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 چکیده

جسمی بصورت تهدید استفاده عمدی و آگاهانه از قدرت ونیروی عبارت است از  WHOکه به تعریف سازمان  خشونت

یا عملی بر علیه خود ، بر علیه فرد دیگرویا بر علیه گروهی از جامعه که منجر به ایجاد جراحت ، مرگ ، آسیب روحی و 

است و با وجود ی ادوار وجود داشتههایی است که در همهیکی از پدیده  روانی، عقب ماندگی یا فقر ومحرومیت شود

ها وجود دارد. میزان و شدت ایم، هنوز این موضوع در میان خانوادههای زیادی در علم بودهاینکه همه روزه شاهد پیشرفت

ی دیگر متفاوت است. پژوهش حاضر در پی آن است تا خشونت علیه زنان و پیامدهای این پدیده از یک جامعه به جامعه

ه خشونت در جهان و ایران انواع متفاوتی دهد کآن را در ایران و سایر جوامع بررسی کند. نتایج این پژوهش نشان می

های جبران ناپذیری برای شخص و حتی تواند عوارض و آسیبدارد که بیشتر متوجه طنان است و همین مقوله می

 باشد. اطرافیان او به دنبال داشته

 خشونت، زنان، ایران، جهان.  واژگان کلیدی:

 

 مقدمه -1

فرهنگ دارد. توضیح آنکه خشونت در معنای دقیق آن، به هر عملی که به ای است که پیوندی اساسی با خشونت، مقوله

شود؛ چه بسا ویژگی خاص یک فرد آن باشد که ناراحتی و یا آسیب روحی و جسمی طرف مقابل منجر شود، اطالق نمی

احساس  از یک رفتار صحیح، منطقی و عقالیی و یا عملی که در فرهنگ و عرف جامعه، متعارف و طبیعی تلقی شود،



 

بینی شخصی در وی انتظاراتی کاذب ایجاد کند که رنجش روحی و یا حتی جسمی کند؛ به عنوان مثال حس خودبزرگ

در نتیجه، رفتار عادی دیگران را توهین به خود تلقی نماید. بلکه منظور آن است که یک رفتار در عرف و در میان عقال 

توان نتیجه گرفت که مصادیق خشونت در از اینجا می .مقابل گردد ای باشد که سبب یا زمینه آسیب به طرفبه گونه

ر ها، برای تعیین خشونت به کاای ثابت در تمام فرهنگتوان کلیشههای مختلف، کم و بیش متفاوت است و نمیفرهنگ

کند، عدم های اقتصادی همسر میگرفت؛ به عنوان مثال در جوامعی که قانون و فرهنگ مرد را موظف به تأمین هزینه

تواند مصداق خشونت باشد؛ اما در جایی که چنین انتظاری از مرد نیست، عدم حمایت اقتصادی، تیبانی اقتصادی میپش

ها وظیفه متعارف زن و گردد، و یا مراقبت از پدر یا مادر همسر هنگام بیماری، در برخی فرهنگخشونت تلقی نمی

شود، بلکه استنکاف از انجام این عمل، زن شمرده نمی ای پذیرفته شده است که نه تنها مصداق خشونت علیهمسئله

گر جا و در برخی مناطق دیکفایتی اوست، و یا انتظار انجام کار خانگی از زن در برخی مناطق، انتظاری نابهدلیلی بر بی

یک رکشود. و چه بسا در یک منطقه الفاظ تحقیرآمیز و ی عرفی، عملی متعارف و حتی نشاطآور تلقی مییک وظیفه

چنان مورد استفاده قرار گیرد که در همان محل به سبک عادی محاوره تبدیل گردد و مردم از مخاطب شدن به چنین 

ها را در موضوع شخصیت زن، انتظار از زن و حقوق وی مورد تحلیل قرار توان فرهنگشوند. گرچه میالفاظی آزرده نمی

اوت نشست و بسیاری از موارد ناروا در حق زن را برشمرد، اما ناروا ها به قضداد و در مورد انحطاط و یا رشد فرهنگ

های مربوط به شاخص میزان خشونت خانگی علیه نگاهی به گونه .داشتن یک چیز، به معنای خشونت دانستن آن نیست

این رو مواردی از  .انددهد که تنظیم کنندگان طرح به این نکته دقت کافی مبذول نداشتهزنان در طرح مذکور نشان می

چون نظارت بر رفت و آمد به خانه دیگران، اشتغال و فعالیت بیرون از خانه و انجام روابط زناشویی بدون رضایت همسر 

را که به مقتضای اعمال سرپرستی در خانواده در فرهنگ اسالمی و ایرانی، بر عهده مرد گذاشته شده است، از مصادیق 

ی خشونت را د ایران و جهان مورد بررسی قرار داده و حاضر در پی آن است تا مقوله. پژوهش انداعمال خشونت دانسته

 به بیان پیامدهای آن بپردازد. 

 روش انجام پژوهش 1-1



 

آوری اطالعات پرداخته و به روش توصیفی تحلیلی به تجزیه و تحلیل اطالعات ای به جمعپژوهش حاضر به روش کتابخانه

-امون خشونت در ایران و جهان جمع آوری شده و سپس مفهوم خشونت از منظر نظریهاست. ابتدا مطالب پیرپرداخته

آوری شده به بررسی پیامدهای ناشی از خشونت علیه پردازان مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با توجه به مطالب جمع

 است. زنان اشاره شده

 مفاهیم نظری پژوهش -2

 تعریف خشونت 2-1

 اند کرده فعالیت خانوادگی خشونت زمینه در ها سال که پژوهشگری دو(  Gelles and Straus) استراوس و گلز

 پوشیده یتن و قصد یا رفتاری یا)  آشکار نیت و قصد با رفتاری عنوان به را خشونت دو این.  اند داده پدیده این از تعریفی

 همان از بنقل:  1979 ، استراوس و گلز)  اند کرده تعریف دیگر فرد به بدنی آسیب کردن وارد جهت(  درک قابل اما

 خشونت زمینه در که دیگری محقق(  Megaregee)  مکارژی است بوده نظر مد بدنی خشونت تعریف این در(  منبع

 او اشدب می نیز(  روانی های خشونت مخصوصاً)  خشونت دیگر انواع برگیرنده در او تعریف که است معتقد کند می کار

. )  ودش می قربانی فرد مشخص آسیب باعث احتماالً که برد می نام پرخاشگرانه رفتار افراطی شکل عنوان به خشونت از

 های خشونت ، دولتی و اجتماعی ، خانوادگی از اعم ها خشونت انواع میان در(  منبع همان 85:  1981 ، مگارژی

 می خودنمایی جامعه در همچنان فکری و فرهنگی های پیشرفت وجود با که است اجتماعی جدی آسیب یک خانوادگی

 هک میدهد رخ افرادی میان در عموماً و پیوندد می بوقوع خصوصی محیط در که است خشونتی خانوادگی خشونت.  کند

 اعمال ودکانک و زنان علیه آن میزان بیشترین و اند خورده پیوند یکدیگر به قانونی یا خونی ارتباط ، صمیمیت سبب به

 ، واالس و ابوت)  بود مانده پوشیده هفتاد دهه تا هستند مردان خشونت دیده آسیب زنان که واقعیت این.  شود می

1380  :239 ) 

 ایجاد بر افزون ها خشونت این اعمال و ندارد اختصاص خاصی طبقه به و میدهد رخ فرهنگی مختلف سطوح در خشونت

 خانه از فرار موارد افزایش همچون ناپذیری جبران پیامدهای ، اجتماعی و درمانی های هزینه و روحی و جسمی عوارض

 دارد بدنبال را افسردگی چون روحی و روانی های بیماری و کشی همسر ، زنان خودسوزی و خودکشی میزان افزایش –



 

 دمور جسمانی یا جنسی نظر از زن دارد احتمال لحظه هر آنکه از است عبارت بودی زن«  استانکر»  دیدگاه مبنای بر. 

 از بنقل 253:  2002 ، مویر)  دارند می زنان برای معمولی تجربه یک را خشونت استانکر ، گیرد قرار مردان یورش

 عنوان به ما کشور جمله از کشورها اکثر در پدیده این هنوز ، زنان علیه خشونت نامطلوب پیامدهای وجود با(  معظمی

 پنهان و غفلت امر این.  ندارد وجود زنان علیه خشونت یا رفتار سوء از عملیاتی تعریفی و شود نمی شناخته معضل یک

 فرهنگی شرایط با هماهنگ رفتاری عنوان به زن علیه خشونت گاهی حتی.  دهد می افزایش را مهم پدیده این از کاری

 چه هر اما.  است شایع امری جوامع تمام در زنان علیه خشونت پدیده چه اگر.  شود می تلقی شایسته و پسندیده امری ،

 و شتربی زنان علیه خشونت شدت و فراوانی.  باشند تر پایین سطحی در فرهنگی نظر از و تر سنتی ، فقیرتر جوامع

 می قرار اغماض مورد خشونت که ای جامعه در که است طبیعی(  1379 ، زهروی. )  شود می تر افزون آن پیامدهای

 می خشونت اعمال برای مناسب زمینه ایجاد به متهم یا پذیرند می را برخود خشونت اعمال نیز خشونت قربانیان.  گیرد

 و نانز مردان ، ترتیب این به و آیند می حساب به بالقوه مقصرانی گیرند می قرار خشونت مورد که کسانی همه.  شوند

 زمینه راگ و گیرد قرار استفاده مورد اجتماع و خانه در موثر ای وسیله بعنوان تواند می خشونت که کنند می باور کودکان

 ( 40: 1383 ، شهال ، معظمی. )  کنند استفاده خشونت از توانند می همه شد فراهم ای

 رب شدید جسمی آزار در آن بازتاب که شود می خشمی برانگیختن سبب گاه ، آن تداوم به اصرار و آمیز خشونت رفتار

 موجب ناخواسته آمیز خشونت حرکتی با که شود می تحریک چنان فرد شرایط این در است اهمیت بی موضوعی سر

 (. 1380 ، معظمی و آشوری) گردد می خود همسر قتل

   سابقه تاریخی بررسی خشونت علیه زنان در ایران 2-2

در ایران بحث خشونت خانوادگی برای مدتی طوالنی مسکوت گذاشته شده بود و درباره آن بحث نمی شد اما به علت 

 1995توجهی که افراد مختلف در حوزه کاری خود به این پدیده نشان دادند و هم چنین به علت تاکیدی که در اجالس 

دولت ها موظف به از میان بردن یا کاهش آن شدند . هم  پکن بر محور نگران کننده خشونت علیه زنان به وجود آمد و

چنین به سبب آغاز فعالیت های سازمان های غیر دولتی و افزایش خشونت های خانوادگی و مطرح شدن آن از طریق 

به بعد اولین پژوهش های علمی در این حوزه شروع البته در ایران تا چند سال پیش  1375رسانه های عمومی ، از سال 

شونت خانوادگی به مفهوم پدیده ای اجتماعی اصالً مد نظر نبود و بصورت معمول خشونت رفتار نابهنجار فردی در نظر خ



 

گرفته می شد. در سال های اخیر در مورد زنانی که در خانواده از شوهران خود کتک می خورند یک بررسی کیفی انجام 

د ، سعی در شناخت ویژگی های مردان و زنانی داشت که در شد این تحقیق که بر اساس مصاحبه های عمیق انجام ش

چنین رابطه ای قرار دارند ، هم چنین روند شکل گیری خشونت ، طبقه بندی خشونت و تحلیل اطالعات بدست آمده از 

  .( 1383) اعزازی،اهداف این بررسی بود

 ه زنان در غربخشونت علی 2-3

روپاشی شوروی و بلوک شرق، موضوع قاچاق انسان در سطح جهان  ابعادی به ویژه بعد از ف 1990ی از ابتدای  دهه

گسترده یافته، به طوری که امروزه تمام کشورهای اروپایی در امر واردات زن به صورت کاال و کارگر جنسی فعالیت دارند. 

ها کار ها و کلوبانهچنانچه در آلمان ده هزار زن اهل کشورهای چک، لهستان، بلغارستان، برخالف میل خود در میخ

شوند. میزان هزار زن و کودک به اروپای غربی قاچاق می 500کنند و براساس برآوردهای کمیسیون اروپا، ساالنه می

است و در قاچاق مهاجران زن و کودک از اروپای شرقی و مرکزی، پس از باز شدن مرزهای جنگ سرد، بسیار باال رفته

آغاز شد که بعد از فروپاشی حکومتهای کمونیستی در آن منطقه و  90ی اوایل دهه واقع مشکل اصلی قاچاق زنان از

 (. 17: 1396های اقتصادی و سیاسی، برای رسیدن به وضعیت بهتر، جالی وطن کردند)شادمانی، افزایش بحران

. ل افزایش استهای جنسی و تجاوز هر ساله در آن در حای غربی است که خشونتانگلیس یکی از کشورهای پیشرفته

 یی داخلی این کشور، نخستین بولتن آماری مشترک و رسمی دربارهوزارت دادگستری انگلیس و دفتر آمار ملی و اداره

منتشر کردند. براساس این گزارش، هر ساله « نگاهی به خشونت جنسی در انگلستان و ولز»های جنسی را با نام خشونت

گیرند. در فرانسه تعداد قابل توجهی از زنان از سوی همسرانشان تجاوز قرار می هزار زن به طور متوسط مورد 85حدود 

درصد  51دهند که درصد قربانیان خشونت را زنان تشکیل می 95شوند. در این کشور قربانی خشونت و منجر به مرگ می

 (. 22: 1396آنها زنان هستند)شادمانی، 

 نفی خشونت علیه زنان در اسالم 2-4

-خشونت علیه زنان نفی شده است. اسالم به این مسأله در دو بخش خانگی و اجتماعی به صورت مجزا پرداخته در اسالم

 گیرند:است که ذیال مورد بررسی قرار می



 

 الف: خشونت خانگی

 فرماید:در رابطه با صبر و شکیبایی در برابر همسر پیامبر بزرگ اسالم می

ویش صبر و تحمل نماید و از خداوند انتظار پاداش صبر خویش را آگاه باشید هر کس بر خوی زن بداخالق خ -

 دهد. داشته باشد، خداوند پاداش شکرگزاران را به او می

ی ناروا تحمل و شکیبایی ورزد، خداوند او را از آتش آزاد هر کس نسبت به همسرش حتی به شنیدن یک کلمه -

شود و دو صد هزار آن مرد دو صد هزار نیکی نوشته می نماید و برایسازد و بهشت را بر او واجب میو رها می

رود و خداوند در برابر هر مویی که بر ی وی دو صد هزار درجه باال میگردد و مرتبهبدی از او پاک و زدوده می

 نویسد. بدن اوست، عبادت یک سال را می

 در سطح اجتماعب: 

خدا همسرانت را بیوه گرداند که زنانمان »بر )ص( گفت:صفیه یکی از اسرای جنگی مسلمین بود که خطاب به پیام

را بیوه ساختی، و خدا پسرانت را یتیم گرداند که پسرانمان را یتیم ساختی. مسلمانان که تندی او را دیدند، به سوی 

مانان لباشید، مساو رفتند تا او را به سزای عملش برسانند، حضرت)ص( فرمود: مزاحم او نشوید و به او کاری نداشته

 «. نیز چنین کردند و همگی از صبر و بردباری پیامبر)ص( شگفت زده شدند

خواند او را در کنار اصحاب و آمد، فرمانده لشگر را فرا میپیامبر خدا هر گاه جنگی پیش می»امام صادق)ع( فرمود:

ول ی سبیل اهلل و علی مله رسفرمود: به سوی جنگ بروید با بسم اهلل و باهلل و فنشاند، سپس میدر مقابل خود می

اهلل خیانت نکنید، افراط نکنید، مثله نکنید، درختی را قطع نکنید مگر آنکه مجبور شوید، پیرمردان، از کار افتادگان 

 «. و زنان و مردان را نکشید

  خشونت انواع 2-5

 هاشار زیر های بندی دسته به توان ،می خشونت خصوص در شده انجام های پژوهش و ها نظریه به توجه با کلی طور به

 :نمود



 

 سازد می مواجه خطر با را افراد روانی سالمت که شود می اطالق خشنی وگفتار رفتار نوع هر به:  روانی خشونت( الف

 بغال. کرد اشاره دی آزا کردن محدود و طالق به ،تهدید فحاشی تحقیر، و ،اهانت روا نا انتقاد به توان می جمله آن از ،که

 .است روانی خشونت نوع ،از شود می اعمال زنان علیه بر که ها خشونت

 کردن ه،خف گاری کتک ،مانند باشد جسمانی صدمات و رساندن آسیب هدفش که خشونتی نوع هر: فیزیکی خشونت(  ب

 ...غیره و قتل ، ،شکنجه

 هب جنسی صدمه شدن وارد موجب ویا شود منجر او میل خالف بر زن با جنسی رابطه قراری بر به که رفتاری هرنوع(  خ

 بار زمان در جنسی ارتباط و نامطلوب جنسی ارتباط به اجبار ، فحشاء حضوری و تلفنی های مزاحمت ،مانند شود زن

 ماهانه عادت و داری

 عدم ،مانند شود مالی تبعیض و ،آزار دادن قرار فشار تحت موجب که آمیری خشونت رفتار نوع هر:  مالی خشونت( د

 . (1385 ، دیگران و جاللی...)و خانه اثاثیه و وسایل ،فروش خانواده مالی های نیاز تامین

 خشونت تبیین سطوح 2-6

 خانوادگی و فردی سطح 1-2-6

 ردانم.  گیرد می نظر در(  مردان)  افراد روانی نابهنجاری یا بیماری نتیجه را خشن رفتار معموالً فردی سطح در تبیین

 قرار نظر دم نیز افراد خانوادگی پیشینه تبیین نوع این در هستند شخصیتی اختالل دارای با بیمار روانی لحاظ از خشن

 اثر رد زیاد احتمال به بودند خشونت قربانی خود کودکی در که آنان و ، بودند نابسامان خانواده دارای که آنان ، گیرد می

 .شد خواهند ظاهر خشونت عامل یا قربانی نقش در نیز خود خانوادگی زندگی در یادگیری روند

 طبقاتی و اجتماعی وضعیت 2-2-6

 نشت ، ناکامی مانند عواملی بر و کرده(  اجتماعی طبقه)  اجتماعی محیط متوجه را خود نگاه نظری تبیین دیگر سطح

 را اریک بی یا و مناسب کار نداشتن ، نامناسب مسکن.  کند می جلوگیری نظر مد اهداف به یابی دست از که مادی فقر

 سایر از شپی جامعه پایینی طبقات برای شرایط که این به توجه با.  کند می تاکید خشونت بروز در موثر عوامل عنوان به



 

 خشونت های بررسی از انبوهی اما بود خواهد بیشتر طبقه این افراد میان در نیز خشونت نتیجه در دارد وجود طبقات

 یتقوم ، مذهب ، نژاد به تعلق چون عواملی و است جامعه طبقاتی شرایط از فراتر پدیده این حضور که اند کرده مشخص

 .ندارد چندانی تاثیر آن در مختلف فرهنگ یا و

 قدرت نابرابر توزیع و جامعه ساختار طریق از 3-2-6

 و هجامع ساالرانه مرد ساختار توجه را خود نگاه دارد کاربرد فمینیستی های دیدگاه در معموالً که تبیین دیگر سطح

 ردانم و هستیم روبرو مردان و زنان میان قدرت نابرابری با جامعه در که زمانی دیدگاه این در.  میکند آن بر حاکم شرایط

 بازتاب.  کنند می اشغال را جامعه پایینی دست های موقعیت زنان و دارند قرار جامعه در قدرت دارای های موقعیت در

 بازتاب تنها خشونت که داشت توجه باید حال عین در اما شود می ظاهر خشونت شکل به جامعه در قدرت نابرابری

 اعزازی،). کند می عمل نیز موجود قدرت نابرابر روابط داری نگه و حفظ برای عاملی عنوان به بلکه نیست قدرت نابرابری

1380 ) . 

 بحث و بررسی -3

 خانواده در زنان علیه خشونت پیامدهای 3-1

 عواقب ها، خشونت این اما شود؛ نمی مطرح ها رسانه در و ماند می پنهان کالمی و جسمی های خشونت زیاد موارد در

 :دارد متعددی اجتماعی و روانی جسمی،

 آسیب جدی بر روح و روان فرزندان -1

 تآثیرمنفی ها آن زندگی در که بیند می جدی های آسیب عاطفی لحاظ از هستند هاخشونت این شاهد که فرزندانی

 زناشویی زندگی در نیز خود فرزندان این قوی احتمال به برند، می رنج استرس از همواره فرزندان این و داشت خواهد

 شتربی آنان میان در خانه از فرار و بزهکاری مخدر، مواد به اعتیاد افسردگی،. کرد خواهند تولید باز را خشونت این آینده

 ربانیق توانندمی نیز خود هستند خود مادران بر جنسی و جسمی خشونت شاهد که فرزندانی اینکه نهایت در. است شایع

 رندب می رنج عالئمی از اند بوده خانگی خشونت شاهد که هایی بچه اغلب دهد می نشان ها بررسی باشند، هاخشونت این



 

 یا پدر های خشونت شاهد خانه در که دخترانی برند، می رنج آن از فیزیکی یا و جنسی دیده خشونت های بچه که

 هک پسران دیگر، طرف از. پذیرند می را خشونت ندیده، خشونت دختران از بیشتر اند، بوده مادرش علیه خود ناپدری

 .داد خواهد قرار روانی و فیزیکی خشونت مورد را خود زندگی شریک ازداواج از بعد است، بوده خانواده در خشونت شاهد

 نفس عزت کاهش -2

 طبیعی گیرد قرار اعتنای بی مورد نهاد این در همسر نقش در زن حقوق که هنگامی است، اجتماعی نهاد ترین امن خانه

 و حقارت احساس به تبدیل او نفس عزت و خواهدشد، ناامنی و هراس دچار آرامش، و خاطر امنیت جای به زن که است

 انهخ در مدیریتی و تربیتی نقش که را خویش مادری نقش که بود نخواهد قادر هرگز زنی چنین و شود می ارزشی بی

 کند تبدیل گرم محیطی به عاطفی نظر از را خانواده محیط و کند اجرا درستی به است

 کشی خود -3

 برانگیختن در خانوادگی های استْ. درگیری خانوادگی های وخشونت مشاجره کشی خود های وانگیزه علل ترین مهم از 

 از که زنانی گرفته صورت تحقیقات طبق اند، داشته آشکاری نقش مسن افراد و جوان زنان و دختران ، بین در خودکشی

 ودخ خطر و روانی های آسیب معرض در زنان سایر از بیشتر برابر پنج گیرند می قرار خشونت مورد همسرانشان جانب

 شیک خود جوانان میان در سال چند این طی متآسفانه دارند، قرار روانی اختالالت معرض در بیشتر برابر شش و کشی

 مشخص شود، بررسی کارشناسان طرف از درستی به ها خودکشی این های انگیزه و علل اگر و است افتاده اتفاق زیاد

 قت و شود می داشته روا ها آن حق در که است اجتماعی و خانوادگی های خشونت آن، علل ترین مهم که شد خواهد

 .زنند می دست خویش نابودی و خودکشی به کند می ناتوانی و عجز احساس ها خشونت این برابر در ها آن

 جنین بر عوارض  -4

 خطرناک پیامدهای دوران این در زنان علیه خشونت گونه وهر دارد بسزای اهمیت بارداری دوران در فرزند و مادر سالمت 

 های اضطراب و ها استرس که دهد می نشان خصوص این در گرفته صورت تحقیقات دارد، جنین و مادر سالمتی برای

 .دارد مستقیم تأثیر جنین سالمت بر بارداری دوران در مادر



 

 وارضع ترین مهم که دارد پی در زیادی عوارض بلکه نیست، ذکرشد که آنچه به محدود تنها زنان علیه خشونت بنابراین

 احقاق جهت در که های تالش علیرغم متآسفانه است، زنان انسانی و ذاتی کرامت وتوهین تحقیر خانوادگی خشونت

 دوجو زیاد فاصله مطلوب نقطه به رسیدن تا هنوز است، گرفته صورت ایران و جهان در زنان علیه خشونت مهار و حقوق

 . گیرد می قربانی جهان،  این در اجتماعی و خانوادگی های خشونت چنان هم و دارد

 گیرینتیجه

خشونت هرچندپدیده ای تاریخی است لیکن یک پدیده اجتماعی نیز می باشد،اگرچه میزان وشدت آن در کشورها،فرهنگ 

ها و حتی درخرده فرهنگ های گوناگون متفاوت می باشد اما بعنوان یک پدیده چند بعدی هم علت وهم معلول بسیاری 

شود که پیامدهای آن متوجه شخص ایجاد مشکالت زیادی می. خشونت در خانواده موجب از آسیب های اجتماعی است

مورد خشونت واقع شده و اطرافیان اوست. عدم کفایت در مدیریت خانواده، عدم کارایی زن در محیط خانواده و کار، 

ی، دکشدار شدن عزت نفس و پناه آوردن به داروهایی برای رهایی از این احساس و در نهایت افسردگی و اقدام به خوخدشه

توانند در کاهش خشونت نقش زیادی های جمعی میرسانهاز جمله مهمترین پیامدها و عوارض خشونت علیه زنان است. 

های خشونت اشاره کرد که خواه توان به عدم به تصویر کشیدن و نمایش صحنهایفا کنند که از جمله مهمترین آنها می

تواند در کاهش پایبندی به مذهب و اخالق نیز مورد دیگری است که میگذارد. ناخواه بر روح و روان انسان تاثیر می

پسندد و بسیار به رفتار درست با همسران خشونت موثر باشد. با توجه به اینکه دین اسالم جانب اعتدال را در روابط می

 یبند بود. است، الزم است به منظور جلوگیری از هر گونه خشونت، به دین و اخالق اسالمی پاتوصیه کرده
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