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چرا اکثر افراد پسرها را در حال بازی با 

ماشین ها تصور میکنند و دخترها را در 

 حال بازی با عروسک ها؟



برای پاسخ دادن به این پرسش باید با مفاهیم 

 :زیر آشنا شوید
 

 هویت 

 خودانگاره و طرحواره 

 جنس و جنسیت 

 نقش های جنسیتی 

 هویت جنسیتی 





هویت مجموعه خصوصیات و مشخصاتی است 

 که فرد با استفاده از آنها خودش را تعریف می کند

این خصوصیات و مشخصات شامل چیزهایی 

از قبیل اسم فرد، کشوری که در آن زندگی می 

کند، شغل، میزان تحصیالت، عضویتش در 

گروه های مختلف اجتماعی یا مذهبی و غیره 

 می شود



هویت روی قسمت های مختلف زندگی ما تاثیر می 

از جمله روی شغلی که انتخاب می کنیم، .  گذارد

روی روابط ما با دیگران، روی اعتماد به نفس ما، 

روی انگیزه ها و اولویت بندی های ما در زندگی و 

همچنین جایگاه ما را در اجتماع برای خودمان . غیره

 و دیگران مشخص می کند



خصوصیات و ویژگی هایی که افراد :  هویت نسبی است
 .برای تعریف هویتشان استفاده می کنند متفاوت است

 

هویت تحت تاثیر مقایسه : هویت وابسته به محیط است
هایی است که فرد بین خود و دیگران از نظر شباهت 

همچنین تحت . ها و تفاوت های بینشان انجام می دهد
تاثیر الگوهایی است که در اطرافش مشاهده می کند و 

 .تجربه هایی که به دست می آورد



.  خودانگاره در پاسخ به سوال من کیستم شکل می گیرد

تصویری ذهنی که هر فردی از شخصیت خودش، 

.دیدگاهش، توانایی هایش، نقاط ضعف و قوتش دارد  

 

قالب های فکری که از طریق آنها دنیا را : طرحواره ها

نگاه می کنیم و رفتارها، مسائل، و اتفاقاتی که در 

.اطراف ما رخ می دهند را درک و تفسیر می کنیم  

 

 



انواع مختلفی از هویت وجود دارند که اینجا به برخی از آنها اشاره 

:می کنیم  

مجموعه خصوصیاتی که مربوط به عضویت فرد : هویت اجتماعی

در سازمان ها و گروه های اجتماعی، و روابط فرد با دیگران می 

.شود  

مجموعه خصوصیاتی که باعث مشخص شدن تفاوت : هویت فردی

های فرد با دیگران می شوند، مانند اسم او، عالقه مندی هایش، 

.استعدادهایش و غیره  

 

...موضوع بحث ما هویت جنسیتی است   

 



جنس وابسته به خصوصیات فیزیولوژیک و بیولوژیک : جنس
بر “ مرد و زن”، و یا “پسر و دختر”فرد است، و واژه های 

 .جنس داللت دارند

 

مجموعه ای از صفات، رفتارها، ویژگی ها و : جنسیت
خصوصیاتی که از طرف اجتماع و فرهنگ به هر کدام از دو 

و یا “ دخترانه و پسرانه”واژه های . جنس نسبت داده می شوند
 .به جنسیت داللت دارند“ مردانه و زنانه”

 جنس و جنسیت

Sex & Gender 



جامعه و فرهنگ انتظارات : نقش های جنسیتی

متفاوتی از هر جنس دارد که براساس این انتظارات 

متفاوت نقش های متفاوتی را برای هر یک از دو 

جنس مرد و زن تعریف می کند، که به عنوان نقش 

. های جنسیتی شناخته می شوند  



هر موجودی از اشیاء گرفته تا حیوان و انسان،  

یک سری خصوصیات ذاتی دارد که  هویت و 

.عملکردش به آن خصوصیات وابسته است  

 

.این خصوصیات ثابت و غیر قابل تغییر هستند  



به عنوان مثال اگر حرکتی از یک جسم بی جان : اول، مکانیسم علت یابی

مشاهده شود، با توجه به اینکه بی جان بودن از جمله خصوصیات ذاتی 

آن جسم است، بنابراین حرکت باید توسط یک نیروی خارجی تولید شده 

.باشد  

اگر به واسطه یک سری خصوصیاتی، یک موجودی : دوم، پتانسیل ذاتی

متعلق یه یک گروه مشخصی باشد، انتظار می رود که سیر تکاملی 

مشابهی با دیگر اعضا آن گروه طی کند و اعضا گروه از پتانسیل های 

.مشابهی برخوردار باشند  



اگر حتی ظاهر یک موجودی تغییر کند، با : سوم، تغییرناپذیری

توجه به خصوصیات تغییرناپذیر ذاتی آن، هویت آن موجود 

.تغییری نمی کند  

 

اگر دو موجودی از خصوصیات مشابهی : چهارم، استنتاج قیاسی

برخوردار باشند، که آن خصوصیات از جمله خصوصیات ذاتی 

ثابت و غیر قابل تغییر باشند، احتماال آن دو موجود به یک گروه 

.تعلق دارند  



جامعه از روش های مختلف سعی می کند آن فرد را مجبور کند 

مطابق با طرحواره ای که از جنس او در اذهان وجود دارد رفتار 

ممکن است اقدام به مسخره کردن، آزار دادن، توهین کردن، . بکند

کتک زدن، و در مواردی حتی قتل فردی بکند که مطابق با نقش های 

 جنسیتی که طبق طرحواره ها از او انتظار می رود رفتار نمی کند





: احساس و تجربه شخصی یک فرد درباره جنس خودش

یعنی تعریف ذهنی که خودش نسبت به مرد یا زن بودنش 

.دارد  



زمانی که فرد از جنس خودش و نقش های جنسیتی تعیین 

شده مطابق با آن جنس و یا فقط نقش های جنسیتی خودش 

 احساس نارضایتی می کند،

درمان می تواند شامل مشاوره روانشناسی، هورمون 

درمانی، عمل جراحی تغییر جنس، و مشاوره روانشناسی 

 .بعد از عمل جراحی باشد

 



در اکثر جوامع افراد تراجنسی و تراجنسیتی در معرض آزار 

این آزارها شامل توهین . و اذیت های مختلف قرار می گیرند

های کالمی تا ضرب و شتم و آسیب های جدی و حتی قتل می 

. شود  

به رسمیت شناخته نشدن جنس مورد انتخاب افراد تراجنسی 

.موجب ناراحتی زیادی برای این افراد می شود  
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