
 

شهر : مطالعه موردی)های جنسی بین زنان و مردان  جنسیت و تفاوت

 (تهران

 

  افسانه وارسته فرو  * خلیل میرزایی،  ندا عظیمی

 
 چکیده

های گوناگون و کنشگران و به ویژه تعریف آنها از جنسیت  رود افراد تحت تأثیر موقعیت در روابط جنسی انتظار می

از این . عولی متفاوت عمل کنند و این تفاوت تحت تأثیر عوامل گوناگون باشدخود و انتظارات من فاعلی و من مف

های جنسی  های جنسی بر کشش و رانش ها و محدودیت رو، پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش جنسیت و کشش

نان نفر از مردان و ز 044ی این پژوهش  ی مورد مطالعه پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و جامعه. انجام پذیرفت

سال هستند که با استفاده از شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند  1 تهرانی اعم از مجرد یا متاهل باالی 

استفاده  گویه 2 ی مشتمل بر  در این پژوهش از پرسشنامه پژوهشگر ساخته.ای جغرافیایی انتخاب گردیدند مرحله

و پایایی ابزار از طریق روش  47122به میزان  CVRکل شده است که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا با میانگین 

برای متغیر    471برای متغیر رفتار جنسی ،  47210برای متغیر پیش قدم شدن،  47222آلفای کرونباخ به میزان 

. برای متغیر عوامل عاطفی و سن محقق شده است 47221برای متغیر پذیرش جنسی و    472نگرش جنسی ، 

نتایج . تی مستقل و تحلیل واریانس استفاده گردید های ها از آزمون ا و تعیین تفاوت میان گروهه برای تحلیل داده

های جنسی تفاوت معنی  و رانش ها به دست آمده نشان داد که بین زنان و مردان در بروز و شکل گیری کشش

مل عاطفی و سن بر کشش و در اولویت بندی عوامل موثر مشخص شد که به ترتیب جنسیت، عوا. داری وجود دارد

 .ها نقش دارند و رانش

 های جنسی، رفتار جنسی ها و رانش جنسیت، کشش: کلمات کلیدی
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هاای جنسایتی و    تفاوت زنان و مردان در رفتار جنسی تا حد زیاادی از طریاق نقاش   مقدمه 

هاای نقاش جنسایتی،     طرحاواره . شود گذارد، تعیین می متغیرهای فرهنگی که بر آن تاثیر می

گیرد و زنان باه طاور نافعاال بارای سرنوشات جنسایتی        در دختران از سنین پایین شکل می

ای از باورهاای   هاای فرهنگای، مجموعاه    کلیشاه (. 10  خمساه،  )شوند  خود برنامه ریزی می

تشاکیل  . هاای ماردان و زناان اسات     مشترک فرهنگی درباره صفات شخصیتی و سایر ویژگی

هاای نقاش    طرحواره. های جنسیتی است کاربرد طرحوارههای جنسیتی بازتاب طبیعی  کلیشه

هاای مارتبط باا جنسایت اسات کاه زمیناه اصالی پاردازش           ای از تاداعی  جنسیتی مجموعه

ها در زمیناه رشاد و تحاول     پژوهش(.  81 بم، )دهد  اطالعات را بر اساس جنسیت نشان می

کااپالن  )ن تفااوت دارد  دهد که در واقع این فرایند در ماردان و زناا   تمایالت جنسی نشان می

رسد که مراحل رشد و تحاور جنسای را در    مردان و زنان در اصل به نظر می(.  82 و ساگر، 

کنناد  بارای ماردان تماایالت جنسای در       های مختلاف طای مای    نوجوانی و بزرگسالی با نظم

اماا در سانین میاان ساالی تاکیاد از احساساات       . های تناسلی اسات  نوجوانی معطوف به اندام

در زناان  . شاود  ها به ساوی کیفیات ارتبااط باا شاریگ زنادگی معطاوف مای         بوط به انداممر

های تناسالی نیسات و تاکیاد بیشاتر بار رابطاه        تمایالت جنسی در نوجوانی معطوف به اندام

گیارد و تاا    هاای جنسای بعادها در زناان شاکل مای       است و تمایالت جنسی در رابطه با اندام

از ایان رو، ایان پاژوهش باا هادف نقاش       (. 881 هاید، )سالگی کامل نیست  04- 4 سنین 

 .علل و عوامل آن انجام پذیرفت: های جنسی ها و محدودیت جنسیت و کشش

ی عملکارد و   ای از انتظارها و هنجارهای مرتبط با یا در خصاو  نحاوه   مجموعه  جنسیت

آنهاا از   در واقع، جنسیت به تمایز مردم بار اسااس جانس زیساتی    . رفتار مردان یا زنان است

این تمایز بر اساس محدودیتی است که از نظار اجتمااعی بارای افاراد     . شود همدیگر گفته می

بار ایان اسااس،    . شاود و ناه یاگ تماایز زیساتی شاناختی       ی جنسشان اعمال مای  به واسطه

) شاود  الگوهای کاری و شغلی، رفتار فردی، و پایگاه بر اساس جانس باه ماردم منتساب مای     

ای  هاای زیساتی و فیزیولاوییکی    باه ویژگای    بار عکاس، جانس   (.   0،   80  میرزایی، 

به ساخن دیگار، جنسایت    . کنند بندی می شود که افراد را به عنوان زن یا مرد طبقه اطالق می

هاایی داللات دارد کاه از نظار اجتمااعی بار سااخت         ، و نگارش  ها ها، رفتارها، فعالیت به نقش
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ایان انتظارهاا و   . گردناد  ماردان اعماال مای    ی مفروض بار زناان یاا    شوند و در یگ جامعه می

فرهنگای و حتای سیاسای حااکم بار       –هنجارها ثابت نیستند و به تناسب شرایط اجتمااعی  

 .توانند دچار تغییر شوندجامعه می

ی آن جنباه هاای کلیادی رشاد اجتمااعی را شاکل        جنس زیساتی و احساساات دربااره   

 XYبارای زناان     XXهاای   کروموزوم سازد که با جنس شکل زیستی انسان را می. دهند می

اماا، جنسایت   . شود های تناسلی درونی و بیرونی ختم می شود و به آلت برای مردان شروع می

گاردد و نشاان    به تجربه های مرد یاا زن باودن داللات دارد و از نظار اجتمااعی تعیاین مای       

و چاه  اندیشایم   ی خودماان بار حساب جانس کالبادیمان مای       دهد که چگونه ما دربااره  می

توانند تشاخیص دهناد کاه دختار      تا سه سالگی اکثر کودکان می. احساسی در آن مورد داریم

ی شخصای در   گیاری هویات جنسایتی و تجرباه     هستند یا پسر و ایان اولاین مرحلاه شاکل    

هاای تجریاه و اباراز     شامل شایوه   ی جنسی امیال و مساله. خصو  دختر یا پسر بودن است

هاای جنسای    ملکرد و امور جنسی است و شامل رفتارها و تجربهفرد به عنوان موجود دارای ع

اغلاب  . شاود  ها احساسات و باورهای جنسای او مای   ها و کشش ها اعم از رانش او و نیز گرایش

خورناد و در   فرهنگی باه هام گاره مای     –ی جنسی در قالب بافت اجتماعی  جنسیت و مساله

 .شوند هم تنیده می

خورد و بار حساب شارایط اجتمااعی      د بر چسب جنسیتی می، هر کسی از بدو تول بنابراین

فرهنگی حاکم بر آن جامعه، هنجارهاا و انتظارهاایی وجاود دارناد کاه الزم اسات از آنهاا         –

هاا   هاا و مجاازات   ها از یگ سو و تنبیه پیروی کند و در این راستا با نظامی از امتیازها و پاداش

شاوند،   نجارها و انتظارها نه تنهاا کنتارل مای   به سخن دیگر، این ه. از سوی دیگر مواجه است

بلکه با کمگ ابزارها و نهادهای اجتماعی گونااگون طای دوران اجتمااعی شادن درونای نیاز       

روابط و مسائل جنسی نیز از این قاعده مستثناء نیستند و تحت تأثیر شارایطی کاه   . شوند می

هاا و   فت کاه جنسایت و کشاش   توان گ یابند و از این رو می کند سازمان می جامعه تعیین می

های مجزا از هم نیساتند، بلکاه باه     ها و به طور کلی رفتار یا کنش جنسی نه تنها مقوله رانش

توان ادعاا کارد کاه جاوامعی کاه فارد در آنهاا زنادگی          اند و از این رو می شدت در هم تنیده

لکردهاا و  کنناد کاه چاه رفتارهاا، عم     شود از طریق فرهنگ تعیین می کند و اجتماعی می می

باورهای جنسی درست یا غلط هستند و به چه جنسی تعلاق دارناد و بناابراین از هار جانس      
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. ی خاود را داشاته باشاد    های منطبق با جنسیت تعیاین شاده   ها و رانش رود کشش انتظار می

توانند موجاب انادام    بایست پاک و عفیف باشند می کنند زنان می هایی که ادعا می ایدئولویی»

هاایی بار تحارک زناان و مشاارکت       ، و اعماال محادودیت   هاای شارافتی   ، قتل کنی جنسی

بایسات مرداناه باشاند     عقایدی بر ایان مبناا کاه ماردان مای     . اقتصادی یا سیاسی آنان شوند

،  هاا  در بسایاری از مکاان  . تواند به معنای انتظار خشونت جنسی باشد و ناه ممنوعیات آن   می

ناب، باشد، باید صد در صد دگر جانس گارا باشاد، و    برای این که فرد مردی مناسب یا زنی م

 ( ،   442 ، 0وجولی  ایکاراکان )«همراستا با تصورهای قالبی جنسیتی عمل کند

:  یاباد  های جنسی ارتبااط مای   ها و کشش و رانش های گوناگون با مساله جنسیت به صورت

هاا و   تارهاا، نگارش  ی رف توانناد در زمیناه   انتظارهای اجتماعی مرتبط با جنسیت کاه مای  (  

باورها، و احساسات جنسی تعیین کننده باشند و مشاخص نمایناد کاه از هار جانس انتظاار       

ایان انتظارهاای   . رود انجام چه کانش جنسای بار اسااس جانس زن یاا مارد بودنشاان مای         

دارناد   شوند که گااهی ماردان یاا زناان را وا مای      گیری هنجارهایی می اجتماعی موجب شکل

هاایی   ی داشته باشند که نه تنها باب میل آنها نیست، بلکه تان باه کانش   های ها و رانش کشش

توانند آسیب رساان باشاند، نظیار ازدواج اجبااری یاا تحمیلای یاا مشاارکت در          دهند که می

(  . گیاارد ای کااه بااه نااوعی تجاااوز ازدواجاای نااام ماای  کاانش یااا رفتااار جنساای ناخواسااته 

توانند در راساتای کنتارل هار دو جانس      های مرتبط با کنش یا عملکرد جنسی می ایدئولویی

ای شاوند کاه    به ویژه زنان و دختران عمل نمایند وآنها را وادار نمایند وارد رفتارهاای جنسای  

فرهنگای،   –هاای اجتمااعی    در بسایاری از بافات  .  به نوعی برایشان نامطلوب یا ناصواب است

اسات از آناان در برابار    شاوند کاه الزم    زنان به عنوان موجودات ضعیفی در نظار گرفتاه مای   

تواناد درراساتای    قدرت و قوت جنسی مردان محافظت شاود و بناابراین، ایان محافظات مای     

هاای جنسای انجاام     ها و راناش  تنظیم روابط جنسی از طریق ازدواج تحمیلی و کنترل کشش

ای  هاای جنسای   تواند تعیین کند کاه چاه کانش    فرهنگ مرد ساالر یا زن ساالر می(  . گیرد

هایی ناروا هستند و با توجه به این کاه بیشاتر جواماع از ناوعی فرهناگ مارد        ه کنشروا و چ

هاا و   تواند بر زناان و کشاش   ها می ها و محدودیت برند، بنابراین اعمال کنترل ساالرانه سود می
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ی عمال جنسای    ی ناوع و شایوه   تواند تعیین کننده اقتصاد می( 0. های آنان بیشتر باشد رانش

به ایان کاه باه صاورت الگاویی ماردان از نظار اقتصاادی توانمنادتر از زناان           باشد و با توجه 

هاای جنسای زناان را بیشاتر      توان اعمال کنترل و محدودیت بار کشاش و راناش    هستند، می

توانناد بار بهداشات و     هنجارهای جنسیتی مارتبط باا مساائل جنسای مای     ( 0.  انتظار داشت

هاای   ی کانش  و مردان ممکن اسات باه واساطه   سالمتی تأثیر بگذارند و از این رو گاهی زنان 

ی هنجارهاا و انتظارهاای اجتمااعی     جنسی معینی در معرض آسیب قرار گیرند، اما به واسطه

 .از خود واکنشی نشان ندهند

هاا و   ، باورها، عملکردهاا، و کشاش   توان انتظار داشت که رفتارها آنگونه که مالحظه شد می

فرهنگای و حتای    –راد کاه از نظار اجتمااعی    هاای جنسای باا توجاه باه جنسایت افا        رانش

ی ساختگی، مصانوعی، و ناخواساته    گردد تنظیم شود و به نوعی جنبه ایدئولوییکی تعیین می

داشته باشد، اما با این وجود در اثر تکرار به نوعی هنجار و درونی شود که افراد تصاور نمایناد   

رود و از این رو به نوعی دچاار خاود    که واقعیت وجودی آنها همانی است که از آنها انتظار می

تاوان انتظاار    ، هر چند می بنابراین. ی مسائل جنسی شوند سانسوری و خود تنظیمی در زمینه

هاای گونااگون و    تواند تحت تاأثیر موقعیات   چنین وضعی را داشت، با این حال این انتظار می

لی و من مفعاولی متفااوت   کنشگران و به ویژه تعریف آنها از جنسیت خود و انتظارات من فاع

بناابراین، در ایان پاژوهش ایان مسااله      . باشد و این تفاوت تحت تأثیر عوامل گونااگون باشاد  

هاای جنسای وجاود دارد و ایان      ای بین جنسیت و کشاش و راناش   مطرح است که چه رابطه

 .ها و عواملی قرار دارد گیرد و تحت تأثیر چه علت ارتباط چگونه شکل می

 پرسش های پژوهش

 های جنسی وجود دارد؟  ای بین جنسیت و کشش و رانش چه رابطه . 

 های جنسی چگونه شکل گرفته است؟ ها و رانش ی بین جنسیت و کشش رابطه . 

هاای جنسای    هاا و راناش   ی باین جنسایت و کشاش    ها یا عوامل موثر بر رابطاه  علت . 

 چیستند؟ 

جنسای چاه   هاای   هاا و راناش   ها یا عوامل موثر بر رابطه بین جنسیت و کشاش  علت .0

 هایی دارند؟  اولویت
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 پژوهش ةپیشین

نقاش طرحاواره هاای جنسای و     در پژوهشی با عناوان  ( 80  )مجتبایی، صابری و علیزاده 

واره جنسای، خارده    که بین طارح  به این نتایج دست یافتند تصویر بدنی بر کارکرد جنسی زنان

داری  معنای  ةرد جنسی رابطا محتاط با کارک -عاشقانه و خرده مقیاس خجالتی  -مقیاس پرشور 

رضاایت  . معناداری نادارد  ی راحت با کارکرد جنسی رابطه -وجود دارد، اما خرده مقیاس صریح 

 . داری دارد معنی ی بدنی نیز با کارکرد جنسی رابطه

باین   ی بررسی رابطهدر پژوهشی با عنوان (  8  )مهرابی زاده هنرمند، منصوری و جوانمرد 

باه ایان نتاایج     سان  ةسازگاری زوجی زنان با توجه به متغیر تعدیل کنندالگوی رفتار جنسی و 

و مؤلفه هاای  )زنان و سازگاری زوجی ( و مؤلفه های آن )بین سازگاری زوجی  دست یافتند که

یکای از مهام تارین عوامال در زنادگی       و همچناین . معنی داری وجود دارد  ةمردان رابط( آن 

است که تعیین کننده ترین عامل در سازگاری زوجاین و   ی رفتار جنسی زوجین زناشویی، نحوه

 .بهبود سالمت روان شان می باشد

بررسای  در پژوهشی باا عناوان   (  8  )حسن زاده، علوی مجد، صدیق، خداکرمی و هاشمی 

 ةدرصد از افاراد ساابق    0 به این نتایج دست یافتند که الگوی رفتارهای جنسی در زنان متاهل

عمول داشته و بین درخواست رفتارهای جنسی غیرمعمول از جانب همسر مقاربت از طریق غیرم

اکثریت افراد این گاروه در  . معنی داری وجود داشت ی و پاسخ زنان به این نوع درخواست رابطه

 . هر فعالیت جنسی بیش از یگ نوع رفتار جنسی غیرمعمول را تجربه نموده بودند

ی ارتباط میان رفتار جنسای و طرحاواره هاای    بررسدر پژوهشی با عنوان ( 10  )ای  خمسه

تفااوت معنای داری از    به این نتایج دسات یافتناد کاه    نقش جنسیتی زنان و مردان در خانواده

اماا در برخای از   . لحاظ نمره کلی در رفتاار جنسای باین دانشاجویان مارد و زن وجاود نادارد       

مسر تفااوت معنای داری   های اختصاصی تر مثل ارگاسم و احساس آزردگی و رنجش از ه زمینه

هاای   ها هم چنین حاکی از این اسات کاه طرحاواره    یافته. بین زنان و مردان دانشجو وجود دارد

 . بر رضایت مندی از رفتار جنسی تاثیر دارد( نه در مردان)نقش جنسیتی در زنان 

 در پژوهشی با عنوان لذت جنسی در میان مردان و زنان به این( 1 4 )  و ملوگین  بارنت

نتایج دست یافتند که افراد بی تجربه به طور پیوسته نسبت به رفتارهای جنسی نسبت به افاراد  
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کاه   های جنسیتی قابل توجه در این مطالعه، هنگامی علیرغم تفاوت. برند با تجربه کمتر لذت می

اند، اختالف نظار در میازان    های جنسی خا  مشغول فعالیت بوده به افرادی که قبال در فعالیت

باه طاور   ( باه طاور کلای   )لذت جنسای   .خورد لذت جنسی در میان مردان و زنان به چشم نمی

معناداری با سن، قومیت و وضعیت رابطه مرتبط بود  با این حال، ارتباط معنااداری باین میازان    

 .لذت جنسی و رضایت از رابطه یا طول رابطه وجود ندارد

 

 مبانی و چهارچوب نظری پژوهش

اره مرکز توجه، عالقه و کنجکاوی بشر بوده و تأثیر غیر قابل انکااری بار   تمایالت جنسی همو

از سوی دیگر، تفاوت (. 442 و همکاران،   سادوک)کیفیت زندگی فرد و شریگ جنسی او دارد 

های فرهنگی که  های جنسیتی و متغیر زنان و مردان در فتار جنسی تا حد زیادی از طریق نقش

ها، در سراسر جهان رفتاار   تمامی فرهنگ(. 10  خمسه، )شود  ین میگذارد، تعی بر آن تأثیر می

های فرهنگی مربوط به رفتار جنسی به  در مورد زنان ساختار. کنند جنسی را به نوعی کنترل می

در ماورد ماردان نیاز سااختارهای     . انجاماد  های فرهنگای مای   تنش بیشتر بین این رفتار کلیشه

ای انجام رفتار جنسی احساس فشار کنند و بار ایان بااور    فرهنگی باعث شده است که مردان بر

در واقاع زناان و   . ها باید با مهارت و خبرگای صاورت گیارد    باشند که رابطه جنسی در مورد آن

. دهناد  های جنسیتی شاکل مای   مردان، هویت جنسی و رفتار جنسی خود را در چارچوب نقش

 -م جنسایتی سااختاری اجتمااعی   نظاا . گیرد رفتار جنسی در متن یگ نظام جنسیتی شکل می

های فرهنگی آن چه را که رفتار جنسی بهنجار است برای زنان و ماردان   فرهنگی دارد و کلیشه

رسد که مراحل رشد  مردان و زنان در اصل به نظر می(. 440 ،  و انگر  کرافورد)کند  تعریف می

نناد  بارای ماردان    ک هاای مختلاف طای مای     و تحول جنسی را در نوجوانی و بزرگسالی با نظام 

اما در سنین میان سالی تاکید از . های تناسلی است تمایالت جنسی در نوجوانی معطوف به اندام

در زناان  . شاود  ها به سوی کیفیت ارتباط با شریگ زندگی معطوف می احساسات مربوط به اندام

رابطه اسات و  های تناسلی نیست و تأکید بیشتر بر  تمایالت جنسی در نوجوانی معطوف به اندام

  04-4 گیرد و تا سنین  های جنسی بعدها در زنان شکل می تمایالت جنسی در رابطه با اندام

                                                           
 
 Sadock 
 
 Crawford 
 
 Unger 
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 (.881 ،  هاید)سالگی کامل نیست 

انسان باید . شوند  هایشان تعیین می رفتارهای مالزم عالقه جنسی در انسان، با توجه به رفتار

تواند باا هرکسای کاه بخواهاد      عمل کند، او نمیجنس مخالف به گونه انتخابی  امر ارتباط با در

از سوی دیگار رهاایی انگیازه    (. کنند نوع خاصی مناسب با خود آمیزش می حیوانات با)درآمیزد 

هاای   جنسی، کشش مخالف و عوامل انتخاب یگ ماورد بارای نزدیکای جنسای، از ساوی نظاام      

طبیعای در حیواناات عمال    هاای   ها در مسیرهایی موازی نظم این نظام. شود فرهنگی تعیین می

شده تضمینی وجود داشاته   و باید مورد انتخاب موجود باشد و برای حفظ مورد انتخاب کنند می

باشد و باالتر از همه تابوهایی باشند که از دخالت پایدار میل جنسی در زنادگی عاادی جلاوگیر    

 (.80 ،   00  برانیسال ومالینوفسکی، )نمایند 

های  رفتار در گروه دهد که خوبی نشان می فعالیت جنسی بشر به های جنبه بررسی هر یگ از

محققانی چون فروید و بیچ بارها به نتایج تحقیق خود که دال بار تاأثیر    مختلف یکسان نیست و

های هیجانی نسبت به  و واکنش اند فراوان فرهنگ و یادگیری در رفتار جنسی است، اشاره نموده

 (.02 و  01 ،   24  کالین برگ، )کند  جنسی نیز کامالً فرق می مسائل

هاای   ها در رشد نقاش جنسایت و تفااوت    پردازان زیستی، بر نقش بسیار مهم هورمون نظریه

هاای فیزیکای و    پردازان معتقدند کاه تفااوت   واقع این دسته از نظریه در. کنند جنسی تأکید می

و ماذکر در سرتاسار زنادگی    های رفتاری متفاوتی را در افراد مؤنث  ها گرایش ترشحات هورمون

نمایند و بنابراین ترشحات زیاد آندروین و تستوسترون در افاراد ماذکر موجاب ایجااد      ایجاد می

گردد و از  ها می صفات شخصیتی خاصی ازجمله اطمینان به خود، آرزوهای شغلی فعالیت در آن

ها را قادر به  کند و آن های زنانه را ایجاد می سوی دیگر ترشح زیاد استروین و پرویسترون ویژگی

هاای   بااوجود اینکاه تاأثیر هورماون    (. 881 ،  دوور)نمایاد   تحمل بارداری و پرورش کودک می

هاای جنسایتی، نقاش     جنسی بر هویت جنسی بیش از تولد نیست، ولی ظااهراً در رشاد نقاش   

و سااز مردانگای اسات     تولاد زمیناه   رسد کاه آنادروین پایش از    به نظر می. کنند مؤثری ایفا می

تواند بر رفتار نقش جنسی اثر مردانه باودن یاا زناناه باودن داشاته باشاد تصاور         پرویسترون می

در  هاای جنسای را   هاای جنسای در ساطح هورماون پایش از تولاد، تفااوت        شود که تفاوت می

شود که آستانه جهت برخی  و باعث می آورد وجود می دهی بنیادهای های عصبی مغز به سازمان
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تر باشد و طبق این نظریه ساطح   رها و بعضی رفتارهای دیگر برای پسرها پایینرفتارها برای دخت

که برای برانگیختن رفتار ناوع   نحوی سازد  به باالیی از آندروین ها پیش از تولد مغز را مردانه می

تری نیاز است و بارای   بازی با اتومبیل و کامیون به محرک ضعیف: جنسی مردانه نظیر –یا نماد 

تر نیااز   عروسگ بازی به محرک قوی: جنسی زنانه نظیر –برانگیختن رفتار نوع یا نماد حرکت یا 

 (.21  گولومبورک و دیگران، )است 

اناد،   برخی از دانش پژوهان معتبر فمینیستی به زیست شناسی اجتمااعی عالقاه نشاان داده   

رد بررسای  است که این قضایه را ماو  (  81 ، 822 )مهمترین این دانش پژوهان آلیس روسی 

های اجتماعی بین مردان و زناان   ها بسیاری از تفاوت قرار داده است که ساختمان زیستی انسان

شناسی اجتماعی غالبا مخالفات   اما به طور کلی، واکنش فمیننیستی به زیست. کند را تعیین می

: پاردازیم  هاای تفااوت جنسایتی مای     در این قسمت به ساه دساته از نظریاه   . جویانه بوده است

ی وجاودی و   های مبتنای بار فلسافه    های نهادی و نظریه های ضرورت فمینیسم فرهنگی، نظریه

 .پدیده شناختی

هاای   فمینیسم فرهنگی معموال و نه منحصرا، به ترفیاع و ساتایش ارزش  . فمینیسم فرهنگی

بدین سان، این دیادگاه غالباا از   . های آن عالقه داشته است تفاوت زنان بیش از تبیین سرچشمه

های بین زنان و مردان از نظر زیست شناختی و طبیعای   اسخ دادن به این پرسش که آیا تفاوتپ

. اسات   اند، صرف نظر کرده گرایانه یا عمدتا از نظر اجتماعی ساخت یافته اند فرض ذات تولید شده

نظر ذات گرایانه در مورد تغییرناپذیر بودن تفاوت جنسیتی این است که جنسیت توسط جانس  

شود و جنس عواملی همچاون شخصایت، هاوش، قادرت بادنی و قابلیات الزم بارای         می تعیین

های مثبت آنچه را که باه عناوان    فمینیسم فرهنگی جنبه. .... کند ای را تعیین می رهبری جامعه

  881 دیگاان و هیال،   )ساتاید   شاود، مای   نامیاده مای  « شخصیت زناانگی »یا « زنانه ةخصیص»

،   84  بر گرفتاه از ریتازر و گاودمن،     881 برنتلی،  –یبروگ   لنگرمن و نا810 دانووان، 

کناد   هایش برای دگرگونی اجتماعی عنوان مای  ترین داللت فمینیسم فرهنگی در گسترده(.  02

هاای سانتی فرهناگ     های زنانه برای بودن و دانساتن ممکان اسات نسابت باه ذایقاه       که شیوه

 ةتری برای ایجاد یگ جامع بخش ، الگوی نشاطهای مردانه برای بودن و دانستن مردمحور و شیوه

 (. 02،   84  ریتزر و گودمن، )عادالنه به دست دهد 

های متفاوتی ناشای   های جنسیتی از نقش این نظریه معتقد است که تفاوت: های نهادی نقش

رساد یکای از    به نظر می. کنند های نهادی گوناگون ایفا می شود که زنان و مردان در وضعیت می
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امل تعیین کننده و مهم در مورد تفاوت، تقسیم کار جنسی باشد تقسیم کاری که زناان را باا   عو

کارکردهایی همچون همسر، مادر و کارگر خانوار و فضای خصوصی خانه و خانواده و بنابراین باه  

نقش زنان باه  . دهد ای پایدار از وقایع و تجارب بسیار متفاوت نسبت به مردان پیوند می مجموعه

وان مادران و همسران در تولید و بازتولید شخصیت و فرهناگ زناناه توساط نظریاه پاردازان      عن

، ریسمن و (821 )، چادورو ( 81 ،  81 )برنارد . ، جی( 81 )مختلفی همچون برگر و برگر 

اما بیشاتر جامعاه شناساان    . مورد تحلیل قرار گرفته است( 818 )جانسون . و ام( 880 )فری 

گار الگوهاایی بسایار ایساتا و جبرگرایاناه در نظار        های نهادی را ارائه بر نقش های مبتنی نظریه

ها در بازتولید جنسیت در قالاب عملکردهاای متنای و     ی انسان آنها بر کارهای فعاالنه. گیرند می

کنند، عملکردهایی که مصداق فرهنگی جنسیت در خالل آن  ی کنش متقابلی تاکید می پیوسته

هاا   این نظریه پردازان به جای آنکه با انسان. شوند حتی تغییر شکل داده می وضع، اجرا، تجربه و

« ی جنسیت محقق کننده»یگ شخصیت جنسیت یافته برخورد کنند، آنها را به عنوان  ةبه منزل

  880 ادر، اواناس و پاارکر،   )کنناد   های کنش متقابل زندگی روزمره توصیف مای  در همه گونه

   وسات و فنساتر   88   تاورن،  881   پارسارو، 888 تز و فریث،   کی444 کسلر و مگ کنا، 

 (.  02- 02،   84  برگرفته از ریتزر و گودمن،  812   وست و زیمرمن، 880 میکر، 

آن دساته از اندیشامندان فمینیساتی کاه باه      : هاای شاناختی   هاای وجاود و پدیاده    تحلیل

ی  هاای نظریاه   مایاه  نادگارترین درون پردازند، یکی از ما شناختی می های وجودی و پدیده تحلیل

باه حاشایه رانادن زناان باه عناوان دیگاری در یاگ فرهناگ          : اند فمینیستی را به وجود آورده

سایمون دوباووار و در    ةصورت بندی کالسیگ این درون مایه در تحلیل وجودشناسان. مردمحور

زمیناه انجاام    او بسته شد، اما هزاران کاار مهام دیگار در ایان    (802 /808 )کتاب جنس دوم 

، اورتگااا ( 81 ، 821 )، گااریفین (821 )، دالاای ( 88 )گرفتااه اساات، از جملااه بارتسااکی 

هاا در   ها، جهانی کاه انساان   ابر با این تبیینبر(. 444 )و ویلتون ( 812 )، دی اسمیت ( 44 )

مردان و با در نظر گارفتن آناان باه     ةآن ساکن هستند بر حسب نوعی فرهنگ ساخته و پرداخت

وان موجودات شناسا توسعه داده شده است  بدین معنا که ایان جهاان صارفا توساط ماردان      عن

هاای   این فرهنگ در بهترین حالت، تجربه و ادراک زنان را به قالب. نگریسته و تعریف شده است

تارین حالات، مفهاومی از زناان را      دهاد و در وحشاتناک   ای تقلیال مای   مفهومی بسیار حاشایه 

شاود،   و موجاودی شای شاده انگاشاته مای     « دیگاری » قالب آن به عنوان  آفریند که زن در می

تفااوت  . ... موجودی که نشانگر خصوصیاتی است که در نقطه مقابل مرد شناسا و عامل قرار دارد
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زنان با مردان تا حدی از ساخت بندی فرهنگی، که آنها را نادیده می گیرد و تا حادی از درونای   

های مهمی که در این جا وجود دارند ایان اسات    پرسش. شود میدر آنها ناشی « دیگریت»شدن 

دیگری رها سازند و این که آیا آنها در این رهاا  /توانند خودشان را از جایگاه شیء که آیا زنان می

ریتازر و  )توانناد باه شناسااگری متماایز دسات یابناد        سازی باید به شکل مردان درآیند یا مای 

 (.020- 02،   84  گودمن، 

ناابرابری جنسایتی را مشاخص     ةرون مایه ماهیت نظریاه پاردازی فمینیساتی درباار    چهارد

نخست این که مردان و زنان نه تنها به طور متفاوت بلکه همچنین به نحوی نابرابر در . سازند می

تر، زناان از مناابع ماادی، پایگااه اجتمااعی،       به بیانی دقیق. اند های اجتماعی قرار گرفته موقعیت

های خودشکوفایی کمتری نسبت به همان مردانی برخوردار هستند کاه جایگااه    قدرت و فرصت

اند  این جایگااه ممکان اسات مبتنای بار طبقاه، ناژاد، شاغل،          اجتماعی مشابهی را اشغال کرده

دوم آنگه ایان ناابرابری از   . قومیت، دین، تحصیالت، ملیت، یا هرگونه ترکیبی از این عوامل باشد

. های مهم زیستی یا شخصایتی باین زناان و ماردان     شود و نه از تفاوت سازمان جامعه ناشی می

را از هام   ها تفاوت طبیعی مهمی وجود نادارد کاه دو جانس    سوم این که گرچه تگ تگ انسان

ها با یگ نوع نیاز شدید به آزادی برای خودشکوفایی و با  ی انسان در حقیقت، همه. متمایز سازد

هاای   دهد تا خود را با قید و بنادها یاا فرصات    نوعی انعطاف پذیری بنیادی که به آنها امکان می

ت کاه  تاوان گفا   به این خااطر مای  . شوند شان تطبیق دهند، توصیف می های موجود در موقعیت

نابرابری جنسیتی وجود دارد که زنان در مقایسه باا ماردان از قادرت کمتاری بارای رفاع نیااز        

هاای ناابرابری فارض را بار ایان       چهاارم آن کاه هماه ی نظریاه    . شان برخوردارند خودشکوفایی

ها و سااختارهای اجتمااعی مسااوات گراتار،      گیرند که هم زنان و هم مردان در برابر موقعیت می

باه عباارت دیگار، آنهاا عناوان      . به راحتی و به طور طبیعی واکنش نشان خواهناد داد گمان  بی

 (.020-020،   84  ریتزر و گودمن، )پذیر است  کنند که تغییر این وضعیت امکان می

 –و اجتمااعی  ( جانس )هاای زیساتی، فیزیولاوییکی     در این پژوهش نیز، با تاکید بر نظریاه  

های جنسی پرداخته  ها و رانش نسی زنان و مردان در کششهای ج به تفاوت( جنسیت)فرهنگی 

 .شده است

 

 های پژوهش فرضیه

 .گذارد های جنسی اثر می جنسیت بر کشش و رانش
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 .ی چگونگی شکل گیری رابطه جنسی تفاوت وجود دارد بین زنان و مردان در زمینه

 .جود داردهای جنسی تفاوت و ها و رانش های سنی مختلف در زمینه ی کشش بین گروه

 .های جنسی تفاوت وجود دارد ها و رانش کشش ةها با شرایط عاطفی گوناگون در زمین بین گروه

های متفاوتی دارند و به صورت  های جنسی نقش ی کشش و رانش عوامل گوناگون در زمینه

 .شوند متفاوت اولویت بندی می

 

 روش شناسی

پردازد هایی میژوهش توصیفی به پدیدهپ".روش این پژوهش از نظر مسیر از نوع توصیفی است

بنابراین، . گیرددهند و در آن هیچ دستکاری آزمایشی صورت نمیکه به صورت طبیعی رخ می

شود که برای مشخص کردن، نمایش با الگو، یا پژوهش توصیفی شامل مجموعه فنونی می»

-دهند، به کار میهایی که به صورت طبیعی و بدون دستکاری آزمایشی رخ میتوصیف پدیده

بر ساختن فرضیه و آزمایش آن، تحلیل ... پژوهش توصیفی (. 20،   11  میرزایی، )« روند

،   11  میرزایی، )"روابط بین متغیرهای دستکاری شده و پرورندان قوانین کلی توجه دارد

20 .) 

که از نظر  آماری این پژوهش کلیه مردان و زنان تهرانی اعم از مجرد یا متاهل هستند ةجامع

 1 کنند و مبنای سنی آنان  جنسی را پیدا می ةقانونی و تعریف اجتماعی امکان ورود به رابط

سال براساس سطح  1 نفر از مردان و زنان باالی  10 تعداد . سالگی در نظر گرفته شده است

و به عنوان حجم نمونه انتخاب و آنگاه برای جبران ریزش % 80درصد و سطح اطمینان  0 دقت

نمونه  ةنفر افزایش داده شده و آنگاه با استفاده از شیو 044های احتمالی، این تعداد به  تورش

 .ای جغرافیایی پرسشنامه روی آنها اجرا گردید ای چند مرحله گیری تصادفی خوشه

پژوهشگر ساخته استفاده شده است که  ةاز پرسشنام ها در این پژوهش برای جمع آوری داده

، رفتار جنسی (گویه 8)پیش قدم شدن در رابطه جنسی  ی است که پنج مقولهگویه  2 شامل 

، علل و عوامل شکل گیری رابطه (گویه  )، پذیرش جنسی (گویه 2)، نگرش جنسی ( گویه 1)

  .سنجد را می( گویه  )جنسی 

ابزار برابر CVR میانگین کل . اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا مشخص شده است

 .به دست آمد 47122با 



 98                              (شهر تهران: مطالعه موردی)  و مردان جنسیت و تفاوت های جنسیتی بین زنان 

ها و میزان آلفای  پایایی ابزار از طریق روش آلفای کرونباخ مشخص شده است که مفهوم

 .اند محاسبه شده در جدول زیر آورده شده

 

 آلفا مفهوم

 47222 پیش قدم شدن

 47210 رفتار جنسی

   471 نگرش جنسی

   472 پذیرش جنسی

 47221 عوامل موثر

 

گیری تصادفی برای اطمینان از معرف بودن که  نمونه –های پارامتری  مونکه شرایط آز از آنجایی

ها  ها، و پیوسته بودن داده اسمیرنف محقق گردید، برابری واریانس-از طریق آزمون کلموگرف

ها از  مهیا بود، برای تعیین تفاوت بین یا میان گروه -( ای ها به شبه فاصله تبدیل داده)

 .حلیل واریانس استفاده گردیدتی مستقل  و ت های آزمون

 

 های پژوهش یافته

سال    سال و کوچکترین فرد  01سال است، بزرگترین فرد   70  میانگین سنی افراد 

درصد از افراد متاهل و  070 . درصد از افراد زن هستند 0271درصد از افراد مرد و   7 0. دارد

 72 0. درصد از افراد بیوه هستند  7 درصد از افراد مطلقه و   07درصد از افراد مجرد،  08

 072درصد فوق دیپلم و   27درصد لیسانس،   07 درصد از افراد تحصیالت فوق لیسانس، 

درصد از افراد   درصد از افراد کارمند،   2درصد از افراد شغل آزاد،  070 . درصد دکترا دارند

درصد افراد  1172. می باشند درصد بیکار یا خانه دار 8درصد استاد یا معلم و  70 مهندس، 

درصد افراد پایبند  270 . درصد از افراد سمت مدیریتی دارند  7  سمت سازمانی کارشناسی و 

ای نیستند، اما اخالق مدار  درصد اعالم کردند آدم دینی 00به اعتقادات و مسائل دینی هستند، 

آدم مذهبی نیستند و اعتقاد درصد اعالم کردند  0درصد مذهب را قبول ندارند و  70 نیستند، 

درصد از وضعیت   007درصد اعالم کردند از وضعیت اقتصادی خوب ،  8 . به چیزی ندارند
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درصد از   07درصد از وضعیت اقتصادی در حد ضعیف و  470 اقتصادی در حد متوسط، 

 .وضعیت اقتصادی خیلی ضعیف برخوردارند

 tای جنسی در این پژوهش از آزمون ه ی بین جنسیت و کشش و رانش برای بررسی رابطه

 :شوند آورده می  و   ی  ها شماره مستقل استفاده شد که نتایج آزمون در قالب جدول

 
 آمار گروه ها :8ه جدول شمار

 انحراف از میانگین انحراف معیار میانگین تعداد جنسیت 

 4/ 1   /04  0 /    8  زن های جنسی ها و رانش کشش

 28/4   / 08   /0  48  مرد

 

 های جنسی تفاوت میانگین نمرات زنان و مردان نسبت به کشش و رانش: 0جدول شماره 
تفاااوت   مستقل  tآزمون  آزمون لوِن  

میانگین 

 ها

تفاااوت 

انحراف 

 معیار
 

 F Sig t 
درجه 

 آزادی
Sig 

بروز 

و  ها کشش

های  رانش

 جنسی

برابااااری 

 ها واریانس
 2 / 0 444/4 10 /2  81 444/4 11 /   0 /4 

عاااااادم 

برابااااری 

 واریانس

  

24 /  21 / 81 444/4 11 /   0 /4 

 

عدم برابری  ةنشان دهند( 40/4سطح معنی داری کوچکتر  از )از آنجا که نتایج آزمون لون 

در جادول   tبناابر نتیجاه آزماون    . باشد باید از نتاایج ردیاف دوم اساتفاده شاود     ها می واریانس

تفااوت معنای داری وجاود    های جنسای   و رانش ها ان در بروز کششبین زنان و مرد  ی  شماره

هاای جنسای    هاا و راناش   گفت که جنسیت بر بروز کشاش % 88توان گفت با احتمال  دارد و می

 .نقش معنی داری دارد

ها و  کشش هبرای بررسی چگونگی شکل گیری رابطه بین زنان و مردان تفاوت آنان در زمین

   ههای شامار  مستقل استفاده شد که نتایج آزمون در قالب جدول tهای جنسی از آزمون  رانش

 :شوند آورده می  0و 
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 آمار گروه ها :9 ةجدول شمار
 

 میانگین تعداد جنسیت

انحراف 

 معیار

انحراف از 

 میانگین

های  و رانش ها کشش

 جنسی

 4/ 04 008/0 144/02  8  زن

 0/4 0 1/ 1   4/0  48  مرد

 
 های جنسی میانگین نمرات زنان و مردان نسبت به کشش و رانشتفاوت : 2جدول شماره 

تفااااوت  مستقل  tآزمون  آزمون لوِن  

میانگین 

 ها

تفاااوت 

انحراف 

 معیار
 

 F Sig t 
درجه 

 آزادی
Sig 

شکل گیری 

و  ها کشش

های  رانش

 جنسی

برابااااری 

 ها واریانس
 11/4 0 0/4 2 0/2  81/4 444/4 080/0 080/4 

عاااااادم 

برابااااری 

 یانسوار

  

212/4 000/ 82 444/4 080/0 08 /4 

 

براباری   هنشاان دهناد  ( 40/4ساطح معنای داری بزرگتار از    )از آنجا که نتایج آزماون لاوِن   

در  tبنابر نتیجه آزماون  . صورت باید از نتایج ردیف اول استفاده شود باشد، در این ها می واریانس

های جنسای تفااوت معنای     و رانش اه بین زنان و مردان در شکل گیری کشش 0 هجدول شمار

های  جنسیت در شکل گیری کشش و رانشگفت که % 88توان با احتمال  داری وجود دارد و می

 . جنسی نقش معنی داری دارد

هاای جنسای    ها و رانش ی بین جنسیت و کشش ها یا عوامل موثر بر رابطه برای بررسی علت

 :شود آورده می 0 هتایج در قالب جدول شماراز آزمون تحلیل واریانس عاملی استفاده شد که ن
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 موضوع اثر -های بین  آزمون:  2جدول شماره 

 منبع

مجموع مربعات نوع 

 سوم

درجه 

 آزادی

میانگین 

 F متوسط

سطح 

 معناداری

 444/4 0 /1 2 01 /0 1   8 120/0 مدل اصالح شده

نقاااش )متعامااال 

 (تعاملی
1 8/ 02     1 8/ 02   444/ 01  444/4 

عاماال عاااطفی در 

 رابطه جنسی
81 /8    81 /8    0/ 1 444/4 

عامااال سااان در  

 رابطه جنسی
410/1   410/1 0 0/    0/4 

 444/4 08/ 11  1 /01     1 /01  جنسیت

   244/0 81  02  / 44 خطا

    044 2 18  /444 کل

مجماااوع اصاااالح 

 شده
121/ 181  88 

   

R 1 47= تعدیل شده  ( مجذورR 02 47= یل شده تعد) 

 :نتایج زیر حاصل گردید 0 هاز جدول شمار

در سطح معنی داری  0  17 برابر با  Fو میزان   781 8عامل عاطفی با میانگین متوسط 

توان با  تاثیر معنی داری دارد و می های جنسی و رانش ها جنسی از نظر کشش هدر رابط  474

های  نش های جنسی نقش دارد و میان گروهعامل عاطفی در کشش و را گفت که % 88احتمال 

 .با شرایط عاطفی گوناگون در این زمینه تفاوت معنی داری وجود دارد

 ها جنسی از نظر کشش هدر رابط 0 70 برابر با  Fو میزان  17410عامل سن با میانگین متوسط 

و  اه عامل سن در کشش توان گفت که تاثیر معنی داری ندارد و نمی های جنسی و رانش

 .های جنسی نقش معنی داری دارد رانش

  474در سطح معنی داری    08711برابر با  Fو میزان  01 7 1 جنسیت با میانگین متوسط 

گفت که %  88توان با احتمال  تاثیر معنی داری دارد و می های جنسی و رانش ها در کشش

ای زنان و مردان در این ه های جنسی نقش دارد و میان گروه و رانش ها عامل جنسیت در کشش

 .زمینه تفاوت معنی داری وجود دارد
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های  ها و رانش بین جنسیت و کشش هها یا عوامل موثر بر رابط های علت برای بررسی اولویت

 1ی  جنسی از آزمون تحلیل واریانس عاملی استفاده شد که نتایج آزمون در قالب جدول شماره

 : شود آورده می

 
 موضوع اثر -های بین  ونآزم :2ی  جدول شماره

 منبع

مجموع مربعات نوع 

 سوم

درجه 

 آزادی

میانگین 

 F متوسط

سطح 

 معناداری

 444/4 1 /841 22  /04      0 /204 مدل اصالح شده

نقاااش )متعامااال 

 تعاملی
0 4/02200   0 4/02200  1 / 1 4 444/4 

عاماال عاااطفی در 

 رابطه جنسی
   /   1      /   1 18 /0  444/4 

مااال سااان در  عا

 رابطه جنسی
002/ 1    002/ 1    1/1 440/4 

 444/4 412/02  04 / 1     04 / 1  جنسیت

     /188 81    1  /104 خطا

    044 444/104001 کل

مجماااوع اصاااالح 

 شده
084/ 1 1   88 

   

R 8  47= تعدیل شده ( مجذورR  47= تعدیل شده   ) 

 . یدنتایج زیر حاصل گرد 1 هاز جدول شمار

در اولویت بندی   718 0برابر  Fو میزان      17   عامل عاطفی با میانگین متوسط 

عامل  گفت که% 88توان با احتمال  تاثیر معنی داری دارد و می های جنسی و رانش ها کشش

های جنسی نقش دارد و این عامل در اولویت بندی  و رانش ها های کشش عاطفی در اولویت

 .از نموده استجایگاه دوم را احر

و  ها بندی کشش  در اولویت  1  17برابر با  Fو میزان  7002 1 عامل سن با میانگین متوسط 

عامل سن در  گفت که% 88توان با احتمال  تاثیر معنی داری دارد و می های جنسی رانش

ا های جنسی نقش دارد و این عامل در اولویت بندی جایگاه سوم ر و رانش ها های کشش اولویت

 .احراز نموده است
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و  ها بندی کشش  در اولویت F 027412و میزان   1 7 04 جنسیت با میانگین متوسط 

عامل جنسیت در  گفت که% 88توان با احتمال  تاثیر معنی داری دارد و می های جنسی رانش

 های جنسی نقش دارد و این عامل در اولویت بندی جایگاه اول را و رانش ها بندی کشش اولویت

 .احراز نموده است

 

 بحث و نتیجه گیری

های این پژوهش حاکی از وجود تفاوت معنی دار هم از نظر آماری و هم از نظر واقعای   یافته

در خصاو  تبیاین ایان    . های جنسی بوده است ها و رانش ی کشش بین زنان و مردان در زمینه

 –های ینتیکای   ا را در قالبه توان عوامل مرتبط با جنس را دخیل دانست و تفاوت تفاوت هم می

محیطای   –های اجتماعی  ها را در قالب فیزیولوییکی دید و هم عوامل مرتبط با جنسیت و تفاوت

 .در نظر گرفت

جنس به طبقه بندی زیست شناختی و فیزیولاوییکی افاراد باه عناوان مارد و زن اطاالق       »

ها و کارکردهاای   ویژه اندامفیزیولوییکی به  –در واقع جنس خاصیت یا ویژگی  زیستی . شود می

هاا باه عناوان مارد یاا زن طبقاه بنادی         آن هتولید مثلی است که جانداران به واساط  –جنسی 

شاود   بنابراین، آنچه کاه در جانس زیساتی موجاب تماایز مارد و زن از یکادیگر مای        . شوند می

ییکی فیزیولاو  –هاای زیساتی    فرهنگی نیستند، بلکاه ویژگای   –های اجتماعی  ها یا نقش ویژگی

حاکی از این است که ( ، برخط18  ایرنا، )های علمی  بررسی(.   0 :80  میرزایی، )« هستند

 000های صورت گرفتاه روی   یگ سوم از ینوم مردان و زنان تفاوت اساسی با هم دارند و بررسی

هاای ماردان و زناان     ین در بادن  1124 دهاد کاه یاگ ساوم از      داوطلب زن و مرد نشان مای 

برخی از آنها تنها در بدن مردان و برخای دیگار تنهاا در    . دهند متفاوتی را انجام میهای  فعالیت

هاا   بررسای . های زنان و مردان متفاوت اسات  بدن زنان فعال هستند و میزان فعالیت آنها در بدن

های موجود در بدن زنان و مردان اثرات گوناگون جسمی و ذهنای   دهند که ین ینتیکی نشان می

 .های جنسی نیز موثر واقع شوند ها و رانش ذارند که این اثرها ممکن است در کششگ بر آنان می

ایان تماایز   . شاود  جنسیت به تمایز مردم براساس جنسیت زیستی آنها از همادیگر گفتاه مای   »

شود و  شان اعمال می جنسیت هبراساس محدودیتی است که از نظر اجتماعی برای افراد به واسط

و شاغلی، رفتاار فاردی، و پایگااه     بر ایان اسااس، الگوهاای کااری     . تیشناخ نه یگ تمایز زیست

شان به صورت  از بدو تولد، با کودکان براساس جنسیت. شود اساس جنس به مردم منتسب میبر

 «شاود   های اجتماعی خاصی در نظر گرفتاه مای   شود و برای هر جنس نقش متفاوت برخورد می
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تماایز   هان در رفتار جنسی نیز تا حد زیادی به واسطتفاوت زنان و مرد(.   0 :80  میرزایی، )

ای دارد  فرهنگی –های اجتماعی  گردد که خود این تمایز نیز ریشه جنسیتی بین آنان تعیین می

گردد و به مرور زمان تبدیل به واقعیت  ایدئولوییکی تعیین می –که بخشی از آن از نظر سیاسی 

. ه در خاود واقعای و هویات جنسایتی افاراد دارد     شود ریشا  شود که احساس می ای می سنگواره

های اجتماعی دیگر از دل کنش متقابل اجتمااعی برخاساته و باه     هویت جنسیتی مانند هویت»

هاای کانش پیوساته     بایستی متناسب با تغییر موقعیت[ و]شود  خودِ فرا موقعیتی فرد ملحق می

     :814 کی هیال،  )« رار داردهای تجربی ق زیرا خود همواره در معرض آزمون... تثبیت شود

 (.010 :84  رگرفته از ریتزر و گودمن، ب

توانناد قاالبی    از نظر سنتی و نظریه پردازان کالن نگر و کالسیگ رفتارهای جنسی نیز مای 

ایان دیادگاه   . خاصای قارار بگیرناد   زنانه داشته باشند و در دو سوی مخالف یگ طیف  –مردانه 

رهنگی شکل گرفته است که الگوهای رفتاری زنانه و مرداناه را  های مسلط رایج ف اساس کلیشهبر

مردانگای و   ههای جنسیتی دربار دهند که کلیشه ها نشان می پژوهش. از پیش تعیین کرده است

بنابراین، یگ (.  88 ،  و ویلیامز  برگن)اند  نود تغییر زیادی نکرده هتا ده  82 زنانگی از سال 

جنسی زناان  ( های ها و رانش کشش)ها وجود دارد که تمایالت  ی سنتی در اغلب فرهنگ کلیشه

های جنسی  ی انگیزش و مردان را تبیین می کند و آن این است که بین زنان و مردان در زمینه

های جنسی تفاوت وجود دارد و مردان معماوال در ایان زمیناه نقاش      و در نتیجه کشش و رانش

رسد تا حد زیادی به این رابطاه   عولی داشته و به نظر میفاعلی و آغازگر را دارند و زنان قالبی مف

اما روش شناسی مردمی این نوع ثباات را تاا حاد    . ای ندارند یا اقدام عملی در آن خصو  عالقه

 .گیرد کشد و آن را بیشتر موقعیت وابسته در نظر می زیادی به چالش می

ارهای زنانه و مردانه شناخته ها به عنوان رفت هر چند رفتارهای جنسی در بسیاری از فرهنگ

شاود، اماا باه نظار      شوند و انتظارهای فرهنگی نیز از هر جنس متفاوت ارزیابی مای  و متمایز می

با ایان  . هایی را در این زمینه به وجود آورده باشد رسد فرآیند مدرنیته و متمدن شدن تعدیل می

بارای نموناه،   . کنند کنترل می ها، در سراسر جهان رفتار جنسی را به نوعی حال، تمامی فرهنگ

هاای جسامانی رابطاه عالقمناد هساتند و       های فرهنگی بیشتر به جنباه  مردان براساس کلیشه

 –هاای ذهنای    تری نسبت به این نوع رابطه دارند، در حالی که نازد زناان جنباه    نگرش سطحی
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. دارناد تری است و زنان به احساسات عاشاقانه و دلبساتگی عااطفی توجاه بیشاتری       روانی قوی

دهند و  های چسمی را ترجیح می توان نتیجه گرفت که مردان در روابط جنسی لذت بنابراین می

هاایی را نیاز در دو جانس موجاب      هاا و نابساندگی   هاا، تانش   این قالب. های ذهنی را زنان لذت

در مورد زنان، ساختارهای فرهنگی مربوط به رفتار جنسی باه تانش بیشاتر باین ایان      . اند شده

در مورد مردان نیز ساختارهای فرهنگی باعث شده است . انجامد ای فرهنگی می های کلیشهرفتار

جنسای در   هکه مردان برای انجام رفتار جنسی احساس فشار کنند و بر این باور باشند که رابطا 

در واقع زنان و مردان، هویات جنسای و رفتاار    . ها باید با مهارت و خبرگی صورت گیرد مورد آن

رفتار جنسی در متن یاگ نظاام   . دهند های جنسیتی شکل می را در چارچوب نقشجنسی خود 

هاای   فرهنگای دارد و کلیشاه   –نظاام جنسایتی سااختاری اجتمااعی     . گیرد جنسیتی شکل می

کرافاورد و  )کناد   فرهنگی آن چه را که رفتار جنسی بهنجار است برای زنان و مردان تعریف می

ی صافات   ای از باورهاای مشاترک فرهنگای دربااره     موعاه های فرهنگی مج کلیشه(. 440 انگر، 

های جنسایتی بازتااب طبیعای     تشکیل کلیشه. های مردان و زنان است شخصیتی و سایر ویژگی

هاای   ای از تاداعی  های نقاش جنسایتی مجموعاه    طرحواره. های جنسیتی است کاربرد طرحواره

دهاد   اساس جنسیت نشان می ی اصلی پردازش اطالعات را بر مرتبط با جنسیت است که زمینه

اند کاه در خصاو     به عنوان نمونه، زنان در فرهنگ ایرانی اینگونه اجتماعی شده(.  81 ،  بم)

تمایالت و نیازهای جنسی خود نباید پیشگام شوند و یا صاحبت نمایناد و یاا ایان کاه در یاگ       

نظار آیناد و ایان     باه  "زن خوب"رابطه ی جنسی رضایت یا نارضایتی خود را ابراز دارند تا یگ 

ای که اگر زنی پیشگام در برقراری رابطه شود، باا   قالب حتی به مردان نیز القا شده است به گونه

 .های نا مناسب داغ زده شود نگاهی جنسیتی ممکن است با برچسب

رسد کاه مراحال رشاد و تحاول جنسای را در نوجاوانی و        مردان و زنان در اصل به نظر می

کنند  برای مردان تمایالت جنسی در نوجوانی معطوف باه   مختلف طی می های بزرگسالی با نظم

های جنسی باه   کید از احساسات مربوط به اندامأهای تناسلی است، اما در سنین میانسالی ت اندام

در زناان، تماایالت جنسای در نوجاوانی     . شود سوی کیفیت ارتباط با شریگ زندگی معطوف می

ست و تاکید بیشتر بر رابطه است و تمایالت جنسی در رابطاه باا   های تناسلی نی معطوف به اندام

هایاد،  )سالگی کامال نیسات    04-4 گیرد و تا سنین  های جنسی بعدها در زنان شکل می اندام

بررسی ارتباط میاان رفتاار جنسای و    "در پژوهش خود تحت عنوان ( 10  )ای  خمسه(. 881 
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دریافت کاه تفااوت معنای داری از نظار      "وادههای نقش جنسیتی زنان و مردان در خان طرحواره

هاای   ی کلی در رفتار جنسی بین دانشجویان مرد و زن وجود نادارد، اماا در برخای زمیناه     نمره

داری باین آناان    و رنجش از همسار تفااوت معنای    تر مثل ارگاسم و احساس آزردگی  اختصاصی

بر رضایتمندی از ( در مردان نه)های نقش جنسیتی در زنان  وجود دارد و در عین حال طرحواره

لاذت  "نیاز در پاژوهش خاود تحات عناوان      ( 1 4 )بارنت و ملاوگین  . رفتار جنسی تاثیر دارد

بارد و باه ایان نتیجاه      های جنس پی می به نقش تجربه در لذت "جنسی در میان مردان و زنان

برناد و در   ت میرسد که افراد کم تجربه نسبت به افراد با تجربه از رفتارهای جنسی کمتر لذ می

ی معنی دار بین سان، قومیات و وضاعیت رابطاه و      ی او حاکی از وجود رابطه عین حال مطالعه

 .لذت جنسی است

به طور کلی، آنچه که در این پژوهش نمایان است وجود تفاوت معنی دار بین زنان و مردان 

هاا و   ر خصاو  کشاش  و نیز میان افراد سنین مختلف به ویژه افراد با شرایط عاطفی گوناگون د

فرهنگی نسابت داد هام باه     –توان هم به عوامل اجتماعی  های جنسی است که آن را می رانش

 –هاای فیزیولاوییکی    گیرد و هم باه ویژگای   هایی که کنش جنسی تحت آنها انجام می موقعیت

در کناد و احتمااال    ها را تعادیل مای   رسد مدرنیته تفاوت زیست شناختی  با این حال، به نظر می

هاای جنسای کااهش خواهاد      ها و راناش  ی کشش های بین زنان و مردان در زمینه آینده تفاوت

اما، باید توجه داشات کاه   . یافت و احتماال جامعه به سوی روابط برابرنگرتری حرکت خواهد کرد

ایادئولوییکی اسات و    –فرهنگی تحت تاثیر شرایط سیاسای   –بخش مهمی از شرایط اجتماعی 

هاا و   هایی در آنها صورت نگیرد، شیوع و حاکمیت شرایط برابرنگرانه باا چاالش   دیلاحتماال تا تع

 .هایی مواجه خواهد شد دشواری
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