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خشونت خانوادگی عبارت از هر گونه بدرفتاری جسمانی ،جنسی ،احساسی یا روانی ،یا تهدید کردن ،و یا به هر شکل دیگری کنترل یا تسلط بر
یک عضو خانواده می شود یا باعث ترس آنها گردد .از خشونت برای بدست آوردن قدرت و کنترل نمودن یک عضو خانواده استفاده می شود.
خشونت تنها به شکل جسمانی نیست .خشونت خانوادگی می تواند جنسی ،احساسی ،روانی ،اجتماعی ،اقتصادی ،لفظی و روحانی نیز باشد.

لفظی

توهین ها و طعنه های لفظی که
شخصی را به تمسخر می گیرد و یا
تحقیر می کند

اجتماعی

در انزوا قرار دادن یک شخص از خانواده،
دوستان و دیگر حلقات اجتماعی

روانی

جنسی

فعالیت جنسی یا آزار و اذیت جنسی
ناخواسته و اجباری

احساسی

رفتار و اعمالی که سبب آزار و اذیت
روانی می گردد

انواع
خشونت های
خانوادگی
اقتصادی

رفتار و اعمالی که امور مالی
یک شخص را کنترل می کند و
به آنها اجازه نمی دهد تا استقالل
اقتصادی داشته باشد

رفتار و اعمالی که سبب می شود یک
شخص احساس کند در معرض خطر
قرار دارد ،ناتوان است و در دام افتاده
است

جسمانی

استفاده از نیروی جسمانی که سبب
درد و زخم گردد

روحانی

استفاده از عقاید مذهبی یا
روحانی که خشونت را توجیه می
سازد یا مانع شدن یک شخص
برای عمل کردن به عقاید مذهبی
خاص

منبع :شورای ملی برای کاهش خشونت علیه زنان و کودکان آنها .)2009( .رساله مقدماتی برای “زمان برای اقدام” :پالن شورای ملی برای استرالیا تا خشونت
علیه زنان و کودکان آنها را کاهش دهد .2021 – 2009 ،شورای ملی برای کاهش خشونت علیه زنان و کودکان آنها .کانبرا.
این رساله به عنوان بخشی از پروژه ( CHALLENGE Family Violenceچالش خشونت خانوادگی) ،با مشارکت شهر  ،Caseyشورای  ،Cardinia Shireشهر بزرگ دندینانگ
 ،Greater Dandenongو  Monash Healthتهیه شده است .این پروژه توسط برنامه کاهش خشونت علیه زنان و کودکان تمویل شده است ،که پروژه مذکور بخشی از برنامه
جلوگیری از جرایم در جامعه ی دولت ویکتوریا – راه حل های محلی برای مسائل جلوگیری از جرایم محلی است.

