دالیل باقی ماندن در رابطه
WWاز دست دادن منافع اقتصادی

WWترس از دست دادن فرزندانشان
WWترس از تنها شدن و طرد شدن

WWترس از برچسب ها (استیگما )

WWدسترســـی محـــدود بـــه (حمایـــت
اجتماعـــی ،کمبـــود اطالعـــات)

چه باید انجام دهید
1 .1بــا دکترتــان درمــورد مســائل مربــوط بــه
ســامتی خــود صحبــت کنیــد مخصوصــا
در مــورد هــر زخــم و جراحــت.

2 .2اگــر روانشــناس یــا مشــاور ســامت روان
داریــد بــا وی در مــورد خشــونت خانگــی
صحبــت کنیــد.

3 .3یـــک دفتـــر یادداشـــت در مـــورد وقایـــع
خ ــاص ،زم ــان و تاری ــخ وق ــوع آن داش ــته
باشــید.کپی از گزارشــات پزشــک و پلیــس
داشـــته باشـــید و بـــه طـــور مرتـــب از
جراحتهایتـــان عکـــس گرفتـــه و آنهـــا
را در جـــای امـــن نگـــه داریـــد.

5 .5از دقیــق بــودن گزارشــی کــه بــه پلیــس میدهیــد
مطمئــن شــوید.
6 .6ســـکوت نکنیـــد و موضـــوع را بـــا مشـــاور مـــورد
اعتمـــاد و یـــا دوســـتانتان در میـــان بگذاریـــد.

7 .7بـــرای بدتریـــن احتمـــال ممکـــن برنامـــه داشـــته
باشـــید و همیشـــه یـــک مـــکان امـــن ومقـــداری
پـــول بـــرای وضعیتهـــای اورژانســـی در نظـــر
داشـــته باشـــید.

8 .8بـــه دنبـــال بخشـــش فـــرد سوءاســـتفاده کننـــده
نباشـــید و همیشـــه دنبـــال کمـــک باشـــید.

9 .9از آســـیب رســـاندن جســـمانی و هیجانـــی بـــه
خودتـــان پرهیـــز کنیـــد.

1010مـــی توانیـــد دواطلبانـــه در ســـازمان هایـــی کـــه
ب ــه دنب ــال توق ــف رفتاره ــای سوءاس ــتفاده کنن ــده
هســـتند عضـــو بشـــوید و بـــا در اختیـــار قـــرار
دادن تجربـــه هایتـــان ،در پیشـــگیری از بـــروز
خشـــونتهای خانگـــی موثـــر باشـــید.

سالمت روان جوانان و
نوجوانان:
جهان در حال تغییر

نشانههای
خشونت خانگی
در رابطه زوجین
هفته سالمت روان
 18-24مهرماه 1397

وزارت علوم ،تحقیقات و فنآوری
دفتر مشـاوره و سالمــت

4 .4توصیـــه هـــای قانونـــی کـــه بـــه شـــما
میشـــود را بپذیریـــد.

اگر درباره
خشونت خانگی در رابطه زوجین
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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معاونـت دانشجویـی
مرکز مشـاوره دانشگاه

آیا همسرتان:
1 .1بــه طورعمــدی و آگاهانــه بــه وســایل بــا
ارزش شــما آســیب میزنــد؟

2 .2در طــول بحــث وســایل را بــه طــرف شــما
پــرت کــرده یــا میشــکند؟
3 .3بــا دســت یــا مشــت بــه شــما ضربــه
میز نــد ؟

4 .4تهدیــد بــه آســیب رســاندن بــه شــما و
فرزندانتــان میکنــد؟

5 .5جلــوی شــما را بــرای گرفتــن کمک پزشــکی
میگیــرد؟

6 .6شــما را وادار بــه کارهایــی میکنــد کــه بــا
آن احســاس راحتــی نمیکنیــد؟

7 .7شــما را لگــد میزنــد یــا مایعــات داغ را بــه ســمت
شــما میریــزد؟

8 .8مانع خوابیدن شما در شب میشود؟

9 .9شـــما را تهدیـــد بـــه خودکشـــی ،در صـــورت تـــرک
کردنـــش میکنـــد؟

اگر هر یک از موارد فوق را تجربه
میکنید شما در یک رابطه
سوءاستفاده کننده قرار دارید.

1111شـــما را در مـــورد افشـــای مســـایل خصوصیتـــان
تهدیـــد میکنـــد؟

چگونه افراد با خشونت سازگار
میشوند

1010در صورتــی کــه بــه خواســتههایش تــن ندهیــد،
شــما را تهدیــد میکنــد؟

1212بـــه شـــدت حســـادت کـــرده و شـــما را متهـــم بـــه
خیانـــت میکنـــد؟
1313سوء مصرف دارو یا الکل دارد؟
1414خشم غیرقابل کنترل دارد؟

1515اظهار میدارد که شما بیارزش و غیرجذاب هستید؟

1616شــما را ســرزنش کــرده و احســاس گنــاه در شــما
ایجــاد میکنــد؟

آیا شما ؟
1-1بــه دلیــل تــرس از خشــونت ،مــدام رفتارهایتــان را
تغییــر مــی دهیــد.

2-2همیشـــه نگـــران هســـتید و احســـاس میکنیـــد کـــه
بـــر روی پوســـت تخـــم مـــرغ حرکـــت میکنیـــد؟

3-3فکرمیکنیــد کــه نمیتوانیــد کارهایــی را کــه درســت
مــی دانیــد ،انجــام دهیــد.

4-4در حفـــظ روابطتـــان بـــا اطرافیـــان مشـــکل داریـــد،
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ن دلیـــل کـــه همســـرتان رضایـــت
بـــه ایـــ 
نـــدارد.
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ÆÆآن هــا معمــوال ایــن نگــرش را دارنــد
کــه از پــس آن بــر خواهنــد آمــد و آن
را تحمــل مــی کننــد.
ÆÆقربانیــان خشــونت اغلــب بــه ســرزنش
خودشــان میپردازنــد.

ÆÆخشـــونت جنســـی بـــرای قربانیـــان
ســـواالتی را در زمینـــه نقـــش،
هویـــت جنســـی و شـــک در مـــورد
تواناییهایشـــان ایجـــاد میکنـــد.
ÆÆآنهــا دســت بــه پنهــان کاری میزننــد
و بــرای کنارآمــدن بــا ایــن فشــارها
گاهــی اقــدام بــه مصــرف الــکل و یــا
مصــرف مــواد مــی کننــد
ÆÆبــا پنهــانکاری از دیگــران فاصلــه
میگیرنــد ،منــزوی شــده و منابــع
حمایتــی در دســترس آنهــا بــه تدریــج
محــدود میشــود.
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