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بررسی جامعه شناختی تجربه مزاحمت جنسی زنان در محیط کار
)آزمون تجربی نظریه فعالیت های روزمره(

مقدمه: مزاحمت جنسی علیه زنان در محل كار، یكی از شكلهای شایع اما 
پنهاِن خشونت علیه زنان است كه می تواند پیامدهای منفی متعددی در سطوح 
فردی، خانوادگی و اجتماعی به همراه داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف 
بررسی تجربه مزاحمت جنسی زنان شاغل در محیط كار و تحلیل اجتماعی 

علل بروز مزاحمت جنسی صورت گرفته است.
به عنوان چارچوب  از نظریه فعالیتهای روزمره  روش: در پژوهش حاضر 
نظری استفاده شده است. این پژوهش  به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه 
با استفاده از  در بین 400 نفر از زنان شاغل در بیمارستانهای شهر كرج كه 

نمونه گیری دومرحله ای انتخاب شده بودند، انجام شده است.
یافته ها: نتایج توصیفی این تحقیق نشان می دهد 67 درصد از زنان  شاغل 
در بیمارستانهای شهر كرج حداقل یك بار، انواع مزاحمتهای جنسی )كالمی 
و غیركالمی( را در محیط كار تجربه كرده اند. همچنین مشخص شد كه سهم 
مزاحمتهای غیركالمی )مانند نگاه هیز و...( در مقایسه با مزاحمتهای كالمی 
حاكی  رگرسیونی  تحلیل  نتایج  است.  بوده  بیشتر  اندكی   )... و  )متلك پرانی 
از آن است كه درمجموع، تركیب متغیرهای سه گانه؛ فاعل باانگیزه )كاركنان 
مرد بیمارستان(، هدف مناسب )زنان شاغل در بیمارستان( و فقدان محافظت 
)ضعف نظارت در بیمارستان( به مقدار 0/573 با متغیر تجربه مزاحمت جنسی 
توسط زنان همبستگی داشته و قادر بوده اند تا 33 درصد از نوسانات آن را 
توضیح داده و پیش بینی كنند. براین اساس ، قوی ترین متغیرهای پیش بین برای 
متغیر تجربه مزاحمت جنسی در محل كار، به ترتیب عبارت بودند از: حضور 
فاعل باانگیزه )بتای 0/536(، میزان تشخیص داده شدن به عنوان هدف مناسب 

)0/436( و فقدان محافظت )0/104(.
بحث: یافته  های تحقیق داللت بر آن دارند كه وقوع مزاحمت جنسی در 
محل كار، نتیجه تعامل بین عوامل انسانی )كنش گران( و سازمانی )ساختار 
اجتماعی( است و سیاستهای پیشگیرانه و مداخله ای جهت كاهش و كنترل 
مزاحمت جنسی در محل كار، صرفاً نباید بر كنشگران و به ویژه قربانیان آن كه 

زنان هستند، متمركز شود.
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Abstract
Introduction: the present research, have been aimed to 
study amount of the experience of sexual harassment of 
employed women in the workplace and the social analy-
sis of the causes of sexual harassment. 
Method: In this research, the theory of Routine activities 
has been used as a theoretical framework and has been 
surveyed by a questionnaire tool among 400 women 
working in hospitals in Karaj.
Findings: The descriptive results of this study show that 
67% of respondents experienced at least one occurrence 
of sexual harassment (verbal and non-verbal) at work.
It was also found that the proportion of non-verbal distur-
bances (such as Hayes’s look, etc.) was slightly higher 
compared to the verbal disturbance (reverberation, etc.).
Discussion: Thus, according to the results of this study, 
the amount of experience of sexual harassment of em-
ployed women in the workplace was greater among those 
women who, on the one hand, had some demographic 
and personal characteristics that made them more suit-
able for the victim of harassment Sexual orientation, sec-
ondly, at work, there were men who had more motivated 
men to engage in sexual harassment, and, thirdly, at 
work there was not enough organizational and personal 
protection to prevent sexual harassment. This result sug-
gests that the theory of routine activities is predictive of 
sexual harassment in the workplace.
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Expended Abstract
Introduction: Women have been discriminated and treated violently throughout 
the history because of their gender. Illustrations of discrimination and violence 
cover a wide range of sexual harassment. Violence against women has always 
been a legitimate way of expressing male domination, in other words, a kind of 
social control that comes directly from the creation of a patriarchal society (Hey-
dari Chrodeh, 2010). In general, sexual harassment involves a range of unwanted 
behaviors that appear in different manners, like visually, verbally, behaviorally, 
and physically. Sexual harassment is very costly, even with increasing sensitivity, 
sexual harassment at workplaces in past decades has increased significantly (more 
than triple) (Enarsen, 2011: 15). Approximately 16,000 complaints of sexual ha-
rassment are received annually by the US Job Opportunities Commission, with 
more than a third of them appearing in the courts (17). Sexual harassment is a 
problem for many employees, with tens of thousands of women every year re-
porting their experiences of sexual harassment to employers and organizations 
(Einarsen, 2011).
The definition of sexual harassment is not simple. Individuals have different per-
ceptions of what is described as sexual harassment. The following definitions pro-
vide a more comprehensive view of sexual harassment: The US Equal Employ-
ment Opportunity Commission has provided a definition of sexual harassment, 
which is often cited and based on sexual harassment: “Sexual relationship without 
the consent of the other party, the request for sex and any verbal or physical be-
havior bearing a sex load that can promote a job or regarded as a threat to women’s 
job loss (EEOC 1998).
Medical centers can be referred to as one of the working environments in which 
male and female employees have close contacts. Health centers, including hos-
pitals, are part of a work center with special and different working conditions, 
including working hours, in which male and female employees are in contact with 
shifts in the morning, evening and at night according to their job requirements, as 
well as the relationship. The close emotional relationship between personnel due 
to their occupational characteristics can create conditions for male sexuality and 
sexual harassment for female employees.
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Therefore, the present study aims to examine the social factors affecting the ex-
perience of sexual harassment by women in the workplace, in order to deeply 
examine the triple dimensions of the crime triangle (delinquent, victimized, envi-
ronment) simultaneously. Data were collected in order to find out the experiences 
of women working in hospitals in Karaj (the capital of Alborz province in Iran) 
from sexual harassment, considering that working conditions in hospitals are such 
that it is possible for female and male employees to be contacted 24 hours a day 
more than other working environments, as well as an emotional connection with 
employees because of their working conditions, which requires this connection as 
well. Failure to study this issue in hospitals in the country has been considered in 
this organization.
Method: The present study is conducted using survey method. In this research, 
SPSS software was used to analyze the data and attempts were made to make the 
tables as simple as possible and far from the statistical complexities. 
In this research, Cronbach’s alpha was used to determine the validity of the ques-
tionnaire. The results for independent and dependent variables are presented in 
the following table:
Table 1: Validity coefficient of used indices

Indicator Number
of points

Validity coef-
ficient

 Total Validity
coefficient

Sexual Harass-
ment experience

Verbal ha-
rassment 21 0.95

0.96
 Non verbal
harassment 9 0.90

 The amount of attendance is
motivated 15 0.72 0.72

Recognition rate as the appro-
priate target 25 0.77 0.77

Loss of protec-
tion

Personal 17 0.67
0.65Organiza-

tional 16 0.68

http://barsadic.com/W.aspx?eid=5172
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Findings: The path analysis diagram shows the direct, indirect, and total effects of each 
of the main variables of the research.

Chart (1) Path analysis

Discussion: Despite the increasing share of working women in society and the prob-
ability of volatility in the amount of violence against women, and the importance of the 
phenomenon of sexual harassment at work in relation to women workers, as a form of 
obvious violence against women and its impact on the community, so far, few research 
studies have dealt with this issue. Therefore, in this research, we try to use the theory of 
everyday activities to analyze the extent of sexual harassment of women employed in 
Karaj hospitals. The results of this study indicate that, firstly, female sexual harassment in 
the workplace is an inclusive issue and an important social issue. Secondly, in the occur-
rence of this problem, various variables and factors are involved. According to the results 
of the present study, the extent of the presence of the subject, the degree of recognition as 
the appropriate target, and the lack of protection are the most important predictors of the 
degree of work place sexual harassment.
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مقدمه
زنان در طول تاریخ به علت جنسیتشان مورد تبعیض و خشونت واقع شده اند. مصادیق 
آنها است.  از  تبعیض و خشونت طیف وسیعی را در برمی گیرد كه مزاحمت جنسی یكی 
به طوركلی مزاحمت جنسی شامل طیف وسیعی از رفتارهای ناخواسته است كه به صورت 
بصری، كالمی، رفتاری و فیزیكی نمایان می شود. علیرغم افزایش حساسیتها نسبت به مسئله 
افزایش چشم گیر مزاحمت  مزاحمت جنسی در محلهای كار طی چند دهه گذشته، شاهد 
جنسی در محیط كار )بیش از سه برابر( بوده ایم )انارسن، 2011(. مزاحمت جنسی مشكل 
از  خود  تجارب  گزارش  به  زنان،  از  نفر  هزار  ده ها  هرساله  كه  است  كاركنان  از  بسیاری 

مزاحمت جنسی به كارفرمایان و سازمانها می پردازند.
كشورهای  در  مسئله  این  شیوع  از  حاكی  زمینه،  این  در  موجود  آمار  بر  گذرا  مروری 
مختلف جهان است. به عنوان نمونه، بر طبق گزارش در سال 1970 محققان تخمین زده اند كه 
از هر دو زن، یك زن قربانی مزاحمت جنسی می شود، در این بررسی برای اولین بار محققان 
به رقم باالی این آمار پی بردند )انارسن، 2011(. سالیانه تقریبًا 16000 مورد شكایت در 
خصوص مزاحمت جنسی توسط كمیسیون فرصتهای شغلی برابر آمریكا دریافت می شود كه 
بیش از یك سوم آنها در دادگاهها مطرح می شود )انارسن، 2011(. همچنین بررسی انجمن 
صنعتی غرب در سال 2002 نشان داده است كه 51 درصد زنان كه شاغل هستند قربانی توجه 
مردان هستند كه شامل سوءاستفاده های جسمی و متلك گوییهای لفظی نسبت به زنان است 
)فیگز، 1384(. بر اساس آمار كلی 1.2 میلیون نفر از زنان آمریكا از انواع تعرض جنسی در 
اماكن عمومی رنج می برند )تایواری ، 2007(. نظرسنجیهای دیگر در این زمینه نیز درصد 
باال را نشان می دهند كه طبق آن، 50 تا 60 درصد زنان مورد مزاحمت جنسی در محل كار 
نیروی  افسر  یك  توسط  شده  انجام  تصادفی  بررسی  یك  طبق  به عنوان مثال،  قرارگرفته اند. 
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دریایی كه در پایگاه خود در شهر مجاور كالیفرنیا از زنان انجام شده بود، 81 درصد زنان 
اظهار داشته اند كه مزاحمت جنسی را تجربه كرده اند )تایواری، 2007(. شیوع نرخ رفتارهای 
مزاحمت جنسی در محیط كار 55 درصد یا باالتر برای زنان در ایاالت متحده گزارش شده 
است )كیمل ، 2012(. در سوئیس و بریتانیا دوسوم و در آلمان بیشتر از 80 درصد زنان شاغل 
نگریستن  خیره  یا  جنسی  احساسات  محرک  مطالب  و  عكسها  یا  و  شوخیهای سكسی  از 
در محیط كار شكایت كرده اند. در هلند به یك ششم از زنان در صورت تن دادن به روابط 

جنسی، وعده مزیت شغلی داده شده است )جاسپرد ، 2001(.
تعریف مزاحمت جنسی ساده نیست. افراد ازآنچه به عنوان مزاحمت جنسی یاد می شود 
درک متفاوتی دارند. تعریفهای زیر دیدگاههایی را كه نسبت به مزاحمت جنسی وجود دارد 
تعریفی  ایاالت متحده  شغلی«  برابر  »فرصتهای  كمیسیون  می كند؛  بیان  جامع تری  به صورت 
از مزاحمت جنسی ارائه داده است كه در بیشتر موارد به آن استناد می شود و بر اساس آن 
مزاحمت جنسی عبارت از »برقراری رابطه جنسی بدون رضایت طرف مقابل، درخواست 
رابطه جنسی و هرگونه رفتار كالمی یا فیزیكی كه بار جنسی داشته باشد كه موجب ارتقای 

شغلی یا تهدید برای از دست دادن شغل زنان شود« )سازمان اكو ، 1998(.
تحت  را  آن  می توان  كه  می گیرد  دربر  را  رفتارها  از  وسیعی  طیف  جنسی  مزاحمتهای 

مقوله های زیر دسته بندی كرد:
1- مزاحمتهای كالمی: به گفتار شهوانی و گفتار خشونت آمیز تقسیم می شود. در گفتار 
شهوانی، مرتكب با مخاطب قرار دادن زن، الفاظی را كه متضمن مسائل و معانی جنسی است 
به زبان می آورد، مانند گفتن داستانها، شوخیها و طنزهای جنسی، پرسیدن پرسشهایی در مورد 
زندگی شخصی یا جنسی افراد، كنایه های جنسی در گفتار، اظهارنظر جنسی در مورد ظاهر 
و لباس و زیبا بودن، ارائه پیشنهاد یا دعوت جنسی ناخواسته و پیشنهاد برای ادامه ارتباط 
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خارج از فضای كار. امروزه این نوع از مزاحمت جنسی با استفاده از وسایل ارتباطی از قبیل 
تلفن و اینترنت در جهان و ازجمله در ایران در حال افزایش است. در گفتار خشونت آمیز 

مرتكب با مخاطب قرار دادن زن و به منظور لذت جویی از الفاظ توهین آمیز استفاده می كند.
2- مزاحمتهای غیركالمی )رفتاری(: هر نوع توجه نشان دادن به بدن زن، تظاهر به انجام 
اعمال جنسی در حضور زن، اجبار به رابطه جنسی، نگاههای هیز و شهوت آلود، چشم چرانی، 

چشمك زدن، نشان دادن تصاویر نامناسب جنسی.
كردن،  نوازش  دست،  و  بدن  نامناسب  و  ناجور  كردن  لمس  فیزیكی:  مزاحمتهای   -3

نزدیك شدن زیاد هنگام كار و برخورد جنسی بازور )صادقی، 2009(.
مطالعات متعددی درباره آثار و پیامدهای منفی مزاحمتهای جنسی در محل كار انجام 
بر  منفی  به صورت  جنسی  مزاحمت  پژوهشها،  این  از  برخی  نتایج  اساس  بر  است.  شده 
سالمت روانی تأثیرگذار است كه نمونه آن افسردگی و اضطراب است )شنون ، 2006(. در 
این صورت مزاحمت جنسی زنان را از تحقق توان بالقوه شان بازمی دارد تا جایی كه بسیاری 
از آنان در چنین شرایطی ترجیح می دهند محیط كار خود را ترک كنند، اما تجربه ناخوشایند 
محیط كاری تا مدتها ذهن آنها را درگیر می سازد. همچنین مزاحمت جنسی مانع شانس زنان 
برای پیشرفت اقتصادی می شود و آنان را درگیر تنشهای حاصل از مزاحمت جنسی می كند 
كه فرد در برخورد با آن مجبور به تن دادن به خواسته یا استعفا می شود. البته اگر شغل خود 
را نیز ترک كند حوادث پیش آمده بر عملكرد او تأثیرگذار خواهد بود و موجب كاهش انگیزه 
و میل او برای پیشرفت شغلی و درنهایت دلسرد شدن او از پیشرفت می شود. عالوه بر آن 
مزاحمت جنسی نهایتًا موجب آسیب شدید اقتصادی زنان به عنوان یك گروه اجتماعی به 

علت ترک كار می شود و موجب غیبت و انزوا زنان می شود )كریستا ، 1986(.
با عنایت به تحوالت عظیم و متعدد در عرصه های مختلف اجتماعی و سیاسی مرتبط با 
زنان، افزایش سطح تحصیالت زنان و رشد روزافزون كمی و كیفی آنان در مراكز آموزشی 
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و همچنین رشد رو به فزونی حضور زنان در عرصه های اقتصادی كه حدود 64 درصد از 
فعاالن اقتصادی جهان و حدود 17 درصد از فعاالن اقتصادی ایران را تشكیل می دهند )مركز 
آمار ایران، 2016( ضروری به نظر می رسد كه زنان نیازمند محیطی ایمن برای فعالیت باشند؛ 
ناامنی در محیط های شغلی و  آن  دارد كه مهم ترین  فراوانی  تبعات  زنان  اشتغال  اما مسئله 
مزاحمت جنسی در محیط كار است كه به اشكال گوناگون در محیط كار برای جامعه زنان 
تحقیر  و  تهدید  معاصر،  در جهان  مدرن خشونتهای جنسی  شیوه های  ازجمله  دارد  وجود 
جنسی، مزاحمت جنسی در محیط كار و ... را می توان نام برد. آنچه قابل تأمل است، شیوع 
و بروز شیوه های مدرن خشونت در جهان معاصر و پیامدهای روانی و اجتماعی این پدیده 
بر بازماندگان است. سكوت زنان در برابر مزاحمتهای جنسی، به دالیلی نظیر شرم، ترس 
از سرزنش و عدم حمایت نهادهای اجتماعی موجب نبود آمارهای دقیق مربوط به مزاحمت 
جنسی می شود. این پدیدة عمدتًا جمعی مبین وضعیتی است كه مناسبات قدرت و بی قدرتی 

را به نمایش می گذارد )رگینز ، 1992(.
یكی از محیط های كاری كه در آن كاركنان زن و مرد ارتباط نزدیكی با هم دارند مراكز درمانی 
است. مراكز درمانی ازجمله بیمارستانها، جزء مراكز كاری هستند كه شرایط ویژه و متفاوت كاری 
دارند. ازجمله می توان به ساعات كاری اشاره كرد كه كاركنان زن و مرد در شیفتهای صبح و عصر 
و شب با توجه به نیازهای شغلی باهم در ارتباط اند و همچنین وجود ارتباط عاطفی نزدیك بین 
پرسنل به علت ویژگیهای شغلی شان می تواند شرایط را برای ایجاد مزاحمت جنسی از جانب 

كاركنان مرد و تجربه مزاحمت جنسی از جانب كاركنان زن به وجود آورد.
ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر تجربه مزاحمت جنسی 

زنان در محیط كار، تالش خواهد كرد تا به صورت كامل تر، ابعاد سه گانه مثلث جرم )بزهكار، 
بزه دیده، محیط( را به طور هم زمان موردبررسی قرار داده تا بتواند تجربیات زنان شاغل در 
بیمارستانهای شهر كرج از مزاحمتهای جنسی را موردبررسی قرار دهد. از یك سو شرایط و 
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فضای كاری مراكز درمانی و بیمارستانها كه ارتباط نزدیك و گاهی عاطفی بین كاركنان زن و 
مرد در ساعات شبانه روزی را ایجاب می كند و از سوی دیگر كم توجهی پژوهشگران داخلی 
به مسئله مزاحمتهای جنسی در محل كار به طوركلی و در بیمارستانهای كشور به طور خاص، 
می تواند نشان دهنده اهمیت و ضرورت مطالعه این موضوع به عنوان یك مسئله اجتماعی و 
سازمانی و از دیدگاهی جامعه شناختی باشد. به نظر می رسد شناخت عواملی كه زمینه بروز 
مزاحمت جنسی را افزایش می دهد، گامی مهم و اساسی در پیشگیری از تجربه مزاحمت 
جنسی در محیط كار به ویژه در مورد زنان شاغل در مراكز بهداشتی و درمانی است. نوشتار 
حاضر قصد دارد به عوامل پیش بینی كننده در بروز مزاحمت جنسی در محیط كار از طریق 

مطالعه تجارب مزاحمت جنسی زنان بپردازد.

پیشینه تجربی
پژوهشهای خارجی متعدد و داخلی اندكی درزمینه مزاحمت جنسی زنان در محل كار 
انجام شده است كه مروری گذرا بر برخی از مهم ترین آنها، می تواند موجب فهم دقیق تر از 

این پدیده شود.
)مكوندی، 2016( در پژوهشی با عنوان »بررسی تأثیر آزار جنسی و استرس شغلی بر بروز 
رفتار غیر كاركردی كاركنان با توجه به نقش واسطه ای تنیدگی شغلی )موردمطالعه: كاركنان 
بخش بهداشت و درمان استان خوزستان(« به مطالعه تأثیر آزار جنسی بین كاركنان زن پرداخته 
است. جامعه آماری در این پژوهش خانمهای شاغل در چهار بیمارستان در جنوب و شمال 
و مركز استان و نمونه آماری شامل 270 نفر بوده اند. پژوهش حاضر نوعی پژوهش میدانی و 
توصیفی بود و برای گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه، بررسی اسناد و مدارک و داده ها و 
مصاحبه استفاده شده است. یافته ها نشان داد آزار جنسی در محل كار رابطه مستقیم با استرس 

كاری دارد و استرس كاری رابطه مستقیم با كاركرد ضعیف كاركنان زن دارد.
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)ریاحی، 2015( در پژوهشی با عنوان »انواع و ابعاد مزاحمتهای خیابانی تجربه شده و 
مقابله فردی با آن، در میان دانشجویان دختر دانشگاه مازندران« به مطالعه عوامل تأثیرگذار 
ابعاد مزاحمتهای  انواع و  اقتصادی- اجتماعی و مقابله فردی( بر  )مانند گروه سنی، پایگاه 
خیابانی تجربه شده توسط دختران پرداخته اند. جامعه آماری در این پژوهش، كلیه دانشجویان 
دختر دانشگاه مازندران، حجم نمونه 362 نفر و ابزار جمع آوری اطالعات پرسشنامه بود. 
یافته های این پژوهش نشان داد كه باالترین میزان تجربه مزاحمت خیابانی توسط پاسخگویان 
در سه ماه گذشته، به ترتیب شامل ابعاد مزاحمت غیرفیزیكی، متلك پراكنی، مزاحمت فیزیكی 
و پیشنهاد و تهدید جنسی بوده است و همچنین بیشترین انواع تجربه شده مزاحمتهای خیابانی 
نامناسب  درصد(، حرفهای   89/1( نقلیه  وسیله  با  زدن  بوق  شامل  ترتیب  به  ابعاد،  این  در 
)متلك( )28/1 درصد(، تنه زدن )21/9 درصد( و حرفهای توهین آمیز و درخواستهای صریح 
پیشنهادهای  و  تهدیدها  و  فیزیكی  مزاحمتهای  است. همچنین  بوده  )20/4 درصد(  جنسی 

جنسی شیوع كمتری داشتند.
)خوراسگانی، 2014( در پژوهشی با عنوان »چگونگی آزار جنسی زنان در محیط كار« 
به مطالعه احساس ناامنی زنان در محیط كار با استفاده از رهیافت كیفی پرداخته است. در 
این راستا با 20 نفر از زنان شاغل در شهر اصفهان مصاحبه شده است. روش شناسی پژوهش 
مشاهده،  نیمه ساخت یافته،  و  عمیق  مصاحبه  تكنیك  از  و  بود  كیفی  روش شناسی  حاضر 
مشاهده مشاركتی و برای تجزیه وتحلیل اطالعات از نظریه داده بنیاد استفاده شد. یافته های 
به دست آمده در قالب شرایط علی، استراتژی ها و پیامدها شامل: محیط كار، سبك زندگی، 
شگردهای مواجهه و فرسایش روانی و شغلی ارائه شدند. محیط كار و سبك زندگی تجلی 
رفتاری جنسیت زده و نمای ظاهری باورها و كلیشه های جنسی و قدرت نامتوازن از شرایط 

علی مهم اثرگذار در به وجود آمدن مسئله ناامنی زنان در محیط كار بودند.
بر  تهدید  كار  محیط  در  زنان  جنسی  »آزار  عنوان  با  پژوهشی  در   )2012 )الریجانی، 
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امنیت اجتماعی« به مطالعه آزار جنسی زنان با به كارگیری روش تحقیق كیفی پرداخته است. 
یافته های این تحقیق بر اساس مصاحبه های عمیق با 82 زن شاغل 21 تا 37 ساله در شهر 
تهران به دست آمده و به سه عنصر ویژگیهای مجرمان، قربانیان آزار جنسی و محیط های وقوع 
آزار جنسی و كمبود نظارت بر آنها پرداخته اند. در ادامه نیز نقش پلیس زن را در كشف جرائم 
خاموش علیه زنان و پیش گیری از آنها بررسی كرده اند. نتایج حاصل از بررسیهای كیفی نشان 
داد كه قربانیان آزار جنسی عمدتًا زنان جوان و تحت سلطه ای هستند كه از سوی رؤسا و 
مردان دارای قدرت و منزلت باالتر مورد آزار جنسی واقع می شوند. آنان بیشتر در بخشهای 
خصوصی فاقد نظارت و كنترل مورد آزار واقع شده اند. حضور پلیس زن و حمایت از زنان 
شاغل و اصالح رویه های شكایتهای قانونی می تواند گامهای مهمی برای كاهش آزار جنسی 

و ایجاد امنیت در محیط كار باشد.
)نیلسن ، 2017( در پژوهشی با عنوان »آزار و اذیت جنسی در كارهای پرستاری؛ دالیل 
و پیامدها )مطالعه كیفی(« تأثیر آزار و اذیت جنسی از جانب بیماران مرد بر پرستاران زن 
بر اساس  اكتشافی  دنبال یك رویكرد كیفی  به  این مطالعه  داده است.  قرار  را موردبررسی 
مصاحبه های گروهی با 39 پرستار بوده است. مصاحبه ها نشان داد كه آزار و اذیت جنسی 
می كند.  ایجاد  روزانه  كار  در  را  معضالت  اغلب  و  است  و چندوجهی  پیچیده  پدیده  یك 
درعین حال، آزار و اذیت جنسی یك تابو است. مدیران اجرایی و نمایندگان ایمنی در این 
مطالعه اغلب از فركانس و تأثیر این گونه رفتارها بر كاركنان، آگاهی ندارند. با توجه به این 
مطالعه در محلهای كار به ندرت سیاستهایی برای مدیریت و یا جلوگیری از آزار جنسی یا 

رفتار جنسی نامناسب وجود دارد.

مطالعه  با هدف  و  كار«  در محیط  اذیت  و  »آزار  عنوان  با  پژوهشی  )كامارگو ، 2017( 
تأثیرات آزار و اذیت در جامعه آماری كاركنان زن بخشهای رادیولوژی در ایاالت متحده انجام 
داده اند. نمونه این پژوهش 1569 نفر رادیولوژیست بوده است. ابزار جمع آوری داده در این 
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پژوهش پرسشنامه بوده است كه از طریق ایمیل برای نمونه ها ارسال شده است. یافته های 
پژوهش نشان داد كه 29 درصد از زنان تجربه آزار و اذیت جنسی داشته اند و بین آزار و 
اذیت با روان رنجوری و نیز اضطراب رابطه مثبت وجود دارد. عالوه بر این، 62 درصد از 

زنان، تمایل كمی برای اظهار و گزارش كردن تجربه آزار و اذیت دارند.
)جوپز ، 2015( در پژوهشی با عنوان »آزار و اذیت جنسی در محیط كار« به تحلیل آزار 
جنسی و نتایج ویرانگر و مخرب آن در محیط كار پرداخته است. این پژوهش شامل دو بخش 
است. ابتدا از روش تحلیل محتوا برای اطالعات سازمانی استفاده شده است كه با استفاده 
از مدل فعالیتهای روزمره تحلیل شده است و سپس از روش كیفی برای دریافت اطالعات 
افراد استفاده كرده است. نتایج نشان داد كه در سازمانهای رسمی و غیررسمی شاهد آزار 
جنسی زنان هستیم. میزان آزار جنسی در محیط كار با توجه به قدرت افراد و نبود امنیت 
تأثیر  قومی  اقلیتهای  بر  این شرایط  دارد كه  نوسان  به علت هرج ومرج در سازمانها  شغلی 
به علت تضعیف هنجارهای سازمان  افراد و سازمان،  به  به موجب آن  بیشتری می گذارد و 

آسیب می رسد.
)زهاری ، 2012( پژوهشی با عنوان »پیش بینی تأثیر آزار و اذیت جنسی بر رضایت شغلی 
و استرس كار در میان زنان كارمند« انجام داده است كه طی آن به بررسی موضوع در بین 
ابزار پرسشنامه پرداخته  با  1423 نفر از كاركنان زن در سه دانشگاه )دره، كالنگ، مالزی( 
اطالعات  و  كاری  استرس  شغلی،  رضایت  جنسی،  اذیت  و  آزار  تجربه  موضوع؛  چهار  و 
پاسخ دهندگان را مطالعه كرده است. نتایج نشان داد كه بیش از نیمی از زنان نمونه در كمتر از 
پنج سال تجربه كاری خویش، شاهد آزار جنسی بوده و این تجربه رابطه معناداری با رضایت 

شغلی و استرس دارد.
با عنوان »آزار و اذیت جنسی در محیط سازمانی« به  )چمبرلین ، 2008( در پژوهشی 
بررسی تأثیر قدرت كارگر، فرهنگ محیط كار و تركیب جنسیتی بر آزار جنسی در اوهایو 



111      

بررسی جامعه شناختی تجربه مزاحمت جنسی زنان در محیط کار )آزمون تجربی نظریه فعالیت های روزمره(
A Sociological Study of Sexual Harassment Experience by Women in Workplace ...

پرداخته است. این مطالعه با استفاده از ابزار پرسشنامه و برای پاسخ گویی به این پرسش كه 
آیا با استفاده از ویژگیهای سازمانی، می توان سه شكل متفاوت از آزار و اذیت جنسی )نگاه 
سنگین، متلك، رفتار غرض ورزانه( را بررسی كرد، صورت گرفته است. یافته ها نشان داد كه 
آزار و اذیت جنسی تحت تأثیر ویژگیهای سازمانی است، چنان كه زنان با سابقه كاری بیشتر 

در یك سازمان، آزار و اذیت جنسی كمتری را تجربه می كنند.
)نواح ، 2008( پژوهشی با عنوان »آزار جنسی زنان در محیط كار در نیجریه« انجام داده 
است. این مطالعه با ابزار مصاحبه ساخت یافته و در بین یك نمونه 170 نفری كه به صورت 
تصادفی انتخاب شده بودند، صورت گرفته است. نتایج نشان داد كه اكثر پاسخگویان، تجربه 
آزار جنسی از سوی رؤسا و كارمندان سطوح باالتر از خود را داشته اند. این تجربه ها شامل 
اغوای كارمند با هدف رابطه نامشروع، تهدید برای رابطه و نیز ژستهای مرتبط با آن است. 
بیشتر پاسخگویان ترجیح می دادند كه از فرد سوءاستفاده گر دوری كنند و آزار جنسی را 

گزارش نكنند.
)چادهوری ، 2007( به بررسی »تجربیات آزار جنسی كارمندان زن بخش بهداشت در 
چهار بیمارستان در كلكته هند« پرداخته است. این پژوهش، مطالعه ای اكتشافی بوده كه در 
این زنان شامل پزشكان، پرستاران،  انجام شده است.  بین 135 زن كارمند بخش بهداشت 
دستیاران مراقبتهای بهداشتی، كارمندان اداری و دیگر كارمندان غیرپزشكی بودند كه در دو 
بیمارستان خصوصی و دو بیمارستان عمومی در بنگال غربی كار می كردند. یافته ها نشان داد 
زنانی كه تجربه آزار جنسی داشتند، از شكایت كردن از فرد مزاحم به خاطر ترس از دست 
دادن شغل، داغ ننگ خوردن و بی اطالعی از كانالهای رسمی برای گزارش دادن و جبران، 

و  قدرت  توازن  عدم  جنسی،  آزار  تجربیات  دربرگیرنده  پژوهش  این  نتایج  داشتند.  اكراه 
هنجارهای جنسیتی و نیاز به توانمندسازی زنان و آگاهی بخشی به آنان برای جبران خسارت 

وارده بوده است.



      112      112

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال نوزدهم، بهار 98، شماره 72

Social Welfare Quarterly, Vol 19, Spring 2019, No 72

      112

در جمع بندی پیشینه تجربی می توان گفت كه پژوهشگران داخلی توجه اندكی به مسئله 
مزاحمتهای جنسی علیه زنان )به طور عام( و تجربه زنان از مزاحمت جنسی در محیط كار 
)به طور خاص( داشته اند و لذا هر پژوهشی در این خصوص، شاید بتواند به رشد ادبیات 
نظری موجود كمك نماید. پژوهشهای خارجی توجه بسیار گسترده تری به موضوع داشته و 
آن را به اشكال كیفی و كمی و در بین نمونه های مختلف و با نظریه های گوناگون )ازجمله 
نظریه فعالیتهای روزمره( بررسی كرده اند كه علیرغم ارزشمندی فوق العاده نتایج به دست آمده، 
به علت تفاوت شدید فضای فرهنگی- اجتماعی آن كشورها با ایران، تعمیم یكسره و كلی 
شاغل  زنان  روزافزون  رشد  به  عنایت  با  ازاین رو،  است.  علمی  منطق  به دوراز  نتایج،  آن 
درزمینه  موجود  ادبیات  غنی سازی  راستای  در  و  و خصوصی  دولتی  كاری  محیط های  در 
مزاحمتهای جنسی در محل كار در داخل كشور و شناسایی مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر 
تجربه مزاحمت جنسی زنان، پژوهش حاضر بر آن است تا با به كارگیری روش كمی، تجربه 
زنان شاغل از مزاحمت جنسی را در ابعاد گوناگون آن )شامل ویژگیهای مرتكبین، قربانیان و 

محل كار( موردبررسی میدانی قرار دهد.

چارچوب نظری
در نیمه قرن بیستم یك چارچوب نظری متمركز بر جرم و جنایت با توجه به همپوشانی 
مجرم و قربانی در یك موقعیت خاص كه فرصت را درزمینه ایجاد جرم فراهم می كند ظاهر 
اما متمایز، ازجمله نظریه فعالیت  شد. این چارچوب متشكل از چندین تئوری درهم تنیده 
روزمره است. نظریه فعالیتهای روزمره به علت توجه به موقعیت خاص و همپوشانی مجرم 
و قربانی قابل توجه است و به همین علت نام تئوری فعالیت روزمره را به خود اختصاص 

داده است )ویلكوس ، 2016(.
دیدگاه فعالیت عادی یا روزمره كه توسط الری كوهن و ماركوس فلسن )1979( توسعه 
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یافت و اساسًا به عنوان نگاهی عملیاتی به جرم تلقی می شد، به معروفیت رسید و به نظریه ای 
معروف و شاخص در دهه 1980 تبدیل شد. یكی از دالیل این معروفیت، ارتباط ساده آن در 
بزه دیده شناسی و رهیافت نوین اكولوژیكی ممانعت از جرم بود. بااین همه دلیل اصلی، تجدید 
حیات مفروضات در مورد سرشت انسانها به عنوان انسان بود. به هرحال نظریه فعالیت عادی، 

به روشنی مشاركت مهم در عرصه جرم شناسی تلقی می شد )مك شین و همكاران، 2014(.
همگام با تغییرات اجتماعی و تغییر در فعالیتهای روزمره، فرصت جرم نیز تغییر می كند. 
طی تغییراتی اجتماعی كه بعد از جنگ جهانی دوم در جوامع به وجود آمد، منجر به وقوع 
شاغل،  زنان  شمار  افزایش  به  توجه  با  و  شده  خانه  از  دورتر  درجایی  روزمره  فعالیتهای 
فرصتهای بزرگ تری برای جرم به وجود آمده است و فعالیتهای روزمره موجب می شود تا 
بزهكاران )مردان( و بزه دیدگان )زنان( به ارتباط با یكدیگر برسند و نوعی همگرایی برای 
مجرمان انگیزه دار، اهداف مناسب و نبود نگهبان ایجاد شود )مك شین و همكاران، 2014(. 
را تشكیل  مثلث وقوع جرم  از عوامل سه گانه كه  نظر فلسن )2002( حذف هریك  به  بنا 
می دهند، می تواند جلوی ارتكاب جرم را بگیرد. بااین همه اگر تمام عوامل حاضر باشند )و 
حتی یكی از عوامل قوی تر باشد(، احتمال اینكه جرم )مزاحمت جنسی علیه زنان( اتفاق افتد 

بیشتر است )مك شین و همكاران، 2014(.
سرشت  با  ارتباط  در  جرائم  حجم  كه  می گوید  چنین  اساسًا  روزمره  فعالیتهای  نظریه 
با تغییر الگوی همكنشهای  الگوهای روزمره تعاملها و همكنشهای اجتماعی است. همگام 
اجتماعی، شمار جرائم نیز تغییر می كند. كوهن و فلسن این مسئله را از كار آموس هاولی 
بر  بودند. هاولی  بود، گرفته  انسان طراحی كرده  اكولوژی  از  )1950( كه نظریه ای عمومی 
سرشت فعالیتهای عادی به عنوان بخش اساسی از زندگی روزمره تأكید می كرد. فعالیت عادی 
به معنای هر فعالیت اجتماعی عادی است كه برای برآوردن نیازهای پایه ای و اساسی انجام 
می پذیرد. مثالهای آن شامل كار رسمی، دنبال تفریح بودن، محل سكونت یافتن، تربیت فرزند، 
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یا آن  این فعالیت عادی را مانع می شود،  تغییر اجتماعی،  خرید و خواب است. زمانی كه 
را تغییر می دهد، نابسامانی اجتماعی ممكن است روی دهد. نظریه فعالیتهای روزمره را با 
تأكیدش بر نابسامانی اجتماعی و اكولوژی، می توان به عنوان دنباله ای از كار مكتب شیكاگو 

دانست )مك شین و همكاران، 2014(.
نظریه كوهن و فلسن دارای سه حوزه عمده تأكید برای یك حادثه مجرمانه یا با احتمال 
بیشتر، یك حادثه بزه دیدگی است. نخست، آنها می گفتند كه یك »مجرم انگیزه دار« باید وجود 
داشته باشد. بااین همه آنها به این نكته توجه خاص و ویژه نداشتند. درحالی كه نظریه های 
جرم شناختی موجود، همگی بر مسئله مجرم و تأثیراتی كه او را به ارتكاب جرم وا می دارد 
تمركز دارند. كوهن و فلسن در پی بررسی دیگر اجزای این پازل بودند. دوم، آنها بر این باور 
بودند كه »هدفی مناسب« باید موجود باشد یعنی چیزی كه ارزش ربودن و بردن داشته باشد 
یا ظاهر آن چنین ارزشی را دارا باشد. سوم، »نبود توان نگهبانی« نیز باید وجود داشته باشد، 

یعنی مانعی بر سر راه انجام جرم وجود نداشته باشد )بن ، 2002(.
 نمودار )1( عوامل مؤثر در وقع جرم بر طبق نظریه فعالیت های روزمره
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روش
این پژوهش به دنبال بررسی دیدگاه و نظرات كاركنان زن شاغل در بیمارستان درزمینه 
تجربه مزاحمت جنسی است و به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش 
تمامی زنان شاغل در بیمارستانهای دولتی، نیمه دولتی و خصوصی شهر كرج )2750 نفر( 
از  یكی  در  قراردادی  یا  رسمی  به طور   ،)1396 )بهار  داده ها  گردآوری  زمان  در  كه  بودند 
زنان  از  نفر   400 تعداد  بوده اند.  شاغل  بیمارستانها،  این  در  كارگری  یا  كارمندی  پستهای 
تصادفی  دوم  مرحله  و  اول خوشه ای  )مرحله  دومرحله ای  نمونه گیری  از  استفاده  با  شاغل 

طبقه بندی شده متناسب با حجم( به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند.
انگیزه دار«،  فاعل  »حضور  متغیرهای  نظری،  چارچوب  اساس  بر  حاضر،  پژوهش  در 
»تشخیص داده شدن به عنوان هدف مناسب« و »فقدان محافظت« به عنوان متغیرهای مستقل 
در نظر گرفته شدند و اثرات آنها بر متغیر وابسته )میزان تجربه مزاحمت جنسی توسط زنان 

در محیط كار( بررسی شده است.
میزان تجربه مزاحمت جنسی توسط زنان در محیط کار: بر اساس تعریف كمیسیون  -

فرصتهای برابر شغلی )اكو(، مزاحمت جنسی عبارت است از اظهارات جنسی ناخوشایند، 
تقاضا برای موافقت با عمل جنسی و سایر رفتارهای كالمی و بدنی كه ماهیت جنسی 
دارند درزمانی كه شرط استخدام به پذیرش این رفتار یا عدم پذیرش آن وابسته باشد، یا 
هنگامی كه این رفتار مقدار زیادی با موفقیت كاری تداخل داشته باشد یا باعث به وجود 
تعریف،  بنابراین  شود؛  ناخوشایند  یا  خصمانه  مرعوب كننده،  كاری  محیط  یك  آمدن 
یا  لفظی  یك طرفه  و  مكرر  پیشنهادهای  برمی گیرد؛  در  را  زیر  موارد  جنسی  مزاحمت 
جنسی، متلك پراندن، اظهارنظرهای موهن و تلویحات جنسی یا اشاره های تبعیض آمیز 
مخاطب،  شخص  برای  و  می گیرد  صورت  كار  محیط  در  شخصی  توسط  كه  جنسی 
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آزاردهنده باشد یا باعث احساس خطر، حقارت، یا رنج در مخاطب شود، یا در انجام 
كار فضای  در محیط  یا  اندازد،  به خطر  را  او  امنیت شغلی  كند،  ایجاد  اختالل  او  كار 

مرعوب كننده ایجاد كند )فیگز، 2004(.
به منظور عملیاتی كردن میزان تجربه مزاحمت جنسی توسط زنان در محیط كار، این متغیر 
در دو بعد مزاحمتهای كالمی )دارای دو مؤلفه متلك پرانی و پیشنهاد جنسی( و غیركالمی 
)داری دو مؤلفه فیزیكی و غیرفیزیكی( مورد سنجش قرار گرفته است. سپس با كمك برخی 
السون3، 2003( گویه هایی طراحی  فیتزگراد2، 1995 و  )آنیل1، 1997 و  پیشین  پژوهشهای 
شد و مقیاس 30 گویه ای مزاحمت جنسی محل كار ساخته شد. از پاسخگویان تقاضا شد تا 
انواع مزاحمتهای جنسی كالمی )21 گویه( نظیر تعریف جوكهای بی ادبانه و جنسی، تعریف 
از اندام و زیبایی، نشان دادن عكس و فیلم مستهجن و ... و غیركالمی )9 گویه(، نظیر تنه 
زدن، نگاه هیز و خیره، تعرض در مكان خلوت و... توسط همكاران مرد را كه طی شش ماه 
گذشته تجربه كرده اند را مشخص كنند. گویه ها در سطح سنجش ترتیبی و به صورت لیكرتی، 
با گزینه های پنج گانه همیشه تا هرگز سنجیده شده و كسب نمرات باالتر، به معنای تجربه 

میزان باالتری از مزاحمت جنسی توسط پاسخگو بوده است.
میزان حضور فاعل باانگیزه: در این پژوهش برای تبیین تجربه مزاحمت جنسی، متغیر  -

كه  است  برگرفته شده  فعالیتهای روزمره  نظریه  از  باانگیزه  فاعل  میزان حضور  مستقل 
مطابق آن، انگیزه می تواند موجب عملی شدن جرم توسط مجرم شود. برای عملیاتی سازی 
حضور فاعل باانگیزه در محیط كار از یك مقیاس 15 گویه ای استفاده شده است كه شامل 
 6 و  درآمد(  و  شغلی  موقعیت  تأهل،  وضعیت  تحصیالت،  )سن،  دموگرافیك  گویه   9

گویه ویژگیهای شخصیتی مردان )سابقه انحرافات جنسی و مصرف ماهواره( بوده است. 
1. Anil
2. Fitzgerald
3. Olson
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)پنج  لیكرت  از طیف  استفاده  با  و  ترتیبی  نیز در سطح سنجش  مقیاس  این  گویه های 
گزینه ای( سنجش شده اند كه كسب نمرات باالتر به منزله حضور همكاران مرد دارای 

انگیزه باال برای ارتكاب مزاحمت جنسی در محل كار توسط زنان پاسخگو بود.
میزان تشخیص داده شدن به عنوان هدف مناسب: مطابق نظریه فعالیتهای روزمره، عالوه  -

بر فاعل باانگیزه برای عملی شدن جرم، باید هدف مناسب نیز وجود داشته باشد. برای 
عملیاتی سازی متغیر میزان تشخیص داده شدن به عنوان هدف مناسب در محیط كار، از 
یك مقیاس 25 گویه ای استفاده شده است كه 14 گویه مربوط به ویژگیهای دموگرافیك 
وضعیت  و  فرزند  داشتن  درآمد،  شغلی،  موقعیت  تأهل،  وضعیت  تحصیالت،  )سن، 
سرپرست خانوار( و 11 گویه در خصوص ویژگیهای رفتاری و ظاهری زنان )وضعیت 
پوشش، وضعیت مذهبی بودن، توجه به پوشش و آرایش، توجه به وضع ظاهری و اندام 
و واكنش به همكاران مرد( طراحی شده بود. گویه ها در سطح سنجش ترتیبی و به صورت 
لیكرتی )سه گزینه ای( اندازه گیری شده و كسب نمرات باالتر، به منزله مناسب تر بودن وی 

به عنوان هدفی برای مزاحمت جنسی توسط فاعل انگیزه دار بود.
فقدان محافظت: بر اساس نظریه فعالیتهای روزمره و به عنوان ضلع سوم مثلث وقوع جرم،  -

عالوه بر وجود هدف مناسب و فاعل انگیزه دار، فقدان یا ضعف كنترل و محافظت )نبود 
مقیاس 33  از یك  متغیر  این  برای عملیاتی سازی  نیز ضروری است.  مراقب(  نگهبان و 
گویه ای )دارای دو بعد فقدان محافظت شخصی و سازمانی( استفاده شده است كه شامل 17 
گویه برای سنجش فقدان محافظت شخصی )11 گویه واكنش به همكاران مرد و شش گویه 
ارتباط كاری با همكاران مرد( و 16 گویه برای سنجش فقدان محافظت سازمانی )3 گویه 
استخدام كاركنان و 13 گویه كنترل كاركنان( بوده است. گویه ها در سطح سنجش ترتیبی و 
به صورت لیكرتی، با گزینه های پنج گانه همیشه تا هرگز سنجیده شده و كسب نمرات باالتر 

توسط پاسخگو، به معنای وجود محافظت ادراک شده باالتر توسط وی در محل كار بود.
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یافته ها

یافته های توصیفی
نتایج حاصل از توصیف داده های تحقیق بیانگر آن است كه درمجموع، نزدیك به 80 
درصد از پاسخگویان، كمتر از 40 سال سن دارند و نزدیك به همین نسبت، دارای تحصیالت 
دانشگاهی )از فوق دیپلم تا دكتری( هستند. درآمد ماهیانه نزدیك به دوسوم از پاسخگویان 
)64/8 درصد( كمتر از 3 میلیون تومان بوده و حدود 90 درصد آنان، كمتر از 10 سال سابقه 
كاری داشته اند و دوسوم آنها به طور قراردادی استخدام شده بودند. به لحاظ وضعیت تأهل، 
همسر  از  دور  درصد(،   11( مطلقه  درصد(،   25/3( مجرد  پاسخگو  زنان  از  نیمی  از  بیش 
)7/2 درصد(، متاركه كرده )5 درصد( یا بیوه )4/3 درصد( بوده اند كه حاكی از سهم باالی 
زنان شاغل فاقد همسر در بیمارستانهای موردبررسی است. همچنین، 21/3 درصد از زنان، 
سرپرست خانوار خود بوده و دوسوم آنها، بین 4 تا 8 ساعت در روز مشغول كار بوده اند و 

به همین نسبت نیز شیفت كاری چرخشی )روزانه و شبانه( داشته اند.
ازلحاظ نوع پوشش در محل كار، حدود 70 درصد از زنان پاسخگو مانتوی فرم معمولی 
)نه گشاد نه تنگ( می پوشیدند و تقریبًا به همین نسبت، به لحاظ مذهبی خود را بینابین )نه 
مذهبی نه غیرمذهبی( ارزیابی كرده بودند. همچنین، 40/5 درصد از پاسخگویان بین 10 تا 
30 دقیقه و حدود یك چهارم آنها بیشتر از 30 دقیقه قبل از حركت به سوی محل كار، برای 
انجام آرایش و آماده شدن وقت صرف می كردند. عالوه بر این، به عقیده زنان پاسخگو اكثر 
همكاران مرد، سریالهای ماهواره ای را تماشا می كنند )87 درصد( و بیش از سه چهارم آنان، 
در مورد مسائل شخصی و خصوصی همكاران زن كنجكاو بوده، كمتر از 10 درصد آنها سابقه 
مصرف مشروبات الكلی داشته و حدود 23 درصد آنها مرتكب مزاحمت جنسی شده و به 

همین نسبت به همسران خود خیانت كرده بودند.
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با توجه به یافته های جدول )1(، درمجموع 15/9 درصد از زنان در محل كار در حد 
زیاد )همیشه و اغلب( مزاحمت جنسی كالمی را تجربه كرده اند؛ درحالی كه 36/9 درصد 
از آنان هرگز و 30/3 درصد نیز به ندرت این نوع مزاحمت را تجربه كرده بودند. همچنین، 
درمجموع 18/6 درصد از این زنان، در حد زیاد )همیشه و اغلب( مورد مزاحمت جنسی 
غیركالمی همكاران مرد در محل كار قرار گرفته اند؛ درحالی كه 29/3 درصد از آنان هرگز و 
42/9 درصد نیز به ندرت مورد این نوع مزاحمت قرار داشته اند. درنهایت، نگاهی به داده های 
مربوط به متغیر مزاحمت جنسی كل نشان می دهد كه حدود یك سوم )33/1 درصد( از زنان 
شاغل در بیمارستانهای شهر كرج، هرگز هیچ گونه مزاحمت جنسی در محل كارشان را تجربه 
نكرده اند؛ درحالی كه بقیه زنان )66/9 درصد(، به میزان مختلفی )از به ندرت تا همیشه( تحت 

چنین آزارها و مزاحمتهای جنسی از سوی همكاران مرد خود قرار داشته اند.
جدول )1( میزان تجربه مزاحمت جنسی تجربه شده در محل کار به تفکیک ابعاد

انواع مزاحمت جنسی
هرگزبه ندرتگاهی اوقاتاغلبهمیشه

f%f%f%f%f%

253/6386/9679/161203/301469/36مزاحمت جنسی کالمی

278/6478/11373/91719/421173/29مزاحمت جنسی غیرکالمی

266/6437/10521/131466/361321/33مزاحمت جنسی )کل(
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آزمون همبستگی بین متغیرهای زمینه ای و مستقل با متغیر وابسته
مطابق داده های جدول )2(، متغیرهای میزان تشخیص داده شدن به عنوان هدف مناسب 
قوی ترین  ترتیب  به   )r=0/432( انگیزه دار  فاعل  )r=-0/446( و حضور  )r=0/487(، سن 
همبستگی معنادار را با متغیر تجربه مزاحمت جنسی داشته اند. این در حالی است كه متغیرهای 
درآمد )r=0/116(، فقدان محافظت )r=0/160( و تحصیالت )r=0/174( به ترتیب دارای 
ضعیف ترین همبستگی با مزاحمت جنسی بوده اند. همچنین، همبستگی معناداری بین رتبه 
شغلی با تجربه مزاحمت جنسی مشاهده نشد. عالوه بر شدت رابطه، نگاهی به جهت رابطه 
بین متغیرهای مذكور نشان می دهد كه متغیرهای سن و سابقه كاری، رابطه منفی با تجربه 
مزاحمت جنسی داشته اند؛ درحالی كه مابقی متغیرها، دارای رابطه مثبت با تجربه مزاحمت 

جنسی بوده اند.
جدول )2( آزمون همبستگی تجربه مزاحمت جنسی با متغیرهای زمینه ای و مستقل

مزاحمت جنسی مزاحمت جنسی کالمیمتغیر
مزاحمت جنسی کلغیرکالمی

0/029-0/014-0/038-رتبه شغلی
*0/116*0/128*0/108درآمد

**0/174**0/157**0/179تحصیالت

**0/446-**0/424-**0/444-سن

**0/344-**0/330-**0/342-سابقه کاری

**0/487**0/442**0/499هدف مناسب

**0/432**0/390**0/446فاعل انگیزه دار

**0/160**0/167**0/155فقدان محافظت

p >0/05 *
 p >0/01 **
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آزمون تحلیل رگرسیون چندگانه

رگرسیون چندگانه تبیین کننده میزان تجربه مزاحمت جنسی
داده های جدول شماره )3( حاكی از آن است كه سه متغیر وارد شده در مدل رگرسیون 
خطی چندگانه )متغیرهای مستقل مستخرج از نظریه فعالیتهای روزمره، شامل؛ فاعل انگیزه دار، 
هدف مناسب و فقدان محافظت( در سطح نسبتاً قوی با متغیر وابسته )میزان تجربه مزاحمت 
جنسی توسط زنان شاغل در بیمارستانهای شهر كرج( همبستگی دارند )R=0/573(. ضریب 
تعیین نیز نشان می دهد كه حدود 33 درصد از تغییرات »میزان تجربه مزاحمت جنسی« توسط 
سه متغیر مذكور تبیین شده و قابل پیش بینی است. همچنین مشخص شده است كه هر سه متغیر 
واردشده در مدل رگرسیونی )میزان تشخیص داده شدن به عنوان هدف مناسب، میزان حضور فاعل 
انگیزه دار و فقدان محافظت( با »تجربه مزاحمت جنسی« ارتباط معناداری داشته اند و بر اساس 
مقدار ضریب استانداردشده بتا، متغیر حضور فاعل انگیزه دار )β=0/434(، قوی ترین پیش بینی 
كننده میزان مزاحمت جنسی تجربه شده توسط زنان است. بعدازآن، به ترتیب متغیرهای تشخیص 

داده شدن به عنوان هدف مناسب )β=0/308( و فقدان محافظت )β=0/195( قرار داشته اند.
جدول )3( خالصه مدل رگرسیونی چندگانه میزان تجربه مزاحمت جنسی و ضرایب تأثیر

BβTPمتغیرهای مستقل

0/001>8/039--91/117-عدد ثابت

0/001>1/2280/4347/898حضور فاعل انگیزه دار

0/001>0/7260/3085/980هدف مناسب

0/001>0/4000/1953/530فقدان محافظت

p=0/000 F=47/910 .R
2
Adj =0/321 R2 =0/328 R=0/573
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5-3-2 رگرسیون چندگانه تبیین کننده ابعاد مزاحمت جنسی
مطابق جدول )4(، ضریب همبستگی چندگانه ابعاد مزاحمت جنسی كالمی و غیركالمی 
به ترتیب برابر با 0/591 و 0/517 است كه بیانگر همبستگی و ارتباط نسبتًا قوی سه متغیر 
مستقل واردشده به مدل رگرسیونی )فقدان محافظت، حضور فاعل انگیزه دار و تشخیص داده 
شدن به عنوان هدف مناسب( با ابعاد كالمی و غیركالمی مزاحمت جنسی است. ضریب تعیین 
نیز به ترتیب  ابعاد كالمی و غیركالمی مزاحمت جنسی  محاسبه شده در مدل مذكور برای 
از تغییرات  با 0/349 و 0/268 محاسبه شده است كه نشان می دهد حدود 35 درصد  برابر 
بعد كالمی و حدود 27 درصد از نوسانات بعد غیركالمی مزاحمت جنسی تجربه شده توسط 
زنان، توسط سه متغیر مذكور تبیین شده و قابل پیش بینی است. براین اساس می توان گفت 
كه قدرت تبیین كنندگی متغیرهای سه گانه مذكور در بعد كالمی مزاحمتهای جنسی، بیشتر از 

بعد غیركالمی است.
جدول )4( خالصه مدل رگرسیونی چندگانه ابعاد مزاحمت جنسی

RR2ابعاد مزاحمت جنسی
.R

2
Adj

Fp

0/001>0/5910/3490/34352/759كالمی
0/001>0/5170/2680/26036/199غیركالمی
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رگرسیونی  مدل  به  واردشده  متغیر  سه  هر  مذكور،  جدول  داده های  مطابق  همچنین،   
)تشخیص داده شدن به عنوان هدف مناسب، حضور فاعل انگیزه دار و فقدان محافظت( با 
هر دو بعد كالمی و غیركالمی مزاحمت جنسی، ارتباط معناداری داشته اند. بر اساس مقدار 
ضریب استاندارد شده بتا، متغیر حضور فاعل انگیزه دار، قوی ترین پیش بینی كننده مزاحمت 
 )β=0/393( و غیركالمی )β=0/446( جنسی تجربه شده توسط زنان در هر دو بعد كالمی
بوده است. بعد از آن، به ترتیب متغیرهای تشخیص داده شدن به عنوان هدف مناسب )كالمی 
 )β=0/189 غیركالمی ،β=0/192 ( و فقدان محافظت )كالمیβ=0/270 غیركالمی ،β=0/321

قرار داشته اند.
متغیرهای مستقل  به  ادامه رگرسیون چندگانه مربوط  به منظور اجرای تحلیل مسیر، در 

تحقیق نیز در جداول شماره )6( و )7( به صورت خالصه آورده شده است.
جدول )5( ضرایب تأثیر مدل تبیین کننده ابعاد مزاحمت جنسی

BβTpBمتغیرهای مستقل

عدد ثابت
0/001>8/498--65/265-كالمی

0/001>6/804--25/459-غیركالمی

فاعل انگیزه دار
0/001>0/8690/4468/251كالمی

0/001>0/3530/3936/896غیركالمی

هدف مناسب
0/001>0/5230/3216/353كالمی

0/001>0/2040/2705/029غیركالمی

فقدان محافظت
0/001>0/2710/1923/536كالمی

0/1250/1893/3140/001غیركالمی
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رگرسیون چندگانه تبیین کننده میزان حضور فاعل انگیزه دار
مدل  در  شده  وارد  متغیر  دو  می شود،  مشاهده   )6( شماره  جدول  در  كه  همان گونه 
متغیر  با  متوسطی  سطح  در  محافظت(  فقدان  و  مناسب  )هدف  چندگانه  خطی  رگرسیون 
وابسته )فاعل انگیزه دار( همبستگی دارند )R=0/488(. ضریب تعیین نیز نشان می دهد كه 
حدود 24 درصد از تغییرات در متغیر حضور فاعل انگیزه دار )همكاران مرد دارای انگیزه 
ارتكاب مزاحمت جنسی( توسط دو متغیر مذكور تبیین شده و قابل پیش بینی است. همچنین 
مشخص شده است كه هر دو متغیر واردشده در مدل رگرسیونی با »حضور فاعل انگیزه دار« 
ارتباط معناداری داشته اند و بر اساس مقدار ضریب استاندارد شده بتا، به ترتیب متغیرهای 
 )β=0/296( مناسب  هدف  به عنوان  شدن  داده  تشخیص  و   )β=0/336( محافظت  فقدان 
قوی ترین پیش بینی كننده های میزان حضور فاعل انگیزه دار بوده و درواقع، موجب تقویت 

انگیزه ارتكاب مزاحمت جنسی علیه زنان توسط همكاران مرد می گردند.
جدول )6( خالصه مدل رگرسیونی چندگانه میزان حضور فاعل انگیزه دار و ضرایب تأثیر

BβTPمتغیرهای مستقل

0/001>11/135-39/604عدد ثابت

0/001>8/855-0/458-0/336-فقدان محافظت

0/001>0/2490/2965/720هدف مناسب

p<0/001 F=46/775 .R
2
Adj =0/233 R2 =0/238 R=0/488
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رگرسیون چندگانه تبیین کننده میزان تشخیص داده شدن به عنوان هدف مناسب
داده های جدول شماره )7( نشان می دهند كه دو متغیر واردشده در مدل رگرسیون خطی 
چندگانه )فقدان محافظت و فاعل انگیزه دار( در سطح نسبتًا متوسطی با متغیر وابسته )هدف 
مناسب( همبستگی دارند )R=0/376(. ضریب تعیین نیز نشان می دهد كه حدود 14 درصد 
از تغییرات در متغیر هدف مناسب )تشخیص داده شدن توسط همكاران مرد به عنوان هدف 
تبیین شده و قابل پیش بینی است.  مناسب برای مزاحمت جنسی( توسط دو متغیر مذكور 
همچنین مشخص شده است كه هر دو متغیر واردشده در مدل رگرسیونی با »هدف مناسب« 
متغیرهای  ترتیب  به  بتا،  استاندارد شده  بر اساس مقدار ضریب  معناداری داشته اند.  ارتباط 
پیش بینی  قوی ترین   )β=0/333( انگیزه دار  فاعل  حضور  و   )β=0/348( محافظت  فقدان 
كننده های تشخیص داده شدن زنان به عنوان هدف مناسب مزاحمت جنسی بوده و درواقع، 
به عنوان اهدافی قابل دسترس تر و سهل الوصول تر برای مزاحمت جنسی توسط همكاران مرد 

)فاعالن انگیزه دار( محسوب می شوند.
جدول )7( خالصه مدل رگرسیونی چندگانه میزان تشخیص داده شدن به عنوان هدف مناسب و 

ضرایب تأثیر

BβTPمتغیرهای مستقل

0/001>6/083-30/563عدد ثابت

0/001>0/3030/3485/972فقدان محافظت

0/001>0/3950/3335/720فاعل انگیزه دار

p<0/001 F=24/546 .R
2
Adj =0/135 R2 =0/141 R=0/376
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با توجه به داده های جدول )8( در خصوص اثر كل، مشخص می شود كه به ترتیب متغیرهای 
فاعل انگیزه دار، هدف مناسب و فقدان محافظت قوی ترین پیش بینی كننده هایی تجربه مزاحمت 
جنسی می باشند. این قاعده در مورد آثار مستقیم متغیرهای بر متغیر وابسته نیز صادق است، اما 
در مورد آثار غیرمستقیم مشاهده می شود كه متغیر هدف مناسب، دارای قدرت پیش بینی كنندگی 
بیشتری نسبت به حضور فاعل انگیزه دار است و فقدان محافظت پس ازاین دو متغیر قرار می گیرد.

نمودار )2( تحلیل مسیر الگوی تحلیلی میزان تجربه مزاحمت جنسی

جدول )8( میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل بر میزان تجربه مزاحمت جنسی

اثر كلاثر غیرمستقیماثر مستقیممتغیرهای مستقل )پیش بین(

0/4340/1020/536حضور فاعل انگیزه دار

0/3080/1280/436هدف مناسب

0/0910/104-0/195فقدان محافظت
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بحث 
نتایج حاصل از بررسی تجربه مزاحمت جنسی زنان در محل كار نشان داد كه دوسوم 
)67 درصد( از زنان شاغل در بیمارستانهای شهر كرج، حداقل یك بار مزاحمت جنسی را در 
محیط كار تجربه كرده اند. این مسئله )میزان باالی تجربه مزاحمت جنسی زنان در محیط كار( 
در تحقیقات پیشین داخلی و خارجی نیز مورد تأیید قرار گرفته است ))الریجانی، 2012(، 
)كامارگو،   ،)2017 )نیلسن،   ،)2016 )مكوندی،   ،)2014 )خوراسگانی،   ،)2011 )بهزادفر، 

2017(، )جوپز، 2015((.
همچنین نگاهی به ابعاد مزاحمت جنسی نشان می دهد كه در این پژوهش، مزاحمتهای 
غیركالمی )مانند نگاه هیز و خیره، لمس كردن دست در هنگام انجام كار، بهانه جور كردن برای 
نشستن در كنار همكار زن، تنه زدن، نزدیكی فیزیكی بیش ازحد به فرد، لمس كردن بدن و...(، 
بیشتر از مزاحمتهای كالمی رخ داده است. این در حالی است كه برخی پژوهشهای داخلی، 
نتایج متفاوتی در این زمینه به دست آورده اند؛ به عنوان نمونه، پژوهش ریاحی، )2015( درزمینه 
مزاحمتهای خیابانی، نشان داد كه مزاحمتهای جنسی تجربه شده، به ترتیب شامل ابعاد مزاحمت 
غیر فیزیكی، متلك پراكنی، مزاحمت فیزیكی و پیشنهاد و تهدید جنسی بوده است. همچنین 
به ترتیب  بیشترین شیوع رادارند و پس ازآن  ایمان، )2011( مزاحمتهای بصری  در پژوهش 
مزاحمتهای كالمی، لمسی و تعقیبی قرار دارند. به نظر می رسد این ناهمخوانی نتایج، عمدتًا 
ناشی از محل وقوع مزاحمت باشد كه در پژوهشهای مذكور، مزاحمتها در خارج از محل كار 

رخ داده است كه امكان مزاحمتهای كالمی و بصری برای مزاحمین، بیشتر فراهم بوده است.
نگاهی به نتایج تحلیلی تحقیق، حاكی از مناسب بودن نظریه فعالیتهای روزمره برای تبیین 
میزان مزاحمت جنسی محل كار است، به گونه ای كه تمام فرضیات اصلی تحقیق و نیز روابط 

داخلی بین متغیرهای مستقل، مورد تأیید قرار گرفته است.
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مطابق اولین متغیر مستخرج از نظریه فعالیتهای روزمره، این فرضیه كه »هرچقدر زنان 
به عنوان هدف، مناسب تر تشخیص داده شوند بیشتر مزاحمت جنسی را در محل كار تجربه 
این  آماری،  آزمونهای  از  به دست آمده  نتایج  اساس  بر  گرفت.  قرار  آزمون  مورد  می كنند«، 
فرضیه مورد تأیید واقع شده است؛ بدین معنی كه هرچقدر زنان شاغل در بیمارستانهای شهر 
كرج، به لحاظ ویژگیهای رفتاری و شخصیتی آمادگی و استعداد بیشتری برای قربانی شدن 
داشته باشند )جوان تر بوده، متأهل نباشند، قراردادی بوده و در یك اتاق با همكاران مرد كار 
كنند، به لحاظ وضعیت پوشش شرایط نامناسب تری داشته و وقت زیادتری برای توجه به 
بدن و آرایش خود صرف كنند و به لحاظ مذهبی خود را غیرمذهبی تر ارزیابی كرده باشند(، 
احتمال بیشتری دارد كه به عنوان هدف مناسب توسط همكاران مرد برای مزاحمت جنسی 
تشخیص داده شده و لذا، مزاحمت جنسی بیشتری را در محل كار تجربه كنند. این نتایج 
همسو با نظریه فعالیتهای روزمره است. بر طبق این نظریه كه »هدفی مناسب« باید موجود 
باشد یعنی چیزی كه ارزش ربودن و بردن داشته باشد یا ظاهر آن چنین ارزشی را دارا باشد 
تا اینكه جرم اتفاق افتد. این یافته ها با مطالعه الریجانی، )2012( كه نشان داد قربانیان آزار 
جنسی عمدتًا زنان جوان و تحت سلطه هستند و تحقیق بهزادفر، )2011( كه حاكی از ارتباط 

معنادار سن با آزار جنسی بود، همخوانی دارد.
بر اساس فرضیه دوم تحقیق مبتنی بر مفروضات نظری، »حضور فاعل انگیزه دار بر تجربه 
مزاحمت جنسی در محل كار توسط زنان شاغل تأثیر دارد«. بر طبق آزمون تحلیل رگرسیون، 
حضور فاعل انگیزه دار بر تجربه مزاحمت جنسی زنان شاغل در محل كار مؤثر است و این 
فرضیه مورد تأیید قرار گرفته است. بدین معنی كه حضور همكاران مردی كه دارای برخی 
ویژگیهای رفتاری و شخصیتی باشند )جوان تر و غیر متأهل باشند، شرایط مالی مناسبی داشته 
و در پستهای مدیریتی قرار داشته باشند، مواد مخدر و الكل مصرف نموده، سابقه مزاحمت 
جنسی و خیانت زناشویی داشته باشند( موجب افزایش انگیزه آنان برای ارتكاب مزاحمت 
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جنسی و درنتیجه تجربه بیشتر این نوع مزاحمتها برای زنان در محل كار است. این نتایج 
همسو با نظریه فعالیتهای روزمره است. بر اساس این نظریه برای اعمال جرم، عالوه بر وجود 
هدف مناسب باید فاعل انگیزه داری برای ارتكاب جرم وجود داشته باشد )مك شین، 2014(. 
این یافته ها مطابق با برخی مطالعات پیشین صادقی فسایی )2014( نیز هست كه زنان در 
محیط كار بیشتر از سوی رؤسا و مردان دارای قدرت و منزلت باالتر مورد آزار جنسی واقع 
می شوند. در اینجا قدرت و منزلت باالتر مردان، می تواند به عنوان مصداقی از انگیزه های آنان 

محسوب گردد.
كنترل  و  محافظت  فقدان  »با  نظری،  چارچوب  از  مستخرج  فرضیه  سومین  اساس  بر 
در  را  بیشتری  جنسی  مزاحمت  شاغل  زنان  جنسی(،  مزاحمت  وقوع  از  پیشگیری  )برای 
محل كار تجربه می كنند«. بر اساس نتایج به دست آمده از آزمونهای آماری، این فرضیه نیز 
یا ضعیف بودن محافظت )شخصی و  تأیید واقع شده است. بدین معنی كه فقدان و  مورد 
سازمانی( موجب می شود كه زنان بیشتر مزاحمت جنسی را تجربه كنند؛ به عبارت دیگر، آن 
دسته از زنانی كه محافظت شخصی ضعیف تری داشته اند )برقراری روابط كاری آزادانه تر با 
همكاران مرد و نشان دادن واكنشهای منفعالنه نسبت به رفتارهای جنسی آنان( و در محل 
كار آنها محافظت و مراقبت سازمانی نیز ضعیف بوده است )بی توجه به صالحیتهای اخالقی 
هنگام جذب كاركنان سازمان توسط كارفرما و ضعف عملكرد نهادهای حراستی و نظارتی 
مستقر در سازمان برای كنترل رفتارهای جنسی كاركنان و مدیران(، به احتمال بیشتری قربانی 
انطباق  روزمره  فعالیتهای  نظریه  با  نیز  یافته  این  مرد شده اند.  همكاران  مزاحمتهای جنسی 
دارد كه بر اساس آن، الزمه وقوع جرم عالوه بر هدف مناسب و فاعل انگیزه دار، محافظت 
بیفتد  اتفاق  در مكان جرم است كه می بایست ضعیف باشد یا وجود نداشته باشد تا جرم 
)مك شین، 2014( این یافته با نتایج برخی مطالعات پیشین )قدیمی، 2009( كه نشان داده اند 
ساختار حاكم بر سازمانهای دولتی و خصوصی، به طور خودكار شرایطی را فراهم می آورند 
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كه زمینه ساز بسیاری از سوءاستفاده ها ازجمله مزاحمت جنسی می باشند، مطابقت دارد.
 عالوه بر آزمون فرضیات اصلی تحقیق كه حاكی از اثرات معنادار متغیرهای فاعل انگیزه دار، 
هدف مناسب و فقدان محافظت بر تجربه مزاحمت جنسی بوده است، آزمون روابط درونی 
بین این سه متغیر نیز حاوی یافته های ارزشمندی است. بدین معنی كه مطابق یافته های تحقیق، 
حضور فاعالن انگیزه دار )همكاران مرد مایل به ارتكاب مزاحمت جنسی(، خود می تواند موجب 
افزایش تشخیص داده شدن زنان به عنوان هدف مناسب شود و زنان بیشتری را در معرض 
قربانی شدن قرار دهد. نكته قابل توجه آن است كه این رابطه دوسویه بوده و وجود اهداف 
مناسب )زنان مستعد قربانی جنسی شدن در سازمان(، موجب تقویت انگیزه فاعالن انگیزه دار 
می گردد. از سوی دیگر، حضور این فاعالن انگیزه دار، به شدت به مراقبت و محافظت شخصی 
و سازمانی وابسته بوده و در شرایط ضعف محافظت و مراقبت، مردان مستعد برای مزاحمت 
جنسی، فرصت و امكان بیشتری برای این كار می یابند. درنهایت، معرفی شدن زنان به عنوان 
اهداف مناسب مزاحمت جنسی در محل كار، تابعی از مراقبت و محافظت در سازمان است و 
در شرایط فقدان محافظت و نظارت، زنان بیشتری امكان و فرصت می یابند تا خود را به عنوان 
هدف جنسی مناسب و در دسترس به فاعالن باانگیزه معرفی نمایند. چنین روابط درونی بین 
متغیرهای سه گانه، حاكی از پیچیدگی فرایند ارتكاب مزاحمت جنسی در محل كار بوده و 
نیازمند مطالعات بیشتر برای شناسایی دقیق تر سازوكارهای علی و نیز طراحی برنامه ریزیهای 

دقیق تر برای كاهش و كنترل مزاحمت جنسی در محل كار است.
پدیده  یافته های مهم پژوهش حاضر می توان گفت كه  به عنوان  نهایی و  در جمع بندی 
مزاحمت و آزار جنسی زنان در محیط كار، امری فراگیر بوده و به عنوان یك مسئله اجتماعی 
مهم، نیازمند توجه جدی و همه جانبه پژوهشگران و سیاست گذاران است. عالوه بر این، در 
وقوع و شیوع این مسئله، متغیرها و عوامل متعدد فردی، سازمانی و اجتماعی دخیل هستند 
یافته های پژوهش حاضر، اضالع سه گانه مثلث وقوع جرم مزاحمت جنسی،  كه بر اساس 
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یعنی حضور فاعالن انگیزه دار )مردان مایل به ارتكاب مزاحت جنسی(، وجود هدف مناسب 
)زنان مایل به قربانی جنسی شدن( و فقدان محافظت )ضعف نظارت و حراست سازمانی( 
به ترتیب مهم ترین پیش بینی كننده های تجربه مزاحمت جنسی در محل كار هستند. ازاین رو، 
با توجه به این یافته ها از یك سو و پیامدهای متعدد مزاحمت جنسی برای زنان در سطوح 
فردی، خانوادگی و اجتماعی از سوی دیگر، ضروری است تا راهكارهای مناسب و قابل اجرا 
به منظور كنترل و كاهش این پدیده ارائه شود. آنچه پژوهش حاضر می تواند در این راستا 
ارائه كند، قاعدتًا می بایست مبتنی بر یافته های این تحقیق باشد. ازاین رو، پیشنهاد می شود تا 
سیاست گذاری كلی در این زمینه این اهداف سه گانه را دنبال نماید؛ كاهش انگیزه فاعالن 
دادن  نشان  برای  زنان شاغل  انگیزه  ارتكاب مزاحمت جنسی، كاهش  برای  مرد(  )كاركنان 
خود به عنوان هدف مناسب رفتارهای جنسی مردان و تقویت محافظت و مراقبت و نظارت 
مذكور،  سیاستهای  كردن  عملیاتی  به منظور  راستا،  این  در  سازمان.  كاركنان  بر  حراست  و 
می توان پیشنهادهای جزئی تری به این شرح ارائه كرد؛ آموزش و توانمندسازی زنان، تسهیل 
فرایند شكایت زنان از مزاحمین و كاهش قبح اجتماعی آن، حمایت از شكایت كنندگان و 
شاهدان مزاحمت جنسی، تسریع رسیدگی به پرونده های مربوط به مزاحمت جنسی محل 
كار توسط مراجع ذی ربط سازمانی و قضائی، توجه به ویژگیهای رفتاری و اخالقی كاركنان 
مرد و زن به هنگام استخدام، آموزش مستمر و به روز نگه داشتن مهارتها و دانشهای ارتباطی 
و رفتاری كاركنان پس از استخدام، شناسایی دقیق تر علل ارتكاب مزاحمت جنسی توسط 
مردان و پذیرش مزاحمت جنسی توسط زنان و كمك به حل مشكالت این دسته از كاركنان، 
تصریح سیاستهای روشن سازمان در خصوص رفتارهای ممنوعه موجد مزاحمت جنسی و 
تبعات حقوقی و سازمانی آن برای مرتكبین، تدوین و اجرای استراتژی تحقیقاتی برای حفظ 
حریم خصوصی متهم و قربانی و نصب دوربین برای كنترل رفتار كاركنان به ویژه در مكانهای 

خلوت تر و دور از دید.
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دقیق تر و عمیق تر  فهم  پیشنهادهای مذكور درگرو  اجرا و عملیاتی كردن  بدیهی است 
سازوكارهای دخیل در وقوع مزاحمت جنسی در محل كار است. ازاین رو، ضروری است تا 
پژوهشگران بعدی به بررسی ابعاد متفاوت و ناشناخته تر این پدیده در داخل كشور بپردازند 
كه در این راستا می توان به لزوم انجام پژوهشهایی در این زمینه ها اشاره نمود؛ مقایسه تجربه 
به  تمایل زنان  بررسی علل عدم  مزاحمت جنسی زنان در محیط كار خصوصی و دولتی، 
گزارش كردن تجربه مزاحمت جنسی در محل كار، بررسی علل ایجاد مزاحمت جنسی در 
پیامدهای اجتماعی- روانی مزاحمت  محل كار توسط مرتكبین آن )مردان شاغل(، تحلیل 
جنسی زنان در محیط كار، انجام پژوهشی مشابه در محیط های كاری عمدتًا مردانه )نظیر 
كارخانه ها، مراكز تولیدی، برخی ادارات دولتی و خصوصی و ...( و انجام پژوهشهای كیفی 
در این زمینه برای شناسایی تجارب زیسته و ادراكات ذهنی مرتكبین و قربانیان مزاحمت 

جنسی در محل كار.

مالحظات اخالقی

مشارکت نویسندگان
همه نویسندگان در تهیه مقاله مشاركت داشته اند.

منابع مالی
 برای انتشار این مقاله حمایت مالی مستقیم از هیچ نهاد یا سازمانی دریافت نشده است.

تعارض منافع
این مقاله با سایر آثار منتشرشده از نویسندگان همپوشانی ندارد.

پیروی از اصول اخالق پژوهش
در این مقاله همه حقوق مرتبط با اخالق پژوهش رعایت شده است.
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