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Introduction: Survival, continuity and 
progress of any society depends on 
theefficiencyandqualityofitseduca-
tion. Teachers as a basis of education, a 
very important role in training the next 
generation, and to be able to play their 
role properly, should have the neces-
saryskillsandabilities;hence,efficacy
and public health impact teachers a 
significantachievement in thefieldof
personal and professional skills and 
competences them. Social health has 
fivedimension includingofsocialac-
ceptance, social participation, social 
actualization, social cohesion and so-
cial integration and of the evaluation 
and understanding of how their per-
formance and the quality of the rela-
tions with other people, and those so-
cial groups that are members of them. 
Self-efficacy, a strong personal belief
about the skills and competences for 
action on a task and succeed in it. On 
the other hand, social health and self-

ــه  ــه ب ــر جامع ــرفت ه ــا، دوام و پیش ــه: بق مقدم
كارآیــی و كیفیــت تعلیــم و تربیــت آن جامعــه 
بســتگی دارد. معلمــان بــه منزلــه ركــن اصلــی 
آمــوزش و پــرورش، نقــش بســیار مهمــی در تربیــت 
نســل آینــده كشــور بــر عهــده دارنــد و بــرای اینكــه 
ــد  ــد، بای ــا كنن ــد به درســتی نقــش خــود را ایف بتوانن
ــند؛ از  ــوردار باش ــای الزم برخ ــا و مهارته از تواناییه
ایــن رو، خودكارامــدی و ســامت اجتماعــی معلمان 
ــر به ســزایی در تحقــق تواناییهــا و صاحیتهــای  تأثی
فــردی و حرفــه ای آنــان دارد. ســامت اجتماعــی بــا 
پنــج بعــد پذیــرش اجتماعــی، مشــاركت اجتماعــی، 
شــكوفایی اجتماعــی، وابســتگی اجتماعی و انســجام 
اجتماعــی عبــارت اســت از ارزیابــی و شــناخت فــرد 
ــت  ــه و كیفی ــود در جامع ــرد خ ــی عملك از چگونگ
ــای  ــكان و گروهه ــر، نزدی ــراد دیگ ــا اف ــش ب روابط
ــدی،  ــت. خودكارآم ــا اس ــو آنه ــه عض ــی ك اجتماع
یــك بــاور شــخصی نیرومنــد دربــاره مهارتهــا 
ــك  ــه ی ــل در زمین ــدام و عم ــرای اق ــا ب و تواناییه
ــر،  ــت در آن اســت. از ســوی دیگ ــف و موفقی تكلی
ســامت اجتماعــی و خودكارامــدی نیــز تحــت تأثیر 
خودپنــداره نقشــهای جنســیتی قــرار دارد. خودپنداره 
ــردن نقشــهای  ــی ك ــر از درون ــیتی، متأث ــش جنس نق
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جنســیتی اســت و در چارچــوب عوامــل و شــرایط 
نقــش  خودپنــداره  می شــود.  تعییــن  اجتماعــی 
ــود را دارای  ــخص خ ــه ش ــی ك ــه میزان ــیتی ب جنس
ــاره دارد.  ــد اش ــه می بین ــا زنان ــه ی ــای مردان ویژگیه
ــان  ــول زم ــداره در ط ــای خودپن ــه جنبه ه ــا اینك ب
ــداره نقــش جنســیتی  ــدار هســتند، خودپن نســبتاً پای
ــه شــده  ــر در نظــر گرفت ــوان یــك صفــت متغی به عن
اســت. براســاس نمــرات زنانگــی و مردانگــی چهــار 
نــوع خودپنــداره نقــش جنســیتی را می تــوان از هــم 
تفكیــك كــرد: زنانــه، مردانــه، دوجنســیتی و نامتمایز. 
ــی  ــوان پیش بین ــدف بررســی ت ــا ه ــن پژوهــش ب ای
خودپنــداره نقشــهای جنســیتی در ســامت اجتماعی 

ــان اجــرا شــد.  ــدی معلم و خودكارآم
روش: پژوهــش حاضــر كاربــردی و از نــوع 
ــه  ــه جامع ــود ك ــتگی ب ــات توصیفی-همبس تحقیق
آمــاری آن را كلیــه معلمــان زن و مــرد مشــغول 
ــتان  ــع در اس ــهر واق ــه اسامش ــت منطق ــه خدم ب
ــا روش  ــه ب ــروه نمون ــد. گ ــكیل داده ان ــران تش ته
ــدند.  ــاب ش ــه ای انتخ ــی خوش ــری تصادف نمونه گی
از میــان مــدارس اسامشــهر 12 مدرســه به صــورت 
تصادفــی انتخــاب شــدند. از جامعــه موردنظــر 303 
ــتاندارد  ــراف اس ــنی 39 و انح ــن س ــا میانگی ــر )ب نف
97/5( شــامل 251 زن و 52 مــرد كــه در رشــته های 
مختلــف مشــغول بــه تدریــس بودنــد انتخــاب 
شــدند و بــه پرسشــنامه های نقشــهای جنســیتی بــم 
ــرر )ESG( و  ــی ش ــدی عموم )IRSB(، خودكارآم
ســامت اجتماعــی كییــز )QBWSK( پاســخ دادنــد. 
داده هــا بــا اســتفاده از آزمونهــای خی دو، همبســتگی 
ــزار  ــا نرم اف ــی ب ــیون خط ــل رگرس ــون و تحلی پیرس

ــد. ــرار گرفتن ــل ق ــورد تجزیه وتحلی SSPS م

image, gender roles are also affected.
Concept of gender roles, gender roles 
is influenced by internal factors and
social conditions within the framework 
determined. Concept of gender roles to 
theextentthatthepersonfindsitrefers
toamaleorfemalecharacteristics.Al-
though relativelystable over time are
aspects of self-concept, self-concept of 
gender as a variable attribute is intend-
ed. Based on the scores of femininity 
and masculinity are four types of self-
concept can be separated gender roles: 
women, men, androgynous and undif-
ferentiated. This study examined the
predictive power of self-concept and 
self-efficacyofteacherswasconducted
gender roles in community health.
Method:Thestudywasappliedandde-
scriptivecorrelationalstudy.Thestudy
population included all male and female 
teachers serving in Tehran province were 
Slamshahr. Groups of samples were 
randomly selected. Branch schools were 
randomly selected from 12 schools. The 
target population of 303 persons (mean 
age 39, SD = 97/5), including 251 
women and 52 men who were teach-
ingindifferentdisciplineswereselected
and respond to questionnaires gen-
der roles Bam (BSRI), Sherer General 
Self-Efficacy(GSE)andKeyes’sSocial
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ــا: بیشــترین درصــد پاســخگویان )%41/9(  یافته ه
نقــش  گــروه  در   %25/9 دوجنســیتی،  گــروه  در 
جنســیتی زنانگــی، 16/3% در گــروه نقــش جنســیتی 
نامتمایــز و كمتریــن درصــد در گــروه نقــش جنســیتی 
ــج، در  ــق نتای ــد. طب ــرار گرفته ان ــی )8/3%( ق مردانگ
ــیتی و  ــروه دو جنس ــن گ ــن، بی ــدی پایی خودكارآم
نامتمایــز تفــاوت وجــود داشــت. بــه بیان دیگــر، 
خودكارآمــدی در گــروه دوجنســیتی به طــور معناداری 
ــن  ــا بی ــد. ام ــه دســت آم ــز ب ــروه نامتمای ــش از گ بی
ــا ســامت اجتماعــی رابطــه ای  نقشــهای جنســیتی ب
مشــاهده نشــد. عــاوه بــر ایــن، میــان نقش جنســیتی 
ــدی و مؤلفه هــای  ــا خودكارآم مردانگــی و زنانگــی ب
ســامت اجتماعــی رابطــه مثبــت وجــود داشــت كــه 
نشــان می دهــد هــر چــه نمــرات مردانگــی و زنانگــی 
ــامت  ــدی و س ــزان خودكارآم ــر می ــد، ب ــر باش باالت

ــود. ــزوده می ش ــز اف ــی نی اجتماع
بحــث: در تبییــن یافته هــای پژوهــش می تــوان 
ــرای  ــه آنچــه كــه ب ــراد دوجنســیتی بســته ب گفــت اف
یــك موقعیــت خــاص مناســب اســت، قــادر بــه تحقق 
ــای  ــی از ویژگیه ــا تركیب ــه ی ــه- مردان ــای زنان ویژگیه
دو جنســیت هســتند. از ســویی، تجــارب مســلط 
ــرای ایجــاد احســاس كارایــی و  فــرد، مؤثرتریــن راه ب
ــز،  ــة موفقیت آمی ــتن تجرب ــت. داش ــدی اس خودكارام
باعــث ایجــاد باورهــای كارآمــدی پایدارتــری می شــود 
و در مقابــل، شكســت موجــب تضعیــف ایــن باورهــا 
ــرد دارای  ــی ف ــی رود وقت ــار م ــن انتظ ــود. بنابرای می ش
نقــش دوجنســیتی اســت بتوانــد صرف نظــر از اینكــه 
فقــط زنانــه یــا مردانــه رفتــار كند متناســب بــا موقعیت 
پاســخ دهــد، بــه ایــن ترتیــب یكــی از مهم تریــن منابع 
ــز  ــارب موفقیت آمی ــتن تج ــی داش ــدی یعن خودكارآم

Well-Being Questionnaire(KSWBQ).
Using Pearson correlation test, stepwise 
regression analysis and chi-square test
were analyzed by SPSS software.
Findings: The results showed that the 
highest percentage of respondents, in-
cluding 41/9% (126 patients) in the 
group androgynous, 25/9% in the femi-
nine gender role, 16/3% in undifferenti-
ated gender role and the lowest percent-
age in gender roles masculinity 8/3% (n 
= 25) were. The results show that low 
self-efficacy, gender and diffuseThere
isadifferencebetweenthetwogroups
were calculated and chi-square and 
level equal to 28/24 (p≤0/01)issignifi-
cant.Inotherwords,significantlymore
androgynous self in undifferentiated
groups,respectively.Butnosignificant
relationship between gender roles and 
social health. In addition, the role of 
gendermale and femalewith self-effi-
cacy and social health factors there is a 
significantpositiverelationship.Inother
words, the higher the scores on self-ef-
ficacyandsocialhealthofmasculinity
and femininity are added.
Discussion: In explaining the results, it 
can be said that androgynous individu-
als depending on what is appropriate 
for a particular situation, be able to 
fulfill female feature or combination
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of features of both sexes are men. On 
the one hand, the dominant individual 
experience, themost effectiveway to
create a sense of efficiency and effi-
cacy. Having a successful experience, 
creatingamorerobustefficacybeliefs.
On the contrary, failure is undermining 
these beliefs. 
Keywords: gender role self-concept, 
self-efficacy, social health, teachers

ــدی و  ــه خودكارآم ــا ك ــد. از آنج ــد ش ــن خواه تأمی
ــر  ســامت اجتماعــی معلمــان دو عامــل تأثیرگــذار ب
عملكــرد آنهــا و دانش آمــوزان اســت پیشــنهاد می شــود 
در گزینــش و جــذب معلمــان مدنظــر قــرار گیرنــد. بــا 
ــج پژوهــش حاضــر نشــان داد  ــه اینكــه نتای توجــه ب
ــدی  ــر خودكارآم ــر ب ــی مؤث نقشــهای جنســیتی عامل
اســت برگــزاری دوره هــای آموزشــی در زمینــه 
حــذف نقشــهای جنســیتی كلیشــه ای و بهره منــدی از 
ویژگیهــای مثبــت مردانگــی و زنانگــی می تواند بســیار 
ــای  ــران مجموعه ه ــن مدی ــد. همچنی ــذار باش تأثیرگ
ــن  ــوب چنی ــتن ســطح مطل ــد داش آموزشــی می توانن
مهارتهایــی را از شــرایط اســتخدام قــرار دهنــد تــا بــا 
ایــن عمــل منجــر بــه توســعه نیــروی انســانی شایســته 

ــاال در امــر آمــوزش شــوند.  ــا كارآمــدی ب ب
جنســیتی،  نقــش  خودپنــداره  کلیدواژه هــا: 

معلمــان اجتماعــی،  خودكارآمــدی، ســامت 
تاریخ دریافت: 95/7/28
تاریخ پذیرش: 96/1/20

مقدمه 
ــه  ــی در جامع ــامت اجتماع ــعه س ــی از اركان توس ــرورش یك ــوزش و پ ــام آم نظ

ــر  ــژه قش ــه به وی ــراد جامع ــی اف ــامت اجتماع ــزان س ــش می ــا افزای ــی رود. ب ــمار م به ش
ــه  ــتیابی ب ــد و دس ــش می یاب ــه افزای ــی در جامع ــرمایه اجتماع ــزان س ــرده، می تحصیل ك
ــوزش  ــی آم ــن اصل ــان رك ــود. معلم ــر می ش ــریع تر و امكان پذیرت ــعه، س ــداف توس اه
ــده كشــور  ــت نســل آین ــی در تربی ــش بســیار مهم ــرورش محســوب می شــوند و نق و پ
ــد  ــد، بای ــا كنن ــش خــود را به درســتی ایف ــد نق ــرای اینكــه بتوانن ــان ب ــد. آن ــده دارن برعه
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ــرورش  ــوزش و پ ــی آم ــار اصل ــرا ب ــند؛ زی ــای الزم برخــوردار باش ــا و مهارته از تواناییه
ــی،  ــد )ورزل ــاده می كنن ــی آم ــرای زندگ ــان را ب ــر دوش می كشــند و آن ــوزان را ب دانش آم
1379(. ســامت اجتماعــی معلمــان تأثیــر به ســزایی در ســامت اجتماعــی دانش آمــوزان 

ــه دارد. ــراد جامع ــی اف ــور كل و به ط
ــده  ــز2، 2004( در برگیرن ــال، كیی ــرای مث ــف )ب ــب تعری ــی1 برحس ــامت اجتماع س
ــت  ــاع و كیفی ــود در اجتم ــرد خ ــی عملك ــت از چگونگ ــرد اس ــناخت ف ــی و ش ارزیاب
روابطــش بــا افــراد دیگــر، نزدیــكان و گروههــای اجتماعــی كــه عضــو آنهــا اســت. كییــز 
معتقــد اســت ســامت اجتماعــی بــا پنــج بعــِد پذیــرش اجتماعــی3، مشــاركت اجتماعــی4، 
شــكوفایی اجتماعــی5، وابســتگی اجتماعــی6 و انســجام اجتماعــی7، پدیــده ای عمومــی )در 
مقابــل خصوصــی( مبتنــی بــر تكالیــف اجتماعــی اســت كــه انســان در بطــن ســاختارهای 
اجتماعــی و جوامــع بــا آنهــا مواجــه اســت. زیر-مقیــاس انســجام اجتماعــی منعكس كننــده 
كیفیــت روابــط فــرد بــا جامعــه اســت. افــرادی كــه از نظــر اجتماعــی احســاس یكپارچگی 
می كننــد، دارای حــس تعلــق بــه جهــان بــوده و خــود را در موقعیتهــای اجتماعــی قــرار 
می دهنــد كــه بــه آنهــا احســاس اتصــال بــه جهــان اجتماعی شــان را می دهــد. مشــاركت 
ــاداری  ــد مشــاركت معن ــراد احســاس می كنن ــی اســت كــه اف اجتماعــی نشــان دهنده میزان
بــا جهــان اطــراف خــود دارنــد. شــكوفایی اجتماعــی شــامل ارزیابــی از تواناییهــای بالقــوه 
جامعــه اســت. اعتقــاد بــر ایــن اســت كــه جامعــه دارای پتانســیل تبدیل شــدن بــه مكانــی 
ــد  ــه واج ــن مجموع ــد و ای ــی می كنن ــه در آن زندگ ــت ك ــهروندانی اس ــرای ش ــر ب بهت
ــرای  ــرای تغییــرات مثبــت اســت. وابســتگی اجتماعــی شــامل توانایــی فــرد ب پتانســیل ب
ــرش  ــد. پذی ــاق می افت ــه در آن اتف ــه ك ــی آنچ ــم و پیش بین ــده و فه ــان پیچی درك جه

1. social health  2. Keyes   3. social acceptance
4. social contribution 5. social actualization 6. social coherence
7. social integration
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اجتماعــی شــامل میزانــی كــه فــرد توســط دیگــران پذیرفتــه می شــود و بــا آنهــا احســاس 
ــز، 1998(. ــد )كیی ــی می كن راحت

ــه  ــورد توج ــادی م ــزان زی ــه می ــراً ب ــه اخی ــی ك ــی از ویژگیهای ــر یك ــوی دیگ از س

ــدورا2 )1997(  ــه بن ــه گفت ــت. ب ــان اس ــدی1 معلم ــس خودكارآم ــت ح ــه اس ــرار گرفت ق
ــك  ــروع ی ــرای ش ــا ب ــا و تواناییه ــاره مهارته ــوی درب ــخصی ق ــاد ش ــدی اعتق خودكارآم
ــون3  ــل از ویلس ــه نق ــدورا )1989؛ ب ــود و بن ــت. كل ــدن در آن اس ــق ش ــف و موف تكلی
ــرای  ــرد ب ــای ف ــه تواناییه ــاد ب ــوان اعتق ــه عن ــدی را ب ــكاران، 2009( خودكارآم و هم
ــه  ــی ب ــرای دسترس ــدام الزم ب ــیرهای اق ــناختی و مس ــع ش ــزش، مناب ــردن انگی ــیج ك بس
ــی  ــك خودارزیاب ــده ی ــه منعكس كنن ــد ك ــف كرده ان ــن تعری ــی معی ــته های موقعیت خواس
ــد  ــا آنهــا توانایــی انجــام یــك تكلیــف خــاص را دارن ــر اینكــه آی فــردی اســت مبنــی ب
ــز  ــتاوردی موفقیت آمی ــه دس ــا را ب ــن مهارته ــا ای ــا آنه ــه آی ــه اینك ــاد ب ــن اعتق و همچنی
ــدورا )2012( معتقــد اســت چهــار مؤلفــه تجــارب مســلط، الگــوی  ــد؟ بن ــل می كنن تبدی
ــرل وضعیــت هیجانی-فیزیولوژیكــی در شــكل گیری  اجتماعــی، ترغیــب اجتماعــی و كنت

ــر اســت. ــدی مؤث خودكارآم
به طوركلــی بقــا، دوام و پیشــرفت هــر جامعــه بــه كارآیــی و كیفیــت تعلیــم و تربیــت 
آن جامعــه بســتگی دارد. هــر كشــوری بــه معلمــان كارآمــد به عنــوان یكــی از اركان تعلیــم 
ــا بتوانــد فرزنــدان خــود را بــه گونــه ای شایســته پــرورش دهــد و  و تربیــت نیــاز دارد ت
ــاور بســیاری از صاحبنظــران، انجــام اصاحــات  ــه ب ــد. ب ــاده كن ــر آم ــده ای بهت ــرای آین ب
اساســی در تعلیــم و تربیــت بــدون برخــورداری از معلمــان كارآمــد و باصاحیــت میســر 
نخواهــد بــود )ســلمانی دســتجرد و همــكاران، 1387؛ یوســف زاده و معروفــی، 1389؛ نقــل 
1. self-efficacy
2. Bandura 
3. Wilson
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از دهقانــی و همــكاران، 1393(.
تحقیقــات نشــان می دهــد حــس قــوی خودكارآمــدی بــا توانمنــدی1 معلمــان )ویســی 
و همــكاران، 2015(، شــیوه های آمــوزش مهارتهــای تفكــر2 )یالكیــن و اردوغــان3، 2016(، 

ســبك مدیریــت كاس )اســماعیلی و همــكاران، 1391(، راهبردهــای خودتنظیمی یادگیری 
دانش آمــوزان )وفــا و همــكاران، 1393(، تبییــن راهبردهــای مدیریــت قلــدری )بیرامــی و 
همــكاران، 1394(، ســطوح باالتــر رضایــت شــغلی )كاپــرارا4 و همــكاران، 2003؛ كاپــرارا 
و همــكاران، 2006(، پایبنــدی و تعهــد بیشــتر بــه آمــوزش )ایوانــز و تریبــل5، 1986؛ وار 
ــك8،  ــودگی7)براورز و تامی ــه فرس ــبت ب ــر نس ــیب پذیری كمت ــانتاس6، 2007(، آس و كیتس
ــوزان  ــرای دانش آم ــر ب ــری بهت ــو یادگی ــاد ج ــالویك9، 2007(، ایج ــالویك و ش 2000؛ ش
)دیمــر10، 2004؛ گنســر و كاكیــروگا11، 2007؛ ولفــاك و هــای12، 1990؛ یاســت13، 
2002(، خاق تــر بــودن در كاربــرد روشــهای جدیــد آمــوزش )وردیــم و لیــزر14، 2002(، 
وضــع اســتانداردهای بــاال بــرای خــود و پایــداری در مواجهــه بــا موانــع )رز و بــروس15، 
ــكاران، 2006؛  ــرارا و هم ــوزان )كاپ ــتاوردهای دانش آم ــش پیشــرفتها و دس 2007( و افزای

شاگنســی16، 2004؛ والیــك17، 2002( رابطــه دارد.
ــان دو  ــی معلم ــامت اجتماع ــدی و س ــده، خودكارآم ــواهد ذكرش ــه ش ــتناد ب ــا اس ب
موضــوع تأثیرگــذار بــر عملكــرد آنهــا و متعاقبــًا بازدهــی بهتــر آمــوزش و پــرورش اســت. 
ــف تأثیرگــذار  ــل مختل ــا نقــش عوام ــی وجــود دارد ت ــه مطالعات ــاز ب ــل نی ــن دلی ــه همی ب
ــامت  ــه س ــه ب ــر توج ــد؛ به عبارت دیگ ــرار دهن ــی ق ــورد بررس ــر را م ــن دو متغی ــر ای ب

1.empowerment  2.teachingthinkingskills 3.YalçınandErdoğan
4. Caprara,  5. Evans and Tribble 6. Ware and Kitsantas
7. burnout  8. Brouwers and Tomic 9. Shaalvik and Shaalvik
10. Deemer  11. Gencer and Cakiroglu 12. Woolfilk and Hoy
13. Yost   14. Wertheim and Leyser 15. Ross and Bruce
16. Shaughnessy  17. Wallick



      262

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، بهار 96، شماره 64

      262

ــایی  ــتلزم شناس ــان مس ــرد معلم ــن دو در عملك ــت ای ــدی و تقوی ــی و خودكارآم اجتماع
ــه نظــر می رســد یكــی از عواملــی كــه  ــا تعیین كننــده آنهــا اســت. ب عوامــل پیشــایندی ی
ــداره  ــد، خودپن ــرار ده ــر ق ــت تأثی ــدی را تح ــی و خودكارآم ــامت اجتماع ــد س می توان

نقشــهای جنســیتی اســت.
ــك  ــه ی ــا نگــرش شــخصی مشــروط ب ــت ی ــك صف ــش جنســیتی ی ــری نق جهت گی
سیســتم اجتماعــی ســنتی اســت كــه از مــردان انتظــار مــی رود به صــورت مردانــه فكــر و 
رفتــار كننــد و از زنــان نیــز انتظــار مــی رود بــه گونــه ای زنانــه بیندیشــند یــا رفتــار كننــد. 
ــه  ــغل دارد. درحالی ك ــوداری از ش ــر برخ ــناختی ب ــز ش ــت از تمرك ــودن حكای ــه ب مردان
رفتارهــا و نگرشــهای وســیله ای1 و پرخاشــگری به عنــوان مردانــه كلیشــه ای شــده، 
نگرانــی بــرای رفــاه دیگــران و هماهنگــی بــا گــروه نیــز زنانــه ادراك می شــود. رفتارهــا و 
نگرشــهایی كــه به صــورت زنانــه كلیشــه شــده اســت شــامل تســلیم، وابســتگی، احتــرام، 

ــرورش اســت. همــكاری، مراقبــت و پ
ــت و در  ــیتی اس ــهای جنس ــردن نقش ــر از درونی ك ــیتی2، متأث ــش جنس ــداره نق خودپن
ــا از  ــه تنه ــردان ن ــان و م ــوند. زن ــن می ش ــی تعیی ــرایط اجتماع ــل و ش ــوب عوام چارچ
صفــات، رفتارهــا و انتظاراتــی كــه محیــط از آنهــا دارد آگاه هســتند، بلكــه ایــن انتظــارات 
ــش  ــداره نق ــم3، 1981(. خودپن ــد )ب ــی می كنن ــی درون ــطوح خاص ــده را در س جنسی ش
ــد  ــه می بین ــا زنان ــه ی ــای مردان ــه شــخص خــود را دارای ویژگیه ــی ك ــه میزان جنســیتی ب
ــدار هســتند،  ــان نســبتًا پای ــداره در طــول زم ــا اینكــه جنبه هــای خودپن ــد. ب اشــاره می كن
ــه شــده اســت.  ــر در نظــر گرفت ــت متغی ــك صف ــوان ی ــداره نقــش جنســیتی به عن خودپن
ــم، 1974(  ــد پرسشــنامه نقــش جنســیتی ب ــداره نقــش جنســیتی )مانن ــری خودپن اندازه گی
1. instrumental
2. gender role self-concept
3. Bem
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یــك نمــره زنانگــی و یــك نمــره مردانگــی را فراهــم می كنــد. ایــن نمــرات، میزانــی كــه 
یــك فــرد دارای صفــات زنانــه یــا مردانــه اســت را منعكــس می كنــد. بــر اســاس نمــرات 
زنانگــی و مردانگــی چهــار نــوع خودپنــداره نقــش جنســیتی را می تــوان از هــم تفكیــك 
كــرد: زنانــه1 )نمــرات بــاال در صفــات زنانــه، نمــرات پاییــن در صفــات مردانــه(، مردانــه2 
)نمــرات بــاال در صفــات مردانــه و نمــرات پاییــن در صفــات زنانــه(، دوجنســیتی3 )نمــرات 
ــات  ــر دو صف ــم در ه ــرات ك ــز4 )نم ــه( و نامتمای ــه و مردان ــات زنان ــر دو صف ــاال در ه ب
زنانــه و مردانــه(؛ به عبارت دیگــر درحالی كــه زنــان زنانــه و مــردان مردانــه دارای صفــات 
همخــوان نقــش جنســیتی هســتند، افــراد دوجنســیتی دارای هــر دو صفــات زنانــه و مردانــه 

ــه یــا مردانــه را ندارنــد. ــان و مــردان نامتمایــز هیچ كــدام از صفــات زنان هســتند. زن

چارچوب نظري
تحقیقاتــی كــه به طــور اختصاصــی رابطــه نقشــهای جنســیتی و ســامت اجتماعــی را 
مــورد مطالعــه قــرار دهنــد بســیار محــدود هســتند. بااین حــال تحقیقــات تجربــی متمركــز 
بــر نقشــهای جنســیتی اغلــب درصــدد كشــف كــم و كیــف ســامت روان شــناختی افــراد 
بــا جهت گیریهــای مختلــف نقــش جنســیتی هســتند )وایتلــی5، 1983(. تحقیقــات متعــددی 
ــد.  ــرار داده ان ــان نقشــهای جنســیتی و ســامت روان شــناختی را موردمطالعــه ق رابطــه می
ــب  ــدل رقی ــه م ــیتی و ســامتی س ــش جنس ــداره نق ــن خودپن ــل بی ــط متقاب ــاره رواب درب

وجــود دارد )وایتلــی، 1984(: 
الــف( مطابــق بــا مــدل تناســب6 ســامت روان شــناختی نتیجــه تناســب بیــن 
ــكاران، 1981(.  ــرد و جنســیت او اســت )البینســكی7 و هم ــش جنســی ف ــداره نق خودپن

1. femininity  2. masculinity  3. androgyny
4. undifferentiated  5. Whitley  6. congruence model
7. Lubinski, Tellegen and Butcher 



      264

 فصلنامة علمي ـ پژوهشي رفاه اجتماعي، سال هفدهم، بهار 96، شماره 64

      264

به طــور دقیق تــر نمــرات بــاالی زنــان در زنانگــی و نمــرات پاییــن در مردانگــی و نمــرات 
بــاالی مــردان در مردانگــی و نمــرات پاییــن در زنانگــی بایــد ســامتی بیشــتری را گــزارش 
ــا  ــه همخــوان ب ــی هســتند ك ــرد خودپنداره های ــودن م ــه ب ــودن زن و مردان ــه ب ــد. زنان كن

اســتانداردهای فرهنگــی تناســب جنســیتی هســتند )بــم، 1993(. مطابــق بــا مــدل تناســب، 
ــرورش  ــراد و انتظــارات محیــط آنهــا پ ــداره اف ــی بیــن خودپن ســامتی به وســیله هم خوان

ــد. ــدا می كن پی
ب( مطابــق بــا مــدل دوجنســیتی1 ســامت، افــراد دوجنســیتی بایــد ســامتی بیشــتری 
را گــزارش كننــد )بــم، 1974؛ ارلفســكی و اُهــرن2، 1987(. ایــن افــراد مجموعه وســیعی از 
ــه آنهــا اجــازه می دهــد به صــورت منعطــف  ــد كــه ب ویژگیهــا و گزینه هــای رفتــاری دارن
رفتــار كننــد و بــا درخواســتهای موقعیتــی متنــوع مقابلــه كننــد )بیرهاف-آلفرمــن3، 1989 
ــر  ــه درگی ــای خاقان ــا بیشــتر در فعالیته ــن آنه ــك و آشــمر4، 1993( همچنی و 1996؛ وان
ــدر و  ــد )نورالن ــان می دهن ــه را نش ــای خاقان ــری از مهارته ــطوح باالت ــوند و س می ش
اریكســون5، 2000؛ جانســون و كارلســون6، 2000(. ســیلورن و رایــان7 )1979( در تحقیــق 
ــه  ــیتی زنان ــش جنس ــان دارای نق ــه زن ــبت ب ــیتی نس ــان دوجنس ــد زن ــان دادن ــود نش خ
ــش  ــردان دارای نق ــا م ــر ب ــازگاری براب ــیتی س ــردان دوجنس ــی م ــتند ول ــازگارتر هس س

جنســیتی مردانــه دارنــد.
ج( مطابــق بــا مــدل مردانــه8 ســامت، شــخص دارای مردانگــی بیشــتر بایــد ســامتی 
ــای  ــا یافته ه ــت ت ــی اس ــای تجرب ــر یافته ه ــی ب ــدل مبتن ــن م ــد. ای ــته باش ــتری داش بیش
ــا ســامت بیشــتر رابطــه دارد،  نظــری. بااین حــال، می تــوان فــرض كــرد كــه مردانگــی ب
زیــرا ویژگیهــای مــردان در اغلــب جوامعــی كــه بــر موفقیــت و پیشــرفت تأكیــد می كننــد، 
1. androgyny model 2. Orlofsky and O’Heron 3. Bierhoff-Alfermann
4. Vonk and Ashmore 5. Norlander and Erixon 6. Jonsson and Carlsson
7. Silvern and Ryan  8. masculinity model
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ارزشــمندتر اســت؛ بنابرایــن، صرف نظــر از جنســیت فــرد، ممكــن اســت درونــی كــردن 
ــد.  ــامت باش ــی و س ــن مردانگ ــل بی ــط متقاب ــئول رواب ــمند مس ــای ارزش ــن ویژگیه ای
ــده-  ــی ش ــیتی ارزیاب ــش جنس ــج نق ــری رای ــا اندازه گی ــه ب ــی باال-آنچ ــاوه، مردانگ به ع

ــد  ــتركی دارن ــازه های مش ــی س ــزان معین ــه می ــن ب ــردگی پایی ــاال و افس ــدی ب خودكارآم
)وایتلــی، 1984(؛ بنابرایــن همبســتگی بــاال احتمــاالً منعكس كننــده شــباهت ایــن ســازه ها 
اســت تــا یــك ارتبــاط علــت و معلولــی مردانگــی بــرای ســامت. آدامــز و شــرر1 )1985( 
اشــاره می كننــد كــه مــدل مردانــه بــه میزانــی ســازگاری بهتــری را ایجــاد می كنــد. نتایــج 
پژوهــش عســگری و همــكاران )1389( نشــان داد میــان نقــش دو جنســیتی و بهزیســتی 
روان شــناختی رابطــه مثبــت معنــاداری وجــود دارد و ایــن نقــش جنســیتی پیش بینی كننــده 
بهزیســتی روان شــناختی اســت. مطالعــه علــی اكبــری دهكــردی و همــكاران)1389( نشــان 
ــاداری  ــه معن ــی رابط ــامت روان ــا س ــی ب ــی و مردانگ ــیتی زنانگ ــش جنس ــه نق ــد ك دادن
ــامت  ــی س ــوان پیش بین ــی ت ــر زنانگ ــا متغی ــیون تنه ــه رگرس ــن در معادل دارد، همچنی
ــی  ــی نقش ــن پیش بین ــی در ای ــر مردانگ ــای آن را دارد و متغی ــی از مؤلفه ه ــی و برخ روان
ــدارد. براســاس نتایــج به دســت آمــده از مطالعــه ولفــرام2 و همــكاران)2009( نقشــهای  ن
جنســیتی مردانــه، زنانــه و دوجنســیتی به طــور مثبتــی بــر ســامت معلمــان مــرد مــدارس 
ابتدایــی تأثیرگــذار اســت درحالی كــه تعــارض نقــش جنســیتی رابطــه منفــی بــا ســامت 
ــل  ــی فشــار محیطــی قاب ــد كــه به طوركل ــت3 و همــكاران )1995( اشــاره می كنن دارد. برن
ماحظــه ای بــرای ویژگیهــای مردانــه نســبت بــه ویژگیهــای زنانــه وجــود دارد. بــر اســاس 
تعامــل شــخص- محیــط، محیــط مردانــه ممكــن اســت زنــان دارای مردانگــی پاییــن را در 

ــرار دهــد. ــن ق معــرض خطــر عزت نفــس پایی
1. Adams and Sherer
2. Wolfram
3. Burnett
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پیشینه تحقیق
در مــورد رابطــه میــان نقشــهای جنســیتی و خودكارآمــدی مطالعــات محــدودی انجــام 
ــان  ــات نش ــی از تحقیق ــد. برخ ــت می دهن ــی را به دس ــج متناقض ــه نتای ــت ك ــده اس ش
ــه  ــیتی مردان ــش جنس ــز نق ــدی و نی ــه و خودكارآم ــیتی زنان ــش جنس ــان نق ــد می می دهن
ــكاران، 2012(. از  ــو1 و هم ــاداری وجــود دارد )نوانك ــت معن ــه مثب ــدی رابط و خودكارآم
ــاالی زنانگــی نســبت  ســوی دیگــر برخــی از پژوهشــها بیانگــر آن اســت كــه ســطوح ب
ــت  ــراه اس ــدی هم ــن خودكارآم ــزان پایی ــا می ــوح ب ــی به وض ــاالی مردانگ ــطوح ب ــه س ب
ــتمیر3، 2007(  ــل از س ــس )1983؛ نق ــرر و آدام ــه ش ــا مطالع ــق ب ــپ2، 2008(. مطاب )پم
خودكارآمــدی فقــط همبســتگی معنــاداری بــا مردانگــی دارد. بــه اعتقــاد چــوی4 )2004( 
افــراد دوجنســیتی به طوركلــی دارای خودپنــداره و عــزت نفــس باالتــر، مهارتهــای 
ــج پژوهــش راث5  ــدی شــغلی پیشــرفته تری هســتند. نتای ــر و خودكارآم حــل مســئله بهت
ــك  ــان ت ــه زن ــبت ب ــیتی نس ــش دوجنس ــان دارای نق ــان داد زن ــكاران )2013( نش و هم
ــی6 را  ــدی اختصاص ــی و خودكارآم ــدی عموم ــری از خودكارآم ــاس بهت ــیتی احس جنس
دارنــد. مولــر و داتــو- ان7 )2007( تأثیــر جهت گیــری نقــش جنســیتی بــر خودكارآمــدی 
بیــن فــردی را مــورد آزمــون قــرار دادنــد و دریافتنــد كــه جهت گیــری دوجنســیتی نســبت 
ــراه  ــردی هم ــن ف ــدی بی ــر خودكارآم ــطوح باالت ــا س ــیتی ب ــك جنس ــری ت ــه جهت گی ب
ــراد  ــه اف ــان داد ك ــكاران )2016( نش ــوكاوا8 و هم ــه هوس ــج مطالع ــن نتای ــت. همچنی اس
ــور  ــالم به ط ــه س ــا خــوردن و تغذی ــط ب ــدی مرتب ــیتی در خودكارآم ــش دوجنس دارای نق

ــد. ــز دارن ــه گــروه زنانگــی و نامتمای ــری نســبت ب ــاداری نمــرات باالت معن
ــر ســامت اجتماعــی  ــل تأثیرگــذار ب ــه عوام ــی وجــود دارد ك ــا مطالعات در كشــور م
1. Nwankwo  2. Pamp  3. Setmir
4. Choi   5. Rath  6. domain-specific selfefficacy
7. Mueller and Dato-On 8. Hosokawa
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معلمــان ماننــد محــل تولــد، درآمــد، مســكن شــخصی، تعــداد اعضــای خانــوار، رضایــت 
زناشــویی و شــغلی، ســامت ســازمانی مدرســه، معــدل دانش آمــوزان، اعتقــاد بــه ســامت 
ــی، 1394(،  ــاه آبادی و كاظم ــی )زارع ش ــی و عاطف ــت اجتماع ــداری، حمای ــه، دین جامع

رضایــت از شــغل، ســن و طبقــه اجتماعــی )فتحــی و همــكاران، 1391( را مــورد بررســی 
قــرار داده انــد. در میــان پژوهشــهای موجــود دربــاره عوامــل پیش بینی كننــده خودكارآمــدی 
ــغلی  ــت ش ــن، 1391(، رضای ــكاران، 1393؛ گل چی ــر و هم ــوی )فروه ــوش معن ــز ه نی
)زاهــد و همــكاران، 1389(، هدف گــذاری و ســبك اســناد )كریمــی و همــكاران، 1394(، 
باورهــای معرفت شــناختی )برزگــر بفرویــی و همــكاران، 1394(، دســتیابی بــه مهارتهــای 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطــات )زمانــی و همــكاران، 1392( تأثیرگــذار شــناخته شــده اند.
ــا  ــیتی ب ــهای جنس ــه نقش ــده، رابط ــام ش ــی انج ــهای داخل ــك از پژوهش در هیچ ی
خودكارآمــدی و ســامت اجتماعــی مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت. ازایــن رو 
ــر  ــا هــدف بررســی تــوان پیش بینــی خودپنــداره نقشــهای جنســیتی ب پژوهــش حاضــر ب
ــن  ــر ای ــرض ب ــت. ف ــده اس ــام ش ــان انج ــی در معلم ــامت اجتماع ــدی و س خودكارآم
اســت خودكارآمــدی و ســامت اجتماعــی براســاس نقشــهای جنســیتی متفــاوت هســتند، 
همچنیــن نقشــهای جنســیتی پیش بینی كننــده خودكارآمــدی و ســامت اجتماعــی اســت.

روش

ماهیت و روش تحقیق
پژوهــش حاضــر از نــوع تحقیقــات توصیفــی و همبســتگی بــود. جامعــه مــورد مطالعــه 
در ایــن پژوهــش شــامل كلیــه معلمــان زن و مــرد مشــغول بــه خدمــت در اداره آمــوزش 
ــا روش  ــركت كنندگان ب ــود. ش ــال 1392-93 ب ــهر در س ــتان اسامش ــرورش شهرس و پ
نمونه گیــری تصادفــی خوشــه ای انتخــاب شــدند. از میــان مــدارس اسامشــهر 12 مدرســه 
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به صــورت تصادفــی انتخــاب شــدند. بــا مراجعــه بــه جــدول كرجســی و مــورگان از جامعه 
موردنظــر 303 نفــر )بــا میانگیــن ســنی 39 و انحــراف اســتاندارد 97/5( شــامل 251 زن و 
52 مــرد كــه در رشــته های مختلــف ریاضــی، كامپیوتــر، فیزیــك، شــیمی، زیست شناســی، 

عربــی، ادبیــات، زبــان انگلیســی، علــوم اجتماعــی، علــوم تربیتــی، روان شناســی، تاریــخ، 
جغرافیــا مشــغول بــه تدریــس بودنــد انتخــاب شــدند و بــه پرسشــنامه های نقــش جنســیتی 
ــد. در نهایــت  ــز پاســخ دادن ــم، خودكارآمــدی عمومــی شــرر و ســامت اجتماعــی كیی ب
داده هــا بــا اســتفاده از روشــهای آزمــون خــی دو، همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون 

بــه روش گام بــه گام مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گرفتنــد.

ابزار اندازه گیری

(BSRI) 1. پرسشنامه نقشهای جنسیتی بم
ــه،  ــی مردان ــامل 20 ویژگ ــم1 )1974( ش ــیتی ب ــهای جنس ــنامه نقش ــد پرسش ــرم بلن ف
ــا اســتفاده از  ــم ب ــا دو جنســیتی اســت. هــر آیت ــه و 20 صفــت خنثــی ی 20 ویژگــی زنان
مقیــاس لیكــرت 7 رتبــه ای از 1 )هرگــز( تــا 7 )همیشــه( پاســخ دهی می شــود. نمــره هــر 
مقیــاس مجمــوع امتیــازات آیتمهــای فــرد اســت. ایــن پرسشــنامه 4 نــوع نقــش جنســیتی 

شــامل مردانــه )بــا نمــرات بــاال در مقیــاس مردانگــی(، زنانــه )بــا نمــرات بــاال در مقیــاس 
زنانگــی(، دوجنســیتی )بــا نمــرات بــاال در هــر دو مقیــاس مردانگــی و زنانگــی( و نامتمایــز 
ــازد.  ــخص می س ــی( را مش ــی و زنانگ ــاس مردانگ ــر دو مقی ــن در ه ــرات پایی ــا نم )ب
روایــی محتــوای پرسشــنامه توســط 10 نفــر از متخصصــان روانشــناس مــورد تأییــد قــرار 
ــا  ــدار شــاخص كاپ ــن متخصصــان، مق ــق بی ــب تواف ــه منظــور ســنجش ضری گرفــت و ب
0/85 بــه دســت آمــد. در رابطــه بــا پایایــی پرسشــنامه، علــوی، افتخــار و جالــی ندوشــن 
1. Bem’ Sex Role Inventory
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)2015( آلفــای كرونبــاخ فــرم اصلــی پرسشــنامه را در مقیــاس مردانگــی 0/86، در مقیــاس 
زنانگــی 0/82 و ضرایــب پایایــی آزمــون- بازآزمــون در مقیاســهای زنانگــی، مردانگــی و 
دوجنســیتی 0/90 گــزارش كردنــد. همچنیــن آنهــا در فــرم ایرانــی آلفــای كرونبــاخ 0/71 

ــب  ــن پژوهــش ضری ــد. در ای ــزارش نمودن ــرای زنانگــی را گ ــرای مردانگــی و 0/56 ب ب
ــد.  ــاخ 0/92 به دســت آم ــای كرونب آلف

)GSE( 2. پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر
پرسشــنامة خودكارآمــدی عمومــی توســط شــرر1 و همــكاران )1982( طراحــی شــده 
اســت. ایــن پرسشــنامه عقایــد فــرد مربــوط بــه توانایــی اش بــرای غلبــه بــر موقعیتهــای 
مختلــف را اندازه گیــری می كنــد. 17 عبــارت كــه بــر پایــة مقیــاس پنــج رتبــه ای لیكــرت 
ــؤاالت 1، 3، 8، 9، 13 و 15  ــده، در س ــم( تنظیم ش ــًا مخالف ــا كام ــم ت ــًا موافق )از كام
ــرد و  ــج می گی ــرة پن ــق«، نم ــًا مواف ــة »كام ــك و گزین ــرة ی ــف« نم ــًا مخال ــة »كام گزین
ســؤاالت 17،16،14،12،11،10،7،6،5،4،2 شــامل نمره گــذاری معكــوس می شــوند. نمــرة 
نهایــی حداقــل 17 و حداكثــر آن 85 اســت كــه نمــرات باالتــر نشــان دهندة خودكارآمــدی 
ــاس  ــا دو مقی ــده ب ــه دســت آم ــی )1376( براســاس همبســتگیهای ب ــر اســت. برات قوی ت
عــزت نفــس و خودارزیابــی بــا خودكارامــدی، روایــی ســازة ابــزار را مــورد تأییــد قــرار 
ــی 0/76، 0/85  ــب پایای ــه ترتی ــی )1381( ب ــی )1380( و كروی ــی )1376(، كرامت داد. برات
ــاخ  ــای كرونب ــول اســت. در پژوهــش حاضــر آلف ــل قب ــه قاب ــد ك و 0/78 به دســت آوردن

برابــر بــا 86% بــه دســت آمــد.

 

1. Shere et al.’ General self-efficacy scale
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(KSWBQ) 3. پرسشنامه سالمت اجتماعی کییز
ــج  ــی پن ــنامه خودگزارش ــك پرسش ــز1 )1998( ی ــی كیی ــامت اجتماع ــنامه س پرسش
بعــدی اســت كــه 33 آیتــم دارد. ابعــاد آن شــامل وابســتگی اجتماعــی )7 آیتــم(، پذیــرش 
اجتماعــی )7 آیتــم(، مشــاركت اجتماعــی )6 آیتــم(، انســجام اجتماعی )6 آیتم(، شــكوفایی 
ــاس 5  ــك مقی ــنامه در ی ــای پرسش ــد. آیتمه ــری می كنن ــم( را اندازه گی ــی )7 آیت اجتماع
رتبــه ای لیكــرت نمره گــذاری می شــود كــه نمــره 1 بــه معنــای كامــًا مخالفــم و نمــره 5 
بــه معنــای كامــًا موافقــم اســت. بــر ایــن اســاس دامنــه نمــره كل پرسشــنامه از 165-33 
بــوده كــه نمــرات باالتــر بیانگــر ســامت بهتــر اســت. كیگوگنانــی و همكارانــش )2008( 
آلفــای كرونبــاخ 0/88 و مظفــری، دهقــان نیــری و دادخــواه )2014( آلفــای كرونبــاخ 0/87 
را گــزارش دادنــد. در مطالعــه نیكوگفتــار )1393( روایــی ســازه و پایایــی ایــن پرسشــنامه 

مــورد تأییــد قــرار گرفــت.

یافته ها
ــج  ــد. نتای ــان می ده ــش را نش ــای پژوه ــی متغیره ــاخصهای توصیف ــدول )1( ش ج
به دســت آمده نشــان داد كــه بیشــترین درصــد پاســخگویان )41/9%( در گــروه دوجنســیتی، 
ــز و  ــروه نقــش جنســیتی نامتمای ــروه نقــش جنســیتی زنانگــی، 16/3% در گ 25/9% در گ

ــد. ــرار گرفته ان ــروه نقــش جنســیتی مردانگــی )8/3%( ق ــن درصــد در گ كمتری

1. Keyes’s Social Well-Being Questionnaire
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جدول )1( آماره های توصیفی متغیرهای مطالعه

nMinMaxMSDزیرمقیاسهامتغیرها

302348463/699/06  خودكارآمدی

سامت اجتماعی

277193527/323/25وابستگی اجتماعی

293103522/234/19پذیرش اجتماعی

259122921/903/32مشاركت اجتماعی

30363018/663/73انسجام اجتماعی

277143323/963/21شكوفایی اجتماعی

30358148113/5913/18سامت اجتماعی )نمره كل(

3032/406/704/900/66مردانگینقشهای جنسیتی

3032/8075/160/55زنانگی

آزمون فرضیه ها
در تحلیــل فرضیه هــای اول و دوم پژوهــش از آزمــون خــی دو اســتفاده شــده اســت. 
در مواقعــی كــه اطاعــات به صــورت گسســته و یــا طبقه بنــدی هســتند )مقایســه فراوانــی 
حــوادث( از ایــن آزمــون اســتفاده می شــود )دالور، 1382(. بــرای تحلیــل فرضیــه ســوم از 

آزمــون همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون گام بــه گام اســتفاده گردیــد.

فرضیه اول: خودکارآمدی براساس نقشهای جنسیتی متفاوت است.
چنانچــه در جــدول )2( مشــاهده می شــود، نتایــج آزمــون خــی دو نشــان داد كــه در 
 ،X2=24/28( خودكارآمــدی پاییــن، بیــن گــروه دو جنســیتی و نامتمایز تفــاوت وجــود دارد
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ــد  ــر از ح ــیتی كمت ــروه دوجنس ــن، گ ــدی پایی ــر، در خودكارآم p<0/01(. به عبارت دیگ
ــورد انتظــار خودكارآمدی شــان  ــا بیش ازحــد م ــد و نامتمایزه ــی دارن ــورد انتظــار فراوان م
پاییــن اســت )بــا توجــه بــه منفــی و مثبــت شــدن مقادیــر باقی مانده هــای مــورد انتظــار(. 

ــروه  ــش از گ ــاداری بی ــور معن ــیتی به ط ــروه دوجنس ــدی در گ ــر، خودكارآم به بیان دیگ
نامتمایــز بــه دســت آمــد.

جدول )2( نتیجه آزمون خی دو برای بررسی تفاوت فراوانی نقشهای جنسیتی برحسب سطوح خودکارآمدی

نقشهای جنسیتی
پایین

خودکارآمدی
X2pمجموع باالمتوسط

Obs. f112518مردانگی

24/280/001

Exp. f-1/101

Obs. f18541385زنانگی
Exp. f1/3-0/3-0/6

Obs. f88328119دوجنسیتی
Exp. f-2/50/41/5

Obs. f1634353نامتمایز
Exp. f2/7-0/2-2/1

4318349275مجموع

فرضیه دو: سالمت اجتماعی بر اساس نقشهای جنسیتی متفاوت است. 
ــد  ــان می ده ــت آمده نش ــای به دس ــل فراوانیه ــدول )3( و تقاب ــل از ج ــج حاص نتای
كــه در هیــچ یــك از ســطوح وابســتگی، پذیــرش، انســجام، مشــاركت و شــكوفایی بیــن 
نقشــهای جنســیتی تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد. در رابطــه بــا ســطح پاییــن نمــره كل 
ســامت اجتماعــی بیــن گــروه دوجنســیتی و نامتمایــز تفــاوت وجــود دارد؛ به طوری كــه 
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ــروه  ــار و گ ــورد انتظ ــد م ــر از ح ــیتی كمت ــروه دوجنس ــن گ ــی پایی ــامت اجتماع در س
ــت. ــن اس ــان پایی ــامت اجتماعی ش ــار س ــورد انتظ ــد م ــز بیش ازح نامتمای

جدول )3( نتیجه آزمون خی دو برای بررسی تفاوت فراوانی نقشهای جنسیتی برحسب سطوح سالمت اجتماعی

 مؤلفه های سالمت
اجتماعی

X2p  نامتمایز  دوجنسیتی   زنانگی   مردانگی
Obs.fExp.fObs.fExp.fObs.fExp.fObs.fExp.f

 وابستگی
اجتماعی

1/5151/3-50/8190/316پایین
7/350/290 0/3-0/3700/529-10048متوسط

0/8-1140/2210/86-1باال

 مشاركت
اجتماعی

1/4121/8-30/5161/39پایین
5/360/71 0/2-110/2580/3940/336متوسط

0/5-20/3100/5191/57باال

 پذیرش
اجتماعی

0/4-0/38-0/7191/120-2پایین
3/0340/805 0/5780/1360/4-12050متوسط

0/4-0/2190/17-40/712باال

 انسجام
اجتماعی

1/270/4-30/7120/89پایین
8/1090/230 0/1410/1-0/7660/388-11متوسط

0/6-1/4221/36-40/97باال

 شكوفایی
اجتماعی

1111/8-0/7100/110-1پایین
6/8120/339 0/3-0/2850/337-130/355متوسط

1/2-1/23-20/1100/514باال

 نمره كل
 سامت
اجتماعی

1/5132/1-0/3120/210-2پایین
12/090/060 0/3-0/136-140/4620/383متوسط

1/2-1/65-0/726-0/511-2باال
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فرضیه سوم: نقشهای جنسیتی پیش بینی کننده خودکارآمدی و سالمت اجتماعی است.
ــش  ــان نق ــود. می ــاهده می ش ــا مش ــان متغیره ــتگی می ــج همبس ــدول )4( نتای در ج
ــا خودكارآمــدی و مؤلفه هــای ســامت اجتماعــی رابطــه  جنســیتی مردانگــی و زنانگــی ب
مثبــت وجــود دارد. به بیان دیگــر، هــر چــه نمــرات مردانگــی و زنانگــی باالتــر باشــد بــر 

ــود. ــزوده می ش ــز اف ــی نی ــدی و ســامت اجتماع ــزان خودكارآم می
جدول )4( ماتریس همبستگی ابعاد نقش جنسیتی با خودکارآمدی و مؤلفه های سالمت اجتماعی

مؤلفه های سامت اجتماعی

 وابستگیخودكارآمدیمتغیرها
اجتماعی

 پذیرش
اجتماعی

 مشاركت
اجتماعی

 انسجام
اجتماعی

 شكوفایی
اجتماعی

 نمره كل سامت
اجتماعی

**0/24*0/12**0/27**0/23*0/14*0/15**0/45مردانگی

**0/25**0/22*0/13**0/22*0/14*0/15**0/19زنانگی

p<0/05∗        p<0/01∗∗

ــامت  ــدی و س ــس خودكارآم ــیتی در واریان ــهای جنس ــهم نقش ــن س ــور تعیی به منظ
ــده  ــتفاده ش ــه گام اس ــه روش گام ب ــه ب ــی چندگان ــیون خط ــل رگرس ــی، از تحلی اجتماع
ــن  ــط بی ــودن رواب ــه )خطی ب ــای مربوط ــدا مفروضه ه ــت ابت ــر اس ــه ذك ــت. الزم ب اس
متغیرهــای پیش بیــن بــا متغیرهــای مــاك( مــورد آزمــون و تأییــد قــرار گرفتنــد. همچنیــن 
بــا اســتفاده از روش تعدیــل نمــرات، مقادیــر پــرت شناســایی و از فراینــد تحلیــل خــارج 
شــدند. در جــدول )5( نتایــج مرتبــط بــا تحلیــل رگرســیون ارائــه شــده اســت. ضرایــب 
بتــای به دســت آمده در ایــن جــدول بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری آنهــا نشــان می دهــد 
كــه نقــش جنســیتی مردانگــی به طــور مثبــت و همســو قــادر بــه پیش بینــی خودكارآمــدی 
ــد. از ســوی دیگــر  ــن می كن ــرات خودكارآمــدی را تبیی ــه 21% از تغیی ــك ب اســت و نزدی
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ــی  ــامت اجتماع ــی س ــه پیش بین ــادر ب ــو ق ــت و همس ــور مثب ــی به ط ــی و مردانگ زنانگ
ــن  ــرات ســامت اجتماعــی را تبیی ــه 10% از تغیی ــك ب ــان نزدی هســتند و به صــورت توأم

می كننــد.
جدول )5( خالصه تحلیل رگرسیون گام به گام برای تبیین متغیرهای مالک براساس متغیرهای پیش بین

 متغیرهای
BBetaRR2Fpمتغیر ماكپیش بین

6/5090/4530/4530/20670/4160/0001خودكارآمدیمردانگیگام اول

زنانگیگام اول

سامت اجتماعی

6/2810/2560/2560/06619/0850/0001

4/7440/193زنانگی
0/3080/0958/6900/003

3/7910/182مردانگی گام دوم

بحث 
نتایــج پژوهــش نشــان داد در خودكارآمــدی پاییــن گــروه دوجنســیتی كمتــر از حــد 
ــان  ــار خودكارآمدیش ــورد انتظ ــد م ــا بیش ازح ــد و نامتمایزه ــی دارن ــار فراوان ــورد انتظ م
ــا نتایــج پژوهــش چــوی )2004(، راث و همــكاران )2013(،  ــه ب پاییــن اســت. ایــن یافت
ــراد  ــه اف ــر اینك ــی ب ــكاران )2016( مبن ــوكاوا و هم ــو- ان )2007( و هوس ــر و دات مول
ــدی  ــی، اختصاصــی و خودكارآم ــغلی، عموم ــدی ش ــیتی، خودكارآم ــش دوجنس دارای نق
ــت.  ــوان اس ــد، همخ ــیتی دارن ــك جنس ــراد ت ــه اف ــبت ب ــالم تری نس ــه س ــر و تغذی باالت
در تبییــن ایــن یافتــه می تــوان گفــت افــراد دوجنســیتی بســته بــه آنچــه كــه بــرای یــك 
ــا تركیبــی  موقعیــت خــاص مناســب اســت، توانایــی درگیرشــدن در زنانگی-مردانگــی ی
ــرای ایجــاد  ــن راه ب ــی مؤثرتری ــم، 1974(. از طرف ــد )ب از ویژگیهــای دو جنســیت را دارن
یــك حــس قــوی از كارآیــی، تجــارب مســلط فــرد اســت. داشــتن تجربــة موفقیت آمیــز، 
ــب  ــت موج ــل، شكس ــود. در مقاب ــری می ش ــدی پایدارت ــای كارآم ــاد باوره ــث ایج باع
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ــرد  ــی ف ــی رود وقت ــار م ــن انتظ ــدورا، 2012(. بنابرای ــردد )بن ــا می گ ــف آن باوره تضعی
دارای نقــش دوجنســیتی اســت بتوانــد صرف نظــر از اینكــه زنانــه یــا مردانــه رفتــار كنــد 
به صــورت مناســب بــا موقعیــت پاســخ دهــد، بــه ایــن ترتیــب یكــی از مهمتریــن منابــع 

ــد.  ــد ش ــن خواه ــز تأمی ــتن تجــارب موفقیت آمی ــی داش ــدی یعن خودكارآم
امــا در رابطــه بیــن زنانگــی و مردانگــی بــا خودكارآمــدی، تفــاوت معنــاداری مشــاهده 
نشــده اســت. ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش نوانكــو و همــكاران )2012( مبنــی بــر وجــود 
رابطــه مثبــت بیــن زنانگــی و مردانگــی بــا خودكارآمــدی و همچنیــن نتایــج پژوهــش پمــپ 
)2008( مبنــی بــر اینكــه ســطوح بــاالی زنانگــی نســبت بــه ســطوح بــاالی مردانگــی به طور 
روشــنی بــا ســطوح پاییــن خودكارآمــدی همــراه اســت، همخوانــی نــدارد. در تبییــن ایــن 
یافتــه می تــوان گفــت اینكــه زن فقــط زنانــه و مــرد فقــط مردانــه عمــل كنــد، میــزان خاقیت 
او در رویارویــی بــا موقعیتهــای مختلــف كاهــش می یابــد. در هــر دو نقــش جنســیتی فــرد 
به صــورت كلیشــه ای و مطابــق بــا جنســیت خــود رفتــار خواهــد كــرد. بنابرایــن در هــر دو 
میــزان خودكارآمــدی پایین تــر خواهــد آمــد زیــرا ممكــن اســت موفقیــت فــرد در بعضــی 
ــه عمل كــردن حاصــل شــود.  ــا مردان ــه رفتاركــردن و در بعضــی شــرایط ب ــا زنان شــرایط ب
مطالعــات نشــان می دهــد افــراد دوجنســیتی نســبت بــه افــرادی كــه به صــورت كلیشــه ای 
زنانــه یــا مردانــه رفتــار می كننــد، ســطوح باالتــری از مهارتهــای خاقانــه را نشــان می دهنــد 
ــاال  ــرد ب ــدر و اریكســون، 2000؛ جانســون و كارلســون، 2000(. وقتــی خاقیــت ف )نورالن
باشــد بــه دلیــل داشــتن گزینه هــای انتخابــی بیشــتر، میــزان تجــارب موفقیت آمیــز باالتــری 
نیــز خواهــد داشــت. در تبییــن ناهمخوانــی ایــن یافتــه بــا پژوهشــهای موجــود می تــوان بــه 
شــاغل بــودن زنــان نمونــه مطالعــه حاضــر اشــاره كــرد. مطابق بــا پژوهــش راث و همــكاران 
)2013( زنــان شــاغل خودكارآمــدی عمومــی و اختصاصــی باالتــری نســبت بــه زنــان بیــكار 
ــرا شــاغل  ــی ایجــاد می شــد زی ــال همخوان ــد احتم ــكار بودن ــه بی ــان نمون ــر زن ــد. اگ دارن
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بــودن بــه خــودی خــود باعــث باالتررفتــن خودكارآمــدی می شــد.
یافتــه ســوم پژوهــش نشــان داد میــان مردانگــی و زنانگــی بــا خودكارآمــدی و ســامت 
اجتماعــی رابطــه مثبــت وجــود دارد. بــه عبارتــی وقتــی مردانگــی و زنانگــی بیشــتر شــود 
بــر میــزان خودكارآمــدی و ســامت اجتماعــی نیــز افــزوده می شــود. ایــن یافتــه بــا نتایــج 
پژوهــش نوانكــو و همــكاران )2012( در قســمت مربــوط بــه خودكارآمدی، همخوانــی دارد.
مطابــق بــا یافتــه چهــارم در هیچ یــك از ســطوح وابســتگی، پذیــرش، انســجام، پذیرش 
ــیتی  ــهای جنس ــن نقش ــی(، بی ــامت اجتماع ــهای س ــی )زیرمقیاس ــكوفایی اجتماع و ش
تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد. ایــن یافتــه بــا مــدل دوجنســیتی ســامت بــه ایــن معنــا 
كــه افــراد دوجنســیتی بایــد ســامتی بیشــتری را گــزارش كننــد )بــم، 1974؛ ارلفســكی و 
اُهــرن، 1987( و بــا مــدل مردانــه1 ســامت بــه ایــن معنــا كــه شــخص دارای مردانگــی 
بیشــتر بایــد ســامتی بیشــتری داشــته باشــد، مطابقــت نــدارد. در تبییــن ایــن ناهمخوانــی 
می تــوان گفــت نتایــج پژوهــش حاضــر در رابطــه بــا ســامت اجتماعــی صــورت گرفتــه 
ــت.  ــناختی اس ــامت روان ش ــامت، س ــور از س ــده منظ ــای مطرح ش ــه در مدله درحالی ك
درواقــع پژوهشــهایی كــه رابطــه نقشــهای جنســیتی و ســامت اجتماعــی را مــورد مطالعــه 
ــا آنهــا اطاعاتــی  ــد، بنابرایــن مقایســه پژوهــش حاضــر ب قــرار داده باشــند وجــود ندارن

ــر  ــان ایــن دو متغی ــاط می ــه پژوهــش در حــوزه ارتب ــاز ب ــه دســت نمی دهــد و نی دقیــق ب
ــری انجــام داد. ــوان بررســی دقیق ت ــا بت وجــود دارد ت

براســاس یافتــه نهایــی، تنهــا متغیــر مردانگــی تــوان پیش بینــی خودكارآمــدی را دارد 
ــا نتایــج شــرر و آدامــس  و متغیــر زنانگــی در ایــن پیش بینــی نقــش نــدارد. ایــن یافتــه ب
ــا  ــدی ب ــان خودكارآم ــتگی می ــود همبس ــر وج ــی ب ــتمیر، 2007( مبن ــل از س )1983؛ نق
مردانگــی )نـَـه بــا زنانگــی(، همخــوان اســت. همچنیــن نتایــج نشــان داد كــه متغیــر زنانگی 

1. masculinity model
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ــی و  ــا زنانگ ــی را دارد ام ــامت اجتماع ــی س ــوان پیش بین ــدود 0/06% ت ــی ح به تنهای
ــد.  ــن می كنن ــی را تبیی ــرات ســامت اجتماع ــه 10% از تغیی ــك ب ــم نزدی ــا ه ــی ب مردانگ
ایــن پژوهــش بــا نتایــج علــی اكبــری دهكــردی و همــكاران )1389( كــه نشــان می دهــد 

ــی و برخــی از مؤلفه هــای آن را دارد  ــوان پیش بینــی ســامت روان ــر زنانگــی ت تنهــا متغی
و متغیــر مردانگــی در ایــن پیش بینــی نقشــی نــدارد، مغایــر اســت. در تبییــن ایــن مغایــرت، 
مجــدداً می تــوان بــه عــدم همســانی ســامت اجتماعــی و ســامت روان شــناختی اشــاره 
ــن دو مفهــوم رابطــه نزدیكــی وجــود داشــته باشــد  ــن ای كــرد. گرچــه ممكــن اســت بی

ــرد. ــه كار ب ــوان آن دو را به جــای یكدیگــر ب ــه می ت ــا نیســت ك ــن معن ــه ای ــی ب ول
ازآنجاكــه خودكارآمــدی و ســامت اجتماعــی معلمــان دو عامــل تأثیرگذار بــر عملكرد 
ــر  ــان مدنظ ــذب معلم ــش و ج ــود در گزین ــنهاد می ش ــت پیش ــوزان اس ــا و دانش آم آنه
قــرار گیرنــد. بــا توجــه بــه اینكــه نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد نقــش جنســیتی عامــل 
 مؤثــر بــر خودكارآمــدی اســت برگــزاری دوره هــای آموزشــی در زمینــه كســب مهارتهــای 
ــه ای و  ــنتی كلیش ــهای س ــردن نقش ــن ب ــیتی« و از بی ــری جنس ــطح نقش پذی ــش س »افزای
ــد.  ــده باش ــیار كمك كنن ــد بس ــی می توان ــی و زنانگ ــت مردانگ ــای مثب ــدن ویژگیه دارا ش
ــن  ــوب چنی ــطح مطل ــتن س ــد داش ــی می توانن ــای آموزش ــران مجموعه ه ــن مدی همچنی
مهارتهایــی را از شــرایط اســتخدام قــرار دهنــد تــا بــا ایــن عمــل منجــر بــه توســعه نیــروی 
انســانی شایســته بــا كارآمــدی بــاال در امــر آمــوزش شــود. الزم اســت در راســتای رابطــه 
بیــن نقشــهای جنســیتی و ســامت اجتماعــی تحقیقــات بیشــتری صــورت گیــرد تــا بتــوان 

ــه ترتیــب داد. ــن زمین ــزی دقیقــی در ای ــال آن برنامه ری ــه دنب ب
ــد  ــه می باش ــن زمین ــات در ای ــدود تحقیق ــق از مع ــن تحقی ــه ای ــه این ك ــه ب ــا توج ب
ــای  ــا یافته ه ــق ب ــكان مقایســه دقی ــع و فراهم نشــدن ام ــود مناب ــد كمب ــی مانن محدودیتهای

ــت. ــود داش ــابه وج ــی و كشــورهای مش ــگ ایران ــابه در فرهن ــات مش تحقیق
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