شرايط اجتماعي در حال حاضر

در اكثر جوامع با نابرابري ميان افراد جامعه روبهرو هستيم .مهم ترين نابرابري ،در حوزۀ اقتصاادي قارار دارد
كه به فقر ميانجامد و باعث نابرابري در دستيابي افراد به منابع مختلف اجتماعي ميشود و روي سالمت آنان
تأثير منفي ميگذارد .در واقع در يك جامعۀ طبقاتي نه فقط پول به صورت نابرابر تقسيم شده بلكه ساالمت
نيز به صورت غيرعادالنه تقسيم شده است .تقسيم نابرابر سالمت به صاورت مخاخد داراي ريخاۀ طبقااتي
است .تعلق به طبقات باال يا پايين جامعه به لحاظ شرايط زندگي ،روي پديدۀ سالمتاا بيمااري تاأثير دارد.
افراد طبقات باالي جامعه به دليل برخورداري از سطح سواد باالتر ،مخاغل مناسبتر و كمتر خطرآفرين ،دارا
بودن اطالعات ضروري در مورد بدن و بيماري ،برخورداري از درآمد كافي كه امكاان مراجعاه باه پزشاك را
ميسر ميسازد ،تغذيه بهتر و توجه به شرايط سالمتآفريني ،كمتر از طبقات پايين جامعه در معرض بيماري
قرار دارند .افرادي كه در طبقات پايين زندگي ميكنند ،به علت تحصيالت كمتر ،داشتن مخاغل خطرآفرين،
زندگي در محيط آلوده ،تغذيۀ نامناسب ،تعداد فرزندان زياد ،عدم آشانايي باا وييگايهااي بادن و بيمااري،
بهداشت و سالمت عمومي و همچنين داشتن درآمدهاي ناكافي ،در بسياري از موارد عالئم درد و بيمااري را
تحمل كرده و تنها در شرايط حاد كه امكان درمان و پيخگيري وجود ندارد به پزشكان مراجعه ميكنند.
عالوه بر مسئلۀ طبقاتي كه تأثير مخرب آن بر سالمت از زمانهاي پيخين مورد تأكياد باوده ،در ساالهااي
جديد نيز به عوامل ديگر تأثيرگذار بر نابرابري سالمتي توجه شده است .نابرابري تنها در اثر تعلق طبقاتي به
وجود نمي آيد بلكه عوامل ديگري در جامعه روي نابرابري ماثثر هساتند .افاراد جامعاه باه دليال دارا باودن
وييگيهايي مانند تعلق به نياد ،مذهب ،قوميت و جنس خاص ،در شرايط نابرابري اجتماعي قرار ميگيرناد و
از مزاياي اجتماعي به دور نگاه داشته ميشوند.
امروزه نابرابري جنسيتي يكي از مباحث مهم در جامعهشناسي را تخكيل ميدهد .اين ديدگاه در دهاههااي
اخير وارد علوم اجتماعي شده و تأثير خود را بر علوم ديگر نيز گذاشته است .در اين ديدگاه روي تأثير عامل
جنسيت بر زندگي افراد جامعه تأكيد مي شود .البته تأثير طبقه در اين ميان ناديده گرفته نميشود اما عامل
جنسيت فراتر از طبقۀ اجتماعي است و هرچند كه تركيب جنسيت و طبقۀ پاايين ،باه هماراه تاأثير ناياد و
مذهب به بدترين نوع نابرابري ميانجامد اما تأثير جنسيت را در كليۀ طبقات اجتماعي ميتوان مخاهده كرد.
در ابتدا بايد مفهوم جنسيت را مخخد نمود و تفاوت آن با مفهوم جنس را بياان كارد .ايان تفااوتگاذاري
بسيار مهم است زيرا جنسيت به مفهومي كامالً متفاوت از جنس اشاره دارد .جنس به تفاوتهاي بيولاوييكي
موجود ميان دو فرد انساني كه با تولد آنان مخخد ميشود مربوط است و به معنايي ديگر ،به مثنث يا مذكر

بودن يك نوزاد اشاره دارد .جنس ،گذشته از موارد استثنا ،غيرقابل تغيير بوده و فرد به عنوان زن يا مارد باه
دنيا ميآيد و وييگيهاي جسماني خاص مربوط با جنس خود را دارا است.
اما جنسيت مفهومي اجتماعي است و به الگوهاي اجتماعي و فرهنگي و رفتارهاي خااص هار جامعاه اشااره
دارد و جامعه از مردان و زنان انتظار دارد كه طبق آن رفتار كنند .اين الگوهاي رفتاري را كه به هر يك از دو
جنس نسبت داده ميشود ،تحت عنوان كليخههاي جنسيتي مطرح ميكنند.
كليخه ،باورهاي اجتماعي مختركي هستند كه قابليتهاي ويايهاي را باه افاراد گاروههااي مختلاف نسابت
ميدهند .كليخه بر اساس وييگيهاي مختلف مانند نياد ،مذهب ،قوميت و هر شاخد مهم ديگري كه افاراد
جامعه را از هم متمايز ميكند به وجود ميآيد .در اينجا بحث بر كليخه جنسيتي است كه روي تفااوتهااي
ميان دو جنس تأكيد دارد.

ويژگي كليشههاي جنسيتي :كليخههاي جنسيتي ،افراد جامعه را به دو گروه تقسيم ميكنند و هار فارد
فقط به يكي از اين دو گروه تعلق دارد و حد مياني وجود ندارد .افراد جامعاه ياا زن هساتند و وييگايهااي
جسماني كامالً متفاوت با مردان دارند و يا مرد هستند و كامالً متفاوت با زنان .از طار ديگار ،خصوصايات
نسبت داده شده كامالً ضد يكديگر هستند .اگر فردي داراي يك وييگي خاص باشد الزاماً وييگي ديگر را دارا
نيست .پس اگر مردان ،مستقل و عقالني هستند زنان به علات تعلاق باه كليخاۀ مقابال ،وابساته و عااطفي
هستند .دارا بودن صفات كليخۀ جنس مخالف ،به عنوان انحرا از معيار «زناانگي» ياا «مردانگاي» در نظار
گرفته ميشود .هرچند كه امروزه در مورد برخي از انحرافات از كليخاه ،مادارا وجاود دارد اماا باياد در نظار
گرفت كه انحرا از هستۀ اصلي تخكيل دهندۀ كليخه ،با تحقير اجتماعي همراه است .اين امر بيخاتر باراي
مردان تا زنان صدق ميكند (.)Lips, 333191-31
كليخهها مجموعهاي از پيشداوري ها هستند كه در ميان افراد جامعه وجاود دارد .پايشداوريهاا عقاياد از
پيشساخته شدهاي در مورد افراد يا گروههاي اجتماعي هستند .اين باورها در مقابل اطالعاات جديادي كاه
ميتواند به دگرگوني و تغيير بينجامد مقاوم هستند ،خود را به صورت دائم تكرار مايكنناد و همچناين باه
تفاوتهاي فردي ميان افراد يك گروه بيتوجه هستند .با وجود آنكه دليلي منطقي و زيستي باراي ماديريت
بهتر مردان وجود ندارد اما اعتقاد به مديريت بهتر مردان ،خدشاهناپاذير اسات و طباق ايان تصاور زناان از
مديريتهاي باال در جامعه به كنار گذاشته ميشوند.

وييگي ديگر پيش داوري در اين است كه رفتار يك فرد به كليۀ اعضا گروه نسبت داده ميشود .خطااي ياك
زن در رانندگي به عنوان «زنان كه رانندگي بلد نيستند» مطرح ميشود .كليخههاا برچسابهااي اجتمااعي
هستند كه طبق آنها افراد رفتار اجتماعي خود را با ديگران تنظيم كرده و بر اين اساس ،رفتارهاي اجتمااعي
مورد انتظار ديگران را پيشبيني ميكنند .بر طبق اين برچسبها ،اگر زنِ شاغلي پس از ازدواج از شغل خود
كناره گيري كند تا به عنوان همسر و مادر وظيفۀ خود را انجام دهد ،عملي طبق كليخۀ جنسيتي انجام داده؛
اما اگر مردِ شاغلي پس از ازدواج از شغل خود جهت رسيدگي به امور خانواده كنارهگيري كند عملاي دور از
انتظار انجام داده است.
در اثر ايجاد كليخه هاي جنسيتي ،افرا ِد داراي قادرت اجتمااعي باا صافات مطلاوب جامعاه در نظار گرفتاه
ميشوند و مكان آنان در رأس هرم قدرت اجتماعي خواهد بود و ردههاي پايين را افاراد متعلاق باه كليخاۀ
مخالف كه داراي وييگي نامطلوب اجتماعي هستند تخكيل خواهند داد .كليخۀ جنسيتي ،موقعيت اجتمااعي
و امكانات در دسترس هر يك از دو جنس را تعيين ميكند .هرچناد كاه تاا حادودي انحارا از رفتارهااي
كليخهاي از طر جامعه تحمل مي شود اما انحرا از آنچه كه هستۀ اصلي كليخه را تخاكيل مايدهاد باه
سختي امكان دارد .هستۀ اصلي كليخۀ رفتاري زنان دربرگيرندۀ وييگيهاي ظرافت ،لطافت ،خاو رفتااري،
تيمارداري و فرزندپروري و هستۀ اصلي رفتاري مردان حول محورهاي قدرت ،توانمندي و رهبري قرار دارد.
اكثر جوامع از مردان انتظار دارند كه رفتاري عقالني داشته باشند ،احساسات خود را نمايش ندهناد ،وابساته
به ديگري نباشند و هويتي مستقل داشته باشند ،از پوشيدن لباسهاايي خااص خاودداري كارده و مخااغل
خاصي را انتخاب كنند تا به اين طريق داراي هويت مذكر يا كليخه «مردانگي» شده و به عبارت ديگار مارد
باشند .از زنان نيز انتظار مي رود كه عاطفي و ماليم بوده ،از نمايش احساسات خاود هاراس نداشاته باشاند،
وابسته به ديگري بوده ،در رشته هايي خاص درس بخوانناد و در مخااغل زناناه مانناد آماوز

ياا بهداشات

(تيمارداري و مراقبت) كه با خلق و خوي آنان سازگار است كار كنند تا به ايان طرياق ،داراي هاويتي زناناه
شده و در الگوي «زنانگي» قرار گيرند .بايد توجه داشت كه الگوهاي جنسيتي در طول دوران دچاار تغييار و
دگرگوني ميشوند .هرچند كه دگرگونيها ،مورد نظر و مقبول ميباشد اما اساس و هساته كليخاههاا هناوز
پابرجا مانده است.

كليشهها داراي ويژگيهاي زير هستند:
 افراد را به دو گروه متضاد با يكديگر تقسيم ميكنند.
 باورها مبتني بر پيشداوري هستند.

 به تفاوتهاي فردي ميان اعضاي گروه توجه ندارند.
 رفتار يك فرد به ساير اعضاي گروه نسبت داده ميشود.
 تمايل به يكسانسازي افراد دارند.
 بدون تغيير اساسي تكرار ميشوند.
 الگويي عام و ثابت را تخكيل ميدهند.
 به منزلۀ برچسبهاي اجتماعي هستند.
 رفتار ،احساسات ،تمايالت ،نگر ها و فعليت افراد را تعيين ميكنند.
 سلسلهمراتب اجتماعي را مخخد ميكنند.
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