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Objectives Social anxiety is one of the most common disorders of adolescence. Among the factors affect-
ing the disorder to determine the sex (female or male) reported conflicting results, while the relation 
between gender role consistent with some anxiety disorders. The aim of this study was to compare 
social anxiety and its cognitive (AFNE) and behavioral (TISC) aspects based on different sex and gender 
roles (femininity, masculinity, androgyny and indistinct).
Methods Students (N=277) aged 12 to 13 years were selected using cluster sampling. They were asked to 
complete research questionnaires including Social Anxiety Scale for Adolescents (SASA) and Child Sexual 
Role Inventory (CSRI).
Results The results of T-test, correlation analysis and variance analysis showed significant positive re-
lationships between femininity and social anxiety and its cognitive and behavioral aspects. Significant 
negative relationships between masculinity and these variables (P<0.5) were also found. More sig-
nificant mean scores were observed for social anxiety and its cognitive and behavioral aspects in the 
group by feminine gender-role in comparison with other groups (masculine, androgen and indistinct). 
However,there was no significant difference in the scores of social anxiety and its cognitive and behav-
ioral aspects in both sexes.
Conclusion The gender-role schema can be considered as a factor associated with social anxiety and its 
cognitive and behavioral aspects in adolescents.
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اهداف مطالعات نشان می دهد اضطراب اجتماعی یکی از اختالالت شایع دوره نوجوانی است. از میان عوامل اثرگذار بر این اختالل، بررسی جنس 
(مذکر یا مؤنث) نتایج متناقضی را نشان می دهد؛ درحالی که رابطه نقش جنسیتی با برخی از اختالالت اضطرابی تأیید شده است. ازاین رو هدف 

مطالعه حاضر مقایسه اضطراب اجتماعی و ابعاد شناختی و رفتاری آن در انواع جنس و نقش جنسیتی (زنانه، مردانه، آندروژنی و نامتمایز) بود.
مواد و روش ها نمونه های این پژوهش را 277 نفر از دانش آموزان 12 تا 13 تشکیل می دادند. این افراد با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای 

انتخاب شدند و پرسش نامه های اضطراب اجتماعی نوجوانان (SASA) و نقش جنسی کودکان (CSRI) را تکمیل کردند.
یافته ها نتایج براساس آزمون همبستگی تی و تحلیل واریانس نشان داد زنانگی با اضطراب اجتماعی و ابعادشناختی و رفتاری آن رابطه مثبت 
معنی دار و مردانگی با این متغیرها رابطه منفی معنادار دارد (P<0/05). همچنین میانگین نمره های اضطراب اجتماعی و ابعاد شناختی و رفتاری 
آن در گروه دارای سنخ جنسیتی زنانه به طورمعنی داری بیش از گروه های دیگر (مردانه و آندروژن و نامتمایز) بود (P<0/05). این درحالی است 

که نمرات اضطراب اجتماعی و ابعاد شناختی و رفتاری آن در دو جنس (مذکر و مؤنث) تفاوت معناداری نداشت.
نتیجه گیری طرح واره های نقش جنسیتی می تواند به عنوان عوامل مرتبط با اضطراب اجتماعی و ابعاد شناختی و رفتاری آن در نوجوانانی مدنظر 

قرار گیرد.

کلیدواژه ها: 
اضطراب اجتماعی، نقش 

جنسیتی، جنس، نوجوانی 
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بررسی رابطه ابعاد رفتاری و شناختی اضطراب اجتماعی در دوره نوجوانی با جنسیت و نقش های جنسیتی
مهناز علی اکبری دهکردی1، حسین زارع2، علی اصغر اصغرنژاد فرید3، *راضیه هاشمیان4

مقدمه

اضطراب اجتماعی عبارت از بروز اضطراب چشمگیر بالینی در 
اثر رویارویی با انواع معینی از موقعیت های اجتماعی یا عملکردی 
است که اغلب به رفتار اجتنابی منجر می شود ]1[. گزارش های 
همه گیرشناسی احتمال ابتالی زنان به اضطراب اجتماعی را مانند 
اختالالت اضطرابی دیگر بیشتر از مردان برآورد کرده است؛ ولی 
تعداد اندکی از پژوهش ها این نسبت را مساوی می داند ]2[. ممکن 
است بتوان علت این اختالف را تفاوت در شاخصه های تشخیصی و 
دیدگاه ارزیاب کننده ها دانست ]3[. این ناهماهنگی در بررسی رابطه 
ابعاد شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی با جنس1 (زن یا مرد) 
بیشتر به چشم می خورد. در برخی پژوهش ها دختران نمره های 
باالتری در بُعد رفتاری اضطراب اجتماعی به دست آوردند و در بُعد 
شناختی در دو جنس تفاوتی مشاهده نشد ]4[؛ درحالی که گروهی 

1. Sex

دیگر جنس را مؤثر بر بُعد شناختی یافته اند ]5[. 

و  متفاوت  فرهنگ های  در  پژوهش های  انجام شده  به  توجه  با 
بُعد اجتماعی متغیر اضطراب اجتماعی، نقش جنسیتی2 یکی از 
حوزه هایی است که می تواند بررسی شود. جنسیت برچسبی اجتماعی 
بیانگر خصیصه های روانی و اجتماعی یک جنس است.  است که 
طرح واره های نقش جنسیتی باورهای فرهنگی اجتماعی جامعه درباره 
ویژگی های رفتاری مناسب یا مورد انتظار یک جنس را منعکس 
می کند. این خودانگاره ها از نهادهایی چون خانواده و مدرسه آغاز 
می شود و در محیط های کاری و جمع دوستان به تدریج از کودکی تا 
بزرگ سالی به افراد منتقل می شود ]6[. شکل گیری نقش جنسیتی 
از همان ابتدای کودکی آغاز می شود. کودکان با دریافت پیام های 
اجتماعی متفاوتی که به دختران و پسران داده می شود، یاد می گیرند 
رفتارهای تجویزشده اجتماعی را پرورش دهند که به جنس آن ها 

2. Gender-role
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مرتبط است. نتیجه این عملکرد شکل گیری رفتارها و شخصیت زنانه 
یا مردانه است. از نظر بِم (1974) وقتی کودکان معنا و تصویری از 
خود می سازند که در بردارنده مفاهیم مردانگی یا زنانگی است، هویت 
جنسیتی شکل می گیرد و جنسیت به بخشی از خودپنداره آن ها 

تبدیل می شود ]19[. 

برخی از بررسی ها نظریه نقش جنسیتی را به منظور بررسی 
علل زمینه ای تفاوت سطح اضطراب دختران و پسران پیشنهاد 
و  اضطراب  با  مردانگی  دریافتند  پژوهشگران   .]8،  9[ می دهد 
حساسیت به عالئم اضطرابی رابطه منفی دارد ]10 ،8[. مردانگی 
با سطوح کلی ترس و وحشت از قبیل ترس از شکست و انتقاد 
و ترس از ناشناخته ها و ترس پزشکی رابطه منفی دارد ]11[؛ 
درحالی که بین زنانگی و ترس و اضطراب و همچنین حساسیت به 
عالئم اضطرابی رابطه مستقیمی وجود دارد. بنابراین می توان گفت 
نقش جنسیتی به عنوان میانجی بین مؤنث بودن و حساسیت به 

عالئم اضطرابی قرار می گیرد ]10 ،8[. 

نتایج پژوهش های داخلی نشان می دهد نقش جنسیتی (زنانه 
یامردانه) اضطراب در زنان را 3درصد پیش بینی می کند. از این 
عملکرد  در  اختالل  پیش بینی  در  زنانه  جنسیتی  نقش  میان 
اجتماعی مؤثرتر است و می تواند 5درصد واریانس کل را داشته 
باشد ]12[. در مقابل بین نقش جنسیتی آندروژن3 (دوجنسیتی) 
و بهزیستی روان شناختی رابطه مثبتی وجود دارد و این متغیر 
 .]13[ باشد  روان شناختی  بهزیستی  پیش بینی کننده  می تواند 
به نظر می رسد شواهدی برای حمایت از نظریه »نقش جنسیتی در 
تبیین تفاوت نتایج پژوهشی بررسی اضطراب از نظر جنس« وجود 
دارد؛ اما تاکنون تأثیر این نظریه بر اضطراب اجتماعی، به ویژه در 
نوجوانان، مشخص نشده است. با توجه به مطالب گفته شده این 
مطالعه با هدف بررسی تفاوت های جنسی و نقش جنسیتی در 
ابعاد رفتاری و شناختی اضطراب اجتماعی در نوجوانان انجام شد. 

روش

طرح پژوهش حاضر توصیفی مقایسه ای بود که روی 277 نفر 
از دانش آموزان مدارس ابتدایی و دبیرستانی شهر تهران انجام 
شد. گروه نمونه شامل174 دختر و 103 پسر ازدانش آموزان پایه 
ششم و هفتم بودند که با روش نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای 
انتخاب شدند؛ بدین صورت که ابتدا یک دبستان دخترانه، یک 
دبستان پسرانه، یک دبیرستان دخترانه و یک دبیرستان پسرانه 
انتخاب شد که تمایل به همکاری داشتند و پس از گرفتن مجوز 
از مدیر مدرسه، همه دانش آموزان پایه ششم و هفتم با رضایت 
آگاهانه پرسش نامه ها را تکمیل کردند. برای اندازه گیری اضطراب 

نوجوانان از ابزارهای زیر استفاده شده است:

3. Androgyny

4)SASA( مقیاس اضطراب اجتماعی نوجوانان

اولین ابزار اندازه گیری این پژوهش، مقیاس اضطراب اجتماعی 
و دو عامل  این مقیاس شامل 28 گویه  بود.   (SASA) نوجوانان 
بودکه بر اساس الگوی النگ می توان دو عامل آن را به دو صورت 
نام گذاری کرد: 1. شناختی: درک و ترس از ارزشیابی منفی (15 
گویه)؛ 2. رفتاری: تنش و بازداری در برخورد اجتماعی (13 گویه). 
زیرمقیاس اول (AFNE)5 ترس و نگرانی نوجوانان درباره ارزیابی 
 6(TISC) منفی به وسیله همساالن و حضار شنونده و زیرمقیاس دوم
در  رفتاری  بازداری  یا  صحبت  و  اجتماعی  آرمیدگی  یا  تنش 
برخوردهای اجتماعی و آمادگی برای مواجهه اجتماعی را تشکیل 
نمره گذاری  لیکرت  می داد. سؤال های روی مقیاس پنج درجه ای 
می شد و حاصل کار سه نمره اضطراب اجتماعی کل و درک و 
ترس از ارزشیابی منفی و تنش و بازداری در برخورد اجتماعی را 

دربر داشت که نمره باالتر بیانگر اضطراب باالتر بود ]14[. 

همسانی درونی این پرسش نامه در پژوهش های متعدد تأیید 
شده بود ]15 ،14[. افزون براین نتایج تحلیل عاملی تأییدی در 
داده ها  با  مناسبی  برازش  دوعاملی  نشان می داد ساختار  ایران 
داشت و ضرایب آلفای کرونباخ برای زیرمقیاس های درک و ترس 
از ارزشیابی منفی وتنش و بازداری در برخورد اجتماعی و نمره 
به ترتیب 0/84و 0/68و0/83 محاسبه  اجتماعی  اضطراب  کلی 

شده بود ]16[. 

7)CSRI( پرسش نامه نقش جنسی کودکان

دومین مقیاس به کاررفته پرسش نامه نقش جنسی کودکان 
(CSRI) بود. این مقیاس 60 گویه و دو عامل مردانگی و زنانگی 
را دربر داشت که هرکدام از عامل ها شامل 20 عبارت (به عنوان 
عبارات پُرکننده) بود. میانگین هر عامل میزان زنانگی یا مردانگی 
را نشان می داد. نمره باالتر بیانگر زنانگی یا مردانگی بیشتر بود. 
آزمایش شونده در مقیاسی چهاردرجه ای مشخص می کرد هرگویه 
چقدر درباره او صحت دارد (4= درباره من بسیار درست است؛ 
3= تاحدودی درباره من درست است؛ 2= کمی درباره من درست 
است؛ 1= اصاًل درباره من درست نیست) . بولدیزار8 (1991) اعتبار 
این پرسش نامه را با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در عامل های 

مردانگی 0/89 و زنانگی 0/90تأیید کرده است ]17[. 

علی اکبری دهکردی و همکاران (2011) پایایی عامل ها را در 
هنجاریابی داخلی این پرسش نامه روی کودکان 9 تا 13 سال 
تأیید و ضریب آلفای کرونباخ را برای مردانگی 0/79 و زنانگی 

4. Social Anxiety Scale for Adolescents (SASA) 
5. Apprehension and Fear of Negative Evaluation (AFNE) 
6. Tension and Inhibition in Social Contact (TISC) 
7. Children`s Sex Role Inventory (CSRI) 
8. Boldizar
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0/68 محاسبه کرده اند ]18[. 

براساس الگوی دوبُعدی بِم (1974) مردانگی و زنانگی دو بُعد 
جداگانه است؛ به طوری که فرد در هر دوی ابعاد ذکرشده نمراتی 
جداگانه کسب می کند. شخصیت زنانه مربوط به کسانی است که 
در بُعد زنانه نمره بیشتر از میانگین جامعه و در بُعد مردانه نمره 
کمترکسب کرده باشند. در مقابل شخصیت مردانه با نمره بیشتر 
از میانگین در بُعد مردانه و نمره کمتر از میانگین در بُعد زنانه 
مشخص می شود. چنانچه نمره ها در هر دو بُعد زنانه و مردانه 
بیشتر از میانگین جامعه باشد  شخصیت آندروژنی یا دوجنسیتی، 
واگر نمرهای هر دو بُعد زنانه و مردانه کمتر از میانگین جامعه 

باشد،  سنخ جنسیتی نامتمایز تشخیص داده می شود ]19[. 

براساس این الگو با کمک نمرات به دست آمده و محاسبه میانگین 
آزمون شوندگان  و مردانه،  زنانه  بُعد  نمرات  استاندارد  انحراف  و 
بدین صورت در چهار گروه تقسیم شدند: 1. زنانه: نمره زنانگی 
بیشتراز میانگین ونمره مردانگی کمتر از میانگین؛ 2. مردانه: نمره 
مردانگی بیشتر از میانگین ونمره زنانگی کمتر از میانگین؛ 3. 
آندروژنی: نمره زنانگی و مردانگی بیشتر از میانگین؛ 4. نامتمایز: 
نمره زنانگی و مردانگی کمتر از میانگین. در ا ین پژوهش برای 
تی،  آزمون  همبستگی،  تحلیل  از  پژوهش  فرضیه ها ی  آزمون 
تحلیل وار یانس و روش پیگیر ی شفه استفاده و تمامی فرضیه ها 
 SPSS و به کمک نسخه 19 نرم افزار α≤0/05 در سطح معناداری

بررسی شد. 

یافته ها

نفر   270 (هفت نفر)  نمونه  پِرت  داده  های  حذف  از  پس 
باقی ماندند که 168 نفر دختر (62/8درصد) و 102 نفر پسر 
سال  63/7درصد 12  دختران  مجموع  از  بودند.  (37/8درصد) 
و36/3درصد 13 سال و از مجموع پسران 46درصد 12 سال و 
54درصد 13 سال داشتند. جدول شماره 1 می توان ویژگی های 

توصیفی متغیرهای پژوهش را مشاهده کرد. 

همان طورکه در جدول شماره 1 مشاهده می شود، میانگین 
به ترتیب 2/78 و0/40 و میانگین و  زنانگی  انحراف استاندارد  و 
انحراف استاندارد مردانگی به ترتیب 2/68 و0/41 بود. در جدول 
شماره 2 به کمک این داده ها و با توجه به الگوی دوبُعدی نقش 
جنسیتی بِم که پیش تر توضیح داده شد، توزیع نقش جنسیتی 

در آزمودنی های پژوهش نشان داده شده است: 

همان طور که در جدول شماره 2 مشاهده می شود، مردانگی 
در پسر ها (26/5درصد) بیشتر از زنانگی (17/6درصد) و زنانگی 
بود  (16/7درصد)  مردانگی  از  بیشتر  (37/5درصد)  در دخترها 
و بیشترین سنخ جنسیتی را چه در دختران و چه در پسران 
شخصیت آندروژنی تشکیل می داد. از میان کل نمونه های این 
زنانه،  مردانه، 30درصد شخصیت  مطالعه 21درصد شخصیت 
46درصد شخصیت آندروژنی و 4درصد نامتمایز بود. به منظور 
با  نوجوانان  در  مردانگی  و  زنانگی  میزان  میان  رابطه  بررسی 
ضریب  از  آن  رفتاری  و  شناختی  ابعاد  و  اجتماعی  اضطراب 

جدول 1. ویژگی های توصیفی متغیرهای پژوهش در آزمودنی های پژوهش.

حداکثر نمرات حداقل نمرات میانگین )انحراف استاندارد( متغیر

3/58 1/75 2/78)0/40( زنانگی

3/80 1/80 2/68)0/41( مردانگی

4/54 1/92 3/13)0/39( اجتناب از برخورد اجتماعی )بُعد رفتاری اضطراب اجتماعی(

4/07 1/87 3/11)0/34( درک و ترس از ارزیابی منفی )بُعد شناختی اضطراب اجتماعی(

3/86 2/34 3/12)0/28( نمره کلی اضطراب اجتماعی
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جدول 2. جدول توزیع فراوانی و فراوانی درصدی آزمودنی های پژوهش به تفکیک جنس و نقش جنسیتی.

کل نامتمایز آندروژن زنانه مردانه

درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فروانی درصد فراوانی

100 102 2 2 54 55 17/6 18 26/5 27 پسر

100 168 4/2 7 41/7 70 37/5 63 16/7 28 دختر

100 270 3/3 9 46/3 125 30 81 20/4 55 کل
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همبستگی پیرسون استفاده شده است. خالصه نتایج این آزمون 
در جدول شماره 3 ارائه شده است. 

بُعد رفتاری اضطراب  با  زنانگی  نتایج جدول شماره 3  براساس 
اجتماعی (r=0/35 و P<0/01) و بُعد شناختی اضطراب اجتماعی 
و   r=0/44) اجتماعی  اضطراب  کلی  نمره  و   (P<0/01و  r=0/30)
P<0/01) همبستگی مثبت معنی دار داشت. همچنین بین مردانگی با 
بُعد رفتاری اضطراب اجتماعی (r=-0/35 و P<0/01) و بُعد شناختی 
اضطراب  کلی  نمره  و   (P<0/01 و   r=-0/41) اجتماعی  اضطراب 
اجتماعی (r=-0/50 و P<0/01) همبستگی منفی معنی دار مشاهده 
شد. برای مقایسه اضطراب اجتماعی و ابعاد شناختی و رفتاری آن در 
نوجوانان از نظر جنس و نقش جنسیتی از آزمون تی استفاده شد. 

یافته های حاصل از این آزمون در جدول شماره 4 می شود. 

با توجه به نتیجه آزمون لوین، هر کدام از گروه های مطالعه شده 
از نظر متغیرهای اضطراب اجتماعی و ابعاد شناختی و رفتاری 
آن همگن بودند (P<0/05). با تکیه بر همگنی هر گروه، نتایج 
است  تی، همان طور که در جدول شماره 4 درج شده  آزمون 
و  رفتاری  و  شناختی  بُعد  نمرات  میانگین  بین  می دهد  نشان 
نمره کلی اضطراب اجتماعی درمیان دو جنس تفاوت معناداری 
دیده نمی شود (P<0/05) . درنتیجه ارتباط جنس با اضطراب 
و ابعاد شناختی و رفتاری آن با احتمال 95درصد رد می شود. 
افزون براین به منظور مقایسه اضطراب اجتماعی و ابعاد شناختی 
و رفتاری آن در نوجوانان از نظر سنخ جنسیتی، روش تحلیل 
و  اجتماعی  اضطراب  که  رفت  کار  به  چندمتغیری  وار یانس 
ابعاد آن به عنوان متغیر وابسته و نقش  های جنسیتی به عنوان 

جدول 4. خالصه نتایج مقایسه میانگین های اضطراب اجتماعی و ابعاد شناختی و رفتاری آن در دو جنس.

سطح معناداری درجه آزادی تفاوت میانگین ها متغیر وابسته

0/84 268 0/05 اجتناب از برخورد اجتماعی
)بُعد رفتاری اضطراب اجتماعی(

0/52 268 0/04 درک و ترس از ارزیابی منفی
)بُعد شناختی اضطراب اجتماعی(

0/60 268 0/03 نمره کلی اضطراب اجتماعی
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جدول 5. خالصه نتایج تحلیل واریانس MANOVA بر اضطراب اجتماعی و ابعاد آن.

توان آزمون اندازه اثر سطح معناداری درجه آزادی میانگین مجذورات متغیر وابسته

0/692 0/02 0/014 6/1 18/7 اجتناب از برخورد اجتماعی
)بُعد رفتاری اضطراب اجتماعی(

0/736 0/03 0/01 6/77 88/71 ترس از ارزیابی منفی
)بُعد شناختی اضطراب اجتماعی(

0/91 0/04 0/001 11/01 168/65 نمره کلی اضطراب اجتماعی
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جدول 3.ضرایب همبستگی میزان زنانگی و مردانگی با اضطراب اجتماعی و ابعاد شناختی و رفتاری آن.

اجتناب از برخورد اجتماعی
)بُعد رفتاری اضطراب اجتماعی(

درک و ترس از ارزیابی منفی
)بُعد شناختی اضطراب اجتماعی( نمره کلی اضطراب اجتماعی متغیر

0/35** 0/30** 0/44** زنانگی

-0/35** -0/41** -0/50** مردانگی

** همبستگی در سطح 0/10 معنی دار است.

* همبستگی در سطح 0/50 معنی دار است.
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واریانس  تحلیل  اساس  بر  شد.  تحلیل  وارد  گروه سازی  عامل 
چند متغیري (Wilks Lambda=0/953 و F=4/08 در سطح 
معناداري P=0/003) می توان بیان کرد که این بررسی از لحاظ 
آماري در سطح P<0/05 معنادار است. نتایج این آزمون در جدول 

شماره 5 نمایش داده شده است.. 

براساس جدول شماره 5 نمره های هر کدام از متغیرها به شرح 
 ،(P₌0/014 و  F=6/1) اجتماعی  برخورد  از  اجتناب  است:  زیر 
ترس از ارزیابی منفی (F=6/77 و P=0/01) و اضطراب اجتماعی  
بُعد  نمره های  میانگین  برابری  پس   .(P=0/001 و   F=11/01)
شناختی و رفتاری و نمره کلی اضطراب اجتماعی در میان انواع 
احتمال 99درصد رد می شود. درنتیجه  با  نقش های جنسیتی 
ابعاد  و  اجتماعی  اضطراب  با  را  جنسیتی  نقش های  می توان 
شناختی و رفتاری آن مرتبط دانست. با توجه به نابرابری حجم 
نمونه در گروه های طبقه بندی شده از آزمون تعقیبی شفه استفاده 
شد. نتایج این آزمون نشان داد بین زنانگی  و مردانگی،  زنانگی  
وآندروژن، و زنانگی  و نامتمایز از نظرمتغیرهای پژوهشی اجتناب 
از برخورد اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی، و نمره کلی اضطراب 
تفاوت معناداری وجود دارد و نمره هر سه متغیر اضطرابی در سنخ 
زنانه بیشتر از سایر سنخ های جنسیتی بود. اما اختالف میانگین 
نبود  معنادار  سنخ های جنسیتی  سایر  بین  وابسته  متغیر های 

.(P≥0/05 سطح معناداری آزمون)

بحث 

این پژوهش با هدف بررسی تفاوت های جنسی و نقش جنسیتی 
در ابعاد رفتاری و شناختی اضطراب اجتماعی در نوجوانان انجام 
شد. نتایج حاصل از این پژوهش ارتباط بین جنس (زن یا مرد) 
و اضطراب اجتماعی را رد کرد. در تایید نامتمایز بودن اضطراب 
اجتماعی و ابعاد شناختی و رفتاری آن از نظر جنس، پژوهش 
های اندکی وجود دارد ]20[ و اغلب پژوهش ها درصد ابتالی زنان 
را بیش از مردان برآورد کرده است ]21[. با توجه به بُعد اجتماعی 
که در اختالل اضطراب اجتماعی وجود دارد، شاید شایسته تر 
بیشتر  اثرگذار  اجتماعی  عوامل  به  نتیجه  این  تبیین  در  باشد 
پرداخته شود. به زعم رو یکرد اجتماعی و یژگی ها و رفتارها ی افراد 
در اجتماع برمبنا ی جنسیت،  یعنی خصوصیات روانی و اجتماعی 
آنان تعیین می شود نه جنس ز یستی و هیچ  یک از صفات رفتار ی 
به طور ذاتی مردانه  یا زنانه نیست؛ بلکه ا ین جامعه و فرهنگ حاکم 
بر آن است که صفات مربوط به  یک جنس را مشخص می کند. 

براساس پژوهش هایی که بیش از پانزده سال در سی کشور 
درباره  فرهنگی  توافقی  به  محققان  است  انجام گرفته  جهان 
کلیشه های زنانه و مردانه دست یافته اند. از میان این ویژگی ها 
صفاتی که می تواند به وجودآوردنده اضطراب باشد از قبیل ترسو، 
دسته  در  همگی  نگران  و  ضعیف  خجالتی،  حساس،  وابسته، 
صفات زنانه جای دارد. درمقابل صفات مردانه مانند توانمند، با 

اعتمادبه نفس، شجاع، مستقل، محکم، فرمانده و قوی می تواند در 
مقابله با اضطراب یاری رسان باشد ]21[. 

برمبنای نتایج پژوهش حاضر آنچه در جامعه به عنوان صفات 
زنانه تلقی می شود و سنخ جنسیتی زنانه را می سازد با آنچه در 
روان شناسی به اضطراب اجتماعی تعبیر می شود، رابطه مستقیمی 
وجود دارد. گفتنی است صفاتی که مردانه شناخته می شود و 
سنخ جنسیتی مردانه را تشکیل می دهد، با اضطراب اجتماعی 

رابطه منفی دارد. 

از همان سال های اولیه پیش دبستانی شکل گیری نقش جنسیتی 
با ترجیحات و رفتارهای مربوط به جنسیت شروع می شود و عوامل 
عوامل  به ویژه  و  گروهی  رسانه  های  والدین،  اجتماعی،  زیستی، 
فرهنگی در آن دخیل است ]18[. حین رشد از دختران حمایتگری 
و دلسوزی و وابستگی و از پسران مستقل و مقاوم بودن انتظار می رود 
]22[. دختران از کودکی به ابراز احساسات تشویق می شوند و همه 
آن ها را به عنوان موجوداتی احساسی، آرام، منفعل و محتاط و در 
مقابل پسران را به عنوان موجوداتی مهاجم، فعال، با اعتماد به نفس، 
رقابتی و مستقل می پذیرند ]23[. در مدرسه استرس پسران که 
به  می کند،  بروز  پرخاشگری  به شکل  بیشتر  نوجوانی  در  به ویژه 
می شود؛  تالش  آن  رفع  برای  و  شناخته  ناسازگارانه  رفتار  عنوان 
ولی رفتارهای کناره جویانه دختران که درواقع پاسخ سنخی آنان به 

استرس است، اغلب ناسازگار انگاشته نمی شود ]24[. 

این باورهای اجتماعی که کلیشه ها یا طرح واره های جنسیتی را 
از همان ابتدای کودکی در انسان می سازد، در نوجوانی بخشی از 
خودپنداره او می شود و درک او را از آنچه هست تحریف می کند. 
طرح واره های جنسیتی بر شناخت اجتماعی انسان تأثیرمی گذارد 
و شیوه اندیشیدن او درباره محیط های اجتماعی و روابطش با این 
محیط ها را تحت تاثیر قرار می دهد. این طرح واره های شکل گرفته 
در برابر اطالعات مخالف نیز دوام می آورد و همچنین می تواند اثر 
خودتأییدکنندگی یا پیشگویی خودکام بخش داشته باشد و باعث 
 شود نوجوان به  شیوه ای رفتار کند که طرح واره هایش تأیید شود ]7[. 

(بُعد  اجتماعی  برخورد  از  اجتناب  داد  نشان  پژوهش حاضر 
رفتاری اضطراب اجتماعی) و ترس از ارزیابی منفی (بُعد شناختی 
اضطراب اجتماعی) در افرادی که سنخ جنسیتی زنانه دارند، بیشتر 
از سنخ های دیگر جنسیتی است. در تبیین این یافته می توان به 
عزت نفس اشاره کرد. در بسیاری از جوامع عزت نفس می تواند 
به عنوان صفت پذیرفته شده مردانه مدنظر قرار گیرد ]25[. در 
تحقیقات بسیاری ارتباط مثبت مردانگی با عزت نفس بیشتر و در 
مقابل ارتباط معکوس زنانگی با این متغیر در هر دو جنس بررسی 
و به اثبات رسیده است ]28-25[. عالوه براین عزت نفس رامی توان 

میانجی زنانگی و عالئم اضطراب دانست ]29[. 

نوجوانان با عزت نفس پایین در برابر انتقاد و طردشدن یا هر گونه 
رویداد دیگر آسیب پذیرند. رویدادی که در زندگی روزمره شاهدی 
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بر بی کفایتی و ناشایستگی یا بی ارزشی باشد. آن ها وقتی مسخره 
یا سرزنش یا متهم می شوند یا دیگران نظر خوبی به آن ها ندارند، 
عمیقاً آشفته می شوند. آنان از امکان ارزیابی منفی (بُعد شناختی 
اضطراب اجتماعی) دیگران نگرانی شدیدی دارند و هر قدر احساس 
آسیب پذیری آن ها بیشتر باشد، سطح اضطرابشان بیشتر خواهد 
شد. از آنجا که این دیدگاه قرارگرفتن در موقعیت های اجتماعی 
را آزاردهنده می داند، آن ها تا جایی  که بتوانند از این موقعیت ها 

اجتناب می کنند (بُعد رفتاری اضطراب اجتماعی) ]24[. 

کلیشه های جنسیتی باورهای تحریف شده ای در انسان به  وجود 
می آورد که به ویژه در نوجوانی (زمان شکل گیری هویت و به  گفته 
اریکسون دوره حل بحران هویت) بر شناخت اجتماعی نوجوانان تأثیر 
نامطلوبی می گذارد و اضطراب اجتماعی را در آنان تشدید می کند. 
بنابراین شاید بتوان با آموزش خانواده ها و اولیای مدرسه و تأثیر بر 
بر رشد شناختی  را  رسانه های جمعی نقش کلیشه های جنسیتی 
کودکان کاهش داد و با پرورش توانایی های شخصی هر فرد جدا از 
مؤنث یا مذکر بودن، فرصت پرورش توانایی های فردی او را فراهم کرد. 

نتیجه گیری

دو  حاوی  را  حاضر  پژوهش  از  حاصل  نتایج  می توان  درکل 
یافته اصلی دانست که عبارتند از: 1. میانگین اضطراب اجتماعی 
و دو زیرمقیاس درک و ترس از ارزیابی منفی (بُعد شناختی) 
و اجتناب از برخورد اجتماعی (بُعد رفتاری) در ابتدای نوجوانی 
(12 تا 13 سال) در دو جنس تفاوت معناداری ندارد؛ 2. میانگین 
اضطراب اجتماعی و ابعاد شناختی و رفتاری در سنخ جنسیتی 
زنانه از سنخ جنسیتی مردانه وآندروژن و نامتمایز بیشتر است. 
گفتنی است با توجه به مقطعی بودن پژوهش می توان زنانگی را با 
اضطراب اجتماعی و ابعاد شناختی و رفتاری آن مرتبط دانست. 

محدودیت ها و پیشنهادها

این پژوهش مانند مطالعات دیگر باید در بافت محدودیت های آن 
تفسیر شود. استفاده از ابزار خودگزارش دهی به عنوان تنها عامل 
بررسی رفتار می تواند موجب جهت گیری نتایج شود. عالوه برآن با 
توجه به اینکه پژوهش حاضر روی نوجوانان 12 تا 13 سال شهر 
متغیرهای  از  بررسی شده  متغیرهای  و  است  شده  انجام  تهران 
تعمیم  می پذیرد،  تأثیر  شناختی  رسش  و  اجتماعی  و  فرهنگی 
نتایج به دیگر فرهنگ ها و سنین مختلف جای بحث دارد. ازاین رو 
در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود فرهنگ های دیگر و سنین 
مختلف بررسی شود و همچنین کلیشه هایی ذهنی مدنظر قرار گیرد 

که به طور اختصاصی بتواند بر اضطراب اجتماعی تأثیرگذار باشد. 

سپاسگزاری

درپایان از مدیران مدارس منطقه های سه و پنج تهران قدردانی 
می شود که در انجام این مطالعه با پژوهشگران همکاری کردند. 

]بنا به اظهار نویسنده مسئول مقاله، حمایت مالي از پژوهش و 
تعارض منافع وجود نداشته است.[
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