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 چکیده
از جملۀ جرایمی است که امنیت زنان شاغل را به خطر زنان در محیط کار علیه آزار جنسی 

آورد. زنان معموالً به دلیل ترس از باری برای زنان به بار می زد و پیامدهای زیاناندامی

آبرویی و انزوا درمقابل این جرایم سکوت  دادن شغل، بی های ناروا، ازدستدریافت برچسب

کنند محیط کار خود را عوض کنند و در بدترین وجه کنند و در بهترین حالت سعی میمی

 های مجرمان گردند. تهممکن است تسلیم خواس

های با استفاده از مصاحبه کردیمسعی  است کیفی یحاضر که مبتنی بر تحقیق ۀمقالدر 

های مجرمان، قربانیان آزار جنسی و به سه عنصر ویژگی عمیق با زنان شاغل در شهر تهران،

لیس زن را در ادامه نیز نقش پ. ها بپردازیمهای وقوع آزار جنسی و کمبود نظارت بر آن محیط

 ایم. ها بررسی کردهدر کشف جرایم خاموش علیه زنان و پیشگیری از آن

ساله در 32تا  71شاغل زن  27های عمیق با اساس مصاحبهرهای این تحقیق ب یافته

  دست آمده است.ه شهر تهران ب

، قربانیان آزار جنسی عمدتاً زنان جوان دهدهای کیفی نشان مینتایج حاصل از بررسی

ای هستند که ازسوی رؤسا و مردان دارای قدرت و منزلت باالتر مورد آزار حت سلطهو ت

های خصوصی فاقد نظارت و کنترل مورد آزار شوند. آنان عمدتاً در بخشجنسی واقع می

های شکایات قانونی اند. حضور پلیس زن و حمایت از زنان شاغل و اصالح رویه واقع شده

 ی کاهش آزار جنسی و ایجاد امنیت در محیط کار باشد.های مهمی برا تواند گاممی

 امنیت اجتماعی، مجرمان باانگیزه، زنان تحت سلطه، پلیس زن.آزار جنسی،  واژگان کلیدی:
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 مقدمه

کنند که از آن دهد که زنان غالباً طیفی از جرایم را بیشتر تجربه میتحقیقات مختلف نشان می

(. تجربۀ آزارهای جنسی 1521و همکاران،  بیلتونه کرد )توان به آزارهای جنسی اشار جمله می

کند، گذاری میهای خصوصی نامها را مزاحمت( آن1525های خانگی، که استانکو ) و خشونت

بخشی از تجربۀ زندگی زنان است که مبین فروتری، سرکوب و نوعی کنترل اجتماعی است. 

ها را دربارۀ  تواند تصور آناست که میای جدی اندازه ترس از آزارهای جنسی برای زنان به

(. ترس از آزارهای 1322مکان، زمان و ارتباطات اجتماعی تغییر دهد )صادقی و میرحسینی، 

کند که مردان بر فضاهای عمومی غلبه دارند. جنسی دائماً این مسئله را برای زنان یادآوری می

ها که تحرک اجتماعی آن طوری هشود، بخشونت و آزارهای جنسی موجب بازدارندگی زنان می

تر است، های عمومی رایجسازد. آزار جنسی در مکانشدت محدود می را در سپهرهای عمومی به

های کاری واقعیت متفاوت اجتماعی و مکانی را گونه جرایم در محیطکه تهدید دائم این طوری به

پذیرند، زیرا ای جنسی بسیار آسیباست. آنان دربرابر وقایعی چون آزارهبرای زنان ایجاد کرده 

 پذیر نیست. بینی وجه برای ایشان پیش هیچ ها، به نتیجۀ چنین رفتارهایی و مواجهه با آن

سکوت زنان دربرابر آزارهای جنسی، به دلیل شرم، ترس از سرزنش و عدم حمایت نهادهای 

قدرتی را رت و بیاجتماعی است. این پدیدۀ عمدتاً جمعی مبین وضعیتی است که مناسبات قد

گوید، یک ویژگی ( می7332طور که بومیلر )قدرتی زنان همانگذارد. البته بیبه نمایش می

اجتماعی است که در جامعه برساخت شده است. این مفهوم  -فردی نیست، بلکه امری ارتباطی

 های عمومی و خصوصی زنان را در موضع تهدید، ضعف و ترس قرار  که مردان در محیط

شود که ما بتوانیم تأثیر متغیرهایی چون جنسیت، قدرت و کنترل را در دهند، باعث میمی

تواند ابعاد ها وارد کنیم. بنابراین، مطالعۀ آزار جنسی علیه زنان نه تنها میگونه آسیبتحلیل این

ای هتواند باعث شود با ترغیب و همکاری گروهاین پدیده را بیش از پیش آشکار سازد، بلکه می

 ها، اقدامات جدی انجام شود.  پدیده ربط و تأکید بر عاملیت زنان در مقابله با این ذی

 

 بیان مسئله

ای را به خود اختصاص  امروزه جمعیت زنان شاغل در دو بخش عمومی و خصوصی روند فزاینده

 ، احساسشودمیاشتغال زنان مطرح  ۀحوزدر  از مسائل جدی که یکی. بنابراین، است داده

های شدن، مشکالت جدی و خسارت که در صورت مخدوش استامنیت در محیط کار 

 ند.کی برای زنان شاغل ایجاد میناپذیر جبران
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وکیف آزار جنسی در سراسر جهان اطالعات دقیقی وجود ندارد،  اگرچه درخصوص کم

ستند، زنان که در استخدام ه درصد 51است که  بررسی اخیر انجمن صنعتی غرب نشان داده»

های لفظی نسبت به زنان گویی متلک های جسمی و استفادهند که شامل سوءا قربانی توجه مردان

 .(12: 1323 )فیگز،« باشدمی

 هایرواج آزار جنسی در محیط ،است در ایران انجام گرفته 1325که در سال  نیز در پژوهشی

ین مسئله زنان بسیاری را درگیر دهد که احتماالً در ایران نیز اکاری و مصادیق آن نشان می

ای دربارۀ آزار جنسی علیه زنان شاغل صادقی و رجب الریجانی نیز در مطالعه .است دهکرخود 

دریافتند که آزار جنسی علیه زنان موجب احساس ناامنی، مشکالت روانی، مشکالت خانوادگی 

سازی انزوا و محدود ۀینتواند زم ترس از آزارهای جنسی میگردد.  و مسائل عدیدۀ دیگری می

شوند نیز میبعضاً دچار اختالل در رفتارهای اجتماعی  و زنان قربانی سازد زنان را فراهم

 (.1325الریجانی، )صادقی و رجب

زنان جوان  اًیعنی زنان و عمدت ،پذیر جامعه قشر آسیبکه آزار جنسی در محیط کار، آنجا از

و  ها برجای بگذارد رات منفی بر آینده و زندگی آنتواند تأثیمی ،سازدرا درگیر خود می

دادن  های دیگر جامعه را هم با چالش مواجه کند. بنابراین، لزوم مشارکت پلیس و آگاهی بخش

رتبه در محیط کار  و پیشگیری از چنین جرایم پنهانی که عمدتاً ازسوی رؤسا و کارمندان عالی

اما بیان این نکته ضروری است که بدون ایجاد شود. شدت احساس می پیوندد، بهبه وقوع می

اعتماد در زنان شاغل و جلب اعتماد و همکاری آنان، ایجاد امنیت در محیط کار غیرممکن 

کنند سعی میجا، های بیها و تفکرات نادرست و سرزنشدلیل کلیشهاست. زیرا زنان شاغل به 

گرفتن آزار  کردن صورت مسئله و نادیده پاکدر این صورت، با این مسائل را پوشیده نگه دارند. 

 با تهدید مواجه روز امنیت آن  بهز بلکه رو شود،یجنسی نه تنها سالمت محیط کار حفظ نم

هایی که آزار تحقیق حاضر باتوجه به اهمیت این مسئله، سعی در شناسایی محیط. شودمی

براین، به  این پدیده دارد. عالوهپیوندد، مجرمان آزار جنسی و قربانیان  جنسی در آن به وقوع می

ها در حفظ امنیت  نقش پلیس زن در جایگاه حراست در محیط کار و چگونگی عملکرد آن

 شود.اجتماعی زنان شاغل پرداخته می

 

 تعریف مفهوم آزار جنسي

تواند اشکال متنوعی به خود بگیرد. شود و میآزار جنسی طیف وسیعی از رفتارها را شامل می

نوعی مضمون جنسی داشته باشد و بدون رضایت  گاه، لفظ و تقاضای ایجاد رابطه که بهنوع ن هر
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شدن، تهدید، آزار و شیءوارگی  ها را در وضعیت حقارت، مرعوبها تحمیل گردد و آنزنان بر آن

 تواند آزار جنسی تلقی شود.قرار دهد می

یسش به مسدودشدن راه ئهای جنسی روقتی خودداری زن از پذیرفتن درخواستبنابراین، 

مورد مزاحمت جنسی قرار  ،واقع در ،شودارتقای شغلی، تنزل مقام یا اخراج او از کار منجر می

 .(1321)قندهاری،  گرفته است

 

 پیشینۀ تحقیق

 و موجودپژوهش  دو ،است نشده انجام خصوص دراین های زیادیچه در ایران پژوهشاگر

 .استهای این پژوهش یافته ییدی برأیگر تهای ددر کشورشده  انجاممطالعات 

« مزاحمت جنسی در محیط کار»نامه با عنوان  استفاده از پرسشبا ی و با روش کمّ پژوهشی

حال آنکه مردان  ،است آزار جنسی با افزایش سن کاهش پیدا کردهدهد  که نشان می انجام شده

از زن قرار  ستی باالترن در پُاکثر مزاحما اند.به باال قرار داشته 33دهنده بیشتر در سنین آزار

 )قندهاری، انداستفاده کرده اند و از این تفوق شغلی در جهت توجیه یا تسهیل رفتار خودداشته

1325 :133-55). 

 است، زن شاغل در شهر تهران انجام گرفته 33که با روش کیفی در میان  در پژوهشی دیگر

رجب  وفسایی )صادقی اند کردهآزار جنسی شناسایی  ثر برؤم نابرابری را عاملپاسخگویان 

 .(1325ی، الریجان

این به  اند، کردهنامه استفاده  پرسشابزار ی و های خارجی نیز که عمدتاً از روش کمّپژوهش

اقتصادی باال صورت  –سوی مردان با پایگاه اجتماعی اند که آزار جنسی عمدتاً از نتیجه رسیده

 1،والاراگ؛ 173: 7332 ح،؛ به نقل از نوا1528 ،؛ والبی1522، شفلد؛ 1521 ،راسلگیرد ) می

  .(7333و همکاران،  7به نقل از اوکونل 1523، نومکین ؛1551

 

 مالحظات نظری

تر، به افزایش افزایش میزان آزارهای جنسی به عوامل متعددی بستگی دارد، ولی از همه مهم

است.  لحاظ سنتی کامالً مردانه تلقی شده هگردد که بهای کاری برمیحضور زنان در محیط

________________________________________________________ 
1. Aggarwal 

2. O’Connel 
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مدلی برای تبیین و توضیح آزارهای جنسی پیشنهاد کردند  1527و همکاران در سال  تنگری

 اجتماعی اشاره کرد.   -توان به مدل بیولوژیکی، سازمانی و فرهنگیکه از آن جمله می

 گردد.ایز قوی جنسی برمیکند که رفتار جنسی در محیط کار به غرمدل بیولوژیکی  فرض می -

هایی را برای خشونت جنسی فراهم مدل سازمانی بر این باور است که محیط کار فرصت -

های رسمی در سازمان است و غالباً کند که ناشی از نقشکند. این مدل بر قدرتی تأکید می می

 اند. دار آن مردان عهده

شود که در آن مردان گروه  میهای مردساالری ناشی اجتماعی از نظریه -مدل فرهنگی -

 (.1527شوند )تنگری، مسلط تلقی می

بودن تحقیق از ادبیات نظری  مطالعات کیفی معموالً به دلیل اکتشافی درگفتنی است 

یند تحقیق و از درون آندارد، بلکه در فر شود و فرضیات خاصی وجودخاصی پیروی نمی

فرضیات خاص و مشخص در  فقدان لبتها کرد. توان به فرضیاتی دست پیداها میمصاحبه

در این مقاله نویسندگان  .یستن ها و رویکردهای نظریدیدگاهابتدای تحقیق به معنای فقدان 

های تحقیقی  های نظری متفاوت بر دغدغهاند، اما یقیناً دیدگاهاز نظریۀ خاصی پیروی نکرده

در تجزیه و تحلیل پردازیم که یی میهارو، در ادامه به دیدگاه ها تأثیر گذاشته است. ازاینآن

 اند. قرار گرفتهتحقیق  ۀها مرجع استناد و پشتوانداده

 

 و آزارهای جنسي 2باورانه رویکردهای زن

است. یکی از  7گرا باوران ریشه های زنعنوان قربانیان جرایم، بیشتر مدیون تالش توجه به زنان به

ها، آزار جنسی رفتاری عمدی است . از نظر آنسؤاالت اصلی این افراد درباب آزار جنسی است

واقع، آزار جنسی روش  شود تا مردانگی خود را نشان دهند. در که توسط مردان انتخاب می

ها برای تسلط و کنترل است و این امر به مناسبات رایج درون جامعه مرتبط است. از دیدگاه  آن

مردان و مقاومت زنان درک شود. این  گرا، آزار جنسی باید در بستر قدرت باوران ریشه زن

های خانگی و آزار جنسی علیه زنان مشارکت زیادی ساختن خشونت جنبش در فهم و مرئی

را درقالب ها بر این مطلب که تمام مردان قدرت همانندی دارند و آن است، اما تأکید آن داشته

باوری است که بر  دۀ نوعی ذاتدهن کنند، نشان آمیز بر زندگی زنان تحمیل می رفتارهای خشونت

 ها از این زاویه نقدپذیر است.کند و نظر آنای میان زنان و مردان تأکید می های ریشهتفاوت

________________________________________________________ 
1. Feminist 

2. Radical 
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 های روزمره نظریۀ فعالیت

گرایی سه عامل ازجمله  های روزمره، ارتکاب جرم نتیجۀ تقارب و همبراساس نظریۀ فعالیت

ارت است. مجرم باانگیزه کسی است که آماده، مصمم و مجرم باانگیزه، اهداف مناسب و نبود نظ

فاقد جهت که  این پذیر را به دام اندازد. در بحث آزار جنسی زنان از قادر است تا اهداف آسیب

توانند اهداف مناسبی تلقی شوند.  گیرند، میهای نابرابر قرار می اند و در موقعیتقدرت ساختاری

هد فقدان نظارت و مراقبت زمینۀ وقوع جرم را برای د ازطرفی، تحقیقات مختلف نشان می

فرض، پلیس، کارمندان،  (. به33: 1555کاستر و همکاران،  سازد )دی مجرمان باانگیزه مهیا می

( 7337بنابر نظر فلسون ) شوند. نگهبانان، رؤسا و والدین جزء مراقبان و ناظران محسوب می

تواند جلوی ارتکاب  دهند، میرم را تشکیل میگانه، که مثلث وقوع ج حذف هریک از عوامل سه

 جرم را بگیرد.

 

 سازان مخفي آسیب

هایی باشند که توانند ماسک هایی چون ثروت، قدرت، مقام و حتی منزلت اجتماعی میویژگی

زنند و با ظرافت خاصی  می راحتی دست به ارتکاب جرم  ها بهای از بزهکاران زیر پوشش آنعده

در بررسی جرایم ( 1513) گریزند. کمااینکه ادوین ساترلند قانون می از نظارت و عقوبت

 گونه افراد با استفاده از قدرت و ثروت خود کند که اینسفیدان به این مطلب اشاره می یقه

(. اما گاهی 718: 1325توانند بر اعمال بزهکارانۀ خود سرپوش بگذارند )سلیمی و داوری، می

توجهی جامعه به ظلمی است که به  عجز قربانی از ابراز واقعیت یا بی ها به سبب ماندن این مخفی

کند یا  ها را عادی تلقی می دیدن آن رود. مثل قربانیانی که فرهنگ جامعه آسیب او رفته یا می

داند یا اینکه فرد به دلیل حفظ آبرو یا جلوگیری از حتی خود قربانی را در وقوع جرم مقصر می

 (.715: 1325شود )سلیمی و داوری، کایت به مقامات منع میهای بعدی از شآسیب

که بسیاری از قربانیان آزار جنسی ازسوی رؤسا و مدیران خود تحت آزار قرار  آنجا از

براین،  شود. عالوهسفیدان محسوب می توان گفت که آزار جنسی از جرایم یقه اند، می گرفته

کردن این مسئله دارند، پس  عه سعی در پنهانهای حاکم بر جامقربانیان نیز به دلیل نگرش

 دیدگان آن با دشواری بسیاری همراه است. کشف این نوع جرایم و شناسایی بزه
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 شناسي روش

های نوظهور، محققان را با  گوید، تغییرات سریع اجتماعی و پدیدهطور که گیرتز می همان

های قیاسی، شناسی ه دیگر روشک سازدهای جدیدی مواجه میهای اجتماعی و دیدگاهزمینه

واسطۀ  ها دربرابر شواهد تجربی، به ها و فرضیات تحقیق از الگوهای نظری و آزمون آناستخراج سؤال

وادار به  ایرو، تحقیق اجتماعی به شکل فزاینده گوناگونی موضوعات، دیگر پاسخگو نیست. ازاین

 (.13: 1322به نقل از فلیک،  1523های استقرایی شده است )گیرتز،  استفاده از استراتژی

های اجتماعی است، روش  برانگیز و با پیچیدگی در زمینۀ آزار جنسی که موضوعی حساسیت

 دهد. تری را در اختیار محققان قرار می تر و گسترده کیفی اطالعات عمیق

 

 گیری جمعیت و نمونه

سال قرار  32تا  71بین ها  سنی آن ۀکه محدود اند این پژوهش زنان شاغل شهر تهران جمعیت

رفته که معموالً گروه سنی جوان بیشتر گانتخاب این گروه سنی با این فرض صورت . دارد

زن  27های عمیق با  های این تحقیق براساس مصاحبه داده درمعرض آزار جنسی قرار دارند.

انواع  دست آمده است و سعی شده تا هطور هدفمند انتخاب شدند ب که بهتهران  شاغل در شهر

در میان پاسخگویان وجود داشته باشد. در ابتدا  ، تحصیالت، شغل و درآمد تا حد امکانینسن

بستگی به شود و  تعداد و حجم نمونه نامشخص است، زیرا حجم نمونه در میدان مشخص می

روش کیفی به معنای  گیری درنمونه د. باید گفت با اینکهها دارپذیری داده سطح اشباع

 است.مخصوص به خود  ۀدارای اصول و راهنمای انتخاب نمون، ی کمّی نیستگیر نمونه

ای در اختیار جانبه  اطالعات کامل و همهشود  باعث میاین اصول  نکردن رعایت که طوری به

 .دگیرمحقق قرار ن

 

 های تحقیق پرسش

در محیط در این پژوهش که با هدف بررسی امنیت زنان شاغل و با تأکید بر آزار جنسی آنان 

 کار صورت گرفته است، محققان درصدد پاسخگویی به این سؤاالت هستند:

 قربانیان )هدف( آزار جنسی چه کسانی هستند؟ -1

 پیوندد؟ های کاری به وقوع می آزار جنسی در چه محیط -7

 از دید قربانیان مجرمان آزار جنسی چه خصوصیاتی دارند؟ -3

 دشوار ساخت؟ توان دسترسی به هدف را برای مجرمان  چگونه می -1
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 در محیط کار جلوگیری کند؟ 1وقوع جرایم خاموش تواند از پلیس چگونه می -5

 

 ها نحوۀ گردآوری داده

و  مکان اداری ها خارج از، مصاحبهاستهای کاری ه موضوع پژوهش مربوط به محیطآنجاک از

کار  االت مربوط به محیطؤراحتی به س است تا پاسخگو به صورت گرفته های عمومی در محل

 18 از ساعت - که پس از پایان ساعات اداری ندها طوری تنظیم شدمصاحبهد. پاسخ ده

ای در ند انجام شود تا عجلهبود ن مشغول بازگشت از محیط کارکه شاغال و در زمانی -73الی

دقیقه به  53تا  15ها بین  مصاحبهنماند.   ها ناتماممصاحبهدرنتیجه و نباشد  االتؤپاسخ به س

یافته طراحی شده بودند،  ساخت ها به صورت نیمهبا توجه به اینکه مصاحبهانجامیده است. طول 

کردند و اگر در حین مصاحبه  های خود را مطرح می پاسخگویان براساس محتوای سؤاالت نگرش

ها را نیز تحت واکاوی بیشتر  کردند، محققان مطالب آن به مطلب جالب و مرتبطی هم اشاره می

طور هدفمند انتخاب شدند و برای نویسندگان یکی از شروط  شوندگان به ادند. مصاحبهد قرار می

انتخاب این بوده که پاسخگویان دارای تجربۀ آزار جنسی باشند. با توجه به اینکه ضبط مصاحبه 

پرسش و پاسخ را با مشکالتی مواجه و فرآیند  داد امکان ایجاد حساسیت را افزایش می

و تکمیل آن بعد از هر مصاحبه  کامل در هنگام مصاحبه و سریع برداریشتبه یادداخت، سا می

 شده آوریماندن اطالعات جمع به پاسخگو از محرمانه اطمینان خاطردادن  ،قدم دیگر پرداختیم.

. نویسندگان داشته بر زبان بیاورد تا بتواند با آرامش خیال مسائلی را که تاکنون پنهان نگه بود

ر پاسخگویان ضمن تشریح هدف تحقیق، که شناسایی مشکالت زنان بوده است، برای جلب نظ

ها را برای شرکت در مصاحبه در صورت داشتن وقت کافی تشویق و برای جبران زحمات  آن

بار  ها به منظور کدگذاری چندین ها تقدیر و تشکر کردند. پس از اتمام این کار، مصاحبه آن

محوری و گزینشی انجام گرفت )برای اطالع بیشتر از نحوۀ بازخوانی شدند و کدگذاری باز، 

 .(1322 اشتراوس و کوربین،کدگذاری ر.ک 

 

________________________________________________________ 
1. Silent crime 
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 های تحقیق دشواری

مایل به همکاری  در سطح وسیع است که یاین روش، یافتن پاسخگویانهای  دشواری یکی از

 ارتباط صمیمانهاد ایج. ندا که با آزار جنسی مواجه شدهباشند طور خاص زنان شاغلی  باشند و به

گفتن دربارۀ تجربۀ آزار جنسی امری بسیار  سخنمشارکت و  ایبر ها آنختن سابا پاسخگویان و قانع

 هایبا توجه به ماهیت کیفی پژوهش و تعداد مصاحبه براین، بر بوده است. عالوهدشوار و زمان

نتایج این  .ندیستتر ن بزرگ ۀها به جامعوجه درصدد تعمیم یافته هیچ بهنویسندگان محدود، 

  .کشدزنان را به تصویر می ۀکه تجرب جهت قابل توجه و تأمل است تحقیق ازاین

 

 ها تحلیل یافته

 های توصیفيیافته

سال  72درصد زیر  25سال دارند.  32تا  71نفرند که بین  27کل زنان پاسخگو در این تحقیق 

کرده بود. ازنظر  نفر متارکه 1مطلقه بودند و  نفر 5نفر متأهل،  71نفر از آنان مجرد،  57دارند. 

لیسانس و باالترند.  نفر فوق 8نفر لیسانس و  32دیپلم،  نفر فوق 11نفر دیپلم،  75تحصیالت نیز 

نفر در  5نفر در مشاغل خصوصی،  51اند.  نفر تحت آزار جنسی قرار گرفته 87میان،   این از

نفر از پاسخگویان  72اند.  تحت آزار واقع شدهنفر در مشاغل دولتی  8خصوصی و  مشاغل نیمه

نفر در مشاغل باال مشغول به  11نفر متوسط و  71پایین،  در زمان وقوع آزار در مشاغل رده

نفر از درآمد  5نفر متوسط و  18نفر از درآمد پایین،  32اند. از نظر درآمد نیز  فعالیت بوده

 اند.  باالیی برخوردار بوده

 

 يهای تحلیل یافته

 هایگردد تا استراتژیهای مجرمان، این امکان فراهم می با شناسایی قربانیان آزار جنسی و ویژگی

در کار گرفته شود.  پذیری قربانیان بالقوه به مناسبی برای حفظ امنیت و جلوگیری از آسیب

ش از پینیز بررسی گردد.  شود و اظهارات پاسخگویان  بندیها طبقهیافته است سعی شده ادامه

ای اکتشافی و زمینه ۀها جنب یافته ۀاین نکته ضروری است که کلی بیان هاورود به تحلیل داده

 .دارد مطابقتهای نظری موجود با چارچوب گاه اگرچهیست. تعمیم ن درخوروجه  هیچ دارد و به
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 آزار جنسي زنان در محیط کار

اگرچه آزارهای رهای کالمی است. اند آزا هایی که زنان پاسخگو گزارش کردهبیشترین آزار

رسد در فیزیکی در محیط کار وجود دارد، گزارش آن کمتر از انواع دیگر است. به نظر می

باشد، اما زنان به دلیل حیا، ترس از داشته بیشتری وجود های پیشرویمواردی نیز 

 اند.شتهباره ندا گفتن دراین های احتمالی تمایلی به سخنو سایر هزینهشدن  سرزنش

 هایی از های دیگر، درخواستکنار آزار اند که درای از پاسخگویان در اظهارات خود گفته عده

شدن و درخواست  کردن، دوست سوی مجرم تحت عناوین گوناگونی چون دعوت به خانه، صیغه

 است.بیان شده  صریح رابطه

 هاشانهاست، بعضیوپرمارکتکار من معرفی اجناس به س» گوید:می بازاریابساله و 78، زهرا

روند، توی راه برگشت دست ها، پشت قفسه که میچینند توی قفسهوقتی دارند اجناس را می

ها امنیت  مان االن خالی است... هیچ وقت توی مغازه گویند خانهزنند به بدن من یا میمی

 «.نداشتم

 

 فقدان نظارت بر بخش خصوصي و آزار جنسي

اند، در زمان آزار در قیق، پاسخگویانی که تحت آزار جنسی قرار گرفتههای تحبراساس یافته

اند. زنان بر این باورند که احتمال وقوع آزار جنسی در کار بوده بخش خصوصی مشغول به

وضعیت کاری در رسد نظر می مشاغل خصوصی به مراتب بیشتر از مشاغل دولتی است. به

سازد. برای مثال، نبودن آزارجنسی علیه زنان فراهم میبخش خصوصی زمینۀ بیشتری را برای وقوع 

چون  هایینظارت بر گزینش کارمندان، ساعات کار طوالنی، تعداد محدود کارکنان، و نبود ارگان

کند. اما دهندگان فراهم میهای جرمی بیشتری را برای آزارحراست و نهادهای نظارتی فرصت

لیل بروکراسی و قوانین رسمی حاکم از وقوع های کاری بزرگ ممکن است به د در محیط»

 نبود پاسخگویان نیز(. 785: 7332)چمبرلین و همکاران، « آزارهای جنسی جلوگیری شود

 اند:دانسته ثرؤگیری آزارهای جنسی منظارت بر بخش خصوصی را در شکل

در محیط خصوصی بیشتر است. چون » گوید:میمند بخش دولتی رکاساله و  72مریم 

خواهند. ی عمل بیشتر است. توی محیط کار ما گزینش وجود دارد و گزارش کار از ما میآزاد

 «.توانی بروی در بخش دولتی کار کنی طوری نمیهمین
دهند که از استخدام در  ها، بعضی شاغالن بخش خصوصی را افرادی تشکیل میبراین عالوه

راحتی در بخش خصوصی مشغول به  اند، اما بدون گزینش و بههای دولتی محروم شده ارگان
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های هایی چون هنجارهای پوشش و رفتار در بخشاند. ازطرفی، رعایت ویژگی فعالیت شده

تواند های ظاهری میشود و بنابر اظهارات پاسخگویان ویژگیخصوصی کمتر جدی گرفته می

 شدن را فراهم سازد. زمینۀ قربانی
ها  های خصوصی زنتوی بعضی محیط» گوید:ساله، کارمند بخش خصوصی می78مهدیه 

ها تن بندوباریکنند برای اینکه جای خودشان را تثبیت کنند، مجبورند به یکسری بی فکر می

کنند. این کنند اگر موهاشان را بیرون نگذارند و آرایش نکنند اخراجشان می بدهند، فکر می

 «.برود ها باالاند که توقع مردها با این رفتارهاشان باعث شدهزن

 

 فقدان امنیت شغلي در بخش خصوصي و آزار جنسي

گردد که رفتارهای کجروانه در آن بخش، در های ساختاری بخش خصوصی موجب میویژگی

توان به ها میهای دولتی، بیشتر امکان ظهور داشته باشد. ازجملۀ این ویژگیمقایسه با بخش

 موارد زیر اشاره کرد: 

شود یا بسیار محدود رسمی و غیررسمی اعمال نمی هایدر بخش خصوصی، نظارت -1

 (.1558)صادقی، است 

صددرصد آزار جنسی علیه زنان در »گوید: بخش خصوصی میه و کارمند سال77سحر 

بخش خصوصی بیشتر است، چون نظارت کمتری وجود دارد. در ادارات دولتی حراست و 

کردم، اند. اما جایی که قبالً کار میتهها دوربین گذاشنظارت مستقیم وجود دارد، حتی در اتاق

 «.دختر و پسر در یک اتاق بودند و فقط نگهبان دم در بود

ها و معیارهای اخالقی در بخش خصوصی بررسی سابقه و گزینش افراد با توجه به مالک -7

اند، در بخش خصوصی به  های قانونیچندان مهم نیست، لذا استخدام افرادی که فاقد صالحیت

بیشتر از بخش دولتی است؛ افرادی که به هر دلیل ازجمله داشتن سوءسابقۀ کیفری مراتب 

 شوند. راحتی در بخش خصوصی مشغول به کار می امکان جذب در بخش دولتی را ندارند، به

گردند. تر اداره میهای خصوصیها و رویهنامههای خصوصی معموالً مطابق آیینبخش -3

کننده است و ازآنجاکه هیچ نظارت  درت در این بخش بسیار تعیینرو، ارادۀ افراد صاحب ق ازاین

ها و رسمی بر این بخش وجود ندارد، معموالً فضا برای این افراد مناسب است که مطابق با خواسته

های مراتب در بخش دولتی و حاکمیت نظارت آنکه سلسله برداری کنند. حال ارادۀ خود از آن بهره

شود نظارت دائمی بر این بخش اعمال کنندگان موجب می مراجعهرسمی و غیررسمی و حضور 

 کنند.های خصوصی احساس امنیت میهای دولتی به مراتب بیشتر از بخشگردد. لذا زنان در بخش
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تر است، پس نگرش و تعریف مردم از بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی منفی -1

پذیری  رفتارهای کجروانه را تسهیل و آسیب تواندکردن بار معنایی منفی به این بخش می متصل

 قربانیان را تشدید کند.

بار ماه یک 3الی  7عدم امنیت شغلی و وجود قراردادهای کاری معین که غالباً هر  -5

دهد. گردد، کارکنان بخش خصوصی، بخصوص زنان را در موضع استیصال قرار میتمدید می

ها را دربرابر تر است و آنشدیدی دارند جدی این امر برای آن دسته از زنان که نیاز مالی

سازد. اعمال تبعیض، تخصیص دستمزدهای پایین، پذیرتر میهای ناروای رؤسا آسیبخواسته

ای است که  تحمیل کارهای اضافی بدون حقوق و آزارهای جنسی از جمله رفتارهای کجروانه

 گیرد.علیه زنان در این بخش صورت می

پایین  شغلی هر کارمند با امنیت»اند:  و همکارانش اشاره کرده طور که چمبرلین همان

( این کارمندان را با 1552پذیرتر خواهد شد. راجرز و هنسون ) دربرابر آزارهای جنسی آسیب

« اند پذیر بیان کرده قدرتی، پایگاه شغلی پایین، موقت و آسیب هایی همچون بی ویژگی

 (.785: 7332)چمبرلین و همکاران، 
جدّی برخورد با رئیسم من » :گویدخصوصی میساله، مطلقه و کارمند بخش  31ه سپید

کنم با مدارا و سکوت شغلم را حفظ کنم. چون من استخدام نیستم. اگر هم  . سعی میکنمنمی

بار به من  ماه یک آورد. او هر سهاندازد بیرون و یکی دیگر را می اعتراضی بکنم سریع مرا می

 «.دهد اما من به همین پول هم خیلی احتیاج دارم هزار تومان می 733

دلیل نیازهای اقتصادی و نه از  اند، فرد به در چنین مشاغلی، که عمدتاً در بخش خصوصی

دادن  دست در چنین وضعیتی ترس از»کار شده است. بنابراین  روی تمایالت درونی مشغول به

)چمبرلین و « گذارد ت تأثیر میشد العمل به آزاردهنده و شکایت از او به شغل بر عکس

 (.782: 7332همکاران، 

ها دربرابر آزارهای  تواند از آن بنابراین، جایگاه و منزلت مناسب زنان در محیط کار می

جنسی محافظت کند، حال آنکه بعضی دیگر را به دلیل فقدان این شرایط و قرارداشتن در 

 سازد.  پذیر می های تحت سلطه آسیب موقعیت
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 خلوت در بخش خصوصي و آزار جنسي 2مکانوجود 

است که های جنسی در محیط خلوت و در زمانی صورت گرفته بر تجربۀ قربانیان، بیشتر آزاربنا

 های خصوصی تعداد شاغالن بسیار کماست. ازآنجاکه در محیطآزاردهنده با قربانی تنها بوده 

براین، به دلیل نامحدودبودن ساعات  هاست، احتمال وقوع آزار جنسی بیشتر وجود دارد. عالو

توان گفت یکی از دالیلی که شد. میرساندن تسهیل خواهد کاری و ایجاد فضای خلوت، امر آزار

سازد، وقوع آزار جنسی در مشاغل دولتی را درمقایسه با بخش خصوصی مشکل می

 .های خلوت، ساعات کاری مشخص و تعداد زیاد کارمندان استوجودنداشتن فضا

خواست برود گری میدوستم برای منشی»گوید: ساله و کارمند بخش خصوصی می73بهار، 

کردند. در یک ساعت خاصی دونفر بیشتر در شرکت سرکار. فقط دوستم و رئیسش آنجا کار می

افتد تا جایی که یک جمعی حضور مانند. جایی که در بسته باشد بیشتر اتفاق می باقی نمی

 «.داشته باشند

یابد که نوعی مراقبت و جهت اهمیت می توان گفت بحث تعداد کارمندان ازاینبراین، میبنا

 سازد. کند و این نوع نظارت دسترسی به هدف را برای مجرم دشوار مینظارت را ایجاد می

 

 های قربانیان آزار جنسي ویژگي

اند یا خیر، ودهزنان در پاسخ به این سؤال که آیا خودشان نیز در وقوع آزار جنسی مؤثر ب

اند که های شخصی خود را برشمردههای روزمره، سبک زندگی و ویژگیمواردی از الگوی فعالیت

اند که است. بعضی از پاسخگویان نیز اظهار داشتهساز وقوع آزار جنسی بوده ها زمینه از نظر آن

وقوع آزار جنسی  سازوجه زمینه هیچ کنند و بهشدن پیدا نمی هیچ دلیل خاصی برای قربانی

ها را دربرابر دانند. اما بارزترین ویژگی مشترک این زنان که آناند و فرد مجرم را مقصر مینبوده

های جنسی در سنین هاست. اکثر آزاربودن آن پذیر ساخته است جوان آزارهای جنسی آسیب

است. زیرا شده  هجنسی کاستاست و با افزایش سن از میزان آزار سال اتفاق افتاده  72زیر 

های جنسی بیشتر در معرض آسیب زنان جوان به دلیل حمایت کمتر و آگاهی کمتر از آزار»

های جنسی در میان های مقابله میزان آزاردلیل عدم شناخت و آشنایی با روشقرار دارند و به 

 (.338: 7333)ریز و لیندنبرگ، « ها بیشتر استآن

________________________________________________________ 
1. Location 
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توان تصور کرد معموالً زنانی که از تحصیالت و نوع شغل نیز میهایی چون با توجه به متغیر

گیرند و زنان باال و تحصیالت بهتری برخوردارند، کمتر تحت آزار جنسی قرار می مشاغل سطح

(، زیرا 1325الریجانی،  استفاده هستند )صادقی و رجبدر مشاغل پایین بیشتر درمعرض سوء

شوند و کار گرفته می در مشاغل بهتر و با منزلت بیشتری بهاحتماالً با افزایش تحصیالت، زنان 

شده در یابد. این فرض با تحقیقات انجامپذیری آنان کاهش میدرنتیجه احتمال آسیب

کند که این فرضیه را تأیید می (7333) 1الوتیبرای مثال،  کشورهای دیگر نیز مطابقت دارد.

کارمندان زن در » .جنسی آنان رابطه وجود داردآزار  ۀمیان کادر شغلی زنان پاسخگو و تجرب

 «گیرندمی کارمندان سطوح باالترشان هدف آزار جنسی قرار ۀوسیل سطوح پایین شغلی اغلب به

 .(173: 1325نقل از صادقی و رجب الریجانی، : 7332، )نواح

ی را تسهیل اند، وقوع آزار جنس براین، وضعیت تأهل قربانیان، که عمدتاً مجرد یا مطلقه عالوه

 (.1325الریجانی،  کند )صادقی و رجب می

 تواند مانعی جدی درپاسخگویان معتقدند رعایت سادگی و پوشش می های ظاهری:ویژگي

دهند از زنان تقاضای نامناسب داشته مقابل آن دسته از مردانی باشد که به خود اجازه می

واسطۀ مسئلۀ  ر محیط اشتغال که بهعدم امنیت روانی زنان د: »راد معتقد است باشند. اخوی

وسیلۀ رعایت حریم حجاب و عفاف متقابل بین زنان و مردان شاغل  آید، بهجنسیت به وجود می

های ظاهری را در تعدادی از پاسخگویان جذابیت (.122: 1328راد،  )اخوی« باشدقابل مهار می

 اند. بروز آزار جنسی مؤثر دانسته

من آن موقع آرایش و لباسم طوری بود »گوید: ش خصوصی میساله و کارمند بخ71مرضیه 

کرد. توی  کرد، مانتویم تنگ نبود، اما آرایش و تیپم کمی جلب توجه میکه جلب توجه می

 «.پوشیدم که برای مهمانی مناسب بوددار و روسری می محل کارم کفش پاشنه

عادل، زنان بر این باورند رغم رعایت حجاب مناسب و رفتارهای مت اما در بعضی موارد علی

 ساز باشد. تواند مشکلها نیز میهای طبیعی آنکه ویژگی

آزار جنسی در بعضی از مشاغل بیشتر  نوع شغل و ارتباط زیاد با مشتریان و مسافران:

شود؛ برای مثال، پاسخگویانی که در مشاغلی مانند پذیرش، مهمانداری و بازاریابی  نمودار می

، معتقد بودند وضعیت شغلی آنان، ارتباط مداوم با مشتریان و لزوم برخورد اندفعالیت داشته

 است.مناسب به منظور جلب مشتری، زمینۀ وقوع آزار جنسی را برایشان ایجاد کرده 

________________________________________________________ 
1. Olutay  
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اکثر آقایان اگر برخورد خوب داشته »گوید: ساله و کارمند بخش خصوصی می75مهتاب، 

 «.توی پذیرش باید رفتار خوبی داشته باشیم خواهد بیایند طرفت، ماباشی، دلشان می

هواپیما یک محیط بسته است، برای »گوید: ساله و کارمند بخش دولتی می75شهال، 

کند  کنند مهماندار یک چیز عجیبی باید باشد. شغل ما اقتضا میمسافرها عجیب است، فکر می

کنی دائماً برایت آزار و د میبرخورد باشیم، اما وقتی هم که باهاشان با احترام برخور که خوش

 «.کننداذیت ایجاد می

هایی اگرچه اکثر زنان در مصاحبه خصوصیات ظاهری و ویژگی: فرد خصوصیات منحصربه

دانند، موارد استثنای دیگری نیز به چشم شدن خود مؤثر میچون انفعال شخصیتی را در قربانی

بودن یا زیبایی و  اورند که همیشه منفعلای از پاسخگویان براین بخورد. برای مثال، عدهمی

 فرد  ساز آزار جنسی نیست. بلکه مواردی چون خصوصیات منحصربهخصوصیات زنانه زمینه

 هایتوان به نوع کار، توانایی و قابلیتهای خاص خود را ایجاد کند. از آن جمله میتواند جاذبهمی

 برای مثال: کرد.فردی اشاره

شود، به گاهی کار آدم باعث می»گوید: مل بخش خصوصی میساله و مدیرعا32زینب، 

آقا زیردست  73یا  15شوند. من یک زنم که خاطر ناز و عشوه نیست. بلکه عاشق جذبۀ آدم می

 «.شنوی دارند کنند و همه از من حرفمن کار می

مردها یک چیز متفاوت را دوست »گوید: ساله و کارمند بخش خصوصی می71فاطمه، 

کنند طور شروع می طور برخورد شده و این دانم، خیلی باهام اینچون زبان ایتالیایی می دارند،

 «.شود با هم درارتباط باشیم تا بهم زبان یاد بدهیکه می

دهد که اگرچه بعضی از زنان کمتر از زنان دیگر در معرض آزارهای ها نشان میاین ویژگی

شود، ها میباعث کاهش آزار جنسی علیه آن گیرند و رعایت پوشش و رفتارجنسی قرار می

رغم رعایت هنجارهای اجتماعی، هنوز دربرابر آزارهای جنسی مردان  ها بر این باورند که علی آن

جنسیت و مناسبات »در امان نیستند. بنابراین فهم آزار جنسی علیه زنان در گرو فهم 

ن تقسیم کار جنسیتی، است. مناسبات جنسیتی برحسب سه ساخت اجتماعی چو« جنسیتی

 مناسبات جنسیتی قدرت و مناسبات جنسیتی مربوط به روابط جنسی تفسیرپذیر است. 

تواند از زمانی تا ها مینواختی ندارند و شکل آن ها موجودیت یا ثبات یککدام از این ساختهیچ

خلق کند که تواند چهارچوب مفهومی و نظری را گونه مفاهیم میزمان دیگر متفاوت باشد. این

ها را توضیح دهد. مسئلۀ درخورتأمل، حاکمیت پذیری آنقدرتی و فروتری زنان و آسیببی

« دیگری»ایدئولوژی مردساالری و هژمونی سلطۀ مذکر است. براساس ایدئولوژی مردساالر، زن 
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شود که زنان موجب می« بودن دیگری»گوید:  طور که سیمون دوبووار می شود و همانتعریف می

 (.1323تحت رفتارهای ناصحیح قرار گیرند و  تبدیل به قربانی شوند )دوبووار، 

 

 های مجرمان آزار جنسي از دید پاسخگویانویژگي

دهندگان عمدتاً مردان متأهل با پایگاه اجتماعی آزار ،های عمیق با پاسخگویانمصاحبهبراساس 

راحتی  آیند که به د به شمار میسفی این افراد جزء کارمندان یقه ند.هست و اقتصادی باال

های طوالنی به آزاررسانی علیه زنان بپردازند. توانند جرایم خود را پنهان سازند و برای مدت می

بر اظهارات قربانیان پیشنهاد رابطۀ جنسی با حقوق بیشتر، کار کمتر و پست و مقام باالتر بنا

حقوق و پول اضافی و خرید وسایلی همراه است. در مواردی نیز مجرم پیشاپیش سعی در دادن 

آزار جنسی در »گوید: طور که گیدنز می برای قربانی دارد تا رضایت او را جلب کند. همان

های جنسی اقتدار شغلی یا قدرت به منظور تحمیل خواستهاستفاده از باتواند محیط کار می

د و شامل فهماندن این مطلب پذیرانواع آزار جنسی تاحدودی زیرکانه صورت می تعریف شود. بیشتر

برآورده  هابود یا چنانچه این خواهش های جنسی با پاداش همراه خواهداست که پذیرش خواهش

 .(731: 1322)گیدنز، « نشود، نوعی مجازات مانند جلوگیری از ترفیع به دنبال خواهد داشت

کردم. رئیسم سال پیش جایی کار می 2»گوید: ساله و کارمند بخش خصوصی می37مریال 

گفت: اگر با من کنم. میگفت: من از تو خیلی خوشم آمده، از همه لحاظ تأمینت میبه من می

شود. او کند. حقوقت سرجایش است، بیشتر هم میباشی، بیایی یا نیایی سرکار برایم فرقی نمی

ست، از ثروت و قدرت زیادی برخوردار است و وضعش خوب ا کرد چونسالش بود و فکر می 83

 «.تواند بکند هرکاری می

کردن  بر ثروت و قدرت که ابزارهای مناسب مجرمان برای فریفتن زنان یا پنهان  عالوه

اند که ظاهری کردهدهندگان را افرادی معرفی ای از پاسخگویان، آزارآزارهای جنسی است، عده

دهند، اما در عمل ن میموجه دارند و در ظاهر پایبندی خود را به اصول اخالقی و اعتقادی نشا

اند. آنان معتقدند با نمایش رفتار موجه ازسوی مدیران، و در خلوت به آزار قربانیان پرداخته

ظاهر موجه به ابزاری  اند و رفتار بهزده ها به آزار جنسی دست کرد که آنکس باور نخواهد  هیچ

 است. استفاده از زنان شاغل بدل گشتهبرای سوء

کرد، از  از کلمات ثقیل عربی استفاده می»گوید: ، کارمند بخش خصوصی میساله73هدیه، 

آمد رفتار دهد، وقتی کسی می اش را نشان های مذهبی خواهد گرایشظاهرش معلوم بود که می
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کرد، اما وقتی تنها بودیم به آزار داد و با من مثل منشی برخورد میزیری از خود بروز می سربه

 «.دادمیخود ادامه 

نکتۀ دیگر اینکه پاسخگویان در هنگام بیان مصادیق آزار جنسی علیه خود به مواردی اشاره 

 رسد. آنان پیشنهاد صیغه و ازدواج ازاند که از دید مردم بسیار شرعی و طبیعی به نظر میکرده

در  شود که امروزهاند. این مسئله از آنجا ناشی میسوی مردان متأهل را آزار جنسی تلقی کرده

نگاه عموم افراد جامعه، مسئلۀ ازدواج دوم یا چندم با قبح زیادی همراه است. بخصوص اگر این 

شدن یکی از مصادیق  پیشنهاد به دختران مجرد داده شود. بنابه گفتۀ قربانیان، پیشنهاد صیغه

ازسوی  گونه پیشنهادات اند که اینآید. بعضی پاسخگویان نیز اشاره کردهشمار می آزار جنسی به

 اند. شود که ظاهرالصالحافرادی مطرح می

گفت زنگ بزن، اما من رئیسم به من می»گوید: ساله و کارمند بخش دولتی می31سمانه 

گفت: تو که جدا شدی داد، میکردم. پیشنهاد صیغه بهم میمحلی میزدم. بی زنگ نمی

گیرد، از ظاهر من تعریف را میخواهد کاغذ بهم بدهد با کاغذ دستم مسئولیتی نداری. وقتی می

کند. حتی ارباب رجوع هم فهمیده بود من گوید بهترین زندگی را برایم درست میکند. میمی

 «.دهم بیا صیغۀ من شومیلیون بهت می 1گفت: ماهی طالق گرفتم. می

بی طل های عمیق، یکی از عوامل مؤثر در آزار علیه زنان را باید در تنوعبا توجه به مصاحبه

رسد که مجرمان فاقد حس (. به نظر می1325الریجانی، مردان جستجو کرد )صادقی و رجب

 هایباشند. این افراد معموالً ارزش کمی برای خانوادههای خانوادگی وفاداری و پایبندی به ارزش

به  گرفتن اصل اعتماد و وفاداری، که زیربنای تشکیل خانواده است، خود قائل هستند و با نادیده

دهد که عدم پردازند. تحقیقات متعدد نیز نشان میهای خود میها و آزاررسانیطلبی تنوع

؛ 7333وفاداری و بروز انحرافات جنسی در مردان به مراتب بیشتر از زنان است )لیتون تویل، 

 (.1325نقل از شیر دل، 

ستند که احساس پاسخگویان بر این باورند که مجرمان آزار جنسی عمدتاً مردان متأهل ه

 مثبتی به ازدواج خود ندارند. برای مثال:

ها برای ها سست شده، انتخاببنیان خانواده»گوید: ساله، در جستجوی کار می78دنیا 

ازدواج خیلی سطحی است، اگر بنیان خانواده محکم باشد و زن و شوهر همدیگر را دوست 

 «.شودمیگونه مسائل به محیط کاری کشیده ن داشته باشند، این
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 و سیستم کیفری در جلوگیری از جرایم خاموش نقش پلیس

 آزار جنسي نوعي جرم مخفي

گشایند،  نه تنها لب به سخن نمی جنسی دهد که اکثر قربانیان دربرابر آزارتحقیقات نشان می

. زیرا (573: 7335همکاران،  کلی و-)اولری گیرندانکار را در پیش می یا اجتنابۀ شیو بلکه

شدن از  ترس از تحقیر یا اخراج ه دلیلب ،برندشدت رنج می نی که از آزارهای جنسی بهزنا»

 .(82: 1557 ،)اِلن و اِلن «گزینندمیشغلشان سکوت را بر

شوند،  شوند یا کمتر کشف یا علنی می بنابراین، شناسایی چنین جرایمی که گزارش نمی

نگرش غالب جامعه جهت است که  ازآنماندن این جرایم عمدتاً  شدت دشوار است. مخفی به

در بعضی موارد نیز »است. به هنگام وقوع آزار جنسی  هاآنو سرزنش  انگاری زنانمقصر

ها نادیده گرفته شده است یا اینکه مورد تمسخر  رغم مقاومت و اعتراض، آزار جنسی آن علی

 (.85: 1557)الن و الن، « اند اند یا طرد شده قرار گرفته

دادن  بار بسیاری همچون ازدست کته ضروری است که چنین جرایمی پیامدهای زیانبیان این ن

در  زنان را سازیمحدوددارد که زمینۀ یاوری  احساس گناه، ترس و بیشغل و درآمد ناشی از کار، 

های عمومی  و ترس از محیط اختالل در رفتارهای اجتماعی. عالوه بر این، سازد می فراهم جامعه

ایجاد احساس بدبینی زنان نسبت به جنس »این زنان درونی خواهد شد. نتیجۀ آن شدت در  به

کنندۀ چهرۀ نامطلوبی از مردان تواند ترسیمهایی می باشد. یعنی وجود چنین آسیبمذکر می

 (.2: 1323)آقاجانی، « خصوصاً افراد ناشناس برای زنان باشد

رفتن مسائل غیراخالقی و بعضاً افتادن آمدن و پذیدر مواردی نیز آزارهای جنسی سبب کنار

شدت به چالش  های جامعه بهها، ارزش شود. با افزایش مزاحمتهای اخالقی میدر دام فساد

شود که باید آن را ای روزمره و عادی بدل میشود و آزار جنسی برای زنان به مسئلهکشیده می

 (. 33: 1323تحمل کنند )آقاجانی، 

تواند زندگی را به انحراف بکشد یا می»گوید: د شرکت خصوصی میساله و کارمن78نگین، 

عمر باهاش هست و کند. اتفاقات و خاطرات بدی که برایش پیش آمده تا آخر  روح آدم را آلوده

 .«ها، آزارها، برایش عادی شود شاید هم این نگاه

های دیگری شود  ساز کجروی تواند زمینه عنوان جرمی خاموش، می بنابراین، آزار جنسی به

 ها تهدیدی بر امنیت اجتماعی خواهد بود.  که هرکدام از آن
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 ها و شکایات قانوني حضور روند

با وجود قوانین موجود دربارۀ آزار جنسی، کمتر دیده یا شنیده شده کـه زنـی بـه دلیـل اینکـه      

درمقابـل  بسـیاری زنـان    ،رو ازایناست به دادگاه شکایت کند. هدف مزاحمت جنسی واقع شده 

و درمقابل آن سکوت و خودسرزنشی را  کنند می های فردی برخوردآزارهای جنسی با استراتژی

 دهند.گیرند و معموالً فرار را برقرار ترجیح میپیش می

براین، فقدان شواهد و مدارک از آزار جنسی، اثبات آن را در محاکم قضایی با دشـواری   عالوه

که اگر قوانین درباب آزار جنسی شفاف، صریح و قاطع باشـند و   سازد. درحالیبسیاری همراه می

 توان امیدوار بود که آزارهای جنسی کاهش یابد.روح حمایت از قربانی را به نمایش بگذارند، می

تـری مثـل ایجـاد    محیط کار نیازمند اقدامات جدی بردن آزار جنسی در برای ازبین بنابراین،

بایـد تحقیقـات بیشـتری    »اما  .هستیمغل و رسیدگی به شکایات آنان کننده از زنان شاقوانین حمایت

زیـرا بـا وجـود برخـی      .حقوقی و پاسخگوبودن آن به مسائل قربـانی و مـزاحم انجـام شـود      ۀدر زمین

در  آمیـز هـای تبعـیض  تر مربوط بـه نگـرش  رسد مشکل بزرگاصالحات در قوانین حقوقی به نظر می

 .(21: 1323 )شفلد، «های حقوقی باشدپرونده

باید قانونی بـرای کنتـرل مردهـا تـوی     »گوید:  ساله و کارمند بخش خصوصی می71نازنین، 

هـا، بـه طـور عادالنـه رأی      صورت مقامات قانونی بدون مقصرانگاری خانم محیط کار باشد. دراین

 «.ها از مردها وجود داشته باشد دهند و باید قانونی برای شکایت خانم می

 

 آن در حراست از محیط کارپلیس زن و نقش 

های در تمامی عرصه ،های متفاوت در جامعه ها و مسئولیت پذیرش نقش باازآنجاکه امروزه زنان 

 ایجادجهت  زنجانبه دارند، نیاز به پلیس  حضوری فعال و همه ،سیاسی، اجتماعی و نظامی

شود. احساس میوان بان ۀجانبه در جامع اطمینان، اعتماد، نظم و باالخره امنیت همه ش،آرام

، مین امنیت عمومی جامعه داشته باشدأتواند در ت هایی که پلیس زن می موریتأازجمله م

های کاری زنان و پیگیری مشکالت و مسائل آنان است. ازآنجاکه آزار جنسی نظارت بر محیط

زار تمایل داشته باشند که آرسد زنان  همیشه ازسوی قربانیان پوشیده شده است، به نظر می

جنسی را با کسانی که شبیه و همجنس خودشان هستند درمیان بگذارند. علت احتمالی این 

 بینی کند. تواند رفتار و مشکالت زنان را بفهمد و پیشامر آن است که پلیس زن بهتر می

 یا کسی چرا یک جایی» گوید:ساله و کارمند بخش خصوصی می78 معصومهباره  دراین

ن این مسائل وجود دارد، چرا جایی امحیط کارم ییم تووییم بگوها برمکه ما خان دوجود ندار
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ها بتوانند برای ما کاری  نآشاید  یم.وینجا بگآیم ون را براهام که حداقل درد دل دوجود ندار

 .«ننداانجام بدهند و حرف ما را به گوش یکی برس

تمام جریان را به  مبار رفت یک»گوید:  هل و کارمند بخش خصوصی میأساله، مت73، مرجان

. بعد کسی را که باعث آزارت شده بده تا ما بررسی کنیم مشخصاتد گفتم. گفتناداره حراست 

 .«کارمند را خواستند و اخراجش کردند عذریک مدت  از

پذیر و  حمایت از زنان آسیببا تواند  پلیس بانوان میبنابراین، در زمینۀ آزار جنسی، 

باتوجه به احساسات و عواطف زنان،  ی محیط کار وها ح ناهنجاریاصالو ها  رسیدگی به امور آن

 (.1327)کاکویی،   «بهتر ایفای نقش نماید

"محور پلیس جامعه"اما نکتۀ مهم چگونگی عملکرد پلیس است. در این زمینه 
 عنوان به 1

که از رویکردی انسانی در امر نظارت و پارادایمی نو در حوزۀ مسائل انتظامی شناخته شده است 

به رویکردی غالب در بیشتر کشورها مبدل شده است. در این پارادایم جدید پلیس  1553دهۀ 

عالوه بر برخورداری از حمایت قانونی و سیاسی، امنیت را با مشارکت مردم و با هدف باالبردن 

به نقل از 1321؛ میلر و هس، 1321سهرابی، کند )ها تأمین می احساس آرامش و رضامندی آن

 (.135: 1328تی، هم

عنوان ضامن امنیت و آرامش، ناعادالنه و  اگر رفتار پلیس به»نکتۀ مهم این است که 

هایی شود که متضمن احساس ناامنی ناشایست ارزیابی شود، امکان دارد منجربه اتخاذ برداشت

« ارنداست؛ زیرا دیگر شهروندان ایمان و اعتقادی به عملکرد کنترل اجتماعی نیروی انتظامی ند

 (.111: 1328نقل از همتی،  7335 روح و دیگران،)

پلیس باید اعتماد مردم را جلب کند و نشان دهد که برای مدیریت میزان جرم، ایجاد نظم 

دهد. کند و به کلیۀ جرایم، اعم از آشکار و ناآشکار، پاسخ مناسب میو تأمین امنیت فعالیت می

سازان و ها و مدارانکردن با مجرمان و آسیب به آن نزدن پذیر و برچسبحمایت از افراد آسیب

گریزی و برخورد با کسانی که از مدار قانون  قرمزها و تعیین مرزهای قانون کردن خط مشخص

 های نمادی و واقعی نیروی انتظامی در برخورد با جرایم است.شوند، ازجمله نقشخارج می

تواند نقش مهمی ایفا کند.  نیز می سازی زنان درخصوص آزار جنسی پلیس در زمینۀ آگاه

تحقیقات نشان داده است که آموزش به زنان شاغل برای افزایش آگاهی آنان و »زیرا 

 (.752: 7333)ریز و لیندنبرگ، « رسد کردن امکان شکایات رسمی ضروری به نظر می فراهم

________________________________________________________ 
1. Community – oriented policy 



 آزار جنسي در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعي

132 

 

رسانی به مردم  طالعبراین، در دورۀ جدید بهترین شیوۀ جلوگیری از توسعۀ جرم، آموزش و ا عالوه

 (.111: 1328نقل از همتی،  1325عبدی، ها در تأمین امنیت است ) دادن آن جامعه و مشارکت

های جرم در محیط کار، نظارت بر کردن فرصت راهکار دیگر برای کاهش آزار جنسی و کم

نظر ها از کنندگان شرکت که رؤسا و ثبت صورت های کار مخصوصاً بخش خصوصی است. بدین محیط

حضور سرپرستان و مدیران حمایتگر در محیط کار »داشتن سوءسابقه و صالحیت بررسی شوند. زیرا 

 (.782: 7332)چمبرلین و همکاران، « با احتمال کاهش آزار جنسی رابطۀ مستقیم دارد

 به نظر من نباید هرکس که از راه » گوید:ساله، کارمند شرکت خصوصی می73شهین 

سا تست ؤسیس شرکت بدهند، در هنگام مجوزدادن باید از مدیران و رأبهش مجوز ت درسمی

شوند و اگر مدیر خوب ها میها توی محیط کار باعث آزار زنچون بیشتر مدیر ،اخالق بگیرند

از پرسنل  دنیت انجام کاری را ندارند و اینکه هر از چند گاهی بیائهای مرد هم جرکارمند دباش

 .«یا نه دکنط کار حد و حدود را رعایت مین در محیایستئبپرسند که ر

ها باید کنترل شود، باید  به نظر من آگهی»گوید:  ساله و کارمند بخش خصوصی می73لیال، 

خواستند. بار توی آگهی روزنامه منشی می های خصوصی سرکشی شود. یک دائماً به محیط

ها یک آقا آنجا بود. سریع از وقتی رفتم دیدم توی یک آپارتمان است. وقتی در باز شد دیدم تن

 «.ها آمدم پایینپله

 

 گیری نتیجه

های عمیق با قربانیان کند آزار جنسی است. مصاحبه یکی از جرایم جدی که زنان را تهدید می 

دهد که این مسئله باید با توجه به مناسبات قدرت و آزارهای جنسی در محیط کار نشان می

مردان بر زنان دیده شود. افزایش میزان آزارهای جنسی علیه  خصوصاً در ارتباط با اعمال قدرت

های کند، اما با توجه به حضور روزافزون زنان در صحنه زنان با توجه به عوامل متعدد فرق می

توان انتظار داشت که این جرم پنهان نمود بیشتری پیدا کند. بیشتر اجتماعی و کاری می

اند که حاضر نیستند دربارۀ جرمی که میق اظهار داشتههای عقربانیان آزار جنسی در مصاحبه

کاری،  ها اتفاق افتاده است با کسی صحبت کنند. دلیل زنان برای سکوت و پنهانعلیه آن

تر، دریافت برچسب خجالت، سرخوردگی، ترس از تهدید، بروز مشکالت خانوادگی و ازهمه مهم

اعتماد چندانی ندارند، زیرا بر این باورند که های قانونی است. ازطرفی زنان به دستگاه "مقصر"

افتد و در بدترین حالت، سرزنش و اگر جرایم علیه خود را گزارش کنند اتفاق خاصی نمی

شوند. اگرچه پیگیری آزارهای جنسی علیه زنان به مقدار زیادی بستگی به خواست و آبرو می بی
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تواند امی علیه این جرم خاموش میشکایت زنان دارد، ازطرفی سکوت قانون و مجریان انتظ

محیط کار را برای زنان ناامن سازد. درمقابل برخورد قاطعانۀ سیستم عدالت کیفری و نیروی 

شدن  تواند از قربانیگونه جرایم، چه به صورت واقعی و چه به صورت نمادین، میانتظامی با این

 زنان جلوگیری کند.

ه این است که در وقوع آزار جنسی سه رأس آنچه پژوهش حاضر پیش روی ما قرار داد

اند.  مثلث نظریۀ فلسون، یعنی مجرم باانگیزه، اهداف مناسب و عدم نظارت، حضور داشته

های مجرمانۀ رؤسا و مدیران بودنشان، اهداف مناسبی برای خواسته سلطه قربانیان به دلیل تحت

 را سهل و آسان کرده است.ها اند و عدم نظارت و کنترل نیز وقوع جرم علیه آن بوده

اگرچه تغییر وضعیت زنان شاغل و ارتقای منزلت و جایگاه آنان در محیط کار دشوار و 

نیازمند تغییرات ساختاری است، با انتخاب مدیران شایسته برای تصدی مشاغل مختلف، نظارت 

اوضاع  زنی در میان دفاتر و مراکز خصوصی و بررسی و کنترل بیشتر بر مشاغل خصوصی، گشت

توان ارتکاب جرم را و احوال زنان شاغل و کشف آزارهای جنسی احتمالی در میان آنان، می

برای مجرمان سخت و دشوار کرد و تاحد زیادی امنیت را برای زنان شاغل فراهم آورد. در این 

ا هدف تواند با برقراری ارتباط نزدیک با قربانیان بالقوه و ب زمینه پلیس زن، در نقش حراست، می

ها ایفای نقش کند. اما باید توجه داشت که برای کشف چنین جرایم  رساندن به آن یاری

گشا نخواهد بود. اصالح  گرانه و مقصرپندارانه علیه زنان ره خاموشی، اتخاذ رویکرد سرکوب

روندهای قانونی شکایت از خاطیان و حمایت از زنانی که به دلیل اظهار شکایت از آزار جنسی 

دهند، گام مهمی در ایجاد امنیت شغلی و روانی زنان است. زیرا  ن را از دست میکارشا

صورت، مجرمان با اعتماد کامل از نبود شواهد و مدارک علیه جرمشان، به رفتارهای  درغیراین

روز در محیط کار با  تجاوزگرانۀ خود ادامه خواهند داد و زنان فاقد قدرت و تحت سلطه نیز روزبه

 های بیشتری مواجه خواهند شد. تر و آسیب یتهدیدات جد

 

 منابع

-122 :73 ۀ، شمارکتاب زنان ۀفصلنام ،«تکثر خشونت در آزارهای خیابانی» (1323آقاجانی، نصراهلل )

183. 

 سال چهارم، ،بانوان شیعه ۀفصلنام ،«یند تغییر پوششآاشتغال زنان و فر» (1328) بتول راد،اخوی

 .   122-155: 11 ۀشمار

 ،ها( ها و شیوه مبنایی رویه ۀ)نظری اصول روش تحقیق کیفی (1322اوربیت کوربین ) آنچلم و راوس،اشت

 .    پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی :بیوک احمدی، تهران ۀترجم



 آزار جنسي در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعي

135 

 

 .نی ن:حسن چاوشیان، تهرا ۀترجم، های اجتماعیطراحی پژوهش (1321نورمن ) ،بلیکی

 ، ترجمۀ قاسم صنعوی، تهران: توس.س دومجن( 1323دوبووار، سیمون )

 ه.حوزه و دانشگا ۀپژوهشکد :قم، شناسی کجرویجامعه (1325) داوری علی و محمد سلیمی،

رابطۀ نظارت مردمی با بهبود عملکرد خدمتی کارکنان پایور ناجا از دیدگاه ( »1321سهرابی، ابوالفضل )

 .5و  1، شمارۀ 7، سال تماعیفصلنامۀ مطالعات امنیت اج، «مردم و کارکنان ناجا

فرخ  ۀترجم، 13جلد ، جنس دوم، در «مهار اجتماعی زنان :تروریسم جنسی» (1323) جی شفلد، کارول

 .25-83 :توسعه :تهران ،داغی قره

رفاه ۀ فصلنام ،«نامشروع جنسی ۀعوامل گرایش مردان و زنان متأهل به رابط» (1325) شیردل، ملیحه
  .112-133: 77 ۀشمار ، سال ششم،اجتماعی

در ترس از جرم شناختی عوامل مؤثر بر  بررسی جامعه» (1322) فسایی، سهیال و زهرا میرحسینیصادقی

 .157-175: 38شمارۀ ، علوم اجتماعی ۀنام، «میان زنان شهر تهران

شناختی آزار جنسی زنان در محیط جامعه ۀمطالع (1325) الریجانی رجب هسافسایی، سهیال و مصادقی

 .131-111 (:33)شمارۀ پیاپی  3، شمارۀ 2، دورۀ سیاست و زن در توسعه ۀفصلنام ،ارک

، مجموعه مقاالت سمینار «ها و ساختار مدیریتی در پلیس ایران تغییر نگرش( »1325عبدی، توحید )
 معاونت اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان مرکزی. پلیس، توسعه و دانشگاه،

 .نی :هادی جلیلی، تهرانۀ ترجم ،درآمدی بر تحقیق کیفی (1322) اووه ،فلیک

و  اسفندیار زندپورۀ ترجم ،های برابرافسانه فرصت زنان و تبعیض: تبعیض جنسی و (1323) فیگز، کیت

 .آذین گل: تهران امیری،دخت مالبه

 :توسعه :تهران، 5، جلد جنس دوم، در: «های جنسی در محیط کارمزاحمت» (1325) پردیس ،قندهاری

133- 55. 

آرا و  ۀمجموع(، 5) در: فصل زنان ،«های جنسی در ایرانمزاحمت» (1321پردیس ) ،قندهاری
/روشنگران و مطالعات توسعه :تهران خراسانی، ینوشین احمد کوشش ، بههای فمینیستی دیدگاه

 .137-177زنان: 

 .71/7/27 ،انتخاب ۀنشری ،«مقبولیت پلیس زن در بین افراد جامعه( »1327کاکویی، عیسی )

  .نی: صبوری، تهران منوچهر ۀ، ترجمشناسیجامعه (1322) آنتونی ،گیدنز

، 1، سال فصلنامه دانش انتظامیترجمۀ رضا کلهر،  ،«پلیس و جامعه( »1321میلر، لیندا و کارن هس )

 .1شمارۀ 

، مۀ دانش انتظامیفصلنا، «امنیمحور و نقش آن در کاهش احساس نا پلیس جامعه»( 1328همتی، رضا )

 .112-131: 7سال نهم، شمارۀ 

Aggarwal, A. P. (1994) “Legal Obligations of Employers & Unions to 

Protect Employers from Sexual Harassment”, in Geller- Schwartz (Ed) 



  2932، تابستان 2 ۀشمار ،مهفت دورۀ ایران،ي اجتماع مطالعات مجلۀ

113 

 

From Awareness to Action, Government of Ottawa, Ontario, Canada: 63-

71. 
Bilton, T., K. Bonnet, P. Jones, M. Stanworth, K. Sheard and A. Webster 

(1981) Introductory Sociology, Hong Kong: Macimilan Press LTD. 

Bumiller, K. (2008) In an Abusive State: How Neoliberalism Appropriated 

the Feminist Movement Against Sexual Violence, USA: Duck University 

Press. 

Chamberlain, L. J., M. Crowley, D. Tope and Randy D. (2008) “Sexual 

Harassment in Organizational Context”, Work and Occupations; 35: 262-

29. 

DeCoster. S., E. S. Beth & C. W. Muelle (1999) “Routine Activities and 

Sexual Harassment in the Workplace” Work and Occupations 26: 21-49.    

Ellen. B &. C. Ellen (1992) The 9 to 5 Guid to Combating Sexuall 

Harrassment, Copy right by John Wiley & Sons, INC.  

Felson, M. (2002) Crime and Everyday Life” 3
rd

 ed., London: Pine Forges. 

Geertz, C. (1983) Local Knowledged Further Essays in Interpratative 

Anthropology, New York: Basic Books. 

Kelly, L (1988) Surviving Sexual Violence, Cambridge: Polity Press. 

Mackinnon, C. A. (1983) “Feminism, Marxism Method, and the State: 

Toward Feminist Jurisprudence Signs”, Journal of Women in Culture and 

Society, 8: 635-658. 

Noah Yusuf (2008) “Experience of Sexual Harassment at Work by Female 

Employee in Nigerian Work Environment", International NGO Journal, 

3 (7): 122-127.  

O’Connell, C. E. & K. Karen (2000) “Sexual Harassment, the Relationship 

Of Personal Vulnerability, Work Context , Perpetrator Status and Type of 

Harassment to Outcomes”, Journal of Vocational Behavior, 54: 299-329. 
O’Leary-Kelly, A., Lynn Bowes-Sperry, Collette Arens Bates and R. Lean 

Emily (2009) “Sexual Harrasment at Work: A Decade (Plus) of 

Progress”, Journal of Management, 35: 503- 536. 

Olutayo, L. (2000) Violence against Women in Africa: The Case of Nigeria, 

in T. Odumosu et al. (Eds.), Social Problems and Social Work in Nigeria, 

LASU: Centre for Planning Studies: 68-76. 

Reese, Laura A. & Karen E. Lindenberg (2003) “The Importance of Training 

on Sexual Harassment Policy Outcomes”, Review of Public Personnel 

Administration, 23: 175-194. 

Rogers, J. K. & K. D. Henson (1997) “Hey, Why Don’t You Wear a Shorter 

Skirt? Structural Vulnerability and the Organization of Sexual 

Harassment in Temporary Clerical Work”, Gender & Society, 11: 215-

237. 



 آزار جنسي در محیط کار تهدیدی بر امنیت اجتماعي

111 

 

Roh, S. H, & W. M. Oliver (2005) “Effects of Community Policing upon 

Fear of Crimes: Understanding the Causal Linkage”, Policing, 28 (4): 

670- 679. 

Russell, D. H. (1984) Sexual Development: Rape, Sexual Abuse, and 

Workplace Harassment, Newbury Park, CA: Sage. 

Sadeghi-Fassaei, S. (1996) Women and Crime in Irans, PHD Thesis, 

Manchester University. 

Sheffield, G. (1987) “Rank, Gender and House Sexuality: Manoassa as a 

Key to Sexual Option” in P. Kaplan, The Sociology of Sexuality, New 

York: MacMillan. Kaplan. 

Stanko, E. (1985) Intimate Intrusions: Women’s Experience of Male 

Violence, Boston: Routledge & Kegan Paul. 

Sutherland, Edwin H., (1940) “White Collar Criminelity”, American 

Sociological Review, 5: 2-10. 

Tangri, S., M. Bust & L. Johnson (1982) “Sexul Harassment at Work: 

Examplanatory Modles”, Journal of Social Issues, 38: 33-35. 

Walby, G. (1986) Patriarchy at Work, London: Cambridge.
 

 


