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ﺑﯿﺪارزﻧﯽ :ﮔﻔﺘﻦ ﯾﮏ ﺟﻮک ﺳﺎده ﺳﮑﺴﯿﺴﺘﯽ ،آزار و اذﯾﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ آزار و اذﯾﺖ رواﻧﯽ ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ زن
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪﻃﻮر ﻣﺪاوم در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺑﺎ آن روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮐﺜﺮ زﻧﺎن از ﺗﺮس از دادن ﺷﻐﻞ ﯾﺎ از ﺗﺮس اﻧﺘﻘﺎم ،آزار و اذﯾﺘﯽ ﮐﻪ در
ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ را ﮔﺰارش ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس آﻣﺎرﻫﺎی رﺳﻤﯽ ۵۳ ،درﺻﺪ زﻧﺎن ﺑﺎﻻی  ۵۱ﺳﺎل – ﺣﺪود  ۸۱۸ﻣﯿﻠﯿﻮن زن در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن -ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻧﻮع از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﯾﺎ ﺟﻨﺴﯽ را در ﺧﺎﻧﻪ ،در ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﯾﺎ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮدان ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﻣﻮرد آزار و اذﯾﺖ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﺮدﺳﺎﻻری و ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در رواﺑﻂ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻗﺪرت ،زﻧﺎن را
ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﯾﮑﯽ از راﯾﺞﺗﺮﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎمﺷﺪه در
ﺳﺎل  ۴۱۰۲ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی در اروﭘﺎ ۴۷ ،ﺗﺎ  ۵۷درﺻﺪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ دارای ﻣﺪارج ﺑﺎﻻی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و در ﭘﺴﺖﻫﺎی ﺑﺎﻻی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ را در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﯽ ﺣﺮﻓﻪای ﺧﻮد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
اﯾﻦ آزار و اذﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد؛  -۱اﻧﺘﻈﺎر اراﺋﻪ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ؛ ﺗﻘﺎﺿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺻﻮرت رد ﺷﺪن از ﺳﻮی
ﮐﺎرﻣﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ او آﺳﯿﺐ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و  -۲رﻓﺘﺎر ﺧﺼﻮﻣﺖآﻣﯿﺰ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد رﻋﺐ و وﺣﺸﺖ.
ﻋﻠﯽرﻏﻢ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽﻫﺎ ،ﻫﻤﭽﻨﺎن ﺑﺴﯿﺎری از زﻧﺎن از ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻠﺸﺎن از ﮔﺰارش دادن آزار و اذﯾﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺳﺮﺑﺎز
ﻣﯽزﻧﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش اﻋﻼمﺷﺪه از ﺳﻮی ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﻨﯿﺎدی اروﭘﺎ  ۲۳درﺻﺪ از ﮔﺰارشﻫﺎی اﻋﻼمﺷﺪه ،در ﺧﺼﻮص ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی
ﺟﻨﺴﯽاز ﺳﻮی ﻫﻤﮑﺎران ﯾﺎ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﮑﺎﯾﺖﻫﺎی اﻋﻼمﺷﺪه در ﺧﺼﻮص آزار و اذﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺗﻨﻬﺎ  ۴درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﯾﻦ
ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن از ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﺷﻐﻠﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آزار و اذﯾﺖ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﻫﺎی ﺧﻮد ﺳﮑﻮت ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری:
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،آزار و اذﯾﺖ رواﻧﯽ و آزار و اذﯾﺖ ﺟﻨﺴﯽ از اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری اﺳﺖ .در ﺳﺎلﻫﺎی اﺧﯿﺮ
ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و آﺑﺮوی ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ،ﻃﺮد ﮐﺮدن او ،ﻣﺤﻮل ﮐﺮدن وﻇﺎﯾﻒ ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ و ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ و ﺗﺤﻤﯿﻞ
اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﻪ او ،ﺷﮑﺎف دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،ﺗﺮس زﻧﺎن از ﺑﺎرداری ،ﺑﻪ دﻧﯿﺎ آوردن ﮐﻮدک و ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ از
ﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ اﺳﺖ.
ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ آزار و اذﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ از ﺳﻮی ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺮ ﻓﺮدی در ﻫﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺮﺗﮑﺐ
اﯾﻦ ﻧﻮع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺷﻮد .اﯾﻦ آزار و اذﯾﺖ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﻓﻘﯽ و ﻋﻤﻮدی ﻗﺪرت ﯾﺎ از ﻣﻨﺒﻊ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪﺳﻮی زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﻋﻤﺎل ﺷﻮد.
ﮔﺰارشﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از آزار و اذﯾﺖﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﮑﺎران و ﺣﺘﯽ ﺗﻮﺳﻂ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﯾﮏ زن اﻧﺠﺎمﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻬﺪﯾﺪ ،اذﯾﺖ ﮐﺮدن ،ﻟﺠﺎﺟﺖ ﮐﺮدن و ﻓﺮﯾﺎد زدن ،ادای ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ را در آوردن ،ﻟﻄﻤﻪ زدن ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر و آﺑﺮوی ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﺮف
ﻣﻘﺎﺑﻞ را ﺑﯽﻣﻘﺪار ﺷﻤﺮدن ازﺟﻤﻠﻪ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﺳﺖ.
ﭼﻪ ﻟﺒﺨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﻧﮕﺎه زﯾﺒﺎﯾﯽ داری!
ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﻣﺘﺪاول در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﻋﻠﯿﻪ زﻧﺎن ﺑﻪﻇﺎﻫﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﭘﯿﺶ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده و ﺳﺎده ﻫﺴﺘﻨﺪ؛ ﻣﺜﻼً اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ زن ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد ﭼﻪ ﻧﮕﺎه
زﯾﺒﺎﯾﯽ داری ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﻮﺧﯽ ﺑﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد« ﺟﺎی زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺖ».
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ از ﺗﺒﻌﯿﺾ روﺑﻪرو ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮑﺎران ﻣﺮد  ،ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدات و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی زﻧﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .زﻧﺎن اﻏﻠﺐ اﻣﮑﺎن ﺗﺮﻓﯿﻊ ﮔﺮﻓﺘﻦ و رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﺪارج ﺑﺎﻻﺗﺮ را ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
آزار و اذﯾﺖ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺻﻮرت ﺟﻨﺴﯽ ﯾﺎ اﺧﻼﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎﯾﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺪرت
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎ ﻧﺎﮐﺎرآﻣﺪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﮐﻢرﻧﮓ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻋﻮاﻣﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺤﺮانﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﻢ ﺑﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺗﺄﺛﯿﺮات آزار و اذﯾﺖ در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺧﻤﯽ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﺑﺮ روح و روان ﻓﺮد ﻧﻘﺶ ﺑﺒﻨﺪد؛ ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﯽ

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ،اﺿﻄﺮاب ،اﻓﺴﺮدﮔﯽ ،ﺣﻤﻼت ﻋﺼﺒﯽ و … .ﻓﺮد ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد و ﮔﺬر از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ رواندرﻣﺎﻧﯽ و ﺷﺮﮐﺖ در
ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺸﺎوره دارد.
ﺑﺮای ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد و وﻗﻮع آن آﮔﺎه ﺷﻮﯾﻢ .ﺳﭙﺲ ﻣﺪﯾﺮان ﺷﺮﮐﺖﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ در آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و
ﭘﺮوﺗﮑﻞﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﮕﯿﺮاﻧﻪ در ﺧﺼﻮص وﻗﻮع آزار و اذﯾﺖ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر را ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﻨﺪ .اﮔﺮ زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان ﻣﺎ دارای
ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﻣﺮدان در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﮔﺮ ﺷﮑﺎف دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر وﺟﻮد دارد ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺷﻮد،
اوﺿﺎع ﻗﻄﻌﺎً ﺑﺮای زﻧﺎن و دﺧﺘﺮان در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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