
 מינים של
 ז בין נשים וגברים

 אקטיביות, ביטחון עצמי, תוקפנות וישירות ואילו הנשים
 אופיינו על ידי עדינות, רגישות והבעת ביטחון(זיו ועמיתים,
 1972). הבדלים-אלה באפיון התקבלו מנבדקים ומנבדקות,
 בלומר נשים וגברים בישראל לא נבדלים בתפיסתם

 הסטראוטיפית את ההבדלים בין המינים.
 הגישה הראשונה שמציגה פיינס כהסבר להיווצרות
 הסטראוטיפים המיניים היא גישת הסכמות הקוגגיטיביות

 חברתיות. לפי גישה זו, לאדם סכמות שהן מעין מסננות
 המכוונות אותו לקלוט מידע מסוים, התואם את קטלוג
 הסכמה, ולהתעלם ממידע אחר. סכמות מין כוללות הערכות
 לגבי התנהגות כל אחד מהמינים. מחקרים שנעשו על ידי
 טיילור (Taylor & Falcone, 1982), חוקרת מתחום
 הפסיכולוגיה החברתית, הראו כי אנשים בעלי סכמות מין
 חזקות נוטים לארגן את המידע יותר על פי תפקידי מין מאשר

 אגדרוגיגים - אנשים שאינם מסווגים מינית.

 אז מה המסקגה שלי מהגישה הזו? לגבי הגשים מביניכם
 שסברו שאישה היא שכותבת את השורות האלה, הוכחתן!
 שעשרות שנות פמיניזם ירדו לטמיון, כי זהות מינית נשית
 מגובשת למעשה אומרת שהסטראוטיפים המיניים שלכן
 חזקים יותר. לנבי הנברים...ניחוח הטסטוסטרון עולה באפי,
 אם סברת שהכותבת היא אישה אין ספק שיצאת גבר... גבר

 ^1ועה. אז אם נסמוך על סכמות, ייתכן שנטעה.
 הגישה הבאה היא גישת התפקידים החברתיים. לפי גישה
 זו, סטראוטיפים מיגיים גוצרים מהתפקידים החברתיים!
 המוחזקים לרוב על ידי נשים וגברים. חלוקת התפקידים יוצרת
 ציפיות מתפקיד המין, מהנשים מצפים להתנהג באופן שיתופי
 וטיפולי ומהגברים - באופן ביצועי. אם אתרנם ״ביצועי״
 לענייננו, עניין התשוקה, הרי שמכתב רומנטי גודף ריח
 שושנים אינו מתאים לסטראוטיפ ה״ביצועי״, לפי גישה זו
 היינו מצפים מגבר למכתב קצר וישיר יותר (מהסוג שגורר
 ^זביעה על הטרדה מינית...). מוסיפה התאוריה וטוענת
 שהמינים מפתחים מיומנויות שונות בהתאם לתפקידים
 השונים שהם ממלאים, כך שבתהליך מעגלי, בילדותם מקבלים

 תשוקה
 הבדלים בתפיסת התש

 אושי טל

 נניח שהיו מונחים לפניכם שני מכתבים ובהם השורות הבאות
 מכתב ראשון:

, בל יומי מלא במחשבות ונ25ן— ״  אהבת ח
 וכמיהה למגעך. עצם המחשבה עלינו ביתד

 מציפה את גופי באושר ועונג..."
 מכתב שני:

 אגי רוצה אותך, אצלי או אצלך?"

 שני המכתבים מביעים את תשוקת הכותב לנמען, עחה
 נסו לנחש: איזה מהם כתב גבר ואיזה-אישה? בוודאי הייתם!
 מניחים שאישה כתבה את המכתב הראשון לאהובה ואילו
 גבר - את השני, אולי אף הרחקתם יותר ושיערתם שהמכתב
 הראשון נכתב על דף ורדרד מבושם קלות בכתב עגול ואילו
 המכתב השני נכתב, במקרה הטוב, על מפית נייר מוכתמת.
 תפיסה זו תואמת את הספרות המערבית ואת תעשיית!
 הקולנוע: האישה יושבת ליד חלונה, כותבת מכתבי אהבה
 לאהובה הרחוק ואילו הנבר נותן דרור ליצריו. הרי לא נוכל
 להעלות על דעתנו את ג׳יימם בונד, כסמל הגבריות, מטיל
 עצמו על פסי הרכבת, כמו אנה קארנינה. מתברר שנם אנו,
 בתחום מדעי ההתנהנות איננו פטורים מהשפעת סטראוטיפים
 מיניים. מדוע אנו, בעידן השואף לשוויון בין המינים, משייכים
 משפטי תשוקה מעודנים שכאלה דווקא לאישה ואת ביטויי
ינס בספרה  התשוקה הישירים יותר לגבר? איילה מלאךפי
 ״פסיכולוגיה של המיגים״ מציגה גישות תאורטיות המציעות

 הסברים להיווצרות אותם סטראוטיפים מיניים.

 תחילה נבחן מהם סטראוטיפים מיניים. לפי פייגס,
 סטראוטיפים מיניים הם תבניות חשיבה נוקשות ושגורות
 המייחסות לגבר או לאישה תכונות והתנהגויות טיפוסיות בשל
 השתייכותם המינית, מבלי לבחון אותן מול המציאות הפרטית.
 הםטראוטיפים נלמדים בתהליך הסוציאליזציה ומסייעים לנו!
 לשפוט אירועים ופרטים שונים. לדוגמה אלה אותן תבניות!
 שגורמות לנו לייתם את התואר ד״ר לכירורגיה לגבר ולא;
 לאישה. במחקר שגערך בארץ אופייגו הגברים בתכונות כמו



 לקבוצת הפנים (Park & Rothbart, 1982). זאת אומרת
 שנברים יראו את הנשים כדומות זו לזו בתכונותיה! ואילו
 בקרבם יבחינו במגוון תכונות שונות. גישה זו מסבירה אח
 טעות הגברים כנובעת מםוציאליזציה, ממפגשים עם נשים
 מסוימות והנצחה הוליוודית של המין הנשי כרומנטי שמביע
 תשוקתו בצחקוק מבויש. כל אלה גרמו לגברים לתשוב שתכונה
 זו מאפיינת את כל הנשים. ואתן יקירותיי, וכיתן לאותו תינוך,
 צפיתן באותם סרטים ופגשתם בגברים מצ׳ואיםטים במהלן
 חייכן ולכן אתן רואות את כל הגברים ככאלה. אך מדוע הנשים
 משייכות תכונה אתת לכל הנשים? מדוע אין הן רואות אח
 מגוון התכונות של הנשים ומניתות שכולן מביעות כך תשוקה,
 למרות שבקרב חלק אחר של המין הנשי רק המחשבה על זה
 מעוררת בחילה? אין בגישה הסבר לכך, אך אם נתייחס לכ7
 הנישות כמניעות אותנו, הרי שחלוקת התפקידים הטמיעה
 בנו חשיבה כזו והסכמות הקוגניטיביות־חברתיות יגרמו לנ1
 לסנן רק מידע התואם את הסטראוטיפ שבו נתקלנו שוב ושוב.
 לאחר שהבנו את ההסברים לקיומם של הסטראוטיפים עולה
 השאלה מדוע הם קיימים גם בימינו? הרי אנו תושבים
 שהתקדמנו מאוד מאז הימים שלנשים לא הייתה זכות בחירה,
 או שחלוקת התפקידים בין הגבר לאישה הייתה ברורה: הגבו
 עובד והאישה מטפלת בילדים. פיינס מציגה את ממצאי מחקר
 לפיהם לא חלים שינויים של ממש בתוכן הסטראוטיפים
 המיניים במשך השנים (Williams & Best, 1990). אך מיד
 מתקנת פיינס השקפה פסימית זו ומצינה דעה מנוגדת הנורסת
 כי הסטראוטיפים המעיים אינם קבועים, הם מגיבים, אם כ׳

 באטיות, לשינויים בתרבות.
 אז אולי למרות הסוציאליזציה, חלוקת התפקידים, הסכמות|
 הקוגניטיביות והמסרים שאנו מקבלים מהחברה יש עוד סיבו
 לשנות את הםטראוטיפים השגויים האלה. ייתכן שהם יפעפעו
 אט אט עם השינוי בחברה, אך לדעתי מוטלת עלינו, הנשים,
 המשימה. לאלה מאתנו שדימוי זה לא מתאים - הגיע הזמן

 לנפצו, ויפה שעה קודם.

 אז, אצלי או אצלך? •

 מקורות
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km הפרטים חיזוקים להתנהגויות סטראוטיפיות ובבנרותם 
 מראים התנהגויות תואמות מין בתכיפות רבה יותר1
 מהתנהגויות שאינן תואמות מין. ואם זה לא מספיק, הנטייה
 שלנו להתייחס להתנהגויות במולדות ולא נלמדות רק מחמירה

 את המצב.
 בקיצור, כרגיל נאשים את ההורים שמילדות הטמיעו בנו
 התנהנויות סטראוטיפיות ונאשים אפילו עוד יותר את עצמט
 על שלא השכלנו להתנער מהן גם כשבגרנו. מתברר שאנו
 הבנות לא התנתקנו ממשחק בבובות או כאחיות רתמניות,
 והגברים לא התקדמו הרבה מעבר למשחק במכוניות(וחלומות
 על אחיות רחמניות). אנו נוהנים לפי אותם תפקידים גם

 בבגרותנו ומצפים מהמין השני להחנהג כך.
 הגישה האחרונה שמביאה פיינס בספרה היא קבוצות פנים
 וקבוצות חוץ. קבוצות פנים היא קבוצה שהפרט משתייך אליה
 ומכאן שלקבוצת חון אינו משתייך. מחקרים הוכיחו את
 הטענה שאנו נוטים לייתם הומונניות לקבוצת החוץ והטרונניות


