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 پیامد های خشونت

 

هر اجتماع جزِء یک مملکت است که این کثیرۀ  هر فرد جزِء یک خانواده است، هر خانواده جزِء یک اجتماع است،

اجتماع کلی یک محدودۀ جغرافیایی مشخص را در یک بر اعظم و باالخره در روی کرۀ مملکتی، مجمع عمومی یا 

اعمال افراد نمایانگر فرهنگ و کلتور یک جامعه و باز تاب دهندۀ کردارنسل های آیندۀ آن  خاکی زمین، تشکیل میدهد.

 له مردمی، تشکیل میدهد.کشور میباشد که اساس قضاوت های بیرونی را از کار کرد ها و اعمال و امیال این کت

در یک اجتماع، با وجود داشتن ارزش حد اقل در برابر حجم حد اکثر و همگانی « فرد»پس دیده میشود که اعمال یک 

ر را بر فرهنگ، کلتور، رسم و مضفید اثرات م اجتماع کشورش، در آبادانی و ویرانی یک جامعه، میتواند اساسی ترین

قانونی کشور مربوط داشته باشد. درشکل گیری شخصیت هر فرد از دوران کودکی و  و رواجها و حتی مسائل حقوق و

یک  غته، میتواند شخص را در دوران بالعمده و بنیادی داشتی لی، خانواده و اطرافیانش نقش بسطفولیت الی بزرگ سا

 .تربیه و پرورش کرده به جامعه بسپارد ، عکس آنسالم، عاقل، دانا و آگاه و یا برشخصیت 

قسمی که تحقیقات و مطالعات نشان داده است هر شخص بر مبنای روش تربیتی و اخالقی خانواده و  محیط و اجتماِع 

پرورش داده اش، روش و رفتارش را در برابر اجماع مردم َدور و برش تعیین نموده بروز میدهد. این اعمال میتواند 

 ق نیک و عشق و محبت و پر از آداب و نورم های بلند تربیتی.خشن و خشونت آمیز باشد و یا پر مهر و آگنده از اخال

م که تداش یدر مباحث گذشته گفته هایش عکس العمل های فردی شخص که خود زادۀ تربیۀ محیطی میگردد، یبر زاًء ابن

علل  نت،بیان میکند مانند: خشونت چیست، خشونت خانوادگی را بشناسیم، انواع خشو جهت منفی اعمال افراد جامعه را

 و عوامل خشونت و احصائیه گیری خشونت در شرق و غرب. و اینک درین مبحث نکاتی چند از پیامد های خشونت را

 م که امید است بارور باشد. برای تان تهیه دیده ا

و مذهب آن جامعه در معنی یکسان ولی در عمل  رکلتو ، ساختار جامعه و فرهنگخشونت ها اکثراوقات میتواند نظر به 
متفاوت باشد، و اثرات جسمانی آن هم نظر به دالیل متذکره در اشخاص تفاوت های زیاد و کم داشته میباشد، اما اثرات 
روانی خشونت به هر شکل و طریقیکه باشد روی روان انسان تقریبا َنَود در صد یکسان میباشد. یکی از مهم ترین و 

انجام اعمال خشونت آمیز بر اطفال  اً ت در شخص قربانیست، خاصتناک ترین پیامد های خشونت، زادن حس خشونخطر 
. زیرا خشونت درین دور زندگی در ذهن طفل یک جزِء ازتربیه و آموزش محسوب شان در دوران کودکی و نا بالغ بودن

 میگردد.
 

گیری از برده شود اما جهت جلو تا از نوع خشونت ناممبرهن است که برای توضیح بیشترهر پیامد، ضرورت است 
م، عالقه مندان جهت پیگیری موضوع وشرح ذکر میکنی آنها فقط از پیامد ها ،وضیاع وقتعوامل خشونت سن حَ تکرار 
د ومیتوانند به نوشته های قبلی مرتبط بر این پدیده، رجوع نموده پاسخی  به سؤاالتی که شاید ذهن شان را به خ ،وسیعتر

 جو نمایند.و  مصروف نگهداشته باشد، جست
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 پیامد های انواع خشونت
 

 زادن حس خشونت در شخص قربانی .1
 ترس و وحشت .1
 شوک و اظطراب .3
 انزوا و خود زندانی ساختن از ترس .4
 پناه به تنهایی .5
 فرار از خانه .6
 گی به زندگی و یا اشخاصعالق دلسردی و بی .7
 افسردگی های روانی .8
 دردی های دایمیسر .9

 ، لب.......(یمعیوب شدن )از دست دادن یکی از اعضای بدن مانند دست، پا، چشم ، بین .12
 

 کمرویی و کم جرأتی .11
 جنایت مانند)قتل،دزدی،تجاوز.......( .11
 نظر به عقده های شدید دیوانگی .13
 در اثر ضرب و شتم های سنگین خسارات مغزی .14
 مصاب شده به امراض مدهش مانند ایدز .15
 تمایل به همجنس بازی .16
 وع به طریق و راه و روش فمینیستیرج .17
 خواب نارام و دیدن خواب های وحشت ناک و ترس آور .18
 از مردم ه ایاحساس حقارت در جمع یک کتل .19
 به نفس یاعتماد بی .12

 
 تقویت منفی گرایی در وجود شخص قربانی .11
 بد گویی و عیبجویی .11
 رجوع به روابط نامشروع .13
 رو آوردن به فحشا .14
 گیرقاص .15
 فرار از مردم و اجتماع .16
 کسرت در تمرکز فکری .17
 ضعت در آموزش مبنی بر عدم تمرکر فکری .18
 ساس کم ارزشی در بین همسنان و همجنسانحا .19
 دفاع از خود بدون دلیلحس  .32

 
 احساس محرومیت های بی پدری و بی مادری .31
 سقط جنین .31
 کشتن و خفه کردن اطفال .33
 دخانیات هاعتیاد و رجوع ب .34
 مهاجرت های ناالزم .35
 همبستگی گروهی و تقویت آنها در جهات منفیجوی گروه همسان و و  جست .36
 عزت نفس پائین .37
 عدم نظارت و محبت بر اطفال .38
 نا هماهنگی در محیط خانواده و اجتماع .39
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 ولیتی در کارؤبی عالقگی و بی مس .42
 

 دروغگویی و کاله برداری .41
 محکومیت همگانی .41
 بد گمانی و شک .43
 احساس نا باوری و بی اعتمادی .44
 شقاوت و سادیزم .45
 پاشی خانواده هاهم جدایی و از .46
 جدایی فرزندان از مادر و یا پدر .47
 خود کشی ها، زهر خوردنها .48
 خود سوزی ها، خود را به دار آویختن ها .49
 اختطاف .52

 
 فروش اطفال از ترس .51
 پناه بردن به خانه های امن .51
 مسمومیت .53
 احساس گناه و پشیمانی .54
 ایجاد ترس و بی امنیتی برای دیگران .55
 و یا زن شوهرفرار از روابط زنا شوهری و ترس از  .56
 تضعیف قدرت عملکرد ها در شخص .57
 پناه بردن به قمار و خمر .58
 عدم پای بندی به تعهدات و همکاری .59
 انحرافات اجتماعی .62

 
 به میان آمدن گروه های کجرو که بالخره سبب فرهنگ کجروی خواهد شد  .61
 ضدیت با قوانین .61
 سوء از مذهب  ۀاستفاد .63
 انسان(رشد و نموی قاچاق )اشیاء، مواد مخدر و  .64
 ایجاد و ازدیاد قیودات بر اطفال و خانم ها و یا هم بر شوهران .65
 احساس تبعیض در خود و اطرافیان شخص .66
 محرومیت از تحصیل صورت میگیرد  ،بیسوادی و نا آگاهی که در اثر خشونت .67
 برداشتن زخم های سنگین و بی التیام که در اثر عروسی ها در سنین خورد صورت میگیرد  .68
 سوِء تغذی .69
 انتقام جویی .72

 
 شیوع بیماری های عفونی  و مقاربتی در خانم ها و مردان .71
 ُمرد و میر دختران زیر سن در اثر بار داری های جبری .71
 نامی دختراندبتولد نوازادان نامشروع و  .73
 نقض حقوق و قوانین  .74
 اختالالت ذهنی در متعلمین  .75
 مراعت نکردن نزاکت های اجتماعی .76
 عاشه و اباطهابرای تأمین هزینۀ  یخود فروش .77
 از دست دادن اشتغال و تحصیل .78
 ترک تحصیل .79
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 ترک وظیفه .82
 اجرای وظایف جبری و نا خواسته .81
 عواقب زیانبار تربیوی برای کودکان .81
 عصبانیت .83
 رنج و عذاب کشیدن .84
 فشار های روانی .85
 امراض روانی .86
 حالت گسیختگی روانی .87
 سر درگمی و راه گمی .88
 د شخص قربانی خشونت خطر ناک ثابت شود() که میتواند برای خو فراموشی های خطر ناک دیا .89
 به مرض دو شخصیتی یا اختالالت دوقطبین مبتال شد .92
 احساس تنفر  .91
 حساسیت زدایی .91
 احساس خشونت طلبی مزمن .93
 احساس قدرت طلبی .94
 خونریزی جمجمه  .95
 فلج شدن مغز .96
 عقب افتادگی عقالنی .97
 ازدیاد و تقویت احساس اذیت در اطفال .98
 قصاوت .99

 نافرمانی  .122

 
ژرفگونه بر پیامد های خشونت ها از هر نوعی که باشد به ما آشکار میسازد که در حقیقت خشونت خود ایجاد نظرات 

گرخشونت در شخص قربانی خشونت گردیده به مرور زمان و تکرار خشونت این پدیده در وجود شخص قربانی نمو 
 در خانواده هاعادت و روش نسل به نسل  نیبختانه ات و رسم کلتوری مبدل میگردد و بدمی کند و باالخره به یک عاد

خره به یک فرهنگ و آخر به یک قانون مبدل میگردد. مطلب امروزی را به امید آنکه بحث بعدی ما الانتقال کرده و با
رور مفید و با نگارنده برای شما عزیزان راه های بیرون رفت از خشونت باشد خاتمه میبخشم و آرزو میکنم نبشته های

 ددواقع گر
 

 پایان
 
 

 منابع: مرور مقاالت ذیل:

 رفتار هاي جنسي انسان .1

 فمینیسم جهاني و چالش هاي پیش رو .1

 جامعه شناسي، آنتوني گیدنز .3

 خانواده در گذشته و حال، اندره میشل .4

 خشونت با پیامد های آن .5
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