
زرگرانی علی اکبر

1396بهار 

انتفاوتهای ارتباطی مردان و زن



در طول تاریخ همواره نخستین سوالی که والدین هنگام تولد یک نوزاد می پرسند یکسان است ، 
است یا دختر ؟ آیا نوزاد پسر 

.  می دهندو مرد این سوال نشان می دهد که همه جوامع اهمیت زیادی به تفاوت بین زن ضرورت 
و زنان است ولی جنسیت به تفاوت ان بین مردبندی گونه های انسانی به دو طبقه اساسی مبتنی بر جنس یعنی تمایز بیولوژیکی تقسیم 

.  های اکتسابی فرهنگی بین مردان و زنان داللت دارد
، دیگربه عبارت

ومرد بودن چیزی است که از هنگام تولد وجود دارد، زن 
نقش های مردان و زمان الزم است به تغییراتکه در طی آیدطریق جامعه پذیری به دست می که از زنانگی و مردانگی چیزی است ولی 

زنان دست یابیم

مقدمه



فرهنگجنسیت و 

مورد تقسیم کار موجود درروش های بسیاری . تمایل فرهنگی غالب در جهت یک الگوی نیرومند مبتنی بر تسلط مردان است
.  بر حسب جنستخصیص کارها است ولی یک روش همه جایی است که عبارت است از 

هیچ جامعه . ی شودمنو آموخته محتوای خاص مردانگی و زنانگی قبل از هر چیز یک محصول اجتماعی است که توسط هر نسل از 
ع با نابرابری های بین زنان ، و نیز حتی همه جوامنمیکندای برای تولید نقش های خاص جنسی، هر چه که باشد، بر طبیعت تکیه 

.و مردان مشخص می شوند

فرهنگجنسیت و 



تفاوت های احساسی دردوران رشد

فات، احساسات را مربوط به اختالپژوهش های براساس . ریشه این تفاوت های احساسی پسرها و دختران در دوران رشد جست و جو میشود
.بین دو جنس جمع بندی و خالصه می کنند

.احساسات شان داشته باشند اسازی جددخترها خیلی سریع تر و آسان تر از پسرها به روانی بیان میرسند و همچنین میتوانند تجربه بیشتری در 
ا یکدیگر دعوت میکنند و چنانچه بو همکاری دخترها بازی میکنند تاکیدشان بیشتر به حداقل خصومت و دعواست وبقیه را به کار گروهی وقتی 

.دعوایی پیش اید سعی در آرام کردن آنها دارند 
.وقتی پسرها بازی میکنند تاکیدشان بر رقابت است در حالی که 

تفاوت های احساسی 



.  پسرها دارای غرور و عدم وابستگی هستند در حالی که دختران این گونه نیستند
.  از چهره یک زن بسیار آسان تر از چهره یک مرد استاحساسات ترتیب خواندن بدین 
مام طیف احساسات را با را باز میتاباند و نشان میدهد که زنان به طور متوسط تکلیدی دیگری مطلب تا اندازه ای اختالف این 

.تجربه میکنند از مردان شدت بیشتری 

تفاوت های احساسی 



عالوه بر تغییراتی که از لحاظ ساختار فیزیولوژیکی و روانی بین زن و مرد وجود دارد، 
.  تربیت نیز از همان روزهای اولیه زندگی برای نوزاد دختر و پسر متفاوت استو نحوه نگرش شیوه 

دیگران صورت گرفت نشان وتوسط پیترسون بررسی بسیار گسترده ای که . فرزند برای بسیاری از والدین مهم استجنسیت 
.پسر باشد نخستین فرزندشان درصد زنان آرزو داشتند 98درصد مردان و 94داده 

هاعوامل مؤثر در تقویت تفاوت 



در آینده نمی تواند یک ه او کاگر دختر چهار ساله ای دوست دارد با عروسک بازی کند و به او لباس بپوشاند این بدان معنا نیست 
دسترس آنها قرار گیرد بازیهای متنوعی درکه اسباب در بازی کودکان آن چه اهمیت دارد اینست . مهندس یا یک حقوقدان بشود

.
.  رفتار والدین در مورد فرزندان دختر و پسر متفاوت است

ایند و هنگام بازی با نوزاد پسر، اکثراً نوزاد دختر را با احتیاط بیشتری بغل می نمپدران . کندنحوه بغل کردن نوزاد نیز فرق می حتی 
.  می اندازندو پایین وی را بیشتر باال 

رای دختران بیشتر از رنگ ، معموالً بمیشوندبر آن در انتخاب رنگ و نوع لباس و تزیین اتاق خواب نوزاد تفاوت هایی قایل افزون 
.های تیره تر استفاده می کنندیا رنگ صورتی و قرمز و لیمویی و برای پسران بیشتر از رنگ آبی و 

رفتار والدین



.  در انتخاب اسباب بازی نیز برای آنها تفاوت قایلند
مچون ماشین و تفنگ می شود و برای پسران خرید اسباب بازی هایی هبازی گرفته دختر بچه عموماً عروسک و وسایل خانه برای 

.هدیه تولد پسر بچه ای عروسک تهیه می کند کسی برای کمتر . رایج است

زرگساالن را با یک بآزمایشگاه برخورد او در یک . مورد نحوه برخورد والدین با کودک و اسباب بازی، پژوهشی انجام داددر » کاتز « ،
اهی از جنسیت را را بدون دانستن جنسیت و نحوه قرار دادن اساباب بازی ها با آگماهه که لباس زردی به تن داشت 3کودک 

مورد بررسی قرار داد

برخورد والدین



چنین معتقد است هم » کا تز « 
ران که معموالً با های مکانیکی را به خوبی پسمهارت بازی های دخترانه مانند عروسک به دختران اجازه نمی دهند که اسباب 

ایی و مهارت های ریاضی به خوبی پسرها در مدارس به خاطر تجسم فضو دخترها کامیون ها و بلوک ها بازی می کنند تمرین کنند 
.پاداش نمی گیرند 

شناس کودک از موزه اسباب بازی بین المللی سانفرانسیسکو، معتقد است روان » ایورباخ « ،
تواند یک آینده  نمی ه او در ساله ای دوست دارد با عروسک بازی کند و به او لباس بپوشاند این بدان معنا نیست کچهار دختر اگر 

ر دسترس آنها قرار های متنوعی داسباب بازی در بازی کودکان آن چه اهمیت دارد اینست که . مهندس یا یک حقوقدان بشود
.گیرد 

برخورد والدین



. تکمیل می گرددرفتاری اطرافیان های جنسی زن و مرد در سایه تفاوت های تفاوت 

مثالً دیدیم که مرد قوی تر، اما در مقابل آسیب پذیرتر از زن است؛ 
. به نفس بیشتری دارد، حادثه جوتر، پرخاشگرتر، جاه طلب تر و کنجکاوتر از زن استاستقالل واتکاء 

. و تجسم فضایی او بهتر است و اهل سیاست استاستعدادمکانیکی 
تسهیل می کند، بادیگران نیز استعدادهایی دارد که ارتباط او را زن 

.  ت سیالی کالمی در او بیشتر و بهتر اسومخصوصاً نظر بدنی و روانی زودتر از مرد بالغ می شود و مهارت های کالمی از 
.ناسی می بیند تر و سازگارتر از مرد است، و دنیا را با دید اخالقی و زیباشزودجوش مراقبت و توجه از دیگران تمایل نشان می دهد، به 

باورها



. تکمیل می گرددرفتاری اطرافیان تفاوت های جنسی زن و مرد در سایه تفاوت های 

.ردزیربنای زیستی فوق از همان لحظه تولد تحت تأثیر بسیاری از عوامل اجتماعی و فرهنگی قرار می گی

مثالً از همان اوان کودکی دخترها را به تقلید از الگوهای مادران ، 
.  و تشویق می کنندپدران وادار را به تقلید از الگوهای پسرها 

کرار آن رفتار می پردازد، می شود و به تتشویق تقویت دختر بچه ای رفتار مادرش را تقلید کند تشویق می شود و اثر این اگر 
.از انجام آن منع می گردد شود بلکه اگر رفتار مردانه را تقلید کند نه تنها تشویق نمی اما 

تقویت کننده ها



. تفاوت های دو جنس تا حدودی نیز توسط اجتماع تعیین می شود
.  ندشود که باید در روابط اجتماعی خود آرام تر و منفعل تر باشتلقین می همان کودکی به بیشتر دخترها از 

کنند و در رفتار خود لطافت و محبت نشان دهند؛ راحتی گریه و زن ها اجازه دارند به دخترها 
.رنج در خلوت درد و مردها باید دلیر، مصمم و قادر به کشیدن اما 

اجتماع



دنیای امروز در دست مردهاست، 
مانع می شوند از مردها زمانی که زن ها می خواهند در بیرون از خانه کار کنند بسیاری حتی 

اگر هم با شاغل بودن زن موافقت کنند، و 
.  موافقت نمی کنندهر حالی دارند و با هر کاری و در شرایطی 

بدیهی است که همه این عوامل موجب هرچه بارزتر شدن تفاوت های بین دو جنس می شوند 

واقعیت ها



.  یکی دیگر از عوامل مؤثر در تفاوت های بین زن و مرد ، تلویزیون می باشد
.  دساعت در هفته را به تماشای تلویزیون می گذرانن83سال به طور متوسط ، 3کمتر از که کودکان ها نشان می دهد پژوهش 

هزار ساعت از وقت خود را به تماشای83تا زمانی که دوره دبیرستان را به پایان برسانند، حدود به این ترتیب 
.  برنامه های تلویزیون صرف کرده اند

تحلیل های سربین براساس 
.قالبی زن و مرد را به کودکان و نوجوانان آموزش می دهد طریق، الگوهای های تلویزیون به سه برنامه 

رسانه ها



.گزارش کرده اند یک زن این رقم را تحلیل گران حدود سه مرد در برابر . مردها بیش از زنان، در برنامه نشان داده می شوند-

و زنان در فعالیت های مختلفی اشتغال دارند، مردان -
.  مشغولند) ، آشپزینظافت، اطو کشیدن( و فعالیت های جسورانه و زنان به کار در خانه علمی، صنعتی معنا که مردان بیشتر به کارهای بدین -

.  کردن محیط خانه خود کار با ارزشی است ولی همه توان زن نمی تواند به آن محدود باشدهر چند اداره -
، زنان بیش از مردان ناراحتی ها و احساس های منفی را بروز می دهند، افزون بر این-
.  م یکنندو در حل مسایل به یاری دیگران نیاز دارند مسئله رامطرح به هیجان آمده زنها -

.  روندگیرشده ودرخودفرومی مواقع بیشترگوشه مردهادراین -
.دمسئله حل شد از الک خود بیرون می آیزمانی که دستیابی به آرامش وحالت عادی، مرد در جهت حل مسئله می کوشد، و برای -

رسانه ها



.  برنامه ها به رفتار مردانه بیش از رفتار زنانه، ارزش و پاداش تعلق می گیرددر -
. به زنان دو بر یک و فراوانی تنبیه مردان نسبت به زنان نیز سه بر یک استمردان، نسبت پاداش فراوانی -

. برنامه ها، بیشتر بوده و زنان بیشتر مورد بی توجهی اندمردان در نتیجه اعتنا به در -
می آموزند، از تلویزیون کودکان نقش های قالبی جنسیتی را اگر -

آنان که ساعات بیشتری به تماشای تلویزیون می پردازند بیش از بقیه ، نقش هایپس -
.  قالبی را که تلویزیون ارایه کرده است، می پذیرند و اعمال می کنند

نکند و تأثیر آن به گونه ایاست تلویزیون دقیقاً نقش های فوق را در رابطه با نقش زن و مرد القاءما ممکن الزم به ذکر است در کشور البته 
).دیگر باشد

پاداش و تقویت رفتار



درسیکتاب ها و منابع -

رنگی دارند و زنان حضور کمتحصیلی، دختران پژوهش های اخیر نشان می دهد که در بسیاری از کتاب ها و منابع درسی، در مقاطع مختلف -
درصد جمعیت را تشکیل می دهند34با آن که زنان نزدیک به و -

درصد مطالب و تصاویر به آنان مربوط می شود، 34از کمتر -
اع در ایجاد تفاوتدر اینجا باز هم تکرار می کنیم که اثر اجتم. تفاوت جنسیت زن و مرد باشددر تصویر این خود نیز می تواند عامل مؤثر که -

.  های فردی به هیچ وجه قابل انکار نیست-
.  متقابل محیط و توارث به وجود می آیداثر کنش تفاوت های فردی و کلیه تفاوت های زنان و مردان در کلیه -

.برتری یکی بر دیگری نیست به معنای کالم این است که وجود تفاوت بین زن و مرد آخرین -

کتب



1975مردان بیشتر از زنان حرف میزنند سوایکر 

زنان به جزئیات میپزدازند
برتری کالمی زنان نسبت به مردان

(توانائی بهره گیری از دو نیمه مغز)روانی و سیالی در گفتار زنان نسبت به مردان 
تفاوت در گوش دادن زنان و مردان و عکس العمل و توجه به طرف مقابل

مقدمه



پیام و محتوای پیام مورد توجه مردان است
فرا پیام، لحن و برداشت ها  در زنان توجه بیشتری را به خود جلب میکند

در محتوی پیام مردان واقعیت را بیان میدارند و برداشت آنها نیز واقعی است
زنان در محتوی از احساسات و صفات عالی و برترین بیشترین استفاده را می کنند 

تو هیچ وقت به فکر ما نبودی
تو همیشه دیر می آئی 

صدبار به شما گفتم 
باز یادت نره خرید کنی چند بار باید بهت بگم

پیام و فرا پیام



:ده می کنداستفا"امکان دارد "یا "می توانید "زنی تحصیلکرده هنگام صحبت غیر مستقیم از کلماتی چون 
ر راه از مدرسه می تونی بچه ها رو س"...می تونی امشب به من تلفن بزنی ؟...ممکن است زباله ها را بیرون بگذاری ؟"

.  یک مرد این کلمات را تحت اللفظی معنا می کند "...بیاری؟

همین دلیل وقتی زن می گویدبه 

"آیا عرضه عوض کردن المپو داری ؟"او اینطور برداشت می کند که "میتونی المپ رو عوض کنی ؟"

"بله":نند بدهند اینست اینگونه سواالت را نوعی امتحان برای توانائی خود می دانند بنابراین جواب منطقی که می توامردان 
.چون از انجام این کارها بر می آید اما دادن جواب بله به معنای تعهد نسبت به انجام کار نیست 

پیام و فرا پیام



.  برای آقایان، حرف زدن و گفتگو برای تبادل اطالعات است و تا این امر در میان نباشد حرف نمیزنند
باط و ابراز عالقه؛ و خانمها، حرف زدن وسیله ای است برای تخلیه هیجانات و فشارهای درونی، صمیمی شدن، برقراری ارتبرای 

استگوش دادن، نشانه توجه و دلدادگی طرف مقابل 

.  این تفاوت توضیح میدهد که چرا آقایان در خانه زیاد اهل حرف زدن نیستند و چرا زنها از کم حرف بودن شوهرشان  ناراضی اند

پیام و فرا پیام



خب چه خبر؟ : زن•
داری؟ یعنی هیچ چیزی برای گفتن ن: زن•
مگر میشود؟ : زن•

را حرفهایت… همیشه همین طور بوده: زن•
.  برای دوستان و همکارانت نگهدار

.  هیچی، کارهای همیشگی: مرد•

.  خب نه، چیزی که به درد بخورد ندارم: مرد•

!  چقدر حرف میزنی؟: مرد•

! میگذاری راحت باشم؟: مرد•

پیام و فرا پیام



(.ی استمنظور خانم شروع گفتگو و ایجاد صمیمیت و همدل)خب چه خبر؟ : زن•

تگویی که خانم که میبیند گف)یعنی هیچ چیزی برای گفتن نداری؟ : زن•
تمام مانده، بیشتر میخواست با آن به صمیمیت بیشتر برسد، با این جواب نا

(.اصرار میورزد

نیست و خانم دیگر احساس میکند شوهرش با او صمیمی)مگر میشود؟ : زن•
او ناامیدانه . ادگرنه به این همه اصرار او برای ایجاد صمیمیت، جواب مثبت مید

(.، تالش دیگری را شروع میکنداشگفتهبا این 

.  گهدارحرفهایت را برای دوستان و همکارانت ن… همیشه همین طور بوده: زن•
اامید شده، خانم که حاال از برقراری ارتباط صمیمانه با شریک زندگیاش ن)

(.خشمگین میشود و شروع به انتقاد میکند

ر میکند؛ آقا جمله خانم را از دید خودش تفسی. )هیچی، کارهای همیشگی: مرد•
بنابراین جواب . ردیعنی میبیند اتفاقی که گزارش آن به درد خانم بخورد، وجود ندا

(.منفی میدهد

ند، باز نگاهی آقا که اصرار خانم را میبی. )خب نه، چیزی که به درد بخورد ندارم: مرد•
(.دبه اطالعات آن روز میاندازد، ولی باز هم چیز به درد بخوری نمییاب

ن که از آقا هم که از این همه اصرار برای صحبت کرد! )چقدر حرف میزنی؟: مرد•
ن این جمله نظر او همان ارائه اطالعات است، خسته شده ناراحتی خود را با گفت

(.ابراز میکند

گیج و آقا که هم از سؤاالت و هم از برخورد خانمش! )میگذاری راحت باشم؟: مرد•
(.…کالفه شده است، به دنبال خالصی از این مخمصه میگردد و

پیام و فرا پیام



میکنندمردها غالباً بدون مقدمه و زمینه چینی قبلی، شروع به گفتگو و صحبت 
عبارتی دیگر، به طور مستقیم آنچه را باید بگویند میگویند، نه زیاد و نه کم؛ به 
حبت، الزم میبینند که حالی که خانم ها به خاطر آنکه صحبتهای شان بار عاطفی و احساسی دارد، بیشتر مواقع، در هنگام شروع صدر 

.ذهن شنونده خود را با یک مقدمه چینی آماده کنند

، «هزارتومان بدهید5برای هدیه رضا پول الزم دارم، لطفاً »
5ش بخریم؟ من فکر میکنم با بهتر نیست ما هم هدیه ای برای. میدانی رضا امتحاناتش را خیلی خوب پشت سر گذاشته و مدرسه هم از او تقدیر کرده است»

.«؟هزار تومان بشود چیز جالبی برایش خرید؛ نظر شما چیه
حقیقت نشانه محبت و بیان احساس استخانمها در سالم و تعارفهای طوالنی 

پیام و فرا پیام



میکنندآقایان به دادن و گرفتن آمار و ارقام عالقه نشان میدهند و با دقت به آن توجه 
حالی که خانمها عالقه چندانی به آمار و ارقام ندارند؛ مگر در محیطهای موظف کاری، در 

.  «درصدx»: احتماالً جواب میدهد« در محیط کار شما چند نفر سیگار می کشند؟»: مثالً اگر از یک آقا بپرسید
.«بیشتر مردم»: اگر همین سؤال از یک خانم بشود، احتماالً جواب خواهد دادولی 

پیام و فرا پیام



.  از طریق سر تکان دادن، احساسات به خرج میدهندمثالً زنها برای تشویق دیگران به صحبت، تالش بیشتری میکنند 
فقط ( تبدون ابراز موافقت یا مخالف)گوش دادن هنگام همسرشان استفاده میکنند و های گفتهحال آنکه بیشتر مردها از این واکنش تنها در موافقت با و 

.سکوت میکنند

.  برای زنها، سر تکان دادن و توجه کردن، تنها نشانه گوش دادن است
ید که زنش با نظرات او ، شوهر ممکن است این نشانه گوش دادن همسر را به حساب موافقت او با خودش بگذارد و اگر بعداً به این نتیجه رسبنابراین

.  موافق نبوده، رنجیده خاطر شود
.  نظرات او نیستمتوجه نیست که سر تکان دادن و توجه فعال همسرش تنها نشانه گوش کردن بوده و این گوش کردن به  معنای موافقت بااو 
روز نمیدهد، همین شکل، زنی که شوهرش با او موافق است و با این حال، به دلیل خصوصیت مردانه اش، هنگام گوش دادن حساسیت ببه 

.است خود را شتاب زده به نادانی متهم سازدممکن 

پیام و فرا پیام



از ویژگیهای کالمی مردان، آن است که 
.  نه به خود میگیردکه بخواهند مطلبی یا خواستهای را به صورت جدی و قاطع مطرح کنند، لحن سخن گفتنشان تا حدی حالت پرخاشگراهنگامی 

.این حالت، مرد قصد بد اخالقی و تندی ندارد؛ در حالی که زن از این طرز سخن گفتن شوهرش به شدت میرنجددر 

.  در نظر زنها، صحبت پرخاشگرانه، به مناسبات موجود لطمه میزند
.حالی که برای مردها، صحبت پر حرارت، نوعی از گفتگوستدر 

پیام و فرا پیام



مردان برای یک عدم توافق وارد بحث میشوند و نه برای بیان توافق
فیلم خوبی بود 

فیلم افتضاحی بود

زنان برای بیان توافق و شروع یک بحث و همصحبتی شروع به صحبت می کنند
آن قطعه هنری روی طاقچه زیباست 

اوهوم: مردان 
....بیان احساسات و همخوانی رنگ ها و : زنان 

نهار خوبی بود
آره: مردان 

..و ... سس کنار ماهی طعم ... اگر به فکر اضافه وزن نبودم و : زنان 

پیام و فرا پیام



زنان به گفتگو در ارتباط با جزئیات عالقمندند
زنان با جزئیات کامل گزارش میدهند

زنان اغلب به چگونگی احساس و عملکرد مردم توجه دارند
زنها هنگام صحبت، بیشتر عواطف و احساسات و اسرارشان را بروز میدهند 

.نندحال آنکه مردها بیشتر ترجیح میدهند در زمینه هایی با بار عاطفی کمتر، نظیر ورزش و سیاست حرف بز
به صورت خالصه و کلی گزارش می دهندمردان 

کننددرباره اشیاء و سیاست کلی صحبت می 



زنان در بهره گیری از جمالت و کلمات ، جمالت مودبانه را بیشتر استفاده می کنند
اغلب از جمالت و کلمات احساسی بهره میبرند

دیگران میپردازند یبت درصد به غ64درصد به غیبت درباره دیگران و مردان حدود 71زنان حدود 



.  زنان معموالً در مکالمات سؤاالت بیشتری می پرسند
.  دانند می سؤال کردن را راهی برای ادامه گفت و گو آنها 

.  حالی که مردان پرسیدن را راهی برای کسب اطالعات بیشتر می دانند در 
. خواهد گفت گوید سؤاالت شخصی را مطرح کنند آنها فکر می کنند که اگر همسرم قرار است چیزی بدوست دارند کمتر مردان 

زیادی را نشان دهنده ی تِ مردان سؤاال. نیز فکر می کنند اگر سؤال نکنند شوهرشان فکر می کنند آنها بی تفاوت هستندزنان 
کنجکاوی بیجای سؤال کننده می دانند ؛ 

.قوی و صمیمی زوجین می دانند بیانگر ارتباط حالی که زنان آن را در 



تفاوت میان زنان و مردان در بهره گیری از ارتباط غیر کالمی بسیار زیاد بوده 
در سه دسته کلی قابل دسته بندی میتوان نمود

رمزگشائی 
حاالت صورت
فضای شخصی

ارتباط غیر کالمی



تفاوت در میزان انتظار اشخاص بر اساس جنسیت در اشغال فضای شخصی 
زنان فضای کمتری را اشغال می کنند و در فاصله کمتری از دیگران می ایستند

:  1984هال 
وضعیت بدن زنان ، پاها کنار هم ، دستها روبرو و جلوی سینه ، متمایل به جلو و اغلب به پهلو

دارندمردان با وضعیت بدنی پاها باز از هم و یا روی هم قرار دارد و دستها نزدیک به هم و روی پاها ، آرامش بیشتری

فضای شخصی



(تقریبا دو برابر مردان زنان لبخند میزنند) زنان بیشتر از مردان لبخند میزنند 
ستلبخند زنان مرتبط با محتوی جمله و به معنی شاد بودن نمیباشد ولی در مردان کامال واقعی و مرتبط ا

و در چشمان وی خیره میشوند( زن )زنان در هنگام گفتگو به صورت طرف مقابل 
مردان در هنگام گفتگو اغلب چند سانتیمتر باالی گوش طرف مقابل را نگاه می کنند

حاالت صورت



حدس زدن حاالت و احساسات طرف مقابل با بهره گیری از ارتباطات غیر کالمی 

ه احساسات طرف زنان دارای توان باالئی در درک حاالت و احساسات طرف مقابل داشته و از طریق مشاهده حاالت میتوانند ب
مقابل پی ببرند

رمز گشائی



. درصد کل پیام توسط عالئم غیر کالمی منتقل می شود 70تا 60در گفتگوی رودررو 
.  درصد است 30تا 20کالم درین میان بین نقش 

ریع اطالعات بین دو قابلیت مغز او در انتقال س. حسی برتر زن این اطالعات را جمع آوری ، بررسی و تحلیل می کند تجهیزات 
.نیمکره ، او را در کامل کردن و استنتاج عالئم دیداری ، کالمی و غیرکالمی تواناتر می کند 

. به همین دلیل است که بیشتر مردان هنگام دروغ گفتن رودر رو به یک زن دچار مشکل می شوند 

چراغها را خاموش کنند و یک پتو مردان اگر قصد دروغ گفتن به زنان را داشته باشند ، بهتر است از تلفن یا نامه استفاده کنند ، و یا
!!!روی سرشان بیند ازند 

به زناندروغ 



اتصاالت باال در بین دو نیمکره راست و چپ مغز در زنان باعث مهارتهای گفتاری شده
ی باال استدر مردان به علت ارتباطات کم در بین این دو نیمکره مهارتهای استداللی و انتزاعی و هوش دیداری فضائ

مردان صدای بلند و رنگ قرمز و دست دادن محکم
زنان صدای کوتاه و کوشهای تیز و بهره گیری از واژه های بیشتر در ساختار جمله

ارزیابی از خود در زنان در سطح پائین تر از متوسط است و غلب از خود و رفتارشان انتقاد می کنند
ارزیابی از خود در مردان در سطح باالتری است و احساس رضایت بیشتر از رفتار خود دارند

تفاوت در ساختار مغز



گیری مرددند؛ برای یم تصمزنان اندیشه استقرایی دارند و از جزء به کل می رسند؛ خواهان احساس و عاطفه بیشتری هستند در 
تصمیم گیری به اطالعات بیشتری نیاز دارند، 

.قبول می کنند خود را به آسانی اشتباه های ولی 

تصمیم می گیرند و سریعتر ، مردان با شیوه قیاسی، استدالل می کنند و از کل به جزء می رسند و خواهان اطالعات بیشتری هستند
.کمتر حاضر می شوند به اشتباه های خود اعتراف کنند 

تفاوت در ساختار مغز



معیارهای موفقیت در زنان 
پذیرش و مورد اعتماد بودن ، نگرش مثبت  و خانواده و فرزندان
مردان موفقیت را بیشتر در موفقیت در کارها و امورجای میدانند

زنان دردهای جسمانی و فیزیکی را بیشتر تحمل میکنند



قدرت ، 
.  دارد قاطعیت، پرخاشگری، رقابت و رهبری گوناگونی از جمله اشکال 

فاوت های جنسی بارزی معتقدند که پرخاشگری در شخصیت  و رفتار اجتماعی فرد ریشه دارد و در بروز آن ت« جاکلین»و « مک کوبی»
. دیده می شود

. یافته شامل انواع رفتارهای پرخاشگرانه و حتی پرخاشگری کالمی نیز می شوداین 
.  از جنایات توسط مردان صورت گرفته استبسیاری 

.نسبت به زنان دارندامر شامل زنان هم می شود مع الوصف براساس تحقیقات انجام شده مردان رفتارهای پرخاشگرانه تریاین 

از نظر قدرت



.  گرانقاطعیت ، عبارتست از توانایی و ایستادگی فرد برای دریافت حق خود، بدون زیر پا گذاشتن حقوق دی

به موازات رشد، 
.  ندنگرشی بسیار مثبت پیدا می کنند و آن را سودمندترین راهکارها می یاب« قاطعیت»نسبت به افراد 

و درجه قاطعیت در زنان و مردان در بیشتر موقعیت های زندگی واقعی آنان متفاوت است میزان 
به طور کلی می توان گفت ولی 

.در زنان در مقایسه با مردان کمتر و حالت های انفعالی آنان بیش از مردان استقاطعیت 

قاطعیت 



:، پرخاشگری بارز میان زن و مرد را در چهار مورد دسته بندی کرده است« فرودی» 
. رفتارهای پرخاشگرانه بدنی را به مراتب بیش از زنان بروز می دهندمردان ( 1

ها موردی که تن. در برخی کشورها انجام گرفته، نشان داده است که مردها همیشه از زن ها پرخاشگرترند1965تا 1932سال از 32که به مدت تحقیقی 
ی شوند و حالت بدین معنا که زن ها زمانی که عصبانی م. زن ها پرخاشگری بیشتری نشان می دهند عبارت است از پرخاشگری کالمی 

.پرخاشگری به آنها دست می دهد بالنسبه بیشتر از مردها به فحاشی و دشنام دادن می پردازند

.مردان و زنان تقریباً به طور یکسان خشونت و شوخی های خصمانه را تأیید می کنند( 2
شود تا از اعمال زنان بیشتر از مردان، درباره پرخاشگری احساس گناه و پشیمانی می کنند و همین احساس موجب می( 3

.پرخاشگرانه به دور باشند
کنندزنان بیشتر از مردان نسبت به قربانیان پرخاشگری همدلی می ( 4

پرخاشگری 



.  و هورمون آندروژن رابطه ای دیده شده است Yکروموزوم بین ( 1
ده است وجود اضافی را نمی توان دلیلی بر ذاتی بودن پرخاشگری در جنس نر دانست چنانچه مشخص ش Yطرف دیگر گفته شده وجود کروموزوم از 

شدن این افراد از نظر اضافی سبب افزایش و درشتی اندام می شود، اما چه بسا وجود اندام قوی و قد بلند از نظر اجتماعی سبب ممتاز Yکروموزوم 
.  ند باشدنیروی بدنی و در نتیجه، مثالً استخدام آنها در شغلی مانند نگهبان زندان و یا کارهایی که پرخاشگری را ایجاب می ک

پسران خردسال بیشتر از دختران خردسال به بازی های خشونت آمیز عالقه نشان می دهند ( 2
ن د و گاهی اوقات والدیشاید این امر یک علت اجتماعی داشته باشد که پرخاشگری را حق مسلم پسرها می داند و دخترها را از این کار منع می کن

.عالوه بر تحمل پرخاشگری پسرها، آنها را تقویت نیز می کنند و در مقابل ، دخترها را به مطیع بودن وادار می کنند

.مطالعات بین فرهنگی نشان می دهد در بسیاری از کشورها، مردان پرخاشگرتر از زنانند( 3

پرخاشگریعلل 



واند تنها دلیل پرخاشگری چند عوامل محیطی و اجتماعی تأثیر و رابطه مستقیم با پرخاشگری دارد ولی مسائل اجتماعی نمی تهر 
.  باشد

.پدیده پرخاشگری باید یک ریشه زیستی هم داشته باشدبنابراین 
:براساس تحقیقات انجام شده در مورد علل پرخاشگری سه عامل زیر می توانند مؤثر باشند

تمایز اولیه مغز در جهت الگوی شر بودن-الف
میزان هورمون های خون، مخصوصاً آندروژن ها-ب
رویدادهای خاص محیط زندگی-ج



چگونه تفاوتی در در بعضی پژوهش ها هی. در زمینه رقابت و تفاوت های آن در دو جنس ، یافته های متفاوتی ارائه شده است
.رقابت بین زن و مرد دیده نمی شود و در بعضی دیگر رقابت در پسران بیش از دختران گزارش شده است

به گونه ای رفتار نمایند وقتی مردم خود را در برابر یک جمع می یابند نگران چگونگی مواجهه خود با آن جمع اند و معتقدند که باید
که قابل قبول به نظر آیند و زنان بیشتر نگران قضاوتی هستند که در مورد آنها می شود ؛ 

مالیم تر و مطیع تر رفتار می کنندبنابراین 

رقابت



و همکاران اسکلیسون پژوهش های 

دکننمرد دقت بیشتری صرف رفتارهای مدیر مآبانه مانند پند و اندرز دادن و یا ایراد گرفتن می مدیران 
.  زن وقت بیشتری را به باال بردن روحیه همدلی میان اعضای گروه اختصاص می دهندمدیران 
ته و برتر عمل می کنند و زنانی که به دلیل توانمندی هایشان به عنوان مدیر برگزیده شده اند به عنوان زنان برجسهمچنین 

.ترکیبی از شیوه های مدیریتی مردانه و زنانه را به کار می برند

رهبری و مدیریت



درت در وی قوی است قادر کسی که انگیزه ق. شخص قدرتمند می تواند دیگران را درباره موضوعی گاه مغایر با اعتقاد اصلی شان قانع سازد
نمایداست در احساسات و افکار دیگران نفوذ 

جانسون
قدرت غیر مستقیم در برابر مستقیم( 1

.زنان دارای قدرت غیر مستقیم، و مردان دارای قدرت مستقیم هستند
.قدرت شخصی در برابر قدرت عینی و محسوس( 2

نی بهره مانند پول و قدرت بدبه نظر می رسد زنان از قدرت شخصی مانند دوست داشتن، محبت و تأیید استفاده می کنند در حالی که مردان از قدرت عینی
.می گیرند

بی پناهی در برابر شایستگی( 3
ی پناهی به اتومبیل خود تکیه زده و برای نمونه هنگام پنچر شدن الستیک اتومبیل ، کنار جاده ، با ب. زنان گاه با راهبرد بی پناهی دیگران را قانع می کنند

.یرندمنتظر کمک می ایستند ؛ در حالی که مردان از شایستگی خود هر چند اندک به عنوان یک راهبرد ترغیب و قانع سازی بهره می گ

ترغیب و قانع سازی



.  در برابر هر شخصی که توانایی قانع سازی دارد، باید فردی نفوذپذیر نیز وجود داشته باشد
. به مراتب بیش از مردان نفوذ پذیرند و تفاوت در میزان نفوذ پذیری آنها از نظر آماری معنی دار استزنان 
.غییر عقیده می دهندبه ویژه در موقعیت هایی که زیر فشار دیگر اعضای گروه باشند، آسان تراز مردان تحت تأثیر قرار گرفته و تزنان 

.  ، در زمینه نفوذ پذیری و به عبارتی همنوایی ، آزمایشی انجام داده که معروف است «اش»
ی بین دو جنس مشاهده کرد در آزمایش هایی که مواجهه ، رو به رو بود و فرد می بایست به طور علنی با جمع مخالفت کند تفاوت ها« اش

.  ظاهر می شد
کردند تا زمانی که پاسخ وقتی در آزمودنی ها این باور را به وجود می آوردند که دارند آنها را مشاهده می کنند، زنان بیشتر همنوایی مییعنی 

.آنها دریک موقعیت خصوصی تر و بدون مشاهده شدن اعالم می شود

نفوذ پذیری



.  از دید هنر، زن جنس برتر است
آنچه که زنان در هر قشر و طبقه ای که باشند انجام می دهند هنر است تمام 

.ه آنها توجه می کندچون در شمار هنرهای رسمی و جدی که در نمایشگاه قابل ارائه باشند، نیستند جامعه انسانی کمتر باما 
. زنان در عرصه پرورش کودک  و گرداندن زندگی و انواع کارهای ظریف از مردان جلوترند

.  یک هنر شاخص و مهم زنان، زندگی با مردان است و هنر شاخص تر مردان ، اداره کردن زنهاستاصالً 
.  سالم  و شاد و رو به ترقی و پیشرفت ، اغلب مدیون زنان یک سرزمین استزندگی 

.اطی با زیبایی آنها ندارددر هنرهای نمایشی توفیق بیشتری از مردان به دست می آورند و این برخالف تصور عامه هیچ ارتبزنان 

مقایسه زن و مرد در هنر



از مهمترین عواملی که در راه خلق یک اثر هنری 
.  اعتماد به نفس   الزم استشکیبایی و وجود یک استعداد هنری قابل تشخیص ،خیالپردازی، صبر  و 

اضطراب  و اعتماد به نفس 



.  بسیاری از مطالعات نشان می دهند که دختران مضطرب تر و هراسناک تر از پسران می باشند
خوانندجریان امتحانات ، دختران بیشتر درس می در 

.  ولی پسرها بیشتر نتیجه می گیرند
.  برخوردارندهتری جلسه امتحان از روحیه بخوابند و در در مواقع امتحان آرام هستند، بازی می کنند ؛ سوت می زنند و شب امتحان را اکثراً می پسرها 

.  حالی که دختران نخوابیده اند و درس خوانده اند، با این حال پسرها موفق ترند در 
.  شودا سرد شدگی شدید می از دخترها در هنگام امتحان واکنش های فیزیولوژیک و اضطراب  را بیشتر نشان می دهند و دستشان دچار تعریق و یبسیاری 

دهانشان بیشتر خشک می شود . قلب  باالتری دارندتپش 
.  این عالئم در پسران بسیار کمتر است ولی 
را براین مردان کمتر اضطراب خودیکی از علل آن باورهای قالبی باشد که گفته می شود مردان نباید بترسند و اضطراب خویش را آشکار سازند و بناشاید 

.گرچه این موضوع ادعایی بیش نیست ولی قابل تعمق است. نشان می دهند



زمینه  اعتماد به نفس  در 
حانی نظرات امتحان مدنیک و توماس امتحانی از یک درس در بین عده ای دختر و پسر به عمل آوردند و قبل از تصحیح اوراق امت

.  دهندگان را جویا شدند
ری برخوردارند که البته نشان داد دختران در قیاس با پسران نمرات کمتری را برای خود محک زده و از اعتماد به نفس کمتنتیجه 
. موضوع رابطه مستقیم با مسائل اجتماعی دارداین 

.  ان را فراهم آورندبسیاری از مواقع خانم ها توانمندی های حقیقی خویش را ارائه نمی دهند تا مبادا موجبات آزردگی دیگردر 
.نتایج به دست آمده در این مورد چندان قابل اعتماد نیستندبنابراین 



. ت زنان بیش از مردان افسرده می شوند  و ظاهر افسرده پیدا می کنند اما افسردگی  آنها سطحی و موقتی اس
. می دهندکمتر افسرده می شوند ولی افسردگی آنها عمیق و پایدار است ولی همین افسردگی را هم نشان نمردان 
.  نمایش شدید آن نیز خودکشی  است . به ندرت افسردگی را نشان می دهند آقایان 

مردان سه برابر بیش سه برابر بیش از مردان اقدام به خودکشی می نمایند ولیزنان خودکشی در مردان باالتر از زنهاست، آمار 
.از زنان واقعاً خودکشی می کنند

از لحاظ خلقی



مردان زمانی دارای انگیزه می شوند که احساس کنند به کمک آنها احتیاج هست ، 
. احساس کنند به کمک آنها احتیاجی نیست، کسل می شونداگر 

.ری می کننداحساس کنند می توانند کارهایی را انجام دهند که همسرشان را خوشحال کنند، احساس انرژی بیشتاگر 

دانش این رموز . ه اندزنان زمانی دارای انگیزه می شوند که آنها را عزیز بدارند و احساس کنند مورد تحسین و قدردانی قرار گرفت
.برای داشتن یک زندگی موفق  الزم است



زمانی که اوضاع بر وفق مرادشان نیست فوراً تذکر می دهند زنان 
. معموالً در خود نگه می دارندمردان 
د، اگر حرکات و رفتارهای مثال اگر دختری با آقای موقر و متینی ازدواج کند و این دو با یکدیگر در یک مجلس شرکت کننبرای 

.  خانم متناسب با جمع نباشد آقا به معنای اعتراض نگاه می کند ولی چیزی نمی گوید
.  مردها زیاد غصه می خورند ، غصه خوردن از اسرار روان شناسی مردهاست. درون ناراحت است ولی زیاد بروز نمی دهد از 

در ( را نمی فهمد« اردهر نکته مکانی د»یعنی اگر خانم تشخیص دهد که همسرش ) خانمی با یک چنین شرایطی مواجه شود اگر 
م برخورد با مسائل زنان در هنگا. اینجا واکنشی متفاوت از مرد نشان می دهد و فوراً با اشاره ، یا با کلمات به مرد تذکر می دهد

.در واقع از دور کنترل کیفیت می کنند. این چنینی سکوت نمی کنند، بلکه فوراً عالمت می دهند

مسائل و مشکالت 



رونددر این مواقع بیشتر گوشه گیر شده و در خود فرو می مردها 
.  صورتی که زن ها به هیجان آمده مسئله را مطرح می کننددر 

ک خود بیرون می دستیابی به آرامش  و حالت عادی ، مرد در جهت حل مسئله می کوشد ، و زمانی که مسئله حل شد از البرای 
.  آید 

.زن بیشتر نیاز به همدردی داردولی 

با فشارهای عصبی و روحیبرخورد 



مردان عالقه مندند مسائل شان را به تنهایی حل نمایند 
.  ج کارشناسی و تخصص باشدمی کنند مشکالتشان را برای کسی مطرح نکرده و صحبتی از آن به میان نیاورند مگر آنکه موضوع محتاسعی 

ه به کمک احتیاج داشته وقتی کسی قادر به انجام کاری است این نشانه ضعف است که از دیگران کمک بخواهد و البته زمانی کمعتقدند 
.  باشند سعی می کنند با شخص مورد اعتماد مشورت کنند 

. و گو در مورد مسئله با کسی ، به معنای درخواست کمک و یاری استگفت 

برای مرد مداخله زن ها باید متوجه باشند موقعی که مرد درخواست یاری ننموده است راهنمایی و گوشزدهای زن ممکن استبنابراین 
زن ها روابط حمایتی . ندمحسوب شود و اعتماد به نفسش را جریحه دار کند ، در صورتی که زن ها دوست دارند در مواقع ناراحتی با کسی حرف بزن

.زن ها رابطه گرا هستند و مردها هدف گرا. را جستجو می کنند



وقتی مرد خسته از کار روزانه به خانه بر می گردد به آرامش  و استراحت نیاز دارد 
.  به اخبار گوش می کند یا روزنامه می خواند و یا مسابقه فوتبال تماشا می کندبنابراین 
،روزنامه و یا گوش کردن به اخبار وسیله ای برای فراموش کردن مشکالت زندگی مرد استخواندن 

.  زن با حاالت روحی مرد آشنا باشد روزنامه خواندن مرد را بی اعتنایی نسبت به خود تلقی نمی کنداگر 
.  اوقات روزنامه خواندن آقایان برای خانم ها غیر قابل تحمل می شودگاهی 



:اکثر مردها فقط به دو دلیل مشکالتشان را مطرح می کنند

زمانی که کسی را مقصر بدانند و بخواهند او را سرزنش کنند( 1
وال تعبیر می کنند و زمانی که در جستجوی راه حل مسئله ای باشند؛ بنابراین صحبت های همسرشان را نیز به همین من( 2

.مردها باید هنر گوش دادن  را بیاموزند.موجب آشفتگی روحی اش می شوند



، «صدایی متفاوت»مشهورش کتاب  GILLIGAN"گلیگان"

تری نسبت به دیگران روابط خود با دیگران را بخشی از یک سلسله مراتب می بینند که در آن گروهی قدرت و نفوذ بیشمردان 
. دارند

را وابسته به ارتباط و پیوند در آنها زندگی. ، زنان در روابط خود با دیگران، خود را با شبکه ارتباطی مهمی پیوسته می بینندبرعکس 
.قالب فعالیت های مراقبتی و دلبستگی ، و نه قراردادهای توافقی می نگرند

کمک کردن به دیگران



نوجوانمورد تعداد دوستی های بین دختران و پسران  در 
لحاظ گروه گرا بودن و تعداد دوستان ، پسران گروه گراترند ؛ از 

نفر هم تشکیل یک گروه را می دهند و برای همدیگر دوستان صمیمی می شوند 15الی 10پسران با تعداد گاهی 
.  تعداد در بین دختران کمتر استاین 

ت تعداد دخترانی که با یکدیگر تشکیل یک گروه صمیمی را می دهند بیشتر از پنج نفر نیسمعموالً 

.از بین همین تعداد، نوجوان دختر با یک یا دو نفر صمیمی تر استکه 



.  میق تر استدر دوستی ، زنان عالقه مندتر می شوند و عاطفی تر برخورد می کنند در حالی که دوستی مردان قوی تر و ع
.  های جنسی در الگوهای دوستی بستگی زیادی به عامل سن داردتفاوت 

.  باال رفتن سن و پذیرش مسئولیت های مختلف ، الگوهای دوستی تغییر می کندبا 
.  از ازدواج شمار دوستان مردان بیش از زنانشان استپس 

وستان همسر، از اگر د. از کارهای ناپسندی که خانم ها پس از ازدواج  انجام می دهند قطع ارتباط دوستان شوهرشان استیکی 
.  ی ما هستنددوستان جزء شناسنامه زندگ. لحاظ اخالقی مشکالتی نداشته باشند نباید با آنها قطع ارتباط کرد



.ست استعداد نیو بروز ، همه فرزندان خود را به طور تقریبی یکسان دوست دارد؛ مهر و محبت او مشروط به اطاعت مادر
.دوست دارند شتر باشند، بی، فرزندانی را که از آنان حرف شنوی داشته و در امر تحصیل، اجتماعی و حرفه اش موفق تر پدران
.ی گیرند نظر مرا در ... وضع مالی، آینده، موقعیت اجتماعی، شغلی و : در انتخاب همسر، مسایل بسیاری از جملهزنان 

.سریع تر و راحت تر از زنان، درصدد ازدواج با همسر مورد عالقه شان برمی آیند مردان 
.ت رویت اسخوبی قابل چهره زنان، هنگام گفت و گو حالت های ترس، خشم، تعجب، آرامش، اضطراب و لذت به در 

.در هنگام گوش دادن، خونسرد بوده و چهره شان دچار تغییرهای زیادی نمی شود مردان 



آمیزند و از در هم میاحساسات خود زنان در هنگام گفت و گو، جروبحث و بگومگوهای مختلف، مسایل منطقی را با عواطف و 
.  رفتارهای کالمی و غیرکالمی خود، بیشتر و قوی تر استفاده می کنند 

ند خویشتن دار در هنگام گفت و شنود، جروبحث و بگومگوها، بدون اینکه عواطف و احساسات خود را بروز دهند، می توانمردان -
.باشند، منطقی سخن بگویند و مستقل از احساسات خود عمل کنند 

.در جریان زندگی، زنان، بیشتر به گذشته توجه می کنند و گوشه چشمی نیز به آینده دارند -
.مردان بیشتر به آینده توجه نشان می دهند و به راحتی می توانند گذشته را فراموش کنند -



رد پذیرای آن موادر اغلب بدون درخواست کمک، اگر به خانمی پیشنهاد کمک شود، او آن را عالمت مهر و محبت دانسته و -
.می شود 

دارد و او از این ، نگرفته استدر نظر یک مرد، پیشنهاد کمک به او، به منزله این است که قدرت انجام کاری که به عهده -
خشم خود را نشان آن اعتراض کرده واست به حتی ممکن . پیشنهاد، آزرده شده و آن را نوعی توهین به خود تلقی می نماید

.برآید عهده کارهایش دهد، چرا که مرد تصور می کند که خود می تواند از 



.  ا را می شنونداز لحاظ مقایسه ادراک شنوایی، خانم ها چنان توان باالیی در ادراک شنوایی دارند که از هر صد محرک صوتی تقریباً تمامی آنه
را و خانم ها صدای اکثر آنها این زمینه تحقیقی در یک سالن بزرگ ارکستر صورت گرفت که در حدود دویست و پنجاه نفر سازهای مختلف می نواختنددر 

تشخیص دادند ؛ 
.  حالی که آقایانی که رهبر ارکستر بودند صداهای تعدادی از سازها را نمی شنیدنددر 

افی دارد که تمام صداها از آن صافی نشنیدن آقایان به علت ضعف دستگاه شنوایی نیست بلکه بدین علت است که انسان در مغز یک پاالیه یا صاین 
رد می شود و صدای مطبوع از آن پاالیه عبور می کند و ما آن را می شنویم، 

.ا می شنوندانتخاب شده راین پاالیه در مغز خانم ها به خوبی کار نمی کند از این رو خانم ها تقریباً تمام صداها را می شنوند و آقایان تنها صداهایگویا 
ی از شنود و در بسیارشنیدن زیاد انسان را خسته می کند، به خاطر همین می گویند زن موجودی است عصبی، زیرا همه صداها و محرکه های صوتی را می

.  مواقع توان پاسخگویی به همه آنها را ندارد 
.کمتر می شنوند لذا کمتر انرژی مصرف می کنند ، پس کمتر خسته می شوندآقایان 

ادراک



استمردها بیشتر بینایی زنها از قدرت 
خانم ها تمام جزئیات را می بینند .امر به خاطر این است که زنان ادراک جزئی دارند و مردها ادراک کلی این 

. از این لحاظ سرعت ادراک در زن ها بیشتر است. فقط کلیات را می بینندآقایان 
ه دیگری از درک از سرعت درک این است که فرد با سرعت و دقت متوجه جزئیات امری شود و سپس توجه خویش را معطوف به مرحلمنظور 

.  کند 

سه کرده و به جواب های های این توانایی زمانی بوده، و شخص باید در فاصله زمانی خاصی دو رشته عدد و یا حرف را با یکدیگر مقایآزمون 
است این میزان نشانگر تفاوت جزئی تا D= -/32کارایی زنان بیشتر از مردان بوده و مقدار « فرا تحلیلی»براساس رویکرد . مورد نظر برسد 
.متوسط است



از آنها . ها نیز مشابه بودتحقیق دیگری هزار نفر زن و مرد را وارد یک سالن کردند که سن تمام این افراد نزدیک به هم بود و سواد و فرهنگ آندر 
: ست آمده بسیار جالب بود نتیجه به د. سپس اطالعات به دست آمده را مقایسه کردند. خواسته شد هر آنچه در سالن می بینند بنویسند 

.ها چندین صفحه نوشته بودند و آقایان فقط چند خط خانم 
. از طرف دیگر مردها در چهره شناسی و بازشناسی چهره ها از زن ها موفق ترند 

.ها در تشخیص رنگ ها و ادراک اندازه ها برتری قابل مالحظه ای نسبت به مردها دارندزن 
وست پیازی و نهایتاً بنفش را ها بین رنگ صورتی تا بنفش طیف گسترده ای از رنگ ها از قبیل صورتی ، سرخابی، یاسی ، بادمجانی، پزن 

شناسایی می کنند و اختالف بسیار ظریف رنگ ها را بهتر درک می کنند، 
صورتی که این تنوع رنگ با جزئیات در مردها نیستدر 



احساس و ادارک بویایی
به نفع خانمهاست، نتیجه 
استقدرت بویایی در زنان زن باردار قوی تر از افراد عادی این 

. از دالیل ویار خانم ها نیز قدرت بویایی قوی آنهاست یکی 
اصالً . ی یابد این امر آن است که حس بویایی به میزان استروژن بستگی دارد و استروژن در این دوران افزایش معلت 

.  قدرت بویایی ، سنگ بنای رابطه احساسی بین مادر و کودک است 
مادران از طریق تحقیقی چشم های تعدادی از مادران را بستند و سپس آنها را تک تک در مقابل عده ای نوزاد قرار دادند ودر 

.حس بویایی نوزاد خود را تشخیص دادند



قدرت چشایی
. از قدرت باالیی نسبت به مردان برخوردارندزنان 

ا تعریف می کنند ولی اوقات زنان شکایت می کنند که شوهرانشان در اوایل ازدواج از کیفیت غذای پخته شده توسط آنهگاهی 
. بعداً بی تفاوت می شوند

.امر مربوط به چشایی ضعیف مردان استاین 



حساسیت نسبت به درد
با کمترین ضربه ، قدرت تحملشان هم کم است یعنی. از تحقیقات نشان می دهد آستانه درد زن ها پائین است بعضی 

.  احساس درد می کنند 
آن ضعف نیروی ماهیچه ای در مقابل ، آستانه درد مردها بسیار باالست و قدرت تحملشان نیز بیشتر است و شاید یکی از عللدر 

.  زن باشد
بنابر این تعجبی .ند اکسی توسین هورمونی ست که میل به لمس شدن را بر می انگیزد و گیرنده های المسه را فعال می ک

میت می برابر حساس تر از مردان ، آنقدر به در آغوش گرفتن همسر ، فرزندان و دوستانشان اه10ندارد که زنان با گیرنده هائی 
.دهند 
.بعضی از یافته ها نیز عکس مطالب فوق را نشان می دهدالبته 



اندتفکر را به چند مرحله تقسیم بندی کرده 
تفکر

ابتداییتفکر 
انتزاعیتفکر 

تفکر حل مسئله
تفکر فیلسوفانه

هوش
توانمندی تجسم فضایی

توانایی ریاضیات
بینش و بصیرت نسبت به خود

تفکر



.  کودکان است ویژه 
شده است به طور کلی دختران کوچک بیشتر از پسران کوچک می اندیشند، گفته 
.  زدن و خواب دیدن عالمتی از تفکر ابتدایی است حرف 

.بسیاری از مواقع خانم ها خواب های طوالنی می بیننددر 

ابتداییتفکر 



انتزاعیتفکر 
.  کردن به معنای بیرون کشیدن استانتزاعی 

.  نوع تفکر بدین معناست که شما قادر باشید معنای صحیح را از یک موقعیت استنتاج کنیداین 
.تفکر یک پیشرفت و گسترش همیشگی دارداین 
.  کلی گراهستند و آقایان جزیی گرا ها در تفکر انتزاعی خانم 

.  همین خاطر حرف زدن با خانم ها مشکل استبه 
ی آقایان در مباحثه و مجادله به یک خانم تا مباحثه را به مجادله نکشاند، از پا نمی نشیند؛ ول. و مباحثه با ایشان سخت استرابطه 

.سرعت موضوع را ختم می کنند



کنندها وقایع را با جزئیات کامل و به صورت نمایشی تعریف می خانم 
.  کلیات را مطرح می نمایندآقایان 

ت مهمانی، تعداد افراد و همین خاطر اگر برای مثال آقایی به تنهایی در یک مهمانی شرکت کند وقتی برمی گردد خانم دائماً از کیفیبه 
وقایعی که گذشته است سؤال می کند، 

آقا به خاطر ادارک کلی توضیح زیادی ندارد که بدهد؛ دائم می گوید خوب بود، بد نبود اما 
.  باز هم خانم سؤال می کندولی 

کندد استیضاحش این شرایط آقایی که از روان شناسی و نوع ادراک زن ها اطالعی ندارد، عصبانی می شود و فکر می کند خانم می خواهدر 
.هم که از نوع ادراک مردها بی اطالع باشد، می پندارد همسرش می خواهد چیزی را از او پنهان نمایدخانمی 



از جمله اشکاالت یک تفکر انتزاعی گسترده 

هستندها عصبانی خانم 
.که این گستردگی تفکر انتزاعی را ندارند آرام اندمردها 



مسئلهحل تفکر 
.  طریق آن می توانیم براساس معلومات به دسته ای از مجهوالت پی ببریماز 
.  این نوع تفکر مردها از زن ها جلوترنددر 

.  برای حل کردن یک مسئله زمان کمتری می طلبندمردها 
. سرعت در حل مسائل در مردها بهتر استکیفیت 

. حل مسئله ای در زن ها تحت تأثیر تفکر انتزاعی آنها به کندی پیش می رودتفکر 
. زنان مانند بایگانی، پرونده های قطور دارد و بسیار گسترده است ، به همین خاطر دیر به جواب می رسندحافظه 
.زش باز می داردنگریستن در زن ها و توجه و حساسیت بیش از حد به مسائل جزئی ، آنها را از پرداختن به مسائل مهم و با ارجزئی 



فیلسوفانهدر تفکر 
ترین نوع تفکر است، عالی 

که به متافیزیک و به جهان ماوراء طبیعت می پردازد مردها جلوترند، تفکری 
ه فرصت تفکر زن در طول عمر خود، وقتش را چنان صرف امور ناچیز و یا کارهای مختلفی که به وی محول کرده اند می کند کیک 

.فیلسوفانه پیدا نمی کند



.  مکانیکی پسران بهتر از دختران است هوش 

. فهم مطالب نیز پسران راحت تر از دختران مطالب را می فهمنددر 
دارد و هر کدام در میان دو طرفی پژوهش های انجام شده در زمینه توانایی فضایی حاکی است که سه نوع توانایی فضایی وجوداز 

.جنس تفاوت های محسوسی دارد
توانمندی تجسم فضایی

توانایی ریاضیات
خودبینش و بصیرت نسبت به 

هوش



توانمندی تجسم فضایی
.  این آزمایش شخص باید شی ء پنهان شده در میان اشکال پیچیده را پیدا کنددر 

. ت میزان گرچه اندک می باشد با این وجود نشان دهنده برتری جنس مذکر اساین . است  D= -3/0اختالف دو جنس در این بررسی نمره 

.  نوع توانایی فضایی، درک فضایی استدومین 
تر از زنان بوده اند و در این آزمون نیز مردان موفق. این آزمون شخص باید در برابر اطالعات گمراه کننده خط عمودی و یا خط افقی را تشخیص دهددر 

.  بود D=44/0میزان 

.  نوع آزمون چرخش ذهنی استسومین 
امالً چشمگیر و این آزمون ، فرد مورد آزمایش باید شیئی را در ذهن خویش گردانده تا به جواب درست برسد در این آزمون تفاوت دو جنس کدر 

.دندنیازمن( چرخش ذهنی) بعضی از مشاغل همچون مهندسی به توانایی فضایی نوع سوم .بود73/0مقدار اختالف دو جنس ، مساوی با 



ریاضیاتتوانایی 
افت ریاضیات همانند ، پسران و دختران تا پایان دوره کودکی از نظر توانایی دری« جاکلین»و « مک کوبی»بررسی های براساس 
.  یکدیگرند

.  سالگی پسران در مقایسه با دختران نمره های باالتری از درس ریاضی می گیرند12آغاز از 
. سالگی آشکار می شود15تفاوت های پایدار و معنی دار آنها در حدود اما 

یاضی و فضایی می پردازند علت این امر را چنین می پندارند که پسران در مقایسه با دختران، بیشتر به بازی های رپژوهشگران 
.و این خود انگیزه آنان را برای یادگیری بهتر و بیشتر افزایش می دهد



بینش و بصیرت نسبت به خود
،خانم ها از وضعیت ظاهری و از حاالت روانی و درونی خود از آقایان آگاهترند

خاطر همین برتری با کوچکترین نشانه بیماری به پزشک مراجعه می کنند، به 
.ر به سالمتی خود توجه دارندمراجعین زن به پزشک بیشتر از مردان است، مردان دو برابر زنان بیمار می شوند البته زنان نیز بیشتتعداد 

ود که به آقایان گاهی چنان از جسم و روان خود بی خبر می شوند که گاهی جان خود را از دست می دهند و پس از مرگ مشخص می شاما 
.  بیماری های مزمن مبتال بوده اند

.زنان درد و کار یکنواخت را بهتر از مردان تحمل می کنند 
.بیش از خانم ها به روان خود تسلط دارند و به خاطر همین توان سازگاری و انطباق بیشتری نیز دارندآقایان 



درصد زنان خانه دار ، 98درصد زنان شاغل و 74
کر کرده اند کوتاهی شوهر یا نامزدشان را اکراه و بی میلی آنها در صحبت کردن ، به خصوص در پایان روز ذبزرگترین 

اثرات



.  مردان کوتاهتر از جمالت زنان است ، ولی از ساختاری خاص تبعیت می کند جمالت 
. یند آنها معموال ساده شروع می کنند ، با صراحت منظور اصلی شان را می گویند و بعد نتیجه گیری می نما

.  فهمیدن منظور و درخواست آنها بسیار آسان است 
:  برای یک زن فهمیدن این موضوع حیاتی ست . اگر شما چند کار را به مرد محول کنید او گیج می شود 

.نید اگر در صدد متقاعد کرد ن مردی هستید ، مسائل مختلف را با هم مطرح نکنید ، آنها را یکی یکی عنوان ک

:  اولین قدم برای صحبت کردن با یک مرد 
.حرف بزنید و فقط یک موضوع برای فکر کردن به او بدهید ساده 

کنندمردان چگونه صحبت می 



مانع از این می برنامه ریزی مغزی و شرایط اجتماعی. مردان برای اهدافی چون حمایت از خانواده و حل مشکالت خانواده تکامل یافته اند 
.  شود که آنان ترس یا عدم اطمینان خود را نشان دهند 

».ا خودم حلش می کنم آنرا به عهدۀ من بگذارید ی": همین دلیل وقتی از مردی خواسته می شود که مشکلی را حل کند اغلب می گویدبه 
.زمانی او شروع به صحبت می کند که جواب را یافته و با آمادۀ ارائۀ راه حل می باشد 

. ذهن خود حرف می زنند مرد در 
.  مغزی مردی که از پنجره به بیرون خیره شده نشان می دهد که او در حال یک مکالمه درونی با خویش است اسکن 
ت کند و یا انجام کاری را به او درین حالت زن سعی می کند با او صحب. زنی این مرد را می بیند ، می پندارد که او خسته و یا بیکارست وقتی 

.درین موقع است که رشتۀ صحبت درونی اش پاره شده و عصبانی می شود . محول سازد 

مردان و گفتگوی خاموش



.  گفتگوی درونی یک مرد در جمع مردان دیگر مشکلی را ایجاد نمی کند 
که مدت طوالنی کنار کافی ست به مردانی. مدتها می توانند خاموش کنار هم بنشینند و از این سکوت ناراحت نشوند مردان 

مردان اغلب از یک . یستند آنها با هم حرف نمی زنند و از ین سکوت ناراضی ن. رودخانه در انتظار صید ماهی نشسته اند نگاه کنید 
لذت می برند "نوشیدنی در سکوت"

.  است آن "سکوت "لذت دقیقا به دلیل این 
، احساس استو بی مردی ساکت و خاموش در کنار زنی بنشیند ، زن فکر می کند که مرد بی توجه ، اخمو اگر 
.مردان طالب رابطۀ بهتری با زنان هستند باید بیشتر صحبت کنند اگر 

معایب گفتگوی خاموش



برنامه ریزی مغز زن به گونه ایست که 
.  ت از صحبت کردن به عنوان اصلی ترین شکل بیان استفاده می کند و این یکی از نکات قدرت اوساو 

"خیلی کار دارم ، فعال خدانگهدار ": کار مختلف باشد ، می گوید 6یا 5مردی مجبور به انجام اگر 

:زن کارهایش را مو به مو و بدون نظم و ترتیب اعالم می کند اما 

سته رو تحویل بگیرم ، راستی تا یادم باید سری به خشکشوئی بزنم ، ماشینو به کارواش ببرم ، برم اداره پست و یک ب...بذار ببینم "
"...!! نرفته بگم که همکارت زنگ زد و خواست بهش زنگ بزنی ، بعد باید برم 

زنان با صدای بلند فکر می کنند



زنان فکر کردن را با صدای بلند نوعی عمل دوستانه و سهیم شدن در احساسات می دانند ، 
.  درین باره نظر دیگری دارند مردان 
یل نگران ، عصبی یا مرد به همین دل. بعد فردی ، مرد می اندیشد که زن در حال ارائه مسائل و مشکالتی ست و از او انتظار دارد آنه را برطرف کند از 

.  افسرده می شود و سعی می کند راه حل ارائه دهد 
گیج ، حواس پرت و بی مردان به زنی که با صدای بلند فکر می کند ، به چشم یک آدم( مثال یک جلسه اداری یا مالقات کاری ) بعد اجتماعی از 

.نظم می نگرند 

.  د برای تاثیر گذاری روی مردان هنگام کار ، زن باید افکارش را در مغزش نگه دارد و فقط درباره نتایج حرف بزن
. مردان باید بدانند که وقتی زنی حرف می زند ، انتظار شنیدن راه حل و راهنمائی را ندارد 

.باید بدانند وقتی مردی حرف نمی زند ، سکوتش به معنای بروز مسئله یا مشکل نیست زنان 

معایب فکر کردن با صدای بلند



مغزبه یاری جریان عظیم اطالعات بین دو نیمکره و وجود مناطق ویژه گفتاری در 
. زنان می توانند در آن واحد و گاهی در یک جمله دربارۀ مسائل مختلف صحبت کنند اغلب 

زنند و هیچ یک رشتۀ صحبت حتی می توانند با زنان دیگر که آنها هم در حال صحبت دربارۀ چندین موضوع مختلف هستند حرف بآنها 
.را از دست ندهد 

. در پایان گفتگو ، همۀ زنان دربارۀ موضوعات بحث شده ، اتفاقات و معانی آنها اطالعاتی به دست آورده اند
. توانائی برای مرد که صاحب مغزی متفاوت است ، غیر ممکن به نظر می رسد این 
.  مرد در آن واحد بر یک موضوع تمرکز می کند مغز 

منشی مرد وجود د اشت 5913یعنی فقط . آنها زن بودند % 99/1، حدود 1998-99منشی در بریتانیای کبیر در سال 716148از 

زنان ؛ تردستان سخنوری



اگر از زنی در حال صحبت ، اسکن مغزی به عمل آورید ، 
دید که مه تنها مراکز گفتار در لب پیشین هر دو نیمکرۀ مغز او فعالند ، خواهید 

. در همان لحظه مراکز شنوائی او نیز مشغول به کار هستند بلکه 

ند و هم در مهارت قدرتمندی به زن این امکان را می دهد که در آن واحد هم در مورد مسائل مختلف نامربوط صحبت کچنین 
.  مورد همان مسائل ، سخنان پراکنده و مختلفی بشنود 

اسکن مغزی چه چیزی را نشان می دهد



الیتهای خاص مغز را اندازه با استفاده از ام آر آی که فعالیتهای الکتریکی مغز را اندازه گیری می کند ؛ می توان محل دقیق بسیاری از فع
.  گیری و مشخص کرد 

نیمکرۀ چپ مغز
.اج ؛ دیدن جزئیات سمت راست بدن ؛ ریاضیات ؛ کالم ؛ منطق ؛ واقعیات ؛ تجزیه و تحلیل ؛ عمل گرا ؛ نظم و ترتیب ؛کلمات یک ترانه ؛ استنت

نیمکرۀ راست مغز
.ردازشی خالق ؛ هنرمند ؛ دیداری ؛ درک مستقیم ؛ تخیل ؛ عقیده و نظر ؛ کلی نگر ؛ هماهنگی ترانه ؛ دیدن تصاویر بزرگ سه بعدی ؛ چند پ

سمت چپ در مردان اللی و ارتباط میان دو نیمکره و داشتن نقاط باالی مربوط به کالم در زنان باعث میگردد در صورت آسیب مغزی نیمکره
در زنان بدون عارضه باشد

.قسمتهای مغز مسئول چه کارهائی هستند 



. مردان معموال وقتی صحبت یکدیگر را قطع می کنند که حالت رقابت و یا تهاجم داشته باشند 
. راهکار ساده در گفتگو با مردان اینست که حرف او را قطع نکنید یک 

بر ای زن آسان نیست اینکار 
تن و گوش دادن زنان با توانائیهای قوی در سخن گف. حرف زدن همزمان باعث ایجاد رابطۀ دوستانه و مشارکت می شود زیرا 

.  همزمان سعی بر تحت تاثیر قرار دادن مردان یا بخشیدن ارزش به آنها دارند 
برعکس ، ولی 

.  گردد توانائی شنیدن از او سلب می. مرد با این توانائیها روبرو می شود ، دیگر نمی تواند بشنود وقتی 
.ت گفتن همزمان زن ، او را به خشم می آورد و احساس می کند که زن با بی ادبی حرفهای او را قطع کرده اسسخن 

راهکارهائی برای صحبت کردن با مردان



.د در نیمکره راست و عواطف زنان در هر دو نیمکره جای گرفته انناحیه سندرا ویتل سون  دریافت که عواطف مردان عمدتا در 
. این بدان معناست که عواطف مردان می توانند مستقل از فعالیتهای دیگر مغز عمل کنند 

و بعد به راه حل برسد ( نیمکره چپ)عنوان مثال هنگام بحث و مشاجره ، یک مرد می تواند بدون احساساتی شدن ، منطقی سخن بگوید به 
.( نیمکره راست)

فه ی دیگر مغز ؛ احساس و عاطدر زنان نواحی مربوط به احساس و عاطفه در تمام قسمتهای دو نیمکره پراکنده اند و بنابراین همزمان با فعالیتها
.  هم بروز می کند 

. زن هنگام بحث در مورد مسئله ای عاطفی احساساتی می شود یک 
له عاطفی خودداری می او به راحتی احساساتی نمی شود و یا اینکه به سادگی از بحث در مورد یک مسئ. مورد مرد وضعیت متفاوت است در 

.بنابراین او می تواند خویشتندار باشد . کند 

عواطف در مغز



عصب شناس دانشگاه کالیفرنیا در لس آنجلس دریافت که "راجر گورسکی "
بیش از مردان % 30به این علت ارتباط دو نیمکره در زنان. ارتباطی مغز زنان ضخیم تر از مشابه خود در مغز مردان است کابل 
است 

می دو نیمکره  بردن ارتباط تحقیقات همچنین نشان داده اند که هورمون زنانۀ استروژن باعث تحریک سلولهای عصبی برای باال
.شود 

.  مطالعات می نمایانند که هر چقدر این ارتباط بیشتر باشد ، صحبت کردن روانتر خواهد بود 
طور که گفته شد ، زن از همان. تواناترند نکته به خوبی نشان می دهد که چرا زنان در انجام چند فعالیت مختلف در یک زمان این 

.تجهیزات حسی بیشتری برخوردار است 

چرا زنان ارتباط مغزی بهتری دارند



.عاشق می شوند ) دیدن(مردان بیشتر از راه چشم -
.کنند ی انتخاب متحت تاثیر قرار می گیرند و محبت خود را بروز داده و عشق را ) شنیدن(بیشتر از راه گوش زنان 

پایان یافتن در صورت ر می باشند و برخالف تصور، مردان بیشتر از زنان نسبت به پایان یافتن رابطه آسیب پذیر تر و وابسته ت-
.زنان دارندنسبت به زیرا مردان معموال دوستان و پشتیبان احساسی کمتری . یک رابطه خرد میگردند



.  درونی و واقعی یک زن، داشتن آرامش و تکیه گاه وحامی است-نیاز 
که حس کنند مردی وجود دارد که می توان به او تکیه کرد، می کنند زمانی احساس آرامش زنان 

.  را تسلیم وی کنندتوانند خودشان قابل اعتماد بوده و می همچنین 
ه زن مرکزیت و وقتی ک. او به وجود می آوریدرا در یک زن واقعا عاشق شما را قرین خوشبختی می کند و شما این عشق فقط 

. ، خود رای و غیر قابل اعتماد می شوددهد، سختگیرخود را از دست می ) به ویژه عاطفی (حمایت 
.درا از دست داده و نا خود آگاه باب میل شما رفتار نمی کنشادکامی خود این صورت است که احساس آرامش و در 

تفاوت های معیاری و ارزش گذاری زنان و مردان



مردان ازدواج را نوعی استقالل شخصیّتی می دانند، 
(  نتقاد دیگران باشد هویتی برای آن ها سخت است که تحت نظارت و انظر ها عالقه ی بسیاری به این استقالل دارند و از آن 

انه برخورد می کند، باعث به همین خاطر وقتی همسر او با وی رئیس مآب) استقالل فرض می کنندنوعی عدم شاید آن ها انتقاد را 
وی از نظر شخصیّتی پایین آید، می شود 

.گرمی شودوعصبی،جلوه احساس حقارت در وی اغلب با برخوردهای خشن همین 



می کنند و احساسعمیق در یک ازدواج ناموفق، مردان احساس شکست از زندگی مشترک، درد جدایی و تنهایی را به طور 
خصوصی ترین را در خود می ریزند؛ چونتنها شدن غمگین می شوند، ولی پس از جدایی گریه نمی کنند و درد و غم ناشی از 

مسایل شخصی و زندگی مشترک خود را کمتر با دیگران
در میان می گذارند، 

ل و دیگر درونی، به مواد مخدر، الکاز فشارهای ممکن است دچار ناراحتی های روحی و روانی شوند و جهت رهایی بنابراین 
.هم می شوند ... و بیماری ها تسکین دهنده ها پناه ببرند و دچار ناراحتی و انواع 

د، غم ناشی از تنها گرا هستنرابطه در یک ازدواج شکست خورده، زنان مسایل جدایی را به طور عمیق احساس می کنند، ولی چون 
ا گریه کردن، از فشارهای بازگو می کنند و همچنین ببا دیگران شدن و بیان مسایل شخصی و زندگی مشترک خود را به راحتی 

.جدایی را کم می کنندواقع، درد روحی و روانی خود می کاهند، در 



، "هاریس"اساس آمار موسسه بر •

.درصد از زنان، اعالم کرده اند که حاضر هستند با همسر کنونی شان ازدواج کنند76فقط •

ا همسر درصد مردان متاهل اعالم کرده اند که اگر قرار باشد دوباره ازدواج کنند، حاضرند ب87، "هاریس"اساس آمار موسسه بر 
.کنونی شان ازدواج کنند



مردها، برای قدرت، شایستگی و توانایی، ارزش قائل اند و 
.  و ادبیات عاشقانه می میرنداحساسی برای کلمات عاشقانه، رمان های زنان 

ت آن را انجام دهد، را انجام داده و سختی که شاید کم ترکسی، می توانسمشقّت آمیز برای یک مرد تعجّب داشته باشد، که چرا وقتی کار شاید 
. خشک و خالی، کرده استیک تشکر و همسرش فقط از او 

هره ای و ظاهر او، تعریف ازآشپزی همسرش ویا حتی زیبایی چباکلمات بسیارمعمول یک مرد جای تعجّب است،که چراوقتی همینطوربرای 
.کرده، اودلگیر شده است

ر است و نمی توانند صحبت ساده تمغزشان بسیار تا می توانید از گفتارهای حاشیه ای و جنجالی، دوری کنید مردان در مقایسه با زنان، کارکرد 
.های غیر مستقیم را درک کنند 



یک زن برای تعطیالت آخر سال برنامه ریزی می کند، وقتی -
او کنترل شما نیست، قصد -
)  اونمی خواهد شما را ازهمین االن محدود کند ( رامجبور به برنامه ریزی های خود کند خواهد شما نمی او -
(ریزی فقط این است که می خواهد، باآرامش کارهای خود را انجام دهد قصداوازبرنامه -

بسیارپیش پاافتاده امه ی ، حتی اگرآن کاریک برن)، نمی توانندکاری را بدون برنامه ریزی قبلی انجام دهندتوجّه کنیدکه زنان-
.آنان به کارشان عشق می ورزند و آن را عاشقانه انجام می دهند . باشد



. زنان از نظر حافظه ی زمانی بسیار متبهرند 
ه که به آرایشگاه آزمایش خون انجام داده بودید، یاآخرین دفعتست عنوان مثال اگرمی خواهیدزمان دقیق آخرین باری که به 

.  آنرابرای تان بازگومی کندتاریخ دقیق رفته بودید رابدانید،همسرتان 
باشید، این یک تلقی می گردد امّا به یاد داشتهکامالً اتفاقی ها همان مسائل مهمی است که ازدیدگاه مردان، یک امر این 

می کند، را حفظ نوع اتفاق ساده نیست که همسرتان تمام تاریخ ها 
.یک قدرت استاین 

هر سال طال به وی ال مثسعی کنید هدیه هایی را که در مناسبت های مختلف به همسرتان می دهید، متفاوت باشد، به عنوان 
.نقد، ارزش داشته باشدها تومان پولازمیلیون هدیه ندهید، گاهی هدیه دادن یک لبا س زیبا برای ابراز محبت می تواند باالتر 



ها قید و بندهای بیشتری در زمینه جنسی دارند خانم 
و تخیل جنسی در مردان بیشتر از زنان است خوابها  
باشد می هورمون های جنسی در آقایان همیشگی است ولی در خانم ها تابع یک چرخه ترشح 

یداری است جنسی در مردان بیشتر بصری و تخیلی است ولی تحریک جنسی زنان از طریق لمسی و شنتحریک 
ت است آقایان جنسی برای خانم ها مقدس و غالب یک رابطه عاطفی می باشد ولی فعالیت جنسی در مردان متفاورابطه 

.دانند می فعالیت جنسی را مثل بقیه فعالیتهای زندگی مهم 

:تفاوت جنسی 



در زنان می ... ابت و ، رقابراز وجودباعث کمتر شدن خشونت، کاهش پرخاشگری، ) هورمون جنسی زنانه(تولید هورمون استروژن -
.تولید هورمون زنانه، پیوندجویی را در زنان تقویت می کند . شود

را ... ، حرکت های تند و فسبه نمیل جنسی، پرخاشگری، تهاجم، رقابت، اتکا ) هورمون جنسی مردانه(هورمون تستسترون تولید -
نسی، حس رقابت، جنسی و بدرفتاری جخشونت، تجاوزهای تولید بیشتر این هورمون، مردان را به . در مردان سبب می شود

.اتکا به نفس و رسیدن به هدف، سوق می دهد 

.زنان قلب مردان را می خواهند . میل جنسی در زنان کمتر از مردان است-



.مردان جسم زنان را می خواهند . میل جنسی در مردان بیشتر است-
.عشق برای مردان بخشی از زندگی آنها است. مردان به روابط جنسی توجه دارند-
دارد اما زنان ه واقعیت کاین یکی از تصورات زنان نسبت به مردان است . زیاد به برقراری رابطه جنسی می اندیشندمردان -

گونه طراحی گردیده اند در طبیعت اینواقع مردان در .باید آگاه باشند که این یکی از خصوصیت های بیولوژیکی مردان است
.  و نباید به آنها به دید موجوداتی شیطانی نگریست

.قادر به کنترل این میل می باشندالبته مردان -



.  بصری نقش مهمی در تهییج جنسی مردان ایفا می کندانگیزش -
ود واکنش نشان داده و اما زنان بیشترنسبت به کالم و واژه ها و لحن صدا از خبصری هستند از لحاظ جنسی موجوداتی مردان -

.ان مشکل ساز باشد عدم آگاهی نسبت به این تفاوت بارز میان دو جنس می تواند برای زنان و مرد. می گردندبرانگیخته 
مورد رابطه بسیار در مردان این بدان معناست که.تخیالت نیز نقش بسیار قدرتمندی در تهییج جنسی مردان ایفا می کند-

.نند را در رویاهای خود می بیرابطه جنسی برابر زنان برقراری 3یافته ها بیانگر آن است که مردان . جنسی خیالپردازی می کنند



. و زنان در سطح انرژی و تمایالت جنسی نیز با یکدیگر تفاوت دارندمردان -
منبع انرژی دارند که تمام کارهای خود را با آن انجام می دهند و یا معموال یک باطری زنان -
.  قبیل کار، مراقبت و رابطه جنسیاز -
. یک باطری تعبیه شده یدک صرفا برای برقراری رابطه جنسی همواره در اختیار دارنداما مردان -
برای برقراری افی یک مرد ممکن است مانند یک دونده ماراتون خسته و ناتوان باشد اما کماکان انرژی کبدین مفهوم که -

.  رابطه جنسی در اختیار خواهد داشت
.مغزی زن و مرد مربوط می گرددبه ساختار این مسئله . این سناریو برای زنان هیچ مصداقی ندارداما -



ومردان پدید میان زنان ا این تفاوت نیز می تواند تنش جنسی بزرگی ر. میل جنسی مردان کمتر به احساسات مقید است-
.اما این نیز یک تمایز بیولوژیکی می باشد . آورد

عالوه به اینکه ه جنسی رابطزنان قبل از برقراری . میل جنسی زنان شدید ا به بخش احساسی و عاطفی مغزشان مرتبط است-
قرار بگیرند، تا بتواند رابطه برسند ومورد نوازشبه رضایت باید در آرامش کامل بوده وواقعا شاد باشند، از نظر احساسی و عاطفی باید 

.رضایت بخشی برقرار کنند



. و مردان هر دو تحت تاثیر سیکل هورمونی قرار دارندزنان -
ای سیکل مردان نیز دار. خلق و خو و تمایالت جنسی آنان تاثیر گذاراستکه بروی ای داشته روزه 28زنان سیکل اکثر -

.  بیولوژیکی هستند
.  روزه در بدن خود می باشند3انباشت تستوسترون مردان دارای -
روز در میان رابطه جنسی داشته 3یعنی تمایل دارد حداقل . می باشددر میان روز 3مرد معمولی دارای سائق جنسی یک -

.  زنان در افراد مختلف با یکدیگر تفاوت داردهمچون سیکل اما این سیکل نیز . باشد

.نترل می باشد باشد از آنجایی که این تمایالت قابل کخواهی مردان این موضوع نباید توجیهی برای زیاده البته -



جنسی برای مردان و خیانت -
.  برای زنان غیر قابل تحمل است) رابطه صمیمی(احساسی خیانت -
.اد کندکه برای یک مرد حتی تصور خیانت جنسی همسرش می تواند واکنش شدیدی در وی ایجبدین مفهوم -

.  اما زنان بیشتر از این موضوع هراس دارند که نکند همسرشان آنها را رها کرده و عاشق زن دیگری شود 
40تا 33در سنین در زنان و سالگی 28در مردان در سن ) اوج تمایالت جنسی(یکی دیگر از تفاوتهای فاحش پیک جنسی -

.می باشد سالگی 
.در زنان بیشتر از مردان می باشد ) اوج لذت جنسی(شدت اورگاسم -



دقیقه 84تا 48در زنان دقیقه و 3یکی دیگر از تفاوتهای دردسر ساز مدت رسیدن به اوج لذت جنسی در مردان کمتر از -
.به طول می انجامد ) دقیقه88حداقل (

.: می کندایجاد متفاوتییکی دیگر از تفاوتهای مشکل آفرین کاهش تناوب روابط جنسی در مردان وزنان واکنشهای -
نان کامال برعکس است اما در زمیرسند مردان میل جنسی افزایش یافته، سریعتر تحریک شده و آسانتر به اوج لذت جنسی در 

.سیار دشوار می گردد رسیدن به اوج لذت جنسی بگردند و بطوری که میل جنسی کاهش یافته، به سختی برانگیخته می 



زنان معموال در هنگام خرید کردن ساعتها وقت صرف میکنند، 
.  خود را انجام داده و به خانه بازمیگردنددقیقه خرید حالی که مردان ظرف چند در 

ساده چندین ساعت برای شکایت میکنند و دلیل آن که آنهاکردن همسرشان اتفاق افتاده است که مردان از شیوه خرید بسیار 
.  میکنند نمیدانندخریدها زمان صرف ترین 

. میشود موضوع در بسیاری از مواقع به درگیریها و بگومگوهایی نیز بین آنها تبدیل همین 
وهدفمند از یک غرفه به ریع بسیار سزن ومردی وارد یک نمایشگاه میشوند شما میتوانید تمرکز مردانه را هنگامی که یک مرد وقتی 

.جزئیات میپردازدغرفه دیگری میرود ببینید، ولی زن به اکتشاف و تجسس 

تفاوتهای زنان ومردان در خرید کردن



.  دانشمندان اعالم کردند دلیل تفاوت شیوه خرید کردن مردان و زنان را کشف کردند 
دلیل نقشهای اوتها به زنان را می توان توسط نقش آنها در روند تکامل توضیح داد و دانشمندان معتقدند این تفمردان و عادات بیشتر 

:  یقاتی در این باره گفتپس از تحقدانشگاه میشیگان پروفسور دانیل کروگر از . مختلفی است که مردان و زنان در طول تاریخ داشته اند 

در این مورد اشتباه میکردند ممکن نها که آدوران غار نشینی زنان مجبور بودند بهترین نوع غذا را با باالترین کیفیت پیدا کنند زیرا در صورتی در 
دلیل زنان در هنگام به همین. به قیمت جان افراد خانواده تمام شودموضوع میتوانست بود ماده غذایی سمی را به خانه بیاورند که این 

جمعآوری مواد غذایی
یفیت مواد غذایی اطمینان امنیت و کتا از مانند میوهها، مجبور بودند به دقت فاکتورهایی مانند رنگ، شکل، بو و دیگر موارد را در نظر بگیرند 

خود را زیر نظر گرفته و خطر در به آنها کمک می کند اتفاقات پیرامون منزلباشند که همینطور زنان دارای دید محیطی بهتری می . حاصل کنند
.  را شناسایی کنندبه خانه حال نزدیک شدن 



و آن را گرفته و به خانه می بایست شکار خود را ردیابی کردهمردان می زیرا در گذشته . قادر هستند تا مسیر حرکت خود را بخاطر بسپارندمردان 
.ریزی شده و مغز زنان قادر است دامنه وسیعی از اطالعات را رمزگشایی کندکردن برنامه آوردند مغز مردان برای شکار 

ان تمایل دارند از برنامه هم زنان و مردکرده باز با وجود آنکه شرایط زندگی تغییر . اختالف زن و شوهرها بر سر خرید به همین دوران باز می گردد 
دانشمندان معتقدند دلیل آنکه. بیولوژیکی خود پیروی کنند

ان علت است که آنها در کنند بدرا خریداری زنان امروزه چندین ساعت از وقت خود را صرف خرید کردن میکنند و سعی میکنند بهترین کاال 
ر دوران مدرن زنان نیز از همان تا بهترین غذا را با بهترین کیفیت پیدا کنند، دصرف میکردند طول عصرهای گذشته نیز ساعتهای زیادی را 

.  صرف کنند کل و طرح میکنند و سعی میکنند زمان زیادی را برای پیدا کردن بهترین کاال با بهترین شخود تبعیت عادات قبلی 
.  یرسیدند به خانه بازمیگشتندبه مقصود خود ممحض آنکه مردان قبل از رفتن به شکار در مورد حیوان مورد نظر خودشان تصمیم میگرفتند و به اما 

رای پیدا کردن آن به خرید مورد کاالیی که میخواهند خرید کنند تصمیم میگیرند و بقبل در دقیقاً به همین دلیل است که مردان امروزی از 
.زمان صرف نمیکنند ود خرید خپیدا کردن کاالی مورد نظرشان آن را خریداری میکنند و معموال بیشتر از چند دقیقه برای به محض میروند و 



تفاوتهای زنان ومردان دررانندگی
. رانندگی وضعیت دیگری است که این تفاوتها را آشکارمیسازد 

.  رانندگی است گفت و گوی خصوصی داشته باشیددر حال سعی نکنید با مردی که هرگز 
.  شیوه ممکن است در مؤثرترین یک مرد در رسیدن به هدفش تمرکز 

.به آنها ندارند میکنند توجهی متأسفانه زنها گوش ندادن مردها را بد تعبیر میکنند یا خیال اما 

رانندگی



تفاوتهای زنان ومردان در مهمانی رفتن
ز دیگر و بعدش باز به چیزی و بعد به چینگاه میکند را انتخاب میکند،به طرف آن میرود به چیزی نقطه ای مردی وارد اتاق جدیدی میشود وقتی 

.بسازد از محیط این کار را ادامه میدهد تا به تدریج تصویری . دیگر
او . تمام اتاق را به یکباره میبیندونگاه میکند برعکس وقتی یک زن وارد همان اتاق میشود در یک نگاه سریع، تقریباً خود به خود به خیلی چیزها 

ک نقطه را برای نشستن میکند سپس وقتی تصویری از کل محیط دارد، یشده دقت به رنگ دیوارها، عکسها و این که اتاق چگونه تزیین 
.انتخاب میکند 

. گریز را می سنجدو راههای هنگامی که مردان وارد اطاق می شوند بدنبال راه خروج می گردند، خطر احتمالی را برآورد کرده 
.بوده و چه احساسی دارندچه کسانی حالیکه زنان به چهره میهمانان توجه میکنند تا پی ببرند که میهمانان در 

مهمانی 



کمیل می را تکمبودهای مردان زنان و مردان، مکمل یکدیگر هستند؛ ویژگی مردان، کمبودهای زنان و ویژگی های زنان، • 
.  کند
ر بسیاری از موارد، مسایل با یکدیگر هماهنگ شوند، دبنابراین اگر عبارت دیگر، هر کدام کمبودهای دیگری را برطرف می سازند، به 

.تر برطرف می گردند و اصولی و مشکالت منطقی تر، عاقالنه تر 

وقتی زن و مرد تفاوت های یکدیگر را بدانند و آنها را بپذیرند، • 
اهی از ویژگی های رفتاری بنابراین، آگ. شود و عشق، فرصت شکوفایی پیدا می کندبرقرار می قوی و موثری بین آنان ارتباط 
.، در بهبود روابط همسران و ایجاد آرامش بیشتر و تنش کمتر، موثر می باشد و مردانزنان 

نتایج



ویژگی های است که مردان، زنان را باشوهرها این یکی از علت های اصلی ستیزه ها و کشمکش های دائمی، عذاب آور و جان فرسا بین زن و • 
.خودمی سنجندخودارزیابی می کنند و زنان، مردان را با معیار 

.  با لیترسنجیده شوندو منسوجات خصوصیات مردان و زنان با یکدیگرهمان قدر اشتباه است که مایعات با متر ارزیابی 
.دارد به دنبال سنجش هایی به طور معمول، حس تحقیر یا برتری کاذب چنین 

:  برای نمونه. است و یا برعکسزنان بهتر در قیاس بین ویژگی های زنان و مردان، نباید فکر کنیم که خصوصیات مردان، از خصوصیات • 
های خوب هستندیابد؟صفت... ثروت ها، زایمان،کارها را با یک روند تدریجی انجام دادن و در حفظ رابطه گرایی، دوست داشتن تشریفات، محافظه کاری آیا 

).  ویژگی غالب درزنان(
ایل مالی، غیرایستا نگریستن و در امور، از راه چشم عاشق شدن، به دنبال مسکلی نگری مشکالت رادرتنهایی وسکوت حل کردن،کمترتشریفاتی بودن، آیا 
)ویژگی غالب در مردان(بد؟ هستند یا خوب ... 



زرگرانی

پایان


