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  چكيده
اين پـژوهش  . هاي ارتباطي زنان و مردان است هدف از اين پژوهش بررسي تفاوت

هاي ارتباطي زنان و مردان پرداختـه   يعني تفاوت »جنسيتي« به يكي از موانع ارتباطي
هاي غلط در محـيط كـار    برداشتسوءتعبيرها و ، ها است كه باعث ايجاد سوءتفاهم

تواند در شناخت بهتر افـراد از   ها مي آگاهي مديران و كاركنان از اين تفاوت. شود مي
هـاي   زيرا بدون شناخت جنبـه ، خود و درك و پذيرش جنس مخالفشان كمك كند

توان انتظـار داشـت كـه سـازمان بـه سـمت        نمي، رواني و رفتاري افراد در سازمان
بـه  . اسـت روش تحقيق توصيفي و از نوع پيمايشـي  . ابي گام برداردموفقيت و كامي
نفر از كاركنان و مديران مجموعة صـنعتي انتخـاب بـه     3500از ميان ، همين منظور

بـه صـورت   ، نفر از مـديران و كاركنـان زن و مـرد    431تعداد ، عنوان جامعة آماري
، هـا  زيه و تحليل دادهدر تج. اي متناسب با جامعة آماري انتخاب شدند تصادفي طبقه

مسـتقل و تحليـل    tاز تحليل اسـتنباطي نظيـر   ، هاي آمار توصيفي عالوه بر شاخص
دهد كه ميزان آگاهي مديران و  نتايج نشان مي. استفاده شد) آنوا(متغيره  تك واريانس

هاي ارتباطي زن و مرد كافي نبوده و اين  كاركنان مجموعة صنعتي انتخاب از تفاوت
الزم است در اين خصوص ، تواند در سازمان مشكالتي را ايجاد كند؛ بنابراين امر مي
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هاي آموزشي در اين زمينـه و   تشكيل كارگاه، اقداماتي از جمله آموزش افراد سازمان
، هاي فرعي تحقيـق  بر اساس نتايج حاصل از پرسش، همچنين. غيره صورت گيرد

هاي ارتباطي زن و مرد بـر   تفاوت بين ميزان آگاهي مديران و كاركنان در سازمان و
  .داري مشاهده نشد سن و تحصيالت تفاوت معني، سابقة كار، اساس جنس

  .مجموعة صنعتي انتخاب، زنان، موانع ارتباطي، ارتباطات مؤثر: ها كليدواژه
  
 مقدمه. 1

 پردازد؛ اعم از اينكه ايـن فعاليـت بـين    انسان در هر فعاليت اجتماعي به مبادلة اطالعات مي
ارتبـاط در  . باشد، كند اعضاي دوستان يا گروه همكاران او در سازماني كه در آن فعاليت مي

ارتباط . واقع شيوة عملي نفوذ بر ديگران و راه متقاعد كردن و كاهش مقاومت ديگران است
، يادگيري، تفاهم، افراد در محيط توافق، مؤثر عامل مهم موفقيت سازمان بوده و به وسيلة آن

نيازهـا و  ، تفاوت بنيادين در ادراك انسـان ، از سوي ديگر. گيرند مي قرار... خالقيت و، رابتكا
رسان به  وجود عوامل فراوان آسيب، اي اطالعات گسترش ثانيه، ها هاي مشروع انسان خواسته

شدن روزافزون زندگي بشر و ورود هر چه بيشتر زنـان بـه    سازماني، ها جسم و روان انسان
ارتبـاط يـك نيـاز    . كنـد  نياز به ارتباط مؤثر بين زن و مرد را بيشتر مـي ، رعرصة كسب و كا

، اخبـار و اطالعـات الزم  ، كـاري و شـغلي  ، اساسي است تا به وسيلة آن دستورهاي زندگي
موقع و قابل فهم براي همة افراد سازمان ارائـه   به نحوي مناسب و به... بازخوردهاي مؤثر و 
وسيله بـه   بدين، هاي گروهي مشاركت كرده و تفاهم در فعاليتآگاهي ، شود تا آنها با رغبت

وري از فعاليت و تحقـق اهـداف جمعـي     رضايت بيشتر از كار نايل شده و در افزايش بهره
يك ضرورت بنيـادين دوسـويه بـين    ، ارتباط مؤثر و كارآمد، بنابراين. شوند مفيد فايده واقع

تالش بيشـتر بـراي رسـيدن بـه نتـايج      هاست كه موجب شناخت و تأمين وحدت و  انسان
  .شود دلخواه مي

  
  چارچوب نظري تحقيق. 2

براي ارتباطات نيز تعاريف بسياري وجـود دارد و از آن  ، همانند ساير اصطالحات مديريتي
ارتباطات فرايند ارسال و دريافـت نمادهـا و معـاني    : توان تعاريف زير را برشمرد جمله مي

توان ارتباطات را تبـادل   در عبارتي ساده مي). Rees and Porter, 2008: 279(همراه آنهاست 
بسط تعريـف بـاال عبـارت     ).Kats and Kahn, 1978: 410(اطالعات و انتقال معني دانست 
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به صورتي كه اطالعات براي فرسـتنده  ، كننده است از انتقال اطالعات از فرستنده به دريافت
هاي پيام  است كه اشخاص از طريق انتقال سمبلارتباط فرايندي . و گيرنده قابل درك باشد

، ارتبـاط انتقـال اطالعـات   ). 47: 1383، سـيدجوادين (ورزنـد   به دريافت معني مبادرت مي
شود كه منظور از اطالعات فقط وقايع و نظرها  مفاهيم و معاني بين افراد سازمان تعريف مي

معـاني و  ، و تبـادل اطالعـات   انتقال. شود بلكه احساسات و عواطف را نيز شامل مي، نبوده
). 128: 1382، الـواني (واسطه است  ها ميان افراد در سازمان باواسطه يا بي مفاهيم و احساس

اي كه براي هر دو فهميـدني و   ارتباطات انتقال اطالعات از فرستنده به گيرنده است به گونه
  ).Koontz and Etal, 1988: 44(واضح باشد 

ايجاد همكاري و هماهنگي در افرادي ، ها ن مشكالت سازمانتري از مهم، در حال حاضر
. مديران از نيروهـاي متفـاوت در محـيط كـار برخوردارنـد     . اند است كه با يكديگر متفاوت

، افزايش زنان شاغل و كار با افرادي از دنياهاي متفاوت باعث شده تا مديران براي موفقيت
هاي رفتار افراد در  ترين جنبه از مهم. ش دهندهاي انساني خود و كاركنانشان را افزاي مهارت
اگر ارتباطات مؤثري در . آيد شمارمي انتقال صحيح و مؤثر پيام يا فرايند ارتباطات به، سازمان

شوند؛ وظايف مدير بـدون   گردش امور مختل شده و كارها آشفته مي، سازمان برقرار نباشد
نبوده و در غياب چنين نظامي امكـان ادارة  پذير  تحقق، وجود نظام ارتباطي مؤثر در سازمان

ارتباطات غير مؤثر بيش از هر عامل ديگري منبـع  ، در نتيجه. سازمان وجود نخواهد داشت
اي خواهد بود كـه   اجتماعي و سازماني و از جمله منابع عمده، اختالفات و مشكالت فردي

هاي سازماني  ست كه فعاليتفقط با ارتباطات مؤثر ا .كند بين افراد تضاد و تعارض ايجاد مي
ضـررهاي  ، گيـري ارتبـاط مـوانعي ايجـاد گـردد      گيرند و در صورتي كه در شكل انجام مي
هاي ارتباطي بسياري ميان زنان و مردان  تفاوت، در اين ميان. شود ناپذيري را ناشي مي جبران

گوناگون در  ها به اشكال هاي انسان تفاوت. زند مي شود كه به ضعف ارتباطات دامن ديده مي
هـا در   گرچه اين تفاوت. كند اي آنها در سازمان نمود پيدا مي شغلي و حرفه، روابط شخصي

درسـتي   به هر صورت وجود دارنـد و اغلـب بـه   ، محيط كار ظاهراً ملموس و مسلّم نيستند
هـاي   تربيتي و همچنـين تفـاوت  ، قومي، زباني، هاي فرهنگي وجود تفاوت. شوند درك نمي

هاي ارتباطي كه بـين زنـان و    تفاوت، مديران و كاركنان سازمان و در اين ميان جنسيتي ميان
باعـث ايجـاد   ، زنـد  شـود و بـه ضـعف ارتباطـات دامـن مـي       مردان در محيط كار ديده مي

توجهي به اين امر ممكـن اسـت تـا جـايي      شود كه بي ها و تفسيرهاي غلط مي برداشت سوء
رفتارهـا و  ، اميـال ، آرزوهـا ، مردان و زنان در عقايد .بپاشد پيش رود كه شيرازة سازمان ازهم
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شـباهتي منـتج    هاي ارتباطي بين آنها نيز از همين بـي  شخصيت به هم شبيه نيستند و تفاوت
، چگونگي تشويق و تنبيـه ، عوامل انگيزشي، استعدادها، هاي فردي شناخت تفاوت .شود مي

رهاي عصبي و رواني ناشي از آن ها و فشا تعارض، ها شخصيت افراد و مسائلي چون تفاوت
  . تواند مديران را در پيوند بيشتر با كارمندان و همتايان آنها ياري دهد مي، در سازمان

الزم اسـت  ، در گروه صنعتي انتخاب هم به دليل وجود كاركنـان و مـديران زن و مـرد   
الت و در نظـر  هاي ارتباطي بين مردان و زنان مد نظر قرار گيرد تا با رفع اين مشـك  تفاوت

در محيطي كه كاركنان تالش . ارتباطات تأثير الزم را داشته باشد، هاي بهبود آن داشتن شيوه
انديشـه و خواسـتة   ، بينـي احسـاس   توانـايي پـيش  ، كنند احساسات خود را بروز ندهند مي

كالمـي و  ، هـاي ارتبـاطي   مهـارت . دهـد  اي مي به زنان و مردان امتياز قابل مالحظه، ديگران
 Hersey and(شتاري در برقراري ارتباط مؤثر در محيط كار بسيار مهـم و حيـاتي اسـت    نو

Blanchard, 2009: 128.( مهم است كـه  ، توان عموميت داد ها را نمي اگرچه همة اين تفاوت
ها در مردان و زنان در محيط كار آگـاه بـوده و آنهـا را در كـار      نسبت به وجود اين تفاوت

  .لحاظ كرد
  

  تحقيق اهداف. 3
  هدف اصلي 1.3

  هاي ارتباطي زن و مرد تعيين ميزان آگاهي مديران و كاركنان از تفاوت
  
  اهداف فرعي 2.3

  هاي ارتباطي زن و مرد تعيين ميزان آگاهي مديران از تفاوت. 1
  هاي ارتباطي زن و مرد تعيين ميزان آگاهي كاركنان از تفاوت. 2
  هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس جنسيت از تفاوت مقايسة ميزان آگاهي مديران و كاركنان. 3
هاي ارتباطي زن و مـرد بـر اسـاس     مقايسة ميزان آگاهي مديران و كاركنان از تفاوت. 4

  سابقة مديريت
  هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس سن مقايسة ميزان آگاهي مديران و كاركنان از تفاوت. 5
هاي ارتباطي زن و مـرد بـر اسـاس     تفاوت مقايسة ميزان آگاهي مديران و كاركنان از. 6

  مدرك تحصيلي
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  روش تحقيق. 4
محقق در صدد بررسي ميزان آگاهي مديران و كارمندان از ، با توجه به اينكه در اين پژوهش

روش پـژوهش توصـيفي و از نـوع پيمايشـي     ، بنابراين، هاي ارتباطي زن و مرد بوده تفاوت
يي است كه هدف آنها توصـيف شـرايط يـا    ها تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش. است
تواند صرفاً براي شـناخت بيشـتر    اجراي تحقيق توصيفي مي. هاي مورد بررسي است پديده

  ).35: 1388، سرمد و ديگران(گيري باشد  شرايط موجود يا ياري دادن به فرايند تصميم
 وضـع موجـود را بررسـي   ، تحقيقات توصيفي به دنبال چگونگي موضوع است؛ يعنـي 

زيــرا از نتــايج آنهــا در ، تحقيقــات توصــيفي همچنــين جنبــة كــاربردي دارنــد. كننــد مــي
  . شود ها استفاده مي زي ري ها و برنامه گذاري سياست، ها گيري تصميم

ها و رفتار آنان  نگرش، عقايد، باورها، هاي زندگي مردم تحقيق پيمايشي معموالً واقعيت
اطالعات الزم را به منظور اتخاذ ، استفاده از اين روشمديران با . دهد را مورد توجه قرار مي
هايي  با پديده، تحقيق پيمايشي برخالف تحقيق تاريخي. كنند آوري مي تصميم مناسب جمع

  ). 1388، دالور(افتد  سروكار دارد كه در زمان حال اتفاق مي
ان معاونـان و سرپرسـتان واحـدها و كارمنـد    ، شامل همة مـديران ، جامعة تحقيق حاضر

نفـر   3500بوده كه تعـداد جامعـة آمـاري     1390مجموعة صنعتي انتخاب اصفهان در سال 
باشد كه به تفكيك مـدير و   نفر زن مي 400نفر مرد و حدود  3100است و اين تعداد شامل 

  .ارائه شده است 2و به تفكيك زن و مرد در جدول  1كارمند در جدول 
از روش ، و سرپرستان و كارمندان متفاوت بـوده  معاونان، با توجه به اينكه تعداد مديران

اي  نمونـة تصـادفي طبقـه   . اي متناسب با جامعة آماري استفاده شد گيري تصادفي طبقه نمونه
اي از چند نمونة تصادفي ساده است و تعداد افراد نمونة هر طبقه بـا تعـداد    شامل مجموعه

چگـونگي   1جـدول  ). 1388 ،شريفي و شـريفي (افراد همان طبقه در جامعه متناسب است 
اي  گيـري تصـادفي طبقـه    توزيع جامعه و حجم نمونه را بر اساس اسـتفاده از روش نمونـه  

  .دهد متناسب با جامعة آماري نشان مي
  توزيع فراواني جامعه و حجم نمونه. 1جدول 

  حجم نمونه جامعة آماري گروه
  56 450 معاونان و سرپرستان،مديران

  375 3050 كاركنان
  431 3500 مجموع
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، بـر همـين اسـاس   . نامـه از روايـي محتـوايي اسـتفاده شـد      براي تعيين روايي پرسـش 
نفـر از اسـاتيد و    7بـه  ، هاي ارتباطي زنان و مردان عبارت از ويژگي 70نامة اوليه با  پرسش

، ترتيب عبارت اتفاق نظر داشتند كه بدين 45آنها بر روي ، متخصصان داده شد كه در نهايت
پـس از  ، نامه براي سنجش پايايي پرسش. نامه مورد تأييد قرار گرفت روايي محتوايي پرسش

ريچاردسون استفاده شد كه  از طريق كودر ـ ، ها يك مطالعة مقدماتي و تعيين واريانس سؤال
هايي كه به پاسخ درست نمرة يك و  نامه در برآورد پايايي پرسش. بود 0.77ضريب حاصله 

تـرين   ريچاردسـون مناسـب   ـ    كـودر  20فرمول ، گيرد ط نمرة صفر تعلق ميهاي غل به پاسخ
  ).1389، ها همان(آزمون است 

 توزيع فراواني كاركنان گروه نمونه بر اساس جنسيت . 2جدول 

 هاي آماريشاخص
  جنسيت

  درصد  فراواني

  66.6  241 مرد
  33.3  121 زن

  100  362 مجموع

 

  آزمون فرض نرمال بودن جامعه. 5
فرض نرمال بودن توزيع جامعـة  ، هاي تحقيق ها با توجه به سؤال يافته، در اين قسمت

مـورد بررسـي قـرار     3وسيلة آزمون كالمـاگوروف ـ اسـميرنوف در جـدول      آماري به
  .گرفته است

  نتايج آزمون كالماگوروف ـ اسميرنوف فرض نرمال بودن توزيع جامعه. 3جدول 
  سطح معناداري  k-s-z  نامه پرسش

  35/0  93/0  مديران

  31/0  06/1  كاركنان

با توجه به اينكه مقدار آزمون كالماگوروف ـ اسميرنوف در هر دو  ، 3جدول  نتايجطبق 
اطمينـان   95/0بـا ضـريب   ، قـرار دارد  - 96/1و + 96/1نامة مديران و كاركنان بـين   پرسش

  .بودن توزيع جامعه را پذيرفت توان فرض نرمال مي
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  فرعي تحقيقهاي  بررسي سؤال. 6
هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس  آيا بين ميزان آگاهي مديران و تفاوت: سؤال فرعي نخست

  جنسيت تفاوت وجود دارد؟
  هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس جنسيت از تفاوت مستقل مقايسة ميانگين ميزان آگاهي مديران tنتايج آزمون . 4جدول 

 هاي آماريشاخص
  جنسيت

  سطح معناداري df t  معيارانحراف   ميانگين

 5.61 24.38 مرد
54  0.67  0.51  

 4.32 23.28 زن

داري را بين ميانگين  تفاوت معنا > P%5مشاهده شده در سطح  t، طبق نتايج حاصل
دهد  نمي  هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس جنسيت نشان ميزان آگاهي مديران از تفاوت

هاي ارتبـاطي زنـان و مـردان يكسـان بـوده       و ميزان آگاهي مديران زن و مرد از تفاوت
هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس جنسـيت   آيا بين ميزان آگاهي كاركنان و تفاوت. است

  تفاوت وجود دارد؟
  ارتباطي زن و مرد بر اساس جنسيتهاي  مستقل مقايسة ميانگين ميزان آگاهي كاركنان از تفاوت tنتايج آزمون . 5جدول 

 هاي آماريشاخص
  جنسيت

  سطح معناداري df t  انحراف معيار  ميانگين

 5.99 24.51 مرد
360  1.31  0.19  

 7.18 23.57 زن

داري را بـين ميـانگين    تفـاوت معنـا   > P%5مشاهده شده در سطح  t، طبق نتايج حاصله
  .دهد نمي هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس جنسيت نشان  ميزان آگاهي كاركنان و تفاوت

هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس سـابقة مـديريت    آيا بين ميزان آگاهي مديران از تفاوت
  تفاوت وجود دارد؟

  سابقة مديريت هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس ميانگين ميزان آگاهي مديران از تفاوت Fنتايج آزمون . 6جدول 
  سطح معناداري  f  ميانگين مجذورات درجة آزادي مجموع مجذورات تغييراتمنبع 
  16.93 3 50.81  گروهي بين

  28.74 52 1494.55 گروهي درون  0.62  0.59
   55 1545.36  كل
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 >05/٠pمشاهده شده در سطح  f، سطح معناداري در تحليل استنباطي به منظور بررسي
هاي ارتبـاطي زن و مـرد بـر     تفاوت معناداري را بين ميانگين ميزان آگاهي مديران از تفاوت

دهد كه بيشترين  ها در جدول نشان مي بررسي ميانگين. دهد اساس سابقة مديريت نشان نمي
سال و باالتر سابقه دارند و كمترين در بين مـديران بـا    25ميزان آگاهي در بين مديراني كه 

  .وجود دارد، سابقه سال 8زير 
  مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات ميزان آگاهي مديران . 7جدول 

 هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس سابقة مديريت از تفاوت

هاي آماريشاخص
 سابقة مديريت

  انحراف معيار ميانگين

 22.87 6.83 سال 8زير 

 23.89 6.06 سال 8 – 16

 23.70 3.43 سال17 -24

 25.91 3.24 سال و باالتر 25

هاي ارتبـاطي زن و مـرد بـر اسـاس سـابقة كـار        آيا بين ميزان آگاهي كاركنان از تفاوت
  تفاوت وجود دارد؟

  سابقة كارهاي ارتباطي زن و مرد بر اساس  ميانگين ميزان آگاهي كاركنان از تفاوت Fنتايج آزمون . 8جدول 

 منبع تغييرات
مجموع 
  مجذورات

درجة 
  آزادي

  سطح معناداري  f  ميانگين مجذورات

  28.06  3  84.19  گروهي بين
  41.56  355  14755.14  گروهي درون  0.57  0.67

    358  14839.33  كل

 >05/٠pمشاهده شده در سطح  f، سطح معناداري در تحليل استنباطي به منظور بررسي
ارتباطي زن و مـرد بـر    هاي تفاوت معناداري را بين ميانگين ميزان آگاهي كاركنان از تفاوت

دهـد كـه بيشـترين     ها در جدول نشان مـي  بررسي ميانگين. دهد اساس سابقة كار نشان نمي
 24 ـ  17سال و باالتر خدمت و كمترين در بين كاركناني با  25ميزان آگاهي در كاركناني با 

  .سال سابقه وجود دارد
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  هي كاركنانمقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات ميزان آگا. 9جدول 
 هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس سابقة كار از تفاوت 

هاي آماريشاخص
 سابقةكار

  انحراف معيار ميانگين

 23.83 6.43 سال8زير

 24.73 5.98 سال8–16

 23.75 6.75 سال24-17

 24.96 7.56 سال و باالتر25

مـرد بـر اسـاس سـن تفـاوت      هاي ارتباطي زن و  آيا بين ميزان آگاهي مديران از تفاوت
  وجود دارد؟

  سنهاي ارتباطي زن و مرد بر اساس  ميانگين ميزان آگاهي مديران از تفاوت Fنتايج آزمون  .10جدول 

  منبع تغييرات
مجموع
  مجذورات

درجة
  آزادي

  سطح معناداري  f  ميانگين مجذورات

 26.31 2 52.62 بين گروهي
 29.17 51 1487.47 درون گروهي  0.41  0.90

  53 1540.09  كل

 >05/0pمشاهده شده در سطح  f، سطح معناداري در تحليل استنباطي به منظور بررسي
هاي ارتبـاطي زن و مـرد بـر     تفاوت معناداري را بين ميانگين ميزان آگاهي مديران از تفاوت

دهـد كـه بيشـترين ميـزان      ها در جدول نشان مي بررسي ميانگين. دهد اساس سن نشان نمي
 33 ـ  25سال سن به باال دارند و كمترين در بين مديران بين  43آگاهي در بين مديراني كه 

  .وجود دارد، سال
  مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات ميزان آگاهي مديران. 11جدول 

 هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس سن از تفاوت 

هاي آماريشاخص
 سن

  انحراف معيار ميانگين

 23.28 7.33 سال25–33

 23.96 4.26 سال34–42

 26.10 3.66 سال و باالتر43
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هاي ارتباطي زن و مرد بـر اسـاس سـن تفـاوت      آيا بين ميزان آگاهي كاركنان از تفاوت
  وجود دارد؟

  سنهاي ارتباطي زن و مرد بر اساس  ميانگين ميزان آگاهي كاركنان از تفاوت Fنتايج آزمون . 12جدول 
  سطح معناداري  f  ميانگين مجذورات درجة آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات
  10.73 2 21.46 بين گروهي

  41.35 350 14472.86 درون گروهي  0.77  0.26
  352 14493.32  كل

 >05/0pمشاهده شده در سطح  f، سطح معناداري در تحليل استنباطي به منظور بررسي
هاي ارتباطي زن و مـرد بـر    تفاوت معناداري را بين ميانگين ميزان آگاهي كاركنان از تفاوت

دهد كه بيشترين ميزان  ها در جدول نشان مي بررسي ميانگين. دهد اساس سننشان نشان نمي
سـال   42 ـ  34و باالتر و كمترين در بين كاركناني با سـن   43آگاهي در بين كاركنان سنين 

  .وجود دارد
  مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات ميزان آگاهي كاركنان. 13جدول 

 هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس سن از تفاوت

هاي آماريشاخص
 سن

  معيارانحراف  ميانگين

 24.47 6.85 سال25–33

 23.91 5.90 سال34–42

 24.11 6.17 سال و باالتر43

هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس ميزان تحصيالت  آيا بين ميزان آگاهي مديران از تفاوت
  تفاوت وجود دارد؟
  هاي ارتباطي ميانگين ميزان آگاهي مديران از تفاوت Fنتايج آزمون . 14جدول 

  زن و مرد بر اساس ميزان تحصيالت 
  سطح معناداري  f  ميانگين مجذورات درجة آزادي مجموع مجذورات منبع تغييرات
  64.42 2 128.84 بين گروهي

  26.73 53 1416.52 درون گروهي  0.10  2.41
  55 1545.36  كل
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 >05/0pمشاهده شده در سطح  f، سطح معناداري در تحليل استنباطي به منظور بررسي
هاي ارتبـاطي زن و مـرد بـر     تفاوت معناداري را بين ميانگين ميزان آگاهي مديران از تفاوت

دهـد كـه    هـا در جـدول نشـان مـي     بررسي ميانگين. دهد نمي ميزان تحصيالت نشاناساس 
ين در بيشترين ميزان آگاهي در بين مديران با مدرك تحصيلي فوق ليسانس و باالتر و كمتر

  .بين مديران با مدرك فوق ديپلم وجود دارد
  آگاهي مديرانمقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات ميزان . 15جدول 

 هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس ميزان تحصيالت از تفاوت

هاي آماريشاخص
 ميزان تحصيالت

  انحراف معيار ميانگين

 22.86 3.98 فوق ديپلم

 25.07 5.17 ليسانس

 25.35 5.48 فوق ليسانس و باالتر

هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس ميزان تحصيالت  آيا بين ميزان آگاهي كاركنان از تفاوت
  تفاوت وجود دارد؟

  هاي ميانگين ميزان آگاهي كاركنان از تفاوت Fنتايج آزمون . 16جدول 
  ارتباطي زن و مرد بر اساس ميزان تحصيالت 

  مجذوراتمجموع   منبع تغييرات
درجة
  آزادي

  سطح معناداري  f  ميانگين مجذورات

  86.21  4  344.85  گروهي بين
  40.93  354  14122.12  گروهي درون  0.08  2.11

    349  14466.97  كل

 >05/0pشده در سـطح   مشاهده f، سطح معناداري در تحليل استنباطي به منظور بررسي
هاي ارتباطي زن و مـرد بـر    تفاوت معناداري را بين ميانگين ميزان آگاهي كاركنان از تفاوت

دهـد كـه    نشان مي 16ها در جدول  بررسي ميانگين. دهد اساس ميزان تحصيالت نشان نمي
بيشترين ميزان آگاهي در بين كاركنان با مدرك تحصيلي فوق ليسانس و باالتر و كمترين در 

  .ا مدرك تحصيلي زير ديپلم وجود داردبين كاركناني ب
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  مقادير ميانگين و انحراف معيار نمرات ميزان آگاهي كاركنان . 17جدول 
 هاي ارتباطي زن و مرد بر اساس ميزان تحصيالت از تفاوت

 هاي آماريشاخص
 ميزان تحصيالت

  انحراف معيار ميانگين

 21.70 4.78 زير ديپلم

 22.97 4.32 ديپلم

 22.82 7.15 فوق ديپلم

 24.89 6.45 ليسانس

 25.22 6.63 فوق ليسانس و باالتر

  
  گيري نتيجه. 7

هـاي ارتبـاطي زن و مـرد چنـدان      دهد كه ميزان اطالعات مديران از تفـاوت  ها نشان مي يافته
شدن براي  ويژگي شامل اهميت بيشتر قايل 17ويژگي مورد بررسي در  45از . مناسب نيست

گرايـي اسـت    اعتماد و ارتباط كه مربوط به نتيجـه ، درآمد نسبت به حمايتنتيجه و ، موفقيت
گرايـي مـرد    دادن كه مربوط به فـرد  تنهايي صورت احساس ارزشمندي در كاري را به، )مرد(

، )مـرد (هـا   بنـدي ارزش  در طبقـه ، احسـاس ارزشـمندي مـرد در رسـيدن بـه هـدف      ، است
كمك به ديگران و ، )زن(دن توان تحمل استرس باال بو، )زن(گرايي در برقراري ارتباط  رابطه

كمتر ، )زن(پرداختن به اصل مسئله به جاي پرداختن به راه حل ، )زن(افتخار به اين موضوع 
، )زن(رسمي و دادن امكان صحبت به ديگران در ارتباطات كالمي  هاي حرف زدن در جلسه

ابـداً و  «بـه معنـاي   » نـه « پاسـخ ، )زن(گرايـي   ترجيح همكاري به رقابت با ديگران در جمـع 
ظريـف و تـدريجي در   ، انجـام كارهـا بـا يـك رونـد آرام     ، )زن(در آداب و رسوم » گاه هيچ

تمايل ، )زن(توجه به صالحيت ديگران به جاي توجه به ظاهر در ارزيابي ، )زن(بودن  منطقي
بـه جـاي   » ما« استفاده از واژة، )زن(به انتقاد از خود و نارضايتي از عملكرد خود در ارزيابي 

، )مـرد (بينـي   توجه به آينده و فراموش كردن گذشته در جهـان ، )زن(در زمان موفقيت » من«
برقـراري  ، )مرد(گيري در تجزيه و تحليل اطالعات  استدالل با شيوة قياسي و سرعت تصميم

كاستن از تـنش  ، دادن و گرفتن حمايت عاطفي، حل مسئله، ارتباط به منظور انتقال اطالعات
انـد تشـخيص    مديران از اطالعات كافي برخوردار نبوده و اكثر آنها نتوانسته، )زن(استرس  و

ايـن در حـالي اسـت كـه سـندرز و      . ها مربوط به مردان يا زنـان اسـت   دهند كه اين ويژگي
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هـا بـر ارتباطـات     در مطالعات خود گزارش نمودند چگونه ايـن تفـاوت  ) 2000(همكاران 
يران براي كسب موفقيت بيشتر در سازمان و براي اينكـه بتواننـد   تأثيرگذار است و اينكه مد

خوبي شناسايي  هاي مردان و زنان را به بايد ويژگي، تر عمل كنند بندي شغلي موفق در تقسيم
بـه  ، هاي سازمان را تقسـيم كننـد و از ايـن طريـق     وظايف و مسئوليت، كنند تا بر اساس آن

، همچنين. برسند... جايي و ترك شغل كمتر و  جابه، سكاهش استر، مزايايي مثل بهبود نتايج
كنند كه ديگـران را راضـي و    نشان داد كه زنان معموالً سعي مي  نيز در مطالعه) 2000(تروپا 

هـاي   آنها براي مشاغل سخت مناسب نيستند و در مسـئوليت ، خوشحال نگه دارند؛ بنابراين
انند عملكرد مؤثري داشته باشند و مـديران  تو نمي، شغلي كه به قضاوت و ارزيابي نياز دارد

. بايد نسبت به اين موضوع آگاهي داشته و در سازمان به زنان چنين وظايفي را واگذار نكنند
خواهند با ديگران وابستگي احساسي و عاطفي برقرار كنند و  آنها به دليل آنكه مي، همچنين

، تر از مردان هسـتند  اي گروهي مناسببراي كاره، به برقراري ارتباط با ديگران تمايل دارند
دهند؛ بـه همـين دليـل مـردان      به استقالل اهميت مي، زيرا مردان بيشتر از انجام كار گروهي

  .ترند مناسب، شود براي كارهاي انفرادي كه به نتايج مستقيم منجر مي
در مطالعة خود گزارش داد كـه بـين باورهـاي ارتبـاطي زنـان و      ) 1385(عبدالمحمدي 

هـاي زنـدگي و    مردان تفاوت اساسي وجود دارد و به همين لحـاظ آنهـا در مقابـل بحـران    
در . دهنـد  هاي متفاوتي را از خود بروز مي واكنش، شود هايي كه به آنها واگذار مي مسئوليت

هاي مشابه انتظار داشت؛ به همين  توان از مردان و زنان واكنش در شرايط يكسان نمي، نتيجه
توانند در زندگي شخصي موفق باشند كه نسبت به باروهاي  مردان زماني مي زنان و، منظور

  . اطالعات الزم را داشته باشند، ارتباطي يكديگر
در مطالعة خود نشان داد كه زنان كتابـدار نسـبت بـه مـردان رضـايت      ) 1382(حريري 

ن نبوده و شده اين است كه مديران آنها ز كمتري از شغل خود دارند و يكي از داليل مطرح
انـد؛ بـه همـين جهـت ارتبـاط       هاي زنانه آگاهي الزم را نداشته اين مديران نسبت به ويژگي

است و  مؤثري را با آنها نداشته و در نتيجه رضايت زنان كتابدار از مردان كتابدار كمتر بوده 
، همچنين. است آورده وجود ناآگاهي مديران محيط نامناسبي را براي زنان كتابدار به، در واقع

نيز گزارش شد كه عوامل فشارزاي رواني و ) 1380(در مطالعة دانشگاه شهيد چمران اهواز 
بهداشت رواني ميزان تحمل مردان و زنان ورزشكار متفاوت بوده و زنان تحمل كمتـري را  

زا  در مشـاغل اسـترس  ، بـه همـين جهـت   . دهنـد  مـي  در مقابل عوامل فشارزا از خود نشان
  .عمل كنند توانند موفّق نمي
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دهد در مـواردي از قبيـل درآميخـتن     ها در خصوص سؤالِ نخست نشان مي ديگر يافته
تـوجهي بـه جزئيـات     داشتن دقّت كلّي و جامع و بـي ، )زن(منطق با عواطف و احساسات 

عـدم  ، )مـرد (انگيـز   بروز نـدادن عواطـف و احساسـات در برابـر رويـدادهاي غـم      ، )مرد(
كاهش استرس و نـاراحتي بـه   ، )مرد(موضوعات در برقراري ارتباط پردازي در بيان  حاشيه

غيرشخصي و ، كاري در احساسات شخصي عدم پنهان، )زن(واسطة تبادل ارتباط با دوستان 
همكـاري و  ، ايجاد ارتبـاط ، )مرد(تنهايي  اقدام به حل مسئله به، )زن(عواطف مثبت و منفي 

ي تصاوير معمولي و هيجاني در ارتباطات غير يادآور، )زن(هماهنگي به واسطة حل مسئله 
طرفـه   انديشيدن به موضـوع سـود يـك   ، )مرد(رسوم  و زدن آداب برهم، )زن(كالمي و دقّت 

بروزندادن نـاراحتي هنگـام   ، )مرد(پرخاشگري و رفتارهاي تهاجمي در موقع خشم ، )مرد(
، )مـرد (به اشـتباهات  اعتراف نكردن ، )مرد(جنسان  برقراري ارتباطات كالمي و بحث با هم

بـردن بـه    عاليـم ظـاهري در ارتباطـات غيركالمـي و پـي     ، هاي ظريف صدا توجه به آهنگ
دريافت مداوم اطالعات از محـيط و تجزيـه و   ، )زن(روحيات طرف مقابل به واسطة دقّت 

، )مـرد (گرايي  نگري و منطق كل، )زن(رعايت قواعد دستوري و نوشتاري ، )زن(تحليل آنها 
تأكيـد بـر كـار    ، )زن(دن دوبارة تقاضاي خود در افكار و نگرش در محـيط كـار   مطرح نكر

شـريك كـردن   ، )زن(نياز به تأييد و تصديق ديگران ، )زن(گروهي براي رسيدن به موفقيت 
گرايـي در ارتباطـات    جمع، )مرد(توجه به دنياي بيرون ، )زن(هاي خود  ديگران در موفقيت

گرايـي   جويي و تمايل به ممتازتر نشان دادن خود در فـرد  هطلبي و مبارز برتري، )زن(كالمي 
و ) زن(گشايي و قضـاوت هيجانـات و عواطـف     گذاري و رمز توانايي بيشتر در رمز، )مرد(

تر بوده و اكثـر   ميزان آگاهي مديران مناسب، )زن(رؤيت هيجانات در گفتار و چهرة ديگران 
در ويژگـي  ، همچنـين . مـرد آگـاهي دارنـد   هاي ارتباطي زن و  مديران نسبت به اين تفاوت

شـده توسـط مـديران     هاي داده تعداد پاسخ، بيني مرد است پذيري كه مربوط به جهان ريسك
با تعـداد مـديراني   ، دانند دهد كه ميزان مديراني كه اين ويژگي را مربوط به مرد مي نشان مي

ان آگاهي متوسطي نسبت به مدير، برابر است؛ يعني، دانند كه اين ويژگي را مربوط به زن مي
هاي ارتباطي زنان و مردان عـالوه بـر تحقيـق     وجود تفاوت ميان ويژگي. اين ويژگي دارند

، )2007(فلچـر  ، )2007(ها از جملـه پـژوهش ونـدي و ونـدي      در اغلب پژوهش، حاضر
كاناري و ، )2004(مركز تحقيقات مسائل اجتماعي آكسفورد ، )2008(ستيونس و همكاران 

، )2000(سـندرز و همكـاران   ، )2002(تروپا ، )2006(شريج ، )2002(تانر ، )2006( دينديا
مورد تأييد قرار گرفته كه در تحقيـق  ) 2009(و سيمون و پدرسون ) 1994(كمبل و ستورو 

  .اند ها را شناسايي كرده مديران برخي از اين تفاوت، حاضر
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اي ارتبـاطي زنـان و مـردان نيـز     هـ  هاي حاصل از ميزان اطالعات كاركنان از تفاوت يافته
ويژگـي مـورد    45همانند ميزان آگاهي مديران چندان وضعيت مطلـوبي نداشـته اسـت و از    

مديراني كـه  (اند كه نسبت به مديران  ويژگي دانش كافي را نداشته 20آنها نسبت به ، پرسش
هايي كه كاركنان  ويژگي. اين دانش و آگاهي كمتر بوده است) اند ها شناخت نداشته از ويژگي

اسـتقالل را سـمبل كـارايي و    : اند از عبارت، اند نسبت به آنها دانش و اطالعات كافي نداشته
ارزش قايل شدن نسبت به موفقيت در كـار و  ، )مرد(صالحيت دانستن در ويژگي فردگرايي 

، )زن(تحمـل اسـترس   ، )زن(گرايي و تمايل به تماشـا و نظـر    رابطه، )مرد(رسيدن به اهداف 
بينـي و كمـك بـه     پـيش ، )زن(كاهش ناراحتي و استرس به واسطة دردودل كردن با دوستان 

ها و اسـامي و تصـاوير معمـولي و     يادآوري چهره، )زن(ديگران بدون درخواست كمك آنها 
، )مـرد (ورسـوم   زدن آداب رسوم فعلي و تمايل به برهم و از آداب نكردن تبعيت، )زن(هيجاني 

ترجيح دادن همكـاري بـه جـاي رقابـت بـا      ، )مرد(رفه و نه سود متقابل ط توجه به سود يك
، )زن(هاي طـرف مقابـل در ارتبـاط غيـر كالمـي       نگري و كشف دروغ جزئي، )زن(ديگران 

توجه به صـالحيت ديگـران در   ، )زن(خط و امالي بهتر در ارتباطات نوشتاري  داشتن دست
شـريك كـردن ديگـران در    ، )زن(ط ديگـران  عالقه به تأييد و تصديق توس، )مرد(ها  ارزيابي
توجه به آينده و فراموش كـردن  ، )مرد(بيني  توجه به دنياي بيرون در جهان، )زن(ها  موفقيت
تعجـب و آرامـش در چهـره بـه     ،  هاي ترس و خشـم  و مشخص بودن حالت، )مرد(گذشته 

كسـب  ، خالقيت، هاي جديد و برقراري ارتباط جهت رسيدن به ايده، )زن(دادن  هنگام گوش
  ).زن(حمايت و كاهش ناراحتي و تنش عالوه بر طرح مطلب معين و انتقال اطالعات 

هاي عمومي يكـديگر كـه در    با شناخت و آگاهي افراد سازمان نسبت به ويژگي، بنابراين
تـوان از بسـياري تعارضـات بـين آنهـا جلـوگيري كـرد و         مي، نهاد هر مرد و زن نهفته است

آوردن جو همكاري و صـميمي بسـيار مـؤثر     وجود سازي محيط كار و به لموسيله در سا بدين
هـاي   مديران سازمان نياز دارند عالوه بر افزايش آگاهي و شناخت خود نسبت به تفاوت. بود

ها را به ديگر افراد سازمان آموزش دهند تا جو دوستانه در سازمان  اين ويژگي، مردان و زنان
هاي مـردان   نيز در مطالعة خود گزارش داد كه آگاهي از تفاوت) 2002(تروپا . آورند وجود به

تواننـد   مـرد و زن مـي  ، بردارد و به اين ترتيب تواند سوءتفاهمات بين آنها را ازميان و زنان مي
. گيرنـد  نظـر  در، بينـد  نقاط قوت ديدگاه طرف مقابل يا زاوية ديگري را كه او از موقعيت مـي 

تواند بسياري از تعارضات بين آنهـا   هاي زنانه و مردانه مي يژگيشناخت و آگاهي نسبت به و
  .آورد وجود را حل و يا از آنها جلوگيري كند و فضايي صميمي و دوستانه را در بين آنها به
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نيز يكي از راهكارهاي توسـعة ارتباطـات بـين كاركنـان در     ) 2000(سندرز و همكاران 
انـد و بـر    هاي يكديگر گزارش كرده ه ويژگيمحيط كاري را شناخت و آگاهي آنها نسبت ب

شـود تـا    هـاي يكـديگر موجـب مـي     اين نظرند دانش و آگاهي كاركنان نسبت بـه ويژگـي  
هـاي   شـود و سـبك   هاي رايجي كه باعث ايجاد مفروضات و انتظارات نـامعقول مـي   كليشه
اي نسبت  هوشمندانهاز بين رفته و آنان رفتارهاي ، اي غلطي كه ميان آنها وجود دارد محاوره

به يكديگر داشته باشند و نسبت به مشكالت و مسائل يكديگر با عطوفت و مهرباني رفتـار  
، ارتباطـات مـؤثرتر  ، عزّت نفس باالتر، افراد سازمان رضايت شغلي بيشتر، كنند و از اين راه

حـل تعـارض و در   ، كـار گروهـي مـؤثرتر   ، هماهنگي و همكاري بهتر، نفس بيشتر اعتمادبه
  .محيط كار بهتري داشته باشند، نهايت

هـاي ارتبـاطي زن و مـرد بـه آن آگـاهي       مواردي كه اكثر كاركنان در خصوص تفـاوت 
شـامل درآميخـتن منطـق بـا     ، انـد  اند و درصد بيشتري از كاركنان پاسـخ صـحيح داده   داشته

ماد و شدن براي درآمد و نتيجه در كار به جاي اعت اهميت قايل، )زن(عواطف و احساسات 
بـروز نـدادن   ، )مـرد (تـوجهي بـه جزئيـات     داشتن تفكر كلّي و جامع و بـي ، )مرد(حمايت 

عدم حاشيه پردازي در بيـان موضـوعات در   ، )مرد(انگيز  احساسات در برابر رويدادهاي غم
حـل  ، )زن(كاري در احساسات شخصـي مثبـت و منفـي     عدم پنهان، )مرد(برقراري ارتباط 

صحبت كمتـر  ، )زن(احترامي دانستن  ارائة فوري راه حل را نشانة بي، )مرد(تنهايي  مسائل به
برقراري ارتباط و همكاري و هماهنگي به واسطة حل مسـئله در هنگـام   ، )زن( ها در جلسه

نرنجيدن در هنگام بحث و گفتگـو بـا ديگـران    ، )مرد(غلبة خشم بر ترس ، )زن(مشكالت 
انجام امور با نوسانات كم اما با روند ، )زن(» گاه هيچابداً و «به معني » نه«ارائة جواب ، )مرد(

گرايـي در   نگري و منطـق  كل، )مرد(به اشتباهات خود  نكردن اعتراف، )زن(آرام و تدريجي 
نارضـايتي از عملكـرد   ، )زن(كردن دوبارة تقاضاي خـود  ن مطرح، )مرد(مقابله با مشكالت 

تأكيد بـر كـار گروهـي و    ، )زن(هنگام موفقيت در » ما«تأكيد بر استفاده از واژة ، )زن(خود 
نوايي با گروه بدون آنكه هدف اثبات درستي حرفش را  هم، )زن(مشاركت مطلوب در امور 

تالش براي تحقق آرزوها و ، )مرد(جويي در اجتماع  طلبي و مبارزه برتري، )زن(داشته باشد 
و توانـايي در قضـاوت و   ) مرد(استدالل از كل به جزء ، )مرد(پذيري  اهداف خود و ريسك

در صـورتي كـه پاسـخ آنهـا     (كاركنـان  ، بنابراين. است) زن(استنباط و هيجانات و عواطف 
دانـش و اطالعـات   ، هـاي ارتبـاطي زنـان و مـردان     نسبت به برخي ويژگي) تصادفي نباشد

  .هاي بيشتر نياز دارد ترشدن اين دانش و اطالعات به آموزش مناسبي دارند و كامل



 111   و ديگران علي نصراصفهاني

  1391 دوم، پاييز و زمستانشمارة ، سال سوم، نامة زنان پژوهش

هـاي   ا در خصوص مقايسة ميزان آگاهي و دانش مـديران مـرد و زن از تفـاوت   ه يافته
بـه  . دهندة اين است كه تفاوت معناداري بـين آنهـا وجـود نـدارد     ارتباطي زن و مرد نشان

هاي ارتباطي زنـان و مـرد يكسـان     ميزان آگاهي مديران زن و مرد از ويژگي، عبارت ديگر
، احساسـات ، عتي انتخاب در زمينة بيان عواطـف بوده و مديران زن و مرد در مجموعة صن

ــات ــردن چگــونگي صــحبت، هيجان ــش، ك چگــونگي ، تحمــل اســترس، احســاس آرام
توجـه  ، آينده و گذشته، توجه به حال، برقراري ارتباط با ديگران، حل مسئله، گري استدالل

، ميـزان تحمـل در بحـث و گفتگـو    ، چگونگي غلبه بـر اسـترس  ، به دنياي درون يا بيرون
نـوايي   تنهايي يـا هـم  ، واكنش نسبت به عملكرد خود، چگونگي تجزيه و تحليل اطالعات

تقريبـاً  ، پذيري و توان قضاوتي ريسك، طلبي هاي برتري انگيزه، عالقه به مشاركت، گروهي
  .آگاهي يكسان دارند

هاي شغلي  در مطالعة خود گزارش كرد كه نگرش) 1378(اكبري ، در همين خصوص
تـأثير شـناختي باشـد كـه آنهـا از       توانـد تحـت   زن يكسان بـوده و ايـن مـي   دبيران مرد و 

نگرش شغلي يكسـاني  ، هاي شخصيتي و ذاتي خود دارند و بر اساس اين شناخت ويژگي
. اند را نسبت به چگونگي سازگاري با محيط و انجام وظايف محوله به طور مطلوب داشته

سبك مـديريت افـراد از لحـاظ فراگـرد     ، طي تحقيق خود) 1374(كه بازگير   طوري همان 
گيـري و كنتـرل در بـين     فراگـرد تصـميم  ، از نظر تعامل و نفوذ، فراگرد ارتباطات، رهبري

به اين نتيجه رسيدند ) 2007(باير و نعمتي ، همچنين. مردان و زنان را يكسان گزارش كرد
ي زبـاني در گفتـار   ها در استفاده از فرم، هاي مشابه و متفاوت كه زنان و مردان در فرهنگ

  .مشابه هستند، هاي برقراري ارتباط است كه يكي از روش
هـاي ارتبـاطي    آمده از مقايسة ميزان آگاهي كاركنان مرد و زن از تفـاوت  دست نتايج به

زنان و مردان نشان داد كه تفاوت معناداري بين آنها وجود ندارد و ميزان دانـش و آگـاهي   
بـه  . هاي ارتباطي زنان و مردان يكسان بـوده اسـت   اوتكاركنان مرد و زن از چگونگي تف

بيان ، گرايي هايي از قبيل رابطه آگاهي كاركنان مرد و زن از چگونگي ويژگي، عبارت ديگر
چگـونگي  ، چگـونگي يـاري خواسـتن و بيـان تقاضـا     ، عواطف و احساسات و هيجانات

تـوان تحمـل   ، تعـاون تالش يا عدم تـالش بـراي همكـاري و    ، برقراري ارتباط با ديگران
، هـا  چگونگي سهيم كردن ديگران در موفقيـت ، استرس و ناراحتي و چگونگي غلبه بر آن

پذيري  ريسك، استفاده از استدالل كلّي به جزئي يا جزئي به كلّي، توجه به آينده يا گذشته
چگـونگي همـدلي و همـدردي بـا     ، طلبـي  جويي و مبـازه  برتري، ميل به رقابت، در كارها
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يكسـان بـوده كـه ايـن دانـش و آگـاهي       ، و چگونگي قضاوت در مـورد ديگـران   ديگران
  .تواند در شرايط مختلف زندگي براي سازگاري بهتر با محيط به آنها كمك زيادي كند مي

شناخت و آگـاهي از باورهـاي ارتبـاطي در    ) 1385(عبدالمحمدي ، در همين خصوص
دهد و بـر   عارضات بين آنها گزارش ميبين زنان و مردان را يكي از عوامل مهم در كاهش ت

كمتـر  ، آن است كه هر چقدر بتوان اين آگاهي دانش را در بين افراد توسعه و گسـترش داد 
اي  در مطالعـه ، همچنـين . ممكن است آنها در زندگي شخصي و شغلي دچار تعارض شوند

اسـت كـه   نتايج حـاكي از آن  ، انجام داد) 1374(كه مركز تحقيقات و مطالعات صداوسيما 
، وجودآمدن احساس شادي و خوشبختي در بين آنهـا  براي برآورده كردن نيازهاي زنان و به

بايد دانش و آگاهي مردان را نسبت به اين نيازها و چگونگي برقـراري ارتبـاط بـا زنـان را     
  .هاي بين مردان و زنان جلوگيري كرد وسيله از تعارضات و تنش افزايش داد تا بدين

هـاي ارتبـاطي زن و مـرد بـر      ل در زمينة ميزان آگاهي مديران از تفـاوت هاي حاص يافته
مـديران بـا   ، به عبارت ديگـر . دهد اساس سابقة مديريت آنها تفاوت معناداري را نشان نمي

از دانـش و آگـاهي يكسـاني در خصـوص     ، سال و باالتر 24سال تا  8سنوات خدمتي زيرِ 
دهـد كـه    هـا نشـان مـي    اين يافتـه . برخوردارندهاي ارتباطي زنان و مردان  چگونگي تفاوت

نتوانسته است بر دانش ، اند تجارب زندگي و ارتباطاتي كه در طي زندگي با دو جنس داشته
هاي ارتباطي زن و مرد بيفزايد و آنها تالشي براي تشخيص و شناسـايي ايـن    آنها از تفاوت

نيـز  ) 1372(دانشـگاه تهـران    همچنان كه در مطالعة معاونت پژوهشـي . اند ها نداشته تفاوت
گزارش شده است كه آگاهي دانشجويان سنين مختلف از چگـونگي ادراك بينـايي زنـان و    

تـر   آگاهي بيشتري نسبت به دانشـجويان جـوان  ، تر مردان يكسان بوده و دانشجويان باتجربه
  .دانش الزم در اين زمينه باشد نكردن تواند ناشي از دريافت اند و اين مي نداشته

آمده از مقايسـة ميـزان آگـاهي كاركنـان بـا سـنوات خـدمتي مختلـف از          دست نتايج به
، بـه عبـارت ديگـر   . هاي ارتباطي زن و مرد تفاوت معناداري را نشـان نـداده اسـت    تفاوت

سال و باالتر ميزان آگاهي يكساني از چگونگي  24سال تا  8كاركنان با سنوات خدمتي زير 
انـد در فراينـد    تر نتوانسته افراد باتجربه، در واقع. اند دان داشتههاي ارتباطي زنان و مر تفاوت

هـاي ارتبـاطي    به دانش الزم در خصوص مهارت، اند زندگي و تعامالتي كه با ديگران داشته
دهد عوامل ديگري در زندگي آنها وجود داشته كه  يابند كه اين نشان مي زنان و مردان دست

هـاي ارتبـاطي در دو    و مانع توجه آنهـا بـه درك تفـاوت    از اهميت باالتري برخوردار بوده
دهد كه بيشترين ميـزان آگـاهي در بـين     ها نشان مي بررسي ميانگين، البته. جنس شده است
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دهـد بـا وجـودي كـه كاركنـان       سال و باالتر خدمت است كه اين نشان مي 24كاركناني با 
و افزايش آگاهي خود در اين  هاي ارتباطي زن و مرد اي در خصوص آگاهي از تفاوت عالقه

اند در مقايسـه   با افزايش تعامل با جنس مخالف خود در محيط كار توانسته، اند زمينه نداشته
هاي  دانش و تجربة بيشتري نسبت به تفاوت، سابقة خدمت، با همكاران خود با سنين كمتر

  . ارتباطي زنان و مردان كسب كنند
هاي ارتباطي زن و مرد نشـان داد   مديران از تفاوتنتايج حاصل از مقايسة ميزان آگاهي 
مـديران در سـنين مختلـف بـه     ، به عبارت ديگـر . كه تفاوت معناداري بين آنها وجود ندارد

هـاي ارتبـاطي زنـان و مـردان      به يـك ميـزان آگـاهي در خصـوص تفـاوت     ، لحاظ آماري
تا  34، سال 33تا  25( ها در بين سه گروه سني اين در حالي است كه ميانگين. اند يافته دست

سال و بـاالتر بيشـتر    43نشان داد كه ميزان آگاهي مديران سنين ) سال و باالتر 43، سال 42
تـر بـه علـت     مديران باتجربـه ، بنابراين. است اما به لحاظ آماري مورد تأييد قرارنگرفته، بوده

، اند د و زن داشتهتجاربي كه در زندگي شخصي و شغلي و ارتباطاتي كه با ساير همكاران مر
  . يابند هاي ارتباطي زنان و مردان دست اند به آگاهي بيشتري در چگونگي مهارت توانسته
هاي  هاي حاصل در خصوص مقايسة ميزان آگاهي كاركنان سنين مختلف از تفاوت يافته

كاركنـان  ، به عبارت ديگـر . ارتباطي زن و مرد تفاوت معناداري را بين آنها نشان نداده است
ميـزان آگـاهي و دانـش    ) سـال و بـاالتر   43، سال 42تا  34، سال 33تا  25(سنين مختلف 

هـا نشـان    اين يافتـه . اند هاي ارتباطي زنان و مردان داشته يكساني نسبت به چگونگي تفاوت
اند تا به دانش و آگاهي  زمان و تجربة بيشتري داشته، دهد كه كاركنان سنين باالتر شركت مي

ا حتـي تجـارب آنهـا در طـول      ، هاي زنانه و مردانه دست يابند ويژگيالزم در خصوص  امـ
تواند ناشي از  اين نتيجه مي. زندگي هم نتوانسته دانش آنها را در اين خصوص افزايش دهد

آن باشد كه افراد سازمان مطالعة كافي در اين خصوص نداشته و همچنين آموزشـي نيـز در   
آموزش و مطالعه را متغيري ) 2001(سيمون و پدرسون ، نهدر همين زمي. اند اين زمينه نديده

دهند  هاي يكديگر گزارش مي مهم در افزايش دانش و آگاهي مردان و زنان نسبت به ويژگي
تواند اين دانش  تواند در هر سنّي انتقال يابد و هر سنّي مي ند اين دانش و آگاهي ميا و بر آن

نيـاز  ، خصوص در زندگي شخصي و شـغلي  يط بهزيرا در هر شرا، و آگاهي را دريافت كند
ها آگاهي داشته باشند تا بتوانند ارتباطـات مـؤثرتري بـا     است كه افراد نسبت به اين ويژگي

  .باشند يكديگر برقرار كنند و سازگاري مطلوبي با هم داشته
هاي ارتبـاطي زن   هاي حاصل در خصوص مقايسة ميزان آگاهي مديران از تفاوت يافته
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بـه عبـارت   . بر اساس ميزان تحصيالت آنها تفاوت معناداري را بين آنها نشان نـداد و مرد 
بـه يـك   ، ليسانس و فوق ليسـانس و بـاالتر  ، مديران با سطوح تحصيلي فوق ديپلم، ديگر

هـاي مـردان و زنـان در ارتباطـات برخـوردار       ميزان از دانش و آگاهي نسبت بـه ويژگـي  
) فوق ليسانس و بـاالتر (د كه مديراني كه تحصيالت باالتر ده ها نشان مي اين يافته. اند بوده
هـا   اند و دانشگاه براي اين آموزش نديده در مقاطع باالتر تحصيلي خود آموزشي، اند داشته

كه در زندگي شخصي و شغلي بسيار مهـم بـوده و موجـب شـادي بيشـتري در زنـدگي       
ته و نتوانسته دانـش الزم را  اي نداش برنامه، شود شخصي و همچنين در زندگي سازماني مي

در زمينة آگاهي مردم ) 1374(كه مركز تحقيقات صداوسيما  اي در مطالعه. به آنها ارائه كند
 71(گويـان   اكثريـت پاسـخ  ، هاي مرد و زن انجام داد با سطح تحصيلي گوناگون از تفاوت

هاي رواني  تفاوت مردان و زنان را فقط از لحاظ فيزيكي گزارش كردند و به جنبه) درصد
دهندة آگاهي و دانـش آنهـا نسـبت بـه      ها نشان اند كه اين يافته و عاطفي آنها توجه نداشته

  .هاي مردان و زنان است تفاوت
هاي ارتبـاطي زن و مـرد بـر     آمده از مقايسة ميزان آگاهي كاركنان از تفاوت دست نتايج به

كاركنان ، به عبارت ديگر. نشان ندادهاي معناداري را بين آنها  تفاوت، اساس ميزان تحصيالت
بـه لحـاظ   ، ليسانس و بـاالتر  فوق ، ليسانس، فوق ديپلم، ديپلم، با سطوح تحصيلي زير ديپلم

هـاي ارتبـاطي زنـان و     آماري به يك ميزان از دانش و آگاهي در خصوص چگونگي تفاوت
د با مدرك تحصيلي شود كه افرا ها مشاهده مي هر چند در تحليل ميانگين، مردان برخوردارند

ليسانس و باالتر از آگاهي و دانش بيشتر و كاركنان با سـطح تحصـيالت زيـر ديـپلم از      فوق 
هـا معنـادار نبـوده     اما به لحاظ آماري اين تفاوت بين ميانگين، آگاهي كمتري برخوردار بودند

حصـيالت  عملكرد كاركنان با سـطح ت ، هاي مردان و زنان در شناسايي تفاوت، بنابراين. است
ها را مورد  اند تا حدودي اين تفاوت تر بوده است و آنها توانسته ليسانس و باالتر مناسب فوق 

، تواند ناشي از كسب آگاهي و دانش از طريق مطالعه و تحقيق دهند كه اين مي تشخيص قرار
 هاي علمي و باال همكاري، و يا از طريق تجربي در تعامل با جنس مخالف در محيط دانشگاه

هاي مطالعات سيمون و پدرسـون   يافته، رفتن سطح آگاهي آنها در اين زمينه باشد و همچنين
ستيونس و همكـاران  ، )2007(باير و نعمتي ، )2007(فلچر ، )2007(وندي و ندي ، )2009(
مركــز تحقيقــات مســائل اجتمــاعي ، )2006(كانــاري و دينــديا ، )2006(شــريج ، )2008(

را ) 1994(و كمبل و سـتورو  ) 2000(سندرز و همكاران ، )2002(تروپا ، )2004(آكسفورد 
  .مورد تأييد قرار دهند، هاي ارتباطي زنان و مردان بوده دهندة وجود تفاوت كه نشان
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  پيشنهادهاي كاربردي
هاي ارتباطي زنان و  ميزان آگاهي مديران و كاركنان از تفاوت«با توجه به نتايج حاصل از . 1

هاي آموزشي در خصوص آمـوزش   شود كارگاه ارشد سازمان پيشنهاد مي به مديران، »مردان
  .هاي ارتباطي زنان و مردان در سازمان برگزار كنند شناخت تفاوت

ميزان شناخت و آگاهي اندك مديران و كاركنان «هاي تحقيق مبني بر  با توجه به يافته. 2
شـود   سـازمان پيشـنهاد مـي    به مـديران ارشـد  ، »هاي ارتباطي زنان و مردان از برخي ويژگي

هاي ارتباطي زنـان و مـردان چـاپ كننـد و در اختيـار       آموزشي در زمينة ويژگي هاي جزوه
  .كاركنان قرار دهند

عدم تفاوت بين ميزان آگاهي مديران و كاركنان بـر  «با توجه به نتايج تحقيق مبني بر . 3
طح دانشگاه و براي تمام شود در س به مديران دانشگاه پيشنهاد مي، »اساس سطح تحصيالت

  .هاي آموزشي برگزار كنند هاي تحصيلي كارگاه مقاطع و رشته
عدم تفاوت بين ميزان آگاهي مديران وكاركنان «آمده مبني بر  دست با توجه به نتايج به. 4

ريـزان درسـي    بـه برنامـه  ، »هاي ارتباطي زنان و مردان بر اساس سطح تحصيالت از مهارت
شود يك واحد درسي براي دانشجويان مقـاطع گونـاگون در ايـن     مي وزارت علوم پيشنهاد

  .خصوص طراحي كنند
، هاي ارتباطي زنان و مـردان در مجموعـة صـنعتي انتخـاب     با توجه به وجود تفاوت. 5

هـا را در ارزشـيابي    اين تفاوت، معاونان و سرپرستان اين مجموعه، شود مديران پيشنهاد مي
  .كاركنان مد نظر قرار دهند

خصـوص مـديران نيـروي انسـاني      مـديران و بـه  ، آمده در تحقيق دست طبق نتايج به. 6
گرفته  هاي ارتباطي زن و مرد را درنظر تفاوت، بايست در استخدام و گزينش افراد سازمان مي

  .منصوب كنند، هايشان است هايي كه متناسب با ويژگي و زنان و مردان را در شغل
هاي ارتباطي زنـان و مـردان    هايي متناسب با تفاوت ي شغلبايست مسئوالن سازمان مي. 7

  .در سازمان طراحي كنند
هـاي تغييـر و سـاير     طراحـي و اجـراي برنامـه   ، مديران در دادن اختيار بـه كاركنـان  . 8
 .دهند هاي زنان و مردان را مد نظر قرار تفاوت، هاي سازمان برنامه
  
  نوشت پي

 سـال  از، ايران اسالمي جمهوري كشور خانگي لوازم ةتوليدكنند بزرگترين، انتخاب صنعتي گروه. 1
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 گـروه  ايـن  اهـداف  و وجـودي  هاي رسالت از. خود را آغاز كرد فعاليتدر شهر اصفهان  1367
 لـوازم  ةعرضـ  و توليـد  بـا  ايرانـي  شهروندان براي رفاه و آسايش دنكر فراهم به توان مي صنعتي
 اقتصـاد  ناب تفكر ياحيا، انساني فطرت بر مبتني و ساالر شايسته سازماني ايجاد، پيشرفته خانگي
 بـه  بايـد ، راسـتا  همين در. كرد ياد كارآفريني همچنين و آن موازين سازي پياده و اجرا و اسالمي
 صنعتي گروه. دكر اشاره صنعت اين در ملي برند ايجاد و خانگي لوازم توليد اوريفنّ سازي بومي

 و خـدماتي  ـ  بازرگـاني  شـركت  17، مترمربـع  هزار 450 مساحت با توليدي ةكارخان 8 با انتخاب
 كـه  آيد مي شمار به اسالمي ايران صنعتي بزرگ هاي قطب از خانگي لوازم قلم 250 از بيش ةعرض

ـ  و دانـش  سـازي  بـومي  با  در تحقيقـاتي  هـاي  مجتمـع  احـداث  و خـانگي  لـوازم  توليـد  اوريفنّ
 تـرين  پيشـرفته  و بزرگتـرين  رديـف  در را خـود  نام، غربي اروپاي همچنين و آسيا شرقي جنوب

  .است ساخته مطرح جهان خانگي لوازم توليدكنندگان
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