ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻨﺶ ﺷﻐﻠﯽ و ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ
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درﺑﺎره ﻣﺴﺌﻠﻪ ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺒﻌﯿﻀﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﻮزه از ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﺸﺘﺮک اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد،
اﻧﺪ و اﻟﺒﺘﻪدﯾﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ،آﺳﯿﺐ»زﻧﺎن« ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ درﺑﺎره اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮعﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺑﺴﯿﺎری در ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﺤﺚ
آﻣﺎر و ارﻗﺎم ﻫﻢ ﻧﺸﺎن از ﺻﺤﺖ اﯾﻦ ادﻋﺎ دارد.
ﮔﯿﺮد ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی وﻇﺎﯾﻒ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﺧﺎﻧﻪ و در آن اﻣﻮری اﺳﺖ ﮐﻪﭼﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آن
ﻫﺎیﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ ،اﻣﺎ رﯾﺸﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و در زﻣﯿﻨﻪﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﮔﺮﭼﻪ در ﻗﺎﻟﺐ »ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ«
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻧﯿﺰ دارد ﮐﻪ در اﻏﻠﺐ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪهاﻧﺪ.
اﻣﺎ آﯾﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺿﺮر زﻧﺎن ﺧﺎﻧﻪداری اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ﯾﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ازدواجﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﺑﺮاﺑﺮ
ﯾﮏ ﻣﺮد ،دﭼﺎر اﯾﻦ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
از ﭼﻪ زواﯾﺎی دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻧﮕﺎه ﮐﺮد؟
»ﺧﺎﻧﻮاده-ﻧﺰاع ﺷﻐﻞ«
ای( ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮐﯿﻮان ﻣﯿﺮی ﻟﻮاﺳﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺎر ﻣﻮﺣﺪی در ﻣﻘﺎﻟﻪ» (Work-Family Conflictﺧﺎﻧﻮاده-ﻧﺰاع ﺷﻐﻞ«
 ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﻗﺮن ﻧﻮزدﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ و ﭘﺲ»ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط ﻣﯿﺎن ﺷﻐﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده :از ﺗﻀﺎد ﺗﺎ ﺗﻌﺎدلﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﻈﺮﯾﺎت و ﻣﻘﯿﺎس« ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
از آن ﺗﺎ اﻣﺮوز در ﺑﺴﺘﺮﻫﺎی ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﯾﮑﯽ از ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﮕﺎه ﺑﻪ
ﮔﯿﺮد ،ﺑﺴﻂ داده و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﻫﺎ و ﻧﻘﺶرا ﮐﻪ اﺻﻮﻻً ﺑﺮ اﺳﺎس ﮐﻠﯿﺸﻪ »ﯾﮑﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﮕﺮی« ﺗﺒﻌﯿﺾ
ﻣﯽﭘﺮدازد ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺗﻨﺎزع و ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی
ﺷﻮد.ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ »ﺧﺎﻧﻮاده-ﻧﺰاع ﺷﻐﻞ« ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺻﻄﻼحآﻣﯿﺰ ﺷﻮد .آنﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
در اﺻﻞ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرض ﺷﻐﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای اﻓﺮاد از زﻣﺎﻧﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ در ﺳﺎﺧﺘﺎر وﻇﺎﯾﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد
آﻣﺪ .ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮات ،ﺧﺮوج ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن از ﺳﭙﻬﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ورودﺷﺎن ﺑﻪ ﺳﭙﻬﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺟﻮاﻣﻌﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ رو ﺑﻪ
ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺑﺮاﺑﺮی و رﻓﻊ ﺗﺒﻌﯿﺾ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد واﮐﺎوی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
اﮔﺮﭼﻪ ﺣﻮل ﻣﺤﻮر ورود زﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت زﯾﺎدی ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﻣﺎ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺧﺮد و اﻧﮕﺸﺖﺷﻤﺎر دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ ﺣﺎﮐﯽ
از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪن زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﯾﻦ دو ﻓﻀﺎی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﻣﺮدان ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺰ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ
ﻣﺸﻐﻮﻟﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ زﻧﺎن ،وﻇﯿﻔﻪ ﮐﺎر ﺧﺎرج از ﺧﺎﻧﻮاده را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺧﻮد ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ.
ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ و ﺗﻨﺶ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ،ﺷﻐﻠﯽ ﯾﺎ ﻫﺮ دو
اﻣﺎ آنﭼﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﺷﻮد ﻧﺰاع ﻣﯿﺎن ﺷﻐﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺧﻮد اﻓﺮاد ﺷﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﮕﯿﺮد ،ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ دﻟﯿﻞ و در ﭘﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ
ﻣﺤﺪود و ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺴﯿﺎر رﯾﺸﻪدارﺗﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان رﯾﺸﻪﻫﺎی ﺗﻀﺎد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻐﻞ و ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺮای ﻓﺮد ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.
در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺟﺎﻣﻊﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺧﺎوﯾﺮ ﺳﺮاﺗﻮ و اوا ﺳﯿﻔﺮ ،در داﻧﺸﮕﺎه ﺑﯿﻠﺒﺎﺋﻮ
ﻧﺰاع« ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶدر اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ آﯾﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ زﻧﺎن و ﻣﺮدان در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽ
ﻫﺎ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.آن »ﺧﺎﻧﻮاده-ﺷﻐﻞ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﭼﯿﺴﺖ؟ »ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ« ﻓﺮدی:ﺗﺠﺎوز و ﺗﻌﺮض ﯾﺎ ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﯿﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،ﻓﺮاﺗﺮ از دوﮔﺎﻧﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ،دﮔﺮﺟﻨﺲﮔﺮاﯾﯽ و ازدواج
ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ »دﯾﺪﮔﺎن ﺧﺎﻣﻮشآﺳﯿﺐ« ﮐﻮدﮐﺎن،
ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ۰۵۵ ،ﺷﻬﺮوﻧﺪ اﺳﭙﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ) ۷۳درﺻﺪ زن و  ۳۶درﺻﺪﺷﺎن ﻣﺮد( ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ راﺑﻄﻪ ﻋﺎﻃﻔﯽای ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و ﻫﺮ
ﻗﺮار دادﻧﺪ .ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮔﺮا زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﯾﮏ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺎﯾﺸﺎن و در رواﺑﻂ دﮔﺮﺟﻨﺲ
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﺶﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﯿﺾ در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﯿﺶ از آن ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻀﺎد ﺷﺨﺺ
ﮔﯿﺮ( ﻫﻢ ﺑﺮای ﻣﺮدان و ﻫﻢ ﺑﺮای زﻧﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻢWork Conflictﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻨﺶ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر )اش ﺷﻮد ،ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽﻣﯿﺎن ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده
( ﺑﺮای زﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮدFamily Conflict.ﯾﺎﺑﺪ و اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﯿﺰان اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻨﺶ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻮاده )
ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت از اﯾﻦ دﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪﻫﻨﺠﺎر ﺑﺮای اﻓﺮاد ﮐﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎً در دوﮔﺎﻧﻪ زن و ﻣﺮد ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻓﺮد ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ،ﺗﻌﺎدل ﻣﻔﯿﺪی را ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو ﺣﺮﯾﻢ ﻣﺘﻔﺎوت زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮد اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﭘﯿﺶ و ﺑﯿﺶ از آن
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻌﻄﻮف ﺑﻪ زﻧﺎن ،ﺑﻠﮑﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ ﺑﻮده و ﻫﺮ دو ﻃﺮف از اﺛﺮات ﻣﺨﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ
در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﺑﺮ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر و ﺧﺎﻧﻮاده آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ،ﻣﺘﻀﺮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
و ﺑﻪ ﺻﻮت ﺟﻤﻌﯽ ،ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻐﻠﯽ ،ﺧﻄﺮاﺗﯽ را ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﯽروان
ﺑﻠﮑﻪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎﻧﻪ و در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﺨﺼﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دادهاﻧﺪ و ﺑﺎور دارﻧﺪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﮐﺎر ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ
ﺑﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ رواﻧﯽ ﺑﺮ اﻓﺮاد ﺷﺪه و آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ .در ﻧﻬﺎﯾﺖ اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر در
ﭼﺮﺧﻪای ﺑﺎﻃﻞ ،ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی در ﺧﺎﻧﻪ و ﺧﺎﻧﻮاده و ﺧﺸﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

