
 

  آگاهي سازي درباره خشونت عليه زنان ::. .::

 
  آذر؛ چهارم 

  زنان هيمبارزه با خشونت عل يالمللنيروز ب

  مقابله با خشونت عليه زنان
هريك از افراد جامعه در مقابل خشونت مسوول هستند. افزايش تحصيالت 
صالح قوانين و تالش براي ارتقاي فرهنگ جامعه در  صادي، ا و يا قدرت اقت

توانند به نوبه اين زمينه ضــرورت دارند. با اين حال هريك از افراد جامعه مي
ــند. راه ــته باش تواند در كارهاي زير ميخود در اين اقدام اجتماعي نقش داش

كاهش خشــونت خانگي موثر باشــند. ســعي كنيد با اجرا و يا ترويج آنها در 
  اين راه موثر باشيد:

  
 نكنيم سكوت خشونت ديدن مقابل تا حد امكان در. 
 ـــراغ به قد محلي نانفوذ با افراد س تا از  ها براي كنترل ربرويم  ت آن

 .خشونت استفاده كنيم
 را آنها كنندمي مشـاركت خشـونت بروز درها هخانواد درصـورتيكه 

 نكوهش كنيم. و داده قرار مورد شماتت
 آميز دارد را متوجه رفتارش بكنيد. تا حد امكان فردي كه رفتار خشونت
  ـــونت ديده آموزش بدهيم با پليس، اورژانس اجتماعي و يا به فرد خش

 پزشكي قانوني تماس بگيرد.
 .مهارتهاي زندگي مثل كنترل خشم و  ارتباط بين فردي را ياد بگيريم 
 ها را با پيامدهاي خشونت بر كودكان و زنان آشنا كنيم.خانواده 
 قي و اشتباه در زمينه خشونت را اصالح كنيم.باورهاي غيرمنط 
  ـــتان و اطرافيان قابل اعتماد كمك بگيريد و در صـــورت نياز با از دوس

  مشاور و متخصص در اين باره مشورت كنيد.

  خشونت عليه زنان
خشـــونت از هر نوعي آن رفتاري ناشـــايســـت و غير قابل پذيرش اســـت. به 

ـــونت عليه كودكان و يا زنان به  ـــوص وقتي خش كار مي رود اهميت و خص
ــتري را ايجاد مي ــيت بيش ــاس ــونت عليه زنان به معني هر عمل كند. احس خش

شونت سمي، خ سيب زدن يا رنجاندن ج ست كه به آ سيت ا آميز مبتني بر جن
خشونت هميشه شود يا ممكن است كه منجر شود. جنسي يا رواني منجر مي

توجهي و غفلت يشــود بلكه، به هر شــكل ببا پرخاشــگري رفتاري ديده نمي
تواند به آســـيب رواني، جســـماني و رواني فرد مقابل بروز پيدا ميكند كه مي

  منجر شود. 
ــميتواند به شـــكل خشـــونت عليه زنان مي      (خشـــونتي كه منجر به  جس

(آزار و تحقير جنســـي به نحوي كه كرامت  جنســيآســـيب بدني شـــود)؛ 
ساني فرد مورد تعرض قرار بگيرد)؛ خشونت  صان شكالت  ادياقت (ايجاد م

ـــونت  مالي براي فرد مقابل به صـــورت تعمدي و با وجود تمكن مالي)؛ خش
(كالم و يا رفتاري كه موجب توهين، تحقير و يا تمســخر فرد گردد)  رواني

ـــونت ـــورت گيرد. همه انواع اين خش تواند از جانب افراد مختلف ها ميص
شود. اعضاي خانواده، دوستان، اقدام و يا اف راد ناآشنا و غريبه مرتكب انجام 

شود. خشونت عليه فرد مي سطوح خشونت توجه  شوند و الزم است به همه 
با  له  قاب يد براي م با ـــونت قرار دارند و زن و مرد  همه افراد در معرض خش

  خشونت عليه زنان آماده باشند.
 

  ارتباط با ما:
  پرديس مركزي دانشگاه شريف، جنب ساختمان شهيد رضايي

  66022709/66164862شماره تماس : 
Website: http://moshaver.sharif.ir 
E-Mail: moshaver@stu.sharif.ir 

Telegram: @sharif_counseling_center


