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نقشهایجنسيتیمردانهوزنانهدرگروهیازافرادطبيعیايرانی

برپايهدوسازهمتفاوت:

پرسشنامهنقشجنسيتیبمومقياسهاینقشجنسيتیمردانهوزنانهMMPI-2

() 2

دكتر كاوه علوی( ،)1دكتر اميرحسين جاللی ندوشن( ،)1دكتر مهرداد افتخار

چكيده
هدف :پژوهش حاضر با هدف تعيين نيش هام جنسيتي مردان و زنان ايراني برا اسرتداده از دو ابرزار مفتلرم و ميايسره بنهرا برا هرم انجرام شرد.
روش :تعداد  51مرد و  51زن ايراني طبيعي در يک مطالعه ميطعي -تقليلي شرکو کردند .بررسي نيشهام جنسيتي مردانه و زنانه برا اسرتداده
از ميياس نيش جنسيتي مردانه ( )GMو زنانه ( )GFاز  MMPI-2و پرسشنامه نيش جنسيتي بم ( )BSRIصورت گر و .تعيين نرو جنسريو برا
استداده از روش دونيمهسازم توسط ميانه انجام شد .يافتهها :بر اساس هنجار جمعيرو ايرانري مييراسهرام  GMو  85/1 ،GFدرصرد مرردان و
 33/1درصد زنان از نظر جنسيتي نامتمايز بودند و هيچکدام از ا راد بررسيشده دوجنسيتي (بندروژينوس) تليي نشدند .امرا برر اسراس پرسشرنامه
نيش جنسيتي بم 6/2 ،درصد مردان و  16/1درصد زنان دوجنسريتي بودنرد و  31/8درصرد مرردان و  36/6درصرد زنران نامتمرايز دلمرداد شردند.
ضريب همبسرتگي پيرسرون ميران نمرره مييراس  GMاز  MMPI-2و صردات مردانره از  6/836 BSRIو برين نمرره مييراس  GFاز  MMPI-2و
صدات زنانه در  6/825 BSRIبود (در هر دو مورد  .)p>6/661نتيجهگيری :دو پرسشنامه مورد اسرتداده همبسرتگي متوسرطي داشرتند .برهنظرر
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ميرسد اين دو پرسشنامه ابعاد متداوتي از نيشهام جنسيتي را اندازه ميگيرند ،اگرچه همپوشاني دابل توجهي نيز ميان بنها ديده ميشود.
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كليدواژه :نيش جنسيتي؛ پرسشنامه نيش جنسيتي بم؛ MMPI-2؛ مردانگي؛ زنانگي
]دريا و مياله1312/8/15 :؛ پذيرش مياله[1312/6/36 :


مقدمه
در هر رهنگي تمايز ميران مرردان و زنران يكري از اصرول
اوليه ساختاردهي جامعه اسو و الزم اسو تا پسران و دخترران
مهررارتهررام خرراس جنسرريو خررود را بررهدسررو بورنررد و
خودانگارهها 1و خصرالل شفصريتي 2خراس جنسريو خرود را
بن گونه که همان جامعه يا رهنگ خاس مردانه يا زنانه تليري
ميکند ،بياموزند ( .)1رايندم که طري بن يرک جامعره ا رراد
مذکر و مؤنث 3را مردانره يرا زنانره 8برار مريبورد ،تعيرين نرو

3

جنسيو 8نام دارد ( .)2نيش جنسيتي ،6بر اسراس نوشرته بيلري
( ،)1116شامل ر تارها ،نگرش ها و خصوصيات شفصي اسو
که در جامعه برام نيش اجتماعي مردان يا زنان مناسربترر يرا
معمررولتررر اسررو ( .)3برره ايررن ترتيررب ،ودترري مررردم را زنانرره
توصيم مي کنيم ،به اين معني اسو که برخي خصوصريات او
در جنسيو ميابل بيشتر ديرده مريشرود .بره بيران ديگرر ،نيرش
جنسيتي او بيشتر زنانه اسو تا مردانه .بره ايرن ترتيرب ،اگرچره

ارتباط دابل توجهي ميان جنس 5و نيش جنسريتي وجرود دارد،

__________________________________________________________________________________

( )1روانپزشک ،استاديار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -درماني ايرران .مرکرز تقيييرات بهداشرو روان ،دانشركده علروم ر ترارم و سرنمو روان  -انسرتيتو روانپزشركي تهرران.
( )2دانشيار دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي -درماني ايران .مرکز تقيييات بهداشو روان .تهران ،خيابان ستارخان ،خيابان نيايش ،خيابان شهيد منصرورم ،دانشركده علروم ر ترارم و
سنمو روان  -انستيتو روانپزشكي تهران .دورنگار( 621-66866562 :نويسنده مسئول) E-mail: mehrdad.eftekhar@gmail.com

2- personality attributes
4- masculine or feminine
6- gender role
8- sex

1- self-concepts
3- male and female
5- sex-typing
7- Bailey

نيشهام جنسيتي مردانه و زنانه در گروهي از ا راد طبيعي

جررنس را سررازهام زيسررتي و جنسرريو 1را سررازهام اجتمرراعي
ميدانيم ( )8و در نتيجه ،ارزيابي مجزايي برام بررسي ايرن دو
صدو الزم اسو.
8
3
2
در سال  ،1136ترمن و مايلز يک ميياس دودطبي بررام
سنجش مردانگي و زنرانگي )M-F( 8تردوين کردنرد ( .)8ايرن
ميياس شامل عناوين مفتلم و نشانگر تدراوتهرام چشرمگير
در جمعيو مورد مطالعه بود .پس از بن ميياسهام مردانگي-
زنررانگي ( )M-Fديگرررم ،ماننررد هرسررو رغبرروهررام شرريلي
اسرترانگ ،)6( )SVIB( 6مييراس  Mfدر پرسشرنامه شفصريتي
چندمرحلهام مينرهسروتا )3( )MMPI( 3و خرردهمييراس  Feاز
پرسشرنامه روانشررناختي کاليدرنيررا )5( )CPI( 5تهيره شررد .ايررن
ميياسها برهطرور معمرول شردت عنير مربروط بره جنسريو،
ترجيحهام شيلي ،خصوصيات شفصيتي ،سبکهام احساسي
و ترجيحهام جنسي را ميسنجند.
1
در اوايررل دهرره  1136مرريندم ،رررب دوبعرردم بررودن
مردانگي و زنانگي جام رهيا و دودطبري مردانگري -زنرانگي
( )M-Fرا گر و .بر اساس رضيه جديد ،مردانگري و زنرانگي
دو بعررد مجررزا هسررتند و معكرروس منطيرري يكررديگر بررهشررمار
نمرريبينررد ( .)1برره شرركل دررراردادم ،مردانگرري خصوصرريات
شفصرريتي ابررزارم يررا هد منررد( 16ماننررد اسررتينل ،رهبرررم،
برترمجويي ،اعتماد به ندس و داطعيو) و زنانگي خصوصيات
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شفصرريتي گويررايي و پرورانرردن( 11مثررل مهربرراني ،ترررحم و
دلسوزم ،منطدو ،مردمردارم و ارتبراط) را در برر مريگيررد
( .)16-18با اين نگاه ،پرسشنامههام متعددم تدوين شدند که
اين خصوصيات شفصيتي (ابزارم-گويايي) را مريسرنجيدند.
پرسشنامه نيش جنسريتي برم ( )18-13( )12BSRIو پرسشرنامه
خصررايل شفصرري )11 ،15( )PAQ( 13از شررناختهشرردهترررين
پرسشنامهها در اين مورد هستند.
اگرچرره پرسشررنامههررام رکرشررده کرره از مرردل دوبعرردم
مردانگي -زنانگي تبعيو مريکننرد ،هنروز هرم بره راوانري در
پژوهشها بهکار ميروند ،برخي بررسيها نشان دادهاند که در
اين سنجش ها بيشتر برترمجويي و پروراندن ارزيابي ميشوند
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و به بيان ديگر ،ايرن پرسشرنامههرا تنهرا مردانگري و زنرانگي را
انرردازه نمرريگيرنررد ( .)26 ،18نشرران داده شررده اسررو کرره دو
18
خصوصيو شفصيتي ابزارم و گويايي با پنج صدو برزر
همپوشاني دابل توجهي دارند (.)21 ،26
با توجه به اشكاالت و مقردوديو هرام يادشرده ،راهكرار
بازشناسرري جنسرريو )GD( 18طراحرري شررد ( .)26در راهكررار

بازشناسي جنسريو ،برا کمرک تقليرل ا ترادري 16و برر اسراس
رغبرروهررام مربرروط برره جنسرريو مرررد يررا زن ،13جنسرريو رررد
پيشبيني ميشود .تعدادم از مطالعات پايايي اين راهكار را در
هر دو جنسيو نشان دادهاند ( .)26بهعنوه ،بازشناسي جنسيو
از روم رغبرروهررا يررا گرررايشهررايي انجررام مرريشررود کرره از
خصوصرريات شفصرريتي ابررزارم و گويررايي مجررزا هسررتند.
اندازهگيرمهام مبتني بر رغبوها 15از پنج خصوصيو بزر
نيز مستيل هستند و اغلب ر تارهام مرتبط با جنسيو را بهتر از
خصوصيات شفصيتي ابزارم و گويايي پريشبينري مريکننرد.
بررسي هرا نشران داده اسرو بازشناسري جنسريو در ميايسره برا
خصوصيات شفصيتي ابزارم و گويايي ،ارتباط درومتررم برا
جهرروگيرررم جنسرري 11در مررردان و زنرران دارد .بازشناسرري
جنسرريو ،مردانگرري و زنررانگي را بررهصررورت رغبرروهررا و
ترجيحهام شيلي مرتبط با جنسيو ارزيابي ميکند و در وادر
صدتي اسو که بشكارا با بعد مردم -اشريا  26در تررجيحهرام
شيلي همبستگي دارد ( .)26به طور کلي ،زنران بره شريلهرايي
عندهمند هستند که با مردم سرر و کرار دارنرد (معلرم ،مشراور،
مدير و )...و مرردان بره مشراغلي گررايش دارنرد کره بره اشريا
1
مربوطند (مهندس ،کشاورز ،مكانيک و.)...
بسته به ابزار مورد استداده و تعاريدي کره بررام متييرهرام
مرتبط با جنسيو اراله ميشرود ،سرازههرام متدراوتي برگزيرده

ميشوند ( .)22-28بر اساس همين تداوت ديدگاهها ،بهتازگي
نشان داده شده اسو که زنان و مردان بيشتر از بنكره متدراوت
باشررند ،از نظررر روانشررناختي مشررابهند ( .)28از سرروم ديگررر،
عنرروان شررده اسررو کرره تمررايز خصوصرريات جنسرريتي و برخرري
سازههام مرتبط با بن ،مانند ترجيحهرام شريلي ،ميران زنران و
مردان در طول زمان تيييرر کررده اسرو ( .)23 ،26امرا در حرد
اطنعات نويسندگان ،در مورد ميزان تطاب نيشهام جنسيتي
بر اساس سازه هام مفتلم ،پژوهش مناسربي در زبران ارسري
_______________________________________
1- gender
2- Terman
3- Miles
4- bipolar
5- Male-Female
6- Strong Vocational Interest Blank
7- Minnesota Multiphasic Personality Inventory
8- California Psychological Inventory
9- two dimensional
10- instrumental or goal-directed
11- expressive or nurturing 12- Bem Sex Role Inventory
13- Personal Attributes Questionnaire
14- big five traits
15- Gender Diagnosticity
16- discriminant analyses
17- male or female
18- interest-based
19- sexual orientation
20- people-things

کاوه علوم و همكاران

در دسو نيسو .نظر به اهميو نيشهام جنسريتي در سرنمو
روان ،تطاب رواني -اجتماعي ،مناسربات اخندري و ر تارهرام
اجتمررراعي ،ماننرررد پرخاشرررگرم ( ،)25-31 ،22-28پرررژوهش
حاضر با هدف ميايسره نيرشهرام جنسريتي مردانره و زنانره برا
استداده از دو پرسشنامه مفتلم (نيش جنسريتي برم ( )BSRIو
مييرراسهررام نيررش جنسرريتي مردانرره و زنانرره از  )MMPI-2در
گروهي از مردان و زنان طبيعي ايراني انجام شد.
روش
پژوهش ميطعي -تقليلي حاضر در سال  1355انجام شرد.
بررا توجرره برره اينكرره يكرري از اهررداف مطالعرره حاضررر ،تعيررين
همبستگي نمرههام دو پرسشنامه بود ،برام تفمين حجم نمونه
الزم از رمول الچين )32( )1151( 1استداده شد:
که در بن:

با در نظر گر تن  α=6/68و  ،β=6/5بررام معنريدارشردن
ضريب همبستگي معادل  6/3ميان دو پرسشنامه ،به  58ندر نياز
اسو .چون تقليل برام مردان و زنان جداگانه انجام مريشرد،
اين تعداد به طور تيريبي دو برابر در نظر گر ته شد .در نتيجره،
در نهايو ،نمونه پژوهش شامل  51مررد و  51زن طبيعري برود.
اين ا راد به طور تصاد ي از ميان کارکنان انسرتيتو روانپزشركي
تهران و بيمارستان مجيبيان شرهر يرزد انتفراد شردند .ايرن دو
مرکز با توجه به امكان نمونه گيرم تصاد ي در بنها و پوشرش
مناسب نمونه ،بهسبب عدم تجرانس نمونرههرا ،انتفراد شردند.
معيار طبيعي بودن در پژوهش حاضر ،عدم تعارب با جنسريو
زيسررتي ا ررراد بررود .برررام سررنجش نيررشهررام جنسرريتي از دو
پرسشنامه استداده شد:
مقياس های نقش جنسيتی مردانهه )GM( 2و نقهش جنسهيتی

پرسشنامه نقش جنسيتی بم ( :)BSRIايرن پرسشرنامه ابتردا در
سررال  ،1131توسررط سرراندرا بررم طراحرري شررد ( .)18در ايررن
پرسشنامه مردانگري و زنرانگي از راه خصوصرياتي کره از نظرر
اجتماعي مطلود يا بهطور کليشهام 5مردانه يرا زنانره بودنرد و
توسط خود رد گزارش مي شدند ،سنجيده مريشرد .مدهرومي
که بم از تعيين نو جنسيو اراله ميکند ،انعطاف رد را بررام
دارا بودن يا بهره بردن از ارزشهام مثبو هر دو جنسيو نشان
ميدهد .در  66 BSRIصردو يرا عبرارت توصريدي بيران شرده
اسو .از اين  66صدو 26 ،مورد نوعاً مردانره 26 ،مرورد نوعراً
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زنانه و  26مورد خنثي هسرتند .مروارد خنثري ر ترار وابسرته بره
جنسيو نيستند .هر رد در برابر هر صدو يرا عبرارت بره خرود
نمررهام برين ( 1هرگررز يرا تيريبراً هرگررز درسرو نيسرو) تررا 3
(هميشه يا تيريباً هميشه درسو اسو) ميدهد .هر رد در ايرن
پرسشنامه دو نمره بهدسو مي بورد که يكي نمرره مردانگري و
ديگرم نمره زنانگي اسو .بر اساس اين نمررههرا ،هرر ررد دو
بعد مردانگي باال يا پايين و زنانگي باال يا پايين دارد .بر اسراس
توصيه بم ( ،)1151برام تيسيمبندم هر ميياس از روش تيسيم
بر اساس ميانه 1استداده ميشرود ( .)13 ،2يعنري در هرکردام از
ابعاد دوگانه ابتدا ميانه مقاسبه ميشود .نمرههام براالم ميانره،
مردانگي يا زنانگي باال و نمررههرام پرايين ميانره ،مردانگري يرا
زنانگي پايين در نظر گر ته ميشود .برام مقاسبه نمره هر بعد
ابتدا نمرههرام  26صردو يرا عبرارت مررتبط برا بن بعرد جمر
ميشود ،سپس بن نمره به  26تيسيم ميشرود .بنرابراين در هرر
_______________________________________
2- Gender-Masculine
4- Peterson
6- Cronbach’s α
8- stereotypic

1- Lachin
3- Gender-Feminine
5- Dahlstrom
7- test-retest reliability
9- median splitting

123
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 ،MMPI-2توسررط پترسررون 8و دالسررتروم )1112( 8تعريررم و
نمرهگذارم شدهانرد ( .)33در ايرن دو مييراس ،يرط عبراراتي
انتفاد شدند که دسو کرم  %36ا رراد متعلر بره يكري از دو
جنسيو بنها را تأييد ميکردند و ميان دو جنسيو ،دسو کرم
 %16تداوت در ميزان تأييد وجود داشو .راوانيهرام مربروط
به تأييد اين عبارات از روم پاسخهام کساني برهدسرو بمرده
بود که در هنجاريابي مجدد  MMPI-2شررکو کررده بودنرد.

استداده نشده اسو.

1
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زنانه )GF( 3از  :MMPI-2اين دو ميياس از ميان گويههام اصرلي

مييرراس  GMدارام  83گويرره و مييرراس  GFدارام  86گويرره
اسو .تنها  1گويه از ميياس  GMو  16گويه از ميياس  GFدر
ميياس پنجم باليني در  MMPI-2يا ميياس مردانگري-زنرانگي
( )Mfنيز وجود دارد .ثبرات درونري بره شريوه ضرريب بلدرام
کرونباخ 6در مرورد مييراس  ،GMدر نمونره مرورد بررسري در
هنجاريرابي  ،MMPI-2بررام مرردان  6/63و بررام زنرران 6/38
بود .برام ميياس  ،GFاين ضريب هم در مورد مردان و هم در
مورد زنران  6/83برهدسرو بمرد .در نمونره رکرشرده ،ضرريب
پايايي بازبزمايي 3ميياس  GMبرام مردان  6/33و بررام زنران
 6/51و در مورد ميياس  GFبهترتيب 6/56 ،و  6/35برود (،33
 .)38پرريش از ايررن ،از  GMو  GFدر پررژوهشهررام ايرانرري

نيشهام جنسيتي مردانه و زنانه در گروهي از ا راد طبيعي
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ميياس مردانگي  6/35و برام ميياس زنانگي  6/56مقاسبه شد
(.)36
برررام تكميررل پرسشررنامههررا ،ا ررراد در مقيطرري برام و در
حضررور يكرري از همكرراران پررژوهش ،پرسشررنامه را تكميررل
ميکردند .به بنها توضيح داده شد که در تكميل پرسشرنامههرا
مفتارند و نتايج اندرادم پرسشنامههرا مقرمانره برادي مريمانرد.
تمام ا راد رضايو کتبري و بزادانره خرود را بررام شررکو در
مطالعه اعنم کردند .تنش شد ترا تمرام پرسشرنامههرا برهطرور
کامل تكميل شوند .مقدوديو زماني برام تكميل پرسشنامهها
در نظر گر ته نشد.

بزردگي ،حساس ،خوشباور و استداده نكردن از لقن تند .در
 26صدو خنثي ،در  3مورد اختنف بمارم ميان زنان و مردان
طبيعي ديده شد .در چهار مورد (غيردابرل پريشبينري ،مرمروز،
بيعرضه و نامنظم) مردان نمره باالترم به خرود داده بودنرد و
در سه مورد (مودر ،دوستانه و سازگار) نمره زنان بيشتر بود .به
اين ترتيب ،در ويرايش جديد پرسشنامه  13صدو مردانه و 13
1
صدو زنانه بادي ماند.
برام تعيين نو جنسيو از ميانه نمرهها استداده شرد .در مرورد
نيشهام جنسيتي مردانه ،ميانه نمرههرام مييراس  GMاز MMPI-2
و صدات مردانه  BSRIدر مردان و در مرورد نيرشهرام جنسريتي

دادهها ابتدا برا اسرتداده از دسرتورالعمل اصرلي پرسشرنامههرا
2
تقليل شدند .سپس بر اساس دادههرام برهدسروبمرده ،هنجرار
متناسب برام جمعيو ايراني مقاسبه شد .در مرورد مييراسهرام
 GMو  GFاز  ،MMPI-2ابترردا توزي ر راوانرري گويررههررا ميرران
مردان و زنان ميايسه شرد .سرپس گويرههرايي در تقليرل هنجرار
ايراني استداده شد که در بنها توزي راواني پاسخهام مرردان و
زنان تداوت بمارم معنيدارم ( )p>6/68داشو .تقليل بمرارم
نشان داد در مورد  86گويه ،اختنف بمارم ميان زنان و مرردان
وجود نداشو .اين  86مورد ،شرامل  83درصرد گويرههرام ررم
کامل  13گويرهام مييراسهرام  GMو  GFاز پرسشرنامه اصرلي
 MMPI-2بود ( 26گويه از مييراس  GMو  26گويره از مييراس

زنانرره ،ميانرره نمرررههررام مييرراس  GFاز  MMPI-2و صرردات زنانرره
 BSRIدر زنرران مررنن درررار داده شررد .ا ررراد برره ايررن صررورت
طبيهبندم شدند :دوجنسيتي :نمره مردانگي براالتر از ميانره نمررات
مردان در هر يک از ميياسهام مردانگي و نمره زنرانگي براالتر از
ميانه نمرات زنان در هر يک از ميياسهام زنرانگي؛ نوعراً مردانره:
نمررره مردانگرري برراالتر از ميانرره نمرررات مررردان در هررر يررک از
ميياسهام مردانگي و نمره زنانگي پايينترر از ميانره نمررات زنران
در هر يرک از مييراسهرام زنرانگي؛ نوعراً زنانره :نمرره مردانگري
پايينتر از ميانه نمرات مردان در هر يک از ميياسهام مردانگي و
نمره زنانگي باالتر از ميانه نمرات زنان در هر يرک از مييراسهرام
زنانگي؛ نامتمايز :نمره مردانگي پايينتر از ميانره نمررات مرردان در

رم کامل  13گويهام ميياسهام GM

هر يک از ميياسهام مردانگي و نمرره زنرانگي پرايينترر از ميانره
نمرات زنان در هر يک از ميياسهام زنانگي.
دادهها با کمک نرما زار  3SPSS-14تقليرل شردند .بررام
ميايسه نمونهها بين دو گروه از بزمونهام  tمستيل و مجرذور
خي استداده شد .همبستگي يا ته هام حاصل از دو پرسشنامه با
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بعد نمرهام بين  1تا  3بهدسو ميبيد .بهطور سرنتي ميانره 8/1
برام هر بعد در نظر گر تره مريشرود و ا رراد بره ايرن صرورت
طبيه بندم مري شروند« :دوجنسريتي :»1نمرره مردانگري >  8/1و
نمره زنرانگي > 8/1؛ «نوعراً مردانره» :نمرره مردانگري >  8/1و
نمره زنانگي < 8/1؛ «نوعاً زنانه» :نمره مردانگي <  8/1و نمرره
زنررانگي >  8/1و «نامتمررايز» :نمررره مردانگرري <  8/1و نمررره
زنانگي <  .8/1روايي و پايايي  BSRIبارهرا مطلرود گرزارش
شده اسو ( .)38ضريب بلدام کرونباخ برام ميياس مردانگي
 6/56و برام ميياس زنانگي  6/52و پايايي بازبزمايي برام هر
يک از دو ميياس مردانگي و زنانگي  6/16بهدسو بمده اسو
( .)18در يک پرژوهش ديگرر ضرريب بلدرام کرونبراخ بررام

ميايسه بمارم اين راوانيها بين زنان و مرردان طبيعري صرورت
گر و.
در پرسشررنامه اصررلي  BSRIنيررز  66صرردو بررسرري شررده
اسو .ميايسه مردان و زنان نشان داد از برين  26صردو مردانره
پرسشنامه اصلي ،در  1مورد اختنف بمارم ميان مردان و زنان
طبيعي وجود داشو و مردان نمره باالترم به خود داده بودنرد:
د ررا کررردن از باورهررام خررود ،نيرومنررد ،جراتمنررد ،دارام
شفصرريو درروم ،مردانرره ،تمايررل برره شررهادت دادن ،تررکرو،
ردابوجو و جاهطلب .از  26صدو زنانه هم در  16مورد زنران
بهطور معنيدارم نمره باالترم بره خرود داده بودنرد :باعاطدره،
صادق ،زنانه ،دلسروز ،درنکننرده ،دلرحرم ،در صردد ر ر

 .)GFاز سوم ديگر ،در
و  GFاوليه ،هريچ گويرهام در دو مييراس مشرترن نبرود ،ولري
بررخنف بن ،در مييرراس  83گويررهام جديررد 21 ،گويرره (88/3
درصد) ميان دو ميياس مشترن بود .طبيهبندم جديد گويههرا،
با توجه به درصد راواني پاسخهام مثبو و مندي به هر گويره و

_______________________________________

1- androgynous
2- norm
3- Statistical Package for the Social Science-version 14

کاوه علوم و همكاران

استداده از ضريب همبستگي پيرسون و توا بين دو پرسشنامه
با استداده از بماره کاپا گزارش شد .ضرايب بلدرام کرونبراخ
برام هر پرسشنامه مقاسبه شد .خطرام نرو اول  6/68در نظرر
گر ته شد.

 38بود .در ميياس هام جديد ،ميانه نمره مييراس مردانگري در
مردان 25 ،و ميانه ميياس زنانگي در زنران 31 ،برهدسرو بمرد.
جدول  2طبيهبندم نو جنسيو ا راد را برر ايرن اسراس نشران
ميدهد.
برام ميايسه نمره ا راد در ميياس هام جديد و اصلي GM
و  GFضررريب همبسررتگي پيرسررون بررهکررار ر ررو؛ ضررريب
همبستگي ميان نمره مردانگي ( )GMدو نسفه در مردان ،زنان
و مجمو دو گروه بهترتيرب  6/311 ،6/312و ( 6/583در هرر
سه مورد )p>6/661 ،بود .اين ضريب ميان نمره زنانگي ()GF
دو نسفه در مردان ،زنان و مجمو دو گروه بهترتيرب ،6/531
 6/351و ( 6/523در هر سره مرورد  )p>6/661برهدسرو بمرد.

ميياسهام  GMو  GFاز پرسشنامه MMPI-2

همچنين ضرريب همبسرتگي پيرسرون ميران نمرره مييراسهرام
مردانگرري و زنررانگي مررردان در دو نسررفه اصررلي و جديررد،
به ترتيب  -6/865و ( -6/511در هر دو مورد  )p>6/661و در
مررورد زنرران در دو نسررفه اصررلي و جديررد ،بررهترتيررب -6/268
( )p=6/688و  )p>6/661( -6/532و در مورد کل ا راد نمونه
در نسفه اصلي  -6/882و در نسفه جديد ( -6/133در هر دو
مورد  )p>6/661بود.

يافتهها

ميانگين (±انقراف معيرار) سرن مرردان و زنران بره ترتيرب
 36/5±6/1و  36/8±1/1سررال بررود (t=6/213؛  .)p=6/521در
مررردان 15 ،ندررر ( 22/8درصررد) و در زنرران 11 ،ندررر (12/8
درصد) تقصينت زيرديپلم داشرتند و سرطح تقصرينت بييره
ديپلم يا باالتر بود (2=3/685؛ .)p=6/651
ميررانگين نمررره دو مييرراس  GMو  GFيررک بررار بررر مبنررام
نسفه اصلي  13گويهام و يک بار بر اساس نسرفه جديرد 83
گويهام مقاسبه شد (جدول .)1
برام تعيين نو جنسيو ا راد بر اساس ميياسهرام  GMو
 GFاز ميانره اسرتداده شررد؛ ميانره نمررره مرردان در مييرراس GM
نسفه اصلي 36 ،و ميانه نمره زنان در ميياس  GFنسفه اصلي،
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جدول  -1بررسی توصيفی نمره مردانگهی (مقيهاس  )GMو زنهانگی (مقيهاس  )GFاز پرسشهنامه  MMPI-2در دو نسهخه اصهلی
( 33گويهای) و جديد ( 33گويهای)
ميياس GM

ميانگين (انقراف معيار)
نسفه اصلي

نسفه جديد

ميياس GF

اصله اطمينان %18
برام ميانگين

ميانگين (انقراف معيار)

اصله اطمينان %18
برام ميانگين

مردان

)8/5( 36/1

 21/6تا 32/2

)6/3( 26/5

 28/8تا 25/1

زنان

)6/2( 22/1

 21/6تا 28/2

)3/8( 38/3

 33/6تا 38/6

مردان

)8/8( 25/6

 23/1تا 21/6

)8/3( 11/1

 13/1تا 26/3

زنان

)8/2( 16/1

 16/6تا 13/5

)3/3( 36/1

 36/2تا 31/6

جدول  -2تعيين نوع جنسيت (طبقهبندی به چهار دسته مردانه ،زنانه ،دوجنسيتی و نامتمايز) بر اسهاس

زنان

)31/3( 38

)83/2( 82

)8/6( 3

)8/6( 8

مردان

)85/1( 31

-

)81/1( 82

-

زنان

)33/1( 33

)62/1( 86

-

-
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نسفه جديد

مردان

)21/6( 28

)1/1( 5

)85/6( 83

)2/8( 2

سال بيستم /شمار ه  /2تابستان 1313

نسفه اصلي

نامتمايز

زنانه

مردانه

دوجنسيتي
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مقياسهای اصلی و جديد  GMو  GFاز پرسشنامه  MMPI-2بر پايه فراوانی (و درصد فراوانی)

نيشهام جنسيتي مردانه و زنانه در گروهي از ا راد طبيعي

پرسشنامه نيش جنسيتي بم

نيش جنسيتي مردانه  6/518و در نيرش جنسريتي زنانره 6/161

ميرانگين نمررره زنانره و مردانرره  BSRIبرر اسرراس دو نسررفه

بود (در هر دو مورد  .)p>6/661ضرايب همبستگي يادشده در

اصلي ( 26صدو برام هر نيش جنسيتي) و جديد ( 13صردو

گررروه مررردان بررهترتيررب  6/568و  ،6/128و در گررروه زنرران

برام هر نيش جنسيتي) در جدول  3بمده اسو.

بهترتيب  6/581و  6/565بود (در تمام موارد.)p>6/661 ،

ب ررام تعيررين نررو جنسرريو از نمررره ميانرره اسررتداده شررد؛ در

ميان نمره نيش هام جنسيتي مردانه و زنانه در نسفه اصلي

پرسشنامه اصلي ميانه نمره مردان در مورد نيش جنسريتي مردانره

پرسشنامه رابطه بمارم وجود نداشو (r=-6/661؛ .)p=6/328

 8/66و ميانه نمره زنان در مورد نيش جنسريتي زنانره  8/16برود.

اين ضريب در مورد پرسشنامه جديرد معنريدار ،ولري ضرعيم

در پرسشنامه جديد ،ميانه نمرره مرردان در مرورد نيرش جنسريتي

بود (r=-6/165؛  .)p=6/618در گروه مردان طبيعي دو ضريب

مردانه  8/86و ميانه نمره زنان در مورد نيش جنسيتي زنانره 8/61

همبسرررتگي يادشرررده برررهترتيرررب  )p=6/825( 6/631و 6/688

بود (جدول  .)4ميان طبيهبندمهام اصلي و جديد  BSRIتطاب

( )p=6/618و در گرررروه زنررران طبيعررري برررهترتيرررب 6/655

بمررارم متوسررطي وجررود داشررو (بمرراره کاپررا=6/866؛ خطررام

( )p=6/816و  )p=6/831( 6/653بود.

معيررار=6/688؛  .)p>6/661همچنررين طبيرره ا ررراد در  133مررورد
ميايسه ميياسهام مردانگي و زنانگي در  MMPI-2با BSRI

( 63/6درصد) بر اساس دو نسفه پرسشنامه مشابه بود.
همبستگي نمره ا راد در ميياسهام جديد و اصرلي BSRI

ددرتمند بود .ضريب همبستگي پيرسون ميان نمره دو نسفه در

ثبات داخلي دو نسفه هر يک از دو پرسشنامه ،به تدكيک

جنسيو ،در جدول  3بمده اسو.

جدول  -3بررسی توصيفی نمره زنانه و مردانه در پرسشنامه نقشهای جنسيتی بم ( )BSRIدر دو نسخه اصلی و جديد

126

ميانگين±انقراف معيار

اصله اطمينان  %18برام ميانگين

مردان

8/3±6/1

 8/81تا 8/51

زنان

8/2±1/6

 8/62تا 8/88

مردان

8/8±6/1

 8/33تا 8/31

زنان

8/6±6/3

 8/53تا 8/13

مردان

8/8±6/5

 8/36تا 8/31

زنان

3/3±6/3

 3/88تا 3/53

مردان

8/1±6/5

 8/63تا 8/63

زنان

8/3±6/5

 8/85تا 8/52

126

پرسشنامه اصلي

نيش جنسيتي مردانه

نيش جنسيتي زنانه

پرسشنامه جديد

نيش جنسيتي مردانه

نيش جنسيتي زنانه

جدول  -4تعيين نوع جنسيت (طبقهبندی به چهار دسته مردانه ،زنانه ،دوجنسيتی و نامتمايز) بر اسهاس
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مقياس اصلی و جديد  BSRIبر پايه فراوانی (و درصد فراوانی)

پرسشنامه اصلي

پرسشنامه جديد

نامتمايز

زنانه

مردانه

دوجنسيتي

مردان

)38/5( 25

)1/1( 5

)86/3( 33

)13/6( 11

زنان

)32/6( 21

)32/6( 21

)18/6( 13

)26/2( 15

مردان

)31/8( 32

)6/2( 8

)85/1( 31

)6/2( 8

زنان

)36/6( 32

)32/6( 21

)8/6( 8

)16/1( 1

کاوه علوم و همكاران

مردان  )p>6/661( 6/835و در زنران  )p=6/665( 6/118برود.
در نسفه هام جديد ،ضريب همبستگي دو نمره در کرل ا رراد
 6/825و در مردان  6/831برود (هرر دو مرورد )p>6/661 ،امرا
اين ضريب در زنان معنيدار نشد (r=6/388؛ .)p=6/611
ميايسه دو پرسشنامه از نظر طبيهبندم توا يي ا راد به چهار
گروه زنانه ،مردانه ،نامتمايز و دوجنسيتي در مورد نسخ اصرلي
نشرران داد تنهررا در  11ندررر ( 83/8درصررد) هررر دو طبيررهبنرردم
يكسان بود (ضريب کاپرا=6/261؛ خطرام اسرتاندارد=6/688؛
 .)p>6/661توا خام دو پرسشنامه ،در مورد نسخ جديد ،تنها
اندکي بيشتر بود؛ انطباق هر دو طبيهبندم در  162مورد (85/5
درصد) .بماره کاپا در اين مورد مقاسبه نشد (جدول .)6

ضريب همبستگي پيرسون ميان مييراس  GMاز پرسشرنامه
 MMPI-2و نمره نيش جنسيتي مردانه در  BSRIدر نسفههام
اصلي معنيدار و متوسط بود؛ اين ضريب در مردان  ،6/838در
زنرران  6/863و در کررل ا ررراد  6/882بررود (در هررر سرره مررورد،
 .)p>6/661در ميايسه دو نسفه جديد نيز ضرريب همبسرتگي
يادشده در کل ا راد  6/836بود ( ،)p>6/661اما در مورد زنان
به  )p=6/662( 6/321کاهش يا و و در مورد مردان معنريدار
نبود (r=6/153؛ .)p=6/163
در نسخ اصلي دو پرسشرنامه ،ضرريب همبسرتگي پيرسرون
ميرران نمررره مييرراس  GFاز پرسشررنامه  MMPI-2و نمررره نيررش
جنسيتي زنانه در  BSRIدر کرل ا رراد  ،)p>6/661( 6/811در

جدول  -3ثبات داخلی مقياسهای  MGو  MFاز  MMPI-2و پرسشنامه نقش جنسيتی بم ()BSRI

پرسشنامه نيش جنسيتي بم

پرسشنامه MMPI-2

پرسشنامه اصلي
پرسشنامه جديد

ضريب
بلدام کرونباخ

ضريب
اسپيرمن -براون

ضريب
بلدام کرونباخ

ضريب
اسپيرمن -براون

نيش جنسيتي
مردانه

مردان
زنان
کل ا راد
مردان
زنان
کل ا راد

6/333
6/383
6/518
6/332
6/382
6/356

6/866
6/818
6/361
6/516
6/338
6/513

6/531
6/166
6/553
6/532
6/531
6/583

6/388
6/533
6/522
6/531
6/581
6/561

نيش جنسيتي
مردانه

مردان
زنان
کل ا راد
مردان
زنان
کل ا راد

6/833
6/888
6/531
6/611
6/381
6/518

6/383
6/816
6/361
6/838
6/618
6/386

6/311
6/838
6/313
6/862
6/333
6/868

6/515
6/586
6/586
6/386
6/535
6/528

نيش جنسيتي
زنانه

نيش جنسيتي
زنانه
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جدول  -6مقايسه فراوانی (و درصد فراوانی) طبقه بندی افهراد بهه چههار دسهته مردانهه ،زنانهه ،دوجنسهيتی و
نامتمايز ،بر اساس نمره مقياسهای  GMو  GFاز پرسشنامه  MMPIو نقشههای جنسهيتی مردانهه و زنانهه بهر
اساس پرسشنامه نقش جنسيتی بم ( )BSRIدر دو نسخه اصلی و جديد

الم .پرسشنامههام اصلي
BSRI

BSRI

GM/GF

نامتمايز
زنانه
مردانه
دوجنسيتي

نامتمايز

زنانه

مردانه

دوجنسيتي

)18/5( 33
)16/8( 22
)16/6( 21
-

)12/1( 23
)18/8( 36
-

)5/1( 13
)1/8( 3
)15/3( 31
-

)2/8( 8
)8/3( 1
)1/8( 3
-

Vol. 12 / No. 3/ Fall. 2006

د .پرسشنامههام جديد
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GM/GF

)13/1( 21
)5/1( 13
)6/2( 13
)1/6( 2

)3/3( 16
)11/8( 28
)1/8( 3
)1/8( 3

)3/2( 18
)2/1( 6
)22/6( 86
)1/6( 2

)8/5( 16
)8/3( 12
)8/3( 11
-
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نامتمايز
زنانه
مردانه
دوجنسيتي

نامتمايز

زنانه

مردانه

دوجنسيتي

نيشهام جنسيتي مردانه و زنانه در گروهي از ا راد طبيعي
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اسو .پترسون و دالستروم اميدوار بودنرد برا تدسرير تلدييري دو
مييررراس  GMو  GFاز پرسشرررنامه اصرررلي  MMPI-2بتواننرررد
شاخص هام مستيل و ترکدطبري مردانگري ( )GMو زنرانگي
( )GFرا تدوين کنند و بر اساس برا راشتگي ايرن دو مييراس،
ا راد را به مردانه ( GMبلند GF ،کوتراه) ،زنانره ( GMکوتراه،
 GFبلند) ،دوجنسيتي ( GMبلنرد GF ،بلنرد) و نامتمرايز (GM
کوتاه GF ،کوتاه) طبيه بندم کردنرد ( .)33بنهرا نشران دادنرد
ميياس  GMدر مردان با اعتماد به ندس باال ،پشرتكار و عنير
3
گسترده و نيز با يدان ترسها يرا احسراسهرام خرودمرجعي
ارتباط داشو .اين ميياس در زنان نيز با اعتمراد بره ندرس براال،

به همان اندازه ،همبستگي مندي دارد ( .)35بنها همچنين نشران
دادند ميياس  GFبا هيچيک از شراخصهرام عرزت ندرس يرا
بسيب شناختي رواني همبستگي نردارد .بنرابراين ممكرن اسرو
اين ميياسها ويژگي هرايي غيرر از مردانگري و زنرانگي را نيرز
اندازه بگيرند.
5
3
دانورث و اندرسون گرزارش کردنرد مييراس  GMبرا
بهداشو رواني خود همبستگي دارد ( .)31به طور کلي ،نمره
دانشجويان مرد و زن ،در دورههرام پرس از ليسرانس ،در ايرن
ميياس  86يا براالتر برود .از سروم ديگرر ،نمررههرام ا رراد در
ميياس  GFبسيار گوناگون بود .بنها پيشنهاد کردند ترا زمراني

همراه با صدادو ،تمايل به تجارد جديد و يردان نگرانري يرا
احساس هام خودمرجعي مرتبط بود .ميياس  GFدر مرردان برا
شديداً مذهبي بودن ،8پرهيز از دشنام دادن يا ندرين کردن و با
تذکر دادن زياد اشتباه ديگران ارتباط داشرو .ايرن مييراس در
مردان با رياسو طلبي و اشكال در کنترل خشم نيز مرتبط برود.
ارتباط ميياس  GFدر زنان با شرديداً مرذهبي برودن و مصررف
مواد غيرمجاز نيز نشان داده شد.
بررسي مقتوام گويههام ميياس  GMنشان مريدهرد کره
اين گويهها بهطور عمده به موضوعاتي ماننرد انكرار تررسهرا،
اضطراد ها و نشرانه هرام جسرماني مربوطنرد .برخري ديگرر از
گويههام اين ميياس به عنده به عاليوهام کليشهام مردانره،

که پژوهش هام بيشترم درباره اين دو ميياس انجام شود ،بهتر
اسررو مييرراس  GMشاخصرري کلرري از سررنمو روان در نظررر
1
گر ته شده ،در تدسير ميياس  GFاحتياط شود.
در ميياسهام  GMو  GFاصلي ،بهترتيب  83و  86گويره
وجود دارد که هيچ گونه هم پوشاني با هم ندارند .اما مقتروام
گويهها نشان ميدهد اين موضو دراطعي نيسرو .بررام مثرال،
گويه  33پرسشنامه ( MMPI-2وادعاً اعتماد به ندس نردارم) در
ميياس  GMو گويه  231پرسشرنامه ( MMPI-2کرامنً اعتمراد
به ندس دارم) در ميياس  GFدرار ميگيرد .بره بيران ديگرر ،برا
وجود اين ادعا که ميياسهام زنانگي و مردانگي بهطور کامل
مستيل از هم طراحي شده اند ،داشتن اعتماد به ندرس خصرلتي

مانند خواندن داستان هام ماجراجويانه و انكار عنده به مشاغل
کليشهام زنانره ،مثرل پرسرتارم و کتابردارم ،اختصراس دارد.
ساير مواد ميياس  GMموضوعاتي مانند انكار احساساتي بودن
شديد و نشان دادن خود بهعنوان ردم مستيل ،دراط و دارام
اعتماد به ندس باال را مطرح ميسازند .در ميابل ،تعداد زيرادم
از گويررههررام مييرراس  GFانكررار اعمررال غيراجتمرراعي يررا

مردانه و نداشتن بن خصرلتي زنانره دانسرته شرده اسرو .نمونره
ديگر گويه هام متيابل ،گويه  838پرسشنامه ( MMPI-2گويه
 56پرسشنامه ارالهشده به بزمودنيها) اسو که بهطور مسرتييم
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بحث
سررازه هررام مرررتبط بررا نيررش و هويررو جنسرريتي نرراهمگون
هستند .در يكي از جام ترين ديدگاهها ،تمرايز جنسريوهرا در
دو بعد مجزام نگررش بره ديگرران يرا سرنجههرام نگرشري 1و
تعيين جنسيو خود يا سنجههام شفصري 2صرورت مريگيررد
که هر کدام حوزه هام متعددم ،مانند ترجيح شيلي ،عاليوها
و صرررردات را در بررررر دارد ( .)33در نتيجرررره روايرررري سررررازه
پرسشنامههام نيشهام جنسيتي يا طرحوارههام مرتبط برا بن
مورد منادشه اسو .اگرچه دو پرسشنامه مرورد اسرتداده در ايرن
مطالعه از جمله ابزارهام رايج اندازهگيرم نيشهرام جنسريتي
هستند ،انتيادهايي به هر يرک از ايرن دو پرسشرنامه وارد شرده

ضداجتماعي ،ماننرد مشركل داشرتن برا درانون يرا در مدرسره و
اسررتداده مدرررط از الكررل را نشرران مرريدهنررد .برخرري از ديگررر
گويههام اين ميياس درباره عندره بره عاليروهرام کليشرهام
زنانرره ،ماننررد بشررپزم و پرررورش گيرراه ،و برريعندگرري برره
عاليرروهررام کليشررهام مردانرره ،مثررل مطالعرره مجررنت نرري و
شرکو در مسابيات اتومبيل راني ،هسرتند .چنرد گويره نيرز بره
پذيرش حساسيو ا راطي مربوطنرد و تعردادم نيرز بيرانکننرده
همانندسازم اوليه با شفصيو هام زن و خشنودم از زن بودن
هستند.
6
8
جنترررم و مررهيررر دريا تنررد مييرراس  GMبررا عررزت ندررس
همبستگي مثبو و باال و با شاخصهام بسيبشناختي روانري،

_______________________________________
2- personal measures
4- religiosity
6- Meyer
8- Anderson

1- attitude measures
3- self-reference
5- Gentry
7- Duckworth

کاوه علوم و همكاران

جنس را از شرايط انتفاد گويهها ميدانستند ( .)33معيار اوليه
ورود گويهها به ميياسها در مورد ميياسهام اصلي ،راوانري
دسو کم  36درصد در يكي از دو پاسخ بود ،که در پرژوهش
حاضر به  86درصد کاهش يا و و اين کمي سرهلترر برهنظرر
ميرسيد .اما معيار دوم (تداوت  16درصد و  18درصد) نشران
مي دهد در مرحله بعد ،در پژوهش حاضرر ،مقا ظرهکارانرهترر

برخي پژوهشگران بر اين باورند که اين ميياس تنها جنبرههرام
مثبو و مطلود خصوصيات جنسريتي را در نظرر گر تره اسرو
( .)86برره برراور بنهررا ،برررام بزمررون ايررن رضرريه کرره «ترکيررب
خصوصررريات مردانررره و زنانررره پررريشبينررريکننرررده سرررنمو
روان شناختي ا راد اسو» ،الزم اسو تا ميياسهام مربروط بره
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اسو که همه بنها در ميياس  GMگنجانده شدهاند.
در ميياسهام جديد ،در کل  83گويه وجرود دارد .يعنري
 83درصد گويهها ( 86گويه) ،بهدليل اينكه ميان زنان و مردان
نمونرره تدرراوت بمررارم نداشررتند ،کنررار گذاشررته شرردند .شررايد
نفستين توجيهي که رهن برسد ،تداوت در الگوهام کليشهام
ر تار ،نگرش و عملكرد مردانه و زنانه در جامعره بمريكرايي و
ايراني باشد .اين تداوت ها را مي توان نتيجه مقردوديو تعرداد
نمونه نيرز دانسرو .اگرچره برا تعرداد نمونره شررکوکننرده در
پژوهش حاضر ،اختنف بيش از  18درصد بين پاسخها از نظر
بمارم معنيدار ميشد که برهطرور منطيري دابرل دبرول اسرو.
پترسون و دالستروم اختنف دسو کم  16درصد در ا رراد دو

ميياس هام اصلي ،گروه هام گويهها بهطور کامل تييير کررده
بود.
طبيهبندم ا راد در چهار گروه مردانه ،زنانه ،دوجنسريتي و
نامتمايز بين دو شكل پرسشنامه چندان هماهنگ نبود و تنها در
کمتر از دو سوم ا راد طبيرهبنردم مشرابهي وجرود داشرو کره
مي توان عمده دليل تداوت را به تييير در ترکيببندم گويههرا
و نيز تداوت هام وادعي جامعه بمريكايي و ايرانري نسربو داد.
طبيعي اسو ودتي صدتي در جامعه بمريكرا برهطرور کليشرهام
مربوط به يک جنسيو دانسته شود ،اما در جامعه ديگرر چنرين
نباشد ،طبيهبندم ا راد بر اساس اين صدو يكسان نفواهد بود.
از سوم ديگر BSRI ،نيز با انتيادهايي همرراه بروده اسرو.

_______________________________________
2- somatoform

1- psychosomatic
3- somatic

121
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اين نمرهها چندان مستيل از هم نيستند.
گويه هام اين دو ميياس جنبههام متداوتي از خصوصيات
ررردم را در بررر مرريگيرن رد ،ماننررد ترررسهررا و اضررطرادهررا،
خصوصيات روان تني 1و جسمانيشكل ،2ترجيحهام شريلي و
تدريقي و مانند اينها .ولي گويهها برين دو مييراس  GMو GF
توزي متناسبي ندارند .بررام مثرال در  1گويره از مييراسهرام
کامررل موضرروعاتي ماننررد نشررانههررام جسررماني ،3روانتنرري و
جسماني شكل مطررح شرده اسرو .از ايرن تعرداد 3 ،گويره در
ميياس مردانه و  2گويه در ميياس زنانه گنجانرده شرده اسرو.
همچنين  16گويه به بررسي تررسهرا و اضرطرادهرا پرداختره

نيز همين طور بود و اين ضريب از  -6/882به  -6/133ا زايش
يا و .يكري از داليرل عمرده ا رزايش دابرل توجره در ضرريب
همبستگي ميران نمررههرام  GMو  GFا رراد نمونره ،مشرترن
بودن  21گويره از  83گويره ( 88/3درصرد گويرههرا) برين دو
1
ميياس بود.
از سوم ديگر ،ميان نمرههرام اصرلي و جديرد دو مييراس
 GMو  GFهمبستگي ددرتمندم ديده شد .ضريب همبسرتگي
پيرسون در هر دو مورد براالتر از  6/5برود کره نشران مريدهرد
ميياس هام جديد و اصرلي هرمراسرتا هسرتند و احتمراالً سرازه
مشررترکي را انرردازه مرريگيرنررد .تنهررا در  8مررورد از  13گويرره
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دو خصلو کليشهام مردانه و زنانه را روبهروم هرم دررار داده
اسو (داستان هام ماجراجويانه را بيشتر از داستانهرام عشريي
دوسررو دارم) .گويررههررام  38و  86پرسشررنامه ارالررهشررده برره
بزمودنيها نيز چنين هستند« :اگر خبرنگار بودم ،خيلي دوسو
داشتم اخبار مربوط بره تئراتر را گرزارش کرنم» (« / )GMاگرر
خبرنگار بودم ،دوسو داشتم اخبار ورزشي را گرزارش کرنم»
( .)GFنمونه ديگر گويه «هيچودرو نگرران ديا رهام نيسرتم» در
ميياس  GFو گويه «از اينكه چندان خروشديا ره نيسرتم ،زيراد
ناراحررو نمرريشرروم» در مييرراس  GMاسررو .در کررل ،ضررريب
همبسررتگي مييرراسهررام  GMو  GFاصررلي  -6/882بررود کرره
نشانگر همبستگي مندي و متوسط تا نسبتاً ددرتمند اسو ،يعنري

عمل شد .ا زون بر اين ،در پژوهش حاضر ،ايرن طرور در نظرر
گر ته شد که اگر پاسخ غالرب يكري از دو جنسريو بره گويره
مثبو و پاسخ غالرب جنسريو ديگرر مندري باشرد ،مشرروط بره
معنيدار شدن بزمون مجذور کام ،داشتن بن صدو در يكري
از دو جنسيو و نداشتن بن در جنسيو ديگر کليشهام اسرو.
اما اگر پاسخ غالب هر دو جنسيو به يک گويه يكسان باشرد،
بن پاسررخ ،پاسررخ عمررومي جامعرره اسررو و تنهررا در صررورتي
مي توان بن را مردانه يا زنانه دانسرو کره اخرتنف بمرارم در
توزي پاسخ هام دو جنس وجود داشته باشد .انتظار بر اين بود
کرره بررا توجرره برره معيارهررام جديررد ،ضررريب همبسررتگي بررين
ميياس هام  GMو  GFدر پرسشنامه ا زايش يابد که در عمرل
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تداوت نمره زنان و مردان در سال  1138نسبو به ايرن تدراوت
در سرال  ،1115کراهش يا تره برود .گرويي از کليشرهام بررودن
صدات کاسته شده بود (.)38
در پژوهش حاضر ،در  11صدو مردانه و  16صدو زنانه،
ميان زنان و مردان تداوت بمارم وجود نداشو .در ميابل زنان
و مردان در  3مورد از  26صدو خنثي تداوت داشتند .بنابراين،
با توجه به اينكه تداوت هام رهنگري و اجتمراعي دسرو کرم
يكي از داليل تداوت در بررسيهام بمريكايي و ايراني اسو،
در پژوهش حاضر ،صردات هرسرو برم دوبراره بره سره دسرته
مردانه ،زنانه و خنثي تيسيم شد .بهطور سرنتي ،از ميانره  8/1در

ديده ميشود .اين يا تهها در راستام پژوهشهام اخيرر اسرو.
از جمله نشان داده شده اسو که پرسشنامه نيش جنسريتي برم،
پرسشنامه ام چندبعدم اسو که با پرسشنامههام ديگر بررسري
نيش جنسيتي ،مانند  ،PAQهمبستگي کاملي نردارد ( .)82امرا
هر يک از اين پرسشنامه هرا در بررسري ابعرادم از مردانگري و
زنانگي مديد هستند.
در کل ،بهنظر ميرسد اگرچه هم پرسشنامه نيش جنسريتي
بررم و هررم مييرراسهررام  GMو  GFاز  MMPI-2نيررشهررام
جنسيتي را اندازهگيرم ميکنند ،ابعاد متداوتي از اين متييرر در
هر يک از پرسشنامهها سنجيده ميشود .اين پرسشنامهها ثبرات

هر دسته از صردات بررام تعيرين مردانره يرا زنانره برودن نيرش
جنسيتي استداده ميشود .اين عدد بر اين مبنرام منطيري تعيرين
شده که به عبارت «بيشتر از گاهي درسو اسرو» نمرره  8و بره
عبارت «اغلب درسرو اسرو» نمرره  8تعلر مريگيررد .امرا در
پژوهش حاضر ،ميانه نمره مردان در نيش جنسيتي مردانه 8/86
و ميانه نمره زنان در نيش جنسيتي زنانه  8/61بود .اين تدراوت
نيز از تداوت هام رهنگي ناشي شده و البته ،ترابعي از نگررش
رد به خود اسو .با اين حال ،ضررايب همبسرتگي نيرشهرام
جنسيتي مردانه و زنانه ،بين دو نسفه باال بود (بهترتيرب 6/518
و  .)6/161اين موضو رب همراستايي دو نسرفه را تيويرو
ميکند .اما مشابه ميياسهام  GMو  GFاز پرسشنامه MMPI-

داخلي مناسب و همبستگي متوسط و معنرادارم برا هرم دارنرد.
کاربرد اين دو پرسشنامه در کنار يكديگر به شرناخو بيشرترم
از خصوصيات جنسيتي ا راد منجرر مريشرود .از سروم ديگرر،
ميايسه نمرره پرسشرنامههرام هنجرار ايرانري برا پرسشرنامههرام
اصلي ،اگرچه مطابيو نسبي را نشان ميدهد که دال بر راگير
بودن نيشهرام جنسريتي تليري مريشرود ،نشراندهنرده برخري
خصوصيات مفتص به رهنگ نيز هسو.
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مردان و زنان ،هرر دو دسرته خصوصريات مثبرو و مندري يرک
جنسرريو را در نظررر بگيرنررد .بررا ايررن حررال ،برخرري صرردات
عنوان شده در پرسشرنامه ،خصوصريات مطلرود مطلر نيسرتند
(مانند بيعرضه ،جاه طلب يا مطي بودن) .در هر حرال ،برهنظرر
مي رسد اين ميياس شامل خصوصيات هنجارم ميشود که بره
لقاظ رهنگي مشترکند (.)81
کليشهام بودن صدات مندرج در هرسرو برم بررام يرک
جنسيو ،بر پايه رهنگ جامعه بمريكرايي تعيرين شرده اسرو.
بررسيهام انجام شرده در ايراالت متقرده نشران مريدهرد کره
درن ا راد از مردانگي و زنانگي در طول حردود دو دهره (از
اواسط دهه  1136تا اواسط دهه  )1116تيييرر نكررده برود ،امرا

نشان ميدهد در اين ميياس ها دو سازه مردانگي و زنرانگي در
جهو عكس هم حرکو ميکنند .در ميابرل ،ايرن ضرريب در
 BSRIتنها  -6/165بود که نشان ميدهد در  BSRIسازههرام
مردانه و زنانه جدا هستند.
ضرايب همبستگي ميان نمره ميياس  GMو نيش جنسريتي
مردانرره در  )r=6/836( BSRIو نيررز ميرران نمررره مييرراس  GFو
نيش جنسيتي زنانه در  )r=6/825( BSRIنشان ميدهد اين دو
پرسشنامه در يک راستا نيستند .با رب اينكه هر دو پرسشرنامه
در حيييو نيش هام جنسيتي را ارزيرابي مريکننرد ،مريتروان
تصررور کرررد هررر کرردام از دو پرسشررنامه جنبررههررام خاصرري از
زنانگي و مردانگي را اندازه ميگيرند ،اما ميان بنها همپوشاني

 ،2تنها در کمتر از يکسوم موارد نو جنسيو ا راد بر اسراس
دو نسفه پرسشنامه يكسان بود .داليلي مشرابه بنچره را کره در
مورد  MMPI-2گدته شد ،ميتوان در اين مرورد هرم مقتمرل
دانسو.
همچنين ،ميان نمره مييراس هرام  GMو  GFاز MMPI-2
همبسررتگي مندرري ددرتمنرردم وجررود داشررو ( )r=-6/133کرره

سپاسگزاری
نويسندگان از زحمات خانم خديجره مقسرننيرا ،برهسربب
همكارم بيدرييشان در جم بورم نمونههرا ،و دکترر مسرعود
احمدزاد اصل ،بهسبب برازبيني منشرور اوليره پرژوهش ،تشركر
ميکنند.
]اين مياله برگر ته از پاياننامه تفصصري روانپزشركي نويسرنده
اول اسو[.
]بنا به اظهار نويسنده مسئول مياله ،حمايرو مرالي از پرژوهش و

تعارب منا وجود نداشته اسو[.
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Original Article

Masculine and Feminine Gender Roles in Healthy Iranian Population
According to Two Different Constructs:
Bem Sex Role Inventory vs. GM and GF Scales of MMPI-2
Abstract
Objectives: The aim of the current study was to assess masculine and feminine

Kaveh Alavi a, Amir Hossein Jalali
Nadoushan a, Mehrdad Eftekhar*

gender roles in a group of healthy Iranian males and females, using two
different instruments and to compare these findings. Method: Eighty-one male

* Corresponding author: Mental Health

and 89 female healthy individuals participated in this cross-sectional study.

Research Center, Tehran Institute of Psychiatry-

Gender roles were assessed using gender-masculine (GM) and gender-feminine

School of Behavioral Sciences and Mental Health,

(GF) scales derived from MMPI-2 and the Bem Sex Role Inventory (BSRI).

Iran University of Medical Sciences, Tehran,

Sex-typing was performed using median split-half method. Results: Based on

Iran, IR.

the normative data of Iranian population for GM-GF scales, 48.1% of normal
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males and 37.1% of normal females were undifferentiated on sex-typing and

E-mail: mehrdad.eftekhar@gmail.com
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none of them was considered as androgynous. However, BSRI showed that the
a

the frequency of undifferentiated individuals was 39.5% in males and 36.0% in

of Psychiatry- School of Behavioral Sciences and

females. Pearson’s correlation coefficient was 0.530 between GM scale of

Mental Health, Iran University of Medical

MMPI-2 and masculinity traits in the BSRI and 0.528 between GF scale of

Sciences, Tehran, Iran.

MMPI-2 and femininity traits in the BSRI (for both: p<0.001). Conclusion:
These two instruments showed moderate correlations. However, it seems that
these two instruments measure different attributes of gender roles, though they
have considerable overlap.
Key words: gender roles; Bem Sex Role Inventory; MMPI-2; masculinity;
femininity
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frequency of androgyny was 6.2% in male and 10.1% in female samples and

