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TÓM TẮT: Điều trị nhóm ñối với nam giới có hành vi lạm dụng bạn tình là một hiện tượng khá
phổ biến gần ñây. Các nhóm này ñược xây dựng với sự khuyến khích từ phong trào ñấu tranh
của những phụ nữ bị bạo hành, và trong giai ñoạn từ giữa ñến cuối những năm 1970, ñược các
nhà vận ñộng chính sách nhìn nhận như một thành tố quan trọng góp phần giảm thiểu tình trạng
bạo lực ñối với phụ nữ. Vào những năm 1980, việc ñiều trị theo nhóm ñối với người có hành vị
bạo hành người khác ñã trở thành hậu quả bắt buộc của quá trình tố tụng hình sự. Điều trị nhóm
trở lên phổ biến khắp nơi và người ta ñặt câu hỏi ñối với hiệu quả của phương pháp ñiều trị
này.Vào những năm 1990, giá trị, hình thức và tỷ lệ thành công của phương pháp ñiều trịtheo
nhóm ñược xem xét kỹ lưỡng. Bài viết này cung cấp một góc nhìn mang tính lịch sử ñối với các
chương trình can thiệp dành cho người có hành vi bạo hành và miêu tả Chương trình Thay thế
Bạo lực và các bài học kinh nghiệm, quan niệm và ý kiến của người sáng lập ra chương trình
này. [Báo cáo khoa khọc này có thể ñược mua từ Dịch vụ Cung cấp Tư liệu Haworth 1-800HAWORTH. Địa chỉ email: <getinfo@haworthpressinc.com> website:
http://www.HarworthPress.com ]
TỪ KHÓA: Người có hành vi lạm dụng, người có hành vi bạo hành/thủ phạm bạo hành, các
chương trình can thiệp, bạo lực gia ñình.
Tôi bắt ñầu công việc của tôi với phụ nữ bị bạo hành vào năm 1978, tại tổ chức WomenShelter ở
Long Beach, California, trong giai ñoạn mà nhiều trạm tạm lánh ñược duy trì bởi các nhà hoạt
ñông nữ quyền. Rất khó ñể xin ñược tiền ñể tài trợ cho các chương trình này và hệ thống hỗ trợ
dành cho phụ nữ bị bạo hành thì hầu như không tồn tại. Việc bắt giữ một ông chồng có hành vi
bạo hành vợ là hiếm. Có nhiều thay ñổi trong 20 năm qua.Nhân viên làm việc tại các trạm tạm
lánh ñã ña dạng hơn, ngân sách chương trình ñã tăng lên theo cấp số nhân, hệ thống hỗ trợ cho
phụ nữ bị bạo hànhñã tăng và thay ñổi ñể giúp nạn nhân có thểtiếp cận các dịch vụ dễ dàng hơn,
và việc bắt giữ các ñối tượng vi phạm là tương ñối phổ biến.
Geraldine Staley, giám ñốc ñiều hành của Womensheltertại thời ñiểm ñó, ñã thu thập dữ liệu
trong hơn 18 tháng của những phụ nữ và trẻ em tham gia chương trình. Kết quả nghiên cứu
vừanhư dự ñoán vừa ñáng lo ngại. Trong vòng một năm rời khỏi trạm tạm lánh, hơn 80% những
người từng trú tại các trạm này (những người ñược theo dõi và phỏng vấn) ñã, vì nhiều lý do, trở
về với những kẻ ñã lạm dụng họ. Đảm bảo những nhu cầu sống cơ bản như thực phẩm, chỗ ở và
việc làm là vấn ñề mà hầu hết phụ nữ sống tại trạm tạm lánh phải ñối mặt.Sợ trả thù, sợ mất mát,
và sợ tương lai bất ñịnh cũng luôn là những vấn ñề tâm lý mà những phụ nữ tham gia chương
trình trạm tạm lánh phải ñối mặt. Hầu hết những người vận ñộng ủng hộ chương trình nhà tạm
lánh không nhận ra rằnglý do chính khiến các nạn nhân quay lại với người bạn ñời ñã bạo hành
mình là sự gắn bó của người phụ nữ với bạn ñời và với vai trò của họ trong gia ñình. Trong một
chương trình tạm lánh khủng hoảng kéo dài một tháng, người ta phát hiện rằng chương trình ñã
không giải quyết vấn ñề hệ thống niềm tin tín ngưỡng và chính những tín ngưỡng này ñã góp
một phần lớn vào việc ñẩy những người phụ nữ trở lại với môi trường bạo lực.
Một tình huống khác nổi lên như ñộng lực thúc ñẩy khái niệm về can thiệp với người có hành vi
bạo hành là nam giới. Các trạm tạm lánh bắt ñầu hình thành những liên kết và những người vận
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ñộng ủng hộ bắt ñầu ñể nói về những trường hợp của họ, tìm kiếm những mẫu số chung và
phương pháp tiếp cận sáng tạo. Trong một số trường hợp, phụ nữ cư trú tại các cơ sở tạm lánh
khẩn cấp khác nhau chia sẻ không chỉ những câu chuyện giống nhau, mà họ còn bị bạo hành bởi
những cùng thủ phạm.Những thủ phạm bạo hành ñã chuyển từ một mối quan hệ tình cảm này
sang một phụ nữ khác. Người ta ñã quyết ñịnh bắt ñầu một chương trình tư vấn cho các ñối tác
nam của những phụ nữ trú tại các trạm tạm lánh.
Tôi làm việc với tư cách là tình nguyện viên tại Womenshelter ñược sáu tháng thì người ta hỏi
xem liệu tôi có muốn trở thành ñiều phối viên cho chương trình hỗ trợ nam giới không.Hội ñồng
quản trị ñã tìm kiếm một ứng viên nam cho vị trí này, nhưng không tìm ñược người nào ñủ ñiều
kiện và chịu làm việc với mức lương 660 Đô la một tháng.Thực tình, tôi cũng không quan tâm
ñến vị trí công việc này.Tôi ñã nhìn thấy những hậu quả của bạo lực nhằm vào phụ nữ và trẻ em,
và chỉ có thể tin rằng những người ñàn ông có thể làm những ñiều như vậy là kẻ xấu xa.Tuy
nhiên, tôi quan tâm ñến việc phát triển chương trình, và tôi cần một việc làm.
Vào năm 1979, Thay thế Bạo lực (Chương trình ATV) ñược phát triển như một chương trình của
WomenShelter.Vào thời ñiểm ñó, chúng tôi biết chỉ có ba chương trình ñang làm công việc này.
Họ sẵn sàng chia sẻ thông tin với tôi, ở mức hạn chế. Các chương trình này kéo dài từ 6 ñến 16
tuần.Sự gia trưởng chính là nguyên nhân nổi bật nghiêm trọngduy nhất gây ra bạo lực ñối với
phụ nữ bởi chính bạn ñời của họ.Tiền ñề này phát triển từ thực tế rằng trong nhiều thế kỷ, ñàn
ông ñã bị ñánh ñập và kiểm soát vợ mà không bị trừng phạt; rằng hành vi tình dục nữ ñược quy
ñịnh chặt chẽ trong hầu hết các nền văn hóa; và việc phản bội vợ cũng như có nhiều tình nhân là
một phần của ñặc quyền nam giới. Hôn nhân về cơ bản lấy mấttính cá nhân của phụ nữ và về mặt
pháp lý buộc chặt họ với chồng như một người lệ thuộc.Từ lâu người ta ñã biết rõ là ñặc quyền
và nam quyền chính là nguyên nhân gốc rễ của nạn bạo hành phụ nữ bởi nam giới. Nội dung
chương trình phản ánh quan ñiểm ñó.
Vì ATV là một chương trình tạo ra ñể ñáp ứng nhu cầu của những người vợ bị bạo hành, nó bắt
nguồn từ triết lý về nơi trú ẩn.Phụ nữ trú tại trạm tạm lánh và nhân viên tại ñó ñược tham vấn
trong giai ñoạn hình thành và phát triển liên tục của nội dung.Triết lý nơi trú ẩn gây ñược tiếng
vang về chủ ñề "quyền lực và ñặc quyền nam giới". Những người phụ nữ trong chương trình
chắc chắn ñã phải ñối ñầu với các vấn ñề liên quan ñến tính gia trưởng-với bạn tình gia trưởng
của họ, với hệ thống tư pháp hình sự, với các dịch vụ xã hội, và các tổ chức tôn giáo mà họ gặp
phải khi tìm kiếm sự giúp ñỡ. Tuy nhiên, phụ nữ cũng nói về các ñối tác của họ như những người
bất lực về cảm xúc, không thể hiện ñược cảm xúc, "cần giúp ñỡ", và là nạn nhân của tuổi thơ bị
bạo hành.Một số trong số những thủ phạm bạo hành nam có vấn ñề liên quan ñến lạm dụng chất
gây nghiện; những người khác thì không.Một số lạm dụng con cái của họ về thể chất và tình
cảm; một số cố gắng trở thànhngười cha tốt.Một số lạm dụng một cách có phương pháp và dưới
nhiều hình thức; những người khác chỉ là bộc phát và ñánh, nhưng không có bụng dạ xấu và
không lạm dụng về tâm lý.Phương pháp tiếp cận mang tính cố ñịnh áp dụng lý thuyết quá trình
coi tính gia trưởng như nguyên nhân duy nhất gây nên bạo lực gia ñình dường như không ñủ ñể
giải quyết các vấn ñề ñược ñặt ra của phụ nữ tá túc tại các trạm tạm trú.
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Quá trình tái hòa nhập xã hội, việc hỗ trợ sau giai ñoạn “tạm lánh”chăm sóc và vận ñộng xã hội
dài hạn ñã trở thành một nền tảng tư tưởng can thiệp hiệu quả hơn cho người tham gia chương
trình tạm lánh và dường như cũng thích hợp ñể ñiều trị bạo hành. Ban ñầu ñược triển khai như
một chương trình 12 tuần, ATV nhanh chóng mở rộng thành chương trình 6 tháng trong vòng vài
tháng. Trong vài năm sau ñó, thời gian can thiệp ñược ñề xuất cho nhóm tăng lên ñến một năm.
Hiện nay, chúng tôi xem 18 tháng như là một thời gian can thiệp tối thiểu.
Tăng thời gian can thiệp theo nhóm là một tiến triển thực tế của việc người tham gia có khả năng
thay ñổi và sự thay ñổi của họ ñược phản ánh trong mục tiêu của chúng tôi. Hầu hết những người
ñàn ông trong nhóm phải mất 6 ñến 10 tháng mới bắt ñầu vượt qua sự chối bỏ những hành vi sai
trái của mình. Họ cần thời gian ñể cảm thấy ñủ tốt về bản thân ñể ñối mặt với những tổn hại mà
họ ñã gây ra, và chấp nhận trách nhiệm về hành vi của họ. Họ cần thời gian ñể nội hóa cách suy
nghĩ mới và thực hành kỹ năng mới.Nhưng những thay ñổi thực sự quan trọng xảy ra khi họ thay
ñổi niềm tin của mình.Những kẻ bạo hành trong các chương trình của chúng tôi ñã ñược “tái hòa
nhập xã hội". Họ bắt ñầu tin rằng hành vi hung hăng và thích kiểm soát của họ tạo ra sự sợ hãi,
và họ ñã phải dừng lại. Họ phải ñịnh nghĩa lại khái niệm sức mạnh rằng nó là khả năng ñưa ra
lựa chọn và ñược hợp tác, mà không cần ñe dọa người khác. Tăng thời gian can thiệp của chương
trình cho phép thay ñổi suy nghĩ xảy ra, do ñó củng cố thay ñổi hành vi. Chúng tôi ñã gặp gỡ
những ñiều phối viên nhóm ñiều trị khác và họ ñều có cảm nhận tương tự.
Thay thế bạo lực là một chương trình ñộc ñáo vào thời ñiểm năm 1979 và ñến giờ vẫn vậy. Nó là
một trong những chương trình ñầu tiên sử dụng các nhóm ñiều trị ñược ñiều trị bởi các cặp cán
bộ nam-nữ. Vào năm 1979, cơ sở cho hình thức ñiều trị ñồng lãnh ñạo này cũng rất ñặc biệt:
1. Hầu hết những người ñàn ông trong nhóm ñã và ñang duy trì quan hệ với phụ nữ.
Chúng tôi tin họ cần phải tranh luận với một người phụ nữ mà họ không ñược phép ñánh ñập
hoặc lạm dụng tâm lý.Chúng tôi tin những người ñàn ông cần ñược tiếp xúc với một người phụ
nữ trong một vai trò thực sự khác biệt và bình ñẳng.
2. Một cán bộ ñiều phối nam giỏi có thể chỉ ra cho những người ñàn ông trong chương trình khía
cạnh rất khó phát hiện của sự áp bức và thái ñộ kỳ thị giới tính.
3. Các cặp ñiều phối nam-nữ hoạt ñộng hiệu quả tạo ra tấm gương về việc trao ñổi thông tin ñầy
trọng thị và chia sẻ quyền lực giữa hai giới.
Kể từ cuối những năm 1970, ñã có những thay ñổi trong các chương trình phòng chống bạo lực
gia ñình ở mọi cấp ñộ, bao gồm cả những chương trình dành riêng cho những người có hành vi
bạo hành. Lạm dụng vợ/chồng ñã trở thành một nguyên nhân bạo lực gia ñình ñược nhiều người
biết ñến. Phương pháp ñiều trị nhóm cho những người có hành vilạm dụng nở rộ trên cả nước.
Chỉ tính trong Quận Los Angeles, California, số lượng các chương trình cung cấp tư vấn cho
người có hành vi bạo hành tăng từ khoảng 10 chương trình có uy tín và ñược tôn trọng lên thành
130 chương trình không ñược kiểm ñịnh chất lượng trong vòng 18 tháng. Tư vấn cho những
người có hành vilạm dụng ñã trở thành nghề kiếm tiền lớn của một số cá nhân, và một nỗi ñau
lòng tiếp diễn của nhiều người khác. Trước sự tuyên truyền của các chương trình này, nảy sinh
nhu cầu nghiên cứu kết quả can thiệp của chúng, cũng như sự hoài nghi và quan sát chặt chẽ của
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những người ủng hộ phụ nữ bị bạo hành, các nhà lập pháp và hệ thống tư pháp hình sự. Hầu hết
ñều muốn biết liệu những người có hành vi bạo hành có thể thay ñổi, và liệu các chương trình
này thực sự có tác dụng và thành công không.
Vậy “có tác dụng” và “thành công” có nghĩa là gì? Chúng ta sử dụng tiêu chí nào ñể ño lường
mức ñộ thành công? Thành công xác ñịnh qua thực nghiệm và vận hành thực tế; thành công
ñược xác ñịnh về mặt y học; ñánh giá của bạn ñời những người có hành vi bạo hành; và thành
công ñược xác ñịnh bởi hệ thống tư pháp hình sự có thể dẫn ñến kết luận khác nhau. Tiêu chí
ñánh giá thành công có thể từ thay ñổi tích cực có giá trị về thống kê, ñến việc xem xét mức ñộ
thiếu chuyển ñổi hành vi, ñến một người ñàn ông có trách nhiệm (Hart, 1988). Các cán bộ ñiều
phối của chương trình Thay thế Bạo lực ño mức ñộ thành công trên một thang liên tục của nhiều
biến số ñịnh tính và ñịnh lượng. Điều quan trọng là phải nhớ rằng mức ñộ thành công ñược ño
bằng những cách rất khác nhau xét trên cách nhìn của người bị bạo hành và cách nhìn của người
ñiều hành nhóm. Ví dụ, một nhân viên tư vấn sẽ xem việc một người ñàn ông trong nhóm người
dừng hành vi ñánh người khác là một thành công; Tuy nhiên, một phụ nữ bị bạo hành vẫn có thể
cảm thấy ñau ñớn và sợ hãi khi người ñàn ông ñó lớn tiếng vớicô, chửi cô, hoặc làm mặt lạnh với
cô, hoặc lái xe một cách nguy hiểm, hoặc có bất kỳ một trong số những hành vi công khai hay
hàm ẩn bạo lực. Các tư vấn viên không sống với khách hàng có hành vi lạm dụng nên không thể
biết ñược. Với cách nhìn ñó, một số tiêu chí dùng ñể ñánh giá kết quả tại ATV là:
a. Chấm dứt hành hung về thể chất
b. Công nhận các hình thức lạm dụng phi thể chất
c. Thay ñổi thái ñộ hay niềm tin
d. Nhận trách nhiệm
e. Bùng phátbạo lực ngắn hơn và nhẹ hơn với quãng thời gian giữa các ñợt bùng phát dài hơn
f. Phát triển của sự ñồng cảm với nạn nhân bị họ lạm dụng
g. Tham gia nhóm thường xuyên
h. Hợp tác trong nhóm và tuân thủ các quy tắc nhóm
i. Định nghĩa lại khái niệm sức mạnh như khả năng ñưa ra lựa chọn, và khả năng
tạo ra sự thay ñổi trong cuộc sống của chính mình mà không ñe dọa người khác
j. Khả năng lấy lại bình tĩnh
k. Nhận ra và công nhận hành vimang tính kiểm soát
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Nó có thể là không thực tế khi mong ñợi một nhóm chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần khoảng hai
giờ có thể cân bằng lại thái ñộ mà hầu hết ñàn ông ñã tạo lên qua một ñời người. Nó có nghĩa là
họ nhận thấy việc họ sử dụng quyền lực và bạo lực là một vấn ñề.Đối với nam giới, giải quyết
các vấn ñề như thế này thách thức họ phải nhìn lại cá nhân mỗi người trong số họ là ai, và phải
làm việc ñó một cách công khai.Điều này liên quan ñến việc họ tự phê phán bản thân mình như
một nhóm xã hội mạnh mẽ.
Tuy nhiên,vẫn có tin tốt. Trong một phần tổng luận về ñiều trị những người có hành vi bạo lực
gia ñình (Davis & Taylor, 1999), có bằng chứng khá nhất quán rằng việc ñiều trị những người có
hành vi bạo hành có kết quả, xét trên nhiều khía cạnh, và tác dụng của ñiều trị là ñáng kể. Qua
bằng chứng y học lâm sàng và qua các trường hợp cụ thể, những kết quả này ñược lặp lại nhiều
lần. Những cán bộ ñiều phối các nhóm ñiều trị, như ñã ñề cập ở trên, nhậnra thành công theo
cách có thể không giống cách nhìn của các cơ quan, tổ chức khác, hoặc cách nhìn của các nạn
nhân bị lạm dụng. Những thay ñổi ñịnh tính tìm thấy trong một môi trường ñiều trị bằng tư vấn
ñược ño bằng những bước nhỏ.

TRƯỜNG HỢP VÍ DỤ
Jaime ñạt ñược những thay ñổi lớn trong hành vi và hệ thống niềm tin của mình khi tham dự các
lớp học ATV. Jaime ñã là thành viên băng ñảng kể từ khi còn nhỏ và phải chịu ñựng hậu quả của
những cuộc chiến trong gia ñình từ khi mới sinh ra. Anh tiếp nối truyền thống bạo lực gia ñình
với vợ và các con của mình. Anhta không muốn tham gia nhóm ñiều trị cho những người ñàn
ông có hành vi bạo hành, nhưng nếu không tham gia thì anh ta sẽ phải ñi tù. Jaime quyết ñịnh sẽ
tận dụng tốt nhất thời gian ñiều trị trong nhóm và ñó là một trong những thay ñổi về chất ñầu
tiên. Sau khi ñược ñiều trị trong vòng 4 ñến 6 tháng, những thay ñổi nhỏ khác xảy ra trong cuộc
trò chuyện vào thời gian ăn tối (tự báo cáo). Vợ Jaime ñã thoải mái bày tỏ việc chị không ñồng ý
với anh ta. Bọn trẻ nhà Jaime nhận thấy rằng: "Mẹ không thích ñiều bố nói," và họ cảm thấy
thoải mái cười về chuyện ñó.
Jaime cho biết vợ anh muốn tham gia một lớp học và rằng anh ấy sẽ ở nhà trông con cho vợ ñi
học. Đây là một sự thay ñổi thái ñộ và hành vi lớn. Jaime nói với nhóm rằng anh chỉ còn 10 buổi
ñiều trị nhóm, nhưng mang ñến lớp một tờ giấytừ vợ anh yêu cầu cán bộ ñiều phối nhóm ñiều trị
xác nhận số buổi ñiều trị chính xác. Cô tính là Jaime còn 12buổi ñiều trị nhóm. Jaime ñã cười
khi anh ñã cho chúng tôi xem tờ giấy nhắn của vợ và cho biết con của anh nói với anh, "Mẹ
không sợ bố nữa rồi."
Khi Jaime chỉ còn ba tuần nữa là hoàn tất chương trình 52 tuần ñiều trị theo lệnh của tòa ,anhñến
buổi ñiều trị nhóm và yêu cầu ñược kể một câu chuyện. Anh cho biết anh tự hào về bản thân
mình vì anh ñã suy nghĩ khác ñi.Anh ñã bất ñồng với một ñồng nghiệp nam tại nơi làm việc vì
cách người ñó nói về phụ nữ.Jaime nói với nhóm, "Tôi nghĩ rằng cách chúng ta nói về phụ nữ
ảnh hưởng ñến cách chúng ta ñối xử với họ." Một quy tắc cơ bản của hầu hết các chương trình
ñiều trị cho người có hành vi lạm dụng là việc coi tính gia trưởng như một nguyên nhân gốc rễ,
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hoặc ít nhất là một nguyên nhân quan trọng dẫn ñến hành vi bạo lực ñối với phụ nữ . Trên cơ sở
ñó, niềm tin của Jaime ñã thay ñổi rất nhiều.
Chúng tôi nhanh chóng nhận thấy công việc của chúng tôi không chỉ mang tính tâm lý-giáo dục,
và những người tham gia các nhóm ñiều trị của chúng tôi không chỉ có những vấn ñề liên quan
ñến tính gia trưởng. Mục tiêu của chúng tôi ñã ñược ñịnh nghĩa lại là tạo ra sự thay ñổi về niềm
tin, thái ñộ, thay ñổi nhận thức, cũng như thay ñổi hành vi. Chúng tôi ñã sử dụng phương
phápcan thiệp mang tính tâm lý-giáo dục, hành vi nhận thức, phương pháp Gestalt, thấu cảm, can
thiệp tâm lý, và bất cứ phương pháp nào khác có thể ñem lại kết quả. Chúng tôi nhận thấy sự can
thiệp của chúng tôi mang tính ñiều trị và sẵn lòng nói rõ như vậy. Việc áp dụng các từ "ñiều trị"
hoặc "trị liệu" trong can thiệp ñối với người có hành vi bạo hành ñã bị buộc tội là không ñúng về
mặt chính trị. Đã từ lâu có ác cảm giữa các cán bộ ñiều phối can thiệp ñồng ñẳng, các chuyên
gia trị liệu ñược cấp giấy phép hành nghề và các nhà vận ñộng ủng hộ nạn nhân bạo hành. Sự ác
cảm này ñang dần ñược thay ñổi.Tư vấn viên ñồng ñẳng phối hợp cùng với các bác sĩ ñiều trị
tâm lý ñang làm tạo ra những kết quả can thiệp tuyệt vời qua việc kết hợp tốt nhất giữa can thiệp
mang tính giáo dục ở cấp ñộ cơ sở, với nâng cao nhận thức giới và các kỹ thuật ñiều trị sáng tạo.
Một chút tranh cãi chính trị về ñiều trị cho người có hành vi bạo hành liên quan ñến tính kết nối.
Kết nối là liên minh dựa trên sự tin tưởng, ñồng cảm, và trung thực ñược tạo ra bởi người ñiều
phối nhóm ñiều trị và ñược chấp nhận bởi các thành viên nhóm.Nó phản ánh chiều sâu của mối
quan hệ và cho phép những cuộc ñối chất có ý nghĩa xảy ra.Nhiều người tin rằng sự kết nối có
nghĩa là ñồng lõa.Kết nối này khôngcần phải có nghĩa là ñồng lõa.
Đối mặt, tranh luận sẽ hiệu quả hơn khi có sự kết nối giữa các thành viên nhóm.Trong thực tế,
những cuộc ñối ñầu có thể trở lên trực tiếp hơn nhờ có sự tin tưởng. Một mục ñích quan trọng
của việc các nhóm ñiều trị ñều ñược ñồng ñiều phối bởi các cặp ñiều phối viên nam-nữ là ñể ñảm
bảo rằng không có sự ñồng lõa. ATV ñã ñược phát triển với niềm tin cơ bản rằng nếu chính
những cán bộ ñiều phối ñiều trị nhóm lạm dụng quyền lực thì các nhóm ñiều trị không thể dạy
những người ñàn ông vốn từng lạm dụng quyền lực cách trân trọng phụ nữ, trở thành người phi
bạo lực về thể chất và tình cảm, biết trân quý quan hệ vợ chồng, và có thể ñánh giá lại vai trò
giới. Đối ñầu một cách tôn trọng không phải là hăm doạ.Ví dụ sau ñây trường hợp cho thấy việc
sử dụng các cuộc ñối ñầu ñiều trị.
TRƯỜNG HỢP VÍ DỤ (ĐỐI MẶT)
Ralph ñã có một lịch sử sử dụng bạo lực với những phụ nữ anh yêu, với bạn bè, và với người lạ.
Anh ñã lạm dụng rượu và ma túy, và ñã dành nhiều thời gian ở trong tù cho hành vihành hung và
lái xe say rượu.Anh nói ngay từ buổi ñiều trị nhóm ñầu tiên rằng anh không muốn có mặt tại
nhóm ñiều trị, và rằng anh sẽ không tìm hiểu bất cứ ñiều gì."Ngu ngốc" là từ tử tế nhất anh ñã sử
dụng ñể mô tả các buổi ñiều trị nhóm hàng tuần.
Thời gian trôi ñi, Ralph bắt ñầu nói về mối quan hệ của anh với phụ nữ, với cha mẹ, và những
công việc anh ñã làm và ñã bỏ. Anh bắt ñầu ñặt câu hỏi về ñộng cơ, hành vi, và niềm tin của
mình, và cố gắng sử dụng chút ít anh ñã học ñược từ nhóm ñiều trị, nhưng sau ñó anh sẽ “làm
hỏng cả".
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Ralph có vấn ñề ñược bộc lộ trong ñiều trị nhóm là việc anh ta không chia sẻ thông tin bản thân,
không nộp lệ phí ñã thoả thuận, và tham dự không ñầy ñủ các buổi ñiều trị.Anhta cũng ñã phát
triển mối liên hệ với nữ cán bộ ñiều phối nhóm của mình và ñã tâm sự một vấn ñề rất cá nhân và
tìm kiếm lời khuyên của cô. Những tiến bộ trong hành vi của Ralf ñược thấy rõ nhấtvào tháng
thứ 10 của chương trình ñiều trị.Anhta duy trì việc làm liên tục, không có hành vi bạo lực trong
quan hệ gia ñình và bên ngoài, tham gia các buổi tư vấn ñều ñặn hơn.Anhcam kết hoàn tham gia
ñủ 10 tuần cuố của chương trình mà không bỏ buổi ñiều trị nào.Rồi tañã phá vỡ cam kết ñó. Nữ
cán bộ ñồng ñiều phối ñã ñối chất anh ta về việc "vi phạm thỏa thuận." Cô cũng nói với anh rằng
cô sẽ báo cáo việc này cho nhân viên quản chế của anh ta và yêu cầu anh ta phải ñiều trị nhóm
thêm ba tháng (như họ ñã thoả thuận khi anh ta cam kết tham gia ñủ muời tuần cuối của chương
trình ñiều trị).
Ralph gọi ñiện cho nữ ñồng ñiều phối nhóm.Anhrất giận dữ và cáo buộc cô ñã phản bội anh
ta.Trong buổi ñiều trị nhóm tuần sau ñó, anh lại nói với cô rằng anh ñã nổi giận và cảm thấy bị
phản bội.Anh ta bỏ ra ngoài ñể lấy lại bình tĩnh, nhưng ñã trở lại với nhóm. Anhnói với nữ ñiều
phối rằng anh luôn luôn phá vỡ các cam kết, và hỏi cô xem cô nghĩ sẽ xảy ñiều gì ra trong 3
tháng tiếp theo.Anhta nói với cô rằng anh ta sẽ không thay ñổi gì cả, sẽ không học ñược ñiều
gì.Anhthừa nhận rằngmìnhquan tâm ñến nữ ñồng ñiều phối và tôn trọng ý kiến của cô, và ñó là
lý do tại sao anh cảm thấy bị phản bội.
Nữ bác sĩ ñiều trị ñã chất vấn anh ta về tầm quan trọng của sự tin tưởng và việcthực hiện cam kết
trong tăng cường các mối quan hệ. Cô giận anh ta và thể hiện cho anh ta biết ñiều ñó.Cô nói với
anh cô cảm thấy bị phản bội.Ralph nói, "Vâng, tôi ñoán cả hai chúng tôi cảm thấy bị phản
bội."Cô nói, "Anh phản bội tôi bằng cách phá vỡ lời hứa của anh.Anh tin rằng tôi ñã phản bội
anh bằng cách giữ lời hứa của tôi."Đến cuối buổi ñiều trị nhóm, Ralph vẫn còn khó chịu, nhưng
anh ta cười, và thậm chí còn cười thành tiếng.
Một ñặc ñiểm ñộc ñáo của chương trình của chúng tôi là kinh nghiệm của các cán bộ ñiều phối
nhóm và quy mô chương trình.Chương trình của chúng tôi vẫn còn nhỏ (bốn nhóm). Điều này
cho phép chúng ta biết rõ những người ñànôngtrong nhóm, và dễ quản lý các hoạt ñộng theo dõi
hơn. Tính liên tục của công việc của chúng tôi ñược hỗ trợ bởi sự liên tục của nhóm cán bộ ñiều
trị. Tôi không tin rằng nhiều chương trình ñã giữ ñược nhân viên ở lại làm việc cùng nhau hơn
một thập kỷ.Nhân viên mới nhất của chúng tôi ñã làm việc với ATV từ 1988.
Nhiều trong số các chương trình ñiều trị nhóm trên toàn tiểu bang phải thay nhân viên ñiều trị
liên tục. Những người ñược ñiều trị theo nhóm có thể không ñược trải nghiệm mối quan hệ lâu
dài với cán bộ ñiều phối nhóm/cán bộ ñiều trị cho chương trình của họ, hoặc phải làm việc với
nhân viên tư vấn mùa vụ. Kinh nghiệm trong lĩnh vực này là một tài sản quý, ñặc biệt khi ñánh
giá mức ñộ nguy hiểm và giải thích các tín hiệu tinh tế trong ngôn ngữ và hành vi.
Các nhóm ñiều trị không giới hạn thời gian và bao gồm cả những người ñàn ôngvừa mới bắt ñầu
chương trình và những người ñã tham gia trong 18 tháng và lâu hơn.Thông thường, khoảng 3050% những người ñànôngtrong nhóm là tham gia tự nguyện (không theo lệnh tòa). Sĩ số nhóm
ñiều trị bị hạn chế. Trong Quận Los Angeles, các nhóm ñiều trịtheo lệnh tòa với một cán bộ ñiều
phối ñược giới hạn tối ña 15 người tham gia. Nếu có thêm một cán bộ ñồng ñiều phối thì giới
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hạn là 20 người tham gia. Về mặt triết lý, ATV không ủng hộ việc ñiều trị nhóm lớn.Chỉ có 1013 người trong mỗi nhóm và mỗi nhóm có hai nhân viên tư vấn/ñiều phối. Nếu nhóm quá lớn,
những người ñàn ông sẽ dễ dàng che giấu bản thân trong nhóm, có quá ít thời gian ñể thực hành
kỹ năng, và quá nhiều người ñể cán bộ tư vấn có thể kết nối hiệu quả và giám sát ñầy ñủ. Sự an
toàn của phụ nữ bị bạo hành là trọng tâm chính của một chương trình ñiều trịcó ñạo ñức cho
người có hành vi bạo hành. Chắc chắn sẽ hiệu quả hơn về chi phí nếu có các nhóm lớn hơn, và
ñối với một số cơ quan, sĩ số nhóm ñiều trị lớn là một biện pháp bảo ñảm tài chính.Nhưng các
nhóm lớn hơn cũng khiến việctheo dõi các thành viên trong nhóm khó khăn hơn, và gây khó
khăn cho việc giám sát vấn ñề an toàn.
Các nhóm ATV không ñồng nhất.Các thành viên khác nhau về ñộ tuổi, dân tộc, sở thích tình
dục, tình trạng kinh tế xã hội, và trình ñộ học vấn.Sự ña dạng trong nhóm cho phép các thành
viên ñể giải quyết các hình thức khác nhau của sự áp bức (phân biệt chủng tộc, kỳ thị tầng lớp xã
hội, chứng sợ ñồng tính), cũng như kỳ thị giới tính. Ví dụ, những người ñàn ông da ñen trong
nhóm ñã có thể nó ñến chuyện bị coi là "kẻ dưới cơ" bởi văn hóa người da trắng trong quan hệ
vớibạn ñời và quyền lực trong các mối quan hệ thân mật của họ. Những người ñàn ông khác
trong nhóm ñã có thể hiểu ñược cả hai hình thức áp bức (phân biệt chủng tộc và phân biệt giới
tính) bằng cách lắng nghe những người ñàn ông da ñen, gốc Tây Ban Nha, và châu Á nói về
thiên lệch văn hóa. Ví dụ, một nhóm ñiều trị họp vào ñêm các bản áncho vụ O.J. Simpson ñược
tuyên. Căng thẳng chủng tộc lên cao ở Los Angeles. David, một nhân viên tín dụng công ñoàn
Mỹ gốc Phi, ñã nói về cách anh cảm thấy khi bạn bè của mình, nhân viên da trắng mà anh ñã làm
việc cùng nhiều năm, tẩy chay anh. Những người ñàn ông trong nhóm ñều ủng hộ thành lời, và
quyết ñịnh họ sẽ viết một lá thư cho biên tập viên của một tờ báo ñịa phương thảo luận về bạo
lực gia ñình và áp bức. Họ cảm thấy mình ñược trao quyền và tặng David món quà của sự ñồng
cảm, mặc dù lá thư không bao giờ ñược công bố.
Sự ñồng cảm là một vấn ñề cốt lõi trong Chương trình Thay thế Bạo lực. Những người ñàn ông
tham gia chương trình ñiều trị dành cho người có hành vibạo hành học cách thông cảm với chính
mình trước khi ñồng cảm với bất cứ ai khác. Họ thường xem mình là nạn nhân. Sự ñồng cảm có
xu hướng lan tỏa tới những người ñàn ông khác trong nhóm của họ, ñến con cái của họ, và cuối
cùng, ñến bạn ñời của họ.
Bản hợp ñồng tham gia chương trình ATV ngắn.Có rất ít quy tắc, và các vấn ñề với mỗi cá nhân
ñược xử lý riêng. Chính sách không ñược tạo ra dựa trênvi phạm hiếm khi xảy ra. Ý tưởng là ñể
tạo gia một môi trường gần với một gia ñình lành mạnh.Những người ñàn ông cảm thấy thoải
mái hơn trong một môi trường cứng nhắc hơn là trong một tình huống không ổn ñịnh, linh hoạt,
và luôn thay ñổi.Một gia ñình lành mạnh là không cứng nhắc, và các sự kiện bất ngờ xảy ra
thường xuyên.Nhóm ATV là họ thực hành sống trong một gia ñình luôn thay ñổi.
Thông tin liên hệ của nạn nhân bạo hànhñược thu thập trong buổi tiếp xúc ñầu tiên. Nạn nhân và
thủ phạm bạo hành cùng ñược mời ñến (nếu họ ñang sống cùng nhau và ñối tác bị lạm dụng cảm
thấy thoải mái), nhưng ñược phỏng vấn riêng. Nếu người vợ không muốn tham dự, cô ñược
phỏng vấn qua ñiện thoại hoặc thư. Thông tin ñầu vào do nạn nhân cung cấp là rất quan trọng.
Nó tạo ra một bối cảnh cho cán bộ ñiều phối, bổ sung thêm thông tin quan trọng về thủ phạm, ñặt
cơ sở cho việc ñánh giá mức ñộ nguy hiểm, phá vỡ sự cô lậpriêng của nạn nhân (vì thông tin nơi
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trú ẩn ñược cung cấp), và tạo ra một liên kết giữa các bà vợ bị lạm dụng và nhóm cán bộ ñiều
phối chương trình ñiều trị dành cho thủ phạm bạo hành. Các thông tin thu ñược trong quá trình
này là có giá trị hơn bất kỳ thông tin thu ñược từ nguồn nào khác thu (ví dụ, ảnh sát hoặc báo
cáo y khoa).
Chúng tôi ñã không có phản hồi tiêu cực hay hành ñộng phê phán nào trên cơ sở thủ tục thu thập
thông tin này. Kết quả của việc này là bạn ñời khách hàng của chúng tôi cảm thấy có thể thoải
mái gọi ñiện cho chúng tôi về các mối lo ngại của họ và chúng tôi ñã có thể giải quyết chúng
trong nhóm ñiều trị.Mỗi năm một lần, ATV cũng tổ chức một buổi dã ngoại hoặc liên hoan vào
kỳ nghỉ, dịp ñó các bà vợ và con của khách hàng ñược mời tham dự. Bởi vì nhiều bà vợ thường
liên lạc với nhóm cán bộ hỗ trợ nên họ thường chọn tham dự. Truyền thống này bắt ñầu hơn 18
năm trước ñây và ñã thành công từ nhiều khía cạnh:
1. Có thể quan sát những người ñàn ông tương tác với bạn ñời và / hoặc con cái của họ
trong một bối cảnh thoải mái và thân mật.
2. Vợ và con cái của người ñược ñiều trị gặp gỡ các cánbộ diều phối một cách thân mật
3. Những người ñàn ông có trách nhiệm tổ chức sự kiện và mang thực phẩm (mua hoặc
chuẩn bị).
4. Các gia ñình xem các cán bộñiều phối nhóm ñiều trị như những người mà họ có thể tin
tưởng và có nhiều khả năng nói chuyện với những cán bộ này khi họ ñangtrongkhủng
hoảng hoặc có những lo ngại.
5. Những người ñàn ông tin rằng họ là những con người trong mắt của bác sĩ ñiều trị bởi các
cán bộ ñiều trị có thể nhìn thấy thế mạnh cũng như ñiểm yếu của họ.
6. Chúng tôi ñã nhận ñược phản hồi rất tích cực từ vợ của khách hàng.

Các cán bộ ñiều trị trong chương trình của chúng tôi cómạng kết nối cộng ñồng và nơi trú ẩn
mạnh. Những kết nối này xuất phát từ việc chúng tôi bắt ñầu bằng chương trình tạm trú cho nạn
nhân bạo hành và niềm tin rằng hoạt ñộng ứng phó phối hợp của cộng ñồng làcan thiệp hiệu quả
nhất ñối bạo lực gia ñình. Khả năng ứng phó có hiệu quả ñược xác ñịnh trên khả năng của một
chương trình biết và tiếp cận ñược các nguồn lực cộng ñồng.Gặp gỡ với các công tố viên thành
phố, thẩm phán, nhân viên cảnh sát, cha xứ, những người ủng hộ quyền trẻ em, những người ủng
hộ phụ nữ bị bạo hành, nhân viên quản chế, ñại diện các cơ quan bảo vệ trẻ em, tạo khả năng can
thiệp các vấn ñề của người có hành vi bạo hành một cách riêng lẻ nhưng trên quan ñiểm toàn
diện. Thành viên của mỗi hệ thống biết và tin tưởng lẫn nhau, và các can thiệp có thể ñược xây
dựng sáng tạo và phù hợp với tình hình cụ thể.
Ví dụ, một trong những người ñàn ông trong chương trình ATV vi phạm "lệnh cấm tiếp xúc" với
vợ mình.Anh ta cũng phá hủy một tài sản của người vợ.Anh ta ñã báo cáo hành ñộng này trong
buổi ñiều trị nhóm.Nếu anh ta không nói, chúng tôi sẽ không biết ñiều ñó vì ñối tác của anh ta ñã
không báo cáo. Chúng tôi yêu cầu anh ta ñến gặp thẩm phán và thừa nhận bằng văn bản về sự
trung thực của của anh ta, việc anh tayêu cầu ñược giúp ñỡ và tiến bộ của anh ta. Mối quan hệ
của chúng tôi với vị thẩm phán ñã ảnh hưởng phản ứng của vị thẩm phấn này với người ñàn
ông.Cô ñưaanh ta vào tình trạng bị quản chế chính thức, tăng thời gian ñiều trị nhóm của anh ta
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sáu tháng, yêu cầu anh ta phải bồi thường, nhưng không bỏ tù anh ta. Nếu ñi tù, anh ta ñã có thể
bị mất việc làm và không thể bồi thường. Theo những người ñàn ông khác trong nhóm, họ sẽ do
dự khi tự báo cáo nếu người ñàn ông này ñi tù. Nam giới trong các nhóm này phải có khả năng
nói một cách trung thực trong nhóm nếu chúng ta muốn bảo vệ bạn ñời của họ.Tất cả mọi người
ñã nhìn thấy hậu quả của khách hàng này là công bằng.
Xây dựng quan hệ nhóm không chỉ là một mục tiêu của các cán bộ tư vấn chương trình; nó cũng
là một mục tiêu cho nhóm mỗi nhóm ñiều trị. Nhóm có thể mở rộng mạng lưới xã hội của một
người ñàn ông, Giải tỏa sự phụ thuộc cảm xúc mà anh ta vốn tập trung vào bạn ñời của mình, và
cung cấp nhiều nguồn thông tin phản hồi. Hầu hết ñàn ông bạo lực cảm thấy tội lỗi và xấu hổ về
sự lạm dụng của họ, và cảm giác này có xu hướng làm leo thang sự giận dữ của họ với vợ/bạn
tình. Một nhóm ñiều trị hiệu quả là nhóm cho phép người ñàn ông tiết lộ những suy nghĩ và hành
vi bạo lực của họ, và chấp nhận những chất vấn giúp họ thay ñổi. Trong một môi trường ủng hộ
sự ñánh giá trung thực hành ñộng của họ, họ giảm thiểu ñược cảm giác xấu hổ. Khi cảm thấy ñỡ
xấu hổ, những người ñàn ông có thể ñối mặt với hành vi lạm dụng của riêng mình, chịu trách
nhiệm về nó, và cảm thấy ñồng cảm với những người mà họ ñã tổn hại.
Trong những năm qua, ñã có những tiến triển trong cách nhìn nhận về các thủ phạm bạo
hành.Không phải tất cả họ chỉ là những người ñàn ông "bình thường" thể hiện thái ñộkỳ thị giới
tính của mình. Dutton mô tả một số thủ phạm bạo hành như những kẻ bị bệnh tâm lý, bị kiểm
soát quá mức, và bất ổn về chu kỳ cảm xúc (Dutton, 1995). Sonkin ñã mô tả những người ñàn
ông bị rối loạn tình cảm (ví dụ như trầm cảm, rối loạn lưỡng cực), và rối loạn nhân cách (nhân
cách ñường biên, tự mãn, chống ñối xã hội) (Sonkin, 1995, xem thêm Holtzworth-Munroe &
Stuart, 1994).
Nội dung của các chương trình can thiệp ñều mang tính tâm lý-giáo dục. Điều này có hàm ý rằng
những người ñàn ông ñã học ñể trở thành kẻ bạo lực và thích kiểm soát và họ có thể học ñể gỡ
bỏ những hành vi xấu ñó. Điều này không có nghĩa là việc ñiều trị không xảy ra trong
nhóm.Việc ñiều trị có tác dụng trong nhóm và phải ñược ñiều trị theo nhóm. Hầu hết các chuyên
gia tư vấn tin rằng trẻ em bị lạm dụng hoặc những người tiếp xúc với bạo lực gia ñình phải chịu
một số ảnh hưởng lâu dài.Trẻ em tá túc tại các trạm tạm lánh thường cần ñược ñiều trị.Hầu hết
các thủ phạm bạo hành ñều là những trẻ em bị bạo hành khi lớn lên.Việc ñiều trị và xử lý vấn ñề
phân biệt giới tính không loại trừ lẫn nhau.Cả hai có thể ñược thực hiện trong ñiều trị nhóm của
một kẻ bạo dành cho thủ phạm bạo hành.
Những người ñàn ông có hành vi bạo hành có thể và ñang thay ñổi khi tham gia hoạt ñộng can
thiệp theo nhóm, nhưng sự thay ñổi của họ không có nghĩa là việc họ ñã ñược chữa lành, nó
giống sự phục hồi hơn. Những người ñàn ông bạo hành mãn tính thường không thay ñổi mà
không trải qua giai ñoạn tái phát.Việc tái phạm thuộc một số dạng là một phần của quá trình này.
TRƯỜNG HỢP VÍ DỤ
Mitch tái phát bạo hành trong chương trình ñiều trị của anh ta, nhưng sau ñó có tiến bộ ñáng kể.
Mitch tham vào chương trình của chúng tôi sau khi anh ta bị bắt và tòa án bắt buộc anh ta
phảiñiều trị vì ñã tấn công người vợ khiến chị chảy máu và bất tỉnh.Anh ta tức giận, cảm thấy hối
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hận, và gần như ngay lập tức ñổ lỗi cho vợ.Anh ta không muốn tham gia chương trình.Mitch là
một người ñàn ông trẻ, cực kỳ cứng nhắc và khó chịu. Anh ñã cởi mở một chút tại một thời
ñiểm, mất nhiều tháng trước khi có thể thực sự nói về những ñêm anh ñá vợ bay vàoxe ô tô. Anh
ta bắt ñầu nhìn ra hành vi kiểm soát của mình ñối với vợ: cách anh ñã nói chuyện với cô ấy
xuống, cau mày nhìn cô, và ñe dọa cô phải im lặng. Một ñêm, anh ñã nói chuyện về cách vợ ñã
ñứng lên ñối mặt với anh ta trong tuần ñó.Anh mỉm cười và cảm thấy nhẹ nhõm.Đó là một khởi
ñầu thực sự cho anh ta bằng nhiều cách.Đây có thể là một trong những lần ñầu tiên anh không
cảm thấy mình là "kẻ xấu."Mitch ñã ñến các buổi ñiều trị nhóm mỗi tuần trong suốt hơn hai năm.
Mitch hiện trở với nhóm ñiều trị, sau ba năm rưỡivới nỗ lực ñầu tiên làm người không bạo
lực.Anh lần này không ñánh vợ. Anh ta ñe dọa cô và cô tin anh.Anh ta bị bắt lại, nhưng anh ñến
tham gia ñiều trị nhóm khác vớicách anh tham gia lần ñầu tiên.Mitch nói với những người
ñànông trong nhóm là lẽ ra anh ñã phải thấy sự tích chứa giận dữ.Vợ anh ñã nhìn thấy, và cô
muốn anh tham gia lại các nhóm ñiều trị.Anhcần ñược ñiều chỉnh lại.Mitch nói rằng anh nghĩ
rằng anh ñã thực sự thay ñổi bởi vì anh ta ñã không tấn công vợ về thể chất.Rồi, anh nhìn cô và
nhìn thấy sự sợ hãi trong khuôn mặt của cô.Anhnói với những người ñànông trong nhóm
rằngbạo lực phi thể chất cũng xấu xa không kém bạo hành, và anh ñã cảm thấy khủng khiếp thế
nào khi làm tổn thương vợ một lần nữa, và phản bội lòng tin của cô.Anhñang cố gắng hết sức
một lần nữa ñể ñiều trị. Đối với Mitch, nhóm ñiều trị là cứu cánh, một nơi an toàn.Anhbiết anh
có thể cần ñiều trị nhóm lúc này lúc khác suốt cuộc ñời của mình.Anhkhông phải là trường hợp
duy nhất.
KẾT LUẬN
Người có hành vi bạo hành không phải là một quần thể ñồng nhất và các dạng bạo hành khác
nhau có thể cầnnhững cách tiếp cận khác nhau. Nhiều người có hành vi bạo hành có thể và ñang
thay ñổi ñáng kể, nhưng không phải tất cả trong số họ ñều thay ñổi, và những thay ñổi mà một
thủ phạm bạo hành có ñược có thể không ñủ cho ñối tác của mình cảm thấy an toàn và hạnh phúc
trong mối quan hệ. Chương trình ñiều trị thủ phạm bạo hành là một phần của phong trào xã hội
lớn hơn nhằm chấm dứt bạo lực và sự ñối xử không công bằng ñối với phụ nữ. Nhưng những
chương trình như vậy chỉ là một phần của một mạng lưới lớn can thiệp rộng lớn hơn. Những
chương trình này không chữa trị triệt ñể căn bệnh. Các chương trình này thành công, và ñiều ñó
giữ nhiều người trong chúng ta tiếp tục làm việc chúng ta ñang làm.Họ là những mắt xích trong
một dây chuyền.Họ giữ chặt và giơ cao niềm hy vọng cho sự thay ñổi.
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