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 خالصه 

هدف از اين پژوهش مقايسه رفتار کلیشه ای، خود پنداره و جامعه پذيری دانش آموزان  مقدمه:

  بود. مدارس مختلط و غیرمختلط مقطع ابتدايي در منطقه ی شاوور 

دانش آموزان مدارس  را پژوهش اين آماری روش پژوهش علي مقايسه ای بود. جامعه روش کار:

نفر از  422نفر دانش آموز ) 373 را و نمونه آن ی شاوورمختلط و غیرمختلط مقطع ابتدايي در منطقه 

 نفر از مدارس غیرمختلط( که به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفي انتخاب  632مدارس مختلط و 

پرسشنامه سازگاری اجتماعي بل،  مقیاس هایشدند، تشكیل مي داد. برای جمع آوری داده ها از 

به منظور تجزيه و  ودپنداره تحصیلي يي يسن چن استفاده شد.پرسشنامه نقش جنسیتي بم و پرسشنامه خ

 استفاده شد. ها از روش تحلیل واريانس دوطرفهتحلیل داده

دانش آموزان دختر و پسر  کلیشه های جنسیتي، خودپنداره و جامعه پذيرینتايج نشان داد بین  نتایج:

 وجود دارد. داریاتفاوت معن

بین کلیشه های جنسیتي، خودپنداره و جامعه دهد جدول نشان مينتايج  ،عالوه بر اين نتیجه گیری:

 .(>334/3P) وجود داردداری اتفاوت معنمدارس مختلط و غیرمختلط  دانش آموزان پذيری

جامعه پذيری، دانش آموز، مدارس مختلط،  ،ای، خود پندارهرفتار کلیشهکلمات کلیدی: 

 غیرمختلط
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 مقدمه
ظیفه شان شكل دادن به افكار، ونهادهای اجتماعي کننده 

رفتار و شخصیت افراد بر اساس ارزش ها و هنجارهايي 

اين نهادها  است که خود اين نهادها حامل آنها هستند.

توسط فرآيند جامعه پذيری، تجربیات، ارزش ها و 

هنجارها را به افراد منتقل مي کنند و فرد بر اثر همنوا شدن 

ش ها و هنجارهای گروه، وظايف رسم های با ارز

اجتماعي، تشريفات، آداب اجتماعي، اخالق، سنت های 

اجتماعي و رفتار مناسب برای زندگي در جامعه را مي 

آموزد. فرآيند جامعه پذيری در خانواده به طور غیررسمي 

و با میزان باالی روابط عاطفي و به دور از روابط خشک و 

د. در مدرسه، فرآيند جامعه کلیشه ای صورت مي گیر

پذيری به طور رسمي و با اجرای احكام خشک و 

غیرعاطفي همراه است. مدت جامعه پذيری غیررسمي 

خیلي طوالني تر از آموزش و پرورش رسمي است. چرا 

که از بدو تولد تا هنگام مرگ ادامه مي يابد و به علت اين 

راه است که جامعه پذيری از ابتدا با تجربه های فردی هم

باعث مي شود که فرد با آغوش باز از آن استقبال کند. در 

صورتي که مدرسه و محیط کار به دلیل رسمي بودن 

دارای روابط خشک و غیرعاطفي است و ناگزير به عنوان 

در مدارس (.4) كلیف فرد در برابرش موضع مي گیردت

طي زمان های کوتاه به دانش آموزان درس اخالق داده 

ولي وقتي دانش آموزان به خانه يا محله خود باز  ؛ مي شود

مي گردند چیزی سوای آن را به طور مكرر و مداوم تجربه 

مي کند. اين امر باعث ايجاد تضاد در شخص شده و 

خودپنداری فرد را نیز دچار دگرگوني مي کند. جامعه مي 

تواند هم در فرد خودپنداره مثبت ايجاد کند؛ اگر او را به 

دی باارزش بپذيرد و به او فرصت نشان دادن خود عنوان فر

را بدهد، زمینه شكوفايي استعدادهای او را فراهم نمايد و 

هم مي تواند در فرد خودپنداره منفي ايجاد کند اگر به 

شخص به عنوان ابزار نگاه کند به او فرصت ابراز وجود 

ندهد و دنیايي از تضادها را در اطراف فرد ايجاد نمايد. 

نداره عبارت است از اينكه فرد خودش را مي بیند. خودپ

تصوير و پنداشتي که ما از خود داريم در تعیین رابطه ما با 

يكي از انواع تقسیم  (.6) ديگران سهم عمده ای دارند

صورت گرفته  4بندی هايي که در خصوص خودپنداره

است، مي توان به خودپنداره مثبت و منفي اشاره کرد. 

ت نشانه اين است که شخص خود را به خودپنداره مثب

عنوان کسي که دارای نقاط قوت و ضعف است پذيرفته 

است و اين امر موجب باال رفتن اعتماد به نفس در او شده، 

روابط اجتماعي وی را ارتقا مي بخشد. اگر خودپنداره فرد 

منفي و نامتعادل باشد، از لحاظ رواني ناسالم شناخته مي 

در مطالعاتش به اين نتیجه رسید،  6شود. کوپر اسمیت

کساني که در کودکي خودپنداره مثبت و نیز عزت نفس 

بااليي داشتند در بزرگسالي موفق تر از کساني بودند که 

خودپنداره منفي از شرايطي ناشي  خودپنداره منفي داشتند.

مي شود که در اين شرايط نوجوانان و جوانان نمي توانند 

خودشان بیان کنند در چنین تصوراتشان را نسبت به 

در تمامي (. 3شرايطي مستعد رفتار بزهكارانه مي شوند )

جوامع بشری، افراد بر حسب مالک های اجتماعي نظیر 

نقش و پايگاه طبقه، مذهب و نژاد و ... دسته بندی مي 

فرهنگي  -يكي از مهمترين مالک های اجتماعي شوند.

به عقیده  است.برای دسته بندی افراد جامعه، جنسیت 

بسیاری از جامعه شناسان، جنسیت شايد يگانه ويژگي 

مهمي است که به طور اساسي تعیین کننده ادراکات، 

نگرش ها، رفتارها و منزلت افراد در جامعه بوده و خود نیز 

به شدت تحت تاثیر يادگیری اجتماعي و فرهنگي شكل 

و يا مي گیرد. هر يک از مقوالت مرد يا زن بودن يا دختر 

پسر بودن مبتني بر يكسری تصورات و پیش فرض هايي 

درباره نگرش ها و رفتارهای مناسب مردانه و يا زنانه 

فرهنگ هر جامعه ای ر )کلیشه های جنسیتي( است که د

از اين رو هر جامعه برخي  (.2) تعاريف ويژه متفاوتي دارد

خصوصیات و رفتارها را بر مرد و برخي خصوصیات و 

                                                           
1 .selfconcept 
2- Copper Smith 
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ا به زن نسبت مي دهند. رفتارهای کلیشه ای در رفتارها ر

واقع زايیده تصورات جامعه است که در خودپنداره های 

با توجه به مطالب باال هدف از  افراد ظهور پیدا مي کند.

پژوهش مقايسه رفتار کلیشه ای خودپنداره و جامعه پذيری 

مدارس مختلط و غیرمختلط بود. در ادامه اين فصل ابتدا 

له، سپس اهمیت و ضرورت و هدف های پژوهش بیان مسئ

سواالت پژوهشي، متغیرها و تعاريف عملي و نظری آنها 

آموزش و پرورش جمهوری نظام در آورده شده است.

اسالمي ايران کالس ها به دو صورت تک جنسیتي و 

مختلط و همچنین مستقل وچندپايه داير مي باشد. مدارس 

ا يا پسران و يا نهآتک جنسیتي مدارسي هستند که در 

دختران مشغول تحصیل مي باشند و مدارس مختلط 

مدارسي هستند که در آن دانش آموزان پسر و دختر با هم 

زن و مرد بابت متمايز بودن در  مشغول تحصیل هستند.

ساختاربندی خود، دو گروه مجزا را در جامعه انساني 

 تشكیل مي دهند. اين گروه بندی به دنبال خود کلیشه های

کلیشه های جنسیتي (. 4را به دنبال دارد ) 4جنسیتي

مجموعه سازمان يافته ای از باورها درباره زنان و مردان 

است. کلیشه های جنسیتي دربرگیرنده اطالعاتي درباره 

ظاهر جسماني، نگرش ها، عاليق، صفات رواني، روابط 

کلیشه های  (.5) اجتماعي و نوع شغل زنان و مردان است

وير ذهني يكنواخت، قالب بندی شده ای از جنسیتي تص

رفتار خاص مربوط به زنان و مردان را بدون آنكه مورد 

بررسي و آزمون قرار گرفته باشند، ارائه مي دهد. براساس 

کلیشه های جنسیتي، زنان و مردان در جامعه دارای 

ويژگي های خاص، رفتار خاص و حاالت رواني خاص 

جام وظايف و کارهايي را هستند و در نهايت قابلیت ان

دارند که به صورت معمول با يكديگر متفاوتند. کلیشه 

سازی از طرفي خصوصیات و توانايي هايي را به زنان 

اختصاص مي دهد که در مردان نشانه ای از آنها نیست و 

از طرف ديگر، توانايي و خصوصیاتي را به مردان نسبت 

متغیر ديگری . (2مي دهد که زنان از آن بي بهره هستند )

                                                           
1 .Gender sterotype 

که در اين تحقیق به آن پرداخته مي شود خودپنداره است. 

خودپنداره تامین های شناختي برگرفته از تجارب درباره 

راد خود است و يكي از هسته های اصلي آن رابطه با اف

آن را عملكرد انسان بندورا و  (.7مهم زندگي مي باشد. )

ه غیرمستقیم و از میداند که به وسیله عوامل بیروني به گون

هر فرد در . راه فرآيندهای مربوط به خود تاثیر مي پذيرد

مدرسه ارزيابي از توانايي و يادگیری خود در مقايسه با 

( اين 6346) 6و به گفته مارش ديگران انجام مي دهد

ارزيابي مي تواند تاثیر زيادی بر پیشرفت تحصیلي او در 

یلي و مقدار خودپنداره تحص(. 9) مدرسه داشته باشد

نیز . يادگیری در دانش آموزان رابطه مستقیم با هم دارند

داده هايي را که شخص خود را در آنها يكپارچه مي کند 

و شامل دانش، مهارت، نگرش و نقش و برخي موضوعات 

ر ديگری که در اين یاما متغی .(8) ديگر است مي داند

مي  3تحقیق مورد توجه قرار گرفته است جامعه پذيری

جامعه پذيری روندی است  باشد از ديدگاه جامعه شناسان

که فرد را برای زندگي گروهي آماده مي کند و نقش 

 اساسي در شكل گیری شخصیت، نگرش و رفتار فرد دارد

نسل های جديد بخش مهمي از فرآيند جامعه پذيری  (8)

را بیرون از الگوهای سنتي خانواده پدرساالر در مدارس 

مدارس هم با فرآيند رسمي خود و  (.43نند )تجربه مي ک

هم با برنامه های آموزش پنهان خود در حكم جامعه 

از آنجايي که در مدارس (. 8) پذيری افراد عمل مي کنند

مختلط دانش آموزان پسر و دختر با هم درس مي خوانند 

و طبق مطالب ذکر شده در فوق کلیشه ها مربوط به 

ر شخصیت و روان افراد جنسیت بوده و آثار مخربي د

بازی مي کنند لذا در آموزش و پرورش با اين سوال 

مواجه هستیم که آيا در مدارس مذکور مي توان رفتارهای 

کلیشه ای را تعديل و از بین برد يا به پررنگ تر شدن آن 

دامن خواهد زد؟ از طرف ديگر خودپنداره تصورات هر 

درست فرد از خويش است که ممكن است درست يا نا

باشند که اين تصورات در هر دو جنس متفاوت است. آيا 

                                                           
2. Marsh 
3 . Socialization 
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اجتماع دانش آموزان به صورت مختلط مي تواند  

تصورات نادرست را تصحیحي و نقش تربیتي سازنده در 

از نگاه ديگر مدارس (. 8) شخصیت افراد بازی کند؟

مستقل در نیمي از روز يا فقط جامعه دختران را در خود 

جامعه پسران و حال آنكه مي دانیم که جای مي دهد و يا 

انسان ها متاثر از رفتار يكديگر هستند بر هم اثر گذاشته و 

از يكديگر تاثیر مي پذيرند. سوال اينجاست آيا در مدارس 

مختلط رفتار اجتماعي و سازگاری اجتماعي بهتر شكل مي 

اثر روابط نامشروع در سال  رگیرد و مشكالتي را که د

وران بلوغ به وجود مي آيد را مي تواند های آينده و د

آيا تشكیل  ؟مديريت کند يا به اين بحران دامن مي زند

گروه های مختلط دانش آموزان را جامعه پذيری تربیت 

اين مسائل و  مي کند يا آنان را جامعه پذيرتر مي نمايد؟

صدها مسئله ديگر مشكالتي است که آموزش و پرورش با 

ي شود با مقايسه مدارس مختلط و آنها روبروست و سعي م

مدارس (. 8) غیرمختلط به اين سواالت جواب داده شود

درصد مدارس کشور را تشكیل مي  65مختلط نزديک به 

دهند. تا به حال تحقیقي درباره اين مدارس صورت نگرفته 

دين  رس تهديد هستند يا فرصت؟ااست که آيا اين مد

ر وقتي که به سن مبین اسالم درباره اختالط دختر و پس

بلوغ رسیده باشد نظر مثبت ندارد و مشكالتي را که در 

سنین بلوغ به وجود مي آيد را مورد توجه قرار مي دهد و 

از طرفي بعضي صاحبنظران اينگونه مشكالت را به علت 

حصارکشي و سخت گیری ها مي دانند که در دوران 

ن نوجواني و جواني اتفاق مي افتد. بعضي از صاحبنظرا

ريشه اکثر رفتار بزرگسالي را در  6و فرويد 4چون پیاژه

دوران کودکي مي دانند و از طرفي ديگر مي دانیم که 

رفتارهای کلیشه ای )جنسیتي( آثار مخربي را در يادگیری 

بچه ها بازی مي کنند پس با توجه به مسائل باال و مسائل 

ديگر به نظر مي رسد که جای پژوهش در اين مدارس و 

موضوعات خالي است. اشراف بر اين مسائل مي تواند  اين

 راهگشای بسیاری از مسائل آموزشي، تربیتي و ... باشد

                                                           
1 . Piaget 
2 . Freud 

اين مسئله پژوهشگر را بر آن داشت که جهت  (.44)

بررسي اين اثر بخشي از مدارس منطقه شاوور واقع در 

استان خوزستان که سالهاست بصورت فعال جريان دارند 

ن : مقايسه رفتار کلیشه ای، خود موضوعي را تحت عنوا

پنداره و جامعه پذيری دانش آموزان مدارس مختلط و 

غیرمختلط مقطع ابتدايي در منطقه ی شاوور، طرح و مورد 

مي تواند مورد توجه  پژوهشاين  نتايجبررسي قرار دهد.

برنامه ريزان درسي و آموزشي در سطح کالن قرار بگیرد 

ي را در اين مدارس هم محقق تا بتوانند اهداف بلند آموزش

هدف اصلي نهادهای جامعه پذيری، اجتماعي کردن  کنند.

يا آماده ساختن دانش آموزان برای حضور موثر در جامعه 

ها، کارکردها و  و درک به موقع، هماهنگ ساخت

فرهنگ جامعه جهت نشان دادن عملكرد معقول اعم از 

رسیدن  واکنش ها، رفتار يا کنش در جهت رفع نیازها و

به اهداف جمعي است. پس بايد کوشید تا با جامعه پذير 

کردن دانش آموزان، آنها را افرادی موثر برای خود و 

حال با توجه به مطالب فوق و (. 46) جامعه تربیت نمود

نتايج تحقیقات مشابه پژوهش حاضربه مطالعه مقايسه رفتار 

کلیشه ای، خود پنداره و جامعه پذيری دانش آموزان 

ی مدارس مختلط و غیرمختلط مقطع ابتدايي در منطقه

 .شاوورانجام شد

کارروش   

طرح پژوهشي حاضر يک تحقیق غیر آزمايشي از نوع 

مقايسه ای و پس رويدادی است و در مواردی  -علي

ق افتاده استفاده مي گردد که علت يا علل از پیش اتفا

 است.

جامعه ی آماری اين پژوهش عبارت است  جامعه آماری

از کلیه دانش آموزان ابتدايي مدارس دولتي منطقه ی 

 4382-85شاوور اعم از دختر و پسر که در سال تحصیلي

مشغول به تحصیل مي باشند که بر اساس آمار اداره 

آموزش و پرورش منطقه ی شاوور در حال حاضر تعداد 

نفر مي باشد. 4858 و دختر 4874دانش آموزان ابتدايي پسر
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 2باب، دخترانه  43همچنین تعداد مدارس مستقل پسرانه 

 باب مي باشد.  436باب و مدارس مختلط

از جدول کرجسي و  نیز  برآورد حجم نمونه جهت 

نفر به عنوان حجم  373مورگان استفاده شده است. و تعداد

نمونه انتخاب شد. به طوری که برای از مدارس 

نفر از  4223نفر و مختلط تعداد 632 مستقل)تک جنسیتي(

دو جنس پسر و دختر به طور مساوی انتخاب گرديد. با 

استفاده از روش نمونه گیری تصادفي خوشه ای از میان 

مدرسه ی پسرانه و از  6مدرسه دخترانه و  6مدارس مستقل

مدرسه ی مختلط انتخاب  43میان مدارس مختلط نیز

ستقل تعداد کالس ما و گرديد. در مرحله بعد در مدارس م

دانش آموزان به صورت تصادفي انتخاب و پرسشنامه در 

بین آن ها توزيع گرديد. در مدارس مختلط به علت تعدد 

چند پايه در يک کالس تمام دانش آموزاني که توانايي 

خواندن و نوشتن و فهم گويه های پرسشنامه را داشتند 

 شیوه و روش اجراانتخاب گرديدند. 

 پژوهش ابزار
 اجتماعی بل سازگاری پرسشنامه-5

توسط پروفسور میالدی  4824در سال  . اين پرسشنامه      

، دو اجتماعي تدوين شد. وی در زمینه سازگاری لب

آموزان پرسشنامه ارائه کرده است که يكي مربوط به دانش

است. پرسشنامه  و دانشجويان و ديگری برای بزرگساالن

سوال با سه مقیاس  36مورد استفاده در اين تحقیق شامل 

ای که شخص بله، خیر و نمي دانم است. حداقل نمره

باشد. مي 82واحد و حداکثر  36تواند کسب نمايد مي

بدست آمده  99/3 بل سازگاری اجتماعي پرسشنامهپايايي 

زوج و  -است که به وسیله روش همبستگي موارد فرد

براون تعیین شده  -ستفاده از فرمول پیشگويي اسپیرمنا

اين پرسشنامه در ايران به وسیله و روايي  اعتباريابي. است

، همچنین توسط محمديان دالور استاندارد شده است

شعرباف مورد مطالعه قرار گرفته که به نتايج مشابه سازنده 

 (.43فته است )تست دست يا

 پرسشنامه نقش جنسیت بم-2

( آزموني تهیه کرد که 42س )ساندرا بم روان شنا

دو جنسیتي بودن را اندازه گیری مي کند. اين آزمون 

حداقل و  صفت يا عبارت توصیفي است.  23شامل 

توانند ای که از آزمودني در اين پرسشنامه ميحداکثر نمره

 (42)بم باشد.مي 263و  23کسب کنند به ترتیب برابر 

فرم کوتاه پرسشنامه نقش جنسي جهت محاسبه اعتبار 

همبستگي آن با فرم بلند بررسي کرد و ضريب همبستگي 

به دست آورد. اعتبار آزمون فرم کوتاه  88/3بین اين دو را 

با  (45)نقش جنسي بم به گزارش مهرايي زاده و همكاران 

استفاده از ضريب همبستگي پیرسون محاسبه شد. تمام 

 334/3آزمون در سطح  ضرايب همبستگي مولفه های اين

 88/3معني دارند. ضريب همبستگي کل ازمون برای زنان 

به دست امده است. بم همساني دروني اين  75/3و مردان 

به  دست آورد. مهرايي زاده و همكاران  83/3مقیاس را 

به منظور برآورد پايايي آزمون فرم کوتاه نقش جنسي بم و 

نها را محاسبه مولفه های آن ضرايب آلفای کرونباخ آ

به  93/3نمودند. ضريب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 

دست آمد که نشانگر سطح باالی هماهنگي دروني آزمون 

 است.

 پرسشنامه خودپنداره تحصیلی یی یسن چن-5

اين پرسشنامه برای اولین بار توسط يي يسن چن  

آموز تايواني دانش 4246پس از اجرا روی  6332در سال 

دبستان ساخته شد. تمرکز اين پرسشنامه بر سنجش دوره 

 است.  آموزان دوره ابتدايي و راهنماييخودپنداره دانش

( پايايي کل 42همكاران )زاده و در پژوهش افشاری 

های اند و پايايي مولفهگزارش کرده 79/3پرسشنامه را 

، 29/3عمومي، آموزشگاهي و غیرآموزشگاهي به ترتیب، 

آمد. همچنین بررسي روايي صوری،  بدست 27و  76/3

ای و همگرايي پرسشنامه نیز مطلوب محتوايي، سازه

 گزارش شده است.
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 یافته ها
 میانگین، انحراف استاندارد دو گروه در متغیرهای پژوهش -4جدول 

 شاخص         

 

 متغیرها

 مدارس مختلط

 نفر( 422)تعداد 

 دانش آموزان غیرمختلط

 نفر( 632)تعداد 

 انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین

 72/42 92/97 93/46 34/76 مردانگي

 96/47 44/94 29/42 55/73 زنانگي

 43/2 39/63 65/7 65/62 جامعه پذيری

 79/5 88/32 43/5 52/23 خودپنداره 

     

مشاهده مي شود در گروه  -4همان طوری که در جدول 

مدارس مختلط میانگین و انحراف معیار برای کلیشه های 

، برای کلیشه های زنانگي 93/46و  34/76مردانگي برابر با 

 65/62، برای جامعه پذيری برابر با 29/42و  55/73برابر با 

مي باشد.  43/5و  52/23و خودپنداره برابر با  65/7و 

د در گروه مدارس غیرمختلط همچنین نتايج نشان مي ده

میانگین و انحراف معیار برای کلیشه های مردانگي برابر با 

و  44/94، برای کلیشه های زنانگي برابر با 72/42و  92/97

و برای  43/2و  39/63، برای جامعه پذيری 96/47

مي باشد.  79/5و  88/32خودپنداره برابر با 

 

 ( متغیرهای پژوهش بر اساس گروه و جنسیت6*6نتايج تحلیل واريانس عاملي) -6جدول 

 مقدار نام آزمون 
DF 

 فرضیه
DF 

 F Sig Eta خطا

 52/3 334/3 88/54 323 2 893/3 آزمون اثر پیاليي 

 52/3 334/3 88/54 323 2 347/3 آزمون المبدای ويلكز گروه

 52/3 334/3 88/54 323 2 68/57 آزمون اثر هتلینگ 

 52/3 334/3 88/54 323 2 68/57 آزمون بزرگترين ريشه روی 

 28/3 334/3 35/97 323 2 528/3 آزمون اثر پیاليي 

 28/3 334/3 35/97 323 2 533/3 آزمون المبدای ويلكز جنسیت

 28/3 334/3 35/97 323 2 823/3 آزمون اثر هتلینگ 

 28/3 334/3 35/97 323 2 823/3 آزمون بزرگترين ريشه روی 

 43/3 334/3 24/43 323 2 435/3 آزمون اثر پیاليي 

 43/3 334/3 24/43 323 2 985/3 آزمون المبدای ويلكز گروه*جنسیت

 43/3 334/3 24/43 323 2 447/3 آزمون اثر هتلینگ 

 43/3 334/3 24/43 323 2 447/3 آزمون بزرگترين ريشه روی 

مشاهده مي شود در متغیر -6همان طوری که در جدول 

گروه، سطوح معني داری همه آزمون ها، بیانگر آن هستند 

که بین دانش آموزان مدارس مختلط و غیرمختلط حداقل 

از لحاظ يكي از متغیرهای وابسته، تفاوت معني داری 
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نشان مي دهد در  -6وجود دارد. همچنین نتايج جدول 

ا، بیانگر متغیر جنسیت، سطوح معني داری همه آزمون ه

آن هستند که بین دانش آموزان دختر و پسر حداقل از 

لحاظ يكي از متغیرهای وابسته، تفاوت معني داری وجود 

دارد. افزون بر اين نتايج نشان مي دهد در تعامل گروه و 

جنسیت، سطوح معني داری همه آزمون ها، بیانگر آن 

 هستند حداقل از لحاظ يكي از متغیرهای وابسته، تعامل

 معني داری وجود دارد. 

 میانگین و انحراف استاندارد خودپنداره به تفكیک گروه و جنسیت -5جدول

 جنسیت

 گروه

 دختر پسر

 تعداد انحراف استاندارد میانگین تعداد انحراف استاندارد میانگین

 93 63/2 48/22 93 95/5 83/26 مدارس مختلط

 436 37/2 39/32 436 82/2 98/33 مدارس غیرمختلط

 495 77/5 76/38 495 97/7 83/37 کل

 
 خودپندارهدر  جنسیت و نوع آزمودني  متغیرهنتايج تحلیل واريانس دو  -2جدول 

 داریسطح معني SS DF MS F منبع واريانس

 334/3 25/66 47/273 4 47/273 نوع آزمودني

 336/3 38/8 83/677 4 83/677 جنسیت

 262/3 23/3 96/49 4 96/49 جنسیت * نوع آزمودني

   57/68 322 42/439 خطا

    373 33/5757 کل

 

   

 خود پنداره درآن است که نشان دهنده  باال نتايج جدول 

وجود های دختر و پسر آزمودني بین داریا تفاوت معن

د که ادنشان  (43-2)جدولها میانگین یهمقايسدارد. 

کسب را نمرات باالتری  دختر در اين زمینه آموزاندانش

نشان باال جدول نتايج  ،عالوه بر اين. (>334/3P) اندکرده

مدارس  بین دانش آموزان در بین خودپندارهدهد مي

 وجود داردداری اتفاوت معنمختلط و غیرمختلط 

(334/3P<) .د ادنشان  (6-2)جدولها میانگین یهمقايس

نمرات  ینهمدارس غیرمختلط در اين زم آموزانکه دانش

تعامل  مشاهده شد که همچنین. اندکسب کردهرا باالتری 

( مختلط و غیر مختلطدو متغیر جنسیت و نوع آزمودني )

کلیشه های  نشان داد از لحاظنتايج  باشد.ميندار  معنا

های آزمودني بین داریا تفاوت معنجنسیتي و خود پنداره 

داد از لحاظ وجود دارد. همچنین نتايج نشان دختر و پسر 

بین  در کلیشه های جنسیتي، جامعه پذيری و خودپنداره

تفاوت مدارس مختلط و غیر مختلط  دانش آموزان

 . (>334/3P) وجود داردداری امعن

 حث و نتیجه گیریب

ظیفه شان شكل دادن به افكار، ونهادهای اجتماعي کننده 

رفتار و شخصیت افراد بر اساس ارزش ها و هنجارهايي 

اين نهادها  است که خود اين نهادها حامل آنها هستند.

توسط فرآيند جامعه پذيری، تجربیات، ارزش ها و 

هنجارها را به افراد منتقل مي کنند و فرد بر اثر همنوا شدن 

با ارزش ها و هنجارهای گروه، وظايف رسم های 

اجتماعي، تشريفات، آداب اجتماعي، اخالق، سنت های 
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مناسب برای زندگي در جامعه را مي اجتماعي و رفتار 

 .آموزد

دانش آموزان  کلیشه های مردانگي نشان داد بیننتايج 

 یهمقايسوجود دارد.  داریافاوت معنت دختر و پسر

 پسر در اين زمینه آموزاند که دانشادها  نشان میانگین

 نتايج نشان داد . همچنین،اندکرده کسبرا نمرات باالتری 

مدارس مختلط و  دانش آموزان بین کلیشه های مردانگي

 یهمقايس .وجود داردداری اتفاوت معنغیر مختلط 

مدارس غیر مختلط  آموزاند که دانشادها  نشان میانگین

. عالوه بر اندکسب کردهرا نمرات باالتری  در اين زمینه

تفاوت  کلیشه های زنانگي در نشان دادنتايج اين، 

وجود دارد. های دختر و پسر آزمودني بین داریامعن

دختر در  آموزاند که دانشادها نشان میانگین یهمقايس

. همچنین نتايج اندکسب کردهرا نمرات باالتری  اين زمینه

 بین دانش آموزان در بین کلیشه های زنانگي نشان داد

 .وجود داردداری امعن تفاوتمدارس مختلط و غیرمختلط 

مدارس  آموزاند که دانشادها  نشان میانگین یهمقايس

. اندکسب کردهرا نمرات باالتری  غیرمختلط در اين زمینه

 تاثیر بررسي زمینه در شده انجام های پژوهش از بسیاری

 اين به اجتماعي گوناگون های عرصه بر جنسیتي نقشهای

 کننده تعیین جنسیتي های نقش که است شده منجر نتیجه

 روابط و احساسات افكار، از بسیاری بیني کننده پیش و

 به توان مي ها پژوهش اين جمله از. هستند اجتماعي

 پسران که دهند مي نشان که کرد اشاره (42) بم پژوهش

 معناداری بطور جنسیتي باورهای زمینه در دختران و

 مي نشان نیز (47وند ) زهره های يافته .هستند متفاوت

 آموز دانش پسران و دختران جنسیتي باورهای که دهد

 باورهای چنان که دارد، ديگر يک با زيادی های تفاوت

 تر ای کلیشه غیر دختران با مقايسه در پسران جنسیتي

 های ، تعامل4ای کلیشه تهديد نظريه اساس بر. است

 باور و بخشند مي شكل را های فردی رفتار اجتماعي،

 های رفتار به مختلف، های گروه به نسبت دار نظام های

                                                           
1- stereotype threat theory   

 های باور مثال، برای .شوند مي منجر آنها در شده تثبیت

 بر منفي شكل به آفريقايي مردان و زنان درباره ای کلیشه

 برای و گذارد مي اثر شناختي های حیطه در آنها رفتار

 بر ها کلیشه کنندگي  تهديد. شود مي کننده تهديد آنها

 کار به آنها مورد در هها کلیش اين که گروهي اعضاء

 منفي های رفتار همان اندازی راه سبب شود، مي برده

 رفتار بر ای کلیشه تهديد .گردد مي ها، کلیشه نظر مورد

 مي تأثیر باشد، نداشته باور ها کلیشه آن به اگر حتي فرد،

 است، آور اضطراب ها کلیشه رد برای تالش و گذارد

 و است جاری و ساری فرهنگ، در ها کلیشه اين که چرا

 اين از مردان و زنان آگاهي .است دشوار آن کردن رد

 خود توانند مي آنها که است راه هايي از يكي ها، تهديد

 و کلیشه ها و بخشند رهايي سازی کلیشه نوع اين از را

ی کنند هنجارهايي که بر رابطه  بازنگری را آنها تهديد

هايي در حال گذارند. پژوهش  تأثیر ميمدرسه و جامعه 

دهد هر چه هماهنگي بین  پديدار شدن است که نشان مي

ی دانش آموز فرهنگ داخل مدرسه و فرهنگ خانواده 

بیشتر باشد، موفقیت تحصیلي باالتر خواهد بود. در واقع 

آموز با توقعات هر چه توقعات رفتاری مدرسه از دانش 

احتمال تبعیت وی از فرهنگ  خانواده سازگارتر باشد،

مدرسه و پذيرش توقعات تحصیلي مدرسه بیشتر است. 

وجود تعارض بین توقعات خانواده و مدرسه، برای 

کودکان و نوجوانان باعث ايجاد چالش در پذيرش 

های تحصیلي و مدرسي مي شود. بنابراين، در خواسته 

 ها پر رنگ است، مثالً جوامعي که تفكیک جنسیتي در آن

جوامعي که بین نقش اجتماعي زن و مرد تفاوت معتنابهي 

جنسیتي باعث تقويت قائل اند، شرکت در مدارس تک 

 های جنسي تفكیک شده مي گردد.  نقش

دانش جامعه پذيری بین  دادنشان نتايج  ،در ادامه 

داری اتفاوت معنمدارس مختلط و غیر مختلط  آموزان

د که ادها  نشان میانگین یهمقايس. وجود دارد

نمرات  مدارس غیرمختلط در اين زمینه آموزاندانش

 ). اين يافته ها با نتايج دوکساندکسب کردهرا باالتری 
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در تبیین اين نتايج مي توان همسو و هماهنگ است.  (49

 کردن ايفا و واقعیت ساختن جريان شدن، گفت اجتماعي

ساختن  نهادينه فرايند است. اين جامعه در نقش ها برخي

 دو از يک هر نقش و شده شروع تولد لحظه از ارزش ها،

 بدين سان کند. مي تحمیل آنان بر را زن و جنس مرد

 داده آموزش اجتماعي شدن، فرآيند خالل در رفتار نحوه

 فرد، خانواده، شدن اجتماعي عامل مهمترين شود. مي

تربیت  هستند. در طي تاريخ گروهي های و رسانه مدرسه

و جنسیت، مدرسه مرکز مهمي برای تغییرات اجتماعي 

تلقي شده است و مكاني که شكل دهي جامعه ی دارای 

برابری بین زن و مرد و فاقد شرايط ظالمانه علیه زنان را 

تسريع و تقويت مي کند. رويكرد های مختلفي برای 

بررسي منافع مدارس تک جنسیتي وجود دارد. برخي 

یست معتقدند: زنان بايد قبل از آن که وارد انديشمندان فمن

عرصه ی جامعه شوند و به ايفای نقش بپردازند، از جهت 

تحصیلي به باالترين موفقیت های تحصیلي دست يافته 

باشند تا بتوانند به پشتوانه ی بنیه ی علمي و سوابق 

درخشان خود، قوانین، سیاست ها و شرايط را به نفع تمام 

دهند. بر اساس اين ديدگاه، مدارس تک  زنان جامعه تغییر

توانند دختران را در موفقیت تحصیلي برتری جنسیتي مي

زيرا در اين صورت مي توان دروس را به گونه ای  دهند.

طراحي کرد که عالئق مختص دختران به کار گرفته شود 

و بدين ترتیب، انگیزه ی آن ها مخصوصاً در آن دسته از 

دانگي تداعي مي شوند )مانند موضوعات درسي که با مر

ها  علوم تجربي( تقويت گردد. دسته ی ديگر از فمنیست

ادعا مي کنند مدارس بايد به دنبال پیاده کردن يک الگوی 

ی برابری را برای برابری جنسیتي باشند تا دانش و تجربه

نسل جوان تأمین کنند. در غیر اين صورت، جوانان 

ی خود بازتولید آينده  الگوهای نابرابری را در زندگي

خواهند کرد. بر اساس اين ديدگاه مدارس مختلط 

نتايج نشان  .رهگذری است به سوی برابری جنسیتي بیشتر

ا تفاوت معن دانش آموزان دختر و پسر خود پنداره داد بین

د که ادها نشان میانگین یهمقايسوجود دارد.  بین داری

کسب را نمرات باالتری  دختر در اين زمینه آموزاندانش

 بین خودپنداره نشان داد . همچنین،(>334/3P) اندکرده

تفاوت مدارس مختلط و غیرمختلط  دانش آموزان

د که ادها  نشان میانگین یهمقايس .وجود داردداری امعن

نمرات  مدارس غیرمختلط در اين زمینه آموزاندانش

 اجتماعي روانشناسان از بسیاری. اندکسب کردهرا باالتری 

متفاوت  زنان و مردان خود مفهوم اساساً که دارند عقیده

 به منحصر بر بیشتر خود تعريف جريان در است. مردان

 زنان خود حالیكه طرحوارة در دارند، تأکید بودن فرد

 در دارد. تأکید ديگران با داشتن بستگي و ارتباط بر بیشتر

 فرهنگي، عوامل ها نگرش و گیری خود پنداره شكل

پسران  و دختران در است ممكن خانوادگي و اجتماعي

طي  (63لويس) (48آورد ) به وجود را هايي تفاوت

دختر دوره راهنمايي دريافت  933پسر و  4382تحقیقي بر 

که عواملي چون جنس، عملكرد تحصیلي، اندازه خانواده 

و تحصیالت پدر بر نوع خود ادراکي اثر مي گذارند. از 

سوی ديگر او دريافت گروهي که در خود ادراکي موفق 

بودند توفیق خود را بیشتر و به ترتیب مرهون توانايي، 

، بخت و سادگي کار مي دانند. در حالیكه کوشش

گروهي که خود ادراکي ناموفق داشتند عدم توفیق خويش 

را بیشتر و به ترتیب به دشواری کار عدم کوشش،توانايي 

 486تحقیقي که با  (21)و بخت نسبت مي دادند. البرزی 

دختر و پسر کالسهای دوم و سوم راهنمايي مراکز 

انجام  4پي -اس -ام -رسشنامه پيتیزهوشان با استفاده از پ

دادند دريافتند دختران در خودپنداره تحصیلي، اجتماعي و 

ارزشي باالتر از پسران بوده لیكن اين تفاوتها معنادار نمي 

باشد، اما پسران به طور معنادار در خودپنداره ورزشي از 

در  (22)(دختران باالتر هستند. بشاش، لطیفیان و سیف 

اد خودادراکي بر روابط اجتماعي با همساالن مورد تأثیر ابع

در میان گروهي از نوجوانان دختر و پسر تیزهوش و عادی 

دريافتند نوجواناني که از ادراک شايستگي اجتماعي باالتر 

و خودارزشمندی قويتر برخوردارند روابط بیشتری با 

                                                           
1-Pyryt & Mandiglo self perception suvey  
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همساالن خود ايجاد مي کنند و قدرت پیش بیني کنندگي 

ي برای روابط اجتماعي با همساالن بیش شايستگي اجتماع

( طي تحقیقي 63متغیرها مي باشد. همچنین شهیم) از ساير

ساله با استفاده  44-8دانش آموز پسر و دختر  488بر روی 

از مقیاس شايستگي کودکان هارتر دريافت که دختران 

بطور معني داری در شايستگي اجتماعي خود را از پسران 

 رد مي کنند. در سطح باالتری برآو
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 Abstract 
Introduction: The purpose of this study was to compare the stereotypical 

behavior, self-concept and socialization of mixed and non-mixed elementary 

school students in Shavour district. 

Methods: The research method was causal comparative. The statistical 

population of this study consisted of students from mixed and non-mixed 

elementary schools in Shavur district. Would give. The data were collected 

using Bale's social adjustment questionnaire, Bam's gender role 

questionnaire and Yi Yen Chen self-concept questionnaire. Two way 

analysis of variance was used to analyze the data. 

Results: The results showed that there was a significant difference between 

gender, self-concept and socialization of male and female students. 

Conclusion: In addition, the results of the table show that there is a 

significant difference between gender, self-concept and socialization of 

mixed and non-mixed school students (P <0.001). 

Key words: stereotyped behavior, self-concept, socialization, student, mixed 

schools, non-mixed 

 

 


