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سالمت اجتماعی و خودکارآمدی معلمان با تأکید بر خودپنداره
نقشهای جنسیتی

Social Health and Self-Efficacy of Teachers with an
Emphasis on Gender Role Self-Concept

منصوره نیکوگفتار

*

مقدمــه :بقــا ،دوام و پیشــرفت هــر جامعــه بــه
کارآیــی و کیفیــت تعلیــم و تربیــت آن جامعــه
بســتگی دارد .معلمــان بــه منزلــه رکــن اصلــی
آمــوزش و پــرورش ،نقــش بســیار مهمــی در تربیــت
نســل آینــده کشــور بــر عهــده دارنــد و بــرای اینکــه
بتواننــد بهدرســتی نقــش خــود را ایفــا کننــد ،بایــد
از تواناییهــا و مهارتهــای الزم برخــوردار باشــند؛ از
ایــن رو ،خودکارامــدی و ســامت اجتماعــی معلمان
تأثیــر بهســزایی در تحقــق تواناییهــا و صالحیتهــای
فــردی و حرفـهای آنــان دارد .ســامت اجتماعــی بــا
پنــج بعــد پذیــرش اجتماعــی ،مشــارکت اجتماعــی،
شــکوفایی اجتماعــی ،وابســتگی اجتماعی و انســجام
اجتماعــی عبــارت اســت از ارزیابــی و شــناخت فــرد
از چگونگــی عملکــرد خــود در جامعــه و کیفیــت
روابطــش بــا افــراد دیگــر ،نزدیــکان و گروههــای
اجتماعــی کــه عضــو آنهــا اســت .خودکارآمــدی،
یــک بــاور شــخصی نیرومنــد دربــاره مهارتهــا
و تواناییهــا بــرای اقــدام و عمــل در زمینــه یــک
تکلیــف و موفقیــت در آن اســت .از ســوی دیگــر،
ســامت اجتماعــی و خودکارامــدی نیــز تحــت تأثیر
خودپنــداره نقشــهای جنســیتی قــرار دارد .خودپنداره
نقــش جنســیتی ،متأثــر از درونــی کــردن نقشــهای
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Introduction: Survival, continuity and
progress of any society depends on
the efficiency and quality of its education. 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 necessary skills and abilities; hence, efficacy
and public health impact teachers a
significant achievement in the field of
personal and professional skills and
competences them. Social health has
five dimension including of social acceptance, social participation, social
actualization, social cohesion and social integration and of the evaluation
and understanding of how their performance and the quality of the relations with other people, and those social 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 self1- Ph.D. in Psychology
><mnikoogoftar@gamil.com
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جنســیتی اســت و در چارچــوب عوامــل و شــرایط
اجتماعــی تعییــن میشــود .خودپنــداره نقــش
جنســیتی بــه میزانــی کــه شــخص خــود را دارای
ویژگیهــای مردانــه یــا زنانــه میبینــد اشــاره دارد.
بــا اینکــه جنبههــای خودپنــداره در طــول زمــان
نســبت ًا پایــدار هســتند ،خودپنــداره نقــش جنســیتی
بهعنــوان یــک صفــت متغیــر در نظــر گرفتــه شــده
اســت .براســاس نمــرات زنانگــی و مردانگــی چهــار
نــوع خودپنــداره نقــش جنســیتی را میتــوان از هــم
تفکیــک کــرد :زنانــه ،مردانــه ،دوجنســیتی و نامتمایز.
ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی تــوان پیشبینــی
خودپنــداره نقشــهای جنســیتی در ســامت اجتماعی
و خودکارآمــدی معلمــان اجــرا شــد.
روش :پژوهــش حاضــر کاربــردی و از نــوع
تحقیقــات توصیفی-همبســتگی بــود کــه جامعــه
آمــاری آن را کلیــه معلمــان زن و مــرد مشــغول
بــه خدمــت منطقــه اسالمشــهر واقــع در اســتان
تهــران تشــکیل دادهانــد .گــروه نمونــه بــا روش
نمونهگیــری تصادفــی خوشــهای انتخــاب شــدند.
از میــان مــدارس اسالمشــهر  12مدرســه بهصــورت
تصادفــی انتخــاب شــدند .از جامعــه موردنظــر 303
نفــر (بــا میانگیــن ســنی  39و انحــراف اســتاندارد
 )97/5شــامل  251زن و  52مــرد کــه در رشــتههای
مختلــف مشــغول بــه تدریــس بودنــد انتخــاب
شــدند و بــه پرسشــنامههای نقشــهای جنســیتی بــم
( ،)IRSBخودکارآمــدی عمومــی شــرر ( )ESGو
ســامت اجتماعــی کییــز ( )QBWSKپاســخ دادنــد.
دادههــا بــا اســتفاده از آزمونهــای خی دو ،همبســتگی
پیرســون و تحلیــل رگرســیون خطــی بــا نرمافــزار
 SSPSمــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفتنــد.
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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
the extent that the person finds it refers
to a male or female characteristics. Although relatively stable over time are
aspects of self-concept, self-concept of
gender as a variable attribute is intended. Based on the scores of femininity
and masculinity are four types of selfconcept can be separated gender roles:
women, men, androgynous and undifferentiated. This study examined the
predictive power of self-concept and
self-efficacy of teachers was conducted
gender roles in community health.
Method: The study was applied and descriptive correlational study. The study
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 teaching in different disciplines were selected
and respond to questionnaires gender roles Bam (BSRI), Sherer General
Self-Efficacy (GSE)and Keyes’s Social
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یافتههــا :بیشــترین درصــد پاســخگویان ()%41/9
در گــروه دوجنســیتی %25/9 ،در گــروه نقــش
جنســیتی زنانگــی %16/3 ،در گــروه نقــش جنســیتی
نامتمایــز و کمتریــن درصــد در گــروه نقــش جنســیتی
مردانگــی ( )%8/3قــرار گرفتهانــد .طبــق نتایــج ،در
خودکارآمــدی پاییــن ،بیــن گــروه دو جنســیتی و
نامتمایــز تفــاوت وجــود داشــت .بــه بیاندیگــر،
خودکارآمــدی در گــروه دوجنســیتی بهطــور معناداری
بیــش از گــروه نامتمایــز بــه دســت آمــد .امــا بیــن
نقشــهای جنســیتی بــا ســامت اجتماعــی رابط ـهای
مشــاهده نشــد .عــاوه بــر ایــن ،میــان نقش جنســیتی
مردانگــی و زنانگــی بــا خودکارآمــدی و مؤلفههــای
ســامت اجتماعــی رابطــه مثبــت وجــود داشــت کــه
نشــان میدهــد هــر چــه نمــرات مردانگــی و زنانگــی
باالتــر باشــد ،بــر میــزان خودکارآمــدی و ســامت
اجتماعــی نیــز افــزوده میشــود.
بحــث :در تبییــن یافتههــای پژوهــش میتــوان
گفــت افــراد دوجنســیتی بســته بــه آنچــه کــه بــرای
یــک موقعیــت خــاص مناســب اســت ،قــادر بــه تحقق
ویژگیهــای زنانــه -مردانــه یــا ترکیبــی از ویژگیهــای
دو جنســیت هســتند .از ســویی ،تجــارب مســلط
فــرد ،مؤثرتریــن راه بــرای ایجــاد احســاس کارایــی و
خودکارامــدی اســت .داشــتن تجربــة موفقیتآمیــز،
باعــث ایجــاد باورهــای کارآمــدی پایدارتــری میشــود
و در مقابــل ،شکســت موجــب تضعیــف ایــن باورهــا
میشــود .بنابرایــن انتظــار مــیرود وقتــی فــرد دارای
نقــش دوجنســیتی اســت بتوانــد صرفنظــر از اینکــه
فقــط زنانــه یــا مردانــه رفتــار کند متناســب بــا موقعیت
پاســخ دهــد ،بــه ایــن ترتیــب یکــی از مهمتریــن منابع
خودکارآمــدی یعنــی داشــتن تجــارب موفقیتآمیــز

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, including 41/9% (126 patients) in the
group androgynous, 25/9% in the feminine gender role, 16/3% in undifferentiated gender role and the lowest percentage in gender roles masculinity 8/3% (n
= 25) were. The results show that low
self-efficacy, gender and diffuse There
is a difference between the two groups
were calculated and chi-square and
level equal to 28/24 (p≤ 0/01) is significant. In other words, significantly more
androgynous self in undifferentiated
groups, respectively. But no significant
relationship between gender roles and
social health. In addition, the role of
gender male and female with self-efficacy and social health factors there is a
significant positive relationship. In other
words, the higher the scores on self-efficacy and social health of masculinity
and femininity are added.
Discussion: In explaining the results, it
can be said that androgynous individuals depending on what is appropriate
for a particular situation, be able to
fulfill female feature or combination
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تأمیــن خواهــد شــد .از آنجــا کــه خودکارآمــدی و
ســامت اجتماعــی معلمــان دو عامــل تأثیرگــذار بــر
عملکــرد آنهــا و دانشآمــوزان اســت پیشــنهاد میشــود
در گزینــش و جــذب معلمــان مدنظــر قــرار گیرنــد .بــا
توجــه بــه اینکــه نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد
نقشــهای جنســیتی عاملــی مؤثــر بــر خودکارآمــدی
اســت برگــزاری دورههــای آموزشــی در زمینــه
حــذف نقشــهای جنســیتی کلیش ـهای و بهرهمنــدی از
ویژگیهــای مثبــت مردانگــی و زنانگــی میتواند بســیار
تأثیرگــذار باشــد .همچنیــن مدیــران مجموعههــای
آموزشــی میتواننــد داشــتن ســطح مطلــوب چنیــن
مهارتهایــی را از شــرایط اســتخدام قــرار دهنــد تــا بــا
ایــن عمــل منجــر بــه توســعه نیــروی انســانی شایســته
بــا کارآمــدی بــاال در امــر آمــوزش شــوند.
کلیدواژههــا :خودپنــداره نقــش جنســیتی،
خودکارآمــدی ،ســامت اجتماعــی ،معلمــان
تاریخ دریافت95/7/28 :
تاریخ پذیرش96/1/20 :

of features of both sexes are men. On
the one hand, the dominant individual
experience, the most effective way to
create a sense of efficiency and efficacy. Having a successful experience,
creating a more robust efficacy beliefs.
On the contrary, failure is undermining
these beliefs.
Keywords: gender role self-concept,
self-efficacy, social health, teachers

مقدمه
نظــام آمــوزش و پــرورش یکــی از ارکان توســعه ســامت اجتماعــی در جامعــه
بهشــمار مــیرود .بــا افزایــش میــزان ســامت اجتماعــی افــراد جامعــه بهویــژه قشــر
تحصیلکــرده ،میــزان ســرمایه اجتماعــی در جامعــه افزایــش مییابــد و دســتیابی بــه
اهــداف توســعه ،ســریعتر و امکانپذیرتــر میشــود .معلمــان رکــن اصلــی آمــوزش
و پــرورش محســوب میشــوند و نقــش بســیار مهمــی در تربیــت نســل آینــده کشــور
برعهــده دارنــد .آنــان بــرای اینکــه بتواننــد نقــش خــود را بهدرســتی ایفــا کننــد ،بایــد
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از تواناییهــا و مهارتهــای الزم برخــوردار باشــند؛ زیــرا بــار اصلــی آمــوزش و پــرورش
دانشآمــوزان را بــر دوش میکشــند و آنــان را بــرای زندگــی آمــاده میکننــد (ورزلــی،
 .)1379ســامت اجتماعــی معلمــان تأثیــر بهســزایی در ســامت اجتماعــی دانشآمــوزان
و بهطــور کلــی افــراد جامعــه دارد.
ســامت اجتماعــی 1برحســب تعریــف (بــرای مثــال ،کییــز )2004 ،2در برگیرنــده
ارزیابــی و شــناخت فــرد اســت از چگونگــی عملکــرد خــود در اجتمــاع و کیفیــت
روابطــش بــا افــراد دیگــر ،نزدیــکان و گروههــای اجتماعــی کــه عضــو آنهــا اســت .کییــز
�دـ پذیــرش اجتماعــی ،3مشــارکت اجتماعــی،4
معتق��د اســت ســامت اجتماعــی ب��ا پن��ج بع ِ
شــکوفایی اجتماعــی ،5وابســتگی اجتماعــی 6و انســجام اجتماعــی ،7پدیــدهای عمومــی (در
مقابــل خصوصــی) مبتنــی بــر تکالیــف اجتماعــی اســت کــه انســان در بطــن ســاختارهای
اجتماعــی و جوامــع بــا آنهــا مواجــه اســت .زیر-مقیــاس انســجام اجتماعــی منعکسکننــده
کیفیــت روابــط فــرد بــا جامعــه اســت .افــرادی کــه از نظــر اجتماعــی احســاس یکپارچگی
میکننــد ،دارای حــس تعلــق بــه جهــان بــوده و خــود را در موقعیتهــای اجتماعــی قــرار
میدهنــد کــه بــه آنهــا احســاس اتصــال بــه جهــان اجتماعیشــان را میدهــد .مشــارکت
اجتماعــی نشــاندهنده میزانــی اســت کــه افــراد احســاس میکننــد مشــارکت معنــاداری
بــا جهــان اطــراف خــود دارنــد .شــکوفایی اجتماعــی شــامل ارزیابــی از تواناییهــای بالقــوه
جامعــه اســت .اعتقــاد بــر ایــن اســت کــه جامعــه دارای پتانســیل تبدیلشــدن بــه مکانــی
بهتــر بــرای شــهروندانی اســت کــه در آن زندگــی میکننــد و ایــن مجموعــه واجــد
پتانســیل بــرای تغییــرات مثبــت اســت .وابســتگی اجتماعــی شــامل توانایــی فــرد بــرای
درک جهــان پیچیــده و فهــم و پیشبینــی آنچــه کــه در آن اتفــاق میافتــد .پذیــرش
3. social acceptance
6. social coherence

			2. Keyes
5. social actualization

		1. social health
4. social contribution
7. social integration
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اجتماعــی شــامل میزانــی کــه فــرد توســط دیگــران پذیرفتــه میشــود و بــا آنهــا احســاس
راحتــی میکنــد (کییــز.)1998 ،
از ســوی دیگــر یکــی از ویژگیهایــی کــه اخیــرا ً بــه میــزان زیــادی مــورد توجــه
قــرار گرفتــه اســت حــس خودکارآمــدی 1معلمــان اســت .بــه گفتــه بنــدورا)1997( 2
خودکارآمــدی اعتقــاد شــخصی قــوی دربــاره مهارتهــا و تواناییهــا بــرای شــروع یــک
تکلیــف و موفــق شــدن در آن اســت .کلــود و بنــدورا (1989؛ بــه نقــل از ویلســون،
کیکــوال و مارلینــو )2009 ،3خودکارآمــدی را بــه عنــوان اعتقــاد بــه تواناییهــای فــرد بــرای
بســیج کــردن انگیــزش ،منابــع شــناختی و مســیرهای اقــدام الزم بــرای دسترســی بــه
خواســتههای موقعیتــی معیــن تعریــف کردهانــد کــه منعکسکننــده یــک خودارزیابــی
فــردی اســت مبنــی بــر اینکــه آیــا آنهــا توانایــی انجــام یــک تکلیــف خــاص را دارنــد
و همچنیــن اعتقــاد بــه اینکــه آیــا آنهــا ایــن مهارتهــا را بــه دســتاوردی موفقیتآمیــز
تبدیــل میکننــد؟ بنــدورا ( )2012معتقــد اســت چهــار مؤلفــه تجــارب مســلط ،الگــوی
اجتماعــی ،ترغیــب اجتماعــی و کنتــرل وضعیــت هیجانی-فیزیولوژیکــی در شــکلگیری
خودکارآمــدی مؤثــر اســت.
بهطورکلــی بقــا ،دوام و پیشــرفت هــر جامعــه بــه کارآیــی و کیفیــت تعلیــم و تربیــت
آن جامعــه بســتگی دارد .هــر کشــوری بــه معلمــان کارآمــد بهعنــوان یکــی از ارکان تعلیــم
و تربیــت نیــاز دارد تــا بتوانــد فرزنــدان خــود را بــه گون ـهای شایســته پــرورش دهــد و
بــرای آینــدهای بهتــر آمــاده کنــد .بــه بــاور بســیاری از صاحبنظــران ،انجــام اصالحــات
اساســی در تعلیــم و تربیــت بــدون برخــورداری از معلمــان کارآمــد و باصالحیــت میســر
نخواهــد بــود (ســلمانی دســتجرد و همــکاران1387 ،؛ یوسـفزاده و معروفــی1389 ،؛ نقــل
1. self-efficacy
2. Bandura
3. Wilson, Kickul and Marlino
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از دهقانــی و همــکاران.)1393 ،
تحقیقــات نشــان میدهــد حــس قــوی خودکارآمــدی بــا توانمنــدی 1معلمــان (ویســی
و همــکاران ،)2015 ،شــیوههای آمــوزش مهارتهــای تفکــر( 2یالکیــن و اردوغــان،)2016 ،3
س��بک مدیری��ت کالس (اسـ�ماعیلی و هم��کاران ،)1391 ،راهبردهــای خودتنظیمی یادگیری
دانشآم��وزان (وف��ا و هم��کاران ،)1393 ،تبیی��ن راهبرده��ای مدیری��ت قل��دری (بیرام��ی و
هم��کاران ،)1394 ،ســطوح باالتــر رضایــت شــغلی (کاپــرارا 4و همــکاران2003 ،؛ کاپــرارا
و همــکاران ،)2006 ،پایبنــدی و تعهــد بیشــتر بــه آمــوزش (ایوانــز و تریبــل1986 ،5؛ وار
و کیتســانتاس ،)2007 ،6آســیبپذیری کمتــر نســبت بــه فرســودگی(7براورز و تامیــک،8
2000؛ شــالویک و شــالویک ،)2007 ،9ایجــاد جــو یادگیــری بهتــر بــرای دانشآمــوزان
(دیمــر2004 ،10؛ گنســر و کاکیــروگال2007 ،11؛ ولفــاک و هــای1990 ،12؛ یاســت،13
 ،)2002خالقتــر بــودن در کاربــرد روشــهای جدیــد آمــوزش (وردیــم و لیــزر،)2002 ،14
وضــع اســتانداردهای بــاال بــرای خــود و پایــداری در مواجهــه بــا موانــع (رز و بــروس،15
 )2007و افزایــش پیشــرفتها و دســتاوردهای دانشآمــوزان (کاپــرارا و همــکاران2006 ،؛
شاگنســی2004 ،16؛ والیــک )2002 ،17رابطــه دارد.
بــا اســتناد بــه شــواهد ذکرشــده ،خودکارآمــدی و ســامت اجتماعــی معلمــان دو
موضــوع تأثیرگــذار بــر عملکــرد آنهــا و متعاقبـ ًا بازدهــی بهتــر آمــوزش و پــرورش اســت.
بــه همیــن دلیــل نیــاز بــه مطالعاتــی وجــود دارد تــا نقــش عوامــل مختلــف تأثیرگــذار
بــر ایــن دو متغیــر را مــورد بررســی قــرار دهنــد؛ بهعبارتدیگــر توجــه بــه ســامت
3. Yalçın and Erdoğan
6. Ware and Kitsantas
9. Shaalvik and Shaalvik
12. Woolfilk and Hoy
15. Ross and Bruce

2. teaching thinking skills
5. Evans and Tribble
8. Brouwers and Tomic
11. Gencer and Cakiroglu
14. Wertheim and Leyser
17. Wallick

		1. empowerment
		4. Caprara,
		7. burnout
		10. Deemer
			13. Yost
		16. Shaughnessy
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اجتماعــی و خودکارآمــدی و تقویــت ایــن دو در عملکــرد معلمــان مســتلزم شناســایی
عوامــل پیشــایندی یــا تعیینکننــده آنهــا اســت .بــه نظــر میرســد یکــی از عواملــی کــه
میتوانــد ســامت اجتماعــی و خودکارآمــدی را تحــت تأثیــر قــرار دهــد ،خودپنــداره
نقشــهای جنســیتی اســت.
جهتگی��ری نق��ش جنسیــتی یــک صفــت یــا نگــرش شــخصی مشــروط بــه یــک
سیســتم اجتماعــی ســنتی اســت کــه از مــردان انتظــار م ـیرود بهصــورت مردانــه فکــر و
رفتــار کننــد و از زنــان نیــز انتظــار مـیرود بــه گونـهای زنانــه بیندیشــند یــا رفتــار کننــد.
مردانــه بــودن حکایــت از تمرکــز شــناختی بــر برخــوداری از شــغل دارد .درحالیکــه
رفتارهــا و نگرشــهای وســیلهای 1و پرخاشــگری بهعنــوان مردانــه کلیشــهای شــده،
نگرانــی بــرای رفــاه دیگــران و هماهنگــی بــا گــروه نیــز زنانــه ادراک میشــود .رفتارهــا و
نگرشــهایی کــه بهصــورت زنانــه کلیشــه شــده اســت شــامل تســلیم ،وابســتگی ،احتــرام،
هم�کـاری ،مراقبــت و پــرورش اســت.
خودپنــداره نقــش جنســیتی ،2متأثــر از درونیکــردن نقشــهای جنســیتی اســت و در
چارچــوب عوامــل و شــرایط اجتماعــی تعییــن میشــوند .زنــان و مــردان نــه تنهــا از
صفــات ،رفتارهــا و انتظاراتــی کــه محیــط از آنهــا دارد آگاه هســتند ،بلکــه ایــن انتظــارات
جنسیشــده را در ســطوح خاصــی درونــی میکننــد (بــم .)1981 ،3خودپنــداره نقــش
جنســیتی بــه میزانــی کــه شــخص خــود را دارای ویژگیهــای مردانــه یــا زنانــه میبینــد
اشــاره میکنــد .بــا اینکــه جنبههــای خودپنــداره در طــول زمــان نســبت ًا پایــدار هســتند،
خودپنــداره نقــش جنســیتی بهعنــوان یــک صفــت متغیــر در نظــر گرفتــه شــده اســت.
اندازهگیــری خودپنــداره نقــش جنســیتی (ماننــد پرسشــنامه نقــش جنســیتی بــم)1974 ،
1. instrumental
2. gender role self-concept
3. Bem
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یــک نمــره زنانگــی و یــک نمــره مردانگــی را فراهــم میکنــد .ایــن نمــرات ،میزانــی کــه
یــک فــرد دارای صفــات زنانــه یــا مردانــه اســت را منعکــس میکنــد .بــر اســاس نمــرات
زنانگــی و مردانگــی چهــار نــوع خودپنــداره نقــش جنســیتی را میتــوان از هــم تفکیــک
کــرد :زنانــه( 1نمــرات بــاال در صفــات زنانــه ،نمــرات پاییــن در صفــات مردانــه) ،مردانــه

2

(نمــرات بــاال در صفــات مردانــه و نمــرات پاییــن در صفــات زنانــه) ،دوجنســیتی( 3نمــرات
بــاال در هــر دو صفــات زنانــه و مردانــه) و نامتمایــز( 4نمــرات کــم در هــر دو صفــات
زنانــه و مردانــه)؛ بهعبارتدیگــر درحالیکــه زنــان زنانــه و مــردان مردانــه دارای صفــات
همخــوان نقــش جنســیتی هســتند ،افــراد دوجنســیتی دارای هــر دو صفــات زنانــه و مردانــه
هســتند .زنــان و مــردان نامتمایــز هیچکــدام از صفــات زنانــه یــا مردانــه را ندارنــد.
چارچوب نظري
تحقیقاتــی کــه بهطــور اختصاصــی رابطــه نقشــهای جنســیتی و ســامت اجتماعــی را
مــورد مطالعــه قــرار دهنــد بســیار محــدود هســتند .بااینحــال تحقیقــات تجربــی متمرکــز
بــر نقشــهای جنســیتی اغلــب درصــدد کشــف کــم و کیــف ســامت روانشــناختی افــراد
بــا جهتگیریهــای مختلــف نقــش جنســیتی هســتند (وایتلــی .)1983 ،5تحقیقــات متعــددی
رابطــه میــان نقشــهای جنســیتی و ســامت روانشــناختی را موردمطالعــه قــرار دادهانــد.
دربــاره روابــط متقابــل بیــن خودپنــداره نقــش جنســیتی و ســامتی ســه مــدل رقیــب
وجــود دارد (وایتلــی:)1984 ،
الــف) مطابــق بــا مــدل تناســب 6ســامت روانشــناختی نتیجــه تناســب بیــن
خودپنــداره نقــش جنســی فــرد و جنســیت او اســت (البینســکی 7و هم��کاران.)1981 ،
3. androgyny
6. congruence model

		1. femininity
		2. masculinity
		4. undifferentiated
		5. Whitley
7. Lubinski, Tellegen and Butcher
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بهطــور دقیقتــر 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
کنــد .زنانــه بــودن زن و مردانــه بــودن مــرد خودپندارههایــی هســتند کــه همخــوان بــا
اســتانداردهای فرهنگــی تناســب جنســیتی هســتند (بــم .)1993 ،مطابــق بــا مــدل تناســب،
ســامتی بهوســیله همخوانــی بیــن خودپنــداره افــراد و انتظــارات محیــط آنهــا پــرورش
پیــدا میکنــد.
ب) مطابــق بــا مــدل دوجنســیتی 1ســامت ،افــراد دوجنســیتی بایــد ســامتی بیشــتری
را گــزارش کننــد (بــم1974 ،؛ ارلفســکی و ا ُهــرن .)1987 ،2ایــن افــراد مجموعه وســیعی از
ویژگیهــا و گزینههــای رفتــاری دارنــد کــه بــه آنهــا اجــازه میدهــد بهصــورت منعطــف
رفتــار کننــد و بــا درخواســتهای موقعیتــی متنــوع مقابلــه کننــد (بیرهاف-آلفرمــن1989 ،3
و 1996؛ وانــک و آشــمر )1993 ،4همچنیــن آنهــا بیشــتر در فعالیتهــای خالقانــه درگیــر
میشــوند و ســطوح باالتــری از مهارتهــای خالقانــه را نشــان میدهنــد (نورالنــدر و
اریکســون2000 ،5؛ جانســون و کارلســون .)2000 ،6ســیلورن و رایــان )1979( 7در تحقیــق
خــود نشــان دادنــد زنــان دوجنســیتی نســبت بــه زنــان دارای نقــش جنســیتی زنانــه
ســازگارتر هســتند ولــی مــردان دوجنســیتی ســازگاری برابــر بــا مــردان دارای نقــش
جنســیتی مردانــه دارنــد.
ج) مطابــق بــا مــدل مردانــه 8ســامت ،شــخص دارای مردانگــی بیشــتر بایــد ســامتی
بیشــتری داشــته باشــد .ایــن مــدل مبتنــی بــر یافتههــای تجربــی اســت تــا یافتههــای
نظــری .بااینحــال ،میتــوان فــرض کــرد کــه مردانگــی بــا ســامت بیشــتر رابطــه دارد،
زیــرا ویژگیهــای مــردان در اغلــب جوامعــی کــه بــر موفقیــت و پیشــرفت تأکیــد میکننــد،
3. Bierhoff-Alfermann
6. Jonsson and Carlsson

264

2. Orlofsky and O’Heron
5. Norlander and Erixon
8. masculinity model

1. androgyny model
4. Vonk and Ashmore
		7. Silvern and Ryan
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ارزشــمندتر اســت؛ بنابرایــن ،صرفنظــر از جنســیت فــرد ،ممکــن اســت درونــی کــردن
ایــن ویژگیهــای ارزشــمند مســئول روابــط متقابــل بیــن مردانگــی و ســامت باشــد.
بهعــاوه ،مردانگــی باال-آنچــه بــا اندازهگیــری رایــج نقــش جنســیتی ارزیابــی شــده-
خودکارآمــدی بــاال و افســردگی پاییــن بــه میــزان معینــی ســازههای مشــترکی دارنــد
(وایتلــی)1984 ،؛ بنابرایــن همبســتگی بــاال احتمــاالً منعکسکننــده شــباهت ایــن ســازهها
اســت تــا یــک ارتبــاط علــت و معلولــی مردانگــی بــرای ســامت .آدامــز و شــرر)1985( 1
اشــاره میکننــد کــه مــدل مردانــه بــه میزانــی ســازگاری بهتــری را ایجــاد میکنــد .نتایــج
پژوهــش عســگری و همــکاران ( )1389نشــان داد میــان نقــش دو جنســیتی و بهزیســتی
روانشــناختی رابطــه مثبــت معنــاداری وجــود دارد و ایــن نقــش جنســیتی پیشبینیکننــده
بهزیســتی روانشـ�ناختی اس�تـ .مطالعــه عل��ی اکب��ری دهکــردی و همــکاران( )1389نشــان
دادنــد کــه نقــش جنســیتی زنانگــی و مردانگــی بــا ســامت روانــی رابطــه معنــاداری دارد،
همچنیــن در معادلــه رگرســیون تنهــا متغیــر زنانگــی تــوان پیشبینــی ســامت روانــی و
برخـ�ی از مؤلفههـ�ای آن را دارد و متغیـ�ر مردانگـ�ی در ایـ�ن پیشبینـ�ی نقشـ�ی نـ�دارد.
براســاس نتایــج بهدســت آمــده از مطالعــه ولفــرام )2009( 2نقشــهای جنســیتی مردانــه،
زنانــه و دوجنســیتی بهطــور مثبتــی بــر ســامت معلمــان مــرد مــدارس ابتدایــی تأثیرگــذار
اســت درحالیکــه تعــارض نقــش جنســیتی رابطــه منفــی بــا ســامت دارد .برنــت 3و
همــکاران ( )1995اشـ�اره میکننـ�د کــه بهطورکل��ی فش��ار محیط��ی قابــل مالحظــهای
بــرای ویژگیهــای مردانــه نســبت بــه ویژگیهــای زنانــه وجــود دارد .بــر اســاس تعامــل
شــخص -محیــط ،محیــط مردانــه ممکــن اســت زنــان دارای مردانگــی پاییــن را در معرض
خطــر عزتنفــس پاییــن قــرار دهــد.
1. Adams and Sherer
2. Wolfram, Mohr and Borchert
3. Burnett, Anderson and Heppner
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پيشينه تحقيق
در مــورد رابطــه میــان نقشــهای جنســیتی و خودکارآمــدی مطالعــات محــدودی انجــام
شـ�ده اسـ�ت ک�هـ نتای��ج متناقض�یـ را بهدس�تـ میدهنـ�د .برخــی از تحقیقــات نشــان
میدهنــد میــان نقــش جنســیتی زنانــه و خودکارآمــدی و نیــز نقــش جنســیتی مردانــه
و خودکارآمــدی رابطــه مثبــت معنــاداری وجــود دارد (نوانکــو 1و همــکاران .)2012 ،از
ســوی دیگــر برخــی از پژوهشــها بیانگــر آن اســت کــه ســطوح بــاالی زنانگــی نســبت
بــه ســطوح بــاالی مردانگــی بهوضــوح بــا میــزان پاییــن خودکارآمــدی همــراه اســت
(پمــپ .)2008 ،2مطابقــ ب��ا مطالع��ه شــرر و آدامــس (1983؛ نقــل از ســتمیر)2007 ،3
خودکارآمــدی فقــط همبســتگی معنــاداری بــا مردانگــی دارد .بــه اعتقــاد چــوی)2004( 4
افــراد دوجنســیتی بهطورکلــی دارای خودپنــداره و عــزت نفــس باالتــر ،مهارتهــای
حــل مســئله بهتــر و خودکارآمــدی شــغلی پیشــرفتهتری هســتند .نتایــج پژوهــش راث

5

و همــکاران ( )2013نشــان داد زنــان دارای نقــش دوجنســیتی نســبت بــه زنــان تــک
جنســیتی احســاس بهتــری از خودکارآمــدی عمومــی و خودکارآمــدی اختصاصــی 6را
دارنــد .مولــر و داتــو -ان )2007( 7تأثیــر جهتگیــری نقــش جنســیتی بــر خودکارآمــدی
بیــن فــردی را مــورد آزمــون قــرار دادنــد و دریافتنــد کــه جهتگیــری دوجنســیتی نســبت
بــه جهتگیــری تــک جنســیتی بــا ســطوح باالتــر خودکارآمــدی بیــن فــردی همــراه
اســت .همچنیــن نتایــج مطالعــه هوســوکاوا 8و همــکاران ( )2016نشــان داد کــه افــراد
دارای نقــش دوجنســیتی در خودکارآمــدی مرتبــط بــا خــوردن و تغذیــه ســالم بهطــور
معنــاداری نمــرات باالتــری نســبت بــه گــروه زنانگــی و نامتمایــز دارنــد.
در کشــور مــا مطالعاتــی وجــود دارد کــه عوامــل تأثیرگــذار بــر ســامت اجتماعــی
3. Setmir
6. domain-specific selfefficacy
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		2. Pamp
		5. Rath
8. Hosokawa

		1. Nwankwo
			4. Choi
7. Mueller and Dato-On
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معلمــان ماننــد محــل تولــد ،درآمــد ،مســکن شــخصی ،تعــداد اعضــای خانــوار ،رضایــت
زناشــویی و شــغلی ،ســامت ســازمانی مدرســه ،معــدل دانشآمــوزان ،اعتقــاد بــه ســامت
جامعــه ،دینــداری ،حمایــت اجتماعــی و عاطفــی (زارع شــاهآبادی و کاظمــی،)1394 ،
رضایــت از شــغل ،ســن و طبقــه اجتماعــی (فتحــی و همــکاران )1391 ،را مــورد بررســی
قــرار دادهانــد .در میــان پژوهشــهای موجــود دربــاره عوامــل پیشبینیکننــده خودکارآمــدی
نیــز هــوش معنــوی (فروهــر و همــکاران1393 ،؛ گل چیــن ،)1391 ،رضایــت شــغلی
(زاهــد و همــکاران ،)1389 ،هدفگــذاری و ســبک اســناد (کریمــی و همــکاران،)1394 ،
باورهــای معرفتشــناختی (برزگــر بفرویــی و همــکاران ،)1394 ،دســتیابی بــه مهارتهــای
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات (زمانــی و همــکاران )1392 ،تأثیرگــذار شــناخته شــدهاند.
در هیچیــک از پژوهشــهای داخلــی انجــام شــده ،رابطــه نقشــهای جنســیتی بــا
خودکارآمــدی و ســامت اجتماعــی مــورد مطالعــه قــرار نگرفتــه اســت .ازایــنرو
پژوهــش حاضــر بــا هــدف بررســی تــوان پیشبینــی خودپنــداره نقشــهای جنســیتی بــر
خودکارآمــدی و ســامت اجتماعــی در معلمــان انجــام شــده اســت .فــرض بــر ایــن
اس��ت خودکارآمــدی و ســامت اجتماعــی براســاس نقشــهای جنســیتی متفــاوت هســتند،
همچنیــن نقشــهای جنســیتی پیشبینیکننــده خودکارآمــدی 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 کلیــه معلمــان زن و مــرد مشــغول بــه خدمــت در اداره آمــوزش
و پــرورش شهرســتان اسالمشــهر در ســال  93-1392بــود .شــرکتکنندگان بــا روش
نمونهگیــری تصادفــی خوشـهای انتخــاب شــدند .از میــان مــدارس اسالمشــهر  12مدرســه
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بهصــورت تصادفــی انتخــاب شــدند .بــا مراجعــه بــه جــدول کرجســی و مــورگان از جامعه
موردنظــر  303نفــر (بــا میانگیــن ســنی  39و انحــراف اســتاندارد  )97/5شــامل  251زن و
 52مــرد کــه در رشــتههای مختلــف ریاضــی ،کامپیوتــر ،فیزیــک ،شــیمی ،زیستشناســی،
عربــی ،ادبیــات ،زبــان انگلیســی ،علــوم اجتماعــی ،علــوم تربیتــی ،روانشناســی ،تاریــخ،
جغرافیــا مشــغول بــه تدریــس بودنــد انتخــاب شــدند و بــه پرسشــنامههای نقــش جنســیتی
بــم ،خودکارآمــدی عمومــی شــرر و ســامت اجتماعــی کییــز پاســخ دادنــد .در نهایــت
دادههــا بــا اســتفاده از روشــهای آزمــون خــی دو ،همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون
بــه روش گامب ـهگام مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفتنــد.
ابزار اندازهگیری
 .1پرسشنامه نقشهای جنسیتی بم ()BSRI
فــرم بلنــد پرسشــنامه نقشــهای جنســیتی بــم )1974( 1شــامل  20ویژگــی مردانــه،
 20ویژگــی زنانــه و  20صفــت خنثــی یــا دو جنســیتی اســت .هــر آیتــم بــا اســتفاده از
مقیــاس لیکــرت  7رتب ـهای از ( 1هرگــز) تــا ( 7همیشــه) پاس ـخدهی میشــود .نمــره هــر
مقیــاس مجمــوع امتیــازات آیتمهــای فــرد اســت .ایــن پرسشــنامه  4نــوع 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
(بــا نمــرات پاییــن در هــر دو مقیــاس مردانگــی و زنانگــی) را مشــخص میســازد.
روایــی محتــوای پرسشــنامه توســط  10نفــر از متخصصــان روانشــناس مــورد تأییــد قــرار
گرفــت و بــه منظــور ســنجش ضریــب توافــق بیــن متخصصــان ،مقــدار شــاخص کاپــا
 0/85بــه دســت آمــد .در رابطــه بــا پایایــی پرسشــنامه ،علــوی ،افتخــار و جاللــی ندوشــن
1. Bem’ Sex Role Inventory
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( )2015آلفــای کرونبــاخ فــرم اصلــی پرسشــنامه را در مقیــاس مردانگــی  ،0/86در مقیــاس
زنانگــی  0/82و ضرایــب پایایــی آزمــون -بازآزمــون در مقیاســهای زنانگــی ،مردانگــی و
دوجنســیتی  0/90گــزارش کردنــد .همچنیــن آنهــا در فــرم ایرانــی آلفــای کرونبــاخ 0/71
بــرای مردانگــی و  0/56بــرای زنانگــی را گــزارش نمودنــد .در ایــن پژوهــش ضریــب
آلفــای کرونبــاخ  0/92بهدســت آمــد.
 .2پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر ()GSE
پرسشــنامة خودکارآمــدی عمومــی توســط شــرر 1و همــکاران ( )1982طراحــی شــده
اســت .ایــن پرسشــنامه عقایــد فــرد مربــوط بــه توانای ـیاش بــرای غلبــه بــر موقعیتهــای
مختلــف را اندازهگیــری میکنــد 17 .عبــارت کــه بــر پایــة مقیــاس پنــج رتبـهای لیکــرت
ا مخالفــم) تنظیمشــده ،در ســؤاالت  13 ،9 ،8 ،3 ،1و 15
ا موافقــم تــا کامــ ً
(از کامــ ً
ا موافــق» ،نمــرة پنــج میگیــرد و
ا مخالــف» نمــرة یــک و گزینــة «کامــ ً
گزینــة «کامــ ً
ســؤاالت  17،16،14،12،11،10،7،6،5،4،2شــامل نمرهگــذاری معکــوس میشــوند .نمــرة
نهایــی حداقــل  17و حداکثــر آن  85اســت کــه نمــرات باالتــر نشــاندهندة خودکارآمــدی
قویتــر اســت .براتــی ( )1376براســاس همبســتگیهای بــه دســت آمــده بــا دو مقیــاس
عــزت نفــس و خودارزیابــی بــا خودکارامــدی ،روایــی ســازة ابــزار را مــورد تأییــد قــرار
داد .براتــی ( ،)1376کرامتــی ( )1380و کرویــی ( )1381بــه ترتیــب پایایــی 0/85 ،0/76
و  0/78بهدســت آوردنــد کــه قابــل قبــول اســت .در پژوهــش حاضــر آلفــای کرونبــاخ
برابــر بــا  %86بــه دســت آمــد.

1. Shere et al.’ General self-efficacy scale

269

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

 .3پرسشنامه سالمت اجتماعی کییز ()KSWBQ
پرسشــنامه ســامت اجتماعــی کییــز )1998( 1یــک پرسشــنامه خودگزارشــی پنــج
بعــدی اســت کــه  33آیتــم دارد .ابعــاد آن شــامل وابســتگی اجتماعــی ( 7آیتــم) ،پذیــرش
اجتماعــی ( 7آیتــم) ،مشــارکت اجتماعــی ( 6آیتــم) ،انســجام اجتماعی ( 6آیتم) ،شــکوفایی
اجتماعــی ( 7آیتــم) را اندازهگیــری میکننــد .آیتمهــای پرسشــنامه در یــک مقیــاس 5
ا مخالفــم و نمــره 5
رتب ـهای لیکــرت نمرهگــذاری میشــود کــه نمــره  1بــه معنــای کام ـ ً
ا موافقــم اســت .بــر ایــن اســاس دامنــه نمــره کل پرسشــنامه از 165-33
بــه معنــای کامـ ً
بــوده کــه نمــرات باالتــر بیانگــر ســامت بهتــر اســت .کیگوگنانــی و همکارانــش ()2008
آلفــای کرونبــاخ  0/88و مظفــری ،دهقــان نیــری و دادخــواه ( )2014آلفــای کرونبــاخ 0/87
را گــزارش دادنــد .در مطالعــه نیکوگفتــار ( )1393روایــی ســازه و پایایــی ایــن پرسشــنامه
مــورد تأییــد قــرار گرفــت.
یافتهها
جــدول ( )1شــاخصهای توصیفــی متغیرهــای پژوهــش را نشــان میدهــد .نتایــج
بهدسـتآمده نشــان داد کــه بیشــترین درصــد پاســخگویان ( )%41/9در گــروه دوجنســیتی،
 %25/9در گــروه نقــش جنســیتی زنانگــی %16/3 ،در گــروه نقــش جنســیتی نامتمایــز و
کمتریــن درصــد در گــروه نقــش جنســیتی مردانگــی ( )%8/3قــرار گرفتهانــد.

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

M

SD

302

34

84

63/69

9/06

وابستگی اجتماعی

277

19

35

27/32

3/25

پذیرش اجتماعی

293

10

35

22/23

4/19

مشارکت اجتماعی

259

12

29

21/90

3/32

انسجام اجتماعی

303

6

30

18/66

3/73

شکوفایی اجتماعی

277

14

33

23/96

3/21

سالمت اجتماعی (نمره کل)

303

58

148

زیرمقیاسها
خودکارآمدی

سالمت اجتماعی

نقشهای جنسیتی

n

Max Min

13/18 113/59

مردانگی

303

2/40

6/70

4/90

0/66

زنانگی

303

2/80

7

5/16

0/55

آزمون فرضیهها
در تحلیــل فرضیههــای اول و دوم پژوهــش از آزمــون خــی دو اســتفاده شــده اســت.
در مواقعــی کــه اطالعــات بهصــورت گسســته و یــا طبقهبنــدی هســتند (مقایســه فراوانــی
حــوادث) از ایــن آزمــون اســتفاده میشــود (دالور .)1382 ،بــرای تحلیــل فرضیــه ســوم از
آزمــون همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون گامبـهگام اســتفاده گردیــد.
فرضیه اول :خودکارآمدی براساس نقشهای جنسیتی متفاوت است.
چنانچــه در جــدول ( )2مشــاهده میشــود ،نتایــج آزمــون خــی دو نشــان داد کــه در
خودکارآمــدی پاییــن ،بیــن گــروه دو جنســیتی و نامتمایز تفــاوت وجــود دارد (X2=24/28
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 .)p>0/01بهعبارتدیگــر ،در خودکارآمــدی پاییــن ،گــروه دوجنســیتی کمتــر از حــد
مــورد انتظــار فراوانــی دارنــد و نامتمایزهــا بیشازحــد مــورد انتظــار خودکارآمدیشــان
پاییــن اســت (بــا توجــه بــه منفــی و مثبــت شــدن مقادیــر باقیماندههــای مــورد انتظــار).
بهبیاندیگــر ،خودکارآمــدی در گــروه دوجنســیتی بهطــور معنــاداری بیــش از گــروه
نامتمایــز بــه دســت آمــد.
جدول ( )2نتیجه آزمون خی دو برای بررسی تفاوت فراوانی نقشهای جنسیتی برحسب سطوح خودکارآمدی
نقشهای جنسیتی
پایین
مردانگی

Obs. f

Exp. f
Obs. f

زنانگی

Exp. f

دوجنسیتی
نامتمایز

Obs. f
Exp. f
Obs. f
Exp. f

مجموع

خودکارآمدی

مجموع

متوسط

باال

1

12

5

-1/1

0

1

18

54

13

1/3

-0/3

-0/6

8

83

28

-2/5

0/4

1/5

16

34

3

2/7

-0/2

-2/1

43

183

49

X2

p

18
85
119

24/28

0/001

53
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فرضیه دو :سالمت اجتماعی بر اساس نقشهای جنسیتی متفاوت است.
نتایــج حاصــل از جــدول ( )3و تقابــل فراوانیهــای بهدســتآمده نشــان میدهــد
کــه در هیــچ یــک از ســطوح وابســتگی ،پذیــرش ،انســجام ،مشــارکت و شــکوفایی بیــن
نقشــهای جنســیتی تفــاوت معنــاداری وجــود نــدارد .در رابطــه بــا ســطح پاییــن نمــره کل
ســامت اجتماعــی بیــن گــروه دوجنســیتی و نامتمایــز تفــاوت وجــود دارد؛ بهطوریکــه
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در ســامت اجتماعــی پاییــن گــروه دوجنســیتی کمتــر از حــد مــورد انتظــار و گــروه
نامتمایــز بیشازحــد مــورد انتظــار ســامت اجتماعیشــان پاییــن اســت.
جدول ( )3نتیجه آزمون خی دو برای بررسی تفاوت فراوانی نقشهای جنسیتی برحسب سطوح سالمت اجتماعی
مؤلفههای سالمت
اجتماعی
وابستگی
اجتماعی

مشارکت
اجتماعی

پذیرش
اجتماعی
انسجام
اجتماعی
شکوفایی
اجتماعی
نمرهکل

سالمت

اجتماعی

زنانگی

مردانگی

دوجنسیتی

نامتمایز

Exp.f Obs.f Exp.f Obs.f Exp.f Obs.f Exp.f Obs.f

پایین

5

0/8

19

0/3

16

-1/5

15

1/3

متوسط

10

0

48

-0/3

70

0/5

29

-0/3

باال

1

-1

14

0/2

21

0/8

6

-0/8

پایین

3

0/5

16

1/3

9

-1/4

12

1/8

متوسط

11

0/2

58

0/3

94

0/3

36

-0/2

باال

2

0/3

10

0/5

19

1/5

7

-0/5

پایین

2

-0/7

19

1/1

20

-0/3

8

-0/4

متوسط

12

0

50

-0/5

78

0/1

36

0/4

باال

4

0/7

12

-0/2

19

0/1

7

-0/4

پایین

3

0/7

12

0/8

9

-1/2

7

0/4

متوسط

11

-0/7

66

0/3

88

-0/1

41

0/1

باال

4

0/9

7

-1/4

22

1/3

6

-0/6

پایین

1

-0/7

10

0/1

10

-1

11

1/8

متوسط

13

0/3

55

-0/2

85

0/3

37

-0/3

باال

2

0/1

10

0/5

14

-1/2

3

-1/2

پایین

2

-0/3

12

0/2

10

-1/5

13

2/1

متوسط

14

0/4

62

0/3

83

-0/1

36

-0/3

باال

2

-0/5

11

-0/7

26

-1/6

5

-1/2

X2

7/35

5/36

p

0/290

0/71

0/805 3/034

8/109

6/812

0/230

0/339

0/060 12/09
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فرضیه سوم :نقشهای جنسیتی پیشبینیکننده خودکارآمدی و سالمت اجتماعی است.
در جــدول ( )4نتایــج همبســتگی میــان متغیرهــا مشــاهده میشــود .میــان نقــش
جنســیتی مردانگــی و زنانگــی بــا خودکارآمــدی و مؤلفههــای ســامت اجتماعــی رابطــه
مثبــت وجــود دارد .بهبیاندیگــر ،هــر چــه نمــرات مردانگــی و زنانگــی باالتــر باشــد بــر
میــزان خودکارآمــدی و ســامت اجتماعــی نیــز افــزوده میشــود.
جدول ( )4ماتریس همبستگی ابعاد نقش جنسیتی با خودکارآمدی و مؤلفههای سالمت اجتماعی
مؤلفههای سالمت اجتماعی

پذیرش
اجتماعی

مشارکت
اجتماعی

انسجام
اجتماعی

شکوفایی
اجتماعی

نمره کل سالمت
اجتماعی

مردانگی

**0/45

*0/15

*0/14

**0/23

**0/27

*0/12

**0/24

زنانگی

**0/19

*0/15

*0/14

**0/22

*0/13

**0/22

**0/25

∗∗p>0/01

∗p>0/05

متغیرها

وابستگی
خودکارآمدی
اجتماعی

بهمنظــور تعییــن ســهم نقشــهای جنســیتی در واریانــس خودکارآمــدی و ســامت
اجتماعــی ،از تحلیــل رگرســیون خطــی چندگانــه بــه روش گامبــهگام اســتفاده شــده
اســت .الزم بــه ذکــر اســت ابتــدا مفروضههــای مربوطــه (خطیبــودن روابــط بیــن
متغیرهــای پیشبیــن بــا متغیرهــای مــاک) مــورد آزمــون و تأییــد قــرار گرفتنــد .همچنیــن
بــا اســتفاده از روش تعدیــل نمــرات ،مقادیــر پــرت شناســایی و از فراینــد تحلیــل خــارج
شــدند .در جــدول ( )5نتایــج مرتبــط بــا تحلیــل رگرســیون ارائــه شــده اســت .ضرایــب
بتــای بهدس ـتآمده در ایــن جــدول بــا توجــه بــه ســطح معنــاداری آنهــا نشــان میدهــد
کــه نقــش جنســیتی مردانگــی بهطــور مثبــت و همســو قــادر بــه پیشبینــی خودکارآمــدی
اســت و نزدیــک بــه  %21از تغییــرات خودکارآمــدی را تبییــن میکنــد .از ســوی دیگــر
274

سالمت اجتماعی و خودکارآمدی معلمان با تأکید بر خودپنداره نقشهای جنسیتی

زنانگــی و مردانگــی بهطــور مثبــت و همســو قــادر بــه پیشبینــی ســامت اجتماعــی
هســتند و بهصــورت توأمــان نزدیــک بــه  %10از تغییــرات ســامت اجتماعــی را تبییــن
میکننــد.
جدول ( )5خالصه تحلیل رگرسیون گامبهگام برای تبیین متغیرهای مالک براساس متغیرهای پیشبین
متغیرهای
پیشبین

متغیر مالک

B

Beta

R

R2

گام اول

مردانگی

خودکارآمدی

6/509

0/453

0/453

0/206

0/0001 70/416

گام اول

زنانگی

6/281

0/256

0/256

0/066

19/085

0/0001

4/744

0/193

3/791

0/182

0/308

0/095

8/690

0/003

زنانگی
گام دوم

مردانگی

سالمت اجتماعی

p

F

بحث
نتایــج پژوهــش نشــان داد در خودکارآمــدی پاییــن گــروه دوجنســیتی کمتــر از حــد
مــورد انتظــار فراوانــی دارنــد و نامتمایزهــا بیشازحــد مــورد انتظــار خودکارآمدیشــان
پاییــن اســت .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش چــوی ( ،)2004راث و همــکاران (،)2013
مولــر و داتــو -ان ( )2007و هوســوکاوا و همــکاران ( )2016مبنــی بــر اینکــه افــراد
دارای نقــش دوجنســیتی ،خودکارآمــدی شــغلی ،عمومــی ،اختصاصــی و خودکارآمــدی
باالتــر و تغذیــه ســالمتری نســبت بــه افــراد تــک جنســیتی دارنــد ،همخــوان اســت.
در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت افــراد دوجنســیتی بســته بــه آنچــه کــه بــرای یــک
موقعیــت خــاص مناســب اســت ،توانایــی درگیرشــدن در زنانگی-مردانگــی یــا ترکیبــی
از ویژگیهــای دو جنســیت را دارنــد (بــم .)1974 ،از طرفــی مؤثرتریــن راه بــرای ایجــاد
یــک حــس قــوی از کارآیــی ،تجــارب مســلط فــرد اســت .داشــتن تجربــة موفقیتآمیــز،
باعــث ایجــاد باورهــای کارآمــدی پایدارتــری میشــود .در مقابــل ،شکســت موجــب
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تضعیــف آن باورهــا میگــردد (بنــدورا .)2012 ،بنابرایــن انتظــار مــیرود وقتــی فــرد
دارای نقــش دوجنســیتی اســت بتوانــد صرفنظــر از اینکــه زنانــه یــا مردانــه رفتــار کنــد
بهصــورت مناســب بــا موقعیــت پاســخ دهــد ،بــه ایــن ترتیــب یکــی از مهمتریــن منابــع
خودکارآمــدی یعنــی داشــتن تجــارب موفقیتآمیــز تأمیــن خواهــد شــد.
امــا در رابطــه بیــن زنانگــی و مردانگــی بــا خودکارآمــدی ،تفــاوت معنــاداری مشــاهده
نشــده اســت .ایــن یافتــه بــا نتایــج پژوهــش نوانکــو و همــکاران ( )2012مبنــی بــر وجــود
رابطــه مثبــت بیــن زنانگــی و مردانگــی بــا خودکارآمــدی و همچنیــن نتایــج پژوهــش
پمــپ ( )2008مبنـ�ی بـ�ر اینک��ه ســطوح بــاالی زنانگــی نســبت بــه ســطوح بــاالی
مردانگــی بهطــور روشــنی بــا ســطوح پاییــن خودکارآمــدی همــراه اســت ،همخوانــی
نــدارد .در تبییــن ایــن یافتــه میتــوان گفــت اینکــه زن فقــط زنانــه و مــرد فقــط مردانــه
عمــل کنــد ،میــزان خالقیــت او در رویارویــی بــا موقعیتهــای مختلــف کاهــش مییابــد.
در هــر دو نقــش جنســیتی فــرد بهصــورت کلیشـهای و مطابــق بــا جنســیت خــود رفتــار
خواهــد کــرد .بنابرایــن در هــر دو میــزان خودکارآمــدی پایینتــر خواهــد آمــد زیــرا
ممکــن اســت موفقیــت فــرد در بعضــی شــرایط بــا زنانــه رفتارکــردن و در بعضــی شــرایط
بــا مردانــه عملکــردن حاصــل شــود .مطالعــات نشــان میدهــد افــراد دوجنســیتی نســبت
بــه افــرادی کــه بهصــورت کلیش ـهای زنانــه یــا مردانــه رفتــار میکننــد ،ســطوح باالتــری
از مهارتهــای خالقانــه را نشــان میدهنــد (نورالنــدر و اریکســون2000 ،؛ جانســون و
کارلســون .)2000 ،وقتــی خالقیــت فــرد بــاال باشــد بــه دلیــل داشــتن گزینههــای انتخابــی
بیشــتر ،میــزان تجــارب موفقیتآمیــز باالتــری نیــز خواهــد داشــت .در تبییــن ناهمخوانــی
ایــن یافتــه بــا پژوهشــهای موجــود میتــوان بــه شــاغل بــودن زنــان نمونــه مطالعــه حاضــر
اشــاره کــرد .مطابــق بــا پژوهــش راث و همــکاران ( )2013زنــان شــاغل خودکارآمــدی
عمومــی و اختصاصــی باالتــری نســبت بــه زنــان بیــکار دارنــد .اگــر زنــان نمونــه بیــکار
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بودنــد احتمــال همخوانــی ایجــاد میشــد زیــرا شــاغل بــودن بــه خــودی خــود باعــث
باالتررفتــن خودکارآمــدی میشــد.
یافتــه ســوم پژوهــش نشــان داد میــان مردانگــی و زنانگــی بــا خودکارآمــدی و ســامت
اجتماعــی رابطــه مثبــت وجــود دارد .بــه عبارتــی وقتــی مردانگــی و زنانگــی بیشــتر شــود
بــر میــزان خودکارآمــدی و ســامت اجتماعــی نیــز افــزوده میشــود .ایــن یافتــه بــا نتایــج
پژوهــش نوانکــو و همــکاران ( )2012در قس�مـت مرب��وط بــه خودکارآمــدی ،همخوانــی
دارد.
مطابــق بــا یافتــه چهــارم در هیچیــک از ســطوح وابســتگی ،پذیــرش ،انســجام ،پذیرش
و شــکوفایی اجتماعــی (زیرمقیاســهای ســامت اجتماعــی) ،بیــن نقشــهای جنســیتی
تفاــوت معن�اـداری وج�وـد ن��دارد .ایــن یافت��ه بــا مــدل دوجنســیتی ســامت بــه ایــن معنــا
کــه افــراد دوجنســیتی بایــد ســامتی بیشــتری را گــزارش کننــد (بــم1974 ،؛ ارلفســکی و
ا ُهــرن )1987 ،و بــا مــدل مردانــه 1ســامت بــه ایــن معنــا کــه شــخص دارای مردانگــی
بیشــتر بایــد ســامتی بیشــتری داشــته باشــد ،مطابقــت نــدارد .در تبییــن ایــن ناهمخوانــی
میتــوان گفــت نتایــج پژوهــش حاضــر در رابطــه بــا ســامت اجتماعــی صــورت گرفتــه
درحالیکــه در مدلهــای مطرحشــده منظــور از ســامت ،ســامت روانشــناختی اســت.
درواقــع پژوهشــهایی کــه رابطــه نقشــهای جنســیتی و ســامت اجتماعــی را مــورد مطالعــه
قــرار داده باشــند وجــود ندارنــد ،بنابرایــن مقایســه پژوهــش حاضــر بــا آنهــا اطالعاتــی
دقیــق بــه دســت نمیدهــد و نیــاز بــه پژوهــش در حــوزه ارتبــاط میــان ایــن دو متغیــر
وجــود دارد تــا بتــوان بررســی دقیقتــری انجــام داد.
براس��اس یافتــه نهای��ی ،تنهــا متغیــر مردانگــی تــوان پیشبینــی خودکارآمــدی را دارد
و متغیــر زنانگــی در ایــن پیشبینــی نقــش نــدارد .ایــن یافتــه بــا نتایــج شــرر و آدامــس
1. masculinity model
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(1983؛ نقــل از ســتمیر )2007 ،مبنــی بــر وجــود همبســتگی میــان خودکارآمــدی بــا
مردانگــی (نَــه بــا زنانگــی) ،همخــوان اســت .همچنیــن نتایــج نشــان داد کــه متغیــر زنانگی
بهتنهایــی حــدود  %0/06تــوان پیشبینــی ســامت اجتماعــی را دارد امــا زنانگــی و
مردانگــی بــا هــم نزدیــک بــه  %10از تغییــرات ســامت اجتماعــی را تبییــن میکننــد.
ایــن پژوهــش بــا نتایــج علــی اکبــری دهکــردی و همــکاران ( )1389کــه نشــان میدهــد
تنهــا متغیــر زنانگــی تــوان پیشبینــی ســامت روانــی و برخــی از مؤلفههــای آن را دارد
و متغیــر مردانگــی در ایــن پیشبینــی نقشــی نــدارد ،مغایــر اســت .در تبییــن ایــن مغایــرت،
مجــددا ً میتــوان بــه عــدم همســانی ســامت اجتماعــی و ســامت روانشــناختی اشــاره
کــرد .گرچــه ممکــن اســت بیــن ایــن دو مفهــوم رابطــه نزدیکــی وجــود داشــته باشــد
ولــی بــه ایــن معنــا نیســت کــه میتــوان آن دو را بهجــای یکدیگــر بــه کار بــرد.
ازآنجاکــه خودکارآمــدی و ســامت اجتماعــی معلمــان دو عامــل تأثیرگذار بــر عملکرد
آنهــا و دانشآمــوزان اســت پیشــنهاد میشــود در گزینــش و جــذب معلمــان مدنظــر
قــرار گیرنــد .بــا توجــه بــه اینکــه نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد نقــش جنســیتی عامــل
مؤثــر بــر خودکارآمــدی اســت برگــزاری دورههــای آموزشــی در زمینــه کســب مهارتهــای
«افزایــش ســطح نقشپذیــری جنســیتی» و از بیــن بــردن نقشــهای ســنتی کلیشــهای و
دارا شــدن ویژگیهــای مثبــت مردانگــی و زنانگــی میتوانــد بســیار کمککننــده باشــد.
همچنیــن مدیــران مجموعههــای آموزشــی میتواننــد داشــتن ســطح مطلــوب چنیــن
مهارتهایــی را از شــرایط اســتخدام قــرار دهنــد تــا بــا ایــن عمــل منجــر بــه توســعه نیــروی
انســانی شایســته بــا کارآمــدی بــاال در امــر آمــوزش شــود .الزم اســت در راســتای رابطــه
بیــن نقشــهای جنســیتی و ســامت اجتماعــی تحقیقــات بیشــتری صــورت گیــرد تــا بتــوان
بــه دنبــال آن برنامهریــزی دقیقــی در ایــن زمینــه ترتیــب داد.
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن تحقیــق از معــدود تحقیقــات در ایــن زمینــه میباشــد
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محدودیتهایــی ماننــد کمبــود منابــع و فراهمنشــدن امــکان مقایســه دقیــق بــا یافتههــای
تحقیقــات مشــابه در فرهنــگ ایرانــی و کشــورهای مشــابه وجــود داشــت.
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