
ــردی  ــن فـ ــات بیـ ــتند و ارتباطـ هسـ
محـــدودی دارنـــد. یـــک پایـــگاه 
ـــی  ـــه دسترس ـــت ک ـــی اس ـــن جای ایم
سوءاســـتفاده کننـــده بـــه قربانـــی را 
ـــه  ـــا خان ـــل ی ـــل هت ـــد مث ـــدود کن مح

ــت.  ــک دوسـ یـ
Q	 بهتراســت از رفتــن بــه مکان هایــی

کــه فــرد سوءاســتفاده کننــده بــا آنهــا 
آشــنایی دارد ماننــد خانــه دوســت 

ــود. ــاب ش ــی اش اجتن صمیم

چگونه کمک بگیریم
Q	 ـــتفاده ـــوء اس ـــه س ـــک رابط ـــر در ی اگ

ـــد  ـــان نکنی ـــتید آن را پنه ـــده هس کنن
ـــا  ـــد. آن را ب ـــک کنی ـــت کم و در خواس
ـــن،  ـــل والدی ـــاد مث ـــورد اعتم ـــراد م اف
ـــگاه  ـــان در دانش ـــاوران و روانشناس مش
در میـــان بگذاریـــد. آنهـــا می تواننـــد 
سوءاســـتفاده یـــا نادیـــده گرفتـــن را 
بـــه مراجـــع قانونـــی مثـــل پلیـــس 

ـــد. ـــزارش دهن گ
ایـــن مســـاله مهـــم اســـت کـــه بـــه خاطـــر 
داشـــته باشـــید کـــه سوءاســـتفاده روانشـــناختی 
ـــدگان  ـــتفاده کنن ـــت و سوءاس ـــما نیس ـــاه ش گن
فریبـــکاران ماهـــری هســـتند کـــه قصـــد ایجـــاد 
ـــد و  ـــود را دارن ـــان خ ـــاه در قربانی ـــاس گن احس
ـــه  ـــد ک ـــد کنن ـــما را متقاع ـــد ش ـــعی می کنن س

ـــتید. ـــن نیس ـــر از ای ـــاری بهت ـــزاوار رفت س
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خشونت در 
روابط عاطفی

چگونه داوطلبانه کمک کنیم
Q	 ـــه ـــی ک ـــه در ســـازمان های ـــد داوطلبان ـــی توانی م

بـــرای توقـــف ایـــن آزاررســـانی هـــا فعالیـــت 
ـــود را در  ـــارب خ ـــوید و تج ـــو ش ـــد، عض ـــی کنن م

ـــد. ـــرار دهی ـــران ق ـــار دیگ اختی
Q	 ـــان ـــه قربانی ـــل کار ممکـــن جهـــت کمـــک ب حداق

جهـــت  آموزشـــی،  توزیـــع بروشـــورهای 
ـــف  ـــان و توق ـــتر قربانی ـــه بیش ـــایی هرچ شناس

اقدامـــات سوءاســـتفاده آمیـــز اســـت.

شعار ما:
" این چرخه را بشکنیم  و آزار 

رسانی را متوقف کنیم."
 

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.

معاونـت دانشجویـی
مرکز مشـاوره دانشگاه

وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری
دفتر مشـاوره و سالمــت

سالمت روان جوانان و 
نوجوانان:

جهان در حال تغییر

هفته سالمت روان
24-18 مهرماه 1397



خشونت در روابط عاطفی
Q	 آمارهـــا نشـــان مـــی دهـــد کـــه

تعـــدادی از نوجوانـــان و جوانـــان 
جنســـی،  سوءاســـتفاده  قربانـــی 
ـــیله  ـــه وس ـــمی ب ـــی و جس کالمی-جنس
دوســـت همجنـــس و یـــا غیرهمجنـــس 

هســـتند و آســـیب می بیننـــد.
Q	 ــی ــه قربانـ ــی کـ ــدادی از جوانانـ تعـ

خشـــونت روابـــط عاطفـــی و یـــا 
یـــا  و  افـــکار  هســـتند،  تجـــاوز 
آسیب رســـانی  بـــرای  اقدام هایـــی 

ــد. ــود دارنـ ــه خـ بـ
Q	 ــه ــی کـ ــد جوانانـ ــش از 30 درصـ بیـ

ـــده  ـــتفاده کنن ـــه سوءاس ـــک رابط در ی
هســـتند، آن را گـــزارش نمی کننـــد.

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.

نشانه های خشونت در روابط عاطفی
WQ مــدام تمــاس می گیــرد یــا پیــام می دهــد تــا بدانــد

کــه شــما کجــا و بــا چه کســی هســتید.
WQ مــدام شــما را از تمــاس بــا اطرافیــان مثــل خانــواده

ــد. ــا دوســتان محــروم می کن ی
WQ مــدام در مــورد پوشــش شــما مبنــی بــر اینکــه چــی

بپوشــید یــا نپوشــید نظــر می دهــد.
WQ محدودیت هایـی بـرای فعالیـت هـا یـا مشـغله های

روزانـه ی شـما ایجـاد می کند.
WQ.با استفاده از پول قصد کنترل شما را دارد

سوء استفاده های کالمی و هیجانی
WQ تهدیـد به آسـیب رسـاندن به شـما یا فردی که شـما

از او مراقبـت می کنید.
WQاستفاده از لحن طعنه آمیز یا خشونت آمیز
WQاستفاده از رفتارهای تحقیرآمیز و شرمنده کننده
WQ.تهدید به خودکشی، اگر او را ترک کنید
WQ.به طور مدام در حال انتقاد و تحقیر کردن شماست
WQ.به طور مدام در شما احساس گناه ایجاد می کند
WQنادیده گرفتن شما
WQبی مهری عاطفی
WQحسادت بدون دلیل
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سوء استفاده فیزیکی
WQمشت زدن
WQهل دادن
WQسیلی زدن
WQرفتارهای 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؟
1- آیــا دوســتم مــدام در حــال چــک کــردن مــن 

اســت، کــه در هــر زمــان کجا هســتم؟
2- آیا عقاید من را نادیده می گیرد؟

3- آیا مرتب به من می گوید چگونه باید فکر کنم؟
ــده  ــر عه ــه ب ــات در رابط ــه تصمیم ــا هم 4- آی

ــت؟ اوس
ــرا  ــای م ــرگرمی ه ــا و س ــت ه ــا فعالی 5- آی
ــم  ــا ه ــتر ب ــان بیش ــدن زم ــه گذران ــه بهان ب

می کنــد؟ محــدود 
6- آیــا مــرا وادار بــه رابطــه جنســی، نوشــیدن 

ــد؟ ــوردن دارو می کن ــا خ ــکل ی ال

چگونه ایمن بمانیم
Q	 ــونت آمیز ــه خشـ ــر در یـــک رابطـ اگـ

ایمـــن  قـــدم  اولیـــن  هســـتید 
نگهداشـــتن خـــود و اطرافیانتـــان 
اســـت. آمارهـــا نشـــان می دهـــد 
کـــه بیشـــترین زمـــان خطـــر بـــرای 
قربانیـــان زمانـــی اســـت کـــه تنهـــا 


