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1سهیال صادقی فسائی

  2مهسا رجب الریجانی

  محیط کاردر آزارهاي جنسی  مقابله باسازي زنان در دناستراتژي هاي توانم

  

آزار جنسی انسانی است که می تواند زنان را در برابر  ي توانمند سازي زنان از اهداف توسعه

  .را به حداقل برساندآن پیامدهاي منفی  مقاوم سازد ودر محیط کار 

آنان زار جنسی و شیوه هاي توانمندسازي نحوه مقابله زنان با آي مطالعه ، به پژوهش حاضر

زن  82مصاحبه هاي عمیق با  داده هاي این تحقیق به کمک روش کیفی و با.پردازدمی 

 62سال قرار دارند و  37تا  21پاسخگویان در سنین . بدست آمده استشاغل در شهر تهران 

  .جنسی را تجربه نموده اندنفر از آنان آزار 

استفاده می نماید که سکوت، مدارا و ترك محیطاز زار جنسی آتر زنان براي مقابله با بیش

ایجاد می نیز تري را به توقف آزار جنسی منتهی نمی شود و مشکالت بیشتر موارد در بیش

  . نماید

-، از میانگران حمایت، برنامه آموزشی براي زنان شاغل، حضورمدیرتقویت اعتماد به نفس

و هاي حمایتی ایجاد تشکل ،زنانمیان ، تقویت همبستگی يهاي مردساالربردن دیدگاه

در این پژوهش به هیچ .زنان را در برابر آزار جنسی توانمند سازد فعالیت رسانه ها می تواند 

این مسئله  روشن نمودن ابعادوهدف، ندارند وجود ها به جامعه آماري وجه قصد تعمیم یافته

  .می باشد

  همبستگی زنانمرد ساالري، ، توانمند سازي زنان،آزار جنسی :واژگان کلیدي

  

  بیان مسئله

عی و کاري مورد بحث و بررسی هاي مختلف خانوادگی ، اجتمااخیر توانمند سازي زنان در حوزه هايدر دهه

آزار «زیرا. احساس می شودخال به شدت آزار جنسی توانمند سازي زنان در حوزه  در زمینهگرفته است اما قرار

تلف خهاي مشاغل و حرف گوناگون، صنایع و بخشو آسیب زا می باشد که رواج آن در م جدياي لهئجنسی مس

;».ستکاري اثبات شده ا Illies et al ,2003;Mcdonald, 1999,Crocker and  Kalemba

(Backstrom &Dear,2008: 174)

شاغل در ایران نشان زنان ي به تجر. بلکه در ایران نیز کم و بیش وجود دارد ،کشورهاي دیگرنه تنها دراین امر

زارهاي جنسی ، در معرض آتري در مشاغل دولتیکمخصوصی و میزان در مشاغل هد که بسیاري از آنان می د
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استرس هاي شغلی، . ، اهمیت زیادي داردبرقربانیانآزارجنسیپیامدها و اثرات سوء توانمند سازي زنان، به دلیل 

بسیاري از موارد دیگـر، از جملـه   ت به محیط کار، غیبت از کار و بنگرانی هاي فردي ، بدبینی و بی اعتمادي نس

  .باشدها میاین پیامد

تر آنان در بیش «سبب شده است که ،براي زنان شاغلسازي دنهاي توانمفقدان برنامه ها و استراتژياما 

» .نمایندمدیریت آزار جنسی را ،رفتار ناخوشایندبا دوري کردن و نادیده گرفتن ، مواجهه با آزار جنسی

(Gruber  et al,1994; Shannon, Rospenda & Richman, 2006: 1180)

هاي جنسی از تر زنان شاغل و ادامه یافتن آزارپذیري بیش، بلکه آسیبباشدنمیکار مناسبی مر نه تنها راهااین 

  .سازدمیرا میسر  ینسوي مجرم

به مدیریت  ههاي مناسب از سوي آنان از جمله مواردي است کسازي زنان و بکارگیري استراتژيبنابراین توانمند

روشن است که زنان می توانند به طور منتقدانه و این « .انجامدي جنسی و کاهش آن در محیط کار میهاآزار

  ».ره و مدیریت آزار جنسی بکار ببرندخالقی ، استراتژي هاي مناسب براي کنار آمدن و مذاک

(Garder,1995; Aapola&Kangas,1996; Koskela,1997; Koskela & Tani,2005:421)  

است که توانمند سازي، مستلزم تغییرات در سطوح مختلف و ابعاد گونـاگون مـی باشـد؛ کـه      نکته قابل ذکر این

تواند هم در بعد فردي ، احساس درونی و اعتماد به نفس شخص اتفاق بیفتد و هم در روابط درون خـانواده و  می

.جامعه پذیري افراد ، و هم در سلسله مراتب باالتر و در دولت و اقتصاد رخ دهد

(Kabeer,2000, Sheneity&Sharmani,2009: 5)  

زنان با ي مقابله ي در این مقاله برآنیم تا با استفاده از پژوهش کیفی و بررسی هاي اکتشافی ، به نحوه بنابراین ، 

  . را در برابر چنین رفتارهایی توانمند می سازد آنانهاي بپردازیم که آزارهاي جنسی و استراتژي

  پرسشهاي تحقیق

زار جنسی در محیط کار صورت توانمند سازي زنان در مقابله با آبررسی راهکارهاي در این پژوهش که با هدف 

باشند  میهاي آنان در مقابله با آزار جنسی العملیابی به تجربیات زنان و عکسمحققان درصدد دست،استگرفته

  :دهندبه این سئواالت پاسخ میو

؟نمایندهایی را اتخاذ میجنسی چه راهکار يزنان براي مواجه با آزارها-

نمایند؟ها استفاده میاز این استراتژيزنان چرا -

  زد؟هایی می تواند زنان در برابر آزار جنسی توانمند ساچه استراتژي-

  تعریف مفاهیم

باشد و د بدون در نظر گرفتن رضایت وي میآزار جنسی به عنوان تحمیل تقاضاي جنسی بر فر« : آزار جنسی

Anderson)(1998:234,»می دهد که مناسبات قدرت نابرار می باشداین امر در متنی رخ 

بـه منزلـت    آزار جنسی می تواند طیف وسیعی از رفتارها را در بربگیرد که نه تنها به خصوصیات مجـرمین بلکـه  

  . ها نیز بستگی داردالعمل هاي آنقربانیان و چگونگی عکس



٣

  :استسایی کردهنوع مزاحمت جنسی که در محیط کار رخ می دهد را شنا 16کنت کوپر

و تمجید از خصوصیات فیزیکی و جنسی زنان2تحسین زیبایی- 1

3هیزي و چشم چرانی- 2

4لمس جنسی و برخوردهاي فیزیکی- 3

مزاحمت جنسی در نقاط حساس بدن- 4

هاي جنسیرابطه یا پیشرويمثل پیشنهاد 5آزار یا بهره کشی از زنان - 5

جاوز جنسی که به شکل تهدید براي برقراي ارتباط می باشد این نوع مزاحمت جنسی حادترین نوع آن ت- 6

)95-97: 1379قندهاري ،.( به شمار می آید

هـاي  مـواردي کـه نشـان از پیشـروي    هیچ یـک از   آزار جنسی به  يزنان پاسخگو در تجربه « الزم به ذکر است

  )14: 1389، رجب الریجانیصادقی و ( ».نکرده اندجنسی و یا تجاوز جنسی باشد اشاره 

ها را هایی را که آنکنند تا ساختارپویایی است که طی آن زنان سعی میتوانمند سازي فرایند « :توانمند سازي

توانمندسازي فرایندي است که ، به عبارت دیگر). 293: 2001ومه ، آگب(. دارد، دگرگون سازند در حاشیه نگاه می

یابی به هدف را در خود تقویت ت دستاشوند، جر هاي درونی خود آگاه می زنان از نیازها و خواستهطی آن 

؛1382، همکارانکتابی و (».شوند هاي خود برخوردار میاز توانایی الزم براي عملی ساختن خواستهکنند و می

  )1: 1387میربک،نقل از 

  پیشینه تجربی

پیشینه این حوزه  ،بحث اصلی تحقیق مربوط به توانمند سازي زنان می باشد کهاز آنجایی: پژوهش هاي داخلی

 به طور عام  ؛ بخش اول در مورد آثاري است که به توانمند سازي زنانا می توان به دو بخش تقسیم کردر

محیط کار در پرداخته اند و بخش دوم آثاري که به طور خاص به موضوع توانمند سازي در زمینه آزارجنسی 

  : پرداخته اند

ازي به چاپ رسیده س کتابی با عنوان مجموعه مقاالت همایش توانمند 1380در سال ،بخش اولدر ارتباط با 

از جمله این عناصر .موجب توانمند سازي زنان می گردد شناسایی عناصري بوده است کههدف همایش، . است

ها و کتب تاثیر رسانه ؛)1380،، نوابی نژاد1380،فررفیعیاسالمی و پور( حذف خشونت علیه زنانعبارتند از 

 زاده و رستمیرمضان(بررسی قوانین حقوقی)1380خداپرست،(پذیري فرزندانه جامعهنحو؛ )1380،پورکیو(درسی

  .باشدمی)1380،، شادلو1380،احمدي(نقش فرهنگ در توانمند سازي؛ )1380،

ه منابع افزایش تحصیالت ، دسترسی ب ،توانمند ساز زنانی انجام شده نیز مهمترین عناصر هاي کمدر پیمایش

، رفع تبعیض در بازار کار و حذف باورهاي سنتی ذکر رداري از حق قانونیو، برخمالی، بهبود وضعیت سالمت

                                                
١ Cooper
٢ Aesthetic Appreciation
٣ Activmental groping
٤ Social touching
٥ Sexual abuse
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تقویت عزت نفس و مشارکت دادن زنان در حل مسئله ) 1382کتابی، یزد خواستی وفرخی راستایی،.( شده است

طباطبایی و .(ست خانوار انجام شده استرپردر خصوص توانمند سازي زنان سکه گري است نتایج دو پژوهش دی

شکستن در برابر خشونت خانگی نیز محققین به .)1385،، محمد بیگی وجمشیدي ؛ شاهنده1384حسینیان،

 ، مشارکت نهادهاي اجتماعیو حل مسئلهدر خصوص نحوه کنار آمدن آموزشقانونی، شکایاتامکان سکوت و 

نگرش توان به در محیط کار نیز می) 1389، صادقی، 1383،معظمی.( براي توانمند سازي زنان اشاره کرده اند

رهنورد و (. اشاره نمودبه نفع زنان، مدیریت، ساختار گروهی و ارزشهاي بین گروهی و دسترسی به اطالعات 

  )1387حسینی، 

معدود مقاالت اما در ارتباط با بخش دوم به نظر می رسد پژوهش هاي زیادي انجام نگرفته است و صرفا در 

به لزوم آموزش و ،در این مقاالت. در این زمینه ارائه شده استئی زهاي جد در خصوص آزار جنسی، راهکارموجو

غییر ، قوانین حمایت کننده از زنان ، تهاي زنانهدر خصوص  آزار جنسی ، تقویت تشکلآگاه سازي زنان شاغل 

نسب،اسماعیلی(.استي زنان و مجازات مجرمین توجه شدهپندارلط در خصوص مقصرغهاي ها و باورنگرش

  )1379قندهاري،،1383اردالن ، ،1386تاج محمدي، ، 1386

  

جنسی انجام گرفته در کشورهاي خارجی مطالعات و پژوهش هاي بسیاري در حوزه آزار : پژوهش هاي خارجی

آموزش :عناصر توانمند سازي زنان شاملها،در این پژوهش. ارائه شده استهاي بسیاري است و به تبع آن راهکار

هاي اجتماعی از زنان شاغل، حضور مدیران و آگاهی دادن به زنان شاغل در خصوص آزار جنسی، حمایت

در با ایجاد دستوالعمل ها و اجبار به انجام تعهدات باشد که حمایتی میگذاري و سیاست هاي قانونگر، حمایت

  .دانرسمیبه حداقل را آزارهاي جنسی علیه زنان شاغل ،محیط کار

(Mcdonald,Backstrom&Dear, 2008; Cogin & Fish,2007; Hancock,2006; MuellerDe 

Coster & Estes,2001; Reese & Lindenberg,2003; Eylon &Bamberger,2000)

  

  ي نظر الحظاتم

به توضیح و تفسیر آن بپردازد، تا ،هاي کیفی ، محقق قصد شناخت واقعیت را دارددر پژوهشبا توجه به اینکه «

هاي موجود تمسک گرفته و آوري اطالعات، از نظریهد از جمعرا در ذهن نمی پروراند و تنها بعخاص نظریه اي 

بیان نظریات مرتبط در ،بنابراین). 1388،نقل از منادي؛ 47: 1991الپاساد،(».نمایدمینتایج را تحلیل و تبیین

  .استفاده خواهد شدتحلیل داده ها در و به منظور مستند سازي  ،، صرفا به عنوان منابع ارجاعیاین بخش

هاي مختلف از جمله زنان درکشورها و با تکیه بر تجارب سازي بر مبناي تالیفات فمینیستنظریه توانمند«

این نظریات خواستار قدرت دادن به زنان نه به معناي برتري یک فرد بر . اندهاي جهان سوم شکل گرفتهکشور

نظریات . فرد دیگر، بلکه به معناي افزایش توان آنها براي اتکا به خود و گسترش حق انتخاب در زندگی هستند

ن بهره برداري هر فرد از ي زنان، امکاین همه احتیاجات اولیهجامعه، تامفمینیستی خواهان رفع نابرابري در
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را اي از این نظریات بنابراین بخش عمده. هاي قانونی بین زن و مرد هستندهاي خود و رفع تبعیضتوانایی

  )11: 1382،کتابی، یزدخواستی و فرخی(».ها بنیان گذاشته اندفمینیست

یگر و به طور مکمل د، گروهی و اجتماعی را در کنار یکفرديتغییرات گوناگونی از ابعاد ،نظریات توانمند سازي

شامل تغییر : توانمند سازي فردي«. نموده اند اشارهذکر نموده اند و در مواردي نیز به دو مرحله فردي و گروهی 

هاي جنسیتی وها و آگاهیو افزایش دانش و مهارت 1ت نفس و کارایی شخصیزدر نگرش ها و باورها ، ع

سنتی و هاي فتارهاي جمعی ، تغییرات در کلیشههاي اجتماعی بوسیله رمشارکت شامل:ي گروهیسازتوانمند

:Magar,2003.باشدمی فرهنگی رایج و اقدامات عملی در سطح گروهی 511)(  

  هاو توانایی) کارایی شخصیعزت نفس، (هازنان فرایندي است که در آن نگرش فرایند توانمند سازياین اساس،بر

) و اجتماعیمشارکت سیاسی ( هم تلفیق می شوند و با عمل جمعی با) ، مهارت و آگاهی اجتماعی و سیاسیدانش( 

- ی به استقالل زنان، افزایش حمایتیابآن دستي گذارند که نتیجهتی ، انسانها و اجتماع اثر میبر روي منابع اطالعا

:Magar,2003.باشدگیري و کارایی فردي میدرت تصمیمقهاي اجتماعی، کنترل محیط کار و افزایش  511)(  

 "توانمند سازي شامل «از نظر او. کندسازي گروهی و فردي تاکید میروابط میان توانمندنیز بر اهمیت لتر

قدرت ؛ و عمل فردي و گروهی براي تغییر قدرتی ، کشف سیستم اجبار و اعمال عقاید درباره ي علت بی "تحلیل

  (Lather,1991;Pini,2002:341)».باشدمی شریط زندگی و محیط کاري

زنان به  وقتی« معتقد است که کویینکه نابرابري قدرت نقش مهمی را در آزار جنسی برعهده دارد، از آنجایی

-وان یک انسان منفعل فرو ریخته می، واکنش نشان می دهد جایگاه شان به عن 2آزار جنسی به عنوان یک فاعل

تواند روابط قدرت حاکم بر محیط کار را جزئی هم میهاي که حتی واکنشبه طوري ),2002Quinn(شود 

  Koskela & Tani,2005:424)(»تحریف نماید 

- میعنوان یک عنصر کلیدي شناخته شده است که سازي زنان در مقابله با آزارهاي جنسی به بنابراین توانمند

، در رفتار همه جانبهتغییرسازي توانمند« در واقع. عه را به چالش بیاندازدتواند هنجارهاي مردساالرانه جام

  ».ها و اجتماع افراد و جامعه در کنار یکدیگر می باشدسازمان

(Batliwala,1994; Purdey et al,1994; Schuler & Syed,1993; Magar,2003:511)

توانمند سازي زنان به این معنی است که آنها بر شرم بی مورد خود فائق آیند، قادر به ارزیابی صحیح و « 

شناخت واقعی خویشتن باشند؛ به استعدادها و محدودیت هاي درونی خویش آگاه باشند؛ قدرت رویارویی با 

ختن آن شناختی دقیق بکوشند؛ از اهداف مورد نظر و توان عملی سادشواري ها را داشته باشند و در رفع آنها 

نقل از ؛ 1376فرخی، (» .دست یابندهاي مورد نظر با افزایش توانمندي خویش، به هدف بتوانندداشته باشند و 

  )7: 1382یزدخواستی وفرخی،،کتابی

  

  

                                                
١ Self efficency
٢ Subject
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  روش شناسی تحقیق

- هاي جدیدي مواجه میهاي اجتماعی و دیدگاهرا با زمینههاي نوظهور، محققان تغییرات سریع اجتماعی و پدیده

آنها در ت تحقیق از الگوهاي نظري و آزمون ها و فرضیاهاي قیاسی ، استخراج سئوالشناسیروش که دیگر سازد

اي وادار به استفاده از رو تحقیق اجتماعی به شکل فزایندهاز این . برابر شواهد تجربی، دیگر پاسخگو نیست

  )13: 1387،نقل از فلیک؛,3198Geertz(.قرایی شده استتهاي اساستراتژي

هاي اجتماعی می باشد ، روش که موضوعی حساسیت برانگیز و با پیچیدگیآزار جنسی بنابراین در مواجهه با

می تواند اطالعات عمیق تر و گسترده تري  ،هاي کنشگرانهاي استداللی وکشف معناها و تفسیرتوصیفبا  کیفی

  .در اختیار محققین قرار دهد

ست و مصاحبه ها به صورت تحقیق با مصاحبه هاي عمیق و گفتگوي همدالنه بدست آمده ا در ایناطالعات الزم 

است تا  بودهاز انعطاف پذیري خاصی نیز برخوردار ور طراحی شده است ظپیرامون مسئله مورد ن یافتهنیم ساخت

را به معانی و تفسیرهاي کنشگران اجتماعی و تعابیر آنها  و محققینوارد نشود  یانگونه فشاري بر پاسخگوهیچ

به دلیل اکتشافی بودن تحقیق، محققین فرضیه الزم به ذکر است که  .نمایداز تعامل اجتماعی خودشان نزدیک 

و آزار جنسی نحوه مقابله با تر به دنبال آشکار سازي تجربیات زنان در مورد خاصی را دنبال نکردند، بلکه بیش

  .یج آن بوده اندنتا

  و نمونه گیري جامعه مورد مطالعه

انتخاب .دنسال قرار دار 37تا  21جامعه مورد مطالعه در این پژوهش زنان شاغل شهر تهران می باشد، که بین 

.تر در معرض آزار جنسی قرار دارندبیش ،گروه سنی جوانین فرض صورت پذیرفته که معموال این گروه سنی با ا

این افراد .است تهران صورت پذیرفته شاغل در شهرزن  82هاي عمیق با هاي این تحقیق بر اساس مصاحبهداده

در ساعات پایانی و دقیقه  90تا  45بین مصاحبه با آنها و  طور تصادفی در مکان هاي عمومی انتخاب شده اندبه 

آزار جنسـی مصـاحبه   ي رآن بوده تـا بـا زنـان داراي تجربـه    سعی محققین بکه از آنجایی.شاغلین بوده استکار 

هاي عمیق و اشاره زنـان بـه   با توجه به مصاحبهبنابراین .اي بوده اندچنین تجربهنفر از آنان داراي  62، نمایند

در  آزار جنسی در محیط کارهمکاران و همچنین محیط کار قبلی خودشان، تصویرجامعی از  تجربیات دوستان و

بستگی به سطح اشباع پذیري داده هـا  به شدت تعداد مصاحبه  دیگر اینکهي نکته .ه شده استما قرار داداختیار

  .استدن به این سطح، انجام مصاحبه متوقف شدهیداشته است و با رس

  قیافته هاي تحقی تحلیل داده ها و

  : توصیف داده ها

در که  باشندمینفر  82در این تحقیق زنان پاسخگو کل :گویانپاسخ کل جمعیتی -ویژگی هاي اجتماعی

سال  28از زنان در سنین زیر % 85و باشدمیسال  26ها سال قرار دارند و میانگین سنی آن 37تا  21سنین 

 25از نظر تحصیالت نیز ،. نفر متارکه می باشند 1نفر مطلقه و  5نفر مجرد ،  24،جردنفر از آنان م 52.قرار دارند

پاسخگو،  رنف 82از میان  .باشندنفر فوق لیسانس و باالتر می6نفر لیسانس و  37ر فوق دیپلم ، نف 14نفر دیپلم،
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نفر در  2شاغل و از زنان ، نفر  80. نفر مورد آزار جنسی قرار نگرفته اند 20نفر آزار جنسی را تجربه نموده و  62

ش نفر در بخ 5نفر در بخش دولتی و  12نفر در بخش خصوصی،63،شاغلیناز میان. باشندجستجوي کار می

  .باشندنیمه خصوصی مشغول به فعالیت می

 .اندشدهنفر مورد آزار جنسی واقع 62گو نفر پاسخ 82از مجموع : قربانیانجمعیتی  - ویژگی هاي اجتماعی

 28نفر باالي  7سال و  25-28نفر بین  22سال ، 21-24در گروه سنی هنگام وقوع آزار  اهنفر از آن 33که 

نفر 28. اندبوده کرده نفر متارکه 1نفر مطلقه و  5نفر متاهل و  15نفر از قربانیان مجرد،  41.سال سن داشته اند

کثر آزارهاي جنسی در ا. خود مورد آزار قرار گرفتندفعلی نفر در شغل  34مشاغل قبلی خود و در از قربانیان 

. اندشتهسال سابقه کاري دا 1تر از از زنان آزار دیده کم% 57کاري زنان رخ داده است به طوري که اولین تجربه

. اندنفر فوق لیسانس و باالتر داشته 4نفر لیسانس و 25نفر فوق دیپلم،  11نفر از قربانیان تحصیالت دیپلم ،  22

.ولتی مورد آزار واقع شده اندداغلنفر در مش 6نفر در مشاغل نیمه خصوصی و  5نفر در مشاغل خصوصی ،  51

مشغول 3نفر در مشاغل باال  14و 2نفر متوسط 1،21در مشاغل رده پاییناسخگویان در زمان وقوع آزار پازنفر  27

برخوردار  6نفر از درآمد باالیی 9و 5نفر متوسط  16، 4نفر درآمد پایین 37از نظر درآمد نیز ،  .به فعالیت بوده اند

  .بوده اند
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جمعیتی قربانیان -ویژگی هاي اجتماعی -1جدول شماره 

  

  متغیرهاي زمینه اي            

  

فراوانی

گروههاي 

سنی

33ساله 24تا 21

22ساله 28تا  25

  7  ساله 37تا  29

  

تحصیالت

22دیپلم

11فوق دیپلم

25لیسانس

4و باالتر فوق لیسانس

  

وضعیت 

تاهل

41مجرد

15متاهل

5مطلقه

  1  کرده متارکه

نوع محیط 

کار

51خصوصی

5نیمه خصوصی

6دولتی

  

  نوع 

شغل

27پایین مرتبه

21سطح متوسط

14باال مرتبه

  

درآمد

37پایین

16متوسط

9باال

  

  ها یافتهتحلیل 

-بررسی استراتژي هدف از آنیافته هاي این بخش نتیجه تجزیه و تحلیل  مصاحبه هاي عمیق کیفی است که 

هاي نتیجه بخش از دیدگاه پاسخگویان استراتژي چنینهم هاي ناکارآمد زنان در مقابله با آزارهاي جنسی و

هاي نظریه پردازان ههایی می پردازیم که در مطالعات گوناگون و در دیدگابر این به بررسی راهکارعالوه . باشدمی
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ذکر این نکته ضروري است که نویسندگان به هیچ  البته. شدن زنان را ایجاد کرده است، زمینه توانمندمختلف

له و تجزیه و تحلیل نحوه مقابزنان وجه قصد تعمیم یافته هاي خود را ندارد بلکه هدف به تصویر کشیدن تجربه 

  .آنان با آزارهاي جنسی می باشد

  

  زنان در مقابله با آزار هاي جنسی توسطشده به کارگرفته استراتژي هاي 

است که تا ان در برابر آزار جنسی ارائه شدههاي قربانیالعملهاي متعددي از عکسدر تحقیقات خارجی، تیپولوژي

  . دنخوانی دارهم این پژوهشهايیافتهزیادي با حد

-میبروسیعی از رفتارها در طیف، آزار جنسیدر برابرالعمل قربانی ساند که عکبیان نموده) 1997(و همکاران 1نپ

را شامل می ) با کمک حمایت هاي اجتماعی ( هاي عکس العملتا شیوه) شخصی با آزار دهنده( گیرد که از مقابله 

  )تفسیر رفتار به عنوان شوخی: براي مثال( انکار / اجتناب:باشدنوع استراتژي قابل طبقه بندي می 4و به شود

  )صحبت کردن با خانواده و دوستان: براي مثال ( مقابله اجتماعی

  )اعتراض به مجرم به منظور توقف رفتارش: براي مثال (مذاکره و مواجه

  O’leary-Kelly et)(al,2009:512)مراجع قضاییشکایت رسمی در: براي مثال(دفاع کردن از خود

هاي ام مواجهه با آزار جنسی استراتژيزنان در هنگدهد که نشان میهاي پژوهش حاضر چنین، یافته هم

 ترینماعی قابل طبقه بندي است اما بیشگیرند که به سه سطح فردي ، خانوادگی و اجتمتفاوتی را به کار می

ط اند که با توجه به شراییه این نحوه مقابله ، بیان نمودهآنان در توج .گیردنوع مقابله در سطح فردي صورت می

ها اغلب اما این گونه استراتژي. شده است ، این بهترین روشی بوده است که توسط آنها اتخاذوقوع آزار جنسی

گونه بنابراین نیازمند بکارگیري روش هاي کارآمدتري در این .نتایج مثبتی را براي شاغلین به همراه نداشته است

گران در و از ادامه رفتارهاي سوء استفادهباشند تا آسیب ها و پیامدهاي آزار جنسی رابه حداقل برسانند موارد می

  .محیط کار جلوگیري نمایند

  مقابله درسطح فردي-1

زنان در  .برندمدارا را بکار میي هاي جنسی شیوهآزارگویان در مقابله با اکثر پاسخ: سکوت و مدارا -1-1

دهند و ع ، هیجانات منفی خود را کاهش میموقعیت مدارا با سکوت، نادیده گرفتن وکوچک جلوه دادن موضو

 استزمانی اتخاذ شدهتر شیوه مدارا بیش .نمایندو شرایط را تحمل  کنند به نوعی از فرد مزاحم دوريسعی می

دادن شغل ییس یا مدیر عامل بوده و زنان به دالیل مختلف از جمله ترس از اخراج شدن و از دست که مجرم ر

بخاطر ترس از تحقیر  ،برندهاي جنسی به شدت رنج میزنانی که از آزار« در واقع .اندرفتهگپیش این روش را در

که  چنین زمانیهم)(Ellen & Ellen,1992:68».گزینندسکوت را بر میشدن و یا اخراج شدن از شغلشان 

از شیوه مدارا و سکوت تر به درآمد ناشی از شغل براي امرار معاش خود و خانواده شان شدیدا احتیاج دارند، بیش

 الب جامعه مقصر قلمداد کردن و سرزنش زنان به هنگام وقوع آزار جنسیغعالوه بر این نگرش  .کننداستفاده می

                                                
١ Knapp
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.دارندمسئله را پنهان نگهدهند اطرافیان ترجیح می زنان از ترس چنین برچسب هاي از سوي، بنابراین  .باشدمی

 "شوند و غافل از آنکه ن با مزاحم معموال موثر واقع نمیتر مقابله ، مثل سکوت و یا تنها نماندهاي مالیمشیوه« 

  )100: 1379قندهاري ، (» .شودمیتعبیر  "یترضا "گویا از جانب مردان به  ،در برابر آزارها "سکوت

- روم بهش باز می .زدم به خنگی گفتم برنامه دارمرا من خودم « :گویدمی ساله، خبرنگار بخش دولتی 26کتایون ،

شب  10تاجا پخش می کنه که حتی اگر اعتراض کنم میره صد. شد دلم نمی خواد با یک مرد دهن به دهن بشم 

  ».گن آقایون مقصر نیستندشن چون همه مینسبت به من بی اعتماد میبقیه هم . این کنار من بوده 

گم بعدا بهتون گیرم میکنم، شماره میمن جدي برخورد نمی« :گویدمی کارمند بخش دولتیو ساله  31سپیده 

رابطه  یک بار یکی شون بهم پیشنهاد. خوام رابطه داشته باشمزنم باید بدونند من نمیدم، وقتی زنگ  نمیخبر می

براي همین محکم . کارگریه کردم تا دوباره اومدم سر بهش فحش دادم، اخراجم کرد، انقدر التماس کردم ، ،داد

». ترسم اخراجم کنندمیدم، جواب نمی

انکار را در / وه اجتنابشی ،که اکثر قربانیان در برابر آزارجنسیدهد نشان می نیزتحقیقات بسیاري « عالوه براین 

».گیرند و عده کمی از آنها به طور رسمی آزار جنسی را گزارش می دهندپیش می

(Cochran, Frazier,Olson,1997; Culbertson et al,1997;Magley,2002;Malamut & 

Offermann,2001; Martindale,1990; Wast & Cortina; O’ leary-Kelly et al,2009:520)

رفتار و یا بعضا تغییر پوشش خود بعد از وقوع آزار ، تغییر اي اتخاذ شدهنوع دیگر از راهکاره: تغییر رفتار-1-2

  .معتقدند که بعضا با پوشش مناسب نیز مورد آزار واقع شده اند قربانیاناي ازعده اگر چه.جنسی بوده است

شـود و  نگرش حاکم بر جامعه که مخصوصا توسط رسانه هاي عمومی تقویت می اینتوان گفت که بنابراین می

، کـامال بـه ضـرر زنـان     داننددر اکثر موارد نوع رفتار زن و مدل پوشش او را در بروز چنین رفتار هایی موثر می

نه به مزاحم و خاطی بلکـه   ،نشانگر توجه منفی جامعه» کرم از خود درخت است«هایی چون اصطالح.استبوده

پنـداري  هاي منفـی و مقصـر  مسلط دانستن این نگرش که غافل از این )1379قندهاري،(.تحت فشار است به زنِ

که از پرداختن به علل اصلی مسـئله و  شود ان به همراه خواهد داشت و سبب میهاي سو ءیی براي آنزنان پیامد

  .، چنین معضلی را حل شده بدانندمسئلهصورت ك کردن ابا پو به نوعی ند مجرمین آن فاصله بگیر

این افراد جزء آن دسته از شاغلینی هستند که با مسافران، مشتریان و ارباب رجوع سرکار دارند عالوه براین، اکثر 

خود سعی دارند در دفعات بعدي با جدیت و سنگینی رفتار با ي اعتراضی را انجام دهند و به گفتهتوانند نمیو 

  . مشتریان برخورد نمایند تا جلو چنین آسیب هایی را بگیرند

اي خوام برم برسعی کردم جدي بشم، حاال وقتی می من« :گوید می بازار یاب شرکت خصوصیه ، سال 26، شهین

نم، اصال به کمی بلند صحبت کنم، به اطرافم نگاه نمیکنم،جدي صحبت میکشم،بازاریابی مقنعه ام رو جلو می

ها یک در هزار برام پیش اال دیگه  اذیتح. یام بیرونگیرم و از مغازه میارش میکنم و سریع سفمغازه دار نگاه نمی

  ».یادمی
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نباید به یران دکننده به محیط کار تعلق ندارد و متحریک هاي نامناسب وواقعیت این است که لباس« 

-دهد که قانوننمی ، اما تحت هیچ شرایطی ظاهرزن این اجازه را به مرداناي بدهندکارمندانشان چنین اجازه

   (Ellen & Ellen,1992:68)» .بگذارندرا زیر پا شکنی نمایند و حدود 

میان دوستان افزایش تجربه آزارجنسی دربا بعضی از پاسخگویان اظهار نموده اند که : مجاب سازي خود- 1-3

به ناپذیر محیط کار جنسی جزء جداییاند که آزار، به این نتیجه رسیدهآشنایان و حتی قربانی شدن خودشانو 

  . آید و در صورت شاغل بودن به ناچار باید چنین شرایطی را نیز بپذیرندحساب می

ـ  کند کهاشاره میعین و ذهن مارکسسعیدي با وام گرفتن مفاهیم  «در این رابطه  ا بـی عـدالتی و   وقتی زنان ب

کننـد ناچـار   توانند عـین را عـوض   قت چون نمیرسد، در حقیشوند و اعتراضشان به جایی نمیمیتبعیض مواجه

-هاي دیگري میدست به آزمودن راه ،کنند و براي دست یافتن به آنچه از آنان سلب شدهمیذهن خود را عوض 

بسـیاري از  : گویـد  کند و میرتباط سالم در محیط کار اشاره میوي به ناآگاهی زنان در چگونگی برقراري ا. زنند

از آن نیست و ا برقراري روابط جنسی عجین است و گریزي کنند روابط جاري در محیط کار اساسا بزنان فکر می

  )1385صیادي فر ، دوستی و(» . ه راحت تر تسلیم شوندشود کچنین تفکري باعث می

 چـون  ه،ها شنیدم که محیط کارشون ایـن طوریـ  من از خیلی«:گویدکارمند بخش خصوصی میساله ،  24فرزانه ، 

خـواي بـري   می از اول که . خواهند، این چیزها را از ما میگذرونی توي محیط کار هستند االن مردها دنبال خوش

» سرکار پی این چیزها را هم باید به تنت بمالی

کنند با اعتراض و گردد و زنان سعی میقاومت در برابر مجرم اصل تلقی میم ،شیوهاین در:اعتراض- 1-4

  . گزارش دادن به مقامات باالتر جلو کار مجرم را بگیرند

تعداد . استه و اعتراض کردن به مجرم بیان شدهالب گزارش به رییس، برخورد با آزار دهندقاین اعتراضات در 

بارها پاسخ از زنان زیرا بعضی « .اندی چنین راه کاري را انتخاب نمودهگویان به هنگام آزار جنسپاسخمعدودي از

گرفتن و یا عضی دیگر نیز از مورد تمسخر قرارب و استما مقاومت آنها نادیده گرفته شدهاند ادادهمجرم به منفی 

بنا به اظهارات .ترجیح می دهند که اعتراضی انجام ندهند و) 69: 1992الن و الن ، (» .هراسندمیطرد شدن 

از نظر مرتبه ، هم و  شان ،که آزار دهنده جزء همکاران اندنمودهشیوه اعتراض را اتخاذ  گویان زمانی آنهاپاسخ

که داراي باالترین جایگاه  ،یس یا مدیر عاملیو عمدتا اعتراض در برابر راست گرفتهآنها قراراز تریا پایین سطح

  . نگرفته استصورت  ،شغلی است

جالت بکش گستاخی خ :کنی، گفتمبهش گفتم چرا این کارو می«: گویدمی ساله وکارمند بخش خصوصی 23الهه 

این کارو بکن وقتی کار انجام  گفتمی. از فردا رفتارش عوض شد. کنمباشه اگر تو بخواي دیگه نمی :کنی، گفتمی

رییس رفتم به . از اینجا بروکرد بهم گفت اذیت می. اول شروع کن زکی گفت این کارو بکنی ا :گفتشد میمی

- انگار اخالق کارمندش رو می.شده  دونم ایراد از تو نبوده اما با کسی در میون نذار به کسی نگو چیگفت می: گفتم

  »دونست بعد هم از اونجا اومدم بیرون
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کار کنم، خوام به رییسمون گفتم  دیگه نمی« :می گوید و کارشناس شرکت خصوصی ، مجردساله 25، مرجان 

تونی بمون و گرنه مجبوریم تا پروژه بعدي میاگر . مشکلش اینه که هیزِ همکارتدونم مشکلت چیه، میگفت

  ». یک مدتی کار نکردم. همکاري رو قطع کنیم

، پاسخ این کندبه پرسنل و یا مدیران گزارش میامی که زن مورد آزار قرار گرفتن خویش را گدر بیشتر موارد هن

کنند؛ به جاي اینکه مرد دیگري به خاطر نفع خودش منتقل میدور کرده و به قسمت است که آن زن را از مزاحم 

شود که زن این طور د، سبب میتواند زن را کنار بگذارچنین سیاست هایی که می. ه نمایندمزاحم را توبیخ و مواخذ

  ) 49: 1383فیگز ، . ( ست که باید مورد سرزنش قرار گیردواحساس کند که حضور ا

 ،استو نگرانی اقدام به اعتراض نموده در این شیوه فرد قربانی با اعتماد به نفس و به دور از ترس، اگرچه بنابراین ،

  . را ترك نمایند کار ترجیح داده اند که محیط ،استنیاورده که نتایج مثبتی برایشان به همراهاما از آنجایی

راض و یا شکایت ساختار مردانه دارد و در بسیاري از مواقع اعتکه عمده مشاغل از آنجایی:ترك محیط- 1-5

-نشانگر بی شوند دست از کار خود بکشند و این امر خودرسد ، بسیاري از زنان مجبور میزنان به جایی نمی

هاي آزار جنسی در محیط« توان گفت که به عبارتی می .باشد در ساختار مردساالر میقدرتی و انزواي زنان 

گیرد مایالت جنسی، با این هدف صورت میي با عنوان استفاده مداوم از قدرت و اقتدار مردانه براي کسب تکار

هاي شغلی رند که آنها را از داشتن فرصتتر قرار دارند و سعی دایادآوري کنند که در پایگاه پایینکه به زنان 

)».برابر محروم نمایند Aggarwal,1994; O’Connell,2000:302)  

اند تا به نوعی دا راه حل مدارا را انتخاب نمودهگویان ابتتر پاسخبیشهاي عمیق دریافتیم که براساس مصاحبه 

آنها هیچ  .اندراهی جز ترك محیط کار پیدا نکردهشغل خود را از دست ندهند اما بعد از ادامه پیدا کردن آزارها 

یی مثل بیماري، حقوق کم و یا پیدا هااند و با بهانهگاه دلیل اصلی ترك محیط کار را به آزار دهنده ذکر ننموده

  .کردن کار بهتر محیط را ترك نموده اند

اون  دو ماه اومدم بیرون،از تر آسیب ببینم بعد که کمبراي این «:گویدکارمند بخش خصوصی می،ساله22، مهدیه

باید بیاي . دهندادامه می آزارشونبه ها رن و میان جاي من و اونافراد دیگه هم می. ها که عوض نمی شندمآ

  »بیرون و خود تو درگیر نکنی

  :مقابله در سطح خانواده- 2

آزار جنسی در بعضی از زنان براي مقابله با فشارهاي روانی ناشی از «: نسی به خانوادهجگزارش آزار - 1- 2

  ».کننداده دوستان و همکاران استفاده میهاي خانوکار، از حمایتمحیط 

( Shannon, Rospenda & Richman, 2006: 1178)  

 ،یا درصورت تاهل همسر ،تواند فرزندهاي مناسب و نگرش معقوالنه میواده در چنین مواردي با راهنماییخان

اگر چه تعداد کمی . ناپذیر جلوگیري نمایدهاي جبرانهاي بیشتر و آسیبرا یاري نماید و از بروز پیشروي خویش

گویان در چنین تر پاسخاند اما بیشده و یا همسر خود در میان گذاشتهگویان این مسئله را با خانوااز پاسخ

جمله ایجاد دهند که مسئله را از خانواده خود پوشیده نگه دارند و به دالیل مختلف از مواردي ترجیح می
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کتمان « غافل از آنکه  .از بیان چنین مسائلی در درون خانواده جلوگیري نمایند، بدبینی و سوظن،  هامحدودیت

  )185: 1383،  آقاجانی( »سازد ید آزارها را براي آنان فراهم میمزاحمت از سوي زنان زمینه تشد

حساسیت را در . صحبت کردن با خانواده راه خوبی نیست «:گویدمی ساله، کارمند بخش خصوصی 27، هنازم

شوند بهت بدبین می. جاد شدهکنند باز مشکلی ای، فکر میوقتی تغییري در رفتار تو ببینند. کنیم خانواده ایجاد می

ل تونند راه حخودشون میرشد فکري دارند ، ها این روزها خانم .شونده محیط کارت و به رییست بدبین می، ب

  ».کنندمناسب پیدا

  

اند که هنگام وقوع آزار جنسی گویان اظهار نمودهبعضی از پاسخ: مقابله به کمک اعضاي ذکور خانواده -2- 2

چنین مشکلی را حل حیط کار و برخورد با آزار دهنده اند تا با مراجعه به ماز پدر، برادر و همسر خود خواسته

در  .قدرت آنان را به نمایش بگذارند تا از بروز چنین مسائلی جلوگیري نمایندشروع کار از نمایند و یا اینکه قبل 

ا بر وابستگی به یک مرد دهد و هریک از آنان ران را در موقعیت نابرابر قرار میزن ،ساختار مردساالرجامعه«واقع 

  ) 63: 1381اعزازي ، ( » کندوادار می

هاي این چنینی، قدرت و مقابله ساالر و آموزهمردي هاي جامعهزنان به پیروي از نگرش ،در این مواردبنابراین ، 

  .دانندارهاي موثر در توقف آزار جنسی میکو پشتیبانی مردان از آنها را یکی از راه ،را تنها از آن مردان

کار، با پدر و برادرم رفتم خواستم برم سر من وقتی می« :گویدکارمند بخش خصوصی میساله ،  24مهرنوش ، 

پدرت قرارداد ببندي در کار  کس و کار نیستی و در حضورودت یک کسی را ببري که بدونند بیحتما باید با خ

  ».رییس برام مزاحمت ایجاد کردهمه ام این کار را نکردم اینقبلی

  

به اینکه نامزد دارند و یا قصد  گویان با اشارهدر مواردي نیز پاسخ:اشاره به تاهل راهی براي مقابله-3- 2

آنها معتقدند در چنین شرایطی . درصدد هستند که آزار دهنده را از خود دور نمایند ،ازدواج با دیگري را دارند

- به شمار میمقابله با آزار دهنده  هايآزار دهنده از ادامه کار خود منصرف خواهد شد و چنین ادعایی یکی از راه

هل  در صورت تا که زنان، اینباشدمعه میاین دیدگاه نیز بازتاب تفکر قدرت مردان در جا شاید بتوان گفت. آید

که توان گفت به عبارتی می.خواهند ماند هاي احتمالی در امان از آسیبشوند  و از حمایت  مردان برخوردار می

رد که دائما زنان را ضعیف و پذیري جنسیتی و مردساالري حاکم بر جامعه دااین نگرش ریشه عمیقی در جامعه

  .دهد ابسته نشان میشکننده و و

وقتی . ري این کارو بکنیالکی گفتم من نامزد دارم، حق ندا« :گویدمی ساله و کارمند بخش خصوصی 27ستاره 

  ».دونند که به کسی تعهد نداريمجردي می

  

  مقابله در سطح اجتماع- 3

ي که الزمه اجرا اندپیشنهاد نمودهکارهاي متفاوتی را راهاند اما این سطح ، اقداماتی انجام نداده زنان آزاردیده در

هاي خصوصی،تر بر بخشاز جمله این موارد کنترل و نظارت بیش.باشدآن توجه مسئولین به این امر می
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زیرا مدیران نقش  .است مدیریتها و انتخاب درست آنها براي پذیرش تصدي گزینش مدیرعامل و روساي شرکت

یکی دیگر از موارد اشاره شده از سوي قربانیان .سالمت اخالقی محیط کار بر عهده دارندایجاددر را اصلی

گیري شکایات و حمایت از زنان شاغلی است که در محیط و ایجاد فضاهایی به منظور پیاصالح قانون کار

  .کنندجه نرم میکارشان با انواع آزارهاي جنسی دست و پن

تر شود اما محیط کار زنان باید از مردان جدا شود و همکاري زنان با یکدیگر بیش ،گویان معتقدنداي از پاسخعده

محیط کار نیازمند  این موضوع در حقیقت پاك کردن صورت مسئله است و براي از بین بردن آزار جنسی در

عالوه .یمباشو رسیدگی به شکایات آنان می از زنان شاغل  هکنندتري مثل ایجاد قوانین حمایتاقدامات جدي

 .گو بودن آن به مسائل قربانی و مزاحم انجام شودتري در زمینه نظام حقوقی و پاسخباید تحقیقات بیش« براین

هاي تبعیض آمیز تر مربوط به نگرشمشکل بزرگرسد الحات در قوانین حقوقی به نظر میزیرا با وجود برخی اص

  )74: 1380شفلد، ( »هاي حقوقی باشددر پرونده

-ت اعتراض کردن داشتهاانقدر فضا باید باز باشد که زنان جر«:گوید کارمند بخش خصوصی میساله،23سمیرا،

زنان گذره و از طرف دولت باید ها چی میرهاتو اد دباید نظارتی باشه که ببینن .باشند و آن آقا هم نتونه انکار کنه

  ».نپشتیبانی بش

فرد به شغل ونیاز طبقه اجتماعی،سن، نوع شغل، میزان درآمد، وضعیت تاهل،تردید متغیرهایی چونبی

انتخاب هر یک از این « .باشدذ شده از سوي زنان موثر میدر نوع استراتژي هاي اتخا، واکنش اطرافیان

، وضعیت اقتصادي ، جایگاه مجرمپریشانی روانیبا آزار جنسی، سطح ه شدت ب،ها از سوي قربانیاستراتژي

». هاي قانونی ، شرایط محیط کار و پیامدهاي مقابله براي قربانی، رابطه داردقربانی، حمایت

(O’leary-Kelly et al,2009: 513)  

ناکارآمد و ناموفق هاي مقابله زنان با آزار جنسی دهد که بسیاري از استراتژيهاي این پژوهش نشان مییافتهاما 

دامه به در ا. کنار بیایندیا و کنند مقابله  یشرایطچنین دانند که چگونه باید با ها به درستی نمیبوده است و آن

  .واقع شودر موثزنان سازي توانمنددرتواند میپردازیم که هایی میاستراتژي

  

آزارهاي جنسی ه بااستراتژي هاي توانمند سازي زنان در مقابل

ه عزت و در برنامه هاي توانمند سازي زنان یکی از عناصر کلیدي توجه ب: تقویت عزت و اعتماد به نفس-1

اعتماد به نفس در حقیقت درك از مقدار و اهمیت فرد می باشد و داشتن شخصیتی « .اعتماد به نفس  می باشد

  )80: 1380پورکیو، (».وسیله در برابر دیگران مسئوالنه برخورد نماید نکه براي خود فرد قابل قبول باشد تا بدی

در برابر آزارهاي جنسی واکنش نشان دهند و به جاي سرزنش تا می شود زنان شاغل سبب دراعتماد به نفس 

فرد  ،صورتاین در غیر . تالش نمایند تا با اقدام مناسب با آزارها مقابله نمایند، برچسب خوردنخود و یا ترس از 

 صادقی و(.داندش را در بروز این امر مقصر میخودو کندجنسی را تنها درون خود جستجو می علت آزارهاي

  )1389، الریجانی رجب
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ثمر بخش باشد و تشان چه مقاومکنند،می پی بردند ، زنانی که دربرابر تجاوز مقاومت) 1984(2و برین 1بارت« 

دهند و تردیدي نیست که ده یا خود را مورد سرزنش قرار میقربانیان دچار افسردگی شیا خیر، کمتر از سایر 

  ) 71: 1380شفلد ، ( ».مقاومت از لحاظ روانی موجب رهایی است

تقویت اعتماد به نفس نقش مهمی در توانمند سازي زنان در برابر آزارهاي جنسی به می توان گفت که پس 

.عهده دارد

من به رییس زنگ زدم و گفتم اون کسی که فکر می کنی من « : ند شرکت دولتی می گویدساله، کارم 32مهسا 

.ها باید جرات پیدا کنند که از خودشون دفاع کنندزن. چون فقط یکی را براي خوش گذرانی می خواست. نیستم 

  ».ما باید در برابر این چنین مردها مقاومت داشته باشیم .ها باید به این تفکر برسند که می تونند حرف بزننداون

گیري به زنان شاغل دراین موارد تصمیمسبب می شود که  و خود شناسی، فرديي شناخت نیازها ،عالوه بر این

با  پیشنهادات مقام و پایگاه و  معموال که ،جنسیهاي آزارزمان وقوع در ، زیرا اي انجام دهندموقع و سنجیده

تري فرد نتواند قاطعانه تصمیم بگیرد و با تردید به جلو برود آسیب ها و پیامدهاي بیشاگر  ،راه می شودمهپول 

  .گیر او خواهد شدگریبان

 باید تکلیفت را با خودت روشن کنی،« :گویدله ، مجرد و کارمند بخش خصوصی میسا 26سولمازدر این رابطه 

ها باید اول یک شخصیت محکم براي خودشون بسازند و نگذارند این چیزها به خانم.خواي رابطه را بپذیري یا نه یم

باید فکر کنی که برات چی مهمه ؟ می خواي یا نمی خواي؟ اون موقع است که اگر رییس . درونشون نفوذ کنه

  .تومان دیگه برات مهم نیست هزار 2حقوقت رو هم بکنه 

 زنان به عنوان یک مقوله اجتماعی همواره : دیدگاه زناندر به چالش کشیدن نگرش هاي مردساالرانه - 2

در  به شدت اجتماعی با مناسبات میان زنان و مردان عدالتعدم . اندطیع بودن قرار گرفتهع فروتري و مدر موض

ي مسلطی را از زمانی که زنان و مردان وارد محیط کار می شوند، با خودشان ایدئولوژ« از این رو . ارتباط است 

باالتري برخوردار حتی اگر زنان از پایگاه و اینکه  آورند، اینکه قدرت از آن مردان استبیرون محیط کار می

(Samuels,2003:473)» گیرندخاطر جنسیتشان مورد آسیب قرار میباز هم زنان به  ،باشند

برخوردار باشند و از طریق در دست تري از زنان نظام مردساالر سبب می شود که مردان از قدرت و اقتدار بیش« 

داشتن اهرم هاي قدرت نه فقط زنان را از موقعیت هاي مقتدرانه دور نگه می دارند بلکه قادرند بر اندام و 

  )65: 1381اعزازي، (» .مومی و خصوصی نیز نظارت نمایندرفتارهاي زنان در عرصه هاي ع

مورد نقد و ارزیابی قرار گیرد تا زنان واقعیت باید ه مردساالر جامعزنان، هنجارهاي  توانمند سازيبنابراین، براي 

  . جایگزین کلیشه هاي حاکم بر ذهنشان نمایندرا 

یا  تا بخواي حرفی بزنی ساالرِجامعه ما یک جامعه مرد« :کارمند بخش خصوصی می گوید و ساله  24نرگس 

کنی باید تونی در جامعه زندگی نمی .انگ بزنندتونن بهت می ،چون خانمی،کنندباهات برخورد میاعتراضی کنی،

از تو حمایت شود   ،عنوان کنیرا  آزار ها  این جامعه باید از حالت مرد ساالر در بیاد و اگر جایی. بسوزي و بسازي

                                                
١ Bart
٢ Brien
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ترسند حق خود را ها رو تو سري خور بار آورده و میجامعه خانم !نتونی ثابت کنی ،نه اینکه به خاطر قدرت طرفت

  ».باید به خاطر کار کردن آزار ببینههیچ کس نیرند،بگ

مجریان  گذاران وگذاران ، سیاستبجاي مردساالري، بدین معنا است که اگر قانونحاکمیت نگرش انسان گرایانه «

هاي خود را به مسائل زنان و مشکالت ویژه آنان بسط و تعمیم دهند ، زنان تا حد زیادي ها فعالیتدایره سیاست

  )1380:215شادلو،(».ند توانست به حقوق انسانی خویش دست یابندخواه

. یابدگسالی ادامه میگردد و تا بزرجامعه پذیري از بدو تولد آغاز می: پذیري زنانتغییر در الگوهاي جامعه-3

در بتوانـد   ، تـا شـود  اي اجتماعی میگردند و انسان به گونهمی سنتی هم در سنین پایین وضعهاي حتی نقش

بنابراین جامعه پذیري که مبتنی بر افکار .هاي مورد انتظار را ایفا نمایدواجه با انتظارات جدید نیز ، نقشهنگام م

تواند آنها را در زندگی آتی خود بـا  ، میالبی جنسیتی یعنی شکنندگی دختران و شجاعت پسران صورت پذیردغ

، اطاعـت و فروتـري را بـه    هاي مختلف زندگی تسلیم ن در صحنهازد به این معنا که زنااجه سومشکالت جدي م

  .آورندقدرت و اقتدار را به اجرا در می ها، مردان در همه عرصهنمایش خواهند گذاشت و برعکس

شود که زنان دائما مراقب اعمال خود باشـند و در صـورت   تفاوت جامعه پذیر نمودن دختران و پسران سبب می

به گونه اي که پاسخگویان در اظهارات خود به .خود و هم جنسان خود را مقصر تلقی کنندآزار هاي جنسی تنها 

صـادقی و  .(می پرداختند 1و یا به اصطالح به خود سرزنشی  وده انددنبال علت وقوع آزار جنسی در درون خود ب

  )1389رجب الریجانی ،

این امر خود پیامدهاي منفی و نامطلوبی را به همراه داشته و خواهد داشت زیرا نفـی توانـایی و درك زنـان و     «

( » .مـی گـردد   دختران موجب تضعیف اعتماد به نفس در آنها شده و به تبع آن ، مانع رشد خودباوري در آنـان 

  )179: 1380خداپرست، 

بپـذیریم، بایـد در ایـن    » ده سازي افراد جهت پذیرش نقـش در آینـده   فرایند آما« اگر جامعه پذیري را به معناي« 

جهت رشد و توسـعه و بـه    ،هاي بالقوهشوند و با آگاهی از این توانایی فرایند زنان و دختران به توانایی هایشان واقف

ی و رسـانه  زشـ خانواده، نظام آمو( لذا توجه نهادهاي آموزشی اعم از رسمی و غیر رسمی .عمل درآوردن آن بکوشند

هاي بالقوه دختران و زنان و پرهیز از روا داشتن تبعـیض میـان دو جـنس جهـت رشـد و      به توانمندي) هاي جمعی

  )179: 1380خداپرست، (» .بالندگی زنان جامعه ضرورت دارد

به  دیر،اندامروزه در معرض جنسی قرار گرفته براي زنان شاغلی که هاییکارراه ممکن است اجراي چنیناگر چه 

اي عمل کنند که در آینده پذیر نمودن فرزندان خود به گونه توانند در فرایند جامعهرسد اما زنان شاغل میبنظر 

جنسیتی ، خود سرزنشـی و  عدالت هاي مناسب و تقویت جنسی واقع نشوند و با ایجاد نگرشزارهاي آدر معرض 

  .ن از میان ببرند زنان در چنین اموري را تا حد ممک انحصاريمقصر دانستن 

                                                
١ Self blaming
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ز کننـد اگـر ا  خانم هاي ایرانی اعتماد به نفس ندارند و فکر مـی « : گوید کارمند بخش خصوصی میوساله 21،ساناز

این ها منشا خانوادگی دارند،خانم ها هیچی ندارند،خانم ها خیلـی  ي همه .ی حق خود دفاع کنند مسخرشون میکن

  »موجودات ضعیفی هستند

است کالس ها و برنامه هاي آموزشی ، یکی از روش هاي توانمند سازي :براي زنان شاغلبرنامه آموزشی -4

ار جنسی نسبت به رفتارهایی که آزرا زنان  است تابه اجرا گذاشته شدهبراي زنان شاغل در کشورهاي دیگر که 

آسیب پذیري کمتر باال هاي مقابله با آزار جنسی و آنها را نسبت به روشآگاه نمایند و شناختشوند تلقی می

توانند آگاهی زنان ها مینشان می دهد که آن برنامه هاي آموزشیتحقیقات انجام شده بر روي اثرات این  «.ببرند

 ،شوندکه به عنوان آزار جنسی شناخته میرا نسبت به جدیت آزارهاي جنسی در محیط کار و بخصوص رفتارهایی 

;Blakel& Moorman,1998; Blaxall, Parsonson, Robertson1993)»      .افزایش دهند

Moyer & Nath1998; Reese & Lindenberg ,2003:177)

ها و ها و استرسکه پیامدهاي منفی از جمله نگرانیشود آزارهاي جنسی سبب مینا آگاهی زنان و عدم شناخت 

  :به عنوان مثال. توانند با این مسائل مقابله نمایندد اما ندانند که چگونه مینمایها غلبه هاي روحی دائما بر آنفشار

دونستم معنی این ي رییسم ادامه داشت ، اما من نمیماه آزارها 5« :گویدله و کارمند بخش خصوصی میسا 25شهال، 

کردم رم قضاوت اشتباه می کنم ، فکر میگفتم شاید دامی .کردمبه خاطر همین اعتراضی نمی. بود  رفتارها چی

منظورش چیز دیگه است آخرین بار بود که خیلی جدي داره اما یواش یواش فهمیدم که نه، کنجکاوي زیادي 

  ».پیشنهاد رابطه داد و من هم از اونجا اومدم بیرون

به آموزش در مورد موضوعات جنسیتی، ممکن مطالعات نشان می دهد که تعهدات سازمان ها و شرکتها « بنابراین 

(Reese & Lindenberg ,2003:179)». مثبتی بر پیامدهاي سوء آزار جنسی اثر بگذارداست به طور 

را شود که نه تنها آزار دهندگان رفتار خود کند و سبب میي کاري تغییر ایجاد میآموزش با کیفیت، در محیط ها

  .افزایش می یابد نیز محیط کار اززنان بلکه میزان رضایت  ،کنترل نمایند

اگر آنها به تعهدات آموزشی . جهت مقابله با آزار جنسی بسیار مهم استسرپرستان و روسا  آموزشعالوه براین 

رفع دهند و با پیگیري هاي خود درصدد  خود عمل نمایند و به گزارشات آزارهاي جنسی زنان عکس العمل نشان

  . یط کار خواهند شدسیب پذیري آنان در محآآن برآیند، سبب افزایش رضایت زنان و کاهش 

(Reese & Lindenberg ,2003:180)

  :هاي کاريها و محیطشرکت درگر مدیر مناسب و نظارت حضور- 5

و  مقابله کننده  گرشان از مدیران حمایتهاي کاريزنان شاغلی که در محیط: معتقدند )1999(کاستر و همکارانش

آنها نشان داده اند . در محیط کارشان مورد آزار واقع شوندکه تري دارد ماحتمال ک ،برخوردارندبا آزارهاي جنسی 

  .موجب افزایش مقابله و کنترل آزارجنسی در محیط کار خواهند شد، مدیران از زنان شاغلحمایت 

(Cogin & Fish, 2007:340)
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نظارت هاي اون رفتار  و مدیر عامل ما آدم مورد اعتمادیه ،« : گوید، کارمند شرکت خصوصی می ساله 30زهرا،

ما بدشون نمی  انند و اگر نه همکارهباعث می شه که خیلی از رفتارهاي نادرست را مردها توي محیط کار انجام ند

  ».یومد که خیلی کارها ي آزار دهنده را توي محیط کار انجام بدند

براي من هیچ وقت توي محیط کار این طور مسائل پیش « گویدساله و کارمند شرکت خصوصی می 23سارا،

خوب بودن رییس خیلی مهممه ، رییس ما از نزدیک شدن زیاد خانم ها و آقایون در این طور مواقع نیومده ، چون 

تو شرکت اگر خانم ها و آقایون دارند با هم شوخی می کنند وقتی بفهمند رییس . نمی یاداصال خوشش به هم ، 

رییس ما حتی به پوشش ما  .ند توي اتاق هاي خودشونومی کنند و می ر  می یاد همه خودشون جمع و جور  داره

  »ما باید کامال حدود را رعایت کنیم. هم حساسِ

  :قربانیان بالقوه پشتیبانی نمایند زمدیران و روسا ي حمایتگر ، به  دو طریق می توانند ا

.فعاالنه از قربانیان حمایت نمایدحضور فیزیکی مدیر که می تواند - 1

حضور مدیرحمایتگر، امکان عکس العمل و واکنش در برابر آزار جنسی براي زنان شاغل و حفاظت از خود - 2

  (Cogin & Fish, 2007:340).در برابر سوء استفاده ها را امکان پذیر می سازد

سازي زنان در برابر آزار جنسی توانمندمی در نقش مهن، آناشایسته مدیران و نظارت بر عملکرد بنابراین انتخاب 

  .داردبر عهده 

گیري یل ارتباط جمعی نقش موثري در شکلتردید وسابی: در کاهش آزارهاي جنسیها تاثیر رسانه-6

. گرایانه، قوم مدارانه و یا نژاد پرستانه باشندتوانند تشویق کننده الگوهاي جنسآنها می. ددارنالگوهاي اجتماعی 

د نتوانمینمایند، با درونی شدن در افراد جامعه،ها را تقویت میها آنباري که رسانهعالوه بر این، الگوهاي زیان

گونه نه ها ، تغییر اینلذا با توجه به اهمیت نقش رسا. دنبه عنوان مانعی براي پیشرفت و ارتقاي زنان تلقی گرد

  :ي خود دریافتند در مطالعه)1384(کریمی صادقی و .رسدها امري ضروري به نظر میویهر

اي چرا که زن سنتی کلیشه. آینداي به نمایش در مییونی زنان به صورت زن سنتی کلیشهدر سریال هاي تلویز

در میان . وفایی استالعقلی، انفعال و بیناقص ،کاري، داراي چهار خصوصیت فریبایرانی از لحاظ شخصیت

د و بار اصلی طرح و نقشه و دسیسه گر را بر عهده دارها، زن نقش حواي وسوسهیالهاي فریبکار در سرشخصیت

اي ایرانی نیز مردي است که تحت تاثیر فریبکاري زن قرار می گیرد و مرد سنتی کلیشه.ستاوچینی بر دوش 

، صادقی و کریمی.( ت و فعال و وفادارسعاقل ا) آدم به روایت حواي عهد عتیق(شودز گناهان تبرئه میسرانجام ا

1384 :84(  

مقصران زنان تواند این نگرش را القا نماید که در زمینه آزار جنسی نیز هاي نادرستی از زنان میچنین تصویر

را در ذهن  ینگرش چنینواقعیت را به نمایش بگذارند و  وانندتها میکه رسانهدر حالی. آیندبه شمار میاصلی 

نداري و سرزنش نمودن این افراد نه تنها مانعی را بر نمی دارد بلکه یند که مقصرپان قربانی ایجاد نمااطرافی

بنابراین . گونه مجازاتی براي آنان در پی نداردنماید زیرا هیچتر میطی را به ادامه آزارهایشان مشتاقمردان خا

باشند، میها زنان قربانی، مجرمان آزار جنسی ، قضاوت کنندگان در مورد این مسئله که مخاطبان رسانهازآنجایی

و روشن کردن ابعاد این  به زنانکارهاي مناسب هاي غلط و نشان دادن راها می توانند با از بین بردن نگرشهآن
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زمینه توانمند سازي  ،احتمالیهاي مجازات دربارهمجرمان مسئله به آگاه سازي زنان شاغل پردازند و با هشدار به 

هاي پذیري مناسب و از بین بردن نگرشهاي جامعهدر فرایندهاعالوه بر این رسانه. بیشتر زنان را فراهم نمایند

هاي توانند از بازتولید نگرشا آنها میتوانند اثر گذار باشند زیرمیهاي جنسیتیمردساالر جامعه و تبعیض

  .نمایند تقویتجنسیتی را عدالت هاي ت به زنان خودداري نمایند و نگرشنسبنادرست  و مردساالرانه 

ف توانمند سازي ادبه عنوان ابزاري موثر در تحقق اههاي گروهی ین المللی بخصوص سند پکن ، رسانهدر اسناد ب

    :که شاملاند شدهزنان معرفی 

ها  تاکید بر پیشبرد متوازن و غیر کلیشه اي تصویر زنان در رسانه-

ترام و حیثیت و ارزش انسانیحارائه تصویر از زنان با ا-

جلوگیري از نمایش مستمر تصاویر منفی و خفت انگیز از زنان-

( شندت می بخمکه به پروراندن خشونت و نابرابري مبتنی بر جنسیت مداو ییجلوگیري از کلیشه ها-

  )224: 1380پورکیو، 

جنسی فرهنگ زنان در محیط کار  از راهکارهاي مقابله با آزاریکی : تقویت همبستگی زنان در محیط کار -7

، مقاومت در مقابل سرکوب و ایجاد همبستگی در میان آنها واند اساسی را براي سازمان سیاسیتباشد که میمی

 توانند در مقابلد یک سپر مستقل و دائمی زنانه میرسمی و ایجاهاي غیرزنان با ایجاد هنجار. فراهم سازد

هاي فاقد قدرت چون زنان به عبارتی گروه.ها حاکمیت دارد، مقاومت نمایندنفرهنگ مسلط مردانه که بر سازما 

غیر رسمی استفاده کنند تا با  توانند به طور دسته جمعی موقعیت هاي خود را تعریف نمایند و از مناسباتمی

  .خود بچرخانند و شرایط را به نفع ومت نمایندقدرتی کنار بیایند و در مقابل آزار جنسی مقابی

شدن ی حمایت نمایند و در هنگام برمالزنان شاغل می توانند در صورت مشاهده آزار جنسی از قربان، عالوه براین

ر می پذیرد که شامل روابط مداخله مشاهده گر از فاکتورهاي گوناگونی تاثی« اما . واقعه از وي پشتیبانی نمایند

هاي مداخله هاي درك شده و هزینههاي محیط کار ، آسیب، دریافت او از شرایط ، هنجارقربانیبا گر مشاهده

O’ leary-Kelly et al,2009: 513)(». باشدبراي او می

ی از هم براي رسوا نمودن واعتراض همکاري زنان با یکدیگر و پشتیبانکه دهد پژوهش نشان می یافته هاي این

- پاسخ يدر چنین مواردي بنا به ادعاکه است سی و عدم تکرار آن شدهسبب کاهش آزار جنکردن به آزار دهنده 

  .گویان منجر به اخراج و مجازات فرد خاطی شده است

کس هیچ .مون جابجا کنیمخواستیم میزهاي کاريیک بار می« :گویدمی کارمند بخش خصوصی وساله  28طاهره ،

دونه دونه خانم ها را خواستند ازشون . شیمهمه گفتند اذیت می. قرار بگیره –آزار دهنده  - حاضر نبود روبروي اون

  »؟ همه حقیقت را گفتند آخر هم اون مرد را اخراج کردند قضیه چیهپرسیدند که 

من دست درازي  به اوایل جرات نداشتم برم از کارمندي که« :گویدو کارمند شرکت خصوصی می ساله 28، سمانه 

هاي دیگه هم ا بعد دیدم کم کم زمزمه هاي خانمکردند که من ایرادي دارم ام، چون فکر میمکرد شکایت کنمی

-گفتم نمیاگر من تنها می. د اخراج شدبعد هم با همکاري هم رفتیم به رییس گفتیم و اون کارمند مر. شروع شد

  ».چون یک دست صدا نداره ،پذیرفتند
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د و خودگردان هاي مردم نهاسازي زنان ایجاد تشکلدنکارهاي توانمدیگر از راه یکی: هاي زنانهایجاد تشکل-8

-میزان آسیب ،هاي مناسب به آنانشنیدن صداي قربانیان و راهنمایی تا باباشدمیحمایت از زنان شاغل  براي

موارد خشونت علیه همانند دیگر در زمینه آزار جنسی نیز، « . هاي احتمالی براي زنان شاغل را کاهش دهند

آموزش همگانی و  ،هاي زنان در این رابطهشدن مشکالت و تجربههاي زنانه ، آشکار، بر تقویت تشکلزنان

  )100: 1379نقل از قندهاري ، ؛ 1379کار، ( ».مشاوره اي تاکید زیادي می شود گسترش شرکت هاي

از حوزه خصوص به عمـومی و امکـان   جنسی  آزاربراي انتقال مباحث هاي غیردولتی ایجاد تشکل سعیدي نیز«

)1385صیادي فر، دوستی و(» .داندبراي زنان را بهترین راه کار می بحث گروهی

بهتر نسبت بتوانند حضور چنین فضاهایی سبب می شود که انداظهار داشته گویانبسیاري از پاسخعالوه براین 

تواند صداي که همکاري زنان شاغل یا یکدیگر میه اینهمتر از العمل نشان دهند و مهمبه آزارهاي جنسی عکس

  .آنها را به گوش مسئولین برساند

مون نهادهاي حمایت کننده از زنان ما توي جامعه« : ساله ، مجرد و کارمند بخش دولتی می گوید 26محدثه، 

مسائل را حل کرد که زنان شه این زمانی می. ش مشکالتشان را بگویندشاغل نداریم، که زنها بدون ترس از سرزن

  ».بتوانند اعتراض کنند و حرفشان را در جایی بزنند و گرنه با پنهان کاري چیزي درست نمی شود

، عوامل موثر بر توانمند سازي زنان جعه به گفتمان سیاسی، حقوقی و اجتماعیهاي تحقیق و مرابا توجه به یافته

گر به باشد که ارتباط این عوامل با یکدیگروهی و ساختاري میه سطح فردي ، قابل شناسایی و دسته بندي در س

، در یک یرهاي شناسایی شده در سطوح مختلفمتغ کهنکته قابل ذکر این. صورت شماتیک آورده شده است

  : باشد میاین امر حاکی از پیچیدگی روابط و مناسبات اجتماعی در جامعه و  ارتباط ارگانیک با یکدیگر قرار دارند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٢١

  عوامل موثر بر توانمند سازي زنان در  - 1شکل 
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  نتیجه گیري

اند اما هنوز شواهد ها وجود داشته کنار زدهاگرچه، امروزه زنان، بسیاري از موانع را که بر سر راه ارتقاي آن

در بسیاري از . باشدشتن حقوق آنها در جوامع مختلف میدارد که نشانگر فروتري و نادیده انگابسیاري وجود 

شوند وحتی کنترلی بر امنیت ، گران محسوب میجوامع زنان به خودشان تعلق ندارند بلکه مالک مطلق دی

برخاسته از ساخت آسیب پذیري و فروتري که دختران و زنان با آن مواجهند ، . سالمتی و جسم خود ندارند

  
توانمند سازی زنان 
در برابر آزارھای 

جنسی در محیط کار

  از بین بردن تبعیض جنسیتی-١
از بین بردن کلیشھ ھای منفی و -٢

  مقصرپندارانھ نسبت بھ زنان
  زنان پذیریھ تغییر در الگوھای جامع-٣
تغییر رویھ ھای فرھنگی کھ  مردساالری -٤

  مشروعیت می بخشدرا 
  ایجاد قوانین حمایت کننده از زنان-٥
  نظارت بر محیط کار -٦
  برنامھ ھای آموزشی برای زنان شاغل-٧
  مخاطبینررسانھ ھا و تاثیر ب-٨
حضور مدیران حمایتگر در محیط کار-٩

تقویت ھمبستگی -١
  زنان در محیط کار

ایجاد تشکل ھای   -٢
زنانھ

تغییر نگرش ھا و -١
باورھای خود مقصر 

  پندارانھ
تقویت عزت و -٢

اعتماد بھ نفس
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هاي فرهنگی بر قدرت و کنترل مردان عمده رویه. هاستهاي مورد انتظار از آناجتماعی جنسیت ، هویت و نقش

  .کندزنان را در موضع فروتر تثبیت می بخشد وینسبت به زنان مشروعیت م

اشند که ببیانگر این مطلب می ،انجام شده است  بر روي آزار جنسی علیه زنان تا به حالکه ی تحقیقات مختلف

تواند طیف این آزارها می.کنندا در محیط کار خود تجربه میحداقل نیمی از زنان شاغل به نوعی آزار جنسی ر

  )1389صادقی و رجب الریجانی،( .وسیعی از آزارهاي جنسی کوچک تا بزرگ را در برگیرد

به طور منفی بر سالمت روانی ،زنان شاغلی و درآمد عالوه بر تاثیرات منفی بر موقعیت شغل ي جنسیآزارها« 

 ,Richman et al,1992; Shannon)».باشدمی طراباض واست که نمونه آن افسردگی گذارتاثیرنیز آنان 

Rospenda & Richman, 2006: 1179)  

نهادهاي اجتماعی و نحوه برخورد با  تغییرپذیري زنان در مقابل خشونت و آزارهاي جنسی ، اهمیت آسیب

سازي زنان در چند دهه اخیر از این رو بحث توانمند. سازد ضروري می راآزاردیدگان و حمایت از قربانیان 

دختران، گفتمان جهانی توانمند سازي به طور کلی بر روي باال بردن سطح تحصیالت . اهمیت خاصی یافته است

اگرچه این عوامل مهم به  .کندزود هنگام ، تاکید می يهاآنها و جلوگیري از ازدواجقتصادي ي اباالبردن توانمند

ز در مقابل ها ، هنورغم برخورداري از این ویژگین ، علیکه دختران و زناشود ، ولی بسیار دیده میآیندشمار می

ه خلق مسئولیت نهادي رسد کاز اینرو به نظر می. پذیر هستند هاي خانگی آسیب آزارهاي جنسی و خشونت

از طرفی توانمند . یکی از عوامل مهمی است که می تواند آزارهاي جنسی و خشونت علیه زنان را کاهش دهد 

  :سازي باید در سطوح مختلفی صورت گیرد 

درسطح فردي به این معنا که برعاملیت زنان تاکید شود به عبارت دیگر زنان باید تصمیم گیرنده باشند و - 1

  .گذاري گرددت ، دانش و توانایی آنها  سرمایهنها جدي تلقی گردد و بر مهاراعمال آ

باشد تا عزت و اعتماد به نفس در آنان می تقویت، زنان سازي هاي توانمندترین حوزهمهم یکی ازبر این اساس ، 

. ها انجام دهند ها و نگرانیبدون ترس از سرزنش و واکنش مناسب ،در شرایط بحرانی مثل وقوع آزار جنسی

نحوه مقابله با آن می تواند زمینه رسیدن و عالوه براین آموزش و آگاهی به زنان شاغل در خصوص آزار جنسی 

ط کار و از سوي سرپرستان عملی آموزش توانمند سازي زنان نه تنها در محی. به این هدف را میسر سازد 

هشدار و «زیرا. زندان نیز ممکن و موثرتر می باشدپذیري فربلکه  از سوي خانواده و در فرایند جامعه شد خواهد

  » باشدسط والدینشان میاز ویژگی هاي مرکزي جامعه پذیري زنان تو دن به قربانیان بالقوه آزار جنسیآگاهی دا

(Macmillan et al,2000; Koskela &Tani,2005:427)  

تصویب . باشدمیهاي متعارف و قوانین موجود رویهها، به چالش کشیدن آن که از جمله ،تغییرات ساختاري- 2

با این گونه جرایم ، در مقابله ي قوانین و برخورد جدي با مجرمانقوانین حمایتی از زنان شاغل و تاکید بر اجرا

بر برتري و تفوق مردان و  و مردساالرانه گرایانههاي جنسکما اینکه رهایی از ایدئولوژي. دباشبسیار موثر می

ري و سرکوب زنان تاثیر دارد و یکی از شروط الزم براي پایان بخشیدن به خشونت و آزار جنسی علیه زنان فروت

  .است
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حمایت زنان و جلوگیري از وقوع آزارهاي ش مهمی را درد نقنتوانن و سرپرستان نیز در محیط کار میمدیرا

عالوه بر تاثیر ، رفتارهایی ابر چنینبربدین صورت که با  نظارت  و عکس العمل در  ،جنسی برعهده بگیرند

  . دهند جرات  مقابله با آزارجنسی را ب به طور غیرمستقیم نیز به زنان، مستقیم

در خصوص شناسایی مسئله  هایی است کههاي جمعی و برنامهسانهر،سازي زنانتوانمند هايروشیکی دیگر از 

ها با وجود تعداد زیاد مخاطبان نقش مهمی را رسانه. نمایدد فعالیت توانار جنسی و روشن کردن ابعاد آن میآز

  .برعهده دارندهاي درست و پاك کردن کلیشه هاي منفی نسبت به زنان جامعه پذیري افراد و ایجاد نگرش در

بخش مهمی از توانمند سازي گروهی زنان نیز به تقویت همبستگی میان آنان و همکاري زنان شاغل با یکدیگر 

تر خواهدو نتیجه بخش ترآسانتر شده و مقابله با آزار جنسی گروهی قدرت زنان بیشدر شرایط . دارداختصاص 

 هاي حمایت از زنان شاغل و تالش براي رفع مشکالت و کمک به آنان براي کنار آمدن با اینایجاد تشکل. بود

  . تواند گام مهمی در کاهش آسیب پذیري زنان باشد، میمسئله

تالش فرد و همه جانبه می باشد و الزمه آن ن مهمترین نکته در توانمند سازي زنان اقدامات چند بعدي بنابرای

با هم و ، هاي حمایت از زنان زنان شاغل و گروهقربانی ، مدیران و سرپرستان محیط کار ، خانواده ، رسانه ها ، 

ي آن ، براي کاهش و از بین بردن آزار جنسی هار به حداقل رساندن آسیبباشد تا عالوه بدر کنار یکدیگر  می

  .اقدام نماینددر محیط کار 

منابع
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مجموعه  ،جنس دومدر  ترجمه فرخ قره داغی »تروریسم جنسی ، مهار اجتماعی زنان« )1380(کارولشفلد، )17

  63- 75، 10، جلد ورنده نوشین احمد خراسانی، تهران، نشر توسعهگردآ، مقاالت

فصلنامه » هاي تلویزیونی  ایرانیکلیشه هاي جنسیتی سریال« )1384(کریمی، سهیال و شیوا صادقی فسایی)18

  59-89، 3، شماره  نزنا پژوهش

بررسی فصلنامه » هاي زنان در مواجهه با آنخشونت خانگی و استراتژي«)1389(ال، سهیفساییصادقی )19

  107-1،142سال اول شماره ماعی ایران، مسائل اجت

اختی آزار جنسی زنان در محیط مطالعه  جامعه شن«) 1389(رجب الریجانیمهسا ، سهیال وفساییصادقی ) 20

  111-134پاییز، ، )30شماره پیاپی (3، شماره 8دوره  ،)پژوهش زنان(سیاستوفصلنامه زن در توسعه» کار

فصلنامه »سازيکارآفرینی، مشاوره و توانمند«)1384(حسینیان مینیس و شهناز ،طباطبایی یحیی آبادي)21

  359- 4،386شماره خانواده پژوهی،

  ترجمه هادي جلیلی ، تهران ، نشر نی ،تحقیق کیفیدرآمدي بر )1387(، اووه فلیک) 22

ترجمه  اسفندیار زندپور،  ،تبعیض جنسی و افسانه فرصت هاي برابر: زنان و تبعیض ) 1383(فیگز، کیت ) 23

  دخت مال امیري، تهران ، نشر گل آذینبه

، گردآورنده مقاالتمجموعه در جنس دوم » کارهاي جنسی در محیط مزاحمت «)1379(پردیس ،قندهاري)24

  95- 100، 9، نشر توسعه ، جلد خراسانی، تهراننوشین احمد 
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توانمند سازي زنان براي مشارکت در « )1382(فرخی راستاییزهرا و یزدخواستی بهجت کتابی محمود،)25

  5- 30، ، پاییز7شماره ، 1دوره ، زنانفصلنامه پژوهش» توسعه

  ،13، شماره فصلنامه رفاه اجتماعی»هاي خانگیحمایت از زنان در برابر خشونت« )1383(ال، شهمعظمی)26

http://www.anthropology.irسایت » روش کیفی و نظریه سازي« )1388(مرتضی ،منادي)27

                          سایت» اجتماعی زنان،بررسی تاثیر آموزش بر توسعه مشارکت فرهنگی « )1387(پري، میربک)28

          http://www.zendehrood.com                                                                                        
اولین همایش  مجموعه مقاالتدر»با خشونت جنسیتی راهکارهاي مبارزه« )1380(شکوهنژاد،نوابی) 29

  363-378تهران، ریاست جمهوري ، مرکز امور مشارکت جوانان ،  توانمند سازي زنان
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