هســـتند و ارتباطـــات بیـــن فـــردی
محـــدودی دارنـــد .یـــک پایـــگاه
ایمـــن جایـــی اســـت کـــه دسترســـی
سوءاســـتفاده کننـــده بـــه قربانـــی را
محـــدود کنـــد مثـــل هتـــل یـــا خانـــه
یـــک دوســـت.
Qبهتراســت از رفتــن بــه مکانهایــی
کــه فــرد سوءاســتفاده کننــده بــا آنهــا
آشــنایی دارد ماننــد خانــه دوســت
صمیمــیاش اجتنــاب شــود.

چگونه کمک بگیریم

چگونه داوطلبانه کمک کنیم

Qم ــی توانی ــد داوطلبان ــه در س ــازمان های ــی ک ــه
بـــرای توقـــف ایـــن آزاررســـانی هـــا فعالیـــت
م ــی کنن ــد ،عض ــو ش ــوید و تج ــارب خ ــود را در
اختیـــار دیگـــران قـــرار دهیـــد.
Qحداق ــل کار ممک ــن جه ــت کم ــک ب ــه قربانی ــان
توزیـــع بروشـــورهای آموزشـــی ،جهـــت
شناســـایی هرچـــه بیشـــتر قربانیـــان و توقـــف
اقدامـــات سوءاســـتفاده آمیـــز اســـت.

شعار ما:
" این چرخه را بشکنیم و آزار
رسانی را متوقف کنیم".

Qاگـــر در یـــک رابطـــه ســـوء اســـتفاده
کننـــده هســـتید آن را پنهـــان نکنیـــد
و در خواســـت کمـــک کنیـــد .آن را بـــا
افـــراد مـــورد اعتمـــاد مثـــل والدیـــن،
مش ــاوران و روانشناس ــان در دانش ــگاه
در میـــان بگذاریـــد .آنهـــا میتواننـــد
سوءاســـتفاده یـــا نادیـــده گرفتـــن را
بـــه مراجـــع قانونـــی مثـــل پلیـــس
گـــزارش دهنـــد.
ایـــن مســـاله مهـــم اســـت کـــه بـــه خاطـــر
داشــته باشــید کــه سوءاســتفاده روانشــناختی
گنـــاه شـــما نیســـت و سوءاســـتفاده کننـــدگان
فریب ــکاران ماه ــری هس ــتند ک ــه قص ــد ایج ــاد
احســـاس گنـــاه در قربانیـــان خـــود را دارنـــد و
ســـعی میکننـــد شـــما را متقاعـــد کننـــد کـــه
ســـزاوار رفت ــاری بهتـــر از ای ــن نیس ــتید.

اگر درباره خشونت در روابط عاطفی
هر گونه سوالی دارید یا مایل به کسب اطالعات
بیشتر در این زمینه هستید ،با مشاوران
مرکز مشاوره دانشگاه صحبت کنید.
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سالمت روان جوانان و
نوجوانان:
جهان در حال تغییر

خشونت در
روابط عاطفی
هفته سالمت روان
 18-24مهرماه 1397

وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری
دفتر مشـاوره و سالمــت

معاونـت دانشجویـی
مرکز مشـاوره دانشگاه

تعریف خشونت در روابط عاطفی

منظـور از خشـونت در روابـط عاطفـی ،یـک رفتـار سـوء
اسـتفاده کننده،کنتـرل کننـده و خشـونت آمیز اسـت که
شـامل سوءاسـتفاده کالمی ،هیجانی و جسـمی در رابطه
اسـت و هـر دو جنـس قربانـی این نـوع رابطه هسـتند.

نشانههای خشونت در روابط عاطفی

خشونت در روابط عاطفی

Qآمارهـــا نشـــان مـــی دهـــد کـــه
تعـــدادی از نوجوانـــان و جوانـــان
قربانـــی سوءاســـتفاده جنســـی،
کالمی-جنس ــی و جس ــمی ب ــه وس ــیله
دوســت همجنــس و یــا غیرهمجنــس
هســـتند و آســـیب میبیننـــد.
Qتعـــدادی از جوانانـــی کـــه قربانـــی
خشـــونت روابـــط عاطفـــی و یـــا
تجـــاوز هســـتند ،افـــکار و یـــا
اقدامهایـــی بـــرای آسیبرســـانی
بـــه خـــود دارنـــد.
Qبیـــش از  30درصـــد جوانانـــی کـــه
در یـــک رابطـــه سوءاســـتفاده کننـــده
هســـتند ،آن را گـــزارش نمیکننـــد.
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WWمــدام تمــاس میگیــرد یــا پیــام میدهــد تــا بدانــد
کــه شــما کجــا و بــا چه کســی هســتید.
WWمــدام شــما را از تمــاس بــا اطرافیــان مثــل خانــواده
یــا دوســتان محــروم میکنــد.
WWمــدام در مــورد پوشــش شــما مبنــی بــر اینکــه چــی
بپوشــید یــا نپوشــید نظــر میدهــد.
WWمحدودیتهایـی بـرای فعالیـت هـا یـا مشـغلههای
روزانـه ی شـما ایجـاد میکند.
WWبا استفاده از پول قصد کنترل شما را دارد.

سوء استفادههای کالمی و هیجانی

WWتهدیـد به آسـیب رسـاندن به شـما یا فردی که شـما
از او مراقبـت میکنید.
WWاستفاده از لحن طعنه آمیز یا خشونت آمیز
WWاستفاده از رفتارهای تحقیرآمیز و شرمنده کننده
WWتهدید به خودکشی ،اگر او را ترک کنید.
WWبه طور مدام در حال انتقاد و تحقیر کردن شماست.
WWبه طور مدام در شما احساس گناه ایجاد میکند.
WWنادیده گرفتن شما
WWبیمهری عاطفی
WWحسادت بدون دلیل
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سوء استفاده فیزیکی

WWمشت زدن
WWهل دادن
WWسیلی زدن
WWرفتارهای طعنه آمیز

همیشــه ایــن ســواالت را از خودتــان بپرســید تا
بفهمیــد کســی کــه بــا او در ارتبــاط هســتید ،آیا
از شــما در حــال سوءاســتفاده اســت یــا خیر؟
 -1آیــا دوســتم مــدام در حــال چــک کــردن مــن
اســت ،کــه در هــر زمــان کجا هســتم؟
 -2آیا عقاید من را نادیده میگیرد؟
 -3آیا مرتب به من میگوید چگونه باید فکر کنم؟
 -4آیــا همــه تصمیمــات در رابطــه بــر عهــده
اوســت؟
 -5آیــا فعالیــت هــا و ســرگرمی هــای مــرا
بــه بهانــه گذرانــدن زمــان بیشــتر بــا هــم
محــدود میکنــد؟
 -6آیــا مــرا وادار بــه رابطــه جنســی ،نوشــیدن
الــکل یــا خــوردن دارو میکنــد؟

چگونه ایمن بمانیم

Qاگـــر در یـــک رابطـــه خشـــونتآمیز
هســـتید اولیـــن قـــدم ایمـــن
نگهداشـــتن خـــود و اطرافیانتـــان
اســـت .آمارهـــا نشـــان میدهـــد
کـــه بیشـــترین زمـــان خطـــر بـــرای
قربانیـــان زمانـــی اســـت کـــه تنهـــا

3

