ﻣﺮدان ﺑﺮای ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺑﻪ زﻧﺎن اﺣﺘﯿﺎج دارﻧﺪ

ﻋﮑﺲ :روان آﻧﻼﯾﻦ
آﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل اﻧﺪﯾﺸﯿﺪهاﯾﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان ﺧﺴﯿﺲ و ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪﻧﺪ و اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ اﻧﮕﯿﺰهای« ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ »را
ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﯿﺶ از  28ﻣﯿﻠﯿﺎرد دﻻر ﻫﺪاﯾﺎی ﺑﺸﺮدوﺳﺘﺎﻧﻪ اﻫﺪا ﮐﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﻫﻢﺗﺮازﻫﺎی او ﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪﯾﺪﺗﺮی روی
داراﯾﯽﻫﺎی ﺧﻮد دارﻧﺪ؟
ﺷﻮاﻫﺪ و ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻣﻠﯽ را در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮔﺴﺘﺮده ،وﺟﻮد زن در ﺧﺎﻧﻮاده
ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻧﻮزاد دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺮک ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﻮدن و ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪی ﺗﺮﻏﯿﺐ ﮐﻨﺪ.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای ﺟﺪﯾﺪ« ﻣﯿﺸﻞ دال» «،ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﻦ دزو »و« دﯾﻮﯾﺪ ﮔﺎدﯾﺲ راس »ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪﮔﯽ و اﻧﮕﯿﺰهای ﮐﻪ ﻣﺮدان را ﺑﻪ ﺳﻮی
اﯾﻦ ﺻﻔﺖ ﻣﺜﺒﺖ ﺳﻮق ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ،اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻪ ﮐﺸﻒ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﺮا ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺮد در
ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺧﻮد دﺳﺖودلﺑﺎزﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ  10ﻫﺰار ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ داﻧﻤﺎرﮐﯽ در ﻣﺪت زﻣﺎن ﯾﮏ دﻫﻪ ،ﻣﯿﺰان ﺣﻘﻮق ﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﻣﻨﺪان در اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ را ﻣﻮرد
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻣﺪﯾﺮان اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﺪر ﺷﺪن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن را ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ .اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪ
ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﺸﺎن ﺗﺎﻣﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده رو ﺑﻪ رﺷﺪﺷﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ در ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ و ﺣﻔﻆ آن ﮐﻮﺷﺎ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺎﻧﻮادهﺷﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺎی ﮐﻢ ﮐﺮدن دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن ﺗﻤﺎم ﺷﻮد .اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ در ﻣﻮرد اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﻣﯿﺰان ﭘﺮداﺧﺖ ﺣﻘﻮقﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻨﺴﯿﺖ ﻓﺮزﻧﺪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﯾﺎ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺲ از ﭘﺪر ﺷﺪن وی ،ﺑﺴﺘﮕﯽ داﺷﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻣﺪﯾﺮان ﭘﺲ از ﭘﺴﺮدار ﺷﺪن ﺣﻘﻮق ﮐﺎرﻣﻨﺪاﻧﺸﺎن را ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎﻫﺶ دادﻧﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در
دﺳﺘﻤﺰد ﮐﺎرﻣﻨﺪان ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪان دﺧﺘﺮ ﭘﺪران ﺧﻮد را آرام ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭘﺪران دﺧﺘﺮدار ﺑﯿﺸﺘﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ دارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ روﺣﯿﻪ ﺣﺴﺎسﺗﺮی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﯿﺰ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺑﺮرﺳﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬاران آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ وﻗﺘﯽ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ
دارﻧﺪ ﺑﺎ ﺑﻠﻨﺪﻧﻈﺮی رای ﻣﯽدﻫﻨﺪ و اﯾﻦ ارﺗﺒﺎط در ﻣﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬارن ﻣﺮد اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ ﻫﻢ ﺻﺎدق اﺳﺖ.
ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﺮوﻓﺴﻮر« وان ﻻﻧﮓ »در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای دﯾﮕﺮ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﭘﺪراﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺪاد ﺧﻮاﻫﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی دارﻧﺪ زﻣﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺑﺮای ﺗﺮﺑﯿﺖ
ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺸﺎن ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﺮورﺷﯽ و روﺣﯿﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺘﯽ ﺧﻮاﻫﺮان ﺑﻪ ﺑﺮادراﻧﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮﺧﯽ از ﺧﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮدان ﻧﯿﺰ وﺟﻮد زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽﺷﺎن را ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺨﺸﻨﺪه ﺑﻮد ﺧﻮد ﻣﯽداﻧﻨﺪ .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﻞ ﮔﯿﺘﺲ در ﻣﺴﯿﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮد
ﺟﻬﺎن ﻗﺪم ﺑﺮداﺷﺖ ،ﺗﺼﻤﯿﻢ داﺷﺖ راهاﻧﺪازی ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺧﯿﺮﯾﻪای را ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ اﻧﺪازد اﻣﺎ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ،ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را ﺗﻐﯿﯿﺮ داد و ﺳﻪ ﺳﺎل ﭘﺲ از آن در
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺑﺨﺸﻨﺪهﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در واﻗﻊ در ﻓﺎﺻﻠﻪ اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ او ﺻﺎﺣﺐ اوﻟﯿﻦ ﻓﺮزﻧﺪ دﺧﺘﺮ ﺧﻮد ﺷﺪ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎری ﻧﯿﺰ ﺣﻀﻮر ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻧﺎن در ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺿﺮوری اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ
زﻧﺎن در ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ارﺷﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂﻫﺎی ﮐﺎری ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﺪﯾﺮان زن اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻨﻮع و ﺳﺒﮏﻫﺎی
ﮐﺎر ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
اﮐﺜﺮ ﻣﺎ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺷﻨﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ ﻫﺮ ﻣﺮد ﻣﻮﻓﻖ ﯾﮏ زن ﺗﻮاﻧﺎ و ﺣﺎﻣﯽ ﻗﺮار دارد و اﻣﺎ در ﻣﻮرد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻤﯿﻖ وﺟﻮد زﻧﺎن در زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﺮدان ﺳﺨﺎوﺗﻤﻨﺪ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺮدان ﻣﻮﻓﻖ ،زﻧﺎﻧﯽ ﺗﻮاﻧﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻫﻮﺷﯿﺎر و داﻧﺎ راﻫﻨﻤﺎﯾﯽ آﻧﻬﺎ را ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ
و از اﯾﺸﺎن ﭘﯿﺮوی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
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