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برنامه

نابرابري در دسترسي به منابع و امكانات ،از مباحثي است كه مورد توجه سازمان ملل قرار گرفته و آمارهااي
مختلفي تنظيم شده كه نشاندهندۀ اين تفاوت آشكار است .تنها با پرداختن به برخي از آمارهاي موجاود در
مورد وضعيت زنان و مردان در جهان ،ميتوان شرايط زندگي آنها را نشان داد:
ا  76درصد از ساعات كاري جهان متعلق به فعاليتهاي اقتصادي زنان است.
ا زنان  01درصد از درآمد جهان را كسب ميكنند.
ا با آنكه زنان درصد بااليي از كارها را انجام ميدهند ،از لحاظ مالكيت تنها مالكِ يك درصد از دارايايهااي
جهان هستند.
ا بيسوادي در زنان بيشتر از مردان است و حدود دو سوم از بيسوادان جهان را زنان تشكيل ميدهند.
ا با در نظر گرفتن ساعات كاري زنان در محيط كار و در محيط خانه ،ميتوان گفت كه زنان در يك روز باه
اندازه دو روز كار ميكنند.
ا در نهايت ،زنان كه تقريباً يك سوم از نيروي كار رسمي كشورها را تشاكيل مايدهناد ،ناهتنهاا باه ساوي
مشاغل كمدرآمدتر جامعه رانده ميشوند و در برابر بيكاري آسيبپذيرتر از مردان هستند ،بلكاه باه صاورت
معمول به ازاي انجام كار مشابه با مردان ،فقط معادل سه چهارم دستمزد آنان را دريافت ميكنناد تتاور ،
 ،0761ص 01ا.)9
با نگاهي به آمار فوق ،مشخص مي شود كه زنان از مناابع كميااا اجتمااعي ،يعناي ،اروت ،قادرت و اعتباار
اجتماعي ،دور نگه داشته شدهاند و قادر نيستند كه از امكانات جامعۀ خود بهرۀ كافي گيرند.
آمار و ارقامي مشابه آنچه ارائه شد و نيز شرايط عيني زندگي در جوامع مختلف ،باعث شد كه ساازمانهااي
بينالمللاي توجاه خاود را باه مفااهيم جديادي مانناد جنسايت و تحليال جنسايتي معواور كنناد و در
برنامهريزيهاي خود هدر هايي مانند حساسيت جنسيتي را مورد توجاه قارار دهناد .در توجاه باه مساائل
اجتماعي با تأكيد بر جنسيت ،ديگر صرفاً به مسائل زنان در جامعه پرداختاه نمايشاود ،بلكاه بيشاتر از آن
متوجه ساخت اجتماعي جنسيت و تلقي جامعه از نقش و مسئوليت و انتظاراتي است كاه جامعاه از زناان و
مردان دارد تهمان .)006 :در نتيجه ،سعي بر اين است كه با توجه به ساختار اجتمااعي جنسايت ،راه باراي
تحليل جنسيتي باز و در برنامهريزيهاي دولتي ،حساسيت جنسيتي در نظر گرفته شود.

مفاهيم به كار گرفته شده در اين برنامهريزيها جديدند و حول محور جنسيت ميچرخند .تحليل جنسايتي
عبارت از ابزاري است كه براي تشخيص پايگاه ،نقش و مسئوليتهاي مردان و زنان در جامعه به كاار گرفتاه
ميشود و چگونگي دسترسي آنان را به منابع ،منافع و فرصتهاي زندگي مدني مشخص مايكناد .در مركاز
توجه تحليل جنسيتي ،معموالً فهرستي از حوزه هااي فعاليات زناان و ماردان قارار دارد كاه ايان فهرسات،
بهره گيري و امتيازات زنان را در برابر مردان در زمينههااي گونااگون ،مانناد خاانواده ،كاار ،جامعاه و نظاام
سياسي ،مورح ميكند تهمان .)77 :از طريق بهكارگيري اين فهرستها كه در شاكلهااي مختلاف تنظايم
شدهاند ،مي توان مشخص كرد كه بهرۀ هر يك از دو جنس از منابع و امكانات جامعۀ خود چقدر است و يا تا
چه ميزان از دسترسي به منابع و امكانات دور نگه داشته شدهاند.
حساسيت جنسيتي به اين معناست كه دستاندركاران برنامهريزيهاي دولتي اين توانايي را داشته باشند كه
نابرابريهاي جنسيتي را در حوزههاي مختلف ،بهخصوص تقسيم كار و دستيابي به مناافع ،تشاخيص دهناد
تنقش زنان در توسعه )07 :0761 ،و اين تلقي را در برنامهريزيهاي خود مدنظر قرار دهند.
طبيعتاً به دليل جديد بودن اين مفاهيم و همچنين كمبود تجربه در زميناۀ برناماهريازيهااي حساا

باه

جنسيت ،بايد توجه كرد كه در اكثر برنامهريزيهاي كشوري و در سازمانهاي مختلاف ،نكاات فاوق اعماال
شود .ايجاد و پياده كردن چارچوا جنسيتي در طرح و اجاراي برناماههااي كشاوري ،احتيااه باه تا

و

كوشش فراوان دارد .اعضاء مختلف سازمانها و افراد تصميمگيرنده و مجري بايد به تفكر در ماورد جنسايت
تشويق شوند و آموز هاي الزم را براي شناخت اين مفاهيم كسب كنند .با كسب اط عاات در ايان زميناه
ميتوان اميد داشت كه در برنامهريزيها ،حساسيت جنسيتي نيز مدنظر اسات .راهبردهااي مختلفاي باراي
ايجاد حساسيت جنسيتي در نظر گرفته ميشود تا از طريق بهكارگيري آنها ،بتوان مسئله جنسيت را نياز در
برنامهريزيها در نظر داشت .در يك تقسيمبندي كلي ميتوان اظهار كرد كه در برنامهريزيهاي حساا

باه

جنسيت اين نكات بايد مورد توجه قرار گيرند:
 .0توجه به نيازهاي عملي جنسيت كه از واقعيات عيني شرايط زندگي در جامعه نشأت ميگيارد .توجاه باه
اين نيازها باعث مي شود مشك تي كه در راه استفاده از منابع و امكانات اجتماعي براي افاراد وجاود دارد ،از
ميان برده شود .اين فعاليتها كه بيشتر جنبههاي اجرايي دارند و الزم است مورد توجه خااص قارار گيرناد،
عبارتند از:
 تأسيس مهدكودك براي مادران شاغل
 سوادآموزي زنان
 ايجاد واحدهاي توليدي مربوط به زنان

 حمايتهاي مالي از زنان تصندوق وام و)...
 قبول نقشهاي چندگانۀ زنان در زمينههاي اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي از طريق قانون
 .1مسئله ديگري كه در برنامهريزيهاي حسا

به جنسيت بايد موردتوجه قرار گيرد ،مربوط به بُعد باورهاا،

آداا و رسوم ،سنتها و نگر هاي جامعه و چگونگي امكان تغيير آنها است .به عبارت ديگر ،در اين بخش از
برنامهريزي بايد به نقشهاي جنسيتي يا رفتارها و نگر هايي كه باراي ماردان و زناان در فرهنگاي خااص
مناسب تلقي ميشوند تگولومبوك )00 :0761 .و كليشههاي جنسيتي كه اط عاتي قالبي را در مورد زنان و
مردان جامعه مورح مي كنند ،توجه داشت .براي تغيير و از ميان بردن كليشههاي سنتي ،توجه به اين نكات
ضرورت دارد تهمان91 :ا:)69
 تأ،ير هنجارهاي اجتماعي بر تفاوتهاي نقشي زنان و مردان
 ضرورت اقدام جهت ريشهكن كردن نابرابري جنسيتي
 از ميان بردن الگوها و كليشههاي سنتي
 آموز

جهت تغيير نگر هاي سنتي

 آموز

مفاهيم اساسي جنسيت به اعضاي جامعه تمفاهيمي مانند مشاركت در امور خانه و همچنين

تصميمگيري مشاركتي در خانواده)
 تأكيد بر نقشهاي اجتماعي امروزي زنان
 نوآوري در نقشهاي سنتي زنان و مردان
 ارائه تصوير جديدي از زن در رسانههاي جمعي
در برنامهريزي هاي حسا

به جنسيت ،از يك سو بر ايجاد شرايط عيني مناسب براي زن و مارد و در عاين

حال بر نيازهاي خاص زنان در جامعه و امكانات شغلي او تأكيد ميشود .از سوي ديگر ،جنباههااي نگرشاي
موجود در جامعه هم ،مورد توجه قرار ميگيرد ،زيرا نگر هايي كه از سااليان گذشاته باه جواماع اماروزي
رسيده ،باعث تثبيت تفكرات قالبي يا كليشههاي جنسيتي در مورد زنان و مردان جامعه شده اسات .هار دو
فعاليت بايد هم زمان و همراه با يكديگر صورت گيرد .ايجاد شرايط عيني مناسب ،تا زماني كه نگر
تغيير نيافته است، ،مربخش نخواهد بود و دگرگوني در نگر
و آمادهسازي امكانات ،به نتيجۀ مولوا نخواهد انجاميد.

برگرفتهازكتاب :دگرگوني در نقش زنان
نويسنده :دكتر شه اعزازي

جامعاه

جامعه نيز بدون توجه به شرايط عيني جامعه

