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  ن زن و مرد مدارساآميز معلم رابطه بين رفتارهاي تحكم

  ارزشيابي مديران آنان درميزان مقبوليت  ابتدائي با
  ***زاده مريم فاتحي ، **پروين بهادران ،*حميدرضا عريضي

  
معلمين زن و مرد در درعملكرد آميز  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي رابطه بين رفتار تحكم: چكيده

نفر  79نفر معلم و  79نمونه جمعيت . زان مقبوليت و ارزشيابي عملكرد آنها توسط مديران بودمدارس و مي
ليدن، اعوجاج  مقياس صفات بين فردي ويگينز، ارزشيابي عملكرد وين: ابزارهاو  هستند )زن و مرد(مدير 

نمرات بدست آمده با . گيري تصادفي ساده بود شيوه نمونه و بااهواز و رفتار تحكم آميز بولينو و ترنلي 
آميز  مرفتار تحكنتايج نشان داد كه . استفاده از شيوه رگرسيون سلسله مراتبي مورد تحليل قرار گرفت

كاهد و در مورد ارزشيابي عملكرد آنها نتايج  زنان مي  آورد برعكس از مقبوليت براي مردان مقبوليت مي
 B(داري وجود دارد  آميز وي رابطه معني و بين جنسيت معلم و رفتار تحكم) >05/0p(مشابه است 

يد ا مدل تعامل رفتار و جنسيت را تأيه اين يافته). رگرسيون براي مردان مثبت و براي زنان منفي است
   .اند هاي ديگر نيز مورد بحث قرار گرفتهها همچنين با توجه به اصول نظري مدل يافته. كند مي
لمان زن، مديران مرد، ، مديران زن، معيت، ارزشيابي عملكردآميز، مقبول رفتار تحكم :ي كليديها واژه

  معلمان مرد
  و طرح مسئله مقدمه

است كـه   DNAاي از  هر كروموزوم رشته. ها است هاي مربوط به كروموزوم شروع جنسيت براساس تفاوت
جنسـيت، رنـگ    كروموزوم است كه رشد او را برحسب نژاد، 46انسان داراي . در بردارنده اطالعات ژنتيكي است

يـك جفـت كرومـوزوم    . كند هاي جسمي مشخص مي پوست، حالت مو، رنگ چشم، ساختمان بدن و ساير جنبه
  ). 30 :1377به نقل از نجاريان،  1994، 2و برن 1بارون(كنند  نيز جنسيت زيستي هر فرد را تعيين مي
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، 2، گيليگـان 1981، 1بـم ( .تعريفي بيولوژيكي است» جنس«اي فرهنگي است، در حالي كه  سازه» جنسيت«
 بنـدي اجتمـاعي   به طبقه»  جنسيت«در اين مقاله ). 1990، 6و بست 5، ويليامز1974، 4و هلمريج3، اسپنس1982

  .كند بندي بيولوژيكي مرد و زن اشاره مي به طبقه» جنس«و  8و زنانگي 7روانشناسي مردانگي - 
 10گرايـي  و جمـع  9شود به ترتيـب فردگرايـي   دو طبقه از خصوصياتي كه به مردانگي و زنانگي مربوط مي

آميـز، پرخاشـگري، بلنـدپروازي،     ورزي، كنترل و تسلط داشـتن، رفتـار تحكـم   فردگرايي شامل جرأت. هستند
گري، پرقدرت و محكم بودن، استقالل، متكي به خود و بـا اعتمـاد بـه نفـس بـودن، رقابـت طلبـي و         سلطه
ورد رفاه و سـعادت ديگـران، مراقبـت، پـرورش، تربيـت، ابـراز       گرايي شامل نگراني در م جمع. طلبي است جاه

فردگرايي معادل رفتار . دوستي است عواطف، همدلي و يگانگي، مددكاري و پشتيباني و از خودگذشتگي و نوع
. مشـترك و اجتمـاعي اسـت    گرايي معادل رفتـار گروهـي    كه جمعدرحالي . فردي و متمركز بر تكاليف است

هاي كاري آزمايشگاهي كوچك و بدون رهبر كـه همگـي    ه يقي در مورد تعامل در گرودر تحق) 1950( 11بيلز
كه بـه صـورت   » كاري«هاي  هاي مجزا از هم شناسايي كرد كه عبارتند ازفعاليت مرد بودند، دو دسته فعاليت

 كه به صورت» عاطفي ـ اجتماعي «هاي  شود و فعاليت نقش و مشاركت مستقيم در كار يك گروه تعريف مي
. شـود  كننده روحـي و بـين فـردي مـابين اعضـاء گـروه تعريـف مـي        ستقيم در حفظ روابط ارضاءمشاركت م
توانستند مدلي دو عاملي در رهبري و رفتار گروهـي بـه وجـود آورنـد كـه      ) 1974(و همكارانش  12استاگديل

گروه ميشيگان . اشدب مي) رفتار با سوگيري مردمي(» مالحظه«و ) رفتار مبتني بركار(» اجراي ساختار«شامل 
    چهار عاملي رهبري و رفتار گروهي را عرضه كردنـد كـه دو عامـل تأكيـد بـر هـدف و تسـهيل كـار،         نظريه 
 13باورز(هايي با سوگيري مردمي بودند  بر كار و دو عامل ديگر حمايت و تسهيل تعامل، رفتار  هاي مبتنيرفتار

                                                           
1 . Bem 
2 . Gilligan 
3 . Spence 
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  اسـت كـه تمـايز اصـلي بـين رفتـار        2ي رهبـري فيـدلر  وابستگنظريه و در نهايت ). 240 :1966، 1شور و سي
بيلـز و همكـارانش   ). 214:1978فيـدلر، (كنـد   را معرفي مي» مبتني بر رابطه«در مقابل رفتار » مبتني بر كار«

بيني كردند  كردند و پيش هاي اجتماعي متفاوتي ارائه مي ها  وظايف و رهبري مشاهده كردند كه معموالً گروه
هايي متشكل از هر دو جـنس ظـاهر    ان رهبر كاري و زنان به عنوان رهبر اجتماعي در گروهكه مردان به عنو

  ).1950بيلز، ( دنشو مي
هـا اسـت كـه در آن رهبـري خـانواده بـا مـردي         هاي فرهنگي اكثر خانواده اين نكته بازتاب هنجارها و نرم

كه زنـي  » دستيار رهبري«كند و  ا اداره ميهاي كاري خانواده ر آميز است كه فعاليت پرجرأت و داراي رفتار تحكم
در واقـع مطالعـه فراتحليـل    . كنـد  هاي اجتماعي و عـاطفي خـانواده را اداره مـي    حامي و پشتيبان است و فعاليت

هاي كاري متشكل از هـر دو جـنس نشـان داد     از پيدايش رهبري جنسي در گروه) 691 :1991( 4و كاراو3ايگلي
د كه دست به رفتار كاري زده و به عنوان رهبـري كـاري و رهبـر كلـي ظـاهر      كه مردان گرايش شديدتري دارن

نشان داد كه از نظر فاصله اجتماعي، ايـران  ) 1386(عريضي  .گيرند شوند و زنان رهبري اجتماعي را به عهده مي
طلـوب  آميز م گرائي مشابه فرهنگ غرب است و بنابراين رفتارتحكم مشابه فرهنگ شرق و از نظر فردگرائي جمع

  .آميز در ميان دو جنس است حاضر بررسي اعتبار تميزي رفتار تحكم  هدف تحقيق .شود قلمداد مي
گـرا را بـا جنسـيت مربـوط      هاي رفتار فردگـرا و جمـع   مختلف، تمايز هاينظريهاي كه از طريق آن  شيوه

د رفتـار درون گروهـي و   بيني آنها در مور سازند، بسته به اين كه گروه متشكل از چه جنسي باشد بر پيش مي
كاري و فعاليتي عاطفي ـ اجتماعي به صـورت رفتـار      طور كلي تمايز بين فعاليت به. گذارد جنس فرد تأثير مي

توافق زيادي بر سـر ايـن   . گرا در رابطه با مسائل جنس و جنسيت تعبير شده است فردگرا در مقابل رفتار جمع
رفتـار  : از جملـه ايـن كـه   . شود وجـود دارد  ن مييار گروهي تبيهاي ك كه چگونه اين تمايز و تفاوت در محيط

هاي كاري با ايجـاد روابـط نسـبتاً سلسـله مراتبـي بـين اعضـاء، رهبـري متمركـز،           فردگراي كاري در گروه
هـاي   ساختارهاي نفوذي، سطوح نسبتاً باالي فعاليت اجتماعي و سطوح نسبتاً پائين فعاليـت كـاري در گـروه   

  ).23 :1996، 5بردال( .شود كاري ظاهر مي
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آميـز در مـردان و زنـان مـورد      در پژوهش حاضر سعي شده يكي از رفتارهاي فردگرا يعني رفتـار تحكـم  
آميز و مقبوليت فرد بروز دهنـده ايـن رفتـار از     هاي تحكم بررسي قرار گرفته و تعامل بين جنسيت، بروز رفتار

هـاي موجـود در زمينـه     نظور ابتدا به بررسي تئوريبه اين م. نظر مدير سازمان بر حسب جنسيت تعيين گردد
گرا پرداخته و سپس به بررسي تحقيقـات انجـام گرفتـه پيرامـون رابطـه بـين        جنسيت و رفتار فردگرا و جمع

  .پردازيم رفتارهاي فوق و ميزان مقبوليت اجتماعي مي
  

  نظري باني م
  

  گرا هاي مرتبط با جنسيت و رفتار فردگرا و جمع نظريه
مـدل مـورد    6هاي موجود در زمينه رفتار مرتبط با جنسيت را در سه رويكرد و  نظريه) 23 :1996(بردال 

هاي روانشناسي جنسيت معموالً بركنش صفات و خصوصيات فردي در توجيه و  نظريه. بررسي قرار داده است
هـاي   توان نظريه مي. كردند، ولي اخيراً توجه زيادي به نقش موقعيت و بافت شده است توضيح رفتار تأكيد مي

رويكـرد بـين   . 3، 2رويكرد انتظارات. 2  ،1رويكرد صفات. 1: موجود در اين زمينه را به سه رويكرد تقسيم كرد
هاي دروني تعيين كننده رفتـار   در رويكرد صفات فرض بر آن است كه خصوصيات فردي و ويژگي. 3فرهنگي

شـناختي برجسـته و چشـمگير، انتظـارات      ي جمعيـت هـا  شود كه ويژگي در رويكرد انتظارات تصور مي. است
رويكرد بين فرهنگـي عناصـر   . كند گروهي را هدايت مي دهند و اين انتظارات، رفتار درون رفتاري را شكل مي

هاي فرهنگي مختلـف يـا از    كند، با اين تصور كه افراد از پيشينه رويكردهاي صفات و انتظارات را تركيب مي
مندي در معرض انتظارات و تجربيات متفاوتي در طـول عمرشـان    تفاوت، بطور نظاممقام و منزلت اجتماعي م

هـاي اجتمـاعي مختلفـي در     مقامها و ها و صفات اكتسابي متفاوت و جايگاه اند و در نتيجه خصلت قرار گرفته
هايي  نظريه. كنند ها در يك بافت فرهنگي خاص رفتار مي امل اين خصلتعبافت يك گروه دارند و براساس ت

هـاي متفـاوتي در مـورد رفتـار زنـان و مـردان در        بينـي  هاي مختلـف هسـتند، پـيش    كه بر پايه اين رويكرد
 .هاي مختلف اجتماعي، خانوادگي، شغلي و غيره خواهند داشت موقعيت

                                                           
1 . Trait Approach 
2 .Expectations Approach 
3 . Multicultural Approach 
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بيني كننـده رفتـار    مدل در مورد رابطه جنسيت و رفتار به وجود آمده كه هر يك پيش 6از رويكردهاي فوق 
  :هاي مختلف است و مردان در موقعيتزنان 

طبق اين مدل، بروز رفتارهاي مختلف از زنان و مردان تابع : )بدون تفاوت جنسي( 1ـ مدل همانندي جنسي1
هاي فردي آنها مثل توانايي، نقش كـاري، انگيـزه و غيـره اسـت و صـفات و       جنسيت آنها نيست، بلكه تابع تفاوت

آميـز، مسـتقل از    بنابراين بروز رفتـار تحكـم  . شود از جنس در نظر گرفته ميها در اين مدل مستقل و مجزا  خصلت
هاي فردي زنان و مردان بستگي دارد و در نتيجه احتمال بروز آنها در مردان و زنان مساوي  جنس بوده و به ويژگي

يزان مقبوليـت فـرد   آميز در مردان و زنان مساوي بوده و تفاوتي در م طبق اين مدل احتمال بروز رفتار تحكم. است
) صفر(اين مدل مطابق با فرضيه آماري ). 26:1996برادل،( اش وجود ندارد بروز دهنده اين رفتار با توجه به جنسيت

آمـوزان   پژوهش حاضر است كه مثالً رفتار تحكم آميز معلمان زن و مرد مقبوليت يكساني در بين مديران و دانـش 
   داري نـدارد، بـا ايـن حـال     لمان زن و مرد يكسان بوده و تفاوت معنـي همچنين قضاوت در مورد عملكرد مع. دارد
  .يعني تفاوت قضاوت در مورد عملكرد زنان و مردان مي باشد هاي بعدي در جهت فرضيه پژوهشمدل

چه به صـورت ذاتـي و   (هاي جنسي در رفتار  هايي كه بر تفاوت نظريه :2اي هاي جنسي كليشه ـ مدل تفاوت2
هاي سازگار و متناسب با  اند و معموالً تفاوت شناسي هميشه رايج بوده در طول تاريخ روان  كيد دارند،تأ) چه اكتسابي

و  3بـه عنـوان مثـال بـاس    (هاي زيسـتي ـ اجتمـاعي     مثالً نظريه. پذيرند عقايد فرهنگي را به عنوان يك اصل مي
هاي جنسـي   اند كه تفاوت اين عقيده بر) 1987، 6و گيلي 1984، 5بيلير؛  4،749:1975شيلدز؛  24 :1990همكاران، 

ها را در طول تكامل بهينـه   گيري كه بقاء گونه در رفتار نتيجة تفاوتهاي جنسي بيولوژيكي هستند كه از رفتار جفت
هاي جنسي روانشناسـي ناشـي از    روانكاوي فرويد نيز بر اين اصل است كه تفاوت نظريه. گيرد سازد، نشأت مي مي

هـاي فـردي    شـود و نتيجـة آن خصـلت    ي است كه اين تجارب با جنس بيولوژيكي تعيين ميتجارب دوران كودك
هاي  تئوري جديد روانكاوي چارچوبي عمومي براي مطالعة تفاوت. گيرد متفاوتي است كه در هر دو جنس شكل مي

يء است، معتقـد  كه از درمانگران نظريه روابط ش) 51: 1974(7چادورو )75: 1982(گيليگان براي نمونهجنسي است 
توانند خود را با شباهت و وابستگي بـه مادرشـان    است كه پسران و دختران تصورات متفاوتي از خود دارند، اما نمي

                                                           
1 . No Sex Differences 
2 . Stereotypical Sex Differences 
3 . Buss 
4 . Shields 
5 . Bleier 
6 . Gailey 
7 . Chadorow 
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تواننـد   كننـد كـه نمـي    حالي رشد مي شان غيرقابل دسترس هستند، بنابراين پسرها دركه پدران توصيف كنند، چرا
تمـايز،    اي دارنـد كـه بـا اسـتقالل،     ه آنها وابستگي پيـدا كننـد و خودپنـدار   عميقاً با ديگران رابطه برقرار كنند و به 

دختران خود را با شباهت بـه  . كند طلبي تعريف شده و آنها را براي كار در بيرون از خانه آماده مي جويي و جاه رقابت
براين ظرفيت و قابليت بااليي كنند، بنا كنند و ارتباط نسبتاً مداوم و مستمري را با او تجربه مي مادرشان توصيف مي

اي دارند كه همراه با وابستگي و ارتباط شكل گرفته و تعريـف شـده و آنهـا را     براي وابسته بودن دارند و خودپنداره
  .كند براي مادر شدن آماده مي

ايـن  . گيرد او نشأت مي 2از تئوري آندروژني) 1987(تئوري طرحواره جنسيتي بم : 1ـ مدل طرحواره جنسيتي3
و ) مـرد يـا زن بـودن   (ورزد و نه برجنس بيولوژيكي  تأكيد مي) يا هويت نقش جنسيتي(مدل بر جنس روانشناختي 

افرادي كه به خود در صفات زنانگي نمره بـاال و  . گيرد در نظر مي 3مردانگي و زنانگي را  به لحاظ نظري ارتوگونال
ه خود در صـفات مردانگـي نمـره بـاال و در صـفات      و افرادي كه ب »زن«دهند،  در صفات مردانگي نمره پائين مي

دو «دهند  و كساني كه به خود در هر دو صفات مردانگي و زنانگي نمره باال مي »مرد«دهند،  زنانگي نمره پائين مي
كند كه  بم اظهار مي. شوند تلقي مي »نامتمايز«دهند  و كساني كه در هر دو صفت به خود نمره پائين مي »جنسيتي

هاي مختلف با به كارگيري  كه در شرايط و موقعيت شخصيت دو جنسيتي دارد، از همه سالمتر است، چرافردي كه 
از آنجا كه قادرند هـم  ) آندروژن(افراد دو جنسيتي  .پذيرتر از ديگران است هاي مناسب در پاسخ دادن انعطاف روش

هاي رهبري اجتماعي  م براي جايگاه و موقعيترفتارهاي رقابتي و هم رفتارهاي اجتماعي را انجام دهند، بنابراين ه
. ورزي زنانه را توأم با يكديگر دارنـد  آنها استقالل مردانه و مهر. كنند و هم موقعيت رهبري كاري با هم رقابت مي

ّت نفس باالتري دارند و در بـين   اند كه افراد آندروژن عز هاي اخير ضمن تأييد ديدگاه بم، نشان داده نتايج پژوهش
، 4ميجـر . (گرايانـه، از محبوبيـت بيشـتري برخوردارنـد     شان در مقايسه با افراد داراي نقش جنسيتي سنتاالنهمس

   ).36: 1377، بـه نقـل از نجــّاريان و خـدارحيمي،     1981، 8، اسـپنس 1981، 7، ماسـاد 1981، 6و دوكـس 5كارينول
خص آندروژن تعداد زيادي از صفات زنانه كند، ليكن چون ش ها آشكارا از مطلوبيت صفت آندروژني حكايت مي يافته

                                                           
1 . Gender Schema 
2 . Androgyny 
3 . Orthogonal 
4 . Major 
5 . Cornevale 
6 . Deaux 
7 . Massad 
8 . Spence 
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هاي زنانه و مردانه آندروژني در وهله اول مسئول سـطح بـاالي عـزت     و مردانه را دارد، اين كه كدام يك از مؤلفه
انـد كـه مؤلفـه مردانـه      پژوهشگران دريافته. كند نفس و سازگاري ويژه اين افراد است، قدري سردرگمي ايجاد مي

س اين افراد سهم بيشتري دارد و مؤلفـه زنانـه آن از ايـن جهـت تـأثيري بسـيار انـدك دارد        آندروژني در عزت نف
  ).37: 1377به نقل از نجـّاريان و خدارحيمي،  ؛1983، 2وايتلي ؛1982، 1المك(

  هـاي ماركسيسـتي و نظريـه سوسياليسـتي فمينيسـتي      نظريـه  ):مـوقعيتي ( 3هاي جايگـاهي  ـ مدل نقش4
ــردان   ــتيالي م ــدل نقــش در مجمــواس ــي    ع م ــاهي را شــكل م ــاي جايگ ــك انگلــس دهنــد  ه    4فردري

هاي كـاري زنـان و مـردان كـه نسـبتاً مجـزا و        منشأ پيدايش برتري و استيالي مردان را در حوزه) 117:1978(
بـار ميسرسـاخت و    مكمل هم بودند پيدا كرد كه اين منشأ دستيابي به اموال شخصي را براي مردان براي اولـين 

بـه ايـن   . را از هم جدا ساخته و آنها را به ترتيب به حاكمان اوليه و طبقات سـتمديده تقسـيم كـرد    مردان و زنان
به دستيابي و  ،صورت كه پس از اين كه داشتن اموال شخصي رايج شد، قدرت و اعتبار و وجه اجتماعي و ارزش

و از آنها در جهت افزايش قـدرت  مالكيت منابع مادي وابسته بود و مردان دسترسي بيشتري به اين منابع داشتند 
هاي اجتمـاعي و   هاي كاري در خانه محدود شده و به تدريج از ارزش نقش زنان به نقش. كردند خود استفاده مي

در خـانواده شـوهر مظهـر بـورژوايي و زن مظهـر      «: كاري آنها كاسته شد و حتي خود زنـان نيـز تحقيـر شـدند    
  ).63:1978انگلس،(» يايي استرپرولتا

هاي مدرن معتقدند كه كاري كه زنان معمـوالً بيـرون از خانـه پيـدا      مينيست سوسياليستها و ف سيستمارك
گـري، پرسـتاري، مهمانـداري، و معلمـي      مثل منشـي . هاي خدمتكاري آنها بوده است كردند، بازتابي از نقش مي

كردنـد و از   ه مرد بودند كمك ميها يا افراد باالدستي ك هاي ابتدايي كه در تمامي اين كارها زنان به بچه كالس
» 6سـرايت نقـش جنسـي   «برده و آن را  نيز به اين پديده پي) 1982(و همكارانش  5گاتك. كردند آنها مراقبت مي

هـايي كـه ارزش    طبق نظر آنها در هر حيطة كاري، چه به صورت عمومي و چه خصوصي، زنان در نقش. ناميدند
هايي كـه از نظـر كـاري ارزشـمند      تر و نقش هاي نفوذي ردان در نقششوند و م كمتري دارند و كمتر حمايت مي

  .شوند هاي مديريتي قرار داده مي هستند و نقش

                                                           
1 . Lamke 
2 . Whitley 
3 . Status Roles 
4 . Fredrick Engles 
5 . Gutek 
6 . Sex- role Spillover 
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چون اين مدل، مدل مفهومي پژوهش حاضر است با تفصـيل بيشـتري بـه    : مدل تعامل رفتار و جنسيتـ 5
و 3داكـس (رفتار وابسته و جنسيت  و مدل تعاملي) 1987( 2ايگلي 1هاي اجتماعي نظريه نقش .شود آن پرداخته مي

ها بـر   اين نظريه. بر نقش انتظارات رفتاري مردم در تأثير بر رفتار خود و ديگران تأكيد داشتند) 4،373:1987ميجر
كند كه فرد قادر به انجام يا بروز چـه نـوع رفتارهـايي اسـت و      بر اين باورند كه جنس به خودي خود تعيين نمي

در . ه انتظاراتي است كه هم خود فرد و هم ديگران در گـروه از رفتـار او دارنـد   جنس يك فرد خاص تعيين كنند
آميـز عبـارت از عـدم اجـازه دادن بـه       رفتار تحكـم . آميز مورد بررسي قرار گرفته است تحقيق حاضر رفتار تحكم

كننـد و  هاي رفتار درسـت كـه ديگـران بايـد برطبـق آن رفتـار       ديگران براي دخالت در كار خود و تعيين مالك
باشد كـه بخصـوص در مشـاغل     استفاده از فشار براي وادار ساختن ديگران به استفاده از حداكثر توانايي آنها مي

بر طبق مدل نقـش اجتمـاعي   ). 1999، بولينود ترنلي، 1979، ويگينز، 1995وين وليدن، (مـديريتي اهميت دارد 
رد پذيرش قرار گيرد، اما اگـر معلمـان زن ايـن رفتـار را     آميز از ناحيه مردان مو شود كه رفتار تحكم بيني مي پيش

به هرحال اين انتظارات با استنباط در مورد قابليـت  . آموزان و مديران مقبوليت نداشته باشد انجام دهند نزد دانش
گيـرد كـه    ي اجتماعي متفاوت شكل مييتهاي جنس گيرد، بلكه با نقش و كفايت بر پايه مقام و جايگاه شكل نمي

گذارد،  اي بر رفتار تأثير مي بنابراين جنس به صورت كليشه. طلبد ار شخصي مردان و رفتار گروهي زنان را ميرفت
معمـوالً  . اساس طرحـواره جنسـيتي اسـت    گر و فرد خاص هماهنگ با هم و بر تا به حدي كه انتظارات مشاهده

جـنس بـر جايگـاه و مقـام و پيـدايش       اي از جـنس،  ها آن است كه در راستاي تصورات كليشه انتظار اين نظريه
تـأثير بگـذارد و بـه     ؛انـد  ناآشنا هستند و از دو جـنس مخـالف   هاي كاري كه با هم گروهتشكيل رهبري در آغاز 

هـايي   به ويژه زنـان در گـروه  ). 1991ايگلي و كاراو، (رهبريت كاري مردان و رهبريت اجتماعي زنان منجر شود 
پـذير و   آنان زن هستند، نسبت بـه ايـن نكتـه آسـيب     هايي كه اكثر دان در گروهكه اكثريت آنها مرد هستند و مر

لـيكن بـه تـدريج كـه     . شود را دارا باشـند  اي كه در مورد رفتار آنان مي حساس هستند كه همان تصورات كليشه
قل از ها و شخصيت اعضاء كه مستييهاي فردي در تواناشوند، تفاوت اعضاي گروه كاري كم كم با هم آشنا مي

آميز متعلق بـه   در اين مدل نيز رفتار تحكم. كند هاي آنها را در گروه تعيين ميجنس است، جايگاه و مقام و نقش
  .شود مردان دانسته مي

                                                           
1 . Social Roles 
2 . Eagly 
3 . Deaux 
4 . Major 
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هـاي جنسـي را    نظريه جنسيت به مثابه فرهنگ، به جاي اين كه تفاوت: 1ـ مدل جنسيت به مثابه فرهنگ6
هـاي   هاي جنسي به ديد تفاوت كند كه به تفاوت ظر بگيرد، پيشنهاد ميهاي شخصيتي افراد در ن به عنوان تفاوت

هاي جنسـي ثابـت    اين نظريه معتقد است كه در شخصيت و رفتار اجتماعي برخي تفاوت. نگاه كنيم» فرهنگي«
گيرد  هاي رفتاري براساس جنس نشأت ميمندي از دستيابي متفاوت به نقش بطور نظام هااين تفاوت. وجود دارد

هـاي جايگـاهي و   تفـاوت . هاي جنسي از نظر قدرت اقتصادي و اجتمـاعي در جامعـه اسـت   ه مربوط به تفاوتك
اين رويكرد نسبت به رويكـرد  . شود هاي  شخصيتي مابين دو جنس در گروه تبديل ميموقعيتي به نفوذ و تفاوت

سـازي بيشـتري را بـراي     يپكند و ت تنوع رفتاري و شخصيتي بيشتري را در محدودة جنسيت فراهم مي ،صفات
مردان و زنان ايجاد كرده و فضايي را براي ساير تأثيرات جايگاهي و فرهنگي بر تجربه و رفتار مثل نژاد و طبقـه  

  ).32: 1996بردال، . (كند اجتماعي فراهم مي
تر بودن فرهنگ مردان نسبت به خرده فرهنـگ زنـان اسـت كـه      كننده فردياين مدل بيان
بهر حال زنان بايد در هر دو فرهنگ فعاليت كنند، بنابراين قادرند كـه هـم بـه    . بيشتر جمعي است

 از طرف ديگر مردان تنها، يا حداقل در ابتدا، بايد. شيوه شخصي و هم جمعي و گروهي رفتار كنند
هاي جمعـي و  هنجارشان براي فعاليت در فرهنگ جمعي با ييدر فرهنگ فردي عمل كنند و توانا

بنابراين در هر گروهي كه از هر دو جنس تشـكيل شـده اسـت، زنـان هـم      . ستگروهي محدود ا
از طرف ديگر مردان معموالً . كنند طور جمعي يا گروهي رفتار مي طور فردي و شخصي و هم به به

در نتيجه زنـان  . شوند گيري كاري محدود مي آميز يا رفتار با جهت به رفتار شخصي، رقابتي، تحكم
همدالنه را به عهده گرفته، درحالي كه مردان تمايلي براي به عهده گـرفتن  هاي اجتماعي و  نقش

  ).33: 1996بردال، . (دهند ها در گروه از خود نشان نمي اين نقش
آميز جزء رفتارهاي اختصاصـي مـردان و از سـوي ديگـر جـزء رفتارهـاي        مطابق با اين مدل رفتار تحكم

گرايـي اسـت اسـتفاده     خود كـه جمـع   يگاه از رفتار اختصاصيعني زنان بسته به موقعيت . مشترك زنان است
  .آميز كنند و گاه از رفتارهاي فردگرا و تحكم مي

ها و نشـانه و   هاي جنسي در رفتار، دليل تفاوت مدل فوق در بررسي تفاوت 6به مقايسه  1ضميمه شماره 
  .پردازد ها مي نمود تفاوت

                                                           
1 . Gender as Culture 
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مفهوم تعاملي در اينجا به معنـي آن  . داده شده است در اين پژوهش مدل تعامل رفتار و جنسيت ترجيح 
شـود   كنندگان در تحقيق تقويت مـي  است كه رابطه ارزشيابي عملكرد با جنسيت با توجه به نوع رفتار شركت

كننـده   تعديل(هاي تعاملي در قالب متغير سوم مدل). 1990دارلينگتون، (كه متفاوت از همبستگي ساده است 
رابطـه بـين جنسـيت و عملكـرد      درري از نقش متغير سوم كه در اينجا نوع رفتار اسـت  درك بهت) يا ميانجي

، بارون و كنـي،  1378سرمد، (مراتبي دارد  هوم تعاملي نياز به رگرسيون سلسلهبررسي مف. فراهم ساخته است
را  اين پـژوهش طرحـواره آنـدروژن   . شود با بررسي اين مدل خودبخود، مدل همانندي جنسي رد مي). 1986

اي  هـاي جنسـي كليشـه   تفـاوت   مدل. مورد بررسي قرار نداده است كه نيازمند پژوهش مستقل ديگري است
شـناختي   گردانـد از درك نقـش تعـاملي متغيرهـاي روان     شناختي باز مي هاي زيست ها را به جنبه چون تفاوت
آوري كـرده نقـش    ر را جمـع هاي بين فرهنگي در جوامع ديگ توان پس از اين پژوهش، يافته مي. ناتوان است

دهـد كـه زنـان نـاگزير بـه انجـام        مدل تعاملي نشـان مـي  . جنسيت به مثابه فرهنگ را مورد مطالعه قرار داد
آميز را انجام دهنـد از   ي از قبيل رفتار تحكمكه رفتارهاي بول باشند و در صورتيرفتارهاي خاصي هستند تا مق

دهد كه همرنگي و متابعت نه در ذات جنسيت بلكه  نشان مي درك اين موضوع. شودمقبوليت آنها كاسته مي
هـاي ديگـر عـدم توجـه بـه      ترجيح اين مدل بر مدل. به دليل انتظاري است كه در جامعه از زنان وجود دارد

شناسي در مدل دوم و نقش تاريخي در مدل چهـارم و نقـش فرهنگـي در مـدل      از قبيل زيست(عوامل ايستا 
  .كند كه با آموزش قابل تغيير است امعه از رفتارهاي مقبول زنان تأكيد ميبر عامل انتظار ج) ششم

  هاي پژوهش فرضيه
كنند نسـبت بـه مـردان مقبوليـت كمتـري نـزد        معلمين زني كه از رفتارهاي تحكم آميز استفاده مي -1

  . مديران دارند
در ارزشيابي عملكرد توسـط  كنند نسبت به مردان  آميز استفاده مي معلمين زني كه از رفتارهاي تحكم -2

  . كنند مديران نمره كمتري دريافت مي
  .كند بيني مي آميز و جنسيت معلم مقبوليت را پيش تعامل رفتار تحكم -3
  .كند بيني مي آميز و جنسيت معلم ارزشيابي عملكرد را پيش تعامل رفتار تحكم -4

هـاي   مـدل نقـش  (ر و جنسـيت  گيري مدل تعاملي رفتـا  در جهت مدل آزمائي با جهت 4و  3فرضيه 
  .است) اجتماعي
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  تحقيق روش
  .است) 1382بورگ و گال، (اي  حاضر از نوع تحقيقات رابطه  پژوهش :نوع پژوهش

نفـر معلـم    19نفر معلـم زن و   60(نفر معلم  79شركت كنندگان در تحقيق  :كنندگان در تحقيق شركت
كه به صورت نمونـه تصـادفي متناسـب بـا     .اند بوده) ردنفر مدير م 23نفر مدير زن و  56(نفر مدير  79و ) مرد

) 1384(و نيـز فراهـاني و عريضـي    ) 1988(حجم نمونه با توجه به جـداول كـوهن   . اند حجم انتخاب گرديده
در (نفر  15له مراتبي براي هر متغير در تحليل رگرسيون سلس) 1384(ريضي فراهاني و ع. محاسبه شده است

است كه بـا  ) جلد اول. 1382: بورگ و گال(مبناي جداول كوهن اندازه اثر . اند كرده را پيشنهاد) نفر 75اينجا 
آموزان دوره راهنمائي براي اعتبار  نفر بدست آمد چون از نظر دانش 79توجه به اندازه اثر متوسط حجم نمونه 

آمـوزان   نمونه دانـش . داستفاده شده آنها نيز نمونه پژوهش هستن) اعتبار ابزار(هاي مديران  همزمان پرسشنامه
  .نفر بوده است 97شامل 

  ابزارهاي پژوهش
ارزشـيابي    ،)1979( نـز فـردي ويگي  ابزارهاي پژوهش حاضر به ترتيب عبارت از مقياس صفات بين  
 و بولينـو (آميـز   و رفتـار تحكـم  ) 1380،نجاريان و سـوراتي  (، مقياس اعوجاج اهواز )1995(ليدن  عملكرد وين

د در مورد سه صفت دوستانه، ها بايآزمودني) 1979(در مقياس صفات بين فردي ويگينز . است) 1999ترنلي، 
طيـف  . شـود  ها تا چه حد به درستي توصيف ميقبول و خوب نظر دهند كه فرد مورد نظر با اين ويژگي قابل

ذاري بـه  گـ  نمـره . دقت در نوسـان اسـت   بي) 5(بسيار دقيق تا ) 1(اي از  پاسخها به صورت ليكرتي پنج درجه
آزمودني بايد پاسخ دهد كـه  ) 1995(در مقياس ارزشيابي عملكرد وين وليدن . گيرد صورت معكوس انجام مي

هـا بـر روي   گزينه پاسـخ . هائي كه در مورد معلم مورد نظر آورده شده است، موافق است تا چه اندازه با جمله
ارزشـيابي عملكـرد در   . مخالفم در نوسان اسـت بسيار ) بسيار موافقم تا هـ) اي از الف طيف ليكرتي پنج درجه

مورد مقايسه كلي وي با معلمين ديگر، مقايسه مالك عملكرد وي بطـور كلـي، اثربخشـي در محـيط كـار و      
. مقياس اعوجاج مشابه مقياس مطلوبيت اجتماعي است. دهد هاي اين مقياس را تشكيل مينقش شغلي سؤال

ترنلـي دو شـكل بـراي رفتارهـاي      و در مـورد مقيـاس بولينـو   . دشـو  ها توسط مديران پر مـي  اين پرسشنامه
ايـن دو شـكل   . آميز به ترتيب براي معلمين راهنمائي و دبيرستان و رفتار معلم در دبستان طراحي شـد  تحكم

، 71/0هـا بـه ترتيـب     پايائي ايـن ابـزار  . كامالً معادل بوده و فقط با تغيير در عبارت مناسب محيط شده است
آميـز در   پايائي مقياس رفتـار تحكـم  ). برحسب آلفاي كرونباخ(ت ، براي سه مقياس اول بوده اس74/0. 74/0
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توضـيح  ). برحسب آلفاي كرونبـاخ (بوده است  86/0و در مدارس ابتدائي  72/0مدارس راهنمائي و دبيرستان 
مـورد معلمـان زن و مـديران زن در مـورد      رمديران مـرد د   .آورده شده است) 2(ها در ضميمه  كامل مقياس

آمـوزان دختـر    آموزان پسر دبيرستاني در مورد معلم زن و دانش اند و قضاوت دانش وت نمودهمعلمان مرد قضا
آموزان در مورد مقبوليت و عملكرد معلمان بـراي   از قضاوت دانش. دبيرستاني در مورد معلمان مرد بوده است

 امـا جمـالت بـا   . ر استدا معني 69/0و  73/0اعتباريابي قضاوت مديران استفاده شده كه اعتبار همزمان آنها 
تـدريس وي در  «به » وي فردي بسيار اثربخش در محيط كار است «سؤال اندكي تغيير ارائه شده است مثالً
  . تغيير يافته است» كالس درس بسيار اثربخش است
كـه در مـورد وي قضـاوت    ) هدف(اند اما فرد  آماج  پاسخ داده) و نه معلمان(به كليه ابزارها فقط مديران 

  .اند و فقط پاسخ مديران تحليل شده است ها در بخش ضميمه آورده شدههمه مقياس. اند معلمان بودهشده 
  هاي تحليل آماري روش

، 1384فراهـاني و عريضـي،   (براي بررسي فرضيه اول و دوم از رگرسيون سلسـله مراتبـي اسـتفاده شـد     
ش حاضر از رگرسيون سلسـله مراتبـي   به دليل مدل آزمائي در پژوه) 1385، سرمد، 1386عريضي و فراهاني،
در رگرسيون سلسله مراتبي در هر مرحله متغيرها كنترل و تأثير آنها به لحاظ آماري حذف . استفاده شده است

و جنسيت مـديران بـه    ARDI)(مقياس اعوجاج واقعيت اهواز مرحله اول نمرهدر پژوهش حاضر در . گردد مي
و ) آميـز  جنسـيت معلـم و رفتـار تحكـم    (له دوم متغيرهاي مسـتقل  در مرح. عنوان متغيرهاي كنترل وارد شد

  .ها در مدل وارد شد باالخره در مرحله سوم اثر تعامل به عنوان آخرين داده
وجود دارند، از ايـن  ) و نه دبيرستان و راهنمائي پسرانه(به دليل اينكه معلمين زن فقط در دبستان پسرانه 

هـاي  د در هر سه مقطع دخترانه وجود دارند كه حضور آنها در دبيرسـتان اند اما معلمين مر مقطع انتخاب شده
آموزان انتخـاب   مسئله مهم اين بوده است كه جنسيت معلمين در تقابل با جنسيت دانش. دخترانه بيشتر است

در مورد معلـم  ) زن(قضاوت مديران مدارس دخترانه . آموزان مشخص گردد گردد تا تأثير آن بر قضاوت دانش
  .و قضاوت مديران مرد دبستان در مورد معلمان زن بوده است مرد

  ها يافته
) 1(براي جنسيت مرد نمره . ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش گزارش شده است) 1(در جدول 

توان ميانگين و انحراف معيار جنسيت مديران  به اين ترتيب مي .در نظر گرفته شده است) 2(و براي زن نمره 
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اي محاسـبه كـرده و رابطـه آن بـا متغيرهـاي پـژوهش را از طريـق         مان را به صورت يك متغير فاصلهو معل
  .ضريب همبستگي معمولي محاسبه نمود

  ميانگين و انحراف معيار متغيرهاي پژوهش) 1(جدول 
  معيار انحراف ميانگين نام مقياس

ARDI 42/20 73/4  
  45/0  71/1  جنسيت مدير
  43/0  75/1  جنسيت معلم
  58/0  69/1  آميز رفتارهاي تحكم
  69/0  28/4  مقبوليت

  59/0  66/3  ارزشيابي عملكرد
چون رابطـه مقيـاس اعوجـاج    . ضرايب همبستگي بين متغيرهاي پژوهش آورده شده است) 2(در جدول 

شـود   طور كه ديـده مـي  همان. ها واقعي است نيست پس گزارش اندازه دار واقعيت با متغيرهاي پژوهش معني
مـردان  مقبوليـت  منفي است يعني قضاوت در مورد عملكرد و مقبوليت  و جنسيت  بطه جنسيت و عملكرد،را

  .تر است تر و در مورد زنان منفي مثبت
  

  رابطه دروني متغيرهاي پژوهش )2(جدول 

  ARDI  نام مقياس
جنسيت
رفتارهاي   جنسيت معلم  مدير

ارزشيابي   مقبوليت  آميز تحكم
  عملكرد

ARDI  74/0            
          76/0  -06/0  جنسيت مدير
        72/0  ـ  -09/0  جنسيت معلم
 رفتارهاي

      86/0 -16/0  -29/0* -02/0 آميز تحكم

    71/0  27/0 06/0  33/0* 11/0  مقبوليت
ارزشيابي 
  74/0  57/0*  02/0 -09/0  -31/0* -16/0  عملكرد

  >p =*05/0دار است  معني
چنانكه . رسيون براي متغير وابسته مقبوليت انجام شدپژوهش، تحليل رگاول و سوم براي بررسي فرضيه 

. باشـد  دار مي آميز وي در سطح بااليي معني شود اثر تعاملي جنسيت معلم و رفتار تحكم ديده مي)3(در جدول 
بنابراين . است )β=38/0( و براي مردان مثبت) β=-49/0( براي زنان منفي به تفكيك جنسيت βمقدار
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آميز با مقبوليت بيشتر براي مردان و مقبوليت كمتـر بـراي زنـان همـراه      رفتار تحكم. گردد يد مييتأ 1فرضيه 
آميـز و جنسـيت    ضريب همبستگي چند گانه رفتار تحكـم  .گردد تأييد مي 3رضيه فبنابراين . )اثر تعاملي(است

  . با مقبوليت معلمين رابطه دارد) R=46/0(معلمين در جمع 
  نتايج رگرسيون براي مقبوليت )3( جدول

 مرحله سوممرحله دوماولمرحله متغيرها
 R 2 R FβtΔ2RR2RFβtΔ2 R  R 2 R F Β t 

متغيرهاي 
كنترل 
ARDI 
جنسيت 
  مديران

28/0 08/0  89/111/0 
06/0 - 

65/1 
23/1 - 

06/0 - -  -11/0 
08/0 - 

69/1 
18/1 - 

07/0  -  -   - 17/0  
12/0 - 

79/1  
65/1 - 

متغير 
: مستقل

جنسيت 
معلم رفتار 

  آميز تحكيم

        - 37/0 14/0 76/1 04/0 
24/0 -  

98/0 
94/1 -  

 -   -   -   -  08/0  
69/0  

07/1  
*54/9  

اثر تعاملي 
رفتار 

تحكيم آميز 
جنسيت  ×

  معلم

              --  46/0  21/0  *08/3  *93/0 -  *37/11 -  

05/0<  p=*  
. پژوهش، تحليل رگرسيون بـراي متغيـر وابسـته عملكـرد انجـام شـد      و چهارم اي بررسي فرضيه دوم بر

دار  آميز وي در سـطح بـااليي معنـي    شود اثر تعاملي جنسيت معلم و رفتار تحكم ديده مي)4(در جدول چنانكه 
. مثبـت اسـت  β= 47/0منفي و بـراي مـردان   β= 36/0براي زنان  به تفكيك جنسيت βمقدار. باشد مي

آميز با ارزشيابي عملكرد بيشتر براي مردان و ارزشيابي عملكـرد   رفتار تحكم. گردد يد ميتأي 2بنابراين فرضيه 
ي چندگانـه  ضـريب همبسـتگ   .گـردد  تأييـد مـي   4بنابراين فرضـيه  . )اثر تعاملي( كمتر براي زنان همراه است

  .با عملكرد معلمين رابطه دارد) R=55/0(آميز و جنسيت معلمين در جمع  تحكم
  نتايج تحليل رگرسيون براي متغير وابسته ارزشيابي عملكرد )4(جدول

 مرحله سوممرحله دوممرحله اول متغيرها
 R 2 R FβtΔ2RR2RFβt Δ2 R  R 2 RF Β t 

متغيرهاي 
كنترل 
ARDI  جنسيت

  ديرانم

42/0 18/0  66/529/0 - 
24/0 - 

92/1 - 
74/1 - 

04/0 - -  -29/0 - 
26/0 - 

92/1 -  
83/1 - 

09/0  -  -   - 26/0 -  
38/0 - 

83/1 -  
01/2 - 

متغير 
: مستقل

جنسيت 
معلم رفتار 

  آميز تحكيم

        - 46/0 21/0 39/3 04/0 
06/0 -  

76/0  
98/0  

 -   -   -   -  09/0  
*87/0  

11/1  
*49/8  

اثر تعاملي 
رفتار 

تحكيم 
 ×يز آم

جنسيت 
  معلم

        -        -  55/0  30/0  67/3  *96/0 -  *87/9  

05/0<  p=*  
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  گيري بحث و نتيجه
در گذشته زنـان  . اند زنان در كشورهاي پيشرفته حدود نيمي از نيروي كار را به خود اختصاص داده  

و بـا تغييـرات    شدند، اما با افزايش سـطح تحصـيالت و تجربـه    تر شغلي مشغول به كار مي هاي پائين در رده
در ايـران هرچنـد زنـان افـزايش چشـمگيري      . هاي زنان در حال ارتقاء به سطوح باالتر است اجتماعي، پست

اند اما تغييرات اجتماعي در زمينه شغلي براي زنان متناسب با رشـد   در سطح تحصيالت داشته) بيش ازمردان(
اجتماعي در مورد زنان يكي از عوامل مهم عدم رسد كه باورهاي بيولوژيكي و  به نظر مي.تحصيلي آنها نيست

همانطور كه در پژوهش حاضر ديـده شـد يـك رفتـار مشـابه در دو جـنس بـا        . ارتقاء آنها از نظر شغلي باشد
براي زنان دستيابي و حفظ مشاغل سطح باالي مديريتي دشوار است زيرا . شود هاي مختلف روبرو مي قضاوت

  . شاغل مديريتي سطح باال همخواني نداردهاي م صفات زنانه سنتي با ويژگي
آميز در مديريت توسط مردان و زنان باعث دو قضاوت  نتايج اين پژوهش نشان داد كه انجام رفتار تحكم

شـود بـه مقبوليـت     آميزي كه توسط مـدير مـرد اعمـال مـي     رفتار تحكم. شود ها ميمتفاوت در بين آزمودني
مقايسه نتايج اين . دهد وز همين رفتار توسط مدير زن مقبوليت او را كاهش ميكه برافزايد، در حالي او مياجتماعي 

هـا در   اين يافتـه . كند ها را اثبات مي هاي انجام گرفته در ساير كشورها، شباهت بسيار زياد يافتهپژوهش با پژوهش
طرحواره جنسيتي  اما در جهت مدل) 1996برادل، (در مقدمه پژوهش است ) 1مدل(تضاد با مدل همانندي جنسي 

به ) 1982 ،بم(آميز زنان با هنجارهاي جامعه ناهمخوان و بنابراين سبب كاهش مقبوليت شود  است زيرا رفتار تحكم
  .در جامعه اهميت زيادي دارد تي براي تضمين موفقيت مديران زنهاي جنسي اين دليل اصالح طرحواره

اعي بـاالتري نسـبت بـه زنـان مخصوصـاً در      دهد كه مردان قدرت و پايگـاه اجتمـ   ها نشان مي پژوهش
در پژوهشي  اثبات كرد كه صاحبان ) 1995( 3امپل). 265: 2001، 2و پراتو 1اسپينوزا(حكومت و مديريت دارند 

تري از خود نشان داده و بر اعضـاي گـروه اعمـال كنتـرل بيشـتري       هاي باالتر شغلي، رفتارهاي مردانه پست
شوند زيرا باورهاي اجتماعي و فرهنگي مختلفي وجود دارد  ئين قرار داده ميزنان در مشاغل سطح پا. كنند مي

  ).61: 1995، 4به نقل از كاپلند(تر از مردان است  كه معتقد است عملكرد و كارآيي آنها پائين

                                                           
1 . Espinoza 
2 . Pratto 
3 . Ample 
4 . Copeland 
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هاي مختلط زنانه و مردانه را مورد ارزيابي قرار داده و دريافت كه مردان  تعامل گروه) 556: 1995(ايگلي 
زنـان  . باشـند  گرانه و جرأت ورزانه بيشتري از خود نشان داده و با نفوذتر و مؤثرتر از زنان مي هاي سلطه شنق

، كـه  بشكنندها بايد هنجارهاي اجتماعي مورد انتظار را  براي احراز مشاغل مديريتي و كسب قدرت در سيستم
قابـل  ) 1987داكس و ميجـر،  (به جنسيت  و مدل تعاملي رفتار وابسته) 1987(هاي اجتماعي ايگلي  با مدل نقش

  .پذيرد آميز را نمي تغيير است زيرا انتظارات رفتاري مردم نقش اجتماعي يك مدير زن با رفتار تحكم
اي را بـا   گرانـه  در پژوهشي دريافت كه هنگامي كه يك مـرد و زن رفتارهـاي سـلطه   ) 56: 1995(كاپلند 

گـر   گر نسبت به مـرد سـلطه   تري از زن سلطه ان ارزيابي منفيدهند، تماشاگر درجات مختلف از خود نشان مي
هاي پژوهش حاضر بيش از همه بـا مـدل تعـاملي رفتـار وابسـته و جنسـيت        به نظر پژوهشگران يافته .دارند

قابل تغيير است زيرا همانطور كه اثر جنسيت مديران در مرحله اول و جنسـيت معلـم   ) 1987داكس و ميجر،(
دار نبوده است بنابراين مدل طرحواره جنسـيتي و مـدل    آميز براي مقبوليت معني ار تحكمدر مرحله دوم و رفت

ساختند اما اثـر   دار ظاهر مي هاي جايگاهي در صورت صحت در همين مرحله بايد تأثير جنسيت را معني نقش
و تـا  ) مقبوليت براي(در مرحله سوم  93/0در مرحله دوم تا ) 04/0از (دهد كه تأثير جنسيت  تعاملي نشان مي

يابد بنابراين مدل آزمائي از طريق رگرسيون سلسله مراتبي نشـان   افزايش مي) براي ارزشيابي عملكرد( 96/0
هاي تجربـي   ها با يافتهبيش از بقيه مدل) 1987داكس و ميجر، (دهد مدل تعاملي رفتار وابسته و جنسيت  مي

 استنياز به يك پژوهش بين  فرهنگي ) به فرهنگجنسيت به مثا(براي بررسي آخرين مدل . همخواني است
  .هاي تحقيق حاضر براي آن كافي نيست و يافته

هـا يـك رفتـار    كـه در بسـياري از فرهنـگ   ) آميز رفتار تحكم(پژوهش حاضر به بررسي رفتاري پرداخت 
نانه تلقي ي كه بيشتر زهايشود كه ويژگي به پژوهشگران پيشنهاد مي). 1386عريضي، (جنسيتي مردانه است 

را برررسي كنند و تأثير مشاهده اين رفتارها در ميزان مقبوليت ) مانند ارتباطات بين فردي و يا ترديد(شود  مي
در صورتي كه حتي در اين نوع رفتارها نيز الگوي مشابهي . و ارزشيابي عملكرد زنان و مردان را مقايسه كنند

هـر چنـد   . جنسيت خواهـد بـود  مدل تعاملي رفتار وابسته و شود تأثيري بسيار قوي بر  با پژوهش حاضر ديده 
بـا  . مشابهي در ايران ديده نشـده اسـت   يها ي در اين زمينه در جهان گزارش شده است اما يافتههايپژوهش

،  )هـر دو معلـم هسـتند   (اين حال به دليل اين كه نقش جنسـي زن و مـرد در پـژوهش حاضـر برابـر اسـت       
هاي جايگاهي ندارند و پژوهش مفصلي در اين زمينه توسط  طي با نظرات نقشهاي پژوهش حاضر ارتبا يافته

  .شناسي است پژوهشگران موردنياز است كه بيشتر در حيطه جامعه
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  )1(ضميمه 
  )33: 1996به نقل از برادل، ( گانه هاي شش خالصه تمايزهاي تئوري 

هايتفاوت  مدل
  نمود/ نشانه  ليلد جنسي در رفتار

هاي بدون تفاوت
گونه صفت يا خصلت نهفته بدون هيچ  خير جنسي

  ندارد بين دو جنس

هاي جنسي  تفاوت
  آري  اي كليشه

هاي صفاتي نهفته ايجاد شده در تفاوت
هاي مربوط به  دوران كودكي و يا تفاوت
 بيولوژي

مردان فردگرا و زنان 
  گرا هستند اجتماعي و جمع

 تئوري طرحواره
  جنسيتي

هاي جنسيتي  تفاوت
اغلب (در رفتار 

  )مربوط به جنس

هاي صفاتي نهفته براساس پيروي  تفاوت
هاي فرهنگي مردانگي و يا  از كليشه

  زنانگي

افراد تيپ مردانه فردگرا و 
گرا و  افراد تيپ زنانه جمع

افراد آندروژن هم فردگرا 
  گرا هستند و هم جمع

هاي موقعيتي  نقش
  آري  )جايگاهي(

هاي صفتي نهفته و يا با دون وجود تفاوتب
هاي جايگاهي بين  تفاوت. هاي كم تفاوت

وقتي جنس بارز و . زن و مرد درحد باال
ها و  مهم باشد، تصوراتي در مورد قابليت

  .آوردها به وجود ميتوانائي

اند و زنان  مردان مسلط
ها در طول  تابعند و نابرابري

  .يابد زمان افزايش مي

  آري   اجتماعيهاي  نقش
هاي صفتي نهفته و يا با بدون وجود تفاوت

هاي فرهنگي كه  كليشه. هاي كم تفاوت
طور همزمان، انتظارات رفتاري را كه  به

  .دهند براساس جنس هستند شكل مي

مردان فردگرا بوده و زنان 
ها در  تفاوت. گرا هستند جمع

  .رود طول زمان از بين مي

تئوري جنسيت به 
  آري  مثابه فرهنگ

هاي صفاتي نهفته مربوط به برخي تفاوت
مند هر دو جنس  تجربيات متفاوت نظام

  براساس جايگاه و موقعيت در جامعه

مردان فردگرا هستند و 
زنان بسته به موقعيت 

  .گرا و فردگرا هستند جمع
  

   )2(ضميمه 
  معرفي ابزارهاي پژوهش

 I- 1979( 1مقياس صفات بين فردي ويگينز(  
حد بـه درسـتي    ها تا چه صفت دوستانه، قابليت قبول و خوب نظر دهيد كه فرد مورد نظر با اين ويژگيدر مورد سه 
  )ميزان دقت اين صفت در مورد فرد مورد نظر. (شود توصيف مي

  :دوستانه
  دقت بي) 5          كم دقت) 4          دقت درحد متوسط  ) 3         دقيق ) 2      بسيار دقيق )1

  ):مقبول(ل قابليت قبو
  دقت بي) 5كم دقت ) 4    دقت درحد متوسط) 3         دقيق) 2   بسيار دقيق )1

  :خوب
  دقت بي) 5      كم دقت     ) 4دقت درحد متوسط          ) 3        دقيق ) 2  بسيار دقيق )   1

                                                           
1 . Wiggins Interpersonal Adjective Scale 
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II - 1995( 1وليدن مقياس ارزشيابي عملكرد وين(  
  .نظر موافق هستيد حد با جمالت زير در مورد فرد مورد تا چه

  .ام برتر است وي از معلمين ديگري كه با آنها كار كرده) 1
  بسيار مخالفم) ه     مخالفم       ) د             تاحدي موافقم) ج       زياد) ب   بسيار زياد) الف

  .عملكرد كلي وي درحد عالي است)2
  بسيار مخالفم) ه           مخالفم ) د            تاحدي موافقم) موافقم      ج )ب بسيار موافقم     )الف

  .وي فردي بسيار اثر بخش در محيط كار است)3
  بسيار مخالفم) ه         مخالفم ) د         تاحدي موافقم) موافقم      ج) بسيار موافقم      ب) الف

  .شود موفق ميدهد و در اين كار  هاي خود حداكثر تالش را انجام مي وي در ايفاي نقش و مسئوليت)4
  بسيار مخالفم) ه         مخالفم ) د  تاحدي موافقم) موافقم      ج )بسيار موافقم        ب) الف
III - 2مقياس اعوجاج واقعيت اهواز   

  .شوم خلق مي وقتي سرحال نيستم كج-2 .كنمپرخاشگري مي -1
 .نمك پشت سر ديگران بدگوئي مي-4 .شوندديگران از دست من آزرده مي -3
  .شومعصباني مي-6 .گويمآميز ميدورغ مصلحت -5
  .جويم از وجود ديگران به نفع خود سود مي-8 .ورزمنسبت به ديگران حسادت مي -7
  .دهمـ منافع خود را بر ديگران ترجيح مي10 .كنم زني مي الف -9

  .اغلب، گاهي، به ندرت، هرگز: گزينه پاسخ ؛داراي ده سؤال
IV  -  االت رفتار معلم در راهنمايي و دبيرستانسؤ: تحكم آميزرفتار  

  .كند آموزاني كه رفتارهايش از نظر او مناسب نباشند با تندي و يا خشونت رفتار مي با دانش) 1
  )از روش من و نه روش ديگر(كند  آموزان با آنها با تحكم فتار مي به هنگام ياد دادن مطالب به دانش) 2
  .شود كنند بسيار خشمگين مي د ديگران در كار او مداخله ميهنگامي كه تصور كن) 3
كند با فشار آوردن بـر   كنند سعي مي آموزان از توانائي خود براي رسيدن به موفقيت استفاده نمي اگر دريابد كه دانش) 4

  .آنها وادارشان سازد تا توانائي خود را به كار گيرند
  .خواهد رفتار نكنند با مشكل روبرو خواهند شد طور كه او مي كند كه اگر آن يآموزان از همان ابتدا روشن م براي دانش) 5

V-  آميز رفتار تحكم(سؤاالت مربوط به رفتار معلم در دبستان(   
  .كند آموزاني كه رفتارهاي مناسب از نظر او را نداشته باشند كمتر مهربان است و يا به آنها كمتر توجه مي با دانش

  )مثل مشق زياد. (آموز آن را دوست ندارد كند  كه دانش هائي استفاده مي آموزان از روش به دانش براي ياددادن مطالب
  .شود كنند بسيار خشمگين مي آموزان يا مدرسه در كار او دخالت مي هنگامي كه فكر كند اولياء دانش

  .فرسا باشد آموزان طاقت اين كار براي دانشسازد تا از حداكثر توانائي خود استفاده كنند حتي اگر  آموزان را وادار مي دانش
  .خواهد رفتار نكنند، او آنها را دوست نخواهد داشت طور كه او مي كه اگر آن) سازد يا روشن مي(گويد  آموزان مي به دانش

مقياس آنها مربوط به همكاران در يـك محـيط   . است) 1999، 4و ترنلي 3بولينو(اين سؤاالت شكل اصالح شده مقياس 
  .ماني استساز

                                                           
1 .Wayne,S.J. & Liden, R.C. 

2 . (ARDI) Ahvaz Reality Distortion Inventory 
3 . Bolino 
4 . Turnley 


