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چکیده
پژوهشهای مختلف روانشناسی از آغاز تاکنون بیانگر وجود تفاوتهای ارتباطی و درک معنای پیام
بین زنان و مردان بوده ا ست .برخی از زمینههای تفاوت عبارتند از :هوش و ا ستعداد ،ر شد و ق ضاوت
اخالقی ،جنسیت ،عزت نفس ،سبکهای مقابله و سبکهای ارتباطی .هدف از این پژوهش بررسی نقش
جن سیت در درک معنای پیام در فرایند ارتباطات ا ست .در ب سیاری مواقع ،تفاوتهای آ شکار و پنهان
م شخ صی در ارتباطات مردان و زنان وجود دارد .زنان ن سبت به عالئم کالمی و غیرکالمی ح سا سیت
بی شتری دارند و برای آنها ارزش بی شتری قائلاند ،در حالی که مردان برای برنامهریزیهای راهبردی و
فعالیت بر ا ساس ت صمیمگیریها ارزش بی شتری قائل شده و ن سبت به آنها ح سا سیت بی شتری دارند.
زنان بیشتتتر احتما دارد که تأثیرات یک پیام بحثانگیز را تعدیل کنند و یا ستتالایتی بپرستتند تا یک
گفتگو ادامه یابد .مردان در موقعیتهای تنشزا به تنهایی و انزوا پناه میبرند و سعی میکنند که شدیداً
کار کنند در حالی که زنان در این شتترای همراهی دوستتتانشتتان را طلب کرده و آشتتکارا نگرانیها و
اح سا سات شان را با آنان در میان میگذارند .زنان از لحاظ فهم و درک ن شانههای غیرکالمی نیز دارای
مزیتهای مهمی ه ستند ،در واقع آنها هم از نظر فر ستادن و هم تعبیر و تف سیر این ن شانهها بهتر از
مردان ه ستند .نخ ست ،اینکه زنان بهتر میتوانند عالئمی را در مورد اح سا سات و واکنشهای خود از
طریق بیانگرهای چهرهای ،زبان بدن و دیگر قرینههای کالمی انتقا دهند .دوم اینکه آنها بهتر قادرند
پیامهای غیرکالمی دیگران را رمزگشتتایی کنند .این مهارتها به آنها مزیت مهمی میدهد؛ چون آنها
بهتر از مردان میتوانند پیامهای خود را بفر ستند و بهتر میتوانند پیامهای غیرکالمی ار سا شده را
درک کنند و این به آنها کمک میکند تا بهتر پیشبینی کنند که افراد چگونه عمل خواهند کرد .یک
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ا ستثنای مهم بر این قاعده این ا ست که زنان بی شتر از مردان تمایل دارند تا پیامهای فریبنده را در ست
پنداشته و کمتر از مردان در تمیز دادن پیامهای نادرست از درست موفقاند .همچنین نتایج نشان داده،
که زنان در مقایسه با مردان سطوح بایتری از همدلی را نشان میدهند.

کلید واژهها :جنسیت ،درک پیام ،ارتباطات
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مقدمه:
ارتباط فرایندی استتتت که اشتتتخار از طریق انتقا عالیم پیام به تباد معینی مبادرت
میورزند .پیام عبارت ا ست از شکل عینی شده مفهوم ذهنی فر ستنده پیام .پیام ممکن ا ست
کالمی یا غیرکالمی باشتتد .پیام کالمی به صتتورت نوشتتتار یا گفتار میباشتتد و پیام غیرکالمی
عالئم ،اشارات و تصاویری هستند که برای ایجاد ارتباط به کار میروند .در بیانی دیگر پیامها به
صورت سمعی ،ب صری ،کتبی ،سمعی  -ب صری ،ب صری  -کتبی ،سمعی  -کتبی ،تق سیمبندی
شدهاند که فر ستنده پیام موظف ا ست برای فر ستادن پیام خود از یکی از فعالیتهای سخن
گفتن ،کاربرد وسیله مکانیکی برای ارسا پیام ،عمل ،تحریر و نوشتن یا ترکیبی از این فعالیتها
متناستتب با پیامی که میخواهد بفرستتتد استتتفاده کند و گیرنده پیام نیز موظف استتت جهت
دریافت گوش دادن ،مشاهده ،خواندن یا ترکیبی از این فعالیتها متناسب با پیام فرستاده شده
استتتفاده کند .در تقستتیمبندی دیگر راههای شتتناخته شتتده در ایجاد ارتباط ،ارتباطات گفتاری،
نوشتتتاری و غیرگفتاری هستتتند .عیب ارتباطات گفتاری این استتت که پیام از چندین نفر عبور
میکند .هر قدر تعداد افرادی که پیام از آنها عبور میکند بیشتتتتر باشتتتد احتما تحریف پیام
بیشتر است .هر فرد پیامی را که دریافت میکند از دید خود تفسیر میکند و پس از آن که پیام
به نفر آخر رسید محتوای آن کامالً تحریف شده است .پیام نوشتاری بر پیام گفتاری ارجح است،
زیرا هر گاه کسی بخواهد مطلبی را بنویسد دقت بیشتری به عمل میآورد و پیام دهنده مجبور
استتت فرفتر بیندیشتتد .بنابراین پیامهای نوشتتتاری پشتتتوانه منطقی قویتری دارند و رستتاتر و
رو شنترمیبا شند .عیب پیام نو شتاری هم در وقتگیر بودن آن ا ست و عیب دیگر آن بازخورد
ننمودن نتیجه و اینکه نمیتوان تضمین کرد که آیا پیام نوشتاری به دست فرد مورد نظر رسیده
و اینکه وی چگونه آن را تفستتیر کرده استتت .ولی در ارتباطات گفتاری میتوان از گیرنده پیام
خواستتت آنچه را دریافت کرده بازگو کند .توانایی برقراری ارتباط ،مهارتی استتاستتی برای انستتان
ا ست و همچون ب سیاری از مهارتها ،برخی از افراد در این زمینه ا ستعداد بی شتری ن سبت به
دیگران نشان میدهند (کوهستانی.)1383 ،
«رایزمن» ،از جامعهشتتناستتان بنام علوم ارتباطات ،از روزنه ارتباطات ،ستته دوره را در تاریخ
اجتماعی باز شنا سی میکند :دورة او  ،دورانی ا ست که در خال آن ،سنتها حاکم بر رفتار و
رواب انسانی هستند .او این دوران را موجد پیدایش انسانی میداند که در اصطالح خود « سنت
رهبر» میخواند .دورة دوم ،دورانی است که در آن ،با کاهش اهمیت سنتها در هستی اجتماعی
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مواجه میشتتویم .این کاهش موجب میشتتود همگنی در رفتار و عمل انستتانی کاهش یابد ،زیرا
همه از الگوهای یکستتان در حیات اجتماعی پیروی نمیکنند .در چنین شتترایطی ،به گمان این
دانشتتمند ،تاریخ شتتاهد پیدایش و ستتپس تکثر انستتانهایی خار استتت که وی «درون رهبر»
میخواند« .رایزمن» دوره ستتوم را دوران پیدایش انستتان «دگر رهبر» میداند .به عقیدة او ،این
دوران در تاریخ بشتتر به عنوان دورانی ثبت خواهد شتتد که در آن دیگران (صتتاحبان وستتایل
ارتباطی) الگوی حیات اجتماعی را می سازند ( ساروخانی .)1381 ،مهارتهای ارتباط را میتوان
م شتمل بر مهارتهای فرعی متفاوتی دان ست .توانایی گوش دادن فعاینه ،به عنوان یک مهارت
ا سا سی در رواب بینفردی مورد توجه قرار گرفته ا ست .کنتر عواطف به عنوان مقولة دیگری
از مهارت های ارتباطی ،نقش مهمی در برقراری ،تداوم و ستتتالمت رواب اجتماعی ایفا میکند.
توانایی دریافت و ارستتتا پیامهای واضتتتح ارتباطی ،به عنوان یکی دیگر از مقولههای مربوط به
مهارتهای ارتباطی ،مورد توجه قرار گرفته استتت .نه تنها دریافت و ارستتا پیام به معنای عام،
بلکه توانایی کشتتتف معنای حقیقی پیام های کالمی و غیرکالمی در ارتباط اجتماعی نیز حائز
اهمیت استتتت .عالوه بر آنچه مطرح شتتتد ،توانایی دفاق از عقاید و نظرهای خود و مقاومت بر
د ید گاه های منطقی و معقو خویش را میتوان از جم له مقو له هایی دانستتتت که در زمرة
مهارت های ارتباطی میگنجد .همچنین ،برخی عادت های ارتباطی خارّ افراد نیز وجود دارد
که برقراری ،تداوم و پایانبخشتتتی به ارتباط متقابل را تستتتهیل میکند و هر فرد بنا به فراخور
شتتتخصتتتیت و حتی فرهن خود ،میتواند دارای چنین عادتهایی باشتتتد .با توجه به اهمیت
مهارت های ارتباطی و نظر به اینکه در جامعة اطالعاتی هزاره ستتتوم ،برخورداری از مهارتهای
ارتباطی ،برای تمام افراد بهطور عام و جامعة علمی و آموزشی به طور خار حائز اهمیت است و
با توجه به درک و برداشتتتت متفاوت از معنای پیام در ارتباطات ،پژوهش حاضتتتر با این هدف
انجام شده که نقش جنسیت را درک و دریافت معنای پیام در ارتباطات بررسی کند.
 عوامل موثر در درک معنای پیام ارتباطات و ایجاد ارتباط:در فرهن لغات وبستتتر ،ارتباط ( ،)Communicationعمل بخشتتیدن ،انتقا دادن ،آگاه
ساختن ،مکالمه و مراوده داشتن استفاده شده است .فرهن فارسی معین :رب دادن ،بستن ،بر
بستتتن ،بستتان چیزی با چیز دیگر ،بستتتگی ،پیوند ،پیوستتتگی و رابطه .فرهن آریانپور برای
 :Communicationارتباط ،خطوط و وستتتایل ارتباطی ،مبادله اطالعیه ،نقلوانتقا  ،مراوده،
اخبار ،مکاتبه ،سرایت ،راه  ،ابالغ .ارتباط عبارت ا ست از هر گونه تعاملی که شامل انتقا پیام
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با شد .وافه انگلی سی  ،Communicationمعاد «ارتباط» از وافهای در زبان یتین ،به معنی
مشترک یا عمومی مشتق می شود .ما در صدد هستیم که وجه اشتراکی بین خودمان و افرادی
که در صدد برقراری ارتباط با آنها ه ستیم ،بیابیم .هدف ارتباط ،ر سیدن به نتایج دلخواه ا ست
(اسدپور.)1391 ،
«دوروتی استتتمیت» یکی از نظریهپردازان زنمحور ،جنستتتیت را اصتتتلیترین مقوله تحلیل
اجتماعی به شمار میآورد .به نظر وی ،جن سیت به خوی شتن ،نهادها ،فرهن و سیا ست جامعه
ساختار میبخ شد .بر ا ساس نتایج بهد ست آمده ،گرایش به ارتباط در نزد زنان بی شتر از مردان
است .چنین امری بنا به نظر اسمیت ،میتواند ریشه در جامعهپذیری نقشهای جنسیتی در بین
زنان و مردان دا شته با شد .جامعهپذیری جن سیتی از خانواده شروق می شود و با عوامل دیگری
چون نظام آموزشتتی ،رستتانهها و گروه همستتاین بس ت مییابد .نحوة برخورد والدین با فرزندان
باعث میشتتود ویژگیهایی همچون پرخاشتتگری ،موفقیت ،رقابت ،اتکای به نفس و استتتقال ،
بی شتر از پ سرها مورد انتظار با شد .همچنین ،بی شتر به پ سرها تو صیه می شود برای احقاق حق
خود ای ستادگی کنند .در عوض ،از دختر انتظار میرود سازش کند ،صلحجو با شد ،اختالفها را
نه با جن و جدا  ،بلکه با صتتحبت حل و فصتتل کند ،مهربان و مراقبت کننده باشتتد .مردها با
هدف تو سعة مهارتها و ا ستعدادهای اقت صادی و رقابتی شان در محل کار تربیت می شوند .آنها
میآموزند که در مقابل سلطهجویی دیگران مقاومت کنند.
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شکل ( :)2الگوی ارتباطی میان افراد
جدول ( :)1عوامل موثر در ارتباطات بین افراد
نکات کلیدی
شکلی از ارتباطِ کالمی (لغات) یا غیر کالمی (زبان بدن ،تن صدا ،فرم بدن)

ابزارها
(وسیلهها)

تمایالتی که ما را در تخصیص معنا به پیامی که ارسال میکنیم ،راهنمایی
میکنند .سرچشمههای ما باعث میشوند که وقتی پیامی را میگوییم یا

سرچشمهها

مینویسیم آن را به نحوی خاص رمزگذاری کنیم.
تمایالتی که ما را در تخصیص معنا به پیامی که دریافت کردهایم راهنمایی
میکنند .فیلترهای ما باعث میشوند که وقتی پیامی را میخوانیم یا میشنویم یا
میبینیم آن را به نحوی خاص رمزگشایی کنیم.

فیلترها
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باورهای عمیقی که درباره اینکه هر چیز چگونه باید باشد و چه چیز خوب
است و چه چیز بد داریم.
گذشته شخصی ما که از خانواده ،جنسیت ،قومیت ،شغل ،سفر و تحصیالت
نشأت گرفته است ،به آنچه که میگوییم و میشنویم معنا میدهد.

ارزشها
تجارب

روانشناسی ما در زمینه ایجاد معنا متفاوت عمل میکند .مثالً برخی از ما از
طریق جزییات معنی ایجاد میکنیم .ما جزییلت زیادی در پیاممان میدهیم و
انتظار داریم پیام سایرین هم اینگونه باشد .اما برخی دیگر از الگوهای کلی

شخصیت

معنای مشترک و به طبع آن پیام میسازند.
نقشهایی که شما در موقعیتهای مختلف اجتماعی میپذیرید مثالً رییس،
شهردار ،معلم ،پدر و مادر یا شهروندی با دغدغه .مردم پیامی درباره آموزش
را بسته به اینکه در چه نقشی  -مثالً در نقش آموزگار یا پدر و مادر یا عضو

نقشها

هیت مدیره مدرسه یا مالیات دهنده  -گوش کنند ،متوجه تفاوت میشوند.

 موانع موجود بر سر راه ارتباطات اثربخشدر م سیر ارتباطات اثربخش موانعی موجود ا ست که مدیریت با شناخت و آگاهی دا شتن از
آنها میتواند در دنیای واقعی آنها را شتتناستتایی کرده و به شتتیوه صتتحیح جهت ایجاد پویایی
درارتباطات عمل کرده و تنشزدایی کند.
 از صافی گذراندن :در صورتی که اطالعات هنگام طی مراحل توس افراد مختلف از صافیگذرانده و دستتکاری میشتوند ،احتما این که در پایان مستیر آن اطالعات برای گیرنده نهایی
استتتتتتتتت.
زیتتتتتتاد
بتتتتتتاشتتتتتتتتد
شتتتتتتتتده
تتتتتتتحتتتتتتریتتتتتتف
 ویژگی های شتتتخصتتتی :ما واقعیت را نمیبینیم زیرا چیزهایی را که میبینیم از دیدگاه خودتفسیر کرده و واقعیت مینامیم.
 جنستتتیت :زنان و مردان به دییل مختلف باید بین خود ارتباط گفتاری برقرار کنند وتحقیقات ن شان داده که مردان با زبانی صحبت میکنند و مطالبی را می شنوند که درباره مقام
ستتازمانی و استتتقال در کار باشتتد و زنان با زبانی صتتحبت میکنند و مطالبی را میشتتنوند که
درباره رواب و صمیمت میباشد البته این امر نسبی است ولی باید آن را مدنظر داشت.
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 عواطف :نوق احستتتاس گیرنده پیام هنگام گرفتن پیام بر تفستتتیری که او از محتوای پیاممیکند اثر میگذارد .احساسات شدید مثل اندوه و یا خوشحالی بیش از حد شبکه ارتباطی مالثر
را خدشهدار میکند .در این شرای فرد نمیتواند بخردانه و معقو عمل کند و نوق قضاوت او بر
پایه عاطفه و احستتاستتات استتت .زبان کالم برای افراد مختلف معانی مختلف دارد .ستتن ،میزان
تح صیالت و زمینه فرهنگی سه متغیر م شخ صی ه ستند که کلمهها ،معانی و مفاهیمی که ما
برای این کلمات قائلیم را تحت تأثیر قرار میدهند .در صورتی که میدان ستیم هر یک از ما چه
برداشتهایی از کلمات داریم مشکالت ارتباطی به پایینترین حد خود میرسید.
 ادراک :هر فرد حوادث را برحستتب زمینه فرهنگی ،اجتماعی و روانی مختب به خود درکمیکند .ادراک فرد از یک پدیده ممکن استتتت با ماهیت واقعی آن متفاوت باشتتتد ،از طرفی هر
پدیده واحد ممکن استتت به وستتیله افراد مختلف به صتتور گوناگون درک شتتود .همچنین فهم و
درک یک پدیده واحد میتواند از راهها و طریقه های مختلفی انجام گیرد .ادراک فرد با نیازهای
شخصی رابطه نزدیک دارد و به طور کلی امری است فردی و منحصر به فرد که نمایانگر تمام یا
قستتمتی از موقعیت آن گونه که فرد میبیند میباشتتد .ادراک اجتماعی تحت نفوذ عواملی چون
تعمیم گروهی ،تعمیم فردی ،یکستتان بینی و انتظار و توقع استتت و باید مراقب باشتتیم که این
گونه عوامل ادراک ما را تحت تأثیر قرار ندهند .پارازیت و جمالت بیستتر و ته در ارتباطات مانع
پویایی رواب میشتتود .شتتایعه یکی دیگر از عواملی استتت که در ستتازمان ایجاد تنش میکند.
شتتایعه پیامی استتت که در بین مردم روا مییابد .ولی واقعیتها آن را تأیید نمیکنند .شتتایعه
زمانی روا مییابد که مردم م شتاق خبر با شند ولی نتوانند آن را از منبعی موثق دریافت کنند.
راههای کاهش شایعه در سازمان عبارتاند از اطالق رسانی ،برگزاری جلسات حضوری و گفت و
شنود ،استقرار نظام پیشنهادها در سازمان ،توجه ملموس به امنیت خاطر شغلی کارکنان ،تلفیق
سازمان رسمی و غیر رسمی ،خنثی کردن شایعه و آموزشهای اخالقی .زبان نیز ممکن است به
مانعی بر سر راه ارتباطات تبدیل شود .مدیر باید ساختار پیام را به گونهای در آورد که رو شن و
واضح باشد .همچنین کلمات باید با دقت انتخاب شوند و زبان در خور فهم شخب گیرنده باشد.
گوش دادن میتواند ارتباطات را بهبود داده و تنشها را بکاهد .گوش دادن شنیدن نیست .گوش
دادن یعنی به صورت فعا به دنبا معنی و مق صود گ شتن در حالی که شنیدن یک اقدام غیر
فعا استتت .هر گاه مدیر به کستتی گوش میدهد مغز او نیز در حا تجزیه و تحلیل و مصتترف
انرفی است .در صورتی که در مورد مسئلهای آشفته و دچار احساسات شویم نمیتوانیم پیامها
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را به شکل صحیح دریافت و ار سا کنیم .بهترین راه این ا ست که چنانچه دچار اح سا سات
شدیم اندکی تأمل نماییم و صبر کنیم تا به وضع عادی برگردیم.
 تفاوت و شباهت بین زن و مرد در درک معنای در ارتباطات:.زنها با دور هم جمع شدن و صحبت کردن ،بسیاری از نگرانیها ،استرسها و ناراحتیهای
خود را تعدیل وتخلیه میکنند .تمایل به ارتباطات اجتماعی و حرف زدن در زنان بیشتتتتر از
مردان ا ست .به همین دلیل چنانچه درک و آگاهی زن و مرد ،ن سبت به این خ صو صیت ضعیف
با شد ،مطمئناً آنان را دچار سوء تفاهمات جدی در زندگی م شترک خواهد کرد .مطالعات ن شان
میدهد که توانایی کالمی زنان و یا مهارت در به کارگیری زبان ،بیش از مردان استتتت .دختران
جوان تا حدودی پرحرف تر از پسران هستند .در کل ،زنان در شرای مشابه تح صیلی ،تربیتی و
فرهنگی خود بهتر و از نظر گرامری صحیحتر حرف میزنند .مردها معمویً وارد جزئیات و نکات
ظریف نمیشوند ،در حالی که زنها به عمق مسائل و اجزاء ریز در ارتباطات و دیگر موارد ،توجه
زیادی دارند .معمویً این خصوصیات زن و مرد ،موجب میشود زن تصور کند مرد درباره بسیاری
از مستائل بیدقت و بدون توجه استت و مرد نیز همسترش را فردی حستاس و ریزبین بداند که
همی شه ذهن خود را برای موارد و م سائل پیش پا افتاده و کم اهمیت ،درگیر و م شغو میکند.
مردها بیش از زنها تحت تأثیر جذابیتهای جسمی و آراستگی طرف مقابل خود قرار میگیرند
که این نیز یکی دیگر از تفاوتهای مهم آنها ست .یکی دیگر از تفاوتهای عمده بین زن و مرد
در درک معانی ،عاطفیتر بودن زنان ا ست و این انتظاری ا ست که زنها ،از مردها نیز دارند .در
ستتتیستتتتم عصتتتبی خانمها و آقایان ،به طور مثا مغز آقایان حدود ده درصتتتد بزر تر از مغز
خانمها ست ،اما زنان دارای سلو های ع صبی فعا بی شتری در بخشهای خار مغز میبا شند.
ز نان معمویً دارای بخش کورپوس کولوستتتوم ( )corpus collusumبزر تری هستتتت ند
(کورپوس کولو سوم به گروهی از سلو های ع صبی گفته می شود که ارتباط میان دو نیم کره
مغز را یعنی نیم کره چپ و راست شکل میدهد) ،این باعث میشود که زنان در انتقا اطالعات
از یک نیمکره به نیمکره دیگر ستتریعتر باشتتند .یعنی میتوانند از نیمکره چپ مغز که بیشتتتر
فعالیتهای محاستتباتی و حرکتی را انجام میدهند ،به همان اندازه استتتفاده نمایند که از بخش
اح سا سی و ب صری نیمکره را ست ا ستفاده میکنند .اما آقایان معمویً تنها قادر به ا ستفاده از
نیمکره چپ مغز خود میباشند .زنها معمویً اشتیاق بیشتری به ساختن دارند تا به بردن ،زنان
معمویً مایل به دستتتیابی و حصتتو توافق هستتتند و مایلاند تا عقاید و نظریات دیگران را نیز
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بشتتنوند و بالعکس آقایان فکر میکنند اگر از دیگران راهنمایی بخواهند آنها بهعنوان یک رهبر
ضعیف که از دا شتن پا سخهای منا سب بیبهره ا ست ،شناخته می شوند .یکی از شگفتیهای
آفرینش ،وجود تفاوتها بین زنان و مردان ا ست .بیولوفی ستها و پژوه شگران ،پس از برر سی و
تحقیق های متعدد ،به این نتیجه دستتتت یافتند که رفتارهای ذهنی و فکری زنان و مردان در
پارهای از صفت های ا صلی به صورت ذاتی ،با هم فرق دا شته و تحت تأثیر جن سیت ،به گونهای
متفاوت از یکدیگر ،عمل میکنند.
* زنان بیش از مردان از روشهای اجتنابی مقابله از قبیل واکنش خصتتمانه ،فعلپذیری،
پری شانی و تفکرات آرزومندانه ا ستفاده میکنند .این یافتهها تا حدی میتواند منعکس کننده
این واقعیت با شد که زنان در مواجهه با عوامل تنشزای عینی و شناخته شده بی شتر از مقابله
اجتنابی و گاهی هم از مقابله گرایشی استفاده میکنند.
* تحقیقات نشتتان میدهند که زنها و مردها از روشهای متفاوتی برای نشتتان دادن گوش
کردن خود ا ستفاده میکنند .زنها در حین گوش دادن بی شتر سر تکان میدهند و از کلماتی
مانند آهان ،بله و ...استفاده میکنند و مقصودشان نیز از استفاده این کلمات این است که «دارم
به حرفهای شما گوش میدهم» .ولی مردها کمتر این حرکات را انجام میدهند و بیشتر زمانی
از این اصوات و کلمات استفاده میکنند که بخواهند توافق خود را اعالم نمایند.
* زنان تشریفات را دوست دارند.
* مردان کمتر تشریفاتی هستند.
* زنان ،رابطهگرا بوده و تمایل به تماشا و نظر دارند و استعداد بیشتری برای بینش و شهود
از خود نشان میدهند.
* مردان ،هدفگرا بوده و به عمل و آزمایش ،بی شتر تمایل ن شان داده و ا ستعداد بی شتری
برای ارائه دلیل و منطق دارند.
* زنان نفوذ همسران خود را راحتتر میپذیرند.
* مردان در مقابل نفوذ زنان از خود مقاومت نشان میدهند.
* ترس زنان بیشتر است تا خشمشان.
* مردان بیشتر از این که بترسند ،خشمگین میشوند.
* زنان تحمل بیشتری در برابر رنج بدنی نشان میدهند تا رنج روحی.
* مردان در برابر رنج روحی ،مقاومت بیشتری از خود نشان میدهند.
* زنان سعی دارند فرزندانشان ،همواره راضی و راحت باشند.
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* مردان ،فرزندانشان را برای استقال  ،مقابله با خطر و سختیها آماده میسازند.
* مادر ،همه فرزندان خود را به طور تقریبی یکسان دوست دارد؛ مهر و محبت او مشروط به
اطاعت و بروز استعداد نیست.
* پدران ،فرزندانی را که از آنان حرف شنوی دا شته و در امر تح صیل ،اجتماعی و حرفهاش
موفقتر باشند ،بیشتر دوست دارند.
* در چهره زنان ،هنگام گفت و گو حالتهای ترس ،خ شم ،تعجب ،آرامش ،ا ضطراب و لذت
به خوبی قابل رویت است.
* مردان در هنگام گوش دادن ،خونسرد بوده و چهرهشان دچار تغییرهای زیادی نمیشود.
* زنان هنگامی که اندیشتتتههای غمانگیز و ناراحت کنندهای دارند ،واکنشهای هیجانیتر و
احساسیتری را نسبت به مردان از خود بروز میدهند.
* مردان در برخورد با افکار غمانگیز و رویدادهای ناراحت کننده ،احستتتاسهای خود را بروز
نداده یا کمتر بروز میدهند.
* زنان در هنگام گفت و گو ،جروبحث و بگومگوهای مختلف ،مستتائل منطقی را با عواطف و
احستتتاستتتات خود در هم میآمیزند و از رفتارهای کالمی و غیرکالمی خود ،بیشتتتتر و قوی تر
استفاده میکنند.
* مردان در هنگام گفت و شتتنود ،جروبحث و بگومگوها ،بدون اینکه عواطف و احستتاستتات
خود را بروز دهند ،میتوانند خوی شتن دار با شند ،منطقی سخن بگویند و م ستقل از اح سا سات
خود عمل کنند.
* احساس موفقیت در زنان ،زمانی حاصل میشود که مورد تأیید و تصدیق قرار گیرند.
* مردان زمانی خود را موفق و باارزش میدانند که به هدفهایشان برسند و اعتماد به نفس
آنان زمانی بایست که در انجام کارها موفق عمل کرده و خود را ثابت کرده باشند.
* زنان شنونده خوبی هستند.
* مردان شنونده خوبی نیستند.
* بدون درخوا ست کمک ،اگر به خانمی پی شنهاد کمک شود ،او آن را عالمت مهر و محبت
دانسته و در اغلب موارد پذیرای آن میشود.
* در نظر یک مرد ،پیشتتتنهاد کمک به او ،به منزله این استتتت که قدرت انجام کاری که به
عهده گرفته استتت ،ندارد و او از این پیشتتنهاد ،آزرده شتتده و آن را نوعی توهین به خود تلقی
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مینماید .حتی ممکن ا ست به آن اعتراض کرده و خ شم خود را ن شان دهد ،چرا که مرد ت صور
میکند که خود میتواند از عهده کارهایش برآید.
* برای بی شتر زنان ،گفت و شنود و همدلی و سیله ارتباط عاطفی و اح سا سی ا ست و زن با
زبانش میخواهد با همسرش ارتباط برقرار کند.
* برای بیشتر آقایان ،گفتوگو وسیله ارتباط و تباد اطالعات به حساب میآید.
* زنان اندیشه استقرایی دارند و از جزء به کل میرسند؛ خواهان احساس و عاطفه بیشتری
هستتتند در تصتتمیمگیری مرددند؛ برای تصتتمیمگیری به اطالعات بیشتتتری نیاز دارند ،ولی به
آسانی اشتباههای خود را قبو میکنند.
* مردان با شتتیوه قیاستتی ،استتتدی میکنند و از کل به جزء میرستتند و خواهان اطالعات
بی شتری ه ستند ،سریعتر ت صمیم میگیرند و کمتر حا ضر می شوند به ا شتباههای خود اعتراف
کنند.
* زنان جزئینگر هستتتند ،ماهرانه متوجه آهن های ظریف صتتدا ،عالئم ظاهری ،حالتها و
تغییرهای چهره شتتتده و از این طریق به عالقهها ،اندیشتتتهها و روحیه طرف مقابل به خوبی و
سریع پی میبرند؛ راست و دروغ حرفهای طرف مقابل را به سرعت کشف میکنند.
* مردان کلینگر هستتتتند و به جزییات زیاد توجه نمیکنند .لذا تمایل ،احستتتاستتتات و
هیجانهای طرف مقابل را از چهرهاش به خوبی درک نمیکنند.
* در ب سیاری از موارد زنان و مردان با وجودی که از کلمات م شابه ا ستفاده میکنند ،ولی
حرف یکدیگر را نمیفهمند.
* زنها بی شتر از پیام به فراپیام اهمیت میدهند .در حالی که برای مردها خود پیام اهمیت
بیشتری دارد.
* زنان برای بیان احساسات به خود حق میدهند ،از انواق صفات عالی و مبالغهآمیز استفاده
کنند و احستتاستتات خود را غلیو جلوه دهند .زن محدودیتی در استتتفاده از لغات نمیبیند در
صورتی که مردان این کلمات را واقعی پنداشته و واکنش نامناسب نشان میدهند.
* زنان بیشتتتر از مردان ،هنگام گفتگو با همجنستتان خود به صتتورت آنان خیره میشتتوند.
زمانی که دو زن با یکدیگر صتتتحبت میکنند ،معمویً به چشتتتمان همدیگر نگاه میکنند ،اما
هنگامی که دو مرد با یکدیگر گفتگو میکنند ،هر یک به نقطهای چند ستتتانتیمتر بایی گوش
طرف مقابل نگاه میکنند.
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* زنان معمویً بیش از مردان لبخند میزنند .بررستتتیهای موجود ،فراوانی لبخند در زنان را
دو برابر مردان گزارش کرده ا ست پژوهشها ن شان میدهد که لبخند زنان الزاماً به معنای شاد
بودن و یا حالتهای عاطفی دوستانه آنها نیست.
 نتیجهگیریانستتان موجودی نیازمند استتت و برای ارضتتاء نیازهایش مجبور به برقراری ارتباط با دیگران
استتتت .زیرا دیگرانند که نیازهای ما را ارضتتتاء میکنند .یا به عبارتی دیگر ما از طریق ارتباط با
دیگران انتظارات ،افکار ،اح سا سات و هیجاناتمان را به دیگران انتقا میدهیم و انتظارات ،افکار،
احستتتاستتتات وهیجانات دیگران را درک میکنیم .این ارتباط صتتتورت نمیگیرد ،مگر اینکه
ازمهارتهای ارتباطی برخوردار باشیم.
از مقایستتته عکسالعمل های زنان و مردان از درک معانی در ارتباطات ،میتوان نتیجههای
زیر را به دست آورد:
 در قیاس بین ویژگیهای زنان و مردان ،نبایستتتی فکر کنیم که خصتتوصتتیات مردان ،ازخصوصیات زنان بهتر است و یا برعکس.
 زنان و مردان ،مکمل یکدیگر هستتتتند؛ ویژگی مردان ،کمبودهای زنان و ویژگیهای زنان،کمبود های مردان را تکم یل میک ند .به ع بارت دیگر ،هر کدام کمبود های دیگری را برطرف
میستتازند ،بنابراین اگر با یکدیگر هماهن شتتوند ،در بستتیاری از موارد ،مستتائل و مشتتکالت
منطقیتر ،عاقالنهتر و اصولیتر برطرف میگردند.
 نتتتته تنها ستتتتاختار مغز زنان و مردان با یکدیگر متفاوت میباشد ،بلکه مردان و زنان ازمغزشتتان بهطرز متفاوتی استتتفاده میکنند .در مغز زنان اتصتتایت و ارتباطات بیشتتتری بین دو
نیمکره چپ و راست وجود داشتتتته کتتته بتتته آنها این توانایی را میدهد تا از مهارت گفتاری
بهتری نسبت به مردان برخوردار باشند.
 وقتی زن و مرد تفاوت های یکدیگر را بدانند و آن ها را بپذیرند ،ارتباط قوی و موثری بینآنان برقرار میشود و عشق ،فرصت شکوفایی پیدا میکند .بنابراین ،آگاهی از ویژگیهای رفتاری
زنان و مردان ،در بهبود رواب مرد و زن و ایجاد آرامش بیشتر و تنش کمتر ،مالثر میباشد.
 زنان در برخورد با مسائل و مشکالت ،به جزئیات ،توجه بیشتری داشته و احساسیتر عملمیکنند ،ولی مردان در مقابله با مشکالت و مسائل ،کلی نگری کرده و منطقی تر عمل میکنند.
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 مردان موقعیتها و اوضاق را بطور کلی درک میکنند و تفکر کلی و جتامع دارند ،در حالیکه زنان موضعی میاندیشند و بروی جزئیات و نکات ظریف تمرکز میکنند.
 مردان صداهای گوشخراش ،دست دادن محکم و رن قرمز را ترجیح میدهند .مردان درحل مسائل فنی بهتر میباشند .زنان دارای گوش تیزتری میباشند و هنتتتتگام صحبت کردن از
وافههای بیشتتتری استتتفاده میکنند و در تکمیل و اتمام وظایف بهطور مستتتقل بهتر از مردان
میباشند.
 مردان ارتباطهای مکانیکی را بهتر درک میکنند و استعداد ریاضی بهتری نسبت به زنهادارند ،اما در کارهای دستی مخ صوصاً کارهایی که نیاز به چایکی انگشتان دارند خانمها بهترند
و چابکی انگ شتان زنان به آنها اجازه میدهد که ما شیننویس خوبی با شند .یکی از ویژگیهای
جالب زنان این استتت که میتوانند اطالعاتی را برای مدت کوتاهی در حافظه خود نگه دارند که
با هم هیچ ارتباطی ندارند و به خود آنها نیز مربوط نیست .بر پایه همین توانایی است که زنها
بهتر میتوانند به منشیگری و کارهای دفتری اشتغا داشته باشند.
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