رابطۀ كليشههاي جنسيتي و سالمتي

چگونگي سالمت زنان و مردان در جامعه ،تفاوتهايي را با يكديگر نشان ميدهند .زناان مرار الاو نيتار
نسبت به مردان دارند .آمار مختلف در كشورها (به غير از چند مورد استثنا) تأييدكنناد اياا امار اسات .در
الول قرن بيستم فاصلۀ اميد زندگي زنان و مردان بيشتر شد اسات .ماردان ناه فزاد زودتار از زناان فاوت
مي كنند و اميد زندگي كرتر دارند بلكه در كليۀ سنيا نسبت به زنان در برابار بيراار هاا آساي پاييرتر
هستند .هرچند زنان بيشتر از مردان مرر مي كنند اما در الول مرر خاود بيشاتر بيراار شاد و باه پ شا
مراجعه ميكنند (ادام.)72-27 :5831 ،
در مزابل هر  511نوزاد دختر 513 ،تا  541نوزاد پسر به دنيا ميآيد .نوزادان پسر و پسر بچاههاا در مزابال
بيرار ها مفوني آسي پييرتر از دختران هستند .پسران نوجوان به ملت تصااد ،،پارت شادن از بلناد ،
غرق شدن و ساير حوادث جان خود را بيشتر از دختران از دست ميدهند .مردان هم به ملت درگير شدن در
تصادفات و هم به ملت شرايد كار مخاالر آمي بيشتر از زنان فوت ميكنند .در نتيجه با وجود تعداد بيشتر
پسر نسبت به دختر در سا  71سالگي در برابر هر دو مرد با سه زن در ايا گرو ساني روباهرو هساتيم .در
صورت رسيدن مرر به صد سالگي ،در برابر هر مرد صد ساله چهاار زن صاد سااله دياد مايشاود ( Lips,
.)5998:798
توضيحات نظر مختلفي در مورد ملل تفاوت در زندگي زنان و مردان وجود دارد و باه يزايا ،تفااوتهاا
جسراني و زيستي در آن دخالت دارند اما در اينجا تأكيد بر تأثير كليشهها بر زندگي زنان و مردان است كاه
چندان در پ شكي مورد توجه نبود است .به الور كلي هر چند كه جنسگرايي متوجه بر زنان است اما باياد
توجه داشت تأكيد بر كليشه ها برا مردان مشكالتي را ني به وجود ميآورد اما از آنجا كه زنان تحاتتاأثير
منفيگرايي در كليۀ امور زندگي قرار دارند در ايا بحث بر جنسيت و سالمت زنان تأكيد ميشاود .در ماورد
تأثير منفي باورها جنسيتي بر مردان تنها به اشار ا اكتفا ميشود.
مردان ني مانند زنان در زندگي خود بايد بر البق كليشهها جنسيتي مرل كنند؛ در غيار اياا صاورت باه
آنان برچس

رفتار جنس مخالف يعني زنانگي زد خواهد شد اما كليشه مردانگي مشكالتي را برا آناان در

رابطه با سالمت به وجود ميآورد زيرا كليه مردان دارا صفات كليشها نيستند .ويژگيها اصالي كليشاه
مردانگي را ميتوان به ايا شكل درنظر گرفت:
 دور جستا از ويژگيها زنانه و مرد بودن
 نياز به داشتا موقعيت فرادستي در روابد اجترامي
 نياز به استزالل و امتراد به نفس
 قدرترندتر بودن از ديگران

ايا هسته اصلي رفتارها مردانه ،بر سالمت آنان تأثير دارد چون مردان مستزل و بينياز از كرا

ديگاران

هستند ،در هنگام رويارويي با مشكالت از مراجعه به ن ديكان و دوستان خوددار كارد و شخصااس ساعي در
حل مسائل خود دارند .زنان از الريق درددل با دوستان و خويشاوندان خود ،احساس آسايش و راحتي كارد
و در بسيار از موارد را حلي برا مشكالت خود پيدا ميكنند .در موارد كه مردان قادر باه حال مشاكل
نباشند تنشها زندگي برا آنان اف ايش يافته و ميتوان در نظر گرفت كه احتراال رو آوردن باه مصار،
الكل و هرچنيا مواد مخدر در ميان آنان به منوان را حلي برا فرار از مشكالت زندگي مشاهد شود.
احساس قدرترند و توانا بودن ،مردان جوان را وادار باه انجاام كارهاا خطرنااپ و پرمخااالر مايكناد.
مرگومير با

جوانان در تصادفات رانندگي و در فعاليتها پرخطر و حوادث بسيار بيشتر از زنان است .در

ميا حال مشاغل مردانه در موارد آنان را در معرض خطرات شغلي قرار ميدهد.
در مورد زنان ،ايد آل زنانگي ،آنان را از شرايد تنشآفاريا و مخااالر آميا دور نگاا مايدارد و در نتيجاه،
مشكالت تنشي مربوط به رقابتها يا خطرات شغلي برا آنان به حداقل ميرسد اما كليشه زنانگي آنان را در
قال

ابتال به بيرار «هيستر » قرن نوزدهم و يا «مشكل بدون نام» كه «بتاي فريادان» ( )5978در قارن

بيستم به آن اشار كرد و نرايشگر بيرار ها روانتني زنان خانهدار البزات متوسد است قرار ميدهد.
با قبول تأثير موامل متعدد در ايجاد اليف سالمت ا بيرار و قباول تاأثير موامال زيساتي ،باياد باه تاأثير
جنسيت در ايجاد آن توجه داشت .جنسيت به صورتها زير بر سالمت ا بيرار مؤثر است:
5ا كليشهها جنسيتي بامث ايجاد بيرار ها مختلف در ميان زنان و مردان ميشاود .از آنجاا كاه افاراد
اجباراس بايد در قال كليشهها خود مرل كنند شرايطي به وجود ميآياد كاه احتراال باه مخااالر افتاادن
سالمت افراد اف ايش مييابد (مانند الكليسم در مردان و آنوركسيا در دختران جوان).
7ا كليشهها جنسيتي رو تشخيص بيرار زنان و مردان تأثير دارد .از آنجاكه ايا گران در جامعه وجود
دارد كه زنان و مردان دارا ويژگيهايي خاص هستند در نتيجه در هنگام درمان بيرار زنان و مردان تحت
تأثير كليشهها تشخيص داد ميشوند (مانند تشخيص افسردگي برا زنان و ياا قباول بيراار و نااتواني از
جان خود زنان).
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