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Abstract
One of the problems in the field of employer-employee relations is the phenomenon
of mobbing. In this descriptive-analytical study of the mobbing phenomenon, the
mobbing refers to abusive activities, including intimidation and humiliation,
intended to harass, and thus expel a worker from the workplace. Mobbing can cause
severe physical and mental injuries, and enormous personal and social costs which
demonstrate the necessity of combating it. In the Iranian legal system, combating
this phenomenon can be justified on the basis of respect for human dignity and the
employer’s obligation to safeguard workers’ health as well as the principle of
freedom of work. Nonetheless, specific rules against mobbing have not been
established. Therefore, until the enactment of special regulations, it is possible to sue
or prosecute the perpetrators of mobbing under general rules of civil and criminal
liability but this is not enough to support victims.
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چکیده
یکی از مشکالت موجود در عرصة روابط ماط ک رط رنراک و ر رارم یط ک و ماطن ماط ک رط رنراک بط
همدیگر ،پدیدة موبانگ است .در این مق له ره به روش توصافی -تحلالی پدیدة موبانطگ بررسطی
شد ،روشن شد ره موبانگ به مجموعه اع لاطتهط آزاردهنطد اعط از تددیطد و تحقاطر ا طال
میشود ره به قصد به ستو آوردک و دور رردک ر رنر قرب می از ر رن امج م مینارد و آسابه
روحی و جسمی شدید به و وارد میرند و هنینهه ارد و جمعی هنگفتی را بهب ر مطیآورد
ره مب رز ب آک را ضرور میمم ید .در مظ م حقوقی ایراک انرچه بر مبنط احتطرام بطه ررامطت و
حاثات امس می ،تعدد ر رارم بر حفظ سالمت ر رنر و اصل آزاد اشتغ ل ،مبط رز بط ایطن پدیطد
توجاهپذیر است ،ام در مقررات موضوعه ضم مت اجرا خ صی برا آک پطاشبانطی مشطد اسطت.
ازاینرو ت زم ک تدوین مقررات ویژ  ،براس س قواعد عمومی مسئولات مطدمی و رافطر ع مطل آزار
روامی ق بل تعقاب است ،ام این امر برا حم یت از ر رنر قرب می واای به مقصود ماست.
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مقدمه
ر ر و اع لات اقتص د راهی برا رسب ثروت بهمنظطور تطممان م یحتط زمطدنی اسطت و از رهگطذر
همان اع لاته شغلی است ره امس که ب یکدیگر پاومد مطیخورمطد و اجتمط امسط می محکط تطر
میشود .از سو دیگر ،ر ر و اع لات شغلی وسالها برا اثب ت و بروز استعداده ارد است و بطه
رشد و پرورش روحی امس ک رمک ش ی می میرند (بلوستان .)138 :1391 ،رواب ر ر از جنبههط
مد حا ت امس می است ره در آک ارتب ت نوم نومی شکل مینارد ره بهصورت همکط ر  ،رق بطت و
تع رض خود را مش ک میدهد .در ارایند ر ر رواب س ل و ن م س لمی شکل مینارد ره میتوامد هط
به لح ظ اانیکی و ه روحی سالمت ارد را تحت تمثار قرار دهد (.)Yildiz, 2010: 72
بروز آث ر سوء اع لاته شغلی بهصورت حوادث و بام ر ه شطغلی مطورد توجطه مقطنن
شد و مقرراتی تحت عنواک حف ظت انی و بدداشت ر ر تدوین شد است ،ام قسمت عمدة این
مقررات معطوف به حوادث شغلی و آسابه جسمی و را هط جلطونار از آک اسطت ،لکطن
مسئلة آسابه روحی م شی از ر ر و اع لات شغلی رمتر مورد توجطه واقطش شطد و تطدابار
برا مق بله ب آک ی ر هش آث ر آک امدیشاد مشد است .آسابه روحی م شی از ر ر اغلب در
اثر استرس ر ر و سنگانی آک بهوجود میآید ،ام در این ما ک موعی از آسابه روحی وجطود
دارد ره م شی از رواب م س ل ر ر است و بهعنواک «موبانگ» 1شطن خته مطیشطود .موبانطگ بطه
عنواک آزار روامی عمد در همة ادوار ت ریخ رواب ر ر وجطود داشطته اسطت ،امط از دهطة 1980
ماالد در اثر اع لاته تحقاقی محقق سوئد به م م «ه ینن لامن» 2مورد توجه جد می قرار
نرات .پس از امتش ر مت یج پژوهش ه ینن لامن در خصوص پدیدة موبانگ ،بسا ر از دولطتهط
تصما به اتخ ذ تدابار برا مب رز و ر هش آثط ر سطوء آک نراتنطد و ازایطنرو از دهطة 1990
ماالد ش هد تدوین مقرراتی در خصوص آزاره روامی در محا ر ر و مان صطدور آرا بطدیش
از مراجش و مح ر ر ر ب اجتد د جدید و بهمنظور پوشش این پدید و حم یت ر رنراک قرب می
آزار روامی در بسا ر از رشوره هستا  .در حقو ایراک مان ب وجود ننارش مطوارد متعطدد آزار
روامی در ر رن ه هنوز مقررات ویژ ا برا مق بله ب این پدید تدوین مشد و رویة قض یی ماطن
ارصت مقشآارینی در این خصوص را ما اته است .ازاین رو این پرسش ق بل رح اسطت رطه بط
1. Mobbing

در ارهنگه لغت مع دل ا رسی دقاقی برا اصطالح موبانگ ی ات مشد .آزار روامی مندیکترین معن به رلمة
موبانگ است ،ام برا با ک ر مل آک م رس ست ،زیرا موبانگ به مفدومی اراتر از صرف آزار روامی اش ر دارد.
انرچه در ذات موبانگ آزار روامی مدفته است ،صرف آزار روامی موبانگ ماست .بهعب رتی رابطة بان موبانگ و
آزار روامی عموم و خصوص مطلق است .هر موبانگی آزار روامی است ،ولی هر آزار موبانگ ماست .ازاینرو در
این مق له ت زم ک پاشند د مع دل ا رسی من سب از سو محقق ک ،خود اصطالح موبانگ بهر ر نراته شد است.
2. Heinz Leymann
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ارض اینکه مقرراتی صریح برا مق بله ب موبانگ تصویب مشد است ،مب رز ب ایطن پدیطد بطر
چه مبن حقوقی میتوامد استوار شود؟ بررسی ادبا ت حقوقی حوزة ر ر مش ک میدهد ره ایطن
مسئله هنوز در موشتهه حقوقی شن س یی مشد است ،ازاینرو رح این بحث و شن س یی آث ر
و ابع د آک در مظ م حقوقی ایراک ضرور است و این امر مان بط هطدف رمطک بطه رشطد ادباط ت
حقوقی ر ر و تممان بدتر عدالت در رواب ر ر صورت مینارد .ارضاة تحقاطق ح ضطر آک اسطت
ره اصل احترام به ررامت امس می و تعدد ر رارم بر حفظ سالمت ر رنر میتوامد بهعنواک مبن
حقوقی مب رز ب موبانگ مورد استن د قرار نارد .مط لب این مق له در سطه بخطش تطدوین شطد
است :بخش اول به مفدومشن سی پدیدة موبانگ ،بخش دوم به آسابشن سی و بخش سوم ماطن
به تدابار رنترلی و جبرامی این امر میپردازد.

مفهوم و عناصر موبینگ
در این بخش تعریف موبانگ و عن صر س زمدة آک مطرح میشود و ویژنیه
تصویر روشن از اصطالح موبانگ مورد بحث قرار مینارد.

آک بهمنظور ارائطة

 .1تعریف موبینگ
محا ر ر موجب اجتم اشخ ص و ایجط د یکاط رچگی ماط ک آمدط مطیشطود .در ایطن اجتمط
ر رنراک ،ر رارم ی ک و اشخ ص دیگر ب اهداف مختلف جمش شد امد .وصول به ایطن اهطداف ماطن در
نرو همک ر متق بل است ،ام مدیریت م صحاح رواب ر ر  ،موجب بروز مشکل میشطود و ادامطة
رواب ر رنر و ر رارم یی به خطر میااتد .حوادث رط ر و بامط ر هط شطغلی ماطن مطیتوامطد
سالمت جسمی و روحی ر رنراک را به خطر باندازد .ازاینرو از مدته پاش در رنط ر قواعطد رط ر،
بحث ایمنی و سالمت مان در مقررات ر ر وارد شد و حقو و تک لافی در این زمانه برا طراان
یعنی ر رنر و ر رارم و ب زرس ک ر ر پاشبانی شد است .ام در س له اخاطر محققط ک متوجطه
شد امد ر رنراک در محا ر ر اانوکبر خطره جسمی ب خطره روحی مان مواجدند .مسط ئلی
چوک استرس ،اش ر ر ر و دلزدنی سبب رط هش رضط یت شطغلی مطیشطومد و رط هش رضط یت
شغلی ،از یک رف موجب ر هش ر رایی مارو ر ر میشطود و از سطویی احتمط ل وقطو حطوادث
شغلی و آساب ر رنراک را اانایش میدهد (باسن .)73 :1394 ،در این ما ک آزار روامطی پدیطد ا
است ره از دیرب ز در رواب اجتم عی بهخصوص رواب ر ر وجود داشته است ،امط پطژوهشهط
ه ینن لامن پرد از ابع د نوم نوک آزار روامی در محا هط رط ر پطرد برداشطت و از آک بطهعنطواک
موبانگ تعبار ررد و خصوصا ت این پدید  ،اشک ل بروز و آث ر آک بر ااراد را مش ک داد.
اصطالح موبانگ اولان ب ر از سو رات رشن س اتریشطی «ررمط رد لطورمن» در تشطریح راتط ر
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نروهی حاوام ت بهر ر نراته شد .او عمل تددید چندین حاواک روچک مسبت بطه یطک حاطواک
بنرگ را موبانگ م ماد .ساس یک پنشطک سطوئد عالقطهمنطد بطه مط لعطة راتط ر رودرط ک در
مدرسه ،این اصطالح را برا تباان رات ر تخریبی نرو روچکی از رودر ک علاه رودک دیگر به
ع ریت نرات .متع قب آک در دهة  1980هط ینن لطامن اصططالح اخاطر را بطرا توصطاف راتط ر
مش بدی در محا ه ر ر بهر ر نرات ( .)Duffy, 2012: 24ب توجه بطه آمهطه و در تشطریح
این پدید با ک داشته است ،میتواک موبانگ را به این صطورت تعریطف رطرد« :موبانطگ راتط ر
خصم مة یک مفر ی عد ا علاه ارد دیگر بهصورت مستمر و مکرر در محا رط ر اسطت رطه بطه
قصد به ستو آوردک او امج م مینارد» .بهعب رت دیگر ،در محا ه ر ر یطک مفطر یط عطد ا ،
ارد دیگر را بهصورت م مشرو تحت اش ر قرار میدهند ت به خواسته و مات م مشرو خطویش
دست ی بند و برا تحقق این امر ممکن است از را ه نوم نومی م مند توهان ،تحقار ،تددید و
رد وارد عمل شومد .برا مث ل ممکن است ر رارم یی بهدلال خصومت شخصطی قصطد اخطرا
ر رنر را داشته ب شد ،ولی هاچ دلاطل مطوجدی م منطد قصطور در امجط م وظط یف و مط توامی و
مداشته ب شد و در صورت اخرا مراجش حل اختالف ر رنر و ر رارمط ر بطه غارموجطه بطودک
اخرا و لنوم ب زنشت به ر ر خواهند داد .ازاینرو این ر رارم سعی میرند ب تغاار شرای رط ر
و تحملم پذیر س ختن آک برا ر رنر ،از ر غارمنصف مه و م مشرو  ،و را به خرو از ر رن
و استعف علیرغ مال ب نی مجبور رند.

 .2عناصر و ویژگیهای موبینگ
اصوالً هر رات ر ممیتوامد م مشطرو و مصطداقی از موبانطگ ب شطد ،بلکطه بط توجطه بطه تعریطف
ارائهشد  ،ب جمش برخی شرای میتواک از تحقق موبانگ صحبت ررد .این شرای در سطه بنطد
بررسی میشود:
الف) رات ر خصم مه :منظور از رات ر خصم مه ،رات ر تو م ب سوء مات و عمد است ره به قصطد
آزار و اذیت قرب می امج م مینارد .مص دیق عمل خصم مه متعدد و متنو است و نسترة وسطاعی از
اعم ل آزاردهند را ش مل میشود و وجه مشترک این اعم ل آک است ره تم س و برخورد مستقا
و اانیکی ب جس ارد قرب می مدارد ،ام جس و رواک و را تحت تمثار منفی قرار مطیدهطد .هط ینن
لامن  45مو رات ر خصم مه را شن س یی ررد و در پنج بقه قطرار داد اسطت .برخطی از مصط دیق
رات ر خصم مة منجر به موبانگ م مش ارتب ط مؤثر و ر رامد قرب می بط مطدیریت ر رنط مطیشطود از
جمله ب او به بیاعتن یی رات ر میشود و مظره و نفتهه او م شناد نراته میشود .دسطتة دیگطر
اعم ل خصم مه م مش رواب اجتم عی متع دل ر رنر قرب می میشود ،برا مث ل منعی بطرا صطحبت
ب او نذارد شود ی هر مو اقدام دیگر ره به مننو شدک و بانج مد .دستة سوم اعم ل خصطم مه
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به آساب به شدرت اجتم عی ر رنر قرب می منجر میشود ،مثل اینکه و تحت تمسطخر ،تطوهان و
ااترا قرار نارد .دستة چد رم اقدام ت خصم مه به آساب به موقعات شغلی قرب می منجطر مطیشطود،
مثل ارج ر ر بسا ر سخت ی خ ر از تخصص و توام یی او بهمنظور مط تواک جلطو دادک قربط می و
ب ألخر دستة دیگر اعم ل خصم مه ،اعم ل منجر به آسطابهط جسطمی اسطت ،مثطل ارجط رط ر
خطرم ک ی تددید اانیکی و (.)Leymann, 1996: 170
ب) تکرار و استمرار :موبانگ عمل واحد و بساطی ماست ،بلکه مررطب از مجموعطه اعمط لی
است ره بهصورت مکرر رخ میدهد و ازاینرو ب یک ب ر عمل آزاردهنطد موبانطگ ق بطل تحقطق
ماست ،بلکه ب ید بهداع ت تکرار شود .برخی نفتهامد مراد از تکرار وقو عمل حداقل یطکبط ر در
هفته است .همهنان عمل آزاردهند در رن ر تکرار ب ید به لح ظ زم می مان بهصورت چشمگار
پ یدار بود و استمرار داشته ب شطد .برخطی نفتطه امطد حطداقل زمط ک اسطتمرار شطش مط اسطت
( .)Bonafons, 2008: 424ب این ض بطه آزار رمتر از شش م مشمول موبانگ قرار ممطیناطرد.
برا مث ل ر رنر ره ی سه م تحت تمثار رات ره آزاردهند بود است ،امک ک استن د بطه
موبانگ را مخواهد داشت و این امر ت حدود م ع دالمه است .بهمظر مطیرسطد رطه در خصطوص
شرط تکرار و استمرار برقرار هرنومه ض بطة عدد و رمی ،غارواقعطی و غارمنصطف مه خواهطد
بود .ازاینرو ب ید به ور مورد قض وت ررد آی تکرار و استمرار رات رهط آزاردهنطد در حطد
بود ره برا قرب می ق بل تحمل مبود و و را در آست مة استعف و خرو از ر ر قرار داد است.
) هدامند بودک :این شرط برا اش ر به این مفدوم است ره موبانگ پدید ا اتف قی ماست،
بلکه سلسله رات ره مرتب را در برمینارد ره بهمنظور آزار قرب می برا دور رردک او از محطا
ر ر امج م مینارد ،پس رات ره ایذایی پرارند را ش مل ممیشود .در واقش پطس از بطروز تعط رض
ما ک قرب می ب س یر اشخ ص در ر رن  ،ممکن است بهمنظور به ستو آوردک او و اجب ر غارمستقا
او به استعف و ترک ر ر ،بهعمد سلسله اعم ل آزاردهند ا را علاه و ترتاب دهند .پس ب در مظطر
نراتن قصد و مات آزاردهندن ک هم هنگی آمد ب وجود ظ هر پریش مش ک آشک ر میشود.

علل و آثار موبینگ
پس از شن س یی مفدوم موبانگ در این بخش به بحث در خصوص علل و اسب ب بهوجودآورمطدة
آک ،اشک ل بروز و آث ر سوء ارد و جمعی این پدید میپردازی .

 .1علل و اسباب ایجاد موبینگ
موبانگ پدید ا مررب است ره ی چند مرحله تحقق پاطدا مطیرنطد و اولطان آک تعط رض و
اختالف ما ک ر رنراک ب ه ی ر رنراک ب ر رارم ست .ح ل تعاان علت این تع رض در حطل آک
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ر ر علل مختلفی دارد ره به ور رلی میتطواک آمدط

مقش اس سی دارد .آزار روامی در محا ه
را به سه دسته تقسا و بررسی ررد:
الف) عوامل ارد و شخصی :ایطن ع مطل م شطی از تاطص شخصطاتی اسطت ،زیطرا هطر تاطص
شخصاتی مو خ صی از رات ره ارد و اجتم عی را بهدمب ل میآورد .بن براین این ع مطل هط
در رات ر ع مل آزار روامی و ه قرب می آک تمثارنذار اسطت .در خصطوص ویژنطیهط شخصطاتی
قرب می موبانگ برخی محقق ک معتقدمدره این ک ااراد غاراجتم عی و م مق وم در برابطر تجط وز و
آزارمد و بهج مق بله ب آک ،اطرار و سطکوت را تطرجاح مطیدهنطد ( .)Vartia, 2004: 3از سطو
دیگر ،نفته شد در برخی موارد علت مطورد آزار قطرار نطراتن قربط می سططح بط ال اسطتعداد و
خالقات اوست .با از دست دادک موقعات خود ،دیگراک را وادار به آزار و و امک ر ق بلاطتهط و
استعداده او میرند ( .)Noring, 2000: 636در مق بل نفته مطیشطود ع مطل آزار روامطی ماطن
دارا خصلتی تد جمی و منفعت لب است ره برا تممان من اش خود در پی حذف قرب ماط ک از
ریق آزار و اذیت ایش ک است ی ااراد ضعاف و ما زمند تمیاد و توجه دیگراک هسطتند و بطرا
رسب آک به اعم ل ایذایی میپردازمد ( .)Temizel, 2013: 205در مجمطو مطیتطواک نفطت رطه
ارتب ط ما ک شخصات ااراد و موبانگ بسا ر پاهاد و مبد است و به ور قطش ممیتواک نفطت
ره قرب ما ک شخصات ضعافی و غاراجتم عی دارمد ،بلکه ب ید تم م ویژنیه شخصطاتی را بطه
همرا س یر عوامل اجتم عی در مظر نرات.
ب) عوامل مدط د و سط زم می :تطمثار عوامطل دروکر رنط هی مثطل مطدیریت ،اسطترس رط ر،
سلسلهمراتب و س خت ر آک در بروز پدیدة موبانگ مان مطرح شد است .چن مکه از مظر لطامن در
مؤسس ت بنرگ و دارا تعداد زی د ر ررن ک حراها  ،رق بت ما ک آمد شدید و تع رض منط اش
آمد مان باشتر است و از دل این تع رض مان ن رات ره ایذایی تشطکالدهنطدة موبانطگ سطر
برمیآورد ( .)Leymann, 1996: 170از رف دیگر ،س خت ر س زم می مان میتوامد به اانایش ایطن
تع رض ت رمک رند .برا مث ل اختالف در وظ یف و صالحاته و نسست در رواب میتوامد به
موبانگ منجر شود .همهنان ما زه س زم می مثل تالش برا حصول به اهداف ع لی یط لطنوم
ر هش ب ر م لی س زم ک از ریق تعدیل مارو امس می مطیتوامطد آتطش موبانطگ را در سط زم ک
شعلهور س زد .ر رنر ره س بقة والمیتر دارد ،ش مس بق باشتر دارد ،ازایطنرو از سطو
همک راک خود ممکن است هدف حمالت ایذایی و تحقارآمان قطرار ناطرد و حتطی اسطتعداده و
ق بلاته او امک ر شود .البته این خطر برا ر رنر ت ز وارد مان وجود دارد ره از سو ر رنراک
ب س بقه مورد پذیرش واقش مشود و قرب می آزار روامی قرار نارد .از سو دیگر ،مطدیریت م ر رامطد
میتوامد پدیدة موبانگ را در محا ر ر تشطدید رنطد .سط خت ر سلسطلهمراتبطی شطدید در یطک
مؤسسه میتوامد زمانة ایج د مدیریت مستبدامه را بهوجود آورد و س خت ر سلسطلهمراتبطی خطود
محل من سبی را برا مخفی شدک ع مل آزار روامی اراه میآورد و این ع مل آزار روامی از ایطن
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س خت ر برا تنباه س یر ااراد استف د میرند .مطدیریت بطد ،ارتبط ط م رط ای ،رهبطر ضطعاف،
محا پرتنش ،ترس از دست دادک شغل و موقعات در محا ه رق بتی و عطدم امکط ک طرح
ااک ر س زمد میتوامد به ایج د و استمرار موبانگ رمک رند ( .)Temizel, 2013: 206همهنان
مو مگرش مدیراک به مسئلة موبانگ میتوامد مؤثر ب شد و دو شکل آک باشتر از س یر موارد بطه
نسترش این مشکل میامج مد شکل اول آمکه مدیریت ر رن مسئلة موبانگ و مشط مههط آک
را م دید بگارد و به ح ل خود ره رند .این امر موجب جر شدک ع مطل آزار روامطی مطیشطود
شکل دوم آمکه مدیریت باش از حد وارد مسئله شود و بهموعی خود ماطن بطهعنطواک یطک طرف
تع رض قرار نارد .هر دو شکل منبور سوء مدیریت است و مهتند به حل مسئله رمک ممیرنطد،
بلکه سبب نسترش ابع د و آث ر آک مان میشود .متاجه آمکه مو رواب همک راک در یک ر رن و
شاوة اعم ل مدیریت میتوامد در ایج د موبانگ ی جلونار از آک مؤثر ب شد .البتطه ب یطد توجطه
داشت ره موبانگ میتوامد به دو شکل ااقی و عمود بهوجود آید .بطدینترتاطب رطه در شطکل
ااقی یک ی چند مفر از همک راک علاه یک مفر دیگر اعم ل ایطذایی را امجط م مطیدهنطد ،ولطی در
شکل عمود  ،یکی از مدیراک علاه یکی از ر رنراک این اعم ل را امج م میدهطد رطه در هریطک
مقش مدیریت در جلونار و جبراک آک متف وت خواهد بود.
) عوامل اقتص د و اجتم عی« :دیوید ی م دا» از متخصصط ک حطوزة روابط رط ر و صطنعت
معتقد است ره موبانگ در محا ه ر ر م شی از عواملی م مند جد می شدک ،ضعف اتح دیهه ،
اانایش مارو ر ر و قرارداده ر ر مدت موقت است .بدینترتاب ره جدط می شطدک اقتصط د و
نسترش رق بت ما ک مؤسس ت تج ر سبب تمررن باشتر این مؤسس ت بر رو ر هش هنینهه
و ارتق رافات محصوالت میشود و مدیراک دائط در اسطترس از دسطت دادک بط زار هسطتند و
همان استرس بهصورت تنش به رد ه پ یانی مان امتق ل میی بد و احتمط ل وقطو موبانطگ را
اانایش میدهد ( .)Yamada, 2013: 486همهنان عضطویت در اتح دیطههط رط رنر ارصطت
باشتر را برا مق بله در برابر پدیدة موبانگ اراه میس زد .قراردادهط جمعطی رط ر امکط ک
تحصال شرای مس عدتر برا ر ر و مق ومت در برابر محا ه منفی ر ر را بهوجطود مطیآورد.
اانوکبر این ر رنراک عضو اتح دیه امک ک حل اختالف ب همدیگر در چ رچوب اتح دیه را دارمد و
احتم ل تبدیل آک را به موبانگ ر هش میدهد ( .)Calvin, 2012: 172در این ما ک قرارداده
ر ر مدت موقت مان از عوامل مؤثر در نسترش موبانگ شن خته میشود ،زیرا قرارداد ر ر موقطت
م مش تع مل مثبت و س زمد ما ک رط رنراک و ر رارم یط ک مطیشطود و رط رنراک دیطد م مسط عد
مسبت به محا ر ر دارمد و احس س میرنند ره مورد سوء اسطتف د قطرار مطینارمطد ،ازایطنرو
برقرار رواب س ل ب س یرین در محا ر ر برا و سخت میشطود (.)Yamada, 2013: 491
در واقش م ر رایی مقررات اخرا و سختگار در تشریف ت آک موجب نسترش قراردادهط رط ر
مدت موقت میشود ره خود زمانة مقض حقو ر رنراک را اراه میرنطد (رسطتمی و قبط د ،
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 )72 :1397بدینمعنی ره مقررات سختگارامه در اسخ قطرارداد رط ر از سطو ر رارمط امگاطنة
استف د از قرارداد دائمی ر ر را پ یان میآورد و ر رارم ی ک را به سمت اسطتف د از قطرارداد رط ر
مدت موقت سو میدهد ره همان امر مان به تع رض ما ک ر رنر و ر رارم دامطن مطیزمطد .در
مد یت ب ید به مقش ع مل اجتم عی مد جرت اش ر ررد .بدینترتاب ره پدیدة مد جرت برا ر ر
موجب شکلنار رواب جدید میشود و مد جراک بهدلال تم یل ذاتی امس ک برا جطذب در
نرو ه همس ک به ه مندیک میشومد و انر در محا ر ر ب ااراد غارهمس ک مواجطه شطومد،
ردرنند منجر مطیشطود و احتمط ل خشطومت و
تم یل برا داش ااراد غارهمس ک به رات ره
تبدیل آک به موبانگ اانایش میی بد (.)Calvin, 2012: 173

آثار سوء موبینگ
پدیدة موبانگ آث ر منفی شدید بطرا قربط می آک دارد ،امط ایطن آثط ر اقط بطه قربط می خطت
ممیشود ،بلکه مؤسسة مربو ه مان تحت تمثار این پدید قرار میناطرد و هنینطههط یی را بطه آک
تحمال میرند و در مد یت این پدید هنینهه یی را در سطح رالک و اقتص د ملی ایج د میرنطد
ره به بررسی هریک از آمد میپردازی .
الف) آث ر مسبت به قرب می :ب تحقق موبانگ قرب می از سه مظر تحت تمثار آک قرار میناطرد
مخست آمکه این امر سالمت روامی و جسم می و را به خطر میامدازد .اعمط ل آزاردهنطد ابتطدا
روح و رواک قرب می را رمجور میرند و و به ااسردنی ،استرس ،حواسپرتی ،ترس و بطیقطرار
دچ ر میشود و در مرحلة بعد آثط ر سطوء جسطم می و مط راحتیهط قلبطی ،تنفسطی ،نوارشطی،
تاکه عصبی و ضعف ساست ایمنی خود را مم یط ک مطیسط زد ( )Porteous, 2002: 79دوم
آمکه قرب می از لح ظ اجتم عی مان تحت تمثار موبانگ قرار مینارد .بدینترتاطب رطه ع مطل آزار
روامی بهمنظور به ستو آوردک قرب می مط لطب دروغانطی را بطه و مسطبت مطیدهطد تط چدطرة
اجتم عی و را لکهدار رند و همان امر آبرو و اعتب ر او را به خطر میامدازد و حتی ممکن است
زمدنی خ موادنی و مان رو به اروپ شی نذارد سوم آمکه موبانگ میتوامد اانوکبر آثط ر منبطور،
هنینهه م لی و اقتص د شدید را به قرب می تحمال رند .بدینترتاب رطه و بطرا درمط ک
م راحتیه روحی و جسمی ح صله متحمل هنینهه یی میشود و از دست دادک ر ر مان و را
به لح ظ م لی در وضعات م مس عد قرار میدهد.
ب) آث ر مسبت به مؤسسه :پدیدة موبانگ به دو محو مطیتوامطد مؤسسطة اقتصط د را تحطت
تمثار قرار دهد مخست اینکه میتوامد هنینهه روامی برا مؤسسه بهدمب ل داشته ب شد .بطدین
ترتاب ره ر رنراک یک مؤسسه بطهمث بطة سطفاراک آک مؤسسطه شطن خته مطیشطومد و امعکط س
بدرات ر مسبت به ر رنراک میتوامد به ر هش اعتب ر آک مؤسسه منجر شود و تطمثار منفطی بطر
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رق بت آک ب دیگر رقب داشته ب شطد ( )Konin, 2005: 72دوم اینکطه موبانطگ بط ایجط د اضط
تنشآمان در مؤسسه ،محا م امن و غارق بل اعتم د را بهوجود مطیآورد رطه موجطب رط هش
رض یت شغلی و تقلال بدر ور مارو امس می میشود (یعقوبی و همک راک )118 :1397 ،سطوم
اینکه بهسبب وجود اش ر روامی درخواسته مرخصطی اسطتعالجی از سطو رط رنراک قربط می
اانایش میی بد .موبانگ در مد یت موجب ترک ر ر از سو ر رنراک م هر و ب س بقه مطیشطود و
ج یگنینی آمد ب ر رنراک ت ز وارد عالو بر تحمال هنینهه استخدام و آموزش موجب رط هش
رافات محصوالت ی خدم ت مؤسسة منبور میشود .همهنان ب اق مطة دعطوا از سطو رط رنراک
قرب می موبانگ ،هنینهه دادرسی و جبراک خس رت به آک مؤسسه تحمال رند.
) آث ر مسبت به اقتص د ملی :آث ر منفی پدیدة موبانگ محطدود بطه اطرد قربط می و مؤسسطة
مربو ه ممیشود ،بلکه در سطح رالک و اقتص د ملی مان تمثارنذار است .بدینترتاب ره استف د
از مرخصی استعالجی و ما ز به دارو و درم ک در وهلة اول سبب اانایش هنینههط بدداشطتی و
درم می ج معه میشود و در وهلة دوم ب ترک ر ر یط اخطرا  ،رط رنر باکط ر ما زمنطد اسطتف د از
منای صندو بامة باک ر میشود و در این وضعات مهتند مارو امس می در خطدمت اقتصط د
ملی ماست ،بلکه به مصرفرنندة صرف آک تبدیل میشود .در مد یت پدیدة موبانطگ مطیتوامطد
تم یل ب زمشستگی زودهنگ م ر رنراک را مطرح رند و این امر مان موجطب محروماطت از ماطرو
ر ر م هر و اانایش ب ر م لی صندو ه ب زمشستگی میشود.

واکنش در برابر موبینگ
پس از ارائة تعریفی از مفدوم موبانگ و شن س یی آث ر و آسابه اطرد و اجتمط عی آک ،ایطن
بخش مان به بررسی وارنش اجتم عی در برابر این پدید بهمنظور پاشطگار و جبطراک آثط ر آک
اختص ص دارد .ازاینرو مط لب این بخش ی دو مبحث پاشگار از موبانگ و جبراک آثط ر آک
مطرح میشود.

 .1پیشگیری از موبینگ
چن مکه میداما پاشگار از پدید ه مضر اجتمط عی بدتطر از پاگاطر را هط جبرامطی آک
است .در خصوص موبانگ مان همان مسئله ص د است .پاشگار از این پدید مان میتوامد به
دو صورت ارد و س زم می امج م نارد.

 .1 .1پیشگیری فردی
اولان ن م در را مب رز ب موبانگ در محا ر ر آک است ره خود رط رنراک آمط دنی شن سط یی
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رات ره آزاردهند و عکس العمل من سب را داشطته ب شطند .رط رنر رطه بط موبانطگ مواجطه
میشود ،سه را در پاش دارد :استعف و خرو از ر رن  ،تن دادک به آث ر موبانطگ و سطکوت در
قب ل آک و مان م مدک در ر ر و مق ومت در برابر ع مل آزار روامی .استعف رط رنر انرچطه بطه آزار
پ ی ک میدهد ،آث ر منفی رو روح و رواک قرب می میتوامد داشته ب شد .از سو دیگر ،سکوت در
برابر موبانگ سبب جر شدک ع مل آزار و تشدید رات ره آزاردهند میشود و اعتم دبهمفس
و آبرو و اعتب ر شخصی و شغلی قرب می را به خطر میامدازد .ازاینرو ر رنر ب ید آنط هی و امکط ک
الزم برا مق بله ب موبانگ را داشته ب شد .بدینمنظطور ب یطد آمطوزش الزم را در ایطن خصطوص
دری ات رند و این آن هی را بهدست آورد ره در مواجده ب آزار روامی آرامش خود را حفظ ررد
و از بحثوجدل ب ع مل آزار روامی خوددار ورزد و ت حد امک ک از خلوت رطردک بط ع مطل آزار
بارهاند و انر در معرض یکی از اموا رات ره خصم مه موبانگ قرار نرات ،ضمن حفظ ادله و
شواهد رات ر تج وزر رامه آک را به مدیریت ر رن ا ال دهد و چن مهه ع مل آزار خود از مدیراک
ر رن ب شد ،به مد ده ر رنر مثل شورا اسالمی ر رن ی مم یندة ر رنراک ا ال دهد .در
ابتدا سعی رند مسئله را از ر مص لحه و ر غاررسمی حلواصل رند و انطر ایطن اقطدام ت
مؤثر واقش مشد ،به مراجش رسمی حل اختالف مراجعه رند.

 .4 .1پیشگیری سازمانی
ر رنر بهتند یی قدرت شن س یی و داش حمالت موبانگ را مدارد و ازاینرو مدیریت س زم ک ی ر رن
مان ب ید تدابار را برا مب رز و پاشگار از وقو آزار روامی باندیشد .بدینمنظور الزم اسطت در
ر رن ه آموزش و ا ال رس می الزم امج م نارد و آیانم مة امضب ی ر رن ب ید ح و احکط می در
خصوص مب رز ب آزار روامی ب شد .برا تضمان این امر مان الزم است مرجعی در س زم ک ی ر رن
بهمنظور رسادنی به شک ی ت مربوط به آزار روامی پاشبانی شطود ( .)Duffy, 2012: 246در رنط ر
تشکال مؤسس ت و مرارن درم ک و مش ورة ر رنراک ،قرب می آزار روامی میتوامد مقش بسطا ر مطؤثر
در ب زس ز روحی و جسمی چنان ر رنرامی داشته ب شد .چنان شطاو ا چن مکطه اشط ر شطد ،در
آلم ک بهر ر نراته میشود و ب امج م اقدام ت پنشکی و رواکدرم می به ر رنر رمطک مطیرننطد .در
مد یت مقش مد د ب زرسی ر ر در پاشگار از پدیدة موبانگ بسا ر حا تی اسطت .در ایطن خصطوص
برا اولان ب ر در سوئد در س ل  1994به محض اینکطه ایطن پدیطد از سطو رواکشن سط ک رط ر و
صنعت شن س یی و معرای شد ،مؤسسة ملطی ایمنطی و بدداشطت شطغلی مطممور مظط رت و ب زرسطی
ر رن ه برا جلونار از پدیدة شوم منبور شد ).(Friedman, 2003: 252
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مبنای حقوقی مبارزه با موبینگ
دولت در مواجده ب پدیدة موبانگ ممیتوامد سکوت اختا ر رند و وارنشی از خود مشط ک مدهطد،
زیرا چن مکه اش ر شد ،موبانگ دارا آث ر سوء ارد  ،س زم می و اجتم عی است و هنینهه یی را
در سطح اقتص د خرد و رالک تحمال میرند .ازاینرو دولت ب ید وارد عمل شود و بطرا تعقاطب
و پاگار آزار روامی چ رچوب حقوقی روشنی را تدوین رند .در اولان نط م ایطن مسطئله مططرح
میشود ره مبن حقوقی تعقاب ع مل روامی چاست؟ میداما ره تعقاب هر شطخص مسطتلنم
مقض یک تعدد ی تکلاف معتبر است .ح ل ع مل آزار روامی بر مبنط مقطض رطدام تعدطد ق بطل
تعقاب است؟ در پ سخ میتواک حداقل چد ر مبن را برشمرد ره به بررسی آمد خواها پرداخت.

 .1نقض کرامت انسانی
ررامت ذاتی امس ک است و امس ک به م هو امس کبودمش از ررامت و احترام برخوردار است ،بطدوک
تردید مبن اصلی تم می احک م حقو بشر اصل مننلت و ررامطت واال امسط می اسطت و در
حوزة حقو ر ر مان الزمة احترام بطه حقطو امسط می مسطتلنم رع یطت شطرای رط ر و معاشطت
متن سب ب شمک امس می است (ابد  .)16 :1391 ،بررسی مص دیق اعم ل ایذایی تشطکالدهنطدة
موبانگ نوی آک است ره بسا ر از این مص دیق از جمله تطوهان و تحقاطر مط قض ررامطت و
شراات امس می است و ب احترام به شخصات و حقو شخصی امس کهط ق بطل جمطش ماسطت .در
بسا ر از رشوره مان مبن اصلی مب رز ب موبانگ در محا ه ر ر را همان اصطل ررامطت
امس می تشکال میدهد .چن مکه مط دة  31منشطور حقطو بناط دین اتح دیطة اروپط ماطن تضطمان
سالمت ،امنات و ررامت ر رنر را پاشبانی ررد و برا منش موبانگ به این حک استن د شد
است ( .)Davies, 2009: 45به ور رلی تم م اعم لی ره برخالف حسطن ماطت و اخطال حسطنه
ب شد ،می توامد م قص ررامت امس می تلقی شود و لطنوم مداخلطه بطرا پاشطگار و جبطراک را از
سو مد ده عمومی توجاه رند و به ر رنر قرب می مان حق اسخ قرارداد داد شود و ایطن امطر
مب ید م معی برا بدر مند از حقو اجتم عی مثل بامطة باکط ر ب شطد ،در غاطر ایطن صطورت
ر رنر قرب می مجبور به تحمل آزار روامی و عواقب آک خواهد شد ).(Limoncioglu, 2013: 73

 .2نقض برابری کارگران
تبعاض و م برابر در مق بل برابر قرار دارد ره ب توجه م دة  1اعالماة جد می حقو بشر یکطی
از اصول پ یه ا حقو بشر مع صر است .در این معن برابر عبط رت اسطت از اینکطه تمط م ااطراد
مردم از حقو و تک لاف یکس ک برخوردار ب شند .م دامی ره بطان امسط کهط مسط وات ر مطل در
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بدر مند از حقو تممان مشود ،برقرار عدالت اجتم عی و صلح ماسر مخواهد بطود (ه شطمی،
 .)92 :1396مق ولهم مة شم رة  111س زم ک بان المللی ر ر مان در موضو منش تبعاض در رواب
است ره دولت ایراک مان از س ل  1343بداک ملحق شد است و بر این اس س هرنومه تبعطاض و
م برابر براس س مژاد ،جنسات ،مذهب و غار را ب ید از بان ببرد (عراقی .)109 :1391 ،تبعاض
در رواب ر ر میتوامد به دو صورت ظ هر شود اول در شرای اسطتخدام و بطهرط رنار ماطرو
امس می دوم در شرای ر ر و پرداخت حقو و منای (حقشنو .)18 :1384 ،برخطی از رات رهط
ایذایی تشکالدهندة عنصر م د موبانگ مستلنم موعی تبعاض و عدم برابطر ماط ک رط رنراک
یک ر رن است .برا ممومه رات ره یی م مند منش مش ررت ر رنراک در امور ر رن  ،عدم برابر
در پرداخت مند در قب ل ر ر مس و و ایج د موامش غارمشرو در ارتق شغلی یکی از رط رنراک
میتوامد بهعنواک رات ر ایذایی منجر به موبانگ تلقی شطود .در واقطش محطروم سط ختن مغرضط مة
ر رنر از منای یی ره دیگر ر رنراک در آک شرای از آک برخوردار میشومد ،میتوامد بطهعنطواک
آزار روامی ر رنر شن س یی شود.

 .3نقض آزادی اشتغال
آزاد اشتغ ل ی آزاد رسبور ر یکی از حقو بنا دین شدرومداک است و به معن آزاد هطر
شخص در امج م هر مو اع لات اقتص د بدوک وجود محدودیت است و در این خصطوص دولطت
ی اشخ ص دیگر ممی توامند م معی در برابر او ایج د رنند .هطدف شن سط یی ایطن مطو آزاد ماطن
تضمان وسالة امرار مع ش ارد و خط مواد اش اسطت  .ایطن حطق شط مل حطق هطر شطخص بطرا
تصما نار در امتخ ب ی یک شغل است  .همهنطان متضطمن عطدم اجبط ر امسط ک بطه اع لاطت
اقتص د م خواسته است و در مد یت این حق مستلنم مظ م حم یتی برا دستا بی ااراد به شغل
ش یسته و ایمن و حق محروم مشدک م ع دالمه از آک است ( جرلو .)221 :1393 ،ام اع لاته
ایذایی موبانگ به قصد خسته رردک ر رنر قرب می و وادار رردک او به استعف ی ترک رط ر اسطت،
درح لیره به مفس ر ر عالقه مند است و امرار مع ش او مان وابسته به آک است .ازاینرو موبانطگ
از آک حاث ره م قض اشتغ ل آزاد اشخ ص است ،ب ید مورد توجه دولطتهط قطرار ناطرد و بط آک
مب رز شود ).(Yamada, 2008: 58

 .4نقض تعهد مراقبت از کارگر
ر ر امس ک هموار ب خطر تو م بطود و امقطالب صطنعتی ماطن شطم ر و شطدت حطوادث منجطر بطه
آسابه جسمی و بام ر هط شطغلی را ااطنایش داد اسطت و اهماطت بحطث جلطونار از
حوادث و بام ر ه شغلی بهحد است ره س زم ک بانالمللی ر ر یکی از اهداف اصطلی خطود
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را حم یت ر رنراک در برابر بام ر ه شغلی و حوادث م شی از ر ر دامسته و اسن د متعدد را
در ایطن خصطوص تطدوین رطرد اسطت ،بطهمحطو رطه حطدود یطکسطوم رطل مق ولطهم مطههط و
توصاهم مهه این س زم ک مربوط به مسئلة ایمنی و بدداشت رط ر اسطت (عراقطی و رمجبریط ک،
 .) 89 :1391مسئولات تدوین ضواب حف ظطت انطی و بدداشطتی و مظط رت بطر اجطرا آمدط بط
مد ده عمومی و دولتی است ،ام تکلاف و وظافة اجرا ایطن مقطررات در درجطة مخسطت بطر
عددة ر رارم ست .مواد  85و  95ق موک ر ر ایراک ماطن در همطان خصطوص تنظطا شطد اسطت.
بن براین ر رارم متعدد بطه مراقبطت از جسط و جط ک رط رنر در برابطر حطوادث م شطی از رط ر و
بام ر ه شغلی است ،ولی بررسی مقررات ایمنی و بدداشت باشتر با مگر آک است رطه اقط
آساب ه جسمی مدمظر قرار نراته و به آساب ه روحی توجه ر ای مشد است .ام درترین
و رویة قض یی برخی رشوره این مقص را جبراک ررد و تعدد مراقبت ر رارم را مهاقط مسطبت
به جس ر رنر ،بلکه مسبت به روح و رواک و شخصات او مان نسترش داد امد .ازایطنرو ر رارمط
مسبت به آساب ه روحی م شی از موبانگ مسئول است و ب ید در خصوص پاشطگار از آک و
جبراک خس رت وارد اقدام رند ).(Limoncioglu, 2013: 59

بررسی تطبیقی نظام حمایتی قربانی موبینگ
مط لعة تطباقی در این زمانه مش ک می دهد ره دو رویة رلی در خصوص محوة حم یت از قرب می
موبانگ وجود دارد .در برخی رشوره از ضواب و احک م ع م برا حم یت از قربط می موبانطگ و
جبراک خس رات و استف د می شود .در مق بل برخی رشوره ضواب عط م را م رط ای دامسطته و
مقررات خ صی را در این زمانه به تصویب رس مد امد ره بطه بررسطی دو رویطة منبطور در حقطو
آلم ک و ارامسه میپردازی .

 .1حقوق آلمان
در مظ م حقوقی آلم ک مقررات ویژ ا برا مب رز ب پدیدة موبانگ تدوین مشد است .در واقطش
شن س یی موبانگ و عکس العمل مظ م حقوقی این رشور مرهوک تالش محقق ک حقوقی و قض ت
است .در مواجده ب پدیدة موبانگ در حقو آلم ک ما ک دو وضعات ق ئل به تفکاک شد امد ،بطه
این ترتاب ره انر آزار روامی از سو ر رارم ب شد ،برابر مقررات مسئولات قرارداد و چن مهطه
ع مل آزار روامی غار از ر رارم و اشخ صی م مند س یر ر رنراک ب شد ،براس س ضواب مسطئولات
مدمی به حل مسئله پرداختهامد .رابطة ر رنر و ر رارم براس س دو تعدد و تکلاف متق بل تنظا
می شود از یک رف ر رنر ملنم به تبعات و ا عت اوامر ر رارم و وا دار و صداقت به اوست
و از رف دیگر ،ر رارم متعدد به حفظ سالمت و ایمنی ر رنر است .تعدد مراقبطت و حف ظطت
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ر رارم از ر رنر به سالمت روامی و مان تسر ی اته است .ام چن مهه ع مل آزار روامی شخصی
غار از ر رارم ب شد ،مقررات تعدطدات قطرارداد منبطور ق بطل اعمط ل ماسطت ،ازایطنرو در ایطن
خصوص به م دة  823ق موک مدمی این رشور استن د شد ره مسئولات مدمی و جبراک خس رات
م شی از تقصار را پاشبانی ررد است ).(Fischinger, 2010: 166
ق موک رات ر برابر مصوب  2006مان تبعاض بر مبن مژاد ،جنس ،معلولات ،دیطن ،وابسطتگی
قومی و سن را مفی ررد است ره ر رارم ب ید زمانهه ایج د چنطان تبعطاضهط یی را از بطان
ببرد .برابر م دة  3این ق موک رات ره یی م مند ترس مدک ،تحقار و توهان ره بط هطدف خدشطه بطر
شراات و حاثات ارد امج م مینارد ی در عمل چنان متاجها داشته ب شد مان تبعطاض اسطت.
ازاین رو این ق موک در موارد ره آزار روامطی متضطمن مطوعی تبعطاض ب شطد ،حط ر اسطت ،امط
رات ره آزاردهند ا ره متضمن تبعاض مب شد ،مشمول این ق موک ماست .برابر م دة  12ایطن
ق موک ر رارم می توامد محل ی مو ر ر ا عل آزار روامی را تغاار دهد و حتی قطراردادش را اسطخ
رند .ر رنر قرب می مان حق شک یت به مراجش ر رن را دارد و انر مرجعی مشخص مشطد ب شطد،
میتوامد مسبت به ر رارم شک یت رند و انر ر رارم هاچ تدبار اتخط ذ مکنطد ،مطیتوامطد از حطق
امتن از ر ر خود استف د رند .انر ر رنر تم می را ه منبور را ی رنطد و متاجطها ح صطل
مشود ،میتوامد مسبت به اسخ قطرارداد اقطدام رنطد و از منایط بامطة باکط ر برخطوردار شطود.
اانوک بر این ر رنر قرب می از حق توقف ر ر و مان حق درخواست تغاار محل رط ر ماطن برخطوردار
است ( .)Fischinger, 2010: 173-175بن براین مالحظه میشود ره در حقو آلم ک برا مق بله
ب موبانگ و جبراک خس رات م شی از آک به قواعد مسئولات قرارداد  ،ضطم ک قدطر و قطوامان
ضدتبعاض استن د شد و در درجة مخست ضمن جبراک خس رات م د و معنو ر رنر قربط می،
در شرایطی حق اسخ موجه قرارداد ر ر ،برا و شن س یی شد است.

 .2حقوق فرانسه
برخی دیگر از رشوره در مواجده ب پدیدة موبانگ مقطررات عمطومی را م رط ای دامسطته و قطوامان
ویژ ا را برا مب رز ب آک و جبراک خس رات تصویب ررد امد .چنان رویها در رشوره سطوئد،
بلژیک و ارامسه دید میشود ره از ما ک آمد به بررسی امر در حقطو ارامسطه مطیپطردازی  .رویطة
قض یی این رشور مقش مدمی در خصوص شن س یی آزار روامی داشته و آرایی را ص در ررد ره بطه
تکوین و تدوین مقررات بعد رمک ررد است .برا ممومه به سط ل  1999دیطواک عط لی ارامسطه
ر یی را تمیاد ررد ره براس س آک ر رنر را ره بهعنواک آرایشگر بهر ر نراته شد بود و به مدت
هفت م به ور مستمر مند مشتری ک از سو ر رارم ب امتقط دات تحقاررننطد مواجطه شطد بطود،
مشمول آزار روامی تلقی ررد ره ادامة رواب ر ر غارممکن است .همهنان دادنط رط ر پط ریس
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در س ل  1999ر رنر هتلی را ره مند مشتری ک مورد امتق دات شدید قرار نراته و ب تغااطر رط ر بطه
ر ر دیگر علیرغ م آن هی از زب ک خ رجی و رای مه مصطدا آزار روامطی قطرار نراتطه بطود ،مسطتحق
دری ات خس رت اعالم ررد ) .(Guerrero, 2004: 489ب صدور احک م منبور و اشط ر ااکط ر عمطومی
رومد تصویب قوامان ضدموبانگ و حم یت قرب ما ک آک در ارامسه شرو شد .بر این اس س در سط ل
 2001ب الح م دة  222-32-2به ق موک مج زات این عمل جطرم تلقطی شطد و بطرا ع مطل آزار
روامی مج زات تعاان شد .همهنان ب تصویب ق موک مدرم ساوک اجتم عی س ل  ،2002م دة 1152
به ق موک ر ر اانود شد .بر این اس س ضمن ارائة تعریفی از موبانگ به تکلاطف ر رارمط مبنطی بطر
اتخ ذ تدابار الزم برا پاشگار از وقو آزار روامی در محطا رط ر اشط ر شطد اسطت .همهنطان
امنات ننارشدهندة وقو آزار روامی در ر رن تضمان و هرنومه اسخ قرارداد ر ر ره بدوک رع یت
احک م منبور واقش شد  ،ا قد اعتب ر اعالم شد است (.)Adam,2010:120

 .3حقوق ایران
در حقو ایراک در هاچ متن ق مومی بطه مسطئلة موبانطگ و آزار روامطی اشط ر ا مشطد اسطت ،امط
ضرورت مب رز ب آک در محا ه ر ر را میتواک ب استن د به برخی مقررات دیگر استنب ط ررد.
الف) براس س بند  6اصل  2ق موک اس سی ررامت و ارزش واال امس می از پ یهه اعتق د
مظ م حقو اس سی جمدور اسالمی ایطراک اسطت و ازایطنرو اتخط ذ تطدابار الزم بطرا حفطظ و
ارتق ارزش امس می از وظ یف دولت است و موبانگ و آزار روامطی ماطن از آک مظطر رطه مخط لف
ررامت و ارزش امس می است ،ازاینرو مظ م حقوقی م ممیتوامد در برابر آک سکوت اختا ر رند.
ب) اصل  28ق موک اس سی اصل آزاد شغل را به رسطمات شطن خته و ایطن آزاد متضطمن
آزاد در ورود و خرو از هر شغلی است ،ام موبانگ و آزار روامی به قصطد وادار رطردک رط رنر
قرب می به خرو از ر ر و استعف صورت مینارد و از این لح ظ مخ لف هدف ق موک اس سی است.
) ضرورت صا مت از مارو امس می و من بش م د رشور و تدوین و تصویب آیطانم مطههط
حف ظت انی و بدداشتی در م دة  85ق موک ر ر پاشبانی شد است .ام صا مت از مارو امس می
منحصر در حف ظت اانیکی ماست و ش مل حف ظت روحی و روامی مان میشود.
د) م دة  93ق موک ر ر تشکال رماتة حف ظت انطی و بدداشطت رط ر در سططح ر رنط هط را
به منظور جلب مش ررت باشتر ر رنراک و حسن اجرا مقررات مربوط پاشبانطی رطرد اسطت.
آیانم مة م دة منبور در م دة  1به ضرورت س ل س ز محا ر ر اش ر رطرد و بنطد  17مط دة 5
همان آیانم مه یکی از وظ یف رماتهه منبور را تداطه و تصطویب دسطتورالعملهط اجرایطی
حف ظتی و بدداشتی به منظور پاشگار از بامط ر هط م شطی از عوامطل اانیکطی ،شطاما یی،
باولوژیکی و روامی محا ر ر دامسته است.
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مالحظه می شود ره مقنن به ضرورت بدداشت روامی در رنط ر بدداشطت جسطم می رط رنراک
توجه داشته و تدابار را برا تضمان این ضطرورت پطاشبانطی رطرد اسطت .ازایطنرو پدیطدة
موبانگ و آزار روامی ممیتوامد در محا ه ر ر بدوک وارنش حقوقی ب شد .ر رارم ی ک ملنمامد
براس س تعدد به حفظ سالمت ر رنراک جلو وقو آزار روامی را در ر رنط بگارمطد و براسط س
آیانم م ة امضب ی ب ع مل آزار روامی برخورد ررد و در صورت ضرورت به مراجش رسمی معرای
رنند .ر رنر قرب می این پدید مان میتوامد برا جبراک خسط رات مط د و معنطو خطویش بطه
استن د م دة  1ق موک مسئولات مدمی اق مة دعوا رند و انر عمل ارتک بی جطرم ماطن ب شطد ،علاطه
ع مل آزار شک یت رافر مان اق مه رند.

نتیجهگیری
وجود خشومت در رواب ر ر س بقه ا به امدازة ر ر برا غار دارد و تالشه یی برا زدودک ایطن
امر از محا ه ر ر صورت نراته است و آمهه باشتر در مررن توجه قرار داشته ،خشومتهط
اانیکی و جسم می بود است .ام از دهة  1980محقق ک رواکشن سی ر ر از وجود مطوعی روابط
م س ل در محا ه ر ر خبر دادمد ره ی ارایند ر رارم یی ی دیگر ر رنراک بطهمنظطور بطه
ستو آوردک ر رنر دیگر سلسله اعم ل ایذایی علاه او امج م میدهنطد و در اثطر ایطن اعمط ل ،و
دچ ر آسابه جسمی و روحی میشود و ترک ر ر را بر ادامة آک تطرجاح مطیدهطد .ایطن امطر
نذشته از آث ر سوء ارد  ،هنینهه م لی هنگفتطی را بطر سط زم ک تحماطل مطیرنطد .ازایطنرو
محقق ک حقوقی و رویة قض یی در بسا ر از رشطوره ایطن مسطئله را مطورد توجطه قطرار داد و
تدابار را برا مق بله و جبراک آث ر آک اتخ ذ ررد امد.
ضرورت پاشگار و مق بله ب موبانگ بر مب می چندن مها استوار شد اسطت بطدینترتاطب
ره رات ره ایذایی تشکالدهندة عنصر م د موبانگ ب لنوم حفظ ررامطت امسط می در تضط د
بود و اعم ل تحقارآمان و تددیدرنند مخ لف حقو شخصی ر رنر است .از سو دیگر ،برخی
مص دیق موبانگ متضمن تبعاض و م برابر است ،ازاینرو ب اصول حقو بشطر در تضط د اسطت.
اانوک بر این اجب ر ر رنر قرب می به خرو از ر ر و استعف ب وجود مال ب نی مغ یر اصطل آزاد
اشتغ ل است .ام بهمظر میرسد مد ترین مبنط تطوجادی مق بلطه بط موبانطگ تعدطد مراقبطت
ر رارم ست و بر این اس س و ملنم است ب اتخ ذ تدابار الزم جلو هرنومه آسطاب جسطمی و
روحی بر ر رنر را بگارد .در این ما ک در مظ م حقوقی ایراک در قوامان موضوعه پدیدة موبانطگ
پاش بانی مشد و رویة قض یی و درترین حقوقی چنداک به مسئله توجه مش ک مداد است .ام ب
توجه به برخی از اصول ق موک اس سی ره بر ررامت امس می و آزاد اشطتغ ل تمراطد رطرد و ماطن
مقررات و قوامان ع د مسئلة حفظ سالمت جسمی و روحی مارو ر ر را پاشبانی رطرد امطد،
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می تواک ضرورت مق بله ب موبانگ را استنب ط ررد .در خصوص شاوة جبراک خس رت مان قربط می
امک ک اق مة دعوا مسئولات مدمی و رح دعوا رافر را دارد .ب این حط ل ایطن شطاو هط
جبرامی ر ای برا مقصود ماست ،زیرا برا ح رمات در دعوا رافر بق اصل ق موک بطودک
جرم و مج زات ،عمل ب ید قبالً از رف ق مومگذار جرم شن خته شد ب شد ،ونرمطه صطرف ایطذایی
بودک عمل ،برا تلقی آک بهعنواک جرم رف یت ممیرند .بن براین آک دسته از مص دیق خشطومت
شغلی ره تو م ب تعرض جسم می ب شد ،ممکن است تحت عنواک مجرم مها مورد تعقاطب قطرار
نارد ،ولاکن بسا ر از مص دیق خشومت روامی ی موبانگ عنواک مجرم مه مدارد .از سو دیگطر،
در دعوا مسئولات مدمی مان در بسا ر از مص دیق آزار روامی ،اثبط ت ضطرر و رابططة سطببات
مشکل است و ممکن است ر رنر قرب می از این را رای مبنطدد .ازایطنرو بطهمنظطور حم یطت و
صا مت از مارو ر ر در برابر آزار روامی ضرور است ره مقررات ویژ ا تدوین و به ور صطریح
ضم مت اجرا حقوقی و رافر الزم پاش بانی شود .همهنان ضرور است موارد اسخ موجطه
قرارداد ر ر از سو ر رنر تعاان شطود ،بطهخصطوص اسطخ م شطی از موبانطگ و اشط ر روامطی از
مص دیق اسخ موجه تلقی شود و زمانة بدر منطد رط رنر قربط می موبانطگ از خطدم ت تطممان
اجتم عی به خصوص بامة باک ر در ارض ترک ر ر و استعف ایج د شود .در رن ر ایطن آمطوزش
ر رنراک برا مق بله ب آزار روامی و ایجط د مؤسسط ت ویطژة حم یطت و درمط ک رط رنراک قربط می
ضرور است .در مد یت بررسی ویژة این امر در ر رن ه از سو ب زرس ک رط ر وزارت رط ر مطی
توامد در مب رز ب این پدید مؤثر ب شد.
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