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 زن در کارکنانجنسیتی بر عدم ارتقاء شغلی  های فکری قالبثیر أت
 

The Effect of Gender Stereotypes on the Lack of Promotion in Female 

Employees  
 

  Badri Borandegiبدری برندگی

 
 چکیده

جنسیتی فکری های  قالبهدف در این پژوهش بررسی تأثیر 
پژژوهش اارژر بژ      است. زن کنانبر عدم ارتقاء شغلی کار

سژاتت    صورت پیمایشی و بژا اسژتدادا از پرسشژنام  م قژ     
شژدا  بیژاب ر     صورت گرفت  است. آلدژای کروباژام م اسژا    

باشژد. جامهژ  آمژاری     قابلیت اعتمژاد تژوپ پرسشژنام  مژی    
را کارمندان زن در دابش اا آزاد وااد علوم و  پژوهش اارر

روش بژژا اسژژتدادا از دهنژژد.  ت قیقژژات تاژژران تشژژکی  مژژی 
عنوان بموب  ابتخژاپ   بدر ب  941ای  گیری تصادفی طاق  بموب 

شژغلی   ءدهد ک  بین عدم ارتقژا  شدبد. بتایج ت قی  بشان می
جنسیتی رابط  وجژود دارد. در میژان    فکریهای  قالبزبان و 

عنژوان عامژ     ای  فقط سژط  ت صژی ت بژ     یرهای زمین متغ
 فکژری هژای   قالژب شژغلی زبژان و    ءگذار بر عدم ارتقژا  ثیرأت

 جنسیتی است. 
 

 جنسیتیفکری های    قالبعدم ارتقاء شغلی: کلیدواژگان

  

Abstract 
 

The purpose of this research was to investigate the 

effect of gender stereotypes on the lack of promotion 

of female employees. The method of this study was 

Survey. Cronbach's alpha indicated a good reliability 

of the questionnaire. The statistical population of the 

present study was all female employees of Islamic 

Azad University Science and Research Branch of 

Tehran. From this population 149 employees were 

selected by stratified random sampling mehtod. 

Findings of the research indicated that there is a 

relationship between the lack of promotion of 

women's job and gender stereotypes. Among the 

contextual variables, only the level of education is an 

affecting factor on the lack of promotion of women's 

occupation and gender stereotypes. 
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 مقدمه
رود کژ  ایژن    دهند چنژین ابتاژار مژی    جا ک  زبان بیمی از اعضای جامه  را تشکی  می از آن

هژای متنژوا اقتصژادی  سیاسژی       بالقوا و گستردا با مشارکت بالدهژ  تژود در فهالیژت   بیروی 

هژایی   های جامه  را هم ام با مردان ب  ارکژت درآوربژد و موفقیژت    اجتماعی و فرهن ی چرم

ها و امکابات برای زبژان بژ  ب ژوی     اما در طول تاریخ  فرصت .بیشتر از این را ب  دست آوربد

رااتی بتوابند همدوش مردان در ص ن  جامه  اارر شوبد و در واقع  توزیع بشدا است ک  ب 

گیژری   تصژمی    تویش بپردازبد. در اوزا  های شایست  ی ب  ایدای بقشیتبدون م دودیت جنس

ی مشارکت آبژان در بژازار   های مدیریتی همپای افزایش کمّ بیز دستیابی زبان ب  مشاغ  و پای اا

ابژد   ابژد کژ  بژاگزیر بژودا     هایی قژرار گرفتژ    ن هموارا در پستب وی ک  زباکار باودا است  ب  

عنژوان   های سژتادی و بژ    کارهای تکراری و در سط  پایین را ابجام دهند. اغلب زبان در پست

های مدیران صژدی را بژر عاژدا     ابد و ب  بدرت مسئولیت دستیار مدیران صدی ابجام وظید  کردا

وجودی کژ  بیمژی از جامهژ  ابسژابی را در جاژان زبژان        (. باOtt & Shafritz, 2000ابد ) داشت 

دهند  اما جلوا اضور این بیم   ب  در ایران و ب  در بقی  جاان  چنژدان پرربژب بژ      تشکی  می

هژای   ها موجاات ارزیابی بازل از توابژایی  و پیشداوری تصوراترسد  چرا ک  تاهیض   بار بمی

شود کژ  بژ  تناژا      ی فرهن ی موجود ساب میها زبان را فراه  کردا است. همچنین م دودیت

 هژای تژا   مژدیران بیژز از اسژتخدام       زبان ب  برتی مشاغ  روی بیاوربد  بلکژ  در موقهیژت  

های عمی   های اشتغال و پذیرش زبان در مشاغ  کلیدی  ریش  ایجاد فرصت. سر باز زبندها  آن

امکابژات و اسژژتهدادهای او دارد  هژا    هژای جامهژژ  از زن و توابژایی   در طژرز تدکژر و برداشژت   

(Saatchi, 1998با این .) آوردهژای تژوبی    ها و مراکز مختلف دست ک  مدیریت زبان در سازمان

ها  ب  گزینش مدیران مژرد مهطژوف بژودا     داشت   ولی گرایش عمومی مدیران در سازمان ب  همراا

گیرد جنسژیت اسژت.    رار میقتوج  است. در این میان  آبچ  بیش از شایست ی و توابمندی مورد 

  ابژد  ابجام شداهای مدیریتی  سمتهای زیادی در تصو  عل  اضور کمربب زبان در  پژوهش

مابند بداشتن اعتماد ب  بدژ  و تودبژاوری  بداشژتن تخصژ       یها  عوامل ای از این پژوهش پارا

مورد مطالهژ  قژرار   در زبان را  غیراکافی  ارتااط با پرسن  ت ت سرپرستی  ساک مدیریتی زبان و 

سژارر    ای دی ر ب  بررسی عوام  بیروبی مابند ساتتار سازمابی  فرهنب سازمابی مژرد  پارا .ابد دادا

 ,Ehsani, Bushehr Shahriابژد )  پرداتتژ   غیژرا هژای تژابوادگی و    پذیری زبان و مسئولیت جامه 
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Koseh Chian, & Moshabaki Isfahani, 2008 .)شدا و مشژک ت   ابجامهای  با توج  ب  پژوهش

را کژ  مژابع    جنسژیتی  فکژری هژای   قالبموجود در عدم ارتقاء زبان پژوهش اارر بر آن است تا 

 .شود شناسایی کند ء شغلی زبان میارتقا

(2012 )Taghizadeh, Soltani and Shokri     در مطاله  تود ت ت عنژوان شناسژایی موابژع

کلیژ  کارکنژان زن دابشژ اا آزاد اسژ می وااژد      های مدیریتی جامه  آماری  زبان ب  پست یارتقا

تاهیض جنسیت  جنسیت   فکری قالبابد ک   تاریز را مورد بررسی قرار دادا و ب  این بتیج  رسیدا

تضاد بین کار و تابوادا  تضاد بین فرهنب و تابوادا  عدم امایت رهار سژازمان  عژدم امایژت    

هژای مژدیریت م سژوپ     زبان بژ  پسژت   ءع ارتقاای  از مواب تابوادا  روابط در کار و سقف شیش 

های دولتژی   ب  مطاله  ب رش شاغ ن سازمان Yazdkhasti, Mirzaie and Fathi( 2009) شوبد. می

ابژد. بتژایج ایژن     های مدیریتی توسط زبان پرداتتژ   استان آذربایجان شرقی بسات ب  تصدی پست

ی م سژو  در   بژ  گوبژ   « ای شیشژ   سژقف »دهد ک  موابع بامرئی و ب  تهایژری   ت قی  بشان می

تژأثیر   در بررسژی  Garossi and Ghorbanzadeh( 2007) های مژورد مطالهژ  وجژود دارد.    سازمان

شغلی زبان شاغ : شار کرمان  ب  ایژن   یبرتی عوام  مؤثر بر میزان ررایت شغلی و امکان ارتقا

 4/91کژ    اژالی  اسژت  در  درصد افراد وجود داشت  5/44ابد ک  ررایت شغلی برای  بتیج  رسیدا

درصد پاسژخ ویان ب ژرش    4/42شغلی داربد و  یدرصد پاسخ ویان مهتقد بودبد ک  امکان ارتقا

ها بداشتند. عژواملی همچژون تهژداد اعضژای      های شغلی آن مثاتی بسات ب  اشتغال زبان و توابایی

تصژادی تژابوادا   ه   میزان اقوق و ورهیت اقأ  ورهیت تتابوادا  ب رش بسات ب  اشتغال زبان

داشت  است و متغیرهای بوا سازمان م   کژار و ورژهیت اسژتخدام    تأثیر  بر ررایت شغلی زبان

ای  در مطالهژ   Kajbaf and Kazemi( 2008) شغلی زبان تأثیرگذار بودا است. یبیز بر امکان ارتقا

بژ  مژدیریت زبژان و     هژا  ب  بررسی ب رش کارکنان آموزش و پرورش شار اصداان و همسران آن

های مدیریتی ب  این بتیج  رسیدبد ک  مردان بسات ب  مژدیریت زبژان    موابع ارتقای زبان ب  جای اا

 دابند  در اژالی  ب رش مندی داربد و عوام  فردی و عوام  شخصیتی را از موابع مدیریت آبان می

موابژع ارتقژای زبژان بژ      عنژوان   زبابی ک  ب رش مثات داشتند  عوام  فرهن ی و اجتمژاعی را بژ   

گیری  ت ت عنوان شک  Price( 2011) ک  توسط پژوهشیدر  کنند. های مدیریتی بیان می جای اا

هژای   ابجام شدا بود مشژخ  گردیژد کژ  در دهژ      ات ب  اشتغال زبان در تاورمیاب ب رش بس

باعث افزایش اهمیت بقش زبان گردیدا ولیکن برم اشژتغال    اتیر  توسه  ابسابی در تاورمیاب 
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ثر بژر  ؤزبان در منطق  هنوز کمترین میزان را بسات ب  سایر بقاط جاان دارا بودا واز عوامژ  مژ  

ها بشژان دادا کژ  در    بررسی. عوام  فردی و بخصو  عوام  فرهن ی بودا است   اشتغال زبان

ب اا مثات کمتری بسات ب  اشتغال زبان وجود داشژت   تاورمیاب  در مقایس  با سایر بقاط جاان 

ابد. در این میژان   و امایت از اقوق زبان کمتر ومردان اقوق بیشتری بسات ب  کار از ازبان داشت 

ت ژت عنژوان    Amancio (2005)پژوهش  مذهای بقش داشت  است.های  بابرابری جنسیتی و باور

شژدا بژ  بازبمژایی مسژال  جنسژیت در اشژکال        جنسیتیعل  ب  مثاب  یک کوشش  یی برها ابهکا 

سازمابی و فرهنب مسلط علمی پرداتت  است. این پژوهش مطالهاتی است ک  برجنسژیت و علژ    

صورت گرفت  و با استدادا از تئوری بازبمایی اجتماعی ب  بازبمایی جنسژیتی بخصژو  بازبمژایی    

هژای   با عنوان چالش Kattara( 2005ک  ) ت قیقی عنوان یک مقول  جنسیتی پرداتت  است.  زبان ب

 کژ   بژد ا مواجژ   عمژدا  چژالش  چاار با زن مدیران بشان دادا ک  مصریهای  مدیریت زبان در هت 

 سرپرسژت  باژود  -9 کژاری   ودن ارتااطژات بژ  ابژد   -2 جنسیتی  یها تاهیض -9 از است عاارت

بژابرابری   ای بژا عنژوان   در مقال  Gupta & Sharma( 2003) .شاک  ب  دسترسی عدم -4  یامایت

دریژ  بژابرابری جنسژیتی و     علمی وتکنولوژیکی در هنژد های  جنسیتی در م یط کاری ابجمن

فضژا و م ژیط   تژأثیر   سارراب  ک  ت ژت  ای زبان را در ساتتارهای سازمابی مرد موقهیت ااشی 

گرایژی در علژ  اعژ م     کماود تهداد زبان و فقژدان هنجژار عژام    م ور جامه  هند قرار دارد  پدر

گذار وما  در م یط سژازمابی   تأثیر بتایج این مطاله  بشان دادا است ک  جنسیت عاملی کند. می

 است.

 و قژالای  یهژا  ب ژرش  باورهژا    هژا  تلقی فرهن ی )طرز یها ب رش :جنسیتی فکریهای  قالب

 مدیریتی یها سمت کسب برای زبان فراروی موابع ترین از ما  یکی زبان( ب  بسات مندی تهصاات

 و گیژرد  مژی  بشژأت  رایژج  های ارزش و اعتقادات از باورها  قالای تصورات و فرهن ی موابع است.

پیشژداوری    (.Esfidani, 2004; Zarghami Fard, 2000) کنژد  مژی  تهیژین  را زبژان  مشارکت میزان

 عقاید قالای یا کلیش  ای  تاهیض و تهصب  واژگابی هستند ک  گاا ب  اشتااا مترادف هژ  بژ  کژار   

توان اتت فژاتی هژر چنژد جزیژی میژان       می اما بسیار ابد  است ها روبد  گرچ  مرز تداوت آن می

 داوری را ب رشی مندی و تصماب  بسات ب  گروهی مشخ  پیش Aronson( 1994)یافت.  ها آن

ابژد. در ایژن    ی باشی از اط عات باق  یا بادرست بژ  دسژت آمژدا   ها دابد ک  بر اسا  تهمی  می

دابژد کژ     مژی    تود را برتر از دی ژران و م ژ   شو تهلقات تود ها االت  فرد بر اسا  ویژگی

http://www.emeraldinsight.com/author/Kattara%2C+Hanan
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گرچژ   ا .(Aronson, 1994دی رابی را ک  مابند او بیستند  توار و ک  ارزش دابست  و ت قیر کند )

(1994) Aronson توابژد هژ  مثاژت و هژ  مندژی باشژد امژا در         مژی  مهتقد است ک  پیشداوری

آن توج  شدا اسژت.   مندی باران  بیشتر ب  جنا  تهاریف و توری ات ارائ  شدا توسط صااب

کید پیشداوری بر یک یا چند ویژگی مندی است کژ   أت Sotoudeh( 1994)طور ک  ب  بار  همان

بیژز پیشژداوری را یژک قضژاوت      ویمشتر  است.   اعضای گرواشود در بین کلی   می فرض

ک  پیشژداوری بیشژتر یژک ااسژا  مندژی و       االی  در. دابد می بسیار مندی دربارا گروا تاصی

دشمناب  بسات ب  فرد یا گروهی از افراد است  تاهیض شام  بوعی رفتار و برتژورد باعادربژ    

ک  تاهیض  شک  عملژی همژان    االی  ر است درداوری بوعی تدک شود. ب  عاارت دی ر  پیش می

 تدکر است.

(1952 )Asch یی هژا  یی اجتماعی داربد و اسژتدرل ها دابد ک  ریش  می ییها عقاید قالای را ب رش

 بژر ایژن   Dezill, Bedar and Lamars( 2001) ک  بتایجی بژرای کژارکرد شژناتتی و عژاطدی داربژد.     

در صورتی ک  ماتنی بژر  کنند   شناتت ما از دی ران کمکب  توابند  میباوربد ک  تصورات قالای 

  اط عات درست باشند.

عنوان یک ویژگی عمومی ب  همژ  افژراد    گزیند و آن را ب  می تدکر قالای ویژگی فردی را بر

شود تژا دشژمنی بسژات بژ       می اعتاار ساتتن فرد  ساب دهد. این فرآیند بی می آن گروا تهمی 

ک  در فردی ک  تدکر قالای دارد ااسا  گناهی پیدا شود و بدین  آن بیگروا تارجی پدید آید  

پدیژد آورد.   هژا  توابد فضایی از تصومت و موابهی در ارتااط میان گروا می ترتیب  تدکر قالای

شوبد تا بژدابجا کژ  گژاهی رفتارهژا در تنژاقض       می رفتارها بر اسا  تدکر قالای تهایر و تدسیر

شوبد و یا این ک  ب  اساپ صژدات   گیربد و یا گاهی شناتت  بمی می رآشکار با تدکر قالای قرا

روبژد. بیشژتر    می شوبد ک  در این صورت  از شک  تدکر قالای فراتر می فردی اشخا  گذاشت 

هژا در عمژ  از    دهند و جدا کردن آن می بار قرارد ی اقلیت را مها اوقات  تدکرهای قالای گروا

 ( & 1991EdilRocheblave ,بسیار دشواری است )شان کار  ی عاطدیها ریش 

(2003 )Dovidio, Gaertner and Kawakami   عنژوان   بر این باوربد ک  ما عقاید قالای را بژ

توابژد در قالژب    مژی  گیژری  کژ    مژی  ی اجتماعی تا  در باژر ها ای عمومی در موقهیت پدیدا

قژالای مابنژد    تدکژرات بژرای   Aronson( 1994) بژروز کنژد.   افژراد پیشداوری و تاهژیض میژان   

گیرد و مهتقد است ک  قالب فکری  تهمیمی کلژی اسژت    می پیشداوری  مضموبی مندی در بار
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ی هژا  دهد  بدون ایژن کژ  تدژاوت    می بساتک  تصوصیات یکسابی را ب  هم  افراد یک گروا 

را  هژا  قژالای  آن  تدکژرات در تهریژف   Kuklinski( 2002ها را در باژر ب یژرد. )   واقهی میان آن

کنند تا بشان دهنژد کژ  چ وبژ  بژا      می عنوان یک آین  استدادا دابد ک  افراد از آن ب  می تصویری

سژازبد تژا دربژارا جاژان پیراموبشژان       مژی  ای ها شمایی ذهنی و کلیشژ   دی ران رابط  داربد. آن

شود با وجود تهژاریف متنژوا از پیشژداوری  تهصژب       می طور ک  مشاهدا قضاوت کنند. همان

 ها یافت. توان بقاط مشترکی میان آن می تاهیض و عقاید قالای

  تا  مربوط رفتارهای از ای شدا بندی قالب و یکنواتت ذهنی تصویر جنسیتی  های کلیش 

 ایژن  دهنژد.  ارائژ  مژی   باشژند   گرفتژ   قرار آزمون و بررسی مورد ک  آن بدون را مردان و زبان ب 

 آن  باایر و های اساطیری داستان ها  کنای  ها  استهارا فرهنب  در غالب سیست  طری  از ها کلیش 

 چارچوپ در جامه  از طرد اجتناپ از برای مردان  و زبان و مهمورً شود می ءالقا جامه  افراد ب 

 ااساسژات   بیژان  شژیوا  و کننژد  می رفتار تود جنسیتی یها کلیش  بر ماتنی اجتماعی هنجارهای

  ;Azar & Momeni, 2001دهنژد )  می قرار چارچوپ این در را تود ع ی  اتی و روابی اارت

Ezazi, 2001b.) 

کژار   از کمتژری  پژاداش  مژردان  بژ   سژات ب زبژان  ک  شود می سابب اغل فکری  قالب افکار

 بژا  گیژرد   بار می در زبان برایرا  کمتری پرداتتهای  برم ک  دستمزدها ساتتار کنند. دریافت

 صژرفاً  زبژان   از و بسژیاری  باشند بمی اصلی آوران بان زبان ک  است همراا ارزشی قضاوت ینا

 اعتقژاد  کارفرمایژان  از همچنژین  بسژیاری   شژوبد.  می م سوپ تود تابوادا برای امایتی منابع

 اسژت.  مژردان  از بژیش  تژابوادا   در مسؤولیت آبان دلی  ب  کار  م یط زا زبان غیات ک  داربد

ن و زبژان  مژردا  غیاژت  میان را داری مهنی   اتت فارتااطتجربی در این  مطالهات بیشتر اگرچ 

 این با شوبد  می گرفت  بادیدا شغلی ی ارتقا یا آموزشیهای  بربام  در اغلب دهد. زبان  بمی شان

 فژرض   ایژن پژیش   در کژ   آن دارد. بژدون  مغژایرت  آبان تابوادگی وظایفبا  ها بربام  ک  فرض

 زبژان  اسژتخدام  زا از کارفرمایان برتی شود. گرفت  بار در فرد یک عنوان ب  زن واقهیت موقهی

 قژرار  مژدبار  را بژارداری  دوران در تر  کار بالقوا های هزین  آبان زیرا ورزبد  می امتناا متأه 

 (. Noroozi & Hashemi, 2001) دهند می

 رفتژار  تژا    یهژا  ویژگژی  دارای جامهژ   در مژردان  و زبان جنسیتی  های کلیش  اسا  بر

 ب  ک  داربد را کارهایی و وظایف ابجام قابلیت درباایت و هستند تا  روابی اارتو  تا 
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 زبان ب  را هایی یتوابای و تصوصیات طرفی از سازی کلیش . متداوتند با یکدی ر مهمول صورت

 و هژا  توابژایی  دی ژر   طژرف  از و بیسژت  ای بشژاب   هژا  آن از در مژردان  کژ   دهژد  مژی  اتتصا 

 فرهنژب  (. درEzazi, 2001bابد ) بارا پیزبان از آن  ک  دهد می بسات مردان ب  را تصوصیاتی

 کژ   ایژن  یژا  بکند درستی قضاوت توابد و بمی است ااساساتی زن کند؛ گری  بااید مرد ک  این ما

 اسژت   پرتاشژ ر  و گژر  گیژر  سژلط    سژخت  سن دل  مرد است؛ دل باز  و ترافاتی ترسو  زن

 بژ   باایژت  در  ها این کلیش  ک  است جنسیتی یها کلیش  طوربی فارست از مهدودی یها بموب 

 بیز و ی جنسیتیها کلیش  شیوا میزان شناسایی لذا .شوبد می منجر جنسیتی تاهیض و پیشداوری

تاهژیض   و پیشژداوری  از پیش یری در ما  گامی توابد می ها آن ترویج و تشکی  بر مؤثر عوام 

بمایژد   برجسژت   توسژه   فراینژد  در را هژا  آن بقش و گردد ویژا علی  زبان( م سوپ  جنسیتی )ب

(Riahi, 2007.) 

 صژدات  مخصوصژاً  ی شخصژیتی  هژا  ویژگژی  از مژا  قاژول  مورد تصورات و باورها واقع  در

( تهریف ها قالای )کلیش  عقاید عنوان ت ت توابی  می را افراد از گروا یک رفتارهای و شخصیتی

 مختلژف بژژادی    یهژا  گروا دربارا قالای عقاید و ها کلیش  گوب  این .(Dezill et al., 2001) بمایی 

 یکنواتژت  ذهنژی  جنسیتی )تصویر یها کلیش  .است رایج جامه  در شغلی و قومی زبابی  مذهای 

 مثژال  آزمژون(  و بررسژی  بژدون  مژردان  و زبژان  ب  مربوط تا  رفتارهای از ای شدا بندی و قالب

 (.Riahi, 2007) این پدیدا است از روشنی

کنندگان اصلی در جامه  مژردان هسژتند  وجژود دارد.     ک  مردان  تولید باوری عمومی مانی بر این

آوری و تولید غژذا مشژغول بودبژد      سارر  زمابی ک  زبان ب  جمع های اولی  و در جوامع مادر در زمان

باژرات متنژوعی    (.Campbell & Storo, 1994)زبان از پای اا اجتمژاعی بژاریی برتژوردار بودبژد     

وجود دارد ک  چرا این امر تغییر کرد. بهضی مهتقدبد ک  بژا ت ژول مالکیژت تصوصژی زبژان       

هژا در میژان    ها در زبدگی تولیدی  اجتماعی و فرهن ژی از دسژت رفژت و ارزش آن    جای اا آن

 جای اهی ک  قا َ داشتند  م و گردید.  

هژای تاصژی را از    بوجژوابی  دیژدگاا  افژراد در دوران کژودکی و   : جنسی وارهنظریه طرح

ای کژ  در آن زبژدگی    دهند. این امر با توج  ب  فرهنژب و جامهژ    ی جنسیتی توسه  میها بقش

 "ساتتار شژناتتی "عنوان یک  ب  واراطرا  Bem(1981) .(Bem, 1981شود ) کند  ابجام می می

کنژد. افژراد در سژنین     مژی های فرد را سازمان دادا و هدایت  ای از دیدگاا کند ک  شاک  می عم 
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کننژد تژا مدژاهیمی را دربژارا تودشژان توسژه  دهنژد          استدادا مژی  6جنسی واراکودکی از این طرا

توابند از تودشژان  ادرا    ها می شود. همچنین آن می یتیهای جنس مداهیمی ک  منجر ب  تهریف بقش

 شژود  شان می ای آیندا ارف های شخصی و  هایی پیرامون بقش تاصی را کسب کنند ک  شام  دیدگاا

(Steinke, Long, Johnson, & Ghosh, 2008  شاتصی ک .)(1981)Bem  دهژد بژر اسژا      ارائ  می

( شژارت دارد. ایژن   BSRI) 2هژای جنسژیتی بژ     های جنسیتی است ک  ب  بام فارست بقش تصیص 

فژردی را در   هژای  هژای بژ   تدژاوت    باری  بر اسا  تهریف فرامین مرداب ی و زباب ی است. سنج 

برای سژنجش   BSRIگیرد. در این مقال  از شات   سازی فرامین زباب ی و مرداب ی ابدازا می دروبی

 شدا است.جنسیتی  فکری قالبعقاید 

هژا و   دهد ک  چ وبژ  افژراد  ب ژرش    این باری   تایینی ارائ  می: پذیری جنسیتی نظریه جامعه

گیربد. مطاب  با ایژن باریژ   افژراد در سژنین      میها یاد  رفتارهای تاصی را از تصورات و مشخص 

کودکی  ال وهای فرهن ی رفتار را از طری  مشاهدات گزارش شژدا هژ  در ال وهژای واقهژی در     

هژا   چون رسژاب   های بمادین در م یط ه  شان مابند والدین و مهلمان و ه  از مدل م یط اجتماعی

های جنسژیتی هسژتند    از اط عات دربارا بقش ها منابع مامی (. رساب Bandura, 1969آموزبد ) می

تژود  "هژا    جنسی داربد. در طول بوجژوابی و از طریژ  رسژاب     واراثیری ما  در توسه  طراأو ت

توابند بشوبد  ممکن است بشژوبد   ها چ  کسی می دهد آن گیرد ک  بشان می افراد شک  می "ممکن

شژک  دهنژد. دوران    "تژود "مدژاهیمی را از  توابنژد   ای می های رساب  مدل. ترسند ک  بشوبد و می

پژذیری   ثیر جامهژ  أبوجوابی  دورابی ب رابی برای دتتران و پسران اسژت. در دوران بوجژوابی تژ   

 .(Brown & Gilligan, 1992; Orenstein, 1994)توابد بسژیار قژوی باشژد     ای می تصورات رساب 

طژور مندژی بژر     ممکن اسژت کژ  بژ    ی مسلط ها دهد ک  مردان در بقش ها بشان می م توای رساب 

ای بر روی بوجوابژان بشژان    ثیر داشت  باشد. مطاله أادرا  پسران بسات ب  بقش زبان در جامه   ت

تژری بسژات بژ  زبژان      هژای مندژی   پنداشژتند  ب ژرش   ها را بسیار ما  مژی  داد ک  پسرابی ک  رساب 

(. ایژن   ,.2007Steinke et alدادبژد )  میها اهمیت  هایی ک  کمتر ب  رساب  آندر مقایس  با ابد   داشت 

چ وب  بایژد رفتژار کنژد      ابد زیرا ابتاارات پسران را بسات ب  این ک  یک دتتر ها بسیار ما  یافت 

شژان بسژات بژ      دهند  همچنین ادرا  پسژران از بقژش زبژان از دیژدگاا بزرگترهژای      شک  می

                                                           
1-  gender schema  

2-  Bem Sex Role Inventory (BSRI) 
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های شخصژی زن در درون سژاتتار    شان از بقش ای زبان در م یط کار و ادرا  های ارف  بقش

 آن  طریژ   از کژ   است فراگردی پذیری؛ (. جامه Steinke et al., 2008یابد ) تابوادا  توسه  می

 در است  باممکن آن بدون اجتماعی زبدگی ک  وتکالیدی ها ممنوعیت اجتماعی  قوابین ب  ااترام

 بژرای  را فژرد  ک  است روبدی پذیری جامه  در واقع .(Aron, 1991بندد ) می بقش ابسان وجود

 فژرد  رفتژار  و ب ژرش  شخصیت  گیری شک  در را بقشی اساسی و کند می آمادا گروهی زبدگی

 دروبژی  فرهن ی  و اجتماعی عناصر در آن ک  (. فراگردیElkin & Handel, 1972کند ) می ایدا

کژارگزاران  اسژا  باریژ  یژادگیری اجتمژاعی  عوامژ  و       (. برBates & Plag, 1996شوبد ) می

 مژردان  و زبژان  زا (. تصاویریSarukhani, 1991رساب  ) و مدرس  تابوادا  شام  پذیری جامه 

  .(Khamseh, 2004داربد ) اساسی بقش جنسیتی رفتارهای و یادگیری در آفرینند ک  می

  (Ezazi, 2001a) بیروبی مرد و ابدروبی زن  سنتی بقش بیز آموزشی باام و درسی های کتاپ

( Kar, 2000) زبژان  بژ   تژاب ی  هژای  فهالیت اتتصا  و ای ااشی  و ماا  های بقش ابتصاپو 

  (Mohammadiasl, 2002) پویژا  رغیژ  و فژردی  عمدتاً زبان های ویژگی دهند. همچنین آموزش می

 و زبان شغلی فروپای ی فرودستی  و عجز های االت ابواا بیز ها رساب  آید. در ب  تصویر در می

 ,Soltani Gord Faramarzi) شژود  می دادا بمایش و  ئارا مخاطاان ب  تابوادا و تاب  ب  آبان تهل 

 هژای  تداوت دقی   کنندا منهک  و هستند باریی دقت دارای فقدان ها کلیش  این ک  االی در( 2006

 موجژود  ورژهیت  تژا  شژود  می ساب فرایند این مجموع  .(Allen, 1995) بیستند بیز مردان ون زبا

 .شود سؤال آن مورد در کمتر  زبدگی روبد عادی عنوان  ب و برسد بار ب  طایهی کام ً

 والژدین  کژ   اسژت  بژدیای  باشژد.  مژی  تژابوادا  پژذیری   جامهژ   عامژ   ترین ما  شک بدون

 و هژا  ارزش هژا  آن کژ   چژرا  شوبد  می م سوپ رروری بسیار دتتران و پسران پذیری درجامه 

 .شژود  مژی  آغژاز  تولد بدو از بیز کودکان یادگیری طرفی از و کنند می منتق  ها ب  آن را ها ب رش

 ارزیژابی  جنسژیت  بژوا  اسژا   بر را فرزبدابشان ها  آن ب  صدات دادن و والدین با رفتارهایشان

 دوران این ب ران اما دهد  می روی ها تابوادا در افراد پذیری جامه  دورا ب ران اگرچ . کنند می

 در پسژرها  کژ   شژد  مشژخ   وسیع ت قی  یک در شود. می تشدید مدار  در بچ ی در زمان

 بژ   شژروا  دادن پاسژخ  در دتتران برابر هشت پسرها و بودبد دتترها از جسورتر ک   در 

 گرفتنژد  می پاسخ اجازا دست کردن بلند با و صاوراب  طور  ب دتترها ک  االی  در کردبد می تکل 
(Shepard, 2007.) 
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 در فرآینژد  کژ   اسژت  کژردا  ثابژت  یافتژ    توسه  کمتر کشورهای در گذشت  ده  چند تجربیات

هژای   بخژش  در همژ   بلکژ   زا درون تغییژرات  پذیرش برای تناا ب  فرهن ی فضای آمادگی   توسه 

 مژدت   کوتژاا  و سط ی تغییرات بسیار از برتی در شاید دارد. تا  اهمیت اقتصادی و اجتماعی

 همژ   و ای ریشژ   ت ورت بلندمدت  ابداز در چش  ولی بمود  پوشی چش  فرهن ی عوام  از بتوان

 بسژیار  بقشژی  زبژان   اشتغال بر ااک  فرهن ی فضای و در زبان اقتصادی اجتماعی پای اا در جابا 

غیژرا   و اینتربت تلویزیون  رادیو  جل  م کتاپ  همچون جمهی های رساب . دارد زیربنایی و اساسی

 مژردان  و زباب  ای شیوا ب  باید زبان   ها رساب  این بیشتر داربد. در پذیری در جامه  ما  بسیار بقشی

 کارهژای  بژ   مردهژا  و پسژران  کودکژان   هژای  داسژتان  در مهمژورً  کننژد.  مرداب  رفتژار  یها شیوا ب 

 عمژ   منده بژ   و م دودبژد  عمژدتاً  دتتران ک  االی  در پردازبد  می های فهال بقش و اب یز هیجان

 (.Ahmadi & Garoosi, 2004) ابد وابست  ها آن ب  دتتران و شوبد می مستق  بمایابدا پسران کنند. می

 افژ   ب  ک  کنند می پیدا گرایش مشاغلی ب  سوی زبان زن  از ابتاار و تدکر این اسب بر لذا

 کژ   زبان مناسب جنسی رفتار ک  شود می دیدا ترتیب بدین بکند. وارد ای تدش  ها  آن از ابتاار

 ک  است جنسیتی قالای تدکرات ب  آمیخت  زیادی اد تا   شود می آموتت  پذیری جامه  فرآیند در

 بژ   فرآینژد   ایژن  در .(Wood & Sherman, 2002) شود منتق  می پذیری جامه  عوام  طری  از

  هژا  فرهنژب  در بیشژتر  شژود.  مژی  تهریف و تهیین ه  ها آن ارزش بلک  جتماعی ا های بقش تناا

 و تولیژد  روابط اجتماعی با تلقی  طرز این شود و می تلقی مرداب  بقش از تر  فرودست زباب  بقش

 .گردد  می بازتولید

 (Elkin & Handel, 1972) هسژتند  کار یها م یط افراد  پذیری جامه  در مؤثر عوام  دی ر از

در  زبژان  تجرب  باینند. مردان از چش  را تودشان ک  شوبد می پذیر جامه  ای گوب   ب گاهی زبان

 باید   مردان ت ف رب ها آن ک  گیرد می شک  واقهیت این تأثیر ت ت قش ب ایدای یادگیری مورد

  زبژان  بژرای « دی ری»داوم م بنابراین یاد ب یربد. اصی  بقش مثاب را ب   دی ر جن  بقش ایدای

 اسژت  دی ری مردان اول درج  در مردان  برای «دی ری»اما  است. بی اب  هویت یک و مرد یک

 اسژتهدادها  و ها ماارت توسه  هدف با مردها ترتیب بدین .تودشان هستند مابند ای ابدازا تا ک 

 جژویی  سژلط   مقابژ   در کژ   آموزبژد  مژی  و شوبد می تربیت کار م   در شان و رقابتی اقتصادی

 (.Humienfar, 2003کنند ) دی ران مقاومت
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ثر بژر فرهنژب و اتژ ق کژار در جامهژ  بژودا       ؤمتغیرهای مورود زبان ب  بازار کار یکی از 

اهمیت است و این اهمیت زمابی بیشژتر تژود را    است. توج  ب  جنسیت درت لی  کار بسیار با

توابد مجزا از کژار منژزل صژورت     دهد ک  در بار داشت  باشی  ک  ت لی  کار زبان بمی بشان می

هژای   مقایس  ب ژرش . زبان ارتااط دارد در تاب  کارهای  گیرد و ال وهای کار مسلماً با مسئولیت

کسژب درآمژد   بژ   تمای  بیشتری دهد ک  مردان بسات ب  زبان  مردان و زبان در م   کار بشان می

های رهاری و دارا بودن مشاغلی ک  پای ژاا     داشتن فرصتو استق ل کاریمناسب  داشتن آزادی 

دباال مشژاغلی هسژتند   ب  زبان از طرف دی ر  داربد. اجتماعی آبان را تقویت کند و افزایش دهند  

کمک ب  دی ران وجود داشت  باشد و بیش از مژردان در جسژتجوی   بیشتری برای ک  در آن امکان 

 (.Lyson, 1984مابند لذت  غرور  ابجام وظید  و رقابت شخصی هستند ) مواردی

 مژردان   و ارتااطی زبان عضویت و اجتماعی سرمای  در جنسیتی های تداوت از بسیاری منشأ

 باشژد کژ    مژی  اجتمژاعی  و فرهن ژی  یهژا  زمینژ   از باشژی  و داشژت   ریشژ   اجتماعی در ساتتار

بژوا   بژ   بیشژتر  زبژان  اجتمژاعی  سژرمای   رهف است. داشت  دباال ب  را ای گستردا های تاهیض

اجتمژاعی   یهژا  فهالیژت  از م رومیژت  اسژت.  مربوط  باشند داشت  توابند می ها آن یی ک ها شاک 

زبان  یها شاک  ک  هستند عواملی اجتماا   عرص  ب  زن ورود از پدر یا ممابهت همسر و گستردا

بتیجژ    در دهنژد.  مژی ر قژرا  تژأثیر  ت ژت  را هژا  آن شژاک   اجتماعی سرمای  ب  عاارتی مردان یا و

و  تمژایز  افژزایش  باعژث  اقتصادی  و اجتماعی ساتتارهای در شدا باادین  های جنسیتی بابرابری

 متدژاوت  هژ   از پژیش  از بژیش  را آبژان  مختلژف  های عرص  در و شود می جن  های دو تداوت

 .شود می باعث را جنسیتی های بابرابری بازتولید و همزمان  کند می

 

 روش

 گیری جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

 از: عاارتند شدا ها در پژوهش اارر استدادا ب  تناسب از آن ک  پژوهشی های روش

واقهیژت   شژدن  شژداف  باژری   چژارچوپ  بژ   دستیابی برای ای: کتابخانه و اسنادی روش

 . است شدا استدادا فوق روش از پژوهش ادبیات و پیشین  از آگاهی و اجتماعی
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 روش از هژا  آن ت لیژ   توصژیف و  بنژدی   طاقژ   هژا   دادا آوری جمژع  برای پیمایشی: روش

 است. امکژان  رروری دریلی ب  پیمایشی ژوهشپ روش از استدادا شدا است. پیمایشی استدادا

 و مطالهژ   و بررسژی  رژرورت  آمژدا   بیرون های باری  درون از ک  پژوهش های بررسی فرری 

 روش عنوان ب  مزبور روش ابتخاپ دری  جمل  از ها یافت  تهمی  و دابشجویان ب  بارترا مراجه 

 .است اارر پژوهش عمدا باایی و

عنوان جامه  آماری  ب  کارمند زن 244در پژوهش اارر دابش اا علوم و ت قیقات تاران با 

بدژر بژ  دسژت آمژد.      941بموب  آماری این پژوهش با استدادا از فرمژول کژوکران   ابتخاپ شد. 

گیری این پژوهش مورد استدادا قرار گرفت. در ایژن   عنوان روش بموب  ای ب  گیری سامی  بموب 

در ایژن  اسژت.  استدادا شدا  BSRIتکنیک پرسشنام  ساتت  شدا بر اسا  شات  پیمایش از 

 21تژا   20بژین  درصژد   90  سژال  91تا  90بین درصد  41پژوهش ردا سنی پاسخ ویان شام  

ورژهیت تأهژ  پاسژخ ویان     سژال  41تژا   40بین درصد  1و  سال 21تا  20بین درصد  94  سال

درصد بیوا و ت صژی ت پاسژخ ویان    9درصد مطلق  و  2درصد متأه   درصد مجرد   40شام  

 91درصد فژوق دیژپل  و   90درصد لیساب    99درصد فوق لیساب    1درصد دکتری   21شام  

   درصد دیپل  بود.

پرسشنام  است. از آن  ای ک  م ق  بهد از تدوین پرسشنام  با آن روب  روست  اعتاار مسئل 

شدا مشژاب  و   اعتاار  امری کیدی است اورً برای رسیدن ب  اعتاار سازا از ت قیقات ابجامک  جا 

 رسید های باری استدادا شد و ثابیاً در رابط  با موروا ت قی   هم  سؤارتی ک  ب  ذهن می پای 

ها گرد آمدبد. آب اا در  گوی و هم  آن چ  از طری  مطالهات باری ب  دست آمد  در مخزبی از 

سازی سؤارت و بیز هماست ی تهژدادی از سژؤارت     جریان آزمون مقدماتی و با توج  ب  بومی

های قاب  طرح بژود  در پرسشژنام  باژایی گژرد آمژد تژا        ها ک  مهرف ک  گوی  ای از گوی  بموب 

شژدا توسژط افژراد     طرااژی ای ب  دست آید. ثالثژاً بژرای اعتاژار صژوری  سژؤارت       اعتاار بموب 

ای از  متخص  مورد بررسی قرار گرفت و پرسشژنام  باژایی  پژ  از اژذف و اصژ ح پژارا      

عاارات ماا  و بامأبو  تای  شد. برای سنجش میزان قابلیت اعتمژاد پرسشژنام  مقژدار آلدژای     

اسژاات  ب  دست آمد. این م  1/0متغیرها میزان آلدا بیش از  هم کروباام م اسا  گردید. برای 

 بشان دادا شدا است. 9ااص  گردید و در جدول  SPSS-21افزار  با برم
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 . ضرایب آلفای کرونباخ برای متغیرهای پرسشنامه6جدول 

 متغیر
آلفای 
 کرونباخ

 ابعاد
آلفای 
 کرونباخ

 های ابعاد مؤلفه
آلفای 
 کرونباخ

 فکریهای  قالب
 جنسیتی

49/0 

  قالب عقاید
 ای تصیص  فکری

129/0 
 101/0 های مرداب  تصیص 
 111/0 های زباب  تصیص 

  قالبعقاید 
 بقشی فکری

114/0 
 112/0 بقش در تابوادا

 101/0 کاری  بقش

  114/0 عدم ارتقای شغلی زبان

 

برای ت ص  کردن و تجزی  و ت لی  اط عات ااص   از آمار توصیدی و استنااطی استدادا 

گیژری   های آماری بایر فراوابی  درصد  میاب ین و غیرا باژرا  شد. در سط  توصیدی از شات 

و رگرسیون مورد اسژتدادا قژرار    bررایب هماست ی  کندال    Tشد و در سط  ت لیلی  آزمون 

 گرفت.

 

 ها یافته
 فکژری  هژای  قالژب و بتایج آزمون کندال برای دو متغیر عدم ارتقای شژغلی زبژان    2جدول 

 دهد. را بشان می جنسیتی

 
 جنسیتی فکری های قالب. نتایج آزمون کندال برای دو متغیر عدم ارتقای شغلی زنان و 2جدول 

 یدار معنیسطح  آماره آزمون آزمون مورد استفاده
 b 945/0 009/0کندال 

 
 فکژری  هژای  قالژب بین عژدم ارتقژای شژغلی زبژان و     دهد  بشان می 2طور ک  جدول  همان

جنسیتی در م یط کار زیاد باشد   فکری های قالباگر  اسا بر این جنسیتی رابط  وجود دارد. 

 باشد و رابطژ   می 05/0ی کمتر از دار مهنیسط  بنابراین عدم ارتقای شغلی زبان بیز زیاد است. 

 است. دار مهنیبین دو متغیر مثات و 

 دهد. را بشان می ای برای متغیر عدم ارتقای شغلی زبان تک بموب  بتایج آزمون تی 9جدول 
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 ای برای متغیر عدم ارتقای شغلی زنان تک نمونه نتایج آزمون تی .9جدول 
  8/9نمره آزمون = 

مقایسه با حد 
 متوسط

 درصد 38 فاصله اطمینان
 ها برای اختالف میانگین

تفاوت 
 میانگین

سطح 
 یدار معنی

 متغیر t میانگین

 حد پایین حد باال
 عدم ارتقای شغلی زبان -415/0 4155/9 129/0 -0945/0 -9129/0 9099/0 در اد متوسط

 

  عدم ارتقای شژغلی زبژان  در اژد متوسژط     9در جدول  با توج  ب  میاب ین ب  دست آمدا

 05/0فژوق  بزرگتژر از     داری در آزمژون  ک  مقدار سژط  مهنژی   ( است. با توج  ب  این4155/9)

کمین  و بیشین  فواصژ  اطمینژان   . از آبجا ک  مقادیر شود رد بمی( µ=5/9باشد  فرض صدر ) می

دهژد    برای اتت ف از میاب ین در مورد عدم ارتقای شغلی زبان صدر را در دامن  تود قرار مژی 

 .شود رد بمی µ=5/9ها فرض  در آن

 دهد. را بشان می جنسیتی فکری های قالبای برای متغیر عقاید  بتایج آزمون تی تک بموب  4جدول 
 

 جنسیتی فکری های قالبعقاید ای برای متغیر  تک نمونه نتایج آزمون تی .4جدول 
  8/9نمره آزمون = 

مقایسه با 
 حد متوسط

 درصد 38 فاصله اطمینان
 ها برای اختالف میانگین

تفاوت 
 میانگین

سطح 
 یدار معنی

 متغیر t میانگین

 حد پایین حد باال
 کمتر از 
 اد متوسط

9105/0- 9599/0- 2194/0- 000/0 2242/9 104/1- 
 فکری های قالب

 جنسیتی

 بیش از 
 اد متوسط

4041/0 2525/0 99054/0 000/0 4905/9 911/4 
  های قالبعقاید 
 ای تصیص  فکری

 کمتر از 
 اد متوسط

1514/0- 1445/0- 41491/0- 000/0 1254/2 905/95- 
  های قالبعقاید 
 بقشی فکری
 

جنسیتی در م یط کژار در   فکری های قالب  4در جدول  با توج  ب  میاب ین ب  دست آمدا

کژ  مقژدار سژط      ( اسژت. بژا توجژ  بژ  ایژن     2242/9  کمتر از اد متوسط )شدا جامه  مطاله 

هژا رد   ( در آنµ=5/9باشژد  فژرض صژدر )    مژی  05/0فژوق  کژوچکتر از     داری در آزمون مهنی

شود. از آبجا ک  مقادیر کمین  و بیشین  فواص  اطمینان بژرای اتژت ف از میژاب ین در مژورد      می
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 .شژود  رد بمی µ<5/9ها فرض    مندی و کوچکتر از صدر است  در آنجنسیتی فکری های قالب

ای  تصیصژ   فکژری  های قالبجنسیتی  عقاید  فکری های قالبقاب  توج  است ک  از بین ابهاد 

بقشی کمتر از اژد متوسژط هسژتند. بژ  عاژارت       فکری های قالببیش از اد متوسط و عقاید 

تهژدی  شژدا اسژت.     اًدی ر  ب رش افراد ب  بقش زن و مرد در م یط تابوادا و م یط کار بسات

ها و تصوصژیات تژا     ای در مورد این ک  مردان و زبان ویژگی ای تصیص  ولی عقاید کیش 

آزمژون رگرسژیون بژرای بررسژی اثژر متغیرهژای        5جژدول   نان پابرجاست.تود را داربد  همچ

 دهد. را بشان می ای زمین 
 

 ای . آزمون رگرسیون برای بررسی اثر متغیرهای زمینه8جدول 
 عدم ارتقای شغلی زنانمتغیر وابسته: 

 t یدار معنیسطح 
  ضرایب غیراستاندارد  ضرایب استاندارد

  Bمقدار  استانداردخطای   مقدار بتا
 مقدار ثابت 042/4 440/0  914/1 000/0
 سن 014/0 909/0 011/0 199/0 411/0
 ه أورهیت ت -902/0 914/0 -052/0 -105/0 541/0
 سط  ت صی ت -999/0 014/0 -229/0 -011/2 091/0
 میزان درآمد -015/0 040/0 -995/0 -944/9 291/0

 

گژذار   تأثیر عنوان عام  ای  فقط سط  ت صی ت ب  متغیرهای زمین از بین  5با توج  ب  جدول 

بر عدم ارتقای شغلی زبان است. ب  عاارت دی ر با افزایش ت صی ت  عدم ارتقژای شژغلی زبژان    

 دهد. را بشان می ای آزمون رگرسیون برای بررسی اثر متغیرهای زمین  1جدول  یابد. کاهش می
 

 ای بررسی اثر متغیرهای زمینه. آزمون رگرسیون برای 1جدول 
 جنسیتی فکری های قالبمتغیر وابسته: 

 t داری سطح معنی
  ضرایب غیراستاندارد  ضرایب استاندارد

  Bمقدار  خطای استاندارد  مقدار بتا
 مقدار ثابت 442/9 015/0  922/99 000/0
 سن 009/0 019/0 005/0 055/0 151/0
 ه أورهیت ت -025/0 909/0 -022/0 -242/0 401/0
 سط  ت صی ت -014/0 091/0 -211/0 -441/2 091/0
 میزان درآمد 094/0 044/0 019/0 145/0 494/0
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 عنژوان عامژ    ای  فقژط سژط  ت صژی ت بژ      از بین متغیرهژای زمینژ    1با توج  ب  جدول 

 هژای  قالژب جنسیتی است. ب  عاارت دی ر با افزایش ت صژی ت    فکری های قالبگذار بر  تأثیر

 یابد. جنسیتی کاهش می فکری

 

 گیری نتیجه و بحث

بادیدا گرفتن زبان در طی تاریخ در تمامی جوامع ب  اشکال و صور مختلف وجژود داشژت    

ابد.  هایی را آغاز کردا است و هموارا مذاهب و ادیان الای در زدودن این گوب  تدکرات  ارکت

های سیاسی و اقتصادی در دست مردان  جای اا ابسابی زن در مسیر  کن ب  دلی  وجود قدرتیل

 بشژری   جوامژع  مژامی ت بشدا و بیاز ب  توجای ویژژا دارد. در   باادین عموماً تکاملی تاریخ بشر 

 بنژدی  دست  غیرا و بژاد  قومیت مذهب  پای اا  و بقش بایر اجتماعی یها م   اسب بر افراد

 جنسژیت  افراد جامه   بندی دست  برای فرهن ی-اجتماعی یها م   ترین ما  از کیی .شوبد می
 .(Riahi, 2007) است

دارای بقژش و موقهیژت   در مقایس  با مردان رغ  ابتاارات جامه  از زبان  آبان هموارا  علی

 جامهژ   و شژدا   گرفتژ   بادیژدا  جوامژع  توسه  در آبان بقش هموارا و ابد نی در اجتماا بوداییپا

 مداژومی  هژا  باری  در  مدیریت .است شدا مت م  را باپذیر جاران های  علت لطم این ب  ابسابی

 مهنژای  و بقژش  توابژد  بمی جنسیت مداوم مدیریت اصول مانای بر و است و غیرجنسیتی تنثی

 است موجود اقیقتی باری  واقهیت این فراسوی اما .باشد داشت  مدیریت های باری  مؤثری در

بژا  ا ر مژدیریت  مداژوم  کژ   دارد تژاریخی  و فرهن ی-اجتماعی باورهای و ها اب ارا در ک  ریش 

ذهژن   بژ   مژدیر  از کژ   را تصوری اولین و زبد می باگسستنی و عمی ی پیوبد بودن مذکر مداوم

 بژ   و در بتیجژ   ستها ای در گزینش کنندا جنسیت  عام  تهیین. است مرد مداوم کند  می متاادر

 زیژادی  مشژک ت  و مسائ  با بارتر سطوح ب  شغلی تود پیشرفت مسیر در زبان ک  آید می بار

 کشژورهای  در کژ   توسژه    اژال  در کشژورهای  تناژا در  بژ   مورژوا  ایژن  ک  هستند روب  رو

 کژ   گوبژ   آن ابژد  بتوابست  صاااناران و است مابدا باقی مسئل  یک اد در هنوز بیز یافت  توسه 

 (.Esfidani & Nejad Jafar in cited, 2005) بیابند آن برای پاسخی شاید و باید

جنسژیتی رابطژ     فکژری  هژای  قالژب با توج  ب  بتایج مطاله  اارر  بین عدم ارتقای شغلی زبان و 

  بیژز در  .Taghizadeh et al (2012) و Kajbaf and Kazemi   (2011) Price(2008) دارد.وجژود  
 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=en&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=fa&sp=nmt4&u=http://www.sid.ir/Fa/Journal/SearchPaper.aspx%3Fwriter%3D26929&xid=17259,1500004,15700023,15700124,15700149,15700168,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgG_JdwpTPuEHFPIpViRL4J88JdyA
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 ابد. بردا  جنسیتی پی فکری های قالببین عدم ارتقای شغلی زبان و   تود ب  رابط  مطالهات

عدم ارتقای شغلی زبان بیش از اد از بار کارکنان زن در دابش اا علوم و ت قیقات تاران  

بین زبژان  بژیش از اژد متوسژط     ای جنسیتی و ابهاد آن در  عقاید کلیش همچنین  متوسط است.

ای  بر اسب متغیرهای زمین جنسیتی زبان  فکری های قالب بیزو  شغلی زبان عدم ارتقای است.

ثیرگذار در این زمین   ت صی ت است. ب  عاژارت دی ژر    أای بسیار ت متغیر زمین  متداوت است.

یابژد و ب ژاهی    کاهش مژی جنسیتی او  فکری های قالبرود   زمابی ک  ت صی ت فردی بار می

 کند. تر بسات ب  اشتغال زبان پیدا می بیناب  واقع
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