ترشح آن را کاهش  زانیم ايو  کند یم دیتول شتریب یبا شدت اي( را زولیهورمون استرس )کورت ،مغز یطيشرا نیکه در چن یمعن نيبد

  دو) یمنجر به افسردگ یو دوم شود، یو مشکالت تمرکز م یمنف یخلق و خو ،یمنجر به ترس و اضطراب دائم یدهد؛ که  اول یم

استرس (. ۲۰۰۰ س،ياند گرد نی، ذکر شده در مرگل۱۹۹۷ ککت،ي؛ پوتنام اند تر۱۹۹۶، ۱۹۹۵؛ هارت ات ال ۱۹۹۴ات ال،  سیبلل
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تحت کنترل مغز  یها ستمیس ريسا نیو همچن یمنيا ستمیباعث کاهش عملکرد س تواند ی( مزولیمزمن )ترشح مداوم هورمون کورت

 ( ۱۹۹۹، يیشود )کو

 نيا  ی . از جملهستیتعجب ن یمشاهده شود جا ردیگ یقرار م یکه در معرض خشونت خانگ یدر رفتار نوزاد یراتییاگر تغ نيبنابرا

و  یاشاره کرد )اسفسک تر یجزئ یها یماریو وحشت زده و ب ديشد یها اختالل خواب، واکنش ،یريپذ کيبه تحر توان یم راتییتغ

 (.۲۰۰س،يو گرد نیمرگل نيا تدی، ک۱۹۹۷ نگا،يریو سچ نهي، ز۱۹۹۷ نگايریسچ

 و عوارض آن  یدر دلبستگ اختالل 

از  یدلبستگ یتئور ن،يوالد -هستند که در مطالعات مدرن مربوط به روابط نوزاد قتیحق نيگواه ا قاتیاز تحق یشمار یب تعداد

در  2منيا یدلبستگ نیکه ب دهند ینشان م قاتیتحق نياز ا یاریبس(.  ۳۱۸،ص۲۰۰۰ ،یبرخوردار است ) ب ینفوذ نظر نيشتریب

نوزاد و  انیم یدلبستگ که یمطالعات  آمده است هنگام نيدر ا نیارتباط وجود دارد. همچن یو رشد مثبت در بزرگسال یدوران نوزاد

به  یدر کودک، بستگ تیاحساس امن ه،ينظر ني. براساس اآورد یبه بار م یکودک عواقب منف یشده باشد، برا فيوالد نابسامان تعر

ارتباط با  یبرا يیالگو یدلبستگ نيا تیفیپرستار( دارد و ک اي زرگ)مادر، پدر، مادربزرگ، پدرب هیاو با مراقب اول یدلبستگ تیامن

 اش جهیبه بزرگساالن اعتماد کرد، نت توان یکه نم رندیبگ اديخود   یروابط زندگ نیخواهد شد. اگر کودکان در اول ندهيدر آ گرانيد

 مدت خواهد بود.  یا گسترده و طوالنآنه یاحتماال در زندگ

متزلزل و  یها یباشد، احتمال دلبستگ شتریب یکه هر چه سطح خشونت خانگ دهند یدر نوزادان نشان م یدر مورد دلبستگ قاتیتحق

ر د یفرد مراقب نوزاد ممکن است آشفتگ ی زده وحشت ايآور  وحشت یکه رفتارها رسد یخواهد بود. به نظر م شتریب زیآشفته ن

 منيا یکنند به مراقب خود دلبستگ یم یزندگ 3"ی"معمول یکه در خانه ها یدرصد نوزادان ۷۰که  ی. در حالزدیرا برانگ یدلبستگ

 ی که رابطه یآشفته است. کس شان یدلبستگ تیفیاند ک بوده یشان هدف خشونت خانگ که مادران یدرصد نوزادان ۵۰ یدارند، باال

او  یو هم برا ترسند یمادر(، هم منبع ترس است و هم منبع آرامش، نوزادان هم از او م نجاي)در ا شود یم دهیبا او سنج یدلبستگ

کند.   جاديا یراهبرد منسجم و سازگار تواند یکسب کمک و آرامش از مادر، نم ینوزاد برا ،یا کننده جیگ ِطيشرا نینگرانند. در چن

 (.۱۹۹۹لریو ه لریم ت،یبن رشبرگ،یه س،یدن نه،ي)ز

 یامن و ناامن بودن دلبستگ انیتضاد م ی نشان دهنده ،یدلبستگ تیفیو ک زولیترشح هورمون کورت زانیم یبر رو قاتیتحق نیمچنه

 شيهنگام مواجه شدن با استرس افزا زولیکورت یديیترشح هورمون استرو زانیدر نوزادان است. ]همان طور که قبال اشاره شد[ م

ِ س دهد، یم یفیکه دچار استرس شده است پاسخ خف ینوزاد اِزیکه مراقب، به ن ی. زمانابدي یم  دیبر تول 4نينرواندوکر ستمیاثر

 . شوند یبرخوردار هستند کمتر دچار استرس م منيا یکه از دلبستگ یکودکان ني. بنابراکند یم دایکاهش پ زولیکورت

مواجه هستند )گونر ،و بر،  زولیسطح کورت شيا افزااسترسزا، ب فیپس از برخورد با عوامل خف یناامن حت یبا  دلبستگ نوزادان

                                                 
2

 .شود شان برطرف می گیرند، ناراحتی دوباره در کنار آنها قرار می اماشوند  که از جدايی والدين ناراحت می نوزادان ی ی ويژهنوعی دلبستگ. 

3
 عاری از خشونت. 

4
. Neuroendocrine System:  ،سیستم نورواندوکرين مکانیسمی است که در آن هیپوتاالموس، مواردی مانند تولید مثل، متابولیسم ، عادت های غذای

 استفاده از انرژی، افزايش اسموالريته و فشار خون را تنظیم می کند.
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و دائما  دهد یاطراف واکنش نشان م طیو نسبت به مح شود یم اریاز حد هوش شیعمرش ب یکه نوزاد از همان ابتدا يیگو(. ۱۹۹۸

به  یبا خشونت خانگدر مواجهه  تواند یاز حدشان م شیب یاریهوش شوند، ینوزادان بزرگ م نيکه ا ی. زمانگردد یبه دنبال خطر م

از حد  شیدر مدرسه ب یاست که آنها نسبت به خطرات احتمال یمعن نيحال به ا نیعمل کند، اما در ع یتيحما یعنوان عامل

در دفاع از خود  یتهاجم یاست آنها را به سمت رفتارها مکنامر م ني. ادهند یاز خود بروز م زیآم اغراق یها حساس بوده و واکنش

 . شود یم ها یهمکالس انیشان در م منجر به منفور شدن تينها سوق دهد که در

 نکهيا رغم یاز مادران عل یگو را در رشد سالم کودکان نشان دادند. بعض کردن حساس و پاسخ یمادر تیاهم ،یمتعدد مطالعات

توانند  یم گريد یاما برخ گو باشند. شان حساس و پاسخ کودک یازهایقادرند در مقابل ن کشند، ی[ زجر میخود ]از خشونت خانگ

 ن،يبنابراشان در دسترس نباشند.  کودکان ازیبرآورده کردن ن یبرا یاضطراب شوند که از لحاظ عاطف ِقآنچنان غر یطيشرا نیدر چن

با پدرو مادر محروم  تیفیبا ک ی باال بودن استرس، از داشتن رابطه لیبه دل ،یخشونت خانگ یمحتمل است که نوزادان در فضا

 ند.شو

 یخردسال دوران

که به سن  یو اعتماد در کودک خردسال رشد نکند. ثابت شده است کودکان تیکه حس امن شود یناامن باعث م ی در خانه یزندگ  

و با همساالن  دهند یپاسخ م یشتریب یشانيقرار دارند، به خشم بزرگساالن با پر یو در معرض خشونت خانگ اند ه دیرس یسه سالگ

پرخاشگر؛  شتریو پسران ب شوند یم شانيپر شتریپژوهش آمده است که دختران ب کي. در کنند یم  یپرخاشگر یشتریب خود به نسبت

دست  به جينتا یول(. ۱۹۹۵ یو مور نیمرت س،ی؛ مته۱۹۹۸ ن،ینشده است )مرگل افتي یتیجنس یها تفاوت نيا قات،یتحق رياما در سا

 دنيخصمانه د ِیاحتمال باال ،یپرخاشگر یاز سطح باال عبارتندهستند که  یسان هم یها یژگيو ی رندهیدربرگ قات،یآمده از تحق

ترس از مدرسه و مشکالت در تمرکز و  ،یلیمدرسه، ضعف تحص یوجود مشکالت در کارها ،یتن-اختالالت روان گران،يد اتین

 (.۱۹۹۴ یو دو نگیتوجه )کومم

 معنا  فقدان 

در  کس چی. هکنند یتجربه م اي  کودکان مشاهده نياست که  ا یمعنا شدن خشونت یب ریاثآمده است ت قاتیکه در تحق یگريد موضوع

که نسبت به خشونت دچار  رسد یمادر به آنجا م یو درماندگ کند یدر حال وقوع است با کودکان صحبت نم یچه اتفاق نکهيمورد ا

افکار  نياست. بنابرا فتادهین یاتفاق يیکه گو کند یار مرفت یطور ستیدر کار ن یکه خشونت یزمانو  شود یم 5"یگسست یادزدودگي"

 لمیاز ف یدر قسمت(. ۲۰۰۰ نتش،ی)مک شود یدرک م رقابلیو عواطف کودک نسبت به آنچه تجربه کرده است قطعه قطعه، آشفته و غ

که  یا ه است. صحنهشد دهیکش ريبه تصو یبه کودک، به خوب تخشون ِحیو قصور در توض یدرماندگ نيا 6"يیایاسترال نی"قوان

در سکوت، کودکان کوچکتر را  شنوند، یبسته م یمادر توسط پدر را پشت درها دنيآزار د یآشنا یبزرگتر خانواده، صدا یپسرها

رد و بدل شود  یا کلمه نکهيا نبدو نهايا ی و همه گردند یو صبح روز بعد به خانه برم برند یم یبه مرغدان کنند، یاز تخت بلند م

 . افتد یاتفاق م

                                                 
5. Dissociate: ناتوانی در يادآوری يا شناسايی تجربه های پیشین  
6. Australian Rules  
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انتظارشان از  ،یزندگ یهدف و معنا ی آنها درباره اتينگاه کودکان به جهان و به خود، نظر یطور خالصه، خشونت، بر رو به

و  نی)مرگل دارد یشان باز م مساله کودکان را از رشد متناسب با سن ني. اگذارد یاثر م شان یو رشد اخالق ندهيدر آ یخوشحال

 (.۴۴۹؛ ص.۴۴۵؛ ص.۲۰۰۰ سيگرد

  ینوجوان

 یبار در نوجوان  نیاول یکه برا يیبا آنها سهياند، در مقا آن را تجربه کرده يیابتدا یها که از سال یبر نوجوانان یخشونت خانگ ریتاث

دختران نوجوان در  یبه شدت با افسردگ ،یممکن است متفاوت باشد. خشونت نسبت به مادر در دوران کودک شوند یبا آن مواجه م

، احتمال ۲۰۰۰وپرورش و نوجوانان در سال  آموزش ی بر اساس گزارش اداره(. ۱۹۹۴سندلر و روسا،  ،یط است )سپککرللارتبا

ممکن است  ،یمربوط به خشونت خانگ یاست. فشار روان شتریب یخشونِت خانگ ریدرگ یها در نوجواناِن متعلق به خانه یخانمان یب

را آغاز کنند  یمشارکت در خشونت خانگ زینوجوانان شده و خود ن درفرار از خانه  و یريمتداوِل خطرپذ یرفتارها ديموجب تشد

 (.۱۹۹۵ ننس،ی؛ مک۱۹۸۴؛ کلموس، ۱۹۹۵)هاوارد، 

 

 گر تيحما عوامل

و  گر تياند. اما الزم است که به عوامل حما ئه داده کودکان[ ار نيا تیاز ]موقع یزیانگ غم ريتاکنون تصو ،یقاتیتحق یها افتهي

 نياز ا یتوجه شود. برخ زیغلبه کنند ن یتا بر اثرات مخرب خشونت خانگ سازد  یکودکان که آنها را قادر م یاز زندگ يیها جنبه

  اند عبارتند از : به رشد کودکان برشمرده شده بوطمر قاتیعوامل که در تحق

 ( آسان ، باال بودن توان شناخت )هوش یداشتن خلق و خو  -کودکان یتیشخص یها یژگيو -

 یبرا یکه دارند به لحاظ عاطف یشمار یمشکالت ب رغم یمادرها ممکن است عل یخوب. همانطور که قبال اشاره کردم، بعض مادر -

در مقابل  زیخشونتآم ریفرزندانشان در دسترس باشند و به آنها هنر مقاومت کردن و زنده ماندن را آموزش دهند و پاسخ قاطعانه و غ

به  یا سندهينو(.  ۲۰۰۰هگو، ملوس و امام،  ،ی؛ موللندر، کل۱۹۹۲و براون،  یکنند )بالنچارد، ملل یسازآنها الگو یخشونت را برا

شان  بر کودکان یخشونت خانگ راتیزنان، فعاالنه در جهت جبران کردن تاث نياز ا یاریمطلب اشاره کرده است که بس نيا

 (.۲۰۰۰ نگ،یل نيتد ایک ،۲۵۷؛ پ.۲۰۰۰برمنن،  و  گراهام نچیل ،ی) لوندسک کوشند یم

 جاديا یتواند تفاوت اساس یباشد، م شيو آسا تينفر که منبع  قابل اعتماد حما کيآمده است که داشتن تنها  قاتیدر تحق بارها -

 خواهر/برادر بزرگتر باشد.  ايچون مادربزرگ، معلم  یکس ايمادر  تواند ینفر م کيآن (. ۱۹۹۳کند )اگلند، کرلسن و سروف، 

که دست به خشونت  یمشاهده شده است که مردان نیداشته باشد. چن یمثبت راتیتاث تواند یدوستان م ی حلقه ،یان نوجواندور در

بزرگسال قابل اعتماد، دلسوز و توانا که  کياند که وجود  کودکان گزارش داده یبعض. شوند یم قيدوستانشان تشو انیدر م زنند یم

 (.۱۹۹۸بوده است ) هولدر،  دیمف اریبس یتيبه لحاظ حما کرده، یم یآنها زندگ یدر چند قدم

 

 ها و خدمات تدارک برنامه یبرا قاتیتحق یضمن میمفاه

اند  بوده یکه تحت خشونت خانگ يیها تعداد خانواده نیشده است که تخم دهيهاست. د داده یعامل، فقدان برخ نيتر یو اصل نیاول

با  ریدرگ یها خانواده یو فراوان یدرصد واقع نیاست. تخم  تنها شش درصد بودهاند  قرار گرفته یو مورد توجه مراجع قانون



 http://right-to-childhood.com سايت حق کودکی  آن بر رشد کودکان   ریو تاث ینت خانگخشو

 


 

 نيا شتریکه ب دهدیدرصد، بازهم نشان م ۱۲ یعنيدرصد دو برابر است،  نيکه ا میاگر فرض کن یمشکل است. اما حت اریخشونت بس

متفاوت  شوند یم يیکه شناسا يیپنهان" با آنها" یخانوادهها نيا دي. شارندیگیقرار نم یها هنوز در معرض توجه عموم خانواده

قادرند که  شتریبرخوردار هستند، ب یباالتر یو اجتماع یت اقتصادیکه از موقع يیها که خانواده میفرض کن نیچن میتوان یباشند. م

ند؛ مثال کمتر با فقر و قرار دار یاحتماال در معرض عوامل خطر کمتر يیها خانواده نیرا پنهان کنند. کودکان در چن یخشونت خانگ

 یشتریبه منابع ب یو تکنولوژ موزشدارند و به لحاظ مسکن، آ یدسترس یبهتر ی هيهستند، به تغذ ریخانواده درگ یکاریب اي

 دارند.  یدسترس

 شتریب یدر معرض عوامل خطر باشد، احتمال بروز اختالالت رفتار شتریمکررا نشان داده است که کودک هر چه ب قاتیتحق

خطر  ی گانه از عوامل شش یکيکه در معرض  یکودک انیم یکه راتر انجام داده، تفاوت یا  هیاول قاتی. به عنوان مثال، در تحقشود یم

در  یکه کودک یبا گروه اول، زمان سهينشده است. حال آنکه در مقا دهينبوده، د یخطر املع چیکه در معرض ه یبوده با کودک

با (. ۱۹۷۹شده است )راتر  دهيد شتریبرابر در او ب ۲۰ یاختالالت رفتار  شش عامل بوده است، نيز ا( اشتریب ايمعرض چهار عامل )

" خشونت را پنهان تیو با "موفق کنند یم یزندگ  مرفه یها خانواده رکه د یکودکان یکه حت میفرض کن میتوان یحال، ما مطمئنا م نيا

استفاده کند، ترس، عدم درک آنچه در اطراف در  یکيزیدرتش از خشونت فق ی حفظ حوزه یبرا ستیو فرد خشن الزم ن کنند یم

 لیتحم شانیبر زندگ یراز خانوادگ نيا لیکه به دل یتيحال وقوع است، انزوا، اثر استرس که در آغاز به آن اشاره کردم و محدود

 .دهد یقرار م ریشده است آنها را تحت تاث

که کل جامعه را مورد  یهمگان ی رانهیشگیپ یها برنامه یبرا یبه عنوان استدالل یخانگِ  بودِن" خشونت یفرِض "نامرئ شیپ یگاه

 ایاسترال یشمال نیکه در سرزم  7"رحمی"خونسرد باش، نه ب ِیغاتیتبل نی. به عنوان مثال، کمپشود یدر نظر گرفته م دهند یم هدف قرار 

آن بود که قصد  نیکمپ نياستدالل ا(. ۲۰۰۰ کوبیداد )راد و ج قرار  راه افتاد و افراد جوان را مورد هدف یخشونت خانگ هیبر عل

 براتیتغ یدر راستا ۲۰۰۲که در آخر سال  یآموزش عموم نیکمپ نیدهد. همچن ریینسبت به خشونت را تغ یداشته نگرش فرهنگ

  . ديآ یبه شمار م يیها برنامه نیشد، از جمله چن یزير نامهولز بر وساتین التيدر ا یبدن هیمربوط به تنب نیقوان

را در مرکز توجه قرار  دهياند، افراد خشونت د شده یفرزندان طراح ايو  نيکمک و آموزش والد یکه برا ها یاستراتژ گريد انواع

 اند کمک کرده و آنها را آموزش دهند. به عنوان مثال: کرده  مساله را تجربه  نيکه ا یدارند تا به همسران یو سع دهند یم

  وجود دارد مشکل  یکه خشونت خانگ یطيدر شرا شود، یاز خانواده در منزل م داريها که شامل د به خانواده یتيخدمات حما ارائه

 ني"نگران کننده است که چه تعداد از ا ديگو یو م کند یم فیتوص« خطر آشکار» در خانه را  داريد ،یمددکار اجتماع کياست. 

 (.۲۰۰۰ناک دارند! " ) پکر و ترس گبزر یها خشن، سگ یها خانواده

 ريو سا سیپل ی بودند نشان داد که مداخله دهیکه هنوز به سن بلوغ نرس یمتعدد با کودکان یها :  مصاحبه8"تیو واقع یگذار "نام 

از . (۱۹۹۸بوده است )پلد  شان تیدر درِک آنها از موقع یعطف مهم ی پدر، نقطه یآنها از عنوان خالفکار برا ی موسسات و استفاده

را بدتر کرده و باعث شده است  شان طيشرا ،يیبه مراکز قضا یاجبار یرسان اند که اطالع گزارش کرده اناز کودک یبرخ گر،يطرف د

 .میبدان شتریمورد ب نيآنها فاش شود. الزم است در ا یکه راز خانوادگ

                                                 
7. Be cool … not cruel 
8. Naming the reality 
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 و  یاز کودکآزار یریگ شیمربوط به پ یها از برنامه یاریوجود دارد، بس یو خشونت خانگ یکودکآزار انیکه م یتوجه به اشتراکات با

که  یو درمان کودکان یاز خشونت خانگ یریگ شیپ یبرا توانند یکه در معرض عوامل خطر قرار دارند، م يیها خانواده ايدرمان آن، 

 مناسب باشند.  زین رنددر معرض خشونت قرار دا

است. به  شیدراز در پ یاست، هنوز راه یخانگ رخشونتیان تحت تاثکه رشدش یروِش کمک به کودکان نيبه بهتر دنیرس یبرا

شده و  کيکه چگونه به آنها نزد میو بدان ميدر مورد عامالن خشونت به دست آور یشتریکه دانش ب ميدار ازیطور مشخص ن

ح شد  و ادلسن در سال مطر ۱۹۹۸در سال  تکرفتیتوسط استارک و فل «ینامرئ نمادران مسئول و پدرا» ی . مسالهمیشان کن کمک

 شوند یدر مواجهه با مردان خشن بازخواست م کیستماتیشکست س لیکه در اغلب اوقات مادران به دل کند یاستدالل م  ۱۹۹۹

 ینقش پدر/عامل خشونت در زندگ تیاهم 9.ِاسی.ِای.آر.ِکی.ِایدر برنامه پ ۱۹۹۹در سال  نيبونستن و کر(. ۱۷؛ ص.۲۰۰۰ نگ،ی)ل

 رغم یبه پدر ]عل یاز جمله به کشمکش وفادار کنند، یرابطه کمک م نيکرده و به آنها در حل مسائل مربوط به ا ديیکودکان را تا

 (. ۲۱؛ ص.۲۰۰۰ نگ،ی)ل کنند یم که بر آنها روا داشته است[ که کودکان اغلب با آن دست و پنچه نرم  یخشونت

است که موجب شده  یخشونت خانگ هیدر مشارکت عل 10گام بزرگ رو به جلو، ابتکار عمِل دولِت مشترک المنافع کي

 ی اطالعات، توسعه یآور در جهت جمع یمدن یها سطوح مختلف دولت و نهاد نیب یهمکار یبرا یشمار یب یها فرصت

 شی. اقدامات مجمع "راه پديبه وجود آ یاز خشونت خانگ یریگ شیو پ يیگو پاسخ یبهتر برا یها کردن راه دایکارآمد و پ یها روش

که  يیها برنامه یاز گوناگون یبند جمع کيبرگزار شد، ما را به  ۲۰۰۰ ليکه در آور11 "یرو: کودکان، نوجوانان و خشونت خانگ

 .رساند یم کنند، یکودکان تالش م یبرا یاز خشونت خانگ یدرمان عوارض ناش ايو  یریگ شینسبت به پ

را  یاطالعات میتوان یکه م میهست یتیموجود، در موقع یها برنامه حیحص یابينهادها و ارز انیم ی و مذاکره یبا همکار اکنون

  . میکمک کن یخشونت خانگ ریبهتر، به کودکان درگ یبا اقدامات ندهيتا در آ سازند یکه ما را قادر م میکن یآور جمع
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