
        29-34ه صفح، 1394دي و بهمن، )1(18سال                                                                                              ي اصول بهداشت روانیمجله

  پژوهشیي مقاله

  : هاي تعارض نقش جنسیتی دانشجویان همبسته

کند بینی شناختی را پیشبهزیستی روانتواند  تعارض نقش جنسیتی می

  نادر حاجلو*

محقق ، دانشگاه شناسیدانشیار گروه روان

، ایراناردبیل، اردبیلی

  

  خدیجه مقدسی

دانشگاه شناسی، روانارشد دانشجوي کارشناسی

  ، ایراناردبیل، محقق اردبیلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مسئول مولف*

، ایراناردبیل، محقق اردبیلیدانشگاه 

hajloo53@uma.ac.ir  

  24/10/93: تاریخ وصول

  04/05/94: تاریخ تایید

خالصه

در تحقیقات مختلف، تعارض نقش جنسیتی به عنوان یکی از :مقدمه

هدف از این مطالعه . شناختی معرفی شده استهاي مشکالت روان همبسته

شناختی در بین دانشجویان جنسیتی و بهزیستی روان بررسی ارتباط تعارض نقش

  .بود

نفر دانشجوي مرد به  200همبستگی، -ي توصیفیدر این مطالعه: کارروش

اي از میان دانشجویان دانشگاه محقق  اي چندمرحله گیري خوشهروش نمونه

ها از آوري دادهبراي جمع. انتخاب شدند 1391-92اردبیلی در سال تحصیلی 

- و مقیاس بهزیستی روان) 1986(تعارض نقش جنسیتی اونیل و همکاران مقیاس 

ها با استفاده از تحلیل رگرسیون داده. استفاده شد) 2002(شناختی ریف 

  .چندمتغیره، تحلیل شدند

توان هاي موفقیت، قدرت، رقابت مینتایج نشان داد که از روي مولفه: هایافته

) P>05/0(خودمختاري و تسلط بر محیط  ، )P>01/0(هاي پذیرش خود مولفه

و رشد فردي ) P>05/0(پذیري محدود بر روابط مثبت هیجان. بینی کردرا پیش

)01/0<P (یداري دارد و تعارض بین کار وروابط خانوادگی اثر معنیتاثیر معن -

- و زندگی هدف )P>01/0(تسلط بر محیط  ،)P>05/0(داري بر روابط مثبت 

درصد از واریانس  42چنین تعارض نقش جنسیتی هم .دارد )P>01/0(مند 

  .کندبهزیستی روانی را درمیان دانشجویان تبیین می

بر اساس نتایج این تحقیق، با داشتن اطالعاتی در مورد وضعیت :گیرينتیجه

- بینیشناختی افراد پیشتوان در مورد بهزیستی روانتعارض نقش جنسیتی می

که افراد با تعارض کمتري در نقش جنسیتی به طوري . هایی به عمل آورد

  .شناختی بهتري دارندبرخوردارند بهزیستی روان

  شناختی، روانجنسیت، دانشجویانتعارض، بهزیستی، :هاي کلیديواژه

  

  

  

  

  

  

  :نوشتپی

و با حمایت مالی آن دانشگاه انجام شده و موضوع آن با منافع شخصی نویسندگان ارتباطی نداشته محقق اردبیلیي پژوهشی دانشگاه یید کمیتهاپس از تاین پژوهش 

هاي آن دانشگاه نیز به خاطر همکاري در کارشناسان آموزشی دانشکده تمامضمن تشکر از معاونت یاد شده، از معاونت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی و .است

.آیدعمل میاجراي این پژوهش، قدردانی به 
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مقدمه

هاي خاصی افراد در سن جوانی، اجتماعی شده و به هنجارها و ارزش

این فرایند به عنوان اجتماعی . شوندبند میي جنسیت خود پايدرباره

شدن نقش جنسیتی شناخته شده و به عنوان فرایندي که کودکان و 

ها و رفتارهاي مرتبط با زنانگی و مردانگی و ها، ارزشبزرگساالن نگرش

تالش ). 1(سازند تعریف شده است یا هر دو را کسب کرده و درونی می

شود بندي به هنجارهاي اجتماعی اغلب به نتایج منفی منجر میبراي پاي

 تواند به بسیاري ازکه عواقب جسمانی و روانی براي مردان دارد و می

). 2(هاي زندگی از جمله خانواده، کار و روابط صمیمی انتقال یابد جنبه

انیل
1

این پدیده را به عنوان تعارض نقش جنسیتی نامید که به عنوان ) 1(

هاي جنسیتی پیامد منفی براي شناختی که در آن نقش یک وضعیت روان

تعارض نقش جنسیتی زمانی . شخص یا دیگران دارند تعریف شده است

دهد که مردان در سازش با هنجارهاي نقش جنسیتی با شکست  می رخ

شوند، یا وقتی که مردان یک ناپیوستگی بین خود واقعی و  رو میروبه

کنند و یا خود آرمانی را بر اساس هنجارهاي نقش جنسیتی تجربه می

وقتی که تصورات قالبی جنسیتی منجر به محدودیت یا کاهش ارزش 

).3-5(د خود یا دیگران می شو

، چهار عامل مقیاس تعارض نقش جنسیتی)6(انیل و همکارانش
2

)GRCS (موفقیت، قدرت و رقابت: را به این صورت متمایز ساختند، 

عاطفی محدود با سایر مردان و تعارض  يهرابط ،پذیري محدودهیجان

هاي زیادي در کشورهاي پژوهش.میان کار و روابط خانوادگی

اند که تعارض ي آمریکا نشان دادهدر ایاالت متحدهگوناگون، به ویژه 

نقش جنسیتی با طیف وسیعی از متغیرهاي بالینی مانند اضطراب و 

، پارانویا و )10(، عزت نفس پایین )9(، اجبار جنسی )7،8(افسردگی 

، مشکالت میان فردي مانند خشونت خانوادگی )11(خویی پریشروان

، )13(راحتی اجتماعی، خصومت  ، حساسیت بین فردي، نداشتن)12(

نگرش نسبت به جستجوي کمک ،)14(پرخاشگري جنسی نسبت به زنان 

، و )17(اي  گیري حرفه، تصمیم)16(، استفاده از الکل )15(روانی 

ها چنین پژوهشهم. داري داردي معنیرابطه) 13،18(پریشانی روانی 

نفی و یا هاي ماند که تعارض نقش جنسیتی با نگرشنشان داده

) 19،20(شناختی دوسوگرایی نسبت به مشاوره و درخواست کمک روان

نیز ممکن است مردان را  GRCSاز سطوح باالتر . دار داردي معنیرابطه

آن  يهکه در نتیج) 21(از جستجوي خدمات روانی تخصصی باز دارد 

چندین مطالعه ارتباط مثبت . شودهاي روانی تشدید میمشکل پریشانی

و  GRCشناختی و بر عکس ارتباط بین وافسردگی روان GRCن بی

تعارض نقش جنسیتی اغلب  .شناختی را نشان دادندوي کمک روانجستج

                                                
1O’Neil
2Gender Role Conflict Scale

خود را در ناراحتی از محبت عاطفی بین مردان نشان می دهد که ممکن 

  .گرا برداشت شود است به عنوان رفتار همجنس

ریف
3

با تاکید بر این که سالمت مثبت چیزي فراتر از فقدان ) 22(

شناختی به آن چه فرد براي بیماري است، اشاره کرد که بهزیستی روان

افراد با احساس بهزیستی باال به طور . بهزیستی به آن نیاز دارد اشاره دارد

عمده، هیجانات مثبت بیشتري را تجربه و از حوادث و وقایع پیرامون خود 

از سوي دیگر افراد با بهزیستی پایین، حوادث و . ارزیابی مثبتی دارند

شان را نامطلوب ارزیابی و هیجانات منفی نظیر هاي زندگیموقعیت

در پژوهشی ایرنا، ).23(اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می کنند 

ایگال، مارك
4

شناختی باال نشان دادند که افراد داراي بهزیستی روان) 24(

از زندگی خانوادگی خود رضایت دارند، روابط خوبی برقرار نموده و 

هاي درونی در ضمن بهزیستی روانی با انگیزه. دوستان زیادي دارند

هاي ارتباط دارد و سطوح باالتر شادکامی موجب ارتقاي مهارت

در همین راستا نتایج . کنداجتماعی شده و از افسردگی جلوگیري می

تحقیق لی
5

ت عنوان الکل و غلبه بر استرس و تاثیر حمایت تح) 25(

اجتماعی بر سالمتی و بهزیستی نشان داد که بین حمایت اجتماعی از 

سوي دوستان و خانواده در ابعاد عملی، عاطفی و اطالعاتی و متغیرهاي 

داري ي معنیافسردگی، مصرف الکل و سالمت جسمی و روانی، رابطه

یاماوکا. وجود دارد
6

ژوهشی نشان داد افرادي که در زندگی طی پ) 26(

خود اجتماعی بوده و از دوستان بیشتري برخوردارند از بهزیستی روانی 

در پژوهشی نیز ساراسینو. باالتري نیز برخوردارند
7

نشان داد افرادي ) 27(

هاي اجتماعی بیشتري دارند، از که در زندگی خود اجتماعی بوده و شبکه

وود. روانی باالتري نیز برخوردارند رضایت از زندگی و بهزیستی
8

و  

- رنجورخویی با تمام ابعاد بهزیستی رواننیز بین روان)  28(همکاران 

  .ي منفی را گزارش نمودندشناختی، رابطه

شناختی شناسایی  هاي روان گفتنی است که یکی از اهداف پژوهش

با راستا متغیرهاي مرتبط  عوامل مخل زندگی سالم فرد بوده و در این

شناختی را کشف و در جهت حذف اثرات نامطلوب  بهزیستی روان

- مرور پیشینه. دهند کارهایی را نشان می عوامل مخرب بر این بهزیستی راه

دهد که تعارض نقش جنسیتی با بسیاري از مسایل  می ي فوق نشان

شناختی فرد را تحت  تواند وضعیت روان شناختی مرتبط است و می روان

از طرف دیگر معلوم شده است که بسیاري از مسایل . ار دهدتاثیر خود قر

شناختی فرد، ارتباط  شناختی با بهزیستی روان اجتماعی، شخصیتی و روان

                                                
3Ryff
4Irina, Igal and Mark
5Lee
6Yamaoka
7Sarracino
8Wood
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توان  هر چند از ترکیب نتایج تحقیقات مختلف می. اي دارند قابل مالحظه

تواند ارتباط منفی با  چنین استنباط کرد که تعارض نقش جنسیتی نیز می

شناختی داشته باشد ولی این ادعا تا کنون مورد آزمون  روان بهزیستی

علمی قرار نگرفته است لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی ارتباط 

  .شناختی است تعارض نقش جنسیتی با بهزیستی روان

  کارروش

ي آماري این تحقیق توصیفی همبستگی شامل تمام دانشجویان جامعه

 1391- 92ق اردبیلی در سال تحصیلی مرد مشغول به تحصیل دانشگاه محق

با توجه به این که در تحقیقات همبستگی به خصوص در نوع . بودند

، لذا )نفر 200به طور مطلوب (چندمتغیره، حجم نمونه باید نسبتا باال باشد 

. ي آماري مذکور انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتنفر از جامعه 200

به طوري که از بین . اي بود دمرحلهاي چن گیري از نوع خوشه روش نمونه

ي دانشگاه محقق اردبیلی، سه دانشکده به طور تصادفی شش دانشکده

ي منتخب، سه گروه سپس از هر یک از این سه دانشکده. انتخاب شدند

 18در مجموع (آموزشی و از هر گروه آموزشی منتخب، دو ورودي 

هاي  رد وروديبه طور تصادفی انتخاب و تمام دانشجویان م) ورودي

تمام افراد منتخب در . نفر مورد مطالعه قرار گرفتند 200منتخب به تعداد 

سال  18- 24ي سنی مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل بودند و در دامنه

جنسیت مذکر، : هاي ورود در تحقیق عبارت بودند ازمالك. قرار داشتند

ج نیز عبارت هاي خرومالك. سال و دانشجو بودن 18-24ي سنی دامنه

شناختی، بیماري جسمانی عمده و بودند از ابتال به هر نوع اختالل روان

تمام افراد مورد مطالعه با رضایت شخصی در تحقیق . سوءمصرف مواد

حاضر شرکت کردند و ضمن تعهد پژوهشگر مبنی بر محرمانه نگهداشتن 

ها در تحقیق حاضر، کنندگان، در قبال مشارکت آناطالعات شرکت

در  SPSSافزار ي آموزشی رایگان در خصوص کاربرد نرمیک دوره

آوري اطالعات مورد نیاز از  براي جمع .هاي آماري برگزار گردیدتحلیل

- ي بهزیستی رواننامهپرسشفرم کوتاه مقیاس تعارض نقش جنسی و 

  .شناختی ریف استفاده شد

  ابزار پژوهش

ي اصلی نسخه:)GRCS(فرم کوتاه مقیاس تعارض نقش جنسی  - الف

که توسط اونیل، هلمز، گابل، دیوید و مقیاس تعارض نقش جنسی 

رایتزمن
1

هاي مردان به انتظارات نقش جنسی  ارایه شده است، واکنش) 6(

آیتم تشکیل  37این مقیاس که از . سنجد هماهنگ و ناهماهنگ را می

سنجی بسیار مطلوبی برخوردار است،  هاي روان شده است و از شاخص

توسط وستر، ووگل، اونیل و دانفورس
2

آیتم کاهش یافته و  16به ) 29(

                                                
1O’Neil, Helms, Gable, David and Wrightsman
2Wester, Vogel, O'Neil and Danforth

پذیري محدود، موفقیت،  هیجان(شود  تقسیم میبه چهار زیرمقیاس 

ي عاطفی محدود با سایر مردان و تعارض کار و قدرت، رقابت، رابطه

شود و پاسخگویان  گیري می آیتم اندازه 4هر عامل با ). روابط خانوادگی

کامال (اي  درجه 6نظر خود در مورد هر آیتم را در یک مقیاس لیکرت 

وستر و همکاران در . کنند بندي می درجه) 6=تا کامال موافق 1=مخالف

تحلیل عاملی تاییدي ساختار چهار عاملی فرم کوتاه مقیاس تعارض نقش 

جنسی را نشان داده و کفایت آن را در سنجش تعارض نقش جنسی تایید 

x2=83/430و P>001/0(کردند 
در تحقیق ). RMSEA) (29=057/0؛ 

اي کرونباخ براي ابعاد حاضر پایایی مقیاس مذکور با روش ضریب آلف

ي عاطفی محدود پذیري محدود، موفقیت، قدرت، رقابت، رابطه هیجان

، 74/0، 78/0با سایر مردان و تعارض کار و روابط خانوادگی به ترتیب 

  .به دست آمد 79/0و  82/0

نامه توسط این پرسش :شناختی ریفي بهزیستی رواننامهپرسش - ب

مورد تجدید نظر قرار  2002در سال  ساخته شده و 1989ریف در سال 

هاي خودمختاري، تسلط بر  ي مذکور مولفهنامهپرسش. گرفته است

مندي در زندگی و محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدف

مجموع این شش عامل به صورت کلی . سنجدپذیرش خود را می

خودسنجی است این آزمون نوعی . دهد شناختی را نشان میبهزیستی روان

کامال (اي  از کامال موافقم تا کامال مخالفم درجهکه در یک مقیاس شش

، تا 4=، کمی موافق3=، کمی مخالف2=، تا حدي مخالف1=مخالف

 120فرم اصلی از . شودگذاري مینمره) 6=، کامال موافق5=حدي موافق

و  18، 54، 84تر هاي کوتاهسئوال تشکیل شده ولی در مطالعات بعدي فرم

- روایی و پایایی مقیاس). 22(سئوالی و حتی کمتر  نیز تهیه شده است  14

هاي متعدد از جمله در جمعیت شناختی در پژوهشهاي بهزیستی روان

در این تحقیق از ). 30(دانشجویی در ایران، مناسب گزارش گردیده است 

  .سئوالی استفاده شده است 14فرم 

  نتایج

 24و  18دانشجو با حداقل و حداکثر سن  200، تعداد در این مطالعه

نفر از  176. سال مورد بررسی قرار گرفتند 25/22سال و میانگین سنی 

هاي متاهل و همگی در رشته%) 4/7(نفر  14مجرد و %) 6/92(ایشان 

هاي به دست آمده داده 1در جدول . کارشناسی مشغول به تحصیل بودند

بر اساس . توصیف شده است بندي وبه صورت جدول خالصه، دسته

دهد توزیع هاي کجی و کشیدگی به دست می اطالعاتی که شاخص

  .باشد نرمال میمورد مطالعه  نمرات تمام متغیرهاي

  

هاي تعارض نقش جنسی و  مولفهتوصیفی هايشاخص-1جدول

دانشجویان مرددر  بهزیستی روانی

  چولگی  کجی  انحراف معیار  میانگینحداکثرحداقل  متغیر
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  -73/0  002/0  75/4  42423/13  پذیري محدود هیجان

  -51/0  -46/0  19/5  42454/15  موفقیت، قدرت، رقابت

  52/0  09/0  85/4  42457/12  با دیگرانعاطفی محدود  يرابطه

  58/0  10/0  86/4  42480/13  تعارض کار و روابط خانوادگی

  16/0  -16/0  81/11  14/55  86  22  ي کل تعارض نقش جنسینمره

  -17/0  -44/0  00/3  54/12  18  3  پذیرش خود

  -62/0  -09/0  98/2  57/12  18  5  روابط مثبت

  34/0  -40/0  91/2  07/12  18  3  خودمختاري

  -30/0  -31/0  84/2  01/13  18  6  تسلط بر محیط

  -85/0  -05/0  76/2  25/13  18  7  رشد فردي

  22/0  -35/0  66/2  50/12  18  4  مندزندگی هدف

  -07/0  -23/0  12/11  98/70  95  36  ي کل بهزیستی روانینمره

  

هاي تعارض  هاي بهزیستی روانی از روي مولفه بینی مولفهپیشبراي 

خالصه این . استفاده گردیدرگرسیون چندمتغیره از تحلیل  نقش جنسیتی

  .آورده شده است 2تحلیل در جدول 

پذیري  هیجانهاي  از روي مولفهکه  دهدمینشان  2نتایج جدول 

محدود، موفقیت، قدرت، رقابت و تعارض کار و روابط خانوادگی  

بینی کرد  هاي بهزیستی روانی را به خوبی پیش توان ترکیب مولفه می

)01/0<P (ي رابطه هاي تعارض نقش جنسیتی، فقط مولفه از بین مولفه

داري ترکیب  عاطفی محدود با سایر مردان نتوانست به طور معنی

  .بینی کند هاي بهزیستی روانی را پیش مولفه

  

هاي  بینی مولفهپیشبراي  رگرسیون چندمتغیرهنتایج -2جدول

هاي تعارض نقش جنسیتی بهزیستی روانی از روي مولفه

2داريمعنیλ*Fمقدار هاي تعارض نقش جنسیتی مولفه
/.07/.03  32/2/.92  پذیري محدود هیجان

  /.09  /.94/201  /.91  موفقیت، قدرت، رقابت

  02/0  67/0  67/0  97/0  ي عاطفی محدود با سایر مردانرابطه

  /.09  01/0  80/2  /.91  تعارض کار و روابط خانوادگی

  dfs= 6و  180*   

  

هاي تعارض نقش جنسیتی  داري اثر هر یک از مولفه معنیبراي بررسی 

متغیره در هاي تک روانی، نتایج  تحلیلهاي بهزیستی  بر تک تک مولفه

ها در نتایج این آزمون. متن رگرسیون چندمتغیره مورد توجه قرار گرفت

  .آورده شده است 3جدول 

  

هاي  بینی مؤلفه پیشنتایج آزمون هاي تک متغیره براي -3جدول

هاي تعارض نقش جنسیتی بهزیستی روانی از روي مؤلفه

2داريمعنیF*متغیر مالك  بینمتغیر پیش
  /.00  81/0  06/0  پذیرش خود  پذیري محدود هیجان

  03/0  04/0  98/2  روابط مثبت

  00/0  88/0  02/0  خودمختاري  

  00/0  75/0  10/0  تسلط بر محیط

  05/0  01/0  52/6  رشد فردي  

  00/0  62/0  25/0  مندزندگی هدف  

  /.06  00/0  35/11  پذیرش خود  موفقیت، قدرت، رقابت

  00/0  54/0  36/0  روابط مثبت  

  03/0  02/0  65/5  خودمختاري  

  03/0  03/0  94/4  تسلط بر محیط  

  00/0  63/0  23/0  رشد فردي  

  01/0  37/0  81/0  مندزندگی هدف  

  01/0  28/0  13/1  پذیرش خود  تعارض کار و روابط خانوادگی

  05/0  03/0  62/3  روابط مثبت  

  00/0  48/0  49/0  خودمختاري  

  09/0  00/0  99/10  تسلط بر محیط  

  00/0  56/0  33/0  رشد فردي  

  03/0  04/0  40/3  مندزندگی هدف  

          dfs=  1و  185* 

  

ي دهد که اثر مولفه نشان می3در جدول  متغیرهي تکهانتایج آزمون

و رشد ) >05/0P(ي روابط مثبت  پذیري محدود بر دو مولفه هیجان

هاي بهزیستی روانی  دار است ولی بر سایر مولفه معنی) >01/0P(فردي 

ي چنین اثر موفقیت، قدرت و رقابت بر سه مولفه هم. دار ندارد اثر معنی

و تسلط بر محیط ) >05/0P(، خودمختاري )>01/0P(پذیرش خود 

)05/0P< (در نهایت، اثر تعارض کار و روابط خانوادگی . دار بود معنی

و ) >01/0P(، تسلط بر محیط )>05/0P(روابط مثبت  يبر سه مولفه

  .دار بود معنی) >05/0P(مند زندگی هدف

ي کلی تعارض ي کلی بهزیستی روانی از روي نمرهبینی نمره براي پیش

نقش جنسی نیز از رگرسیون ساده استفاده شده و مشخص گردید که مدل 

دار است  معنیبینی بهزیستی روانی از روي تعارض نقش جنسیتی پیش

)01/0P<  1و  188(=31/14و(F .( مقدارβ   نیز نشان داد که تعارض نقش

  .بینی بهزیستی روانی سهم دارد در پیش 42/0جنسیتی به میزان 

بحث 

ي تعارض نقش جنسیتی و بهزیستی ي حاضر بررسی رابطههدف مطالعه

هاي مولفهنتایج نشان داد که از روي . شناختی در دانشجویان بودروان

پذیري محدود، موفقیت، قدرت، رقابت، تعارض کار و روابط هیجان

- هاي بهزیستی روانی را به خوبی پیشتوان ترکیب مولفهخانوادگی می

) 7،8،10،13،15،19،20،21،26،28(هاي قبلی این نتیجه با یافته. بینی کرد

ی با این پژوهشگران نشان دادند که تعارض نقش جنسیت. خوانی داردهم
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طیف وسیعی از متغیرهاي بالینی مانند اضطراب، افسردگی، مشکالت میان 

فردي مانند خشونت خانوادگی، حساسیت بین فردي، نداشتن راحتی 

اجتماعی، خصومت و جستجوي کمک روانی رابطه دارد و سطوح باالتر 

تعارض نقش جنسیتی در مردان با افزایش خشم، گزارش افزایش مصرف 

عالیم افسردگی و اضطراب و کاهش رفتارهاي سالم،  الکل، افزایش

بهزیستی روانی شامل احساس مثبت و احساس  .داري داردي معنیرابطه

هاي مندي عمومی از زندگی که شامل خود و دیگران در حوزهرضایت

بنابراین افراد با . باشد مختلف خانواده، شغل و نظیر این موارد است، می

طور عمده هیجانات مثبت بیشتري را تجربه و از  احساس بهزیستی باال به

از سویی، افراد با . حوادث و وقایع پیرامون خود ارزیابی مثبتی دارند

شان را نامطلوب ارزیابی و هاي زندگی بهزیستی پایین حوادث و موقعیت

  .  کنندبیشتر هیجانات منفی نظیر اضطراب، افسردگی و خشم را تجربه می

ي پذیرش ثر موفقیت، قدرت، و رقابت بر سه مولفهنتایج این تحقیق ا

این نتیجه نیز با . دار نشان دادخود، خودمختاري و تسلط بر محیط را معنی

وسواس فکري با موفقیت، . خوانی داردهم) 4،10،28،31(هاي قبلی یافته

و موفقیت، قدرت و رقابت به طور قدرت و رقابت، ارتباط منفی دارد

- چنین در این مطالعه، مولفههم. کندبینی می را پیشمثبت عزت نفس باال

- ي روابط مثبت و رشد فردي را پیشپذیري محدود دو مولفهي هیجان

هاي شوارتز، والدو و دنیلاین نتیجه با یافته. بینی نمود
1

، هایز و )10(

ماهلیک
2

پذیري هیجان. خوانی داردهم) 26(و یاماوکا ) 25(، لی )13(

پذیر بودن در عدم ابراز آزادانه و راحت احساسات و آسیبمحدود یعنی 

ارتباط با خود و دیگران، با فقدان ارتباط صمیمانه، مشکالت زناشویی و 

تواند روابط اجتماعی نبود یا قطع ارتباط با جامعه مرتبط است، بنابراین می

هاي آن را را محدود و یا دچار آسیب کند و خودشکوفایی و زمینه

ي روابط اجتماعی کمتر باشد،  ي شبکهو هر چه گستره مایدتضعیف ن

  .یابدشناختی کاهش میبهزیستی روان

در نهایت، نتایج این تحقیق اثر تعارض کار و روابط خانوادگی بر سه 

دار نشان  مند را معنیي روابط مثبت، تسلط بر محیط و زندگی هدفمولفه

خوانی هم) 4،7،10،13،15،26(ی این نتیجه هم با نتایج تحقیقات قبل. داد

                                                
1Schwartz, Waldo and Daniel 
2Hayes and Mahalik 

زا با ترین عوامل تنشابهام، گرانباري و تعارض نقش به عنوان مهم. دارد

ها شده و از این اعمال فشار به افراد باعث کاهش سطح انرژي کاري آن

طریق زمینه را براي تضعیف عملکرد، وظیفه، تمایالت خالقانه و 

از طرف دیگر کاهش سطح . سازدرفتارهاي مدنی سازمانی فراهم می

( ي عدم تعادل شناختی و عاطفی انرژي به طور جدي بستر را براي تجربه

- ي شرایط، تجربهبینانهگیري صحیح، پردازش واقعنظیر ناتوانی در تصمیم

افراد فراهم نموده و باعث تمایالت آشکار ) ي حاالت خشم و درماندگی

شود و در نتیجه سالمت و و نهان به ترك خدمت و رفتارهاي انحرافی می

  .سازددار میبهزیستی افراد را خدشه

هایی نیز داشت که در تعمیم و تفسیر نتایج  پژوهش حاضر محدودیت

از آن جا که روش تحقیق حاضر . ها را مورد توجه قرار دادباید آن

توان روابط به دست آمده از آن را علت و  همبستگی بود نمی-توصیفی

ي شناختی مذکور، جامعه عالوه بر محدودیت روش. دمعلولی قلمداد کر

اگر . سازد دانشجویان نیز وسعت تعمیم نتایج به سایر جوامع را محدود می

هاي فوق اضافه  هاي خودسنجی را به محدودیت خطاهاي خاص آزمون

کنیم تفسیر نتایج تحقیق حاضر دقت و احتیاط زیادي را طلب خواهد 

  .کرد

  گیرينتیجه

پذیري هاي هیجانتحقیق حاضر نشان داد که از روي مولفهنتایج 

- محدود، موفقیت، قدرت، رقابت، تعارض کار و روابط خانوادگی می

- هم. بینی کردهاي بهزیستی روانی را به خوبی پیشتوان ترکیب مولفه

ي پذیرش خود، چنین معلوم شد که موفقیت، قدرت و رقابت بر سه مولفه

نتایج این تحقیق اثر . داري داردمحیط، اثر معنیخودمختاري و تسلط بر 

ي روابط مثبت، تسلط بر تعارض کار و روابط خانوادگی بر سه مولفه

ادبیات پژوهشی  مند را نیز قابل توجه نشان داد ومحیط و زندگی هدف

. شناختی را تقویت نمودي تعارض نقش جنسیتی و بهزیستی رواندر زمینه

ش حاضر نیاز است که متخصصان و مدیران فعال با توجه به نتایج پژوه

شناختی و ي سالمت روان در جهت کاهش مشکالت رواندر حوزه

ارتقاي سطح بهزیستی روان دانشجویان، بر نقش تعارض نقش جنسیتی در 

  .کنار دیگر متغیرهاي موثر بر سالمت جسمی و روانی بیشتر توجه کنند

References
  

1. O’Neil JM. Males’ sex-role conflict, sexism, and masculinity: Implications for men, women, and the counseling 
psychologist. Couns Psychol 1981; 9(2): 61-80.
2. Kate EN, Beverly JV, Angela MW. Factor structure of the gender role conflict scale in African and European 
American Men. Psychol Men Mascul 2011; 12(2): 128-43.
3. Garnets L, Pleck J. Sex role identity, androgyny, and sex role transcendence: A sex role strain analysis. Psychol 
Women Q 1979; 3: 270-83.



  و همکارنادر حاجلو                                                                                          1394بهمنو  دي، )1(18ي اصول بهداشت روانی، سال جلهم 34

4. O’Neil JM, Good GE, Holmes S. Fifteen years of theory and research on men’s gender role conflict: New paradigms 
for empirical research. In: Levant R, Pollack W. (editors). A new psychology of men. New York, NY: Basic Books; 
1995: 164-206.
5. Pleck JH. The myth of masculinity. Cambridge, MA: MIT Press; 1981.
6. O’Neil JM, Helms B, Gable R, David L, Wrightsman L. Gender-role conflict scale: College men’s fear of femininity. 
Sex Roles 1986; 14(5-6): 335-50.
7. Zamarripa MX, Wampold BE, Gregory E. Male gender role conflict, depression and anxiety: Clarification and 
generalizability to woman. J Couns Psychol 2003; 50(3): 333-8.
8. Goodwin ME. Gender role conflict, depression, and personality effect on help seeking behaviors, attitudes, and 
academic performance. Graduate Theses and Dissertations, 2008; Paper 10645, 30-32.
9. Szymanski DM, Carr ER, Moffitt LB. Sexual objectification of women: Clinical implications and training 
considerations. J Couns Psychol 2011; 39(1): 107-26.
10. Schwartz JP, Waldo M, Daniel D. Gender-role conflict and self-esteem: Factors associated with partner abuse in 
court-referred men. Psychol Men Mascul 2005; 6(2): 109-13.
11. Good GE, Robertson JM, O'Neil JM, Fitzgerald LF, DeBord KA, Stevens MA, et al. Male gender role conflict:
Psychometric properties and relations to distress. J Couns Psychol 1995; 42(1): 3-10.
12. Robinson DT, Schwartz JP. Relationship between gender role conflict and attitudes toward women and African 
Americans. Psychol Men Mascul 2004; 5(1): 65-71.
13. Hayes JA, Mahalik JR. Gender Role Conflict and psychological distress in male counseling center clients. Psychol 
Men Mascul 2000; 1(2): 116-25.
14. Serna GS. The confounding role of personality in the relation to gender role conflict and substance abuse and sexual 
aggression against women. Ph.D. Dissertation. University of Akron, 2003. Dissert Abs Int 2004; 65: 1064-89.
15. Blazina C, Marks I. College men’s affective reactions to individual therapy psycho education workshops, and men’s 
support group brochures: The influence of gender role conflict and power dynamics upon help seeking attitudes. 
Psychotherapy 2001; 38(3):  297-305.
16. Korcuska JS, Thombs DL. Gender role conflict and sex-specific drinking norms: Relationship to alcohol use in 
undergraduate women and men. J Coll Student Dev 2003; 44(2): 204-16.
17. Rochlen AB, Blazina C, Raghunathan R. Gender role conflict, attitudes toward career counseling, career decision 
making, and perceptions of career advertising brochures. Psychol Men Mascul 2002; 3(2): 127-37.
18. Shepard DS. A negative state of mind: Patterns of depressive symptoms among men with high gender role conflict. 
Psychol Men Mascul 2002; 3(1): 3-8.
19. Pederson EL, Vogel DL. Male gender role conflict and willingness to seek counseling: Testing a mediation model 
on college-aged men. J Couns Psychol 2007; 54(4): 373-84.
20. O’Neil JM. Men’s gender conflict: 25 year research summary [Special issue]. J Couns Psychol 2008; 36: 358-476.
21. Steinfeldt JA, Steinfeldt MC, England B, Speight QL. Gender role conflict and stigma toward help-seeking among 
college football players. Psychol Men Mascul 2009; 10(4): 261-72.
22. Ryff CD. Happiness is everything, or is it? Explorations on the meaning of psychological well-being. J Pers Soc 
Psychol 1989; 57(6): 1069-81.
23. Myers DG, Diener E. Who is happy? Psychol Sci 1995; 6(1): 10-19.
24. Irina P, Igal S, Ratner MA. hilarity on surfaces: Modeling and behavior. Chemistry Today: Chimica Oggi 2007; 
25(5): 17-20.
25. Sherry JL. The effects of violent video games on aggression: A meta analysis. Hum Commun Res 2001; 27: 409-43.
26. Yamaoka K. Social capital and health and well-being in East Asia: A population-based study. J Soc Sci Med 2008; 
66(4): 885-99.
27. Sarracino F. Social capital and subjective well-being trends: Comparing 11 western European countries. J Soc Eco 
2010; 39(4): 482-517.
28. Wood AM, Joseph S, Maltby J. Gratitude predicts psychological well-being above the Big Five facets. Pers Individ 
Diff 2009; 46(4): 443-47.
29. Wester SR, Vogel DL, O'Neil JM, Danforth L. Development and evaluation of the gender role conflict scale short 
form (GRCS-SF). Psychol Men Mascul 2012; 13(2): 199-210.
30. Bayani A, Mohammad Koochekya A, Bayani A. [Reliability and validity of Ryff’s psychological well-being scales]. 
Iranian journal of psychiatry and clinical psychology 2008; 14(2): 146-51. (Persian)
31. Norwalk KE, Vandiver BJ, White AM, Englar-Carlson M. Factor structure of the gender role conflict scale in 
African American and European American men. Psychol Men Mascul 2011; 12(2): 128-43.

  


	abs persian hajloo-final.pdf
	persian hajloo-final.pdf

