
دالیل باقی ماندن در رابطه

WWاز دست دادن منافع اقتصادی
WWترس از دست دادن فرزندانشان
WWترس از تنها شدن و طرد شدن
WW) ترس از برچسب ها )استیگما
WW ــت ــه )حمایـ ــدود بـ ــی محـ دسترسـ

ــات( ــود اطالعـ ــی، کمبـ اجتماعـ

چه باید انجام دهید

ــه . 1 ــا دکترتــان درمــورد مســائل مربــوط ب ب
ســالمتی خــود صحبــت کنیــد مخصوصــا 

در مــورد هــر زخــم و جراحــت.
اگــر روانشــناس یــا مشــاور ســالمت روان . 2

ــا وی در مــورد خشــونت خانگــی  داریــد ب
صحبــت کنیــد. 

ـــع . 3 ـــورد وقای ـــت در م ـــر یادداش ـــک دفت ی
خـــاص، زمـــان و تاریـــخ وقـــوع آن داشـــته 
باشـــید.کپی از گزارشـــات پزشـــک و پلیـــس 
ــور مرتـــب از  ــه طـ ــید و بـ ــته باشـ داشـ
ـــا  ـــه و آ ن ه ـــس گرفت ـــان عک جراحت هایت

ـــد. ـــه داری ـــن نگ ـــای ام را در ج
توصیـــه هـــای قانونـــی کـــه بـــه شـــما . 4

بپذیریـــد. را  می شـــود 
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نشانه های 
خشونت خانگی 
در رابطه زوجین

از دقیــق بــودن گزارشــی کــه بــه پلیــس می دهیــد . 5
مطمئــن شــوید.

ســـکوت نکنیـــد و موضـــوع را بـــا مشـــاور مـــورد . 6
اعتمـــاد و یـــا دوســـتانتان در میـــان بگذاریـــد.

بـــرای بدتریـــن احتمـــال ممکـــن برنامـــه داشـــته . 7
ـــداری  ـــن ومق ـــکان ام ـــک م ـــه ی ـــید و همیش باش
ــر  ــای اورژانســـی  در نظـ ــرای وضعیت هـ پـــول بـ

داشـــته باشـــید.
بـــه دنبـــال بخشـــش فـــرد سوءاســـتفاده کننـــده . 8

نباشـــید و همیشـــه دنبـــال کمـــک باشـــید.
ــه . 9 ــی بـ ــمانی و هیجانـ ــاندن جسـ ــیب رسـ از آسـ

خودتـــان پرهیـــز کنیـــد.
مـــی توانیـــد دواطلبانـــه در ســـازمان هایـــی کـــه . 10

ـــده  ـــتفاده کنن ـــای سوءاس ـــف رفتاره ـــال توق ـــه دنب ب
ــرار  ــار قـ ــا در اختیـ ــوید و بـ ــو بشـ ــتند عضـ هسـ
دادن تجربـــه هایتـــان، در پیشـــگیری از بـــروز 

ــید. ــر باشـ ــی  موثـ ــونتهای خانگـ خشـ

اگر درباره 
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هر گونه سوالی دارید یا مایل به کسب اطالعات 
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آیا همسرتان:

بــه طورعمــدی و آگاهانــه بــه وســایل  بــا . 1
ــد؟ ــیب می زن ــما آس ارزش ش

در طــول بحــث وســایل را بــه طــرف شــما . 2
ــا می شــکند؟ ــرده ی ــرت ک پ

ــه . 3 ــما ضرب ــه ش ــت ب ــا مش ــت ی ــا دس ب
؟ نــد می ز

ــما و . 4 ــه ش ــاندن ب ــیب رس ــه آس ــد ب تهدی
می کنــد؟ فرزندانتــان 

جلــوی شــما را بــرای گرفتــن کمک پزشــکی . 5
ــرد؟ می گی

شــما را وادار بــه کارهایــی می کنــد کــه بــا . 6
ــد؟ ــی نمی کنی آن احســاس راحت

شــما را لگــد می زنــد یــا مایعــات داغ را بــه ســمت . 7
ــزد؟ ــما می ری ش

مانع خوابیدن شما در شب می شود؟. 8
ـــرک . 9 ـــورت ت ـــی، در ص ـــه خودکش ـــد ب ـــما را تهدی ش

ــد؟ ــش می کنـ کردنـ
ــد، . 10 ــن ندهی ــته هایش ت ــه خواس ــه ب ــی ک در صورت

ــد؟ ــد می کن ــما را تهدی ش
شـــما را در مـــورد افشـــای مســـایل خصوصیتـــان . 11

تهدیـــد می کنـــد؟
ـــه . 12 ـــم ب ـــما را مته ـــرده و ش ـــادت ک ـــدت حس ـــه ش ب

ــد؟ ــت می کنـ خیانـ
سوء مصرف دارو یا الکل دارد؟. 13
خشم غیرقابل کنترل دارد؟. 14
اظهار می دارد که شما بی ارزش و غیرجذاب هستید؟. 15
ــما . 16 ــاه در ش ــاس گن ــرده و احس ــرزنش ک ــما را س ش

ایجــاد می کنــد؟

آیا شما ؟

ــان را - 1 ــدام رفتارهایت ــونت، م ــرس از خش ــل ت ــه دلی ب
ــد. تغییــر مــی دهی

ـــه - 2 ـــد ک ـــاس می کنی ـــتید و احس ـــران هس ـــه نگ همیش
ـــد؟ ـــت می کنی ـــرغ حرک ـــم م ـــت تخ ـــر روی پوس ب

فکرمی کنیــد کــه نمی توانیــد کارهایــی را کــه درســت - 3
مــی دانیــد، انجــام دهیــد.

ـــد، - 4 ـــکل داری ـــان مش ـــا اطرافی ـــان ب ـــظ روابطت در حف
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ـــت  ـــرتان رضای ـــه همس ـــل ک ـــن  دلی ـــه ای ب
ـــدارد. ن

اگر هر یک از موارد فوق را تجربه 
می کنید شما در یک رابطه 

سوءاستفاده کننده قرار دارید.

چگونه افراد با خشونت سازگار 
می شوند

ÆW ــد ــن نگــرش را دارن آن هــا معمــوال ای
کــه از پــس آن بــر خواهنــد آمــد و آن 

را تحمــل مــی کننــد.
ÆW قربانیــان خشــونت اغلــب بــه ســرزنش

ــد. ــان می پردازن خودش
ÆW ــان ــرای قربانیـ خشـــونت جنســـی بـ

نقـــش،  زمینـــه  در  را  ســـواالتی 
ــورد  ــک در مـ ــی و شـ ــت جنسـ هویـ
می کنـــد. ایجـــاد  توانایی هایشـــان 

ÆW آن هــا دســت بــه پنهــان کاری می زننــد
ــارها  ــن فش ــا ای ــدن ب ــرای کنارآم و ب
ــا  ــکل و ی ــه مصــرف ال گاهــی اقــدام ب

مصــرف مــواد مــی کننــد
ÆW فاصلــه دیگــران  از  پنهــان کاری  بــا 

منابــع  و  می گیرنــد، منــزوی شــده 
حمایتــی در دســترس آنهــا بــه تدریــج 

می شــود. محــدود 


