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   جنسيت و نفوذ اجتماعي

اين مقاله پژوهشي نشان مي دهد ،كه مردان در مقايسه با زنان از نفوذ و قدرت بيشتري برخوردارند 
زنان در مقايسه با مردان،طي . جنسيتي وابسته به چندين عامل تعديل كننده است ،هرچند تفاوت هاي

در حاليكه مزيت مردان . استفاده از اشكال برجسته ارتباطي ، نفوذ يا جذبه  بااليي را نمايان نمي سازند
از سوي ديگر زنان تمام بيشتري به . اشرات   و تحت كنترل در آوردن موقعيت هاي موجود است 

وه محور ي و اجراي فعاليت هاي گروهي نشان مي دهند مردان عمدتاً عالقه به استفاده از سبك گر
زنان طي رويارويي با محيط هاي گرم و صميمي ، شايستگي . هاي ايده اي ارتباطي  نشان مي دهند

  .هاي قانع كننده اي را از خود نمايان مي سازند

جتماعي به لحاظ تاريخي ، بر تفاوت هاي جنسيتي در بخش عمده تحقيقات مربوط به جنسيت و نفوذ ا
اثر گذاري و دامنه تاثيرات فكري زنان ومردان بر يكديگر ، تكيه دارد ؛ در واقع ريال تعداد قابل 

،  1986بيكر(توجهياز مطالعات در اين حوزه ،طي دوره هاي زماني مختلف ، به مرحله اجرا در آمد 
با اين همه ، توجه چنداني به تاثير جنسيت فرد بر توانايي  اثر ) . 1981؛ ايگلي و كارلي 1978ايگلي 

گذاري اش به سايرين ، يعني توانايي مديريت موثر در سازمان ها و دستيابي به دستاوردهاي شغلي و 
، رائو ،اسكميت و موري  1977، كانتر  1989درهر،دردتي ووايتالي .(نيز افزايش حقوق نشده است

رهاي موثر در تفاوت هاي جنسيتي ونفوذ اجتماعي مردان و زنان در موقعيت بررسي فاكتو)1995
كارشناسان در توصيف اين تفاوت هاي . هاي مختلف ،اطالعات ارزشمندي را آشكار مي سازد

در اكثر موقعيت ها زنان ، سطوح پايين تري . جنسيتي ، به روش هاي آماري معتبري متوسل مي شود 
. را در مقايسه با مردان بويژه در حوزه قضايي به خود اختصاص مي دهنداز موقعيت شغلي و قدرت 

تفاوت هاي جنسيتي نقش هاي متنوعي را در  زنان و مردان ، به دليل). ، ريج وي 1999كارلي (
نحوه رفتار آنها در . بر عهده مي گيرند... حوزه هاي داخلي ، نظارت ، مديريت ،وظايف شغلي و

 ) . اسكميت –ايگلي و جوانسن ( وابسته به ويژگي هاي ژنتيكي است شرايط مختلف ،تاحدودي 


