تأثير هنجارهاي اجتماعي بر نقش زنان و مردان

تأكيد اين بحث بيشتر بر نگرشهاي اجتماعي و امكانات ايجاد تغيير در آنها است ،زيرا تنها زماني كه ارهراد
مسئول متوج اهميت جنسيت شوند ،ميتوان انتظار داشت ك برنام ريزي حساس ب جنسيت نيهز ،ههد در
ابعاد اجرايي و هد نگرشي صورت پذيرد .آنچ در اين مبحث مورد توج قرار دارد ،هنجارههاي اجتمهاعي بها
تكي بر مسئل جنسيت است .ارراد جامع در طول زندگي خود و در اثر روند جامعه پهذيري ،بها هنجارههاي
اجتماعي آشنا ميشوند و تحت تأثير آنها قرار ميگيرند .معموالً در مورد علل موجوديت هنجارها سؤالي طرح
نميشود بلك ارراد ،تنها طبق هنجارها عمهل مهيكننهد .زيهرا هنجارههاي اجتمهاعي قواعهد و رهنمودههاي
مشتركي هستند ك ررتهار اجتمهاعي را در يهض وتهعيت معهين ميهرر مهيدارنهد ررابرتسهون.)12 :2731 ،
مهدترين سؤال در زمينۀ جنسيت ،تأثير هنجارهاي اجتماعي در ايجاد كليش هاي جنسيتي و چگونگي تغيير
آنها است ،اما بايد كمي عميقتر ب پديده نگاه كرد :چرا هنجار اجتماعي ب وجهود آمهده اسهت و چهرا هنهوز
تبليغ ميشود؟ آيا هنجارهايي ك كليش هاي جنسيتي را تيويت ميكنند ،كاركردي بهراي جامعه دارنهد يها
برعكس ،محدوديتهايي را بر مبناي جنس ب وجود ميآورند؟ چگون ميتوان به طهور ريشه اي دسهت به
تغيير هنجارها زد و ب جاي آنها ،چ چيزي را بايد پيشنهاد كرد؟ در صورتي ك علهت موجوديهت هنجارهها
ريش يابي نشود و ب جاي آنها تنها ب ايراد شعارها و تبليغهات اكتاها شهود و از زنهان و مهردان كشهور توقه
مشاركت در امور اجتماعي ،سياسي و اقتصادي را داشت باشيد ،ب احتمال زياد با شكسهت روبه رو خهواهيد
شد .چنين امري در حال حاتر در جامع مشاهده ميشود .با وجود آنك تبليغات گستردهاي براي مشهاركت
اقتصادي ه اجتماعي زنان صورت ميگيرد ،آمار تغيير چنداني را در وتعيت زنان نشان نميدهد .هنوز امكان
دسترسي زنان و مردان ب مناب اجتماعي ،تااوتهاي مشخصي را با يكديگر نشان ميدهند و هنوز با وجهود
كليۀ دگرگونيها ،ب خصوص در زمين هاي زندگي در جوام شهري ،كليش هاي جنسيتي خاصهي در ايهران
وجود دارند ك تبليغ و ترويج ميشوند .بنابراين در تحليل ساختاري جنسيت ،قبل از ارائ راهكار براي تغيير
نگرش ،بايد ب علت وجودي كليش هاي جنسيتي توج كرد تا از ايهن راه بتهوان به تغييهرات ريشه اي ردر
صورتي ك موردنظر باشد) دست زد.
در اين مبحث سعي خواهد شد ك علت وجودي كليش هاي جنسيتي بيان شود و اميد بر اين اسهت كه بها
توتيح و علت يابي مشخص شود ك موان نابرابري جنسيتي از كجا نشأت ميگيرند و چگون ميتوانند تأثير
مناي بر جامع بگذارند.

ابتدا سعي بر توتيح علت وجود نگرشهاي مختلف در مورد زنان و مردان اسهت .نگهرش جامعه نسهبت به
مردان و در نتيج  ،كليش هاي جنسيتي مربوط ب مردان ب نوعي شكل گررت كه بها ماهاهيد يهض جامعهۀ
مدرن رصنعتي ه شهري) و پديدههاي مربوط ب آن همراه است .در صورتي ك كليش ههاي جنسهيتي زنانه ،
مربوط ب يض جامعۀ پيشصنعتي با نيش هاي مربوط ب آن جامع است .اين باورها ك ترتيب روابه ميهان
ارراد را در جامع مشخص ميكنند ،هد از طريق خانواده ارائ ميشوند و ههد از طريهق مدرسه و رسهان هها
تيويت ميشوند و با خود نوعي دوگانگي را در جامع دامن ميزنند .جامع اي ك نهادها و سازمانهاي مدرن
در آن وجود دارد و قواعد زندگي مدرن بر آنها حاكد است اما تأثير نگرشها ب حدي است كه از مشهاركت
زنان و سهيد شدن آنان در مناب و امكانات جلوگيري ميكنند و باعث ايجاد نهابرابري جنسهيتي در جامعه
ميشوند.
پس از ارائ علل وجودي كليش هاي جنسيتي ،در چارچوب تحليل جنسيتي ،نگهاهي به موانه يها امكانهات
دسترسي دو جنس ب مناب كمياب در س محدودۀ عمده زندگي ،يعني مدرس  ،مشاغل و خانواده مياندازيد
تا مشخص شود ك آيا نابرابري جنسيتي در اين حوزهها مبناي قهانوني يها نگهرش اجتمهاعي دارد و چگونه
مي توان آن را تغيير داد .در پايان اين گاتار ،نتايج اولي بررسي نگرش ارراد جامع ب كليش ههاي جنسهيتي
ارائ ميشود .در اين بررسي ميدماتي ،صااتي را ك زنان و مردان جامع ما ،به مهردان يها به زنهان نسهبت
ميدهند ،جم آوري شده است .با توج ب اينك اين طرح ،هنوز ب طور كامل اجرا نشده اسهت ،نمودارههاي
تهي شده ،تنها براي درك مطلب از كليش هاي جنسيتي ارائ شدهاند و نميتوان آنها را تعميد داد ،اما در هر
صورت ،ب عنوان بررسي ميدماتي ميتواند تاكر در مورد جنسيت را برانگيزاند.

كليشههاي جنسيتي
در هر جامع اي ،با كليش هاي جنسيتي در مورد زنان و مردان روبه رو هسهتيد .كليشه يها تصهورات قهالبي
جنسيتي ،مجموعۀ سازمانيارت اي از باورها درباره زنان و مردان است .كليش چيزي است ك بدون هيچگون
تغيير تكرار مي شود ،بهر الگهويي ثابهت و عهاط انطبهاد دارد و از تشهخيص خصوصهيات رهردي عهاجز اسهت.
كليش هاي جنسيتي تصوير ذهني يكنواخت و قالببندي شدهاي از ررتارهاي خاص مربوط ب زنان و مهردان
را بدون آنك مورد بررسي و آزمون قرار گررت باشند ،ارائ ميدهند .بر اساس كليش هاي جنسهيتي ،زنهان و
مردان در جامع داراي ويژگيهاي خاص ،ررتار خاص و حاالت رواني خاص هستند و در نهايت ،قابليت انجاط
وظايف و كارهايي را دارند ك ب صورت معمول با يكديگر متااوتاند .كليش سهازي ،از طررهي خصوصهيات و
تواناييهايي را ب زنان نسبت ميدهد ك در مردان ،نشان اي از آنهها نيسهت و از طهري ديگهر ،توانهاييهها و

خصوصياتي را ب مردان نسبت ميدهد ك زنان از آن بيبهره هستند اما در انتساب صاات ب زنان و مردان و
محروط نگ داشتن ديگري از اين ويژگيها ،بر نابرابريها تأكيد ميشود زيرا ب طور معمول ،صهاات منتسهب
ب مردان ك زنان از آنان بي بهره هستند ،شامل مواردي است كه در جوامه امهروزي صهاات متبهت تليهي
ميشوند ،مانند شجاعت ،خطرپذيري ،ماجراجويي؛ در صورتي ك صاات كليش اي زنان  ،اگر بار مناي همهراه
نداشت باشند ،چندان هد متبت در نظر گررت نميشوند ،مانند احساساتي بودن ،محارظ كار بودن ،داشهتن
ررتارهاي عاطاي و...
البت بايد تذكر داد ك اين صاات ب خودي خود بار متبت يا مناي ندارند بلك نگرشهاي حاكد بهر جامعه
آنها را داراي بار ارزشي ميكنند .كليش هاي جنسيتي ،زنان و مردان را با ررتارها و احساسات خاصي در نظر
ميگيرد .امكان دارد برخي انحرارات از كليش ها صورت گيرد اما ب طور معمول ررتار كامالً متااوت با كليشۀ
جنسيتي از طري جامع طرد ميشود؛ اگر زني ررتاري با ويژگيههاي خطرپهذيري يها پرخاشهگري رالگهوي
مردان ) ارائ دهد يا اگر مردي در ررتار اجتماعي خود ،با توج ب احساسات لطيف زنان عمل كند ،جامع هر
يض از آن دو را منحري از طبيعت زنان يا مردان خود در نظر مهيگيهرد .بهراي جلهوگيري از طهرد شهدن از
جامع  ،معموالً زنان و مردان در چارچوب هنجارهاي اجتماعي مبتني بر كليش ههاي جنسهيتي خهود ررتهار
ميكنند و شيوۀ بيان احساسات ،حاالت رواني و حتي عاليق خود را در اين چارچوب قرار ميدهند.
كليش هاي جنسيتي ،از طريق روند جامع پذيري ك هر نوزادي از زمان تولد در معرض آن قرار ميگيهرد ،از
نسلي ب نسل ديگر منتيل ميشود .روند جامع پذيري از خانواده شروع ميشود سپس در محي همسايگي و
در ميان همبازيها و بعد از آن در مدرس ادام مييابد .در مهدارس ،گذشهت از سهاختار رسهمي آمهوزش و
پرورش ،گروهههاي همسهاالن نيهز در نحهوۀ جامعه پهذيري رهرد دخيهل هسهتند .در كنهار ايهن كهارگزاران
جامع پذيري ،بايد از رسان هاي گروهي نيز ناط برد كه كليشه ههاي جنسهيتي را تبليهغ مهيكننهد .در اثهر
جامع پذيري ،كودكان با كليش هاي جنسيتي آشنا ميشوند و ب تدريج ،نابرابريههاي جنسهيتي موجهود در
جامع را ك در خانواده ،مدرس  ،بازار كار و سياست وجود دارند ،قبول ميكنند .هدي هر نوع كليش سهازي،
«تيويت و توجي وابستگي ،ررودستي و نابرابري موقعيت زنان در جامع است» رميشل.)71 :2731 ،
تيريباً در تماط جوام شناخت شده ،بها حاكميهت كليشه ههاي جنسهيتي روبه رو هسهتيد .هرچنهد در ههر
جامع اي ،تااوتهايي در صاات زنان و مردان مشاهده ميشود اما ب صورت عمومي ،تااوت ميان دو جهنس،
بر اساس برتري مردان نسبت ب زنان شكل گررت است .يكي از داليل وجود كليش هاي جنسيتي در جامع ،
شراي اجتماعيه اقتصادي دوران گذشت و همچنين تااوتهاي بدني ميان زنان و مردان است .بدون هرگون
بحث در مورد اين نظري  ،خالص اي از آن را مطرح ميكنيد .در اين ديدگاه ،ررزندآوري و مراقبت از ررزندان
باعث ميشد ك در جوام گذشت  ،زنان بيشتر در محدودههاي خان باقي بمانند و از خان و ررزندان مراقبت

نمايند .در صورتي ك مرد ،ك از چنين قيد و بندي آزاد بود ،بايد وظيا دراع و مراقبهت از زن و ررزنهدان و
همچنين قبول وظايف مربوط ب انجاط رعاليتهاي خارج از خان را عهدهدار شود .بايد در نظر داشت ك نهوع
رعاليت زن و مرد هر دو براي جامع حياتي و تروري بود زيرا ررزنهدآوري يكهي از دغدغه ههاي بهزره ههر
جامع اي تليي ميشد .در دوراني ك ب طور معمول ،از هر ده نوزاد ،هات تا هشت نوزاد ،ب سن دو سهالگي
نرسيده و تلف ميشدند و اميد ب زندگي در بزرگساالن نيز در حد  54تا  45سالگي بود ،ررزنهدآوري امهري
حياتي براي يض جامع ب حساب مي آمد .معموالً زنان در طول دوران باروري خود يا حامل بودند و يا داراي
ررزند كوچكي ك ب مراقبت مادران وابست بود .قدرت و توانايي جسماني نيز در دوراني ك تهيۀ مواد غذايي
براي بياي جامع ن تنها حائز اهميت ،بلك عملي دشوار و سنگين بود بسيار اهميت داشت .بنابراين ب دليهل
شراي اجتماعيه اقتصادي حاكد بر جوام  ،براي دوراني طوالني نوعي تيسيد كار اجتماعي ميان زن و مهرد
ب وجود آمده بود .اين نظري بر كاركرد تيسيد كار ميان زنان و مردان تأكيد ميكند اما هنوز توتيحي براي
علتيابي يا ارزش گذاري صاات مردان در برابر صاات زنان ارائ نميدهد بلك ري مطهرح مهيكنهد كه در
شراي اجتماعيه اقتصادي خاصي ،تيسيد نيش اندرونيه بيروني رزنهه مهرد) داراي كهاركردي بهراي بيهاي
جامع بوده است.
با توج ب دگرگونيهاي اخير در جوام صنعتيه شهري ،مسائل حياتي جامع آن دوران اهميهت خهود را از
دست داده اند .هرچند ررزندآوري هنوز براي بياء جامع مهد است ،خانوادهها بهراي داشهتن تعهداد ررزنهدان
كمتر تشويق ميشوند و زنان يض يا حداكتر دو ررزند ب دنيا ميآورند .قدرت بدني جهت انجاط كارها ب مدد
رنآو ري ،ب غير از معدودي مشاغل ،اهميت خود را از دست داده و كارها بيشتر از آنك در زمين كشهاورزي
يا صنعتي باشد ،متوجۀ بخش خدمات شده است اما هنوز كليش هاي جنسيتي در جامع تأثير ميگذارنهد و
ن تنها با تأكيد بر برخي صاات زنان از انجاط برخي رعاليتهها در سهطوح بهاالي اجتمهاعي دور نگه داشهت
مي شوند ،بلك هنوز صاات مردان در جامع ب عنوان صاات برتر تليي ميشود .وجود كليش هاي جنسهيتي
در جوامعي ك در آن ،ن تنها دگرگوني در مشاغل ،شكل زندگي و نمادهاي اجتماعي ب وجهود آمهده ،بلكه
چگونگي تاكر نسبت ب حيود و وظايف اعضاي جامع نيز تحول يارت و مااهيد جديهدي ماننهد مشهاركت،
آزادي ،برابري ،تعلق گرايي و جز اينها وارد گاتار عمومي شده است ،ب صورت مهانعي در جههت رسهيدن به
جامعۀ مدني موردنظر عمل ميكند .اين كليش ها ،ن تنها ب ايجاد نابرابري و رشار بر زنان ميانجامنهد ،بلكه
مردان را نيز تحت رشار قرار ميدهند زيرا بر صااتي در مردان تأكيد ميشود ك امروزه ترورت دارا بودن آن
مطرح نيست .مردان براي اثبات مردانگي بايد طبق كليش  ،پرخاشگر و ماجراجو باشند و اين امهر ،آنهان را از
برخي صاات مناسب براي زندگي امروزه ،مانند دخالت احساسات در ررتار ،با عاطا بودن و مهربهان بهودن،
دور نگ ميدارد.

در يض بررسي ،با عنوان «نابرابري زنان و مردان در اثر تااوت در جامع پذيري» ،پاسخدهندگان ،صاات برتهر
زنان و مردان را از روي رهرستي از ويژگيهاي دوگان ك ب آنان ارائ شده بود ،مشخص كردند .نتيجهۀ ايهن
بررسي ،نشان ميدهد ك از ديد پاسخدهندگان رزن و مرد) ،مردان داراي ويژگيهايي هستند ك زنان بسيار
كمتر از مردان از آنها برخوردارند ركليش هاي جنسيتي مردان ) ،و در عهين حهال برخهي از صهاات در زنهان
بسيار بيشتر از مردان است ركليش هاي جنسيتي زنان ) .دست اي از صاات وجود دارند ك زن و مرد ب طهور
تيريباً برابر با يكديگر ،از آنها برخوردار هستند ركليش هاي غيرجنسيتي يا خنتي).
در كليش هاي جنسيتي مردان يعني صااتي ك مردان با برخورداري از آنهها در ردهههاي برتهر طبيه بنهدي
ميشوند ،با صااتي نظير مستيل ،مصمد ،خطرپذير ،جسور ،قوي و ...روب رو هستيد .ميتوان ويژگي عمهومي
اين صاات را ب شرح زير طبي بندي كرد.
ه مردان در جامع ايراني اررادي رعال و تأثيرگذار تليي ميشوند.
ه صاات انتسابي ب مردان در ذات آنها وجود دارد و ب صورت مستيل از ديگري مطرح ميشود.
ه مردان در رؤيارويي با ديگران و كُنش متيابل اجتماعي ،نيهش رهردي رعهال را دارا هسهتند ،ماننهد صهاات
سلط گر و يا خودرأي ك در برابر زير سلط و ررمانبردار مطرح ميشوند.
ه صاات مردان صااتي هستند ك در رواب اجتماعي مطرح هسهتند و به خصهوص در محهي ههاي كهاري
رگروه هاي ثانوي ) ب عنوان صاات مطلوب در نظر گررت ميشوند .زنان با توجه به كليشه ههاي جنسهيتي
مردان  ،ب طور چشمگيري با مردان ،متااوت در نظر گررت شدهاند .ميانگين امتيازات داده شده ب زنان ،به
طور مشخص كمتر از حد متوس است.
در صورتي ك صااتي بنا بر نظر و نگرش پاسخدهندگان ،ب زنان نسهبت داده شهده و مهردان در ايهن مهورد
تااوت آشكار با زنان دارند ،صااتي هستند ك ب طور عمده داراي اين ويژگيها ميباشند:
ه صاات زنان ب صورت معمول وابست ب كنشهاي اجتماعي با ديگران اسهت و زنهان در كُهنش اجتمهاعي.
داراي نيش ررد وابست يا با مالحظه نسهبت به ديگهري هسهتند ،ماننهد صهاات دلسهوز ،شهكيبا ،مهربهان،
خوشبرخورد و...
ه صاات منسوب ب زنان ،ب صورت معمول ،در محي هاي اولي رماننهد خهانواده) ارزش زيهادي دارنهد و در
محي هاي كاري ،ب عنوان شاخص كارآيي مطرح نميشوند.

ه صاات زنان انطباد با خواست و تمايل ديگري را در خود نهات دارند و متابعت از ديگري و اناعهالي بهودن
زنان را در كنش متيابل نشان ميدهد.
مردان در كليشۀ جنسيتي زنان با زنان تااوت چشمگيري دارند ،اما با وجود اين ميانگين امتيازات منسوب ب
مردان اكتراً بيشتر از حد متوس طيف است .ب غير از چند استتنا ك مردان در برابر زنان ،دموكرات در نظر
گررت شدهاند ،داراي ويژگيهاي ررد مستبد هستند.
در كليش هاي غيرجنسيتي ك ميانگين امتيازات متعلق ب زنان و مردان ،تااوت مهمهي بها يكهديگر ندارنهد،
برخي از ويژگيها مشاهده ميشود ك براي انجاط رعاليتهاي شغلي و در عين حال براي بهبود عملكردههاي
عمومي زندگي مهد هستند .اين ويژگيها در جامع و در محي خانوادگي ب صورت متبهت در نظهر گررته
ميشوند .ميتوان احتمال داد ك وجود پاسخ دهندگان دانشجو بر چنين نگرشي مؤثر بوده اسهت ،زيهرا ايهن
صاات در محي هاي درسي نيز مطلوب هستند ،صااتي مانند دقت ،پشتكار ،هوش ،منطق و ...در هر صورت،
نكتۀ جالب در مورد صااتي ك از حيطۀ تواناييهاي جسماني خارج شدهاند ،اين است ك زنهان و مهردان به
شكلي برابر ،از آنها برخوردار هستند .اين نكت ميتواند نشاندهندۀ تغييرات نگرشي در جامع نسبت ب زنان
و مردان باشد.
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