
مقدمه
متعدد  تفاوت ها  اين  داليل  دارند.  يکديگر  با  زيادي  تفاوت هاي  انسان ها 
و متنوع است، از جمله عوامل اجتماعي ، فرهنگي ، زيستي و... . نه تنها 
انسان ها با يکديگر تفاوت هاي زيادي دارند، بلکه بين دو جنس مرد و زن 
نيز تفاوت هاي عمده اي وجود دارد. بعضي از اين تفاوت ها ريشه در عوامل 
زيستي و فيزيولوژيک دارد و بعضي از تفاوت ها ناشي از عوامل اجتماعي 
و فرهنگي است. در هر حال تفاوت هايي بين دو جنس وجود دارند که 
بسياري از زوج ها به دليل ناآگاهي در شناخت تفاوت هاي ارتباطي دچار 
مشکالتي در برقراري ارتباط با همسر خود مي شوند. در زير به تعدادي از 

اين تفاوت ها اشاره مي شود: 
1. زنان عاطفي تر از مردان هستند: يکي از تفاوت هاي مهمی که بين مردان 
و زنان وجود دارد آن است که زنان از نظر عواطف و احساسات و همدلي کردن 
بر مردان برتري دارند. زنان  نسبت به مسايل عاطفي حساس تر بوده و بيشتر 
وارد پيچيدگي هاي مسايل عاطفي مي شوند. اين مطلب بدان معني نيست 
که مردان بدون احساس هستند يا نسبت به مسايل عاطفي هيچ توجهي 
ندارند، بلکه بدان معني است که زنان بيشتر از مردان وارد مسايل عاطفي 
شده و در اين زمنيه دقت بيشتري می کنند. زنان زودتر از مردان دستخوش 
اما مردان  ابراز می کنند.  را آشکار  و احساسات شان  احساسات مي شوند 
برخالف زنان نمی توانند احساسات خود را صريح و آشکار به زبان بياورند و 

در مهار احساسات شان توانمندترند.
نـوع دوسـتي، توجـه  بـه ديگـران، صميميت و 
ارتباط هـاي حمايتـي از ويژگي هـاي زنان اسـت 
و از ايـن جنبـه زنـان و مـردان آشـکارا بـا هـم 
بـه جنبه هـاي  بيشـتر  مـردان  دارنـد.  تفـاوت 
سياسـي و نظـري عالقه دارنـد، اما زنان بيشـتر 

بـه بُعـد اخالقـي تمايـل نشـان مي دهند. 
به عنوان مثال، در پاره اي از موارد که زن انتظار 
محبت  شوهرش  به  که  اندازه  همان  به  دارد 
مي کند، به همان شکل و به همان صورت، محبت 
دريافت کند، ممکن است با ناکامی  روبه رو شود يا 
احساس کند که همسرش او را دوست ندارد. در 
حالي که اين طور نيست و نحوه ابراز احساسات 
و بيان آنها ممکن است در مردان وزنان متفاوت 
باشد. به طور مثال ممکن است که براي زن به 
ياد داشتن روز تولد، سالگرد ازدواج، هديه گرفتن 
براي همسرش در چنين روزهايي نشانه عالقه 
وي به همسرش باشد ولي هنگامی که شوهرش 
روز تولد و سالگرد ازدواج او را به خاطر ندارد و 
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هميشـه پای يک مرد 
و زن در ميـان است
آشنايیباتفاوتهایفردیزوجها

کارشـناس  رسـتمی،  فضـه 
سـامت روان دانشگاه علوم 

مشهد پزشـکی 
ــور،  ــمی پ ــادات هاش ــم الس مری
دانشگاه  بهورزی  آموزش  کارشناس 

علوم پزشکی ایران 

اهداف آموزشي 

اميـد اسـت خواننـدگان محترم پس 
از مطالعـه مقاله:

• تفاوت هاي زن و مرد را از نظر عاطفي 
بشناسند. 

• تفاوت هاي زن و مرد را از نظر اجتماعي 
بدانند. 

• مختصري از تفاوت هاي زن و مرد را به 
شکل کلي بيان کنند. 



هديه اي هر چند کوچک براي او تهيه نمي کند، 
ممکن است به اشتباه تصور کند که همسرش 
به او عالقه اي ندارد. چنين سوء تفاهم هايي به 
دليل ناآگاهي از تفاوت هاي جنسي ميان زن و 
مرد ايجاد مي شود که مي تواند فرد را نسبت به 
زندگي زناشويي دلسرد کند. در حالي که ممکن 
يا  يادداشتن  به  که  کند  تصور  شوهرش  است 
ياد نداشتن روز تولد شايد چندان اهميتي  به 

نداشته باشد. 
زن ها وقايع و مناسبت ها را مهم مي دانند و آنها  
را به خاطر مي سپارند و مردها حساب چيزهايي 
را که براي شان ارزشمند است، پيش خود نگه 
مي دارند، مثل اين که هميشه حساب جاري خود 
را بررسي مي کنند، در حالي که زنان حساب عشق 
و صميميت را دارند. زيرا اين ها همان چيزهايي 

است که براي شان اهميت دارد.  
2.مردانبهاستقاللاهميتزياديميدهند: 
وبه  دارد  زيادی  اهميت  مردان  مورد  در  آنچه 
خصوص توجه به آن در زندگي مشترک بسيار مهم 
است، موضوع استقالل مردان است. به ويژه مردان 
مايلند که در مورد مسايل مالي، تصميم گيري و 
مسايلي از اين قبيل مستقل باشند. بی توجهی 
همسر به اين موضوع مي تواند مشکالتي را ايجاد 
کند. زيرا به احساس استقالل مرد لطمه مي زند. 
نمونه اين شرايط، خانمی است که سعي مي کند 
همسر را از نظر مالي تامين کند يا نان آور درجه 
اول خانواده باشد يا زماني که همسرش بيکار است 
يا از نظر مالي مشکل پيدا کرده است، کمک مالي 
خود را به خانواده پررنگ کند يا دايم اين کمک را 

به همسرش يادآوري کند. 
زيادي اهميت بودن حمايت مورد به زنان .3
میدهند:آنچه براي زنان اهميت اساسي دارد آن 
است که احساس کنند، همسرشان به آنان احترام 
می گذارد و به تامين و سالمت آنان اهميت می دهد 
. خانمی که احساس کند همسرش در اين زمينه 
به او توجهي ندارد يا احساس مسؤوليتي در اين 
مورد نمی کند، به شدت آزرده شده و واکنش هاي 
عاطفي شديدي نشان می دهد. زن به امنيت نياز 
دارد و امنيت عاطفي کليد گشايش دل و جان 
زن محسوب می شود. زن وقتي احساس امنيت 

میکندکهشوهرشبرايشوقتمیگذارد.
4.مردانبهمديريتخانهاهميتبيشتريمیدهند:درهمهفرهنگهاو
جوامع،قدرتاولخانوادهرامردمیدانند.اينموضوعجداازتبعيضهاي
جنسياست.مديراوليهخانوادهمرداستومردانبهايننقشخود
اهميتزيادیمیدهند.خانوادهايکهدرآنزنخانوادهبدونمشورت
همسرشدرموردمسايلخانوادگيتصميمگيريمیکندياقدرتاوليه
خانوادهاست،بامشکالتزياديروبهروخواهدشد.درچنينخانوادهاي،
احساساتمردازخودبشدتلطمهوآسيبمیبيند.البتهاينبدانمعني
نيستکهمرددرخانوادهديکتاتوريبهراهبيندازدبلکهبدينمعنياست

کهبايدنقشاولدرمديريتخانوادهبهمرددادهشود.
5.ديـدگاهمـردانوزنـانازارتباطجنسـيمتفـاوتاسـت:يکياز
تفـاوتهـايمهـمميـانزنـانومردانکـهريشـهزيسـتيدارد،تفاوت
آنـاننسـبتبـهرابطهجنسـياسـت.اينرابطـهدرزنانبااحساسـاتو
عواطـفمثبتگـرهخـوردهاسـت.زنانزمانيکهنسـبتبههمسـرخود
احساسـاتوعواطفمثبتيداشـتهباشـند،بهرابطهجنسـيراغبترند.
درحالـيکـهدرمـردان،ارتبـاطجنسـيامـرياسـتکـهجنبـههـاي
فيزيولوژيـکبيشـتريدارد.رابطهجنسـيدرمردانبيشـترارضاييک
غريـزهاسـتوجنبـههـايعاطفيآندرمقايسـهبـازنانکمتراسـت.

ندانسـتنايـنتفـاوتگاهيباعثسـوءتفاهمميـانزوجهامیشـود.
ميلجنسيمردانازنظرکمیوميلجنسيزنانازنظرکيفيبرتراست.
بهاينمعناکهمرداندفعههايبيشتريراتحريکمیشوند،وليزنان

شمارتحريکپذيريشانکمتراست.
6.ارتباطاجتماعيوحرفزدندرزناناهميتباالييدارد:زنانبه
ارتباطاجتماعياهميتزيادیمیدهند.آنانبادورهمجمعشدنو
صحبتکردن،بسياريازفشارهاوناراحتيهايخودراتخليهمیکنند.

زنانبيشنرازمردانازپرسشهايتاييدياستفادهمیکنند.پرسشهاي
تاييديعبارتهايکوتاهياستکهدرپايانجملهخبريمیآيدمثل
پرسشهاي از هدف نيست؟«که طور اين است، فوقالعادهاي »بازي

تاييدي،تقويتارتباطاست.
مردبرايکسباطالعاتحرفمیزندوزنبرايابرازعاطفه.بههمين
دليلاگرمرداطالعاتالزمراازراهيغيرازحرفزدنبهدستآورد،
ديگردربارهآنموضوعصحبتنمیکند،زيرااطالعاتالزمرابهدست
آوردهاست،اماهمسرشناراحتمیشودودلشمیخواهدبهتفصيل
دربارهآنمسألهصحبتکند،زيراسخنگفتنبراياووسيلهابرازعاطفه
است.همينموضوعگاهيباعثاختالفميانزوجهامیشود.گاهیزن
مايلاستراجعبهاتفاقاتروزانهباشوهرشصحبتکندوهمسرتمايل
چندانينسبتبهاينموضوعاحساسنمیکند.دراينحالتممکناست
زنتصورکندکهشوهرشفرديسردوبيتفاوتوغيراجتماعياستو
ممکناستشوهرازاينهمهتمايلهمسربهصحبتاحساسکندکه

ويفردپرحرفياستکهبهکارزايديمیپردازد.
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نحوه امتیازدهی:
امتیاز - شماره مقاله 
مثال: اگر امتیاز شما 
901 - باشد: 80   80

موثر است. یکی از علت های اصلی کشمکش های 
دایمی، بین زن و شوهرها، این است که مردان، 
می کنند  ارزیابی  خود«  »ویژگی های  با  را  زنان 
و زنان، مردان را با »مقیاس خود« می سنجند. 
چنین سنجش هایی به طور معمول، حس تحقیر 
بین  قیاس  در  دارد.  دنبال  به  کاذب  برتری  یا 
که  کنیم  فکر  نباید  مردان،  و  زنان  ویژگی های 
خصوصیات مردان، از خصوصیات زنان بهتر است 

و یا برعکس. 
آخرین کالم این است که وجود تفاوت بین زن 
و مرد به معنای برتری یکی بر دیگری نیست. 
»اِنَّ اَکَرَمُکم ِعنَداهلل اَتقیُکم ـ همانا بزرگوارترین 
شماست«.  پرهیزکارترین  خداوند،  نزد  شما 

)حجرات/13(

1. خمسه، اکرم. روان شناسي زنان. نشر ارجمند.1389
با  مقابله  تقي،  محمد  تبيک،  رضا،  محمد  ساالري   .2

خشونت خانگي، نشر هاجر 1389
نشر  ما،  امروز  من  ديروز  آورندگان،  گرد  و  مولفين   .3

سروش، 1388

7.مـردانکليتـربهمسـایلنگاهمیکنند: مردان نسـبت به مسـایل 
و موضوعات مختلف به خصـــوص مسـایل ارتباطي و اجتماعي دیـــد 
کل گرایانـه اي دارنـد و وارد بعضـي نـکات ظریف و جزیيات نمی شـوند. 
ایـن در حالي اسـت کـه زنان به اعماق و جزیيـات ارتباطات توجه زیادي 
دارنـد. ایـن دقت باعث می شـود که بـه جزیياتي توجه کنند کـه مردان 
از آن غفلـت مـی کننـد. نا آگاهي زوج ها نسـبت به چنين تفـاوت هایي 
باعـث می شـود کـه زن تصـور کنـد مرد نسـبت به بسـياري از مسـایل 
بي توجـه اسـت و مـرد تصور کند که همسـرش فردي حسـاس اسـت و 

ذهـن خـود را براي مسـایل جزیي و بي اهميت مشـغول می سـازد.
زنان توقع دارند وقتي که به آراستگي خود توجه می کنند و یا در محيط 
خانواده تغييري ایجاد می کنند، مرد به محض ورود متوجه تغييرات شود 
و واکنش نشان دهد. در حالي که ممکن است مرد احساس کند مطلب 
مهمی نيست و تازه ایراد بگيرد که چرا خود را خسته کرده و یا وسایل 

را جابه جا کرده است. 
8.جذابیتجسمیوآراستگيبرايمردانازاهمیتبسیاربرخوردار
است.یکي از تفاوت هاي مهم ميان مردان و زنان در آن است که مردان 
بيش از زنان تحت تأثير جذابيت جسمی قرار می گيرند. آراستگي زن نيز 

براي مردان بسيار مهم است. 
تفاوت هایي که در باال مطرح شد، تعدادي از تفاوت هاي شایع ميان زنان و 
مردان است. این تفاوت ها بدین معني نيست که یکي بد و دیگري خوب 
است . بلکه فقط به منزله یک تفاوت است و هر کدام از این تفاوت ها داراي 
نقاط قوت و نقاط ضعفي است. نکته دیگري که باید به آن توجه کرد این 
است که این تفاوت ها صد درصد و مطلق نيست. به طور مثال گاهي بعضي 
از مردان بسيار عاطفي هستند و یا بعضی از زنان تمایل زیادی به توصيف 

وقایع روزانه ندارند. مطالب باال را باید به طور نسبي در نظر گرفت.

نتیجهگیری
از مقایسه خصوصيات و ویژگی های زنان و مردان، می توان نتيجه گرفت، 
زنان و مردان، مکمل یکدیگر هستند؛ ویژگی مردان، کمبودهای زنان 
اگر  بنابراین  می کند.  تکميل  را  مردان  کمبودهای  زنان،  ویژگی های  و 
با یکدیگر هماهنگ شوند، مسایل و مشکالت منطقی تر، عاقالنه تر و 
اصولی تر برطرف می شوند. وقتی زن و مرد تفاوت های یکدیگر را بدانند 
و آنها را بپذیرند، ارتباط قوی و موثری بين آنان برقرار می شود و عشق 
شکوفایی پيدا می کند. بنابراین، آگاهی از ویژگی های رفتاری زنان و 
مردان، در بهبود روابط همسران و ایجاد آرامش بيشتر و تنش کمتر، 

منابع 

. ت و رث ی  ربا را  گی  ند ز هن   ، هید بخوا گی  ند ز ی  ربا را  ت  و رث ری یبو آ د  لر
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