رواﻧﯽ ،ﺗﻬﺪﯾﺪی ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺷﯿﺪی
ﺑﺮ ﺧﻼف آن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺻﺮﻓﺎ ﺑﻪ ﻣﻮاردی ﻣﺜﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﭼﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﯿﺎن ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺮدم،
ﮐﺘﮏ ﮐﺎری و اﺛﺎر ﮐﺒﻮدی و زﺧﻢ روی ﺑﺪن از ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ
از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦِ آنﻫﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ اﺳﺖ .ﻋﻮاﻗﺐ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ آﺛﺎری از ﺧﻮد روی ﺗﻦ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻧﻤﯽﮔﺬارد ،در ﺑﺴﯿﺎری
ﻣﻮارد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐ و زﺧﻢﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ وﻋﻤﯿﻖﺗﺮی ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﻪ ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﻧﯿﻮز و روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺸﻮﻧﺖ ،ﺑﯿﺶﺗﺮ از
ﻫﻤﻪ ﺗﺤﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻼﻣﯽ و رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،آﻣﺪه اﺳﺖ «  ۷/۲۵درﺻﺪ از ﮐﻞ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﺎن
اﻋﻼم ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ از اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﺷﻨﺎم ،داد و ﻓﺮﯾﺎد ،ﺑﻬﺎﻧﻪﮔﯿﺮیﻫﺎی ﭘﯽدرﭘﯽ و …اﺳﺖ
ﺑﻮدهاﻧﺪ .رﺗﺒﻪ ﺑﻌﺪ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﻧﻮع دوم اﺳﺖ ﮐﻪ  ۸/۷۳درﺻﺪ از زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ از اول زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک ﺧﻮد ،آن را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﯿﻠﯽزدن ،زدن ﺑﺎ ﻣﺸﺖ ﯾﺎ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮ ،ﻟﮕﺪزدن و …اﺳﺖ .رﺗﺒﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ رﻗﻢ  ۷/۷۲درﺻﺪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از رﺷﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﮑﺮی و
آﻣﻮزﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ از ارﺗﺒﺎطﻫﺎی ﻓﺎﻣﯿﻠﯽ ،دوﺳﺘﺎﻧﻪ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ و اﺷﺘﻌﺎل و اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در
اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ».
در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ راﯾﺞ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺸﻮری از ﯾﮏ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﮑﺎن ﭘﯿﮕﯿﺮی و ﺗﻼش
ﺑﺮای ﺟﺮمﯾﺎﺑﯽ و ﻣﺤﮑﻮﻣﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﮐﻪ در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮارد ﻫﻢ در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺎن ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد ﻣﺸﮑﻼت و
ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد .ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﭼﻨﯿﻦ ﺟﻮاﻣﻌﯽ در ﺑﯿﺶﺗﺮ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ و ﯾﺎ در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺷﺎﻫﺪی ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﯾﺎ اﮔﺮ ﻫﻢ ﺷﺎﻫﺪی وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﻨﺖﻫﺎی راﯾﺞ ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﺳﮑﻮت و ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪن در راﺑﻄﻪ ﺗﻮام ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺷﺪه ﮐﻪ« ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﯿﺰان ﺗﺠﺮﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﺮای زﻧﺎن درﮔﯿﺮ در
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  ۲/۶۴ﺑﺎر اﺳﺖ» .در اﻧﺘﻬﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ آورده ﺷﺪه« ﺑﺮاﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی روانﺷﻨﺎﺳﯽ ،ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ و
ﮐﻼﻣﯽ ﺑﯿﺶ از ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺑﺮ روح زﻧﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﯽﮔﺬارد و ﻻﯾﻪﻫﺎی ﻋﻤﯿﻖ و ﺣﺴﺎسﺗﺮ درون آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﮐﻪ ﮐﻢﺗﺮ ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ ﻣﯽآﯾﺪ و ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﻮارد ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽﺷﻮد».
ﺗﻮﻫﯿﻦ ،اﻓﺘﺮا ،ﻗﻄﻊ راﺑﻄﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﺤﺪودﯾﺖ در آن ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،زدن ﺑﺮﭼﺴﺐﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ از اﯾﻦ دﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻨﺰوی ﺷﺪن ﻓﺮد ﺷﺪه و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را از او ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻻزم از
ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد و ﻧﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از او ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﺎه ﺗﺎ ﻣﺮز ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﮐﺸﯽ و ﯾﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ آن ﺟﻠﻮ
ﻣﯽرود .ﺧﻮدﮐﺸﯽ زﻧﺎن در ﺳﺎلﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻨﺎﺑﺮ آﻣﺎرﻫﺎی اراﺋﻪﺷﺪه رﺷﺪ ﭼﺸﻢﮔﯿﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﮕﯽ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﺗﺒﻌﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،آﺛﺎر آن را در ﺑﯿﺶﺗﺮ
ﻣﻮاﻗﻊ ﺗﺎ آﺧﺮ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ آن در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ دوﻟﺖﻫﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راهﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ اﺳﺖ .ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻠﯽ و در
ﮐﻠﯿﻪ اﺷﮑﺎل آن ،ﺟﺪا از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮدی ،ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﯿﺰ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﯽﮔﺬارد .ﻓﺮدی ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻮرد ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﻬﺮهوری ﻻزم ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﯿﺰ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ .ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻼوری ،ﻣﻌﺎون رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری
دوﻟﺖ در ﻧﺸﺴﺖ روﺳﺎی داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ در اﺳﻔﻨﺪ  ۴۹۳۱ﮔﻔﺖ «:ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن در  ۴۱ﻣﺤﻮر ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ذیرﺑﻂ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺧﻮد
را در دو و ﻧﯿﻢ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ دوﻟﺖ ﯾﺎزدﻫﻢ ﺑﺎ ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ ،ارﺗﻘﺎ ﺳﻄﺢ داﻧﺶ و ﺛﺒﺎت ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎﻫﺶ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﺣﺎل اﺟﺮا دارد» .او در اداﻣﻪ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ زﻧﺎن و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﻄﺮ آﺳﯿﺐﻫﺎی
ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻗﺮار دارﻧﺪ .اﺣﺴﺎس ﻓﻘﺪان اﻣﻨﯿﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده و اﺟﺘﻤﺎع از ﺟﻤﻠﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﯾﺮان ﺑﻪ آن اﺷﺎره و
ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد.
از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﮐﻼﻣﯽ و رواﻧﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده روی ﻣﯽدﻫﺪ ،ﺷﻬﯿﻨﺪﺧﺖ ﻣﻼوردی راه اﻧﺪازی“ ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ ﺳﻼﻣﺖ
ﺧﺎﻧﻮاده ”را از ﺟﻤﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﮔﺴﺘﺮش آن را ﺿﺮوری ﻣﯽداﻧﺪ .وی در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد «:راهاﻧﺪازی ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ
ﺳﻼﻣﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ،ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن و ﻣﺮدان ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺮﮔﺰاری دورهﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺸﺎوره ﺑﺮای
ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ،راهاﻧﺪازی ﮐﺎرﮔﺮوه ﺳﻼﻣﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﻌﺎوﻧﺖ زﻧﺎن ،ﺗﺪوﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﻠﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ،
ﭘﯿﮕﯿﺮی ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺳﻨﺪ ﻣﻠﯽ اﻣﻨﯿﺖ زﻧﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن در رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻣﻀﺎء ﺗﻔﺎﻫﻢﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ وزارت ﻋﻠﻮم و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ روان
داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن را از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری در اﻣﻮر زﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده اﺳﺖ».

ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﻫﺮ ﺟﺎی دﯾﮕﺮی در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺗﺒﻌﺎت
اﺻﻠﯽ آن ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن اﺳﺖ .در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦِ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن ،ﻣﺸﮑﻼت ﮔﺴﺘﺮدهی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﯾﮑﯽ
از ﺗﺒﻌﺎت اﺻﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ،اﻧﺰوای زﻧﺎن و از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ آﻧﺎن اﺳﺖ .ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮔﺴﺴﺖ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ آﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ،ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻋﺘﯿﺎد،
دوری از ﺟﺎﻣﻌﻪ ،اﻧﺰوا و …از ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﻣﺮوزه ﺧﺸﻮﻧﺖ رواﻧﯽ و ﮐﻼﻣﯽ ﯾﮑﯽ از ﭘﯿﭽﯿﺪهﺗﺮﯾﻦ و ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮﯾﻦ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﯽ ﺳﻼﻣﺖ زﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
اﺛﺒﺎت ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺑﺮ ﺧﻼف ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺗﻼش ﺑﺮای
اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ آﻣﻮزش و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدان و زﻧﺎن در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﺨﺮب آن ﺑﺮ ﻓﺮد آزاردﯾﺪه،
از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺶﺗﺮ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﻦ اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺎﺷﺪ.

