ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن  ،ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ
ﻣﺤﺴﻦ ﻓﺮﺷﯿﺪی -روزﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎر
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ را ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻧﺴﺎن در ﺣﻮزه ﻓﺮدی و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ داﻧﺴﺖ.
از ﻣﻨﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و اﺳﺘﻌﺪادﻫﺎی ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ و
ﺣﺬف ﻫﺮ ﮐﺪام از ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﻪواﺳﺎﻃﻪی ﺟﻨﺲ ،ﺟﻨﺴﯿﺖ ﯾﺎ ﮔﺮاﯾﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯽ آنﻫﺎ ،ﺟﺪای از ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن ﺣﻘﻮق ﻓﺮدی ﯾﮏ
اﻧﺴﺎن ،دﯾﮕﺮ ﮔﺮوهﻫﺎ را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺣﺬف ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻫﺎی ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺘﻀﺮر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺪرن ﯾﮑﯽ از ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران و ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاران ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﻮد .از ﻣﻨﻈﺮ ﻓﺮدی،
داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺟﺪا از ﺑﺮآورده ﮐﺮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ ،ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﺳﻼﻣﺖ روﺣﯽ و رواﻧﯽ را ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻫﺮ اﺟﺘﻤﺎع از اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺟﻨﺲﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺸﮑﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ زﻧﺎن و ﻣﺮدان دو ﮔﺮوه اﺻﻠﯽ و ﺑﺰرگ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻫﺮ ﮐﺪام از
ﮔﺮوهﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮاﺳﻄﻪ ﺟﻨﺲ آنﻫﺎ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺴﺘﺮی از ﻧﺎﻫﻨﺠﺎریﻫﺎ را در اﺟﺘﻤﺎع ﺑﻮﺟﻮد آورد.
زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺮدﺳﺎﻻر و آﻣﻮزهﻫﺎی ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﮐﻠﯿﺸﻪﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ،از ﺳﻨﯿﻦ ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار
دارﻧﺪ.
ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از اﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ وﻗﻮع ﻣﯽﭘﯿﻮﻧﺪد .ﯾﮑﯽ از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮای زﻧﺎن و ﻣﺮدان ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از راهﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ و
ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.
راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن اﺷﺘﻐﺎل و ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ
از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ﺷﻐﻞ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راﻫﮑﺎر اﺻﻠﯽ ﮐﺴﺐ درآﻣﺪ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪ ،ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﯾﻦ ﻋﺮﺻﻪ ﻣﻬﻢ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را در اﺧﺘﯿﺎر ﺧﻮد داﺷﺘﻪاﻧﺪ.ﮔﺰاره“ ﻣﺮدان دراﺟﺘﻤﺎع و زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻪ ”ﺳﺎﻟﯿﺎن ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺻﻞ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ
ﺷﻬﺮی ﺑﺮﻗﺮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
زﻧﺎن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدان از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﯽ و ﻧﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
آنﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﯾﺤﺘﺎج روزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدان واﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﺮدان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎج ،ﺳﻠﻄﻪی ﺧﻮد ﺑﺮ زﻧﺎن را روز ﺑﻪ روز اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ،روﺣﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﻫﻤﻮاره رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﮔﺬر زﻣﺎن و ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﺸﺮی و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ،زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی
ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ و ﺧﺮوج زﻧﺎن از ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی واﺑﺴﺘﮕﯽ آﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺮدان را ﮐﺎﻫﺶ داد و اﯾﻦ ﻋﺪم واﺑﺴﺘﮑﯽ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻢ
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪ.
اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان را از ﻧﻘﺶ آزارﮔﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده و راﺑﻄﻪﻫﺎی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ دور ﮐﻨﺪ.
ﻟﯿﻼ ﻣﻮری ﭘﮋﻫﺸﮕﺮ زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ و ﯾﺎ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮدن ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎری ،اﺳﺘﺮس و ﻣﺸﮑﻼت
روﺣﯽ ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺮدﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﯿﺰ دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎرﻫﺎی رواﻧﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺗﺎ دﯾﮕﺮان
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع زﻣﯿﻨﻪﺳﺎز اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ را اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺧﺸﻮﻧﺖ و واﮐﻨﺶ زن ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﺎ رواﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ .در ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی

ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﺎﻟﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮ زﻧﺎن راﺣﺖ ﺗﺮ از ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎرج ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻟﯿﻼ ﻣﻮری ﭘﮋﻫﺸﮕﺮ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :وﻗﺘﯽ زﻧﺎن از ﻧﻈﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﮑﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮای ﺧﻮد را دارا
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن ﺷﺎﯾﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺷﻮد ،اﻣﺎ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ ﻣﻬﻤﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ زﻧﺎن
راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از ﯾﮏ ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺧﺎرج ﺷﻮﻧﺪ.
وی اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺎﻟﯽ زن ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ ،اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﺒﻮد ﺣﻤﺎﯾﺖﻫﺎی ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ و دوﻟﺘﯽ ،زﻧﺎن در اﯾﻦ
راﺑﻄﻪﻫﺎ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﯽ از دﻻﯾﻞ اﻣﮑﺎن ﺧﺮوج از ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ و در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻋﺎﻃﻔﯽ و دﻻﯾﻞ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ،زﻧﺎن را در ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آزارﮔﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارد.
ﻋﺪم اﺟﺎزه ﮐﺎر ﺑﻪ زﻧﺎن ﺷﮑﻠﯽ از ﺧﺸﻮﻧﺖ اﺳﺖ
در ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ اﯾﺮان اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن در ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﺷﻮﻫﺮ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮد ،ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدن زن را در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺣﯿﺜﯿﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮداﺷﺖ
ﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ او را از ﮐﺎر ﮐﺮدن ﻣﻨﻊ ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﺎ ﺧﺘﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺟﺎزه ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر در ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺳﭙﺮده ﺷﺪه
اﺳﺖ.
ﻧﯿﻠﻮﻓﺮ اردﻻن ﯾﮑﯽ از ﺑﺎزﯾﮑﻨﺎن ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ ﻓﻮﺗﺒﺎل اﯾﺮان در روزﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﺪم اﺟﺎزه ﻫﻤﺴﺮ ﺑﺮای ﺧﺮوج از ﮐﺸﻮر ﻓﺮﺻﺖ ﺣﻀﻮر در
ﺗﯿﻢ ﻣﻠﯽ و اداﻣﻪ ﺷﻐﻞ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داد.
ﻟﯿﻼ ﻣﻮری ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ زﻧﺎن ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮ ﺧﻼف آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻨﻬﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺎﻧﻊ اﺷﺘﻐﺎل زن ﺷﺪن و
ﺟﻠﻮی آزادی ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﯿﺰ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ زﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎ و اﻣﮑﺎﻧﯽ،
زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮای ﺗﻨﺶ و اﯾﺠﺎد ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان از ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﻫﺮﮔﺰ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺻﺮف وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﻓﺎرغ از اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﭘﺮﺗﻨﺶ و
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد.
ﻧﻘﺶ دوﻟﺖﻫﺎ در اﯾﺠﺎد ﻣﺤﯿﻂ اﻣﻦ ﮐﺎر و اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ
دوﻟﺖﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ را در ﺷﻬﺮوﻧﺪان اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺗﺎﺛﯿﺮ زﯾﺎدی در
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻟﯿﻼ ﻣﻮری اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ در اﯾﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل زﻧﺎن را از ﻧﻘﺶﻫﺎی اﺻﻠﯽ دوﻟﺖﻫﺎ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺳﻨﺖﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻣﺮدﺳﺎﻻر در ﺑﺴﯿﺎری از ﺟﻮاﻣﻊ ،ﺑﺨﺶ ﺑﺰرﮔﯽ از وﻇﺎﯾﻒ ﻧﮕﻬﺪاری ﻓﺮزﻧﺪان و ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ را زﻧﺎن ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮدﺷﺎن آن را اﻧﺘﺨﺎب
ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .وی ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ اﺻﻠﯽ دوﻟﺖﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﻣﺎدران ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ.
وﺟﻮد ﻣﺮاﮐﺰی ﻣﺜﻞ ﮐﻮدﮐﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در دﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی اﻧﺪک ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺰرگ زﻧﺎن ﻣﺎدر در اﺷﺘﻐﺎل را
ﺑﺮﻃﺮف ﮐﻨﺪ.از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﻓﺮاد را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ .اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﺪ :دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ
اﯾﺠﺎد ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺳﺨﺖﮔﯿﺮاﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﺑﺴﯿﺎری از رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺰاﺣﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﻨﻨﺪ.
اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری اﻣﻦ و وﺟﻮد ﻣﺸﺎﻏﻠﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺗﮑﺎ از ﻧﻈﺮ اﯾﺠﺎد ﺗﻮان ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺲ ﻗﺪرت و اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ در
زﻧﺎن ﺷﻮد و وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺣﺴﺎﺳﯽ ،آنﻫﺎ را در ﯾﮏ راﺑﻄﻪی ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮی در ﺧﺎﻧﻮاده ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ و ﻫﺮ ﭼﻪ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﺑﺮاﺑﺮﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﮑﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ در آن ﮐﻤﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
دوﻟﺖﻫﺎ ﺑﺎ اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺗﺴﻬﯿﻼﺗﯽ ،زﻧﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را وارد اﺟﺘﻤﺎع و ﻋﺮﺻﻪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد و ﺑﺨﺶ زﯾﺎدی از ﺳﻼﻣﺖ
روﺣﯽ و رواﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ و ﺑﺮ ﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ،داﺷﺘﻦ ﺷﻐﻞ ﺑﺮای ﺗﻤﺎم اﻓﺮاد ﺑﺰرﮔﺴﺎل ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻣﺮوزی ﺿﺮوری ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽآﯾﺪ.
ﻟﯿﻼ ﻣﻮری ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ زﻧﺎن و ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ :دوران اﯾﻨﮑﻪ زﻧﺎن ﺻﺮﻓﺎ در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﺒﻮد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺮاﺑﺮ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻓﺸﺎری ﮐﻪ از ﻋﺪم اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﯾﺪ در راﺑﻄﻪ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﮔﺬاﺷﺖ و ﭼﻨﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﮑﯽ از ﻧﮕﺮاﻧﯽﻫﺎی اﺻﻠﯽاش ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺣﺪاﻗﻞﻫﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﺗﻤﺎم اﻋﻀﺎی آن
دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاوان روﺣﯽ ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮات روی ﻓﺮزﻧﺪان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮﺑﻮدن در ﺑﺴﯿﺎری ﻣﻮارد ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن در آﯾﻨﺪه زﻣﺎﻧﯽﮐﻪ وارد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ

ﻣﺸﮑﻼت ﻓﺮاواﻧﯽ ﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﻧﺒﻮد اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﺸﺪﯾﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
در اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻢ و ﭘﺮرﻧﮓ ﻗﻮاﻧﯿﻦ و دوﻟﺖﻫﺎ در ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﮐﺮد .آنﻫﺎ ﺑﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﺑﺮای ﺣﻀﻮر ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن در اﺟﺘﻤﺎع و ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده و در ﻧﻬﺎﯾﺖ
ﯾﮏ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.

