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تأثیرات خشونت خانگی بر کودکان
تمام اعضای خانواده تأثیرات خشونت خانگی و خشونت خانوادگی را تجربه می کنند. زندگی همراه با خشونت می تواند همان 

تأثیری که روی قربانیان دارد را روی کودکان داشته باشد. کودکانی که شاهد بدرفتاری هستند یا در خانه ای زندگی می کنند که 
خشونت در آن وجود دارد، ترس، ارعاب و تهدید امنیت را همانند شما تجربه می کنند. این چرخه نحوۀ تأثیر خشونت خانگی را 

روی کودکان نشان می دهد. 

کودکان و چرخه خشونت خانگی
استفاده از 

تهدید

تأثیرات جسمی 
و روانی خشونت چه 

تأثیری بر 
کودکان دارد

سوءرفتار 
عاطفی

سوءرفتار 
جنسی

استفاده از تهدیدها
فرزندان

انزوا

کلیشه های 
جنسیتی

استفاده از تهدید   
ترساندن کودکان با این روش ها: نگاه بد کردن،   		●

اقدامات همراه با صدای بلند، صدای بلند، خرد    
کردن وسایل، آسیب به وسایل  

ترس از امنیت جسمی 		●

 

 کلیشه های جنسیتی
تقلید از رفتار سلطه گرانه یا ناشایست فرد   		●

سوءاستفاده کننده  
تقلید از رفتار منفعل و مطیع فرد قربانی 		●

ناتوانی در بیان احساسات یا هویت خود 		●

 منزوی کردن
ناتوانی در ایجاد مهارت های اجتماعی 		●

ناتوانی در دعوت دوستان به منزل به دلیل نیاز به   		●

پنهان کردن خشونت  
حفظ »رازهای« مضر 		●

عدم اعتماد به بزرگساالن 		●

 

 سوءاستفاده از فرزندان
قرار گرفتن در وسط دعوا 		●

کودکان ممکن است وظایف و مسئولیت های والدین   		●

را بر عهده بگیرند و از کودکی کردن دست بکشند  
کودکان دیده می شوند اما به حرف هایشان توجه   		●

نمی شود  
از کودکان برای حل درگیری ها استفاده می شود، از   		

آن ها خواسته می شود طرف یکی را بگیرند  

 

   سوءرفتار عاطفی
تردید دربارۀ واقعیت 		●

ترس از اشتباه 		●

محدودیت ها و انتظارات نامنظم توسط مراقب 		●

ترس از ابراز احساسات 		●

ناتوانی در یادگیری در مدرسه 		●

عزت نفس پایین 		●

     به کار بردن تهدید
آموختن آزار رساندن به دلیل مشکالت مربو 		●	

ط به ایمنی خود ناشی از خشونت در خانواده  
ابراز خشم به روشی خشونت آمیز،    		●

سوءاستفاده گرانه یا عدم ابراز خشم به دلیل ترس    
خود  

 

     تأثیرات جسمی و روانی
ممکن است کودکان احساس گناه و شرم کنند و   		●

فکر کنند مقصر هستند  
ممکن است به مراحل اولیه رشد پس رفت کنند 		●

مطالبه گر و گوشه گیر 		●

خواستار/نیازمند توجه 		●

 

  سوءرفتار جنسی
XXX
 

شرم از بدن 		●

احساس تهدید شدن و هراس از جنسیت خود 		●

یادگیری صحبت ها و رفتار جنسی نامناسب 		●

کودکانی که به مجله ها و فیلم های پورن دستر 		●	

سی دارند  
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تأثیرات خشونت خانگی بر کودکان
کودکان و چرخه خشونت خانگی

کودکان و چرخه خشونت خانگی
استفاده 
از تهدید

• ترساندن کودکان با این  
روش ها: نگاه بد کردن،    
اقدامات همراه با صدای    

بلند، صدای بلند، خرد    
کردن وسایل، آسیب به    

وسایل  
• ترس از امنیت جسمی

 

کلیشه های جنسیتی
• تقلید از رفتار سلطه گرانه یا 
ناشایست فرد سوءاستفاده کننده
فرد  مطیع  و  منفعل  رفتار  از  تقلید   •
قربانی
• ناتوانی در بیان احساسات یا هویت 
خود
 

سوءرفتار 
عاطفی

• تردید دربارۀ 
واقعیت

• ترس از اشتباه
• محدودیت ها و انتظارات نامنظم 

توسط مراقب
• ترس از ابراز احساسات

• ناتوانی در یادگیری در مدرسه
• عزت نفس پایین

تأثیرات 
جسمی و 

روانی
• ممکن است کودکان 

 احساس گناه و شرم کنند و فکر
 کنند مقصر هستند

 • ممکن است به مراحل اولیه 
رشد پس رفت کنند

• مطالبه گر و گوشه گیر
• خواستار/نیازمند توجه

انزوا
ناتوانی در ایجاد مهارت های اجتماعی   •
ناتوانی در دعوت دوستان      •

به منزل به دلیل      
نیاز به پنهان کردن خشونت  

حفظ »رازهای« مضر   •
• عدم اعتماد به بزرگساالن

 

سوءاستفاده 
از فرزندان 

• قرار گرفتن در  
وسط دعوا  

•  کودکان ممکن است  
وظایف ومسئولیت     
های والدین را بر    
عهده بگیرند و از    

کودکی کردن دست بکشند  
• کودکان دیده می شوند اما به   
حرف هایشان توجه نمی شود  

 • از کودکان برای حل درگیری 
ها استفاده می شود، از آن ها    

خواسته می شود  
طرف یکی را بگیرند  

تهدیدها
• آموختن آزار 
رساندن به دلیل 
مشکالت مربوط به 
ایمنی خود ناشی از خشونت 
در خانواده
• ابراز خشم به روشی خشونت آمیز، 
سوءاستفاده گرانه یا عدم ابراز خشم به 
دلیل ترس خود
 

سوءرفتار جنسی 
• شرم از بدن
• احساس تهدید شدن و هراس از جنسیت خود
• یادگیری صحبت ها و رفتار جنسی 

نامناسب
• کودکانی که به مجله ها و فیلم  

 های پورن دسترسی دارند

خشونت چه 
تأثیری بر 
کودکان دارد
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برگرفته از مرکز مداخله بدرفتاری 
.Duluth,Minnesota خانگی

کمک و اطالعات بیشتر
در موارد اورژانسی، از طریق شماره 000 یا 112 از تلفن همراه با پلیس تماس بگیرید.

 جهت کسب اطالعات، حامی دادگاه و ارجاع زنان در شرایط خشونت خانگی و کمک در دریافت یک ADVO، با سرویس حامی دادگاه خشونت خانگی زنان به شماره
                          یا 227 938 1800 تماس بگیرید.

 جهت دریافت مشاوره حقوقی، کمک، ارجاع و وکالت و نیز پشتیبانی مددکاری اجتماعی و مشاوره مالی برای قربانیان خشونت خانگی و خشونت خانوادگی، با 
Legal Aid NSW Domestic Violence Unit به شماره 6300 9219 تماس بگیرید.

کمک قانونی خشونت خانوادگی وب سایتی است حاوی اطالعات حقوقی آسان و قابل درک در مورد AVOها، قانون خانواده و محافظت از کودکان. این اطالعات می تواند به زبان های 
مختلف ترجمه شود.

www.familyviolencelaw.gov.au

این برگه اطالعاتی به عنوان راهنمای عمومی در رابطه با قانون در نظر گرفته می شود. شما نباید برای مشاوره حقوقی به آن اتکا کنید و توصیه می شود در مورد شرایط خود با یک وکیل 
صحبت کنید. اطالعات در زمان انتشار صحیح است، اما ممکن است تغییر کند.

.Tweed Shire Women’s Services Inc این برگه اطالعاتی برگرفته از این کتابچه است: »مجذوب و خطرناک«: راهنمای زنان در دستیابی مجدد به رابطه سالم، اقدام ابتکاری
.
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