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گی دوسوگرايانة آشکار و زدهای جنسیّتی بر اساس جنسیّتبینی نقشپیش
 ناآشکار )ضمنی( در نوجوانان

 31/3/1011تاریخ پذیرش نهایی مقاله:      17/12/1011تاریخ دریافت مقاله:
 0تورج هاشمی نصرت آباد ، 3جلیل باباپور، 2روناک پورمند، *1مازیار باقریان

 مقاله پژوهشی

 چکیده
گی دوسوگرایانۀ آشکار و ناآشکار )ضمنی( زد: هدب از پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ جنسیّتمقدمه
زدگری در  های جنسیّتی بر اساس انوا  مختلف جنسریّت بینی نقشهای جنسیّتی و پیشبا نقش

 نوجوانان بود.
ها از آوری دادههای کاربردی و به لحاظ جمع: روش پژوهش از لحاظ هدب در ردیف پژوهشروش

 71ترا   79وهش را تمام نوجوانران دخترر و پسرر    ی آماری پژنو  توصیفی همبستگی بود. جامعه
انرد. نمونرۀ   ی شهر تبریز که در حال تحصیل در یکی از مدارس این شهر بودند، تشکیل دادهساله

گیری در دسترس انتخاب شده بودند. نفر نوجوان تشکیل شده است که به روش نمونه 799مورد از 
(، 7617های جنسیّتی توماس و رابینسون )نقشگیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامۀ برای اندازه

زدگی (، و تست تداعی ضمنی جنسیّت7669زدگی دوسوگرایانه )گلیک و فیسک، مقیاس جنسیّت
 ( استفاده شد.9970الیویراالکس و همکاران، ؛ دی7661دوسوگرایانه )گرینوالد و همکاران، 

ی خیرخواهانره آشرکار و ناآشرکار برا     زدگر های پژوهش نشان داد که بین جنسریّت : یافتههایافته
زدگی خصمانه آشرکار و  (، و بین جنسیّتp < .01های جنسیّتی مردانه همبستگی مثبت )نقش

های (. همچنین تحلیلp < .01های جنسیّتی زنانه همبستگی منفی وجود دارد )ناآشکار با نقش
های جنسیّتی زنانه انند؛ نقشتوزدگی خصمانه آشکار و ناآشکار میرگرسیون نشان دادند، جنسیّت

(p < .01واریانس و جنسیّت )   هرای  تواننرد؛ نقرش  زدگی خیرخواهانه آشکار و ناآشرکار نیرز مری
ها نشران داد،  (. عالوه بر این، یافتهp < .01بینی کنند )جنسیّتی مردانه را به شکلی معنادار پیش

هرای  از واریرانس نقرش   %71، و های جنسریّتی زنانره  از واریانس نقش %0/76متغیرهای پژوهش 
 کنند.بینی میجنسیّتی مردانه را پیش

هرای  بینی نقرش توان برای پیشزده دوسوگرایانۀ مختلف میهای جنسیّت: از نگرشگیرینتیجه
 جنسیّتی نوجوانان استفاده کرد.

زدگری  زدگری دوسروگرایانۀ آشرکار؛ جنسریّت    هرای جنسریّتی؛ جنسریّت   نقرش  کلمات کلیدی:
 یانۀ ضمنی )ناآشکار(دوسوگرا
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Abstract 
Introduction: This study investigates the relationship between 
implicit and explicit ambivalent sexism with gender roles, and 
predicting the gender roles based on sexist attitudes of adolescents.  
Method: In terms of goal and research methodology, this study 
was an applied and descriptive-correlational design, respectively. 
The statistical population of the study consisted of all adolescents 
aged 12 to 18 years old in Tabriz who were studying in one of the 
schools of this city. The sample was chosen throughout the 
available sampling and consisted of 122 adolescents. In order to 
measure the research variables, the Thomas & Robinson (1981) 
Gender Roles Questionnaire, the Ambivalent Sexism Inventory 
Scale (Glick and Fiske, 1996), and the Implicit Association Test of 
Ambivalent Sexism (Greenwald, McGhee, et al., 1998; de Oliveira 
Laux, Ksenofontov, et al, 2015) were used. SPSS-26 was used to 
analyze the data. 
Findings: Findings showed a positive correlation between implicit 
and explicit benevolent sexism with masculine gender roles (p < 
.01), and a negative correlation between explicit and implicit hostile 
sexism with feminine gender roles (p < .01). Moreover, regression 
analyses showed that explicit and implicit hostile sexism could 
predict feminine gender roles (p < .01), while implicit and explicit 
benevolent sexism could significantly predict masculine gender 
roles (p < .01). Findings are discussed in light of Iranian culture. In 
addition, the findings showed that the research variables predict 
19.5% of the variance of feminine gender roles, and 17% of the 
variance of masculine gender roles. 
Conclusion: Ambivalent sexist attitudes can be used to 
predicting gender roles in adolescents. 
Key words: Gender Roles; Explicit Ambivalent Sexism; Implicit 
Ambivalent Sexism 
 

                                                           
1. Masters in Child and Adolescent Clinical Psychology, Department of Psychology, University 

of Tabriz, Tabriz, Iran. 

*Corresponding author; Email: mazyar.bagherian@gmail.com 

2. Masters Student in Child and Adolescent Clinical Psychology, Department of Psychology, 

University of Tabriz, Tabriz, Iran. 

3. Full Professor of Psychology, Department of Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran. 

4. Full Professor of Psychology, Department of Psychology, University of Tabriz, Tabriz, Iran. 

mailto:mazyar.bagherian@gmail.com


  1041چهل و ششم، تابستان  شناسی اجتماعی، شمارههای روانپژوهش

125 

 
 

 مقدمه
ق نظر اریکسون، در طول نوجواني، نوجوانان ترین دوران زندگي است. طبنوجواني یکي از حساس

هویوت در برابور سوردرگمي    »شوند کوه او آن را  رو ميروبه 1معموالً با یک بحران رواني اجتماعي
مون  »(. در این دوران، نوجوانوان بوه دنبوال پاسوخي بورای سوؤال       2111، 3نامد )برمنمي 2«نقش

فرضویۀ  »شووند.  رو ميهای جنسیّتي روبهقشها و نبندیهستند و در این فرآیند با دسته« کیستم؟
کند که فرارسیدن نوجوواني معمووالً بوا تشودید     ( مطرح مي1133 5)هی، و لینچ، 4«تشدید جنسیّت

ها و رفتار، و پیشوروی بوه سومت هویوت جنسویّتي      سازی جنسیت ي، نگرشافزایش قالبي -جنسیّت
هوای اجتمواعي سون تي و    ش به نقش(. تشدید جنسیّت و گرای2114، 6)برک همراه است -ترسنتي

هوا، و همسواالن   تر برای هر دو جنس، معموالً از منابع مختلف، ماننود والودین، رسوانه   شدهپذیرفته
هوا و  (. در یک فرهنگ معوین، ایون نگورش   2111، 3شوند )پرایس، لیندبر ، و همکارانناشي مي

شوند، شباهت زیادی یگر منتق، ميرفتارهای مرتبط با جنسیّت، به این عل ت که از نسلي به نس، د
 (.2116، 3به هم دارند )آرونسون، ویلسون، و همکاران

چوه   -ای از انتظارات رفتاری )هنجارها( برای موردان و زنوان  مجموعه 1«های جنسیّتينقش»
هسوتند   -هوا و کشوورها را اداره کنود   ها را بشورد، شرکتکسي باید غذا بپزد، چه کسي باید ظرف

جای جهان، دختران وقت بیشتری را صرف کمک به  (. برای مثال، در همه2113، 11نج)مایرز و تو
های بودون نظوارت   کارهای خانه و مراقبت از سایر کودکان، و پسران وقت بیشتری را صرف بازی

های جنسیّتي را به دو دسوتۀ مردانوه و زنانوه    (. بسیاری از افراد نقش2111کنند )سازمان مل،، مي
های جنسیّتي مردانه معموالً با پرخاشگری و تمای، به اعمال سلطه بر محیط ند. نقشکنتقسیم مي

هوا و  هوای جنسویّتي زنانوه معمووالً در قالوب رابطوه      شوند. در حالي کوه نقوش  و افراد شناخته مي
هوای  هوای نقوش  (. افورادی کوه از نگورش   1134شوند )چوودرو،  پذیری در آنها شناخته ميانعطاف

ها، مثال این موارد که زنان مراقبان کنند از تمهیدات سنتي جنسیّتي نقشیروی ميجنسیّتي سنتي پ
هوای  هوای نقوش  کنند. افرادی که نگورش آور خانه هستند، حمایت مياصلي فرزندان و مردان نان

تر دارند از توزیع برابر درآمد و مشارکت در کارهای خانه بین هور دو جونس   گرایانهجنسیّتي برابری
هوای  شووند گزینوه  (. نوجواناني کوه تشوویق موي   2111، 11اشتاینکنند )دیویس و گرینميحمایت 

                                                           
1. psychosocial crisis 

2. identity versus role confusion 

3. Berman 

4. the gender intensification hypothesis 

5. Hill & Lynch 

6. Berk 

7. Priess, Lindberg, et al. 

8. Aronson, Wilson, et al. 

9. gender roles 

10. Myers & Twenge 

11. Davis & Greenstein 
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هوای جنسویّتي را در موورد خوود و     های کلیشوه ی جنسیّتي را دنبال کنند و ارزشبندی نشدهدسته
دهنود )بورک،   )آندروژني( را شک، مي 1جامعه زیر سؤال ببرند به احتمال بیشتری هویت دوجنسیّتي

که خوود را دارای هویوت    -به ویژه دخترها -دهند کودکان و نوجوانانيیقات نشان مي(. تحق2114
نفوس بیشوتری دارنود، و فشوار     تور هسوتند، عوزت   شناختي سالمدانند، از لحاظ رواندوجنسیّتي مي

 (.2113و دیگران،  2کنند )پائولتياجتماعي کمتری را روی خود احساس مي
ها با یکوي از  ه و نسبت دادن آنها به هر یک از جنسیّتهای جنسیّتي توسط جامعتعریف نقش

« داوریپیش»مرتبط است.  4و تصورات قالبي 3داوریشناسي، یعني پیشهای روانترین پدیدهرایج
ی عضوویت فرضوي شوخص در    شود که صرفاً بر پایهبه نگرشي منفي نسبت به یک فرد تلقي مي

هوا(، و  شناختي )تصوورات قوالبي(، عواطفي )هیجوان    های یک گروه معین قرار دارد و شام، مؤلفه
هوای  داوری نسبت به گوروه (. پیش2115، 6است )گرینبر ، اشمادر، و همکاران 5رفتاری )تبعیض(

هوا و خشوونت،   پوسوت شود. برای مثال، توداعي سویاه  مختلف و در موضوعات متفاوت مشاهده مي
هوای  گي، و زنان و ضعیف بودن مهوارت عاطفهای تحصیلي، مردان و بيها و مهارتآسیای شرقي
 (.2113هایي از آنهاست )مایرز و تونج، ریاضي نمونه

؛ 2113ماسوت )موایرز و توونج،     3یهای نظام نگرشي دوگانهداوری یکي از بهترین نمونهپیش
متفواوتي داشوته    1های آشکار و ناآشکارتوانیم در برابر یک موضوع، نگرش(. ما مي2113، 3نوسک
هوای قبلوي   های ناآشکار ارتباطات خودکوار مبتنوي بور یوادگیری    (. نگرش2113، 11کارپنترباشیم )

هایي هستند که توسط سیستم شوناختي ایجواد   های آشکار نگرشسیستم تجربي هستند؛ و نگرش
(. 2115شوند و فرد به صورت هشیارانه از وجود آنها آگاه است )گرینبر ، اشمادر، و همکاران، مي

های داوریی، فشارهای اجتماعي و فرهنگي موجود در مورد برابری، افراد معموالً پیشامروزه به دل
داوری در آن به شکلي نامحسووس رخ  هایي که پیشدهند. یکي از حوزهخود را آشکارانه بروز نمي

 های مبتني بر جنسیّت است. داوریگرایي( یا پیش)یا جنسیّت 11زدگيدهد جنسیّتمي
سازی، و تبعیض بور اسواس جنسویّت یوا     داوری، قالبيومي مشتم، بر پیشزدگي مفهجنسیّت

یافتوه دربوار    های تعمیم(. این پدیده شام، باورها و شناخت2113نمودهای جنسیّتي است )براون، 
 هوا عالقوه  هاست )برای مثال، دخترها به عروسکهای جنسیّتي آنبندی یا نمودافراد بر پایۀ طبقه

                                                           
1. androgynous 

2. Pauletti 

3. prejudice 

4. stereotypes 

5. discrimination 

6. Greenberg, Schmader, et al. 

7. dual attitude process 

8. Nosek 

9. implicit and explicit attitudes 

10. Carpenter 

11. sexism 
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های منفوي یوا مثبتوي    دهد که افراد نگرشهای مبتني بر جنسیّت زماني رخ ميیداوردارند(. پیش
کننود یوا آنهوا را زیور پوا      ی جنسیّتي آنها همرنگوي موي  شدهنسبت به کساني که با انتظارات قالبي

 خوب است(. -و نه دختران -گذارند داشته باشند )برای مثال، فوتبال بازی کردن برای پسرانمي
زدگوي بیشوتر   دهند که جنسیّت( نشان مي2111، 2111، 1113ک و فیسک )های گلیپژوهش

زدگوي  جنسویّت »بوا   2«زدگوي خصومانه  جنسویّت »یابود کوه در آن   بروز مي 1به شک، دوسوگرایانه
زدگي خصمانه به شکلي واض  منفي اسوت و بوه انزجوار و    شود. جنسیّتترکیب مي 3«خیرخواهانه

ی اشاره دارد که به عنوان کساني کوه قودرت موردان را بوه     اعدم همدلي نسبت به زنان غیرسنتي
 زدگي خیرخواهانه به یک دیدگاه مثبت، اما رئویس مآبانوه  شوند. جنسیّتکشند ادراک ميچالش مي

شوند و همواره نیازمند مراقبت و نسبت به زنان اشاره دارد که بر اساس آن زن ضعیف پنداشته مي
 .(2115، 4اولیویرا الکس، کسنفونتوف، و همکارانمحافظت از طرف مردان هستند )دی 

زدگي رخ داده ی جنسیّتهای اخیر در زمینههایي که در طول دههها و آگاهيعلیرغم پیشرفت
هوا گوروه   داوریی انوواع پویش  است، تصورات قالبي همچنان جنسیّتي وجود دارند، و ماننود هموه  

(. پوذیرش  2113پذیرنود )موایرز و توونج،    موي معموالً این تصوورات قوالبي را    -اغلب زنان -هدف
ی شوغلي و تحصویلي و   ی انتخاب آینوده تصورات قالبي جنسیّتي در دختران نوجواني که در مرحله

ها بوازدارد. بورای مثوال،    تواند آنها را از ورود به بسیاری از حوزهگیری هویت خود هستند ميشک،
ماني کمتر در نوجوانان دختر )اسپنسر، رهمن، و تصورات قالبي و هنجارهای جنسیّتي با فعالیت جس

(، و حضوور  2113، 6(، مشارکت کمتر زنان در ریاضیات )هالپرن، بهبو، و همکاران2115، 5همکاران
، 3لوودهي و همکواران  -)اسمیت، اکرم STEM3های علمي های مرتبط با حوزهکمتر زنان در شغ،

هوای نوجووان و شناسوایي    های جنسویّتي در نسو،  داوری( رابطه دارد. بنابراین، مطالعۀ پیش2113
تواند به کسب درکي بهتر از این پدیوده و کواهش آن منجور    ها و متغیرهای مرتبط با آن ميریشه
 شود. 

توانود بورای جواموع مفیود     داوری از چند لحاظ موي دستیابي به برابری جنسیّتي و کاهش پیش
ای مختلف و به طور کل وي اقتصواد کوالن اسوت     هباشد: برابری جنسیّتي در اشتغال به نفع تجارت

ای کوه  یافتوه (. عالوه بر این، در کشورهای کمتر توسوعه 2113، و همکاران يلوده-اکرم ت،یاسم)
هایي مانند حوق کنتورل بوارداری    برابری جنسیّتي در آنها کمتر مطرح است، این مسئله در موضوع

                                                           
1. ambivalent 

2. hostile sexism 

3. benevolent sexism 

4. de oliviera laux, Ksenofontov, et al 

5. Spencer, Rehman, et al 

6. Halpern, Behbow, et al 

 علووم  شوام،  هوا حووزه  ایون . کننود موي  پیودا  ورود آنهوا  بوه  کمتور  زنان و دختران که شودمي گفته STEM هایحوزه اختصاراً مسئله این به .3
(Science)، فناوری (Technology)، مهندسي (Engineering)، ریاضیات (Mathematics )شوندمي. 

8. Smith, Akram-Lodhi, et al 
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هوای  (. برداشتي که نوجوانان در مورد نقش1321، 1تواند اهمیت زیادی داشته باشد )مک دونالدمي
هوای  ی برابری جنسیّتي نقشي حیواتي دارد، زیورا نگورش   جنسیّتي خود در جامعه دارند برای آینده

دهنود دارد )بورت و   شوان انجوام موي   هایي که در موورد آینوده  نوجوانان ارتباط تنگاتنگي با انتخاب
 (.2112، 2اسکات

های آشکار ای با نگرشها رابطههای جنسیّتي، مخصوصاً در نوجواندر ارتباط با اینکه آیا نقش
زده دارند ادبیات پژوهشي بسیار محودود و متنواقض اسوت. بورای مثوال، ینوگ       و ناآشکار جنسیّت

هوای  آمیز، و نگورش ( در ارزیابي ت ثیر جایگاه اجتماعي بر تصورات قالبي، رفتارهای تبعیض2116)
زد  دوسووگرایانۀ بیشوتری   های جنسیّتدان در مقایسه با زنان نگرشزده متوجه شد که مرجنسیّت

رود توا  زده بیشتر در مورد زنوان بوه کوار موي    های جنسیّتدارند. او همچنین متوجه شد که نگرش
کننود کوه وجوود    بینوي موي  ( پویش 2121مردان. عالوه بر این، گرینبور ، اشومادر، و همکواران )   

هوای  تي در جامعه ممکن است نوجوانان را از ورود بوه حووزه  های جنسیّهای سنتي به نقشنگرش
های مختلف در نظر گرفته شوده اسوت بواز دارد. از    شغلي بخصوص که از لحاظ سنتي برای جنس

(، در ارزیوابي رابطوۀ تصوورات قوالبي     2111) 3سانچز، المندروس، و همکواران -طرف دیگر، گارسیا
 ها دست پیدا نکردند.ارتباط معناداری بین این سازهزده به مرتبط با جنسیّت و باورهای جنسیّت

هووای ( کووه نگوورش2116، 5؛ کایووت و وایتلووي2112، 4هووا )گارایگوردوبیوو، و الیووریپووژوهش
هوا،  داورانه و تصورات قالبي جنسیّتي از دوران کودکي توسط منابع مختلوف، از جملوه رسوانه   پیش

وجوانووان بزرگسواالن آینووده هسووتند و  شوود. ن والودین، همسوواالن، و سیسوتم آموزشووي القواء مووي   
توانود زنودگي   ی خوود اتخواذ خواهنود کورد موي     هایي کوه در ایون سونین در موورد آینوده     تصمیم

دهنود  های جنسیّتي زیربنایي را شک، ميها نقشی آنها را تحت ت ثیر قرار دهد. نگرشبزرگساالنه
بنابراین شناسایي عواملي که ممکن  کنند وها تعریف ميی خود را بر اساس آنکه افراد خودپنداره

هایي شود که بوه آنهوا عالقوه    است منجر به محدودیت و عدم تمای، نوجوانان برای ورود به حوزه
تور بورای جامعوه، مفیود باشود. یکوي از عوامو،        تواند برای نوجوانان، و در مقیاسي بزر دارند مي

هوای آشوکار و ناآشوکار نوجوانوان     وریداتواند منجر به این محدودیت شود پویش ای که ميبالقوه
ی هوای جنسویّتي اسوت. در نتیجوه، تمرکوز اصولي پوژوهش بور بررسوي رابطوه          نسبت بوه نقوش  

های جنسیّتي ی نوجوانان نسبت به زنان با انواع نقشهای آشکار و ناآشکار دوسوگرایانهداوریپیش
 در آنهاست. 

 

                                                           
1. McDonald 

2. Burt & Scott 

3. Garcia-Sanchez, Almendros, et al 

4. Garaigordobil & Aliri 

5. Kite & Whitley 
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 روش
هوا از نووع   داده یآورو به لحاظ جمع ربردیکا یهاپژوهش فیروش پژوهش از لحاظ هدف در رد

ی سواله  13تا  12ی آماری پژوهش را تمام نوجوانان دختر و پسر جامعه است. يهمبستگ يفیتوص
انود. جهوت انتخواب    شهر تبریز که در حال تحصی، در یکي از مدارس این شهر بودند تشکی، داده

افزار نشان دادند که بوا هودف   های این نرماستفاده شد. تحلی، G*powerافزار حجم نمونه از نرم
نفر برای تحلیو،   32ی ای به اندازه، نمونه31/1و توان آزمون  15/1دستیابي به اندازه اثر متوسط 

 122بین است کافي خواهد بود. با هدف افزایش تووان آزموون،   متغیر پیش 4رگرسیوني که دارای 
اب شدند. نداشتن سابقۀ اختالل رواني و مشوک،  گیری در دسترس انتخنفر نوجوان به روش نمونه

هوای ورود بوه   شوناختي( از موالک  شناختي )با پرسش در بخش اطالعات جمعیتپزشکي و عصب
هوا همگوي بوا اعوالم     آزمون بود. برای اجرای آزمون از مراجع ذیربط مجوز گرفته شد و آزموودني 

زدگي دوسوگرایانه و ا )مقیاس جنسیّتهها پرسشنامهشدند. آزمودنيرضایت وارد فرآیند سنجش مي
کردنود.  های جنسیّتي( را یا به صورت آنالین و یا به صورت مداد و کاغذی پر موي پرسشنامۀ نقش

گیری بیمواری  شد. با توجه اینکه پژوهش در دور  همهآزمون تداعي ضمني نیز در رایانه انجام مي
بهداشتي اعالم شده توسط ستاد مل ي مبارزه  هایکرونا در ایران و جهان انجام شده است، پروتک،

 ها رعایت شده بود.آوری دادهبا کرونا در فرآیند جمع
 

 ابزارهای پژوهش

 1تومواس و رابینسوون  های جنسی نوجوانان توماس و رابینساون:  الف( مقیاس نقش

در  های جنسوي بوم را بوا هودف اسوتفاده از آنهوا      های به کار رفته در مقیاس نقش( عبارت1131)
شوند و به طور کل وي سوه   عبارت تشکی، مي 61جمعیت نوجوانان اصالح کردند. این پرسشنامه از 

سنجد: مردانگي، زنانگي، و دوجنسیّتي )آنودورژني(. طراحوان ایون آزموون     ها را ميدسته از ویژگي
و  36/1های مربوط به زنوانگي  گیری مختلف برای عبارتضریب آلفای کرونباخ را در دو بار اندازه

گوزارش کردنود. بوه منظوور      42/1و  45/1های خنثي را ، و عبارت 33/1و  36/1، مردانگي 36/1
ها با ضرایب به دست آمده از مقیواس نقوش جنسوي بوم مقایسوه شود و       مقایسه پایایي، این یافته

دهود کوه هور دو مقیواس     ضریب آلفای هر دو مقیاس بسیار نزدیک بودنود و بنوابراین نشوان موي    
کنند. عالوه بر این طراحان این آزمون به همبسوتگي بواالیي   گیری ميای مشابهي را اندازههسازه

های جنسوي بوم دسوت یافتنود. ضوریب      های به دست آمده از این آزمون و مقیاس نقشبین نمره
های خنثي کم هستند، ولي اشاره به این نکته مهم است که نمورات  آلفای به دست آمده در عبارت

شووند.  ی زنانگي، مردانگي، و دوجنسیّتي دخالت داده نموي ه از این مقیاس در محاسبهبه دست آمد
 (.1131)توماس و رابینسون، 

                                                           
1  . Thomas & Robinson 
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های های ایراني پایلوت اِستادی صورت گرفت. عبارتگیری پایایي مقیاس در نمونهبرای اندازه
ای توسط دو مترجم حرفه فهم و روان بودن آنهااین مقیاس ابتدا به زبان فارسي ترجمه شد، و قاب،

ی موردنظر به صورت آنالین زبان انگلیسي و همچنین چندین نوجوانان ت یید شد. سپس پرسشنامه
نفر پایلوت اِستادی صورت گرفت. نتوایج بوه دسوت     55در دسترس نوجوانان قرار گرفت و با تعداد 

آلفای به دست آمده برای های طراحان آزمون تا حدودی زیادی هماهنگ بود. ضریب آمده با یافته
 به دست آمد. 43/1و برای زیرمقیاس خنثي  31/1، برای زنانگي 31/1زیرمقیاس مردانگي 

های آشوکار  داوریگیری پیشبه منظور اندازهزدگی دوسوگرایانه: ب( مقیاس جنسیّت

فاده ( اسوت 1116)گلیوک و فیسوک،    1زدگي دوسوگرایانهی نوجوانان از مقیاس جنسیّتدوسوگرایانه
ای اشواره دارد کوه همبسوتگي مثبتوي بوا      زدگوي ی جنسیّتشده است. این پرسشنامه به دو مؤلفه
هوای موجوود در موورد زنوان را     های مختلفي از ارزیابيگیرییکدیگر دارند، ولي با این وجود جهت

گویه  22زدگي خصمانه. این پرسشنامه از زدگي خیرخواهانه و جنسیّتکنند: جنسیّتگیری مياندازه
گویه تشکی، شده است  11های خصمانه و خیرخواهانه از تشکی، شده است. هر کدام از زیرمقیاس

پوذیرد. در تحقیقوات گلیوک و    های آن به صورت برعکس انجوام موي  گذاری برخي از گویهو نمره
تیب های خصمانه و خیرخواهانه از طریق روش بازآزمایي به ترفیسک مقدار اعتبار برای زیرمقیاس

گوزارش شوده اسوت. در هنجاریوابي ایون       15/1و  12/1و از طریق آلفای کرونبواخ   31/1و  36/1
ها به دلیو، بوار عواملي کوم     های ایراني تعدادی از گویه( در نمونه1312پرسشنامه توسط سروقد )

عبارت کاهش یافته است. سروقد نیز ضریب آلفای کرونباخ را در  11اند و پرسشنامه به حذف شده
گزارش کرده اسوت.   62/1و  31/1و ضریب بازآزمایي را  64/1و  32/1های ایراني به ترتیب نمونه

 روایي پرسشنامه نیز مطلوب گزارش شده است.
تسوت توداعي   ی ناآشاکار(:  زدههاای جنسایّت  ج( تست تداعی ضمنی )نگرش

مستقیم سنجش در های غیر( یکي از روش1113، 3)ناآشکار( )گرینوالد، مکگي، و همکاران 2ضمني
داوری های مختلف مث، هویت، نگرش، و پویش گیری سازهشناسي است که از آن برای اندازهروان

اِسناد، در صورتي که -های هدفشود. منطق زیربنایي این آزمون در آن است که جفتاستفاده مي
)نجوات و حواتمي،    شوندبندی ميتر طبقهتر و دقیقیک تداعي خودکار نیرومند داشته باشند، سریع

ها و کلماتي تشکی، شده اسوت  ای از عکسزدگي این آزمون از مجموعهی جنسیّت(. نسخه1311
بندی کنند. طراحان این آزمون پایایي تست ها باید با سرعت هر چه بیشتر آنها را دستهکه آزمودني

گوزارش   36/1زدگوي خصومانه را   و جنسویّت  66/1زدگوي خیرخواهانوه را   تداعي ضمني جنسویّت 
های آشکار پایایي کمتوری  های تداعي ضمني در مقایسه با مقیاساند. با توجه به اینکه تستکرده

                                                           
1  . ambivalent sexism inventory 

2  . implicit association test 

3. Greenwald, McGhee, et al 
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هاست )دی اولیویرا الکوس و دیگوران،   دارند، بنابراین نتایج حاکي از پایایي معقول برای این سازه
زدگي ناآشکار جنسیّت های آشکار وهای پژوهش بین سازه(. با توجه به اینکه بر اساس یافته2115

خصمانه و خیرخواهانه همبستگي مثبت وجود دارد، بنابراین روایي همگورای ابوزار فعلوي مطلووب     
و بوورای  31/1زدگووي خیرخواهانووه اسووت. ضووریب آلفووای کرونبوواخ نیووز بوورای مقیوواس جنسوویّت 

 به دست آمد. 33/1زدگي خصمانه جنسیّت
 

 هایافته
اطالعوات مورتبط بوا     1استفاده شود. جودول    SPSS-26افزار ها از نرمجهت تجزیه و تحلی، داده

هووای توصوویفي )فراوانووي، میووانگین، انحووراف معیووار، کمتوورین و بیشووترین داده( متغیرهووا و آموواره
 دهد.زیرمتغیرهای پژوهش را نشان مي

 
های توصیفی )فراوانی، میانگین، انحراف معیار، کمترین و بیشترین داده( . آماره0جدول 

 های پژوهشفهزیرمؤل

 میانگین متغیرها
انحاااراف 

 معیار
 کشیدگی چولگی بیشینه کمینه

زدگووي خیرخواهانووه  جنسوویّت
 آشکار

16/25 44/6 11 41 112/1 615/1- 

 -336/1 -113/1 41 11 14/6 13/26 زدگي خصمانۀ آشکارجنسیّت
زدگووي خیرخواهانووۀ  جنسوویّت
 ناآشکار

43/1 11/5 43/14- 32/21 321/1 111/1 

 511/1 323/1 21/22 -36/11 13/6 14/1 زدگي خصمانۀ ناآشکاریّتجنس
 -463/1 -211/1 61/6 51/2 14/1 52/4 زنانگي

 163/1 -313/1 31/6 35/2 61/1 34/4 مردانگي
 -141/1 111/1 13 12 36/1 11/15 سن

 
انۀ زدگي خیرخواههای مردانگي و زنانگي با جنسیّتضریب همبستگي پیرسون برای زیرمؤلفه

زدگي خصومانۀ  زدگي خیرخواهانۀ ناآشکار، و جنسیّتزدگي خصمانۀ آشکار، جنسیّتآشکار، جنسیّت
 قاب، مشاهده است. 2ناآشکار در جدول 

 
 

 

 



 زدگی دوسوگرایانة آشکار و ناآشکار )ضمنی( در نوجوانانهای جنسیّتی بر اساس جنسیّتبینی نقشپیش

132 

 
 

 ها. ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه بر اساس فرضیه۲جدول 

 متغیرها
زدگووي جنسوویّت

خیرخواهانوووووۀ 
 آشکار

زدگووي جنسوویّت
 خصمانۀ آشکار

زدگووي تجنسوویّ
خیرخواهانوووووۀ 

 ناآشکار

زدگوي  جنسیّت
خصووووووومانۀ 

 ناآشکار
 مردانگي زنانگي

زدگووي جنسویّت 
خیرخواهانووووۀ  

 آشکار
1      

 يزدگووتیّجنسو 
 آشکار ۀخصمان

11/1- 1     

 يزدگووتیّجنسو 
 ۀرخواهانوووو یخ

 ناآشکار
11/1 14/1- 1    

 يزدگووتیّجنسو 
 ۀخصووووووومان

 ناآشکار
13/1- 12/1 13/1- 1   

  1 -33/1** 16/1 -235/1** 21/1* زنانگي
 1 -14/1 113/1 233/1** 134/1 334/1** مردانگي

 معنادار است. 15/1. همبستگي در سط  *
 معنادار است. 11/1. همبستگي در سط  **

 
های استفاده از تحلی، رگرسیون فرضدر ادامه، جهت استفاده از رگرسیون چندگانه، ابتدا پیش

فرض نرموال  گیری، پیشای بودن متغیرهای اندازههای فاصلهفرضشمورد بررسي قرار گرفتند. پی
فرض استقالل خطاها همگوي بورآورده   فرض همخطي چندگانه، و پیشبودن متغیرها توزیع، پیش

به ترتیب نتوایج   4و  3های کردند. در جدولشده و امکان استفاده از تحلی، رگرسیون را فراهم مي
زده دوسوگرایانۀ آشکار و های جنسیّتتي مردانه و زنانه بر نگرشهای جنسیّتحلی، رگرسیون نقش

 ناآشکار نشان داده شده است.
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زدگی دوسوگرایانه آشکار و ناآشکار و . تحلیل رگرسیون نقش جنسیّتی زنانه بر جنسیّت۳جدول 

 بینضرایب بتای متغیرهای پیش

 مدل

ضااااااااریب 

همبساااااتگی 

 (Rچندگانه )

ضااااریب 

 تبیین

(2R) 

ضاااریب 

ین تبیاااا

 خالص

اشتباه برآورد 

 انحراف معیار
F 

سااااااطح 

 داریمعنی

1 441/1 114/1 163/1 36113/1 151/3 111/1 

 1مدل 

 های غیراستانداردضریب
هوووای ضوووریب
 استاندارد

 tآزمون 
سوووووووووط  

 داریمعني
 ضریب بتا

اشوووووووتباه 
 استاندارد

 ضریب بتا

 111/1 363/11  461/1 331/4 مقدار ثابت
 111/1 -514/3 -214/1 113/1 -146/1 نه ناآشکارزدگي خصماجنسیّت

 111/1 -651/2 -223/1 111/1 -131/1 خصمانه آشکار يزدگتیّجنس
 خیرخواهانووۀ يزدگووتیّجنسوو
 آشکار

123/1 112/1 153/1 331/1 163/1 

زدگووي خیرخواهانووۀ  جنسوویّت
 ناآشکار

116/1 115/1 133/1 312/1 613/1 

زدگي خیرخواهانۀ ناآشکار، زدگي خصمانۀ آشکار، جنسیّتخیرخواهانۀ آشکار، جنسیّتزدگي بین: جنسیّتمتغیرهای پیش
 زدگي خصمانۀ ناآشکارو جنسیّت

 متغیر وابسته: زنانگي

 
بین با متغیور  دهند که ضریب همبستگي چندگانۀ متغیرهای پیشنشان مي 3مندرجات جدول 
اسوت. ایون ضوریب از      = 114/1Rبوا  و ضوریب تبیوین برابور      = 441/1Rمالک مطالعه برابر با 

تووان نتیجوه   دار است. به عبوارت دیگور، موي   معني  p< 11/1در سط    = 151/3Fهمبستگي با 
بینوي  از تغییرات متغیر مالک را به شکلي معنادار پیش %5/11بین تقریباً گرفت که متغیرهای پیش

زدگوي دوسووگرایانه آشوکار و    های جنسیّتي زنانه بور اسواس جنسویّت   بیني نقشکنند. در پیشمي
و  21/1زدگي خصمانۀ ناآشکار با ضوریب بتوای   های جنسیّتشود که زیرمؤلفهناآشکار مالحظه مي

های جنسیّتي زنانوه را در سوط    توانند نقشمي 22/1زدگي خصمانۀ آشکار با ضریب بتای جنسیّت
11/1p <  بیني کنند.پیش 
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زدگی دوسوگرایانه آشکار و ناآشکار و مردانه بر جنسیّت. تحلیل رگرسیون نقش جنسیّتی 4جدول 

 بینضرایب بتای متغیرهای پیش

 مدل

ضااااااااریب 

همبسااااااتگی 

 (Rچندگانه )

ضاااااریب 

 تبیین

(2R) 

ضااااریب 

تبیاااااین 

 خالص

اشاااااتباه 

بااااارآورد 

انحااااراف 

 معیار

F 
سااااااطح 

 داریمعنی

2 411/1 161/1 141/1 64366/1 131/5 111/1 

 2مدل 

 های غیراستانداردضریب
هووووای یبضوووور

 استاندارد
 tآزمون 

سوووووووووط  
 داریمعني

 ضریب بتا
اشووووووووتباه  

 استاندارد
 ضریب بتا

 111/1 131/11  345/1 433/3 مقدار ثابت
زدگووي خصوومانه  جنسوویّت
 ناآشکار

112/1 111/1 113/1 215/1 331/1 

خصوومانه  يزدگووتیّجنسوو
 آشکار

112/1 111/1 124/1 455/1 143/1 

 خیرخواهانوۀ  يزدگتیّجنس
 کارآش

135/1 111/1 325/1 314/3 111/1 

زدگي خیرخواهانوۀ  جنسیّت
 ناآشکار

121/1 112/1 211/1 433/2 115/1 

زدگي خیرخواهانۀ ناآشکار، زدگي خصمانۀ آشکار، جنسیّتزدگي خیرخواهانۀ آشکار، جنسیّتبین: جنسیّتمتغیرهای پیش
 زدگي خصمانۀ ناآشکارو جنسیّت

 متغیر وابسته: مردانگي

 
بین با متغیور  دهند که ضریب همبستگي چندگانۀ متغیرهای پیشنشان مي 4مندرجات جدول 
اسوت. ایون ضوریب از      = 161/1R، و ضریب تبیوین برابور بوا     = 411/1Rمالک مطالعه برابر با 

تووان نتیجوه   دار است.  به عبوارت دیگور، موي   معني  p< 11/1در سط    = 131/5Fهمبستگي با 
بینوي  از تغییرات متغیر مالک را به شکلي معنوادار پویش   %13بین تقریباً پیش گرفت که متغیرهای

زدگوي دوسووگرایانه آشوکار و    های جنسیّتي مردانه بر اسواس جنسویّت  بیني نقشکنند. در پیشمي
 325/1زدگي خیرخواهانۀ آشکار با ضریب بتای های جنسیّتشود که زیرمؤلفهناآشکار مالحظه مي

های جنسیّتي مردانه را در توانند نقشمي 21/1یرخواهانۀ ناآشکار با ضریب بتای زدگي خو جنسیّت
 بیني کنند.پیش  > 11/1pسط  
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 گیریبحث و نتیجه
زدگي ( دو نوع مختلف از جنسیّت2111، 2111زدگي دوسوگرایانه )گلیک و فیسک، نظریۀ جنسیّت

خیرخواهانوه(، ولوي متموایز را بوا      زدگوي زدگي خصومانه و جنسویّت  مکم، نسبت به زنان )جنسیّت
کننود  های جنسیّتي سنتي پیروی موي کند تا با پاداش دادن به زناني که از نقشیکدیگر ترکیب مي

زدگوي  کننود )جنسویّت  هوا تخطوي موي   زدگي خیرخواهانه( و تنبیه زناني که از ایون نقوش  )جنسیّت
وهش حاضر، بررسي رابطۀ بین خصمانه( زیردست بودن زنان را تقویت و گسترش دهد. هدف از پژ

های جنسیّتي زنانه و مردانه بود. با توجوه بوه اینکوه نوجوانوان در دوران     این نوع از باورها با نقش
هوای  هوای مختلوف هسوتند، بنوابراین بواور داشوتن و ت کیود بور نگورش         ارزیابي و اتخواذ هویوت  

گیرند ميتر فراه و فرهنگِ بزر های خانوادای که از ابتدای زندگي و در نتیجۀ آموزشزدهجنسیّت
روی زنودگي داشوته باشود. ایون مسوئله      ای بر انتخاب مسیرهای پیشِتوانند ت ثیر محدودکنندهمي

توانود آنهوا را از   هوایي موي  مخصوصاً در مورد دختران بیشتر صادق است، زیرا باور به چنین نگرش
شود بواز دارد ) اسپنسور، رهمون، و    قي ميهایي که به طور سنتي مردانه تلورود به بسیاری از حوزه

؛ 2113لوودهي، و همکواران،   -؛ اسومیت، اکورم  2113؛ هالپرن، بنبو، و همکواران،  2115همکاران، 
 (.2121گرینبر ، اشمادر، و همکاران، 

( همسوو اسوت. ایون    2115های گلیک، ویلکرسوون، و کوافي )  های این پژوهش با یافتهیافته
تور از  هوای مثبوت  زدگوي خیرخواهانوه ارزیوابي   وجه شدند جنسویّت پژوهشگران در پژوهش خود مت

کننود ت کیود بیشوتر بور     هوا پیشونهاد موي   کند. این نویسونده بیني ميهای سنتي زنانه را پیشنقش
تور مردانوه و زنانوه را بوه دنبوال دارد. پوذیرش       های سن تيهای مردانه عالقۀ بیشتر بر نقشهویت

انود  فراد پیامدهایي به همراه دارد. برای مثال، مطالعات نشان دادهزدگي خیرخواهانه توسط اجنسیّت
شوده توسوط   هوای اعموال  زدگوي خیرخواهانوه توسوط زنوان بوا ت ییود محودودیت       پذیرش جنسیّت

(، افزایش احسواس وابسوتگي زنوان بوه موردان در      2113، 1شان )مویا، گلیک، و همکارانشوهران
(، و کاهش عالقۀ زنان بوه تفکور مسوتقالنه و    2116، 2نتکالیف مختلف )شناب،، بارانان و همکارا

زدگي ها در زناني که جنسیّتگیری این نگرش( رابطه دارد. شک،2114، 3دنبال کردن اهداف )فدر
شوود کوه آنهوا بوه صوورت      داننود باعوث موي   را به عنوان یک دیدگاه معتبر نسبت به خودشان مي

، 4از مردان فرض کنند )دومانوت، سوارلت، و همکواران   تر کفایتناخودآگاه خود را در محیط کار بي
(؛ و افوزایش  2113شان کاهش پیدا کنود )داردن، دومانوت، و همکواران،    (، عملکرد شناختي2111

 (.2111، 5شود )کالگرو و جاستدیدگاه اشیاءمانند نسبت خودشان مي

                                                           
1. Moya, Glick et al 

2. Shnabel, Bar-Anan et al 

3. Feather 

4. Dumont, Sarlet 

5. Calogero & Jost 
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هوای  م نقوش های جنسویّتي مردانوه و هو   های فرضیه اول و دوم نشان داد که هم نقشیافته
زدگي خیرخواهانۀ آشکار رابطۀ مثبت دارند. عل ت جنسیّتي زنانه )هر چند به میزان کمتر( با جنسیّت

تواند به باورهای مذهبي و فضای سنتي حاکم بر جامعۀ ایران بازگردد. هماهنگ بوا  این مسئله مي
دوسووگرایانه در فرهنوگ   زدگوي  ( در ارزیابي جنسیّت2111) 1اوغورلواین ادعا، تاشدمیر و ساکاللي

شناختي و فرهنگي شبیه ایران اسوت، عطواری، گراهوام، و    های جمعیتترکیه )که از لحاظ ویژگي
( متوجه شدند که پوذیرش باورهوای موذهبي، هوم در موردان و هوم در زنوان بوا         2121همکاران، 

باید ایون نکتوه را    ها هموارهزدگي خیرخواهانه همبستگي دارد. بنابراین، در تفسیر این دادهجنسیّت
هوای غیورت،   در نظر داشته باشیم که باورهای مذهبي و سن تي مختص جامعۀ ایوران، مثو، ارزش  

حیاء، و عفت که ریشه در باورهای مذهبي و سنتي ایران دارند ممکن اسوت در پوذیرش باورهوای    
 زد  خیرخواهانه توسط افراد نقش داشته باشد.جنسیّت

های ایراني در مقایسه با دو کشوور دیگور در   ان دادند که نمونه( نش2114سونامي و همکاران )
آوردند و بین هنجارهای جنسویّتي مردانوه و   های باالتری به دست ميزدگي خصمانه نمرهجنسیّت
گرایي خصمانه همبستگي نسبتاً نیرومندی حاکم بود. با این وجود نتوایج ایون مطالعوه بوه     جنسیّت

( اشواره  2115متغیر دست نیافوت. گلیوک، ویلکرسوون، و کوافي )     همبستگي معناداری بین این دو
تور از زنواني کوه بوا     هوای منفوي  زد  خصمانه در افوراد ارزیوابي  کنند که وجود باورهای جنسیّتمي

کنند را بوه دنبوال دارد.   های سنتي مردانه همرنگي نميهای سنتي زنانه و مرداني که با نقشنقش
کنند کمتر احتمال های جنسیّتي مردانه ت کید ميواناني که بر نقشنتایج این پژوهش نشان داد نوج

دهنود   زد  خصمانه داشوته باشوند. ایون مسوئله ممکون اسوت نشوان       های جنسیّتدارد که نگرش
های جدید فرهنگ ایران نسبت به ساختارهای سونتي درنظور   تر و پذیراتر نس،های منعطفدیدگاه
( در مطالعوۀ  1313بورای موردان و زنوان باشود. فوروتن )     هوای مناسوب   شده در مورد نقوش گرفته
های جنسیتي و میزان پذیرش آنها در جمعیت ایراني متوجه شد که در میان افوراد، کسواني   کلیشه

هوای جنسویّتي دارنود.    که سنین کمتری دارند بیشتر از بزرگساالن گرایش به عدم پذیرش کلیشوه 
ز مت هالن، و افراد برخوردار کمتر از افراد نابرخوردار همچنین، زنان کمتر از مردان، مجردان کمتر ا

هوای  های جنسیّتي دارند. کساني که متمای، بوه ت ییود و پوذیرش نقوش    گرایش به پذیرش کلیشه
گر بودن، و احساسوي بوودن( هسوتند گورایش دارنود کوه       جنسیّتي زنانه )مث، مهربان بودن، یاری

شود کوه  زدگي خصمانه شام، باورهایي مي. جنسیّتتری داشته باشندزدگي خصمانۀ پایینجنسیّت
شود و در آنها زنان در واقع بر اساس آنها خصومت نسبت به زنان به شکلي آشکار و بارز اعالم مي

رسد که نوجواناني که با نقش جنسویّتي زنانوه بیشوتر    شوند. به نظر منطقي ميجنس دوم تلقي مي
دانند که جامعه و فرهنگ آنها هایي ميرا دارای ویژگي کنند، یعني کساني که خودهمانندسازی مي

                                                           
1. Taşdemir & Sakallı-Uğurlu 
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هایي که نسوبت بوه زنوان خصومانه برخوورد      گیرند، با نگرشمعموالً برای زنان مناسب در نظر مي
 شوند بیشتر مخالفت کرده و مقاومت نشان دهند.مي

آشکار )فرضویۀ  های های جنسیّتي مردانه هم در ارزیابيبا توجه به اینکه نوجوانانِ دارای نقش
تووان  دهنود موي  های ناآشکار )فرضیۀ پنجم( خیرخواهانه بودن را نشوان موي  دوم( و هم در ارزیابي

زده خیرخواهانه های جنسیّتهای جنسیّتي مردانه به طور کل ي با نگرشگفت در جامعۀ ایران نقش
کسنتوف، و همکاران اولیویراالکس، همراه است. یافتۀ حاضر با نتایج به دست آمده در پژوهش دی

هوای آشوکار و   ( هماهنگ است. این محققان در پژوهش خود متوجه شده بودند که نگرش2115)
بیني کنند. در اینجا به نقوش  توانند یکدیگر را پیشزده با یکدیگر رابطه دارند و ميناآشکار جنسیّت

( متوجوه  2121کواران ) توان اشاره کرد. عطاری، گراهوام، و هم فرهنگ غیرت در جامعۀ ایراني مي
های اخالقي افراد دارد. غیورت عبوارت   شدند که در فرهنگ ایران غیرت اهمیت باالیي در قضاوت

یوک جامعوه اسوت و بوه لوزوم حفاظوت و پاسوداری از        « موردان »است ارزشي که بیشتر متوجوه  
ایوران   شود. دیون و جامعوۀ  خویشاوندان زن )مادر، خواهر، همسر، و سایر بستگان مونث( گفته مي

دهند های یعقوبي نشان ميکنند و یافتهای ارزشمند تلقي ميغیرت را به عنوان یک فرهنگ پدیده
که هر چقدر میزان دینداری در افراد بیشتر باشد، پذیرش تصورات قالبي جنسیّتي نیز در آنها بیشتر 

تارهوایي کوه ناشوي از    گیری کرد که مفهوم غیرت و رفتوان اینگونه نتیجهخواهد بود. بنابراین، مي
زد  خیرخواهانه همبستگي مثبت داشته باشند، زیرا های جنسیّتتوانند با نگرشاین ارزش است مي

 هر دو پدیده در تعریف خود اساساً نکات مشترک زیادی دارند.

هوا و  تری از فرهنگهای پژوهش نشان داد که نوجوانان ایران تا حدودی الگوی متفاوتیافته
هوای  ای با نقوش های خصمانه آشکار و ناآشکار رابطهگران دارند. برای مثال، نگرشکشورهای دی

ها حاکي از سطوح باالی خیرخواهانه بودن در کساني جنسیّتي مردانه ندارند؛ و از طرف دیگر، یافته
توانود بوه   های محتمو، ایون نتوایج موي    کردند. عل تهای جنسیّتي زنانه را اتخاذ مياست که نقش

های مرتبط با فرهنگ غیرت در ایون کشوور مورتبط    ر مذهبي و سنتي، و به خصوص نگرشساختا
هوای موذهبي دیون    (. با بررسي آمووزه 2121بازگردد )مشاهده کنید، عطاری، گراهام، و همکاران، 

هوای  تووان مشواهده کورد کوه بسویاری از مؤلفوه      اسالم، که دین رسمي کشور ایوران اسوت، موي   
زدگوي محسووب   هوای مسولمان الزامواً جنسویّت    غربوي، در فرهنوگ   زدگي در کشوورهای جنسیّت

ای کوه مخوتص   گیوری هوای انودازه  هوا و روش رسد طراحي مقیاسشوند. بنابراین، به نظر مينمي
زده تمایز قائ، شود های جنسیّتها و نگرشهای مسلمان باشد و بتواند بین اینگونه نگرشفرهنگ

 مفید خواهد بود.
هوا ممکون   ز محدودیت نبود. به دلی، در دسترس انتخاب شدن آزمودنيپژوهش حاضر خالي ا

ها جوانب احتیاط را رعایوت  است نمونۀ موردنظر نمایند  جامعه نباشد و بنابراین باید در تعمیم داده
تر استفاده شود. از آنجوا کوه   های نسبتاً بزر های بعدی از نمونهشود در پژوهشکرد. پیشنهاد مي
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هوا و  ها از همۀ طبقوه گیری کرونا انجام شده است، در انتخاب آزمودنيدوران همهاین پژوهش در 
زدگوي خصومانه و   سطوح مختلف جامعه محدودیت وجود داشت. با توجه به اینکه سطوح جنسویّت 

شوود در  خیرخواهانه ممکن است از فرهنگي به فرهنگ دیگر متفاوت باشد بنوابراین پیشونهاد موي   
های مختلف ایران )فارس، ترک، عرب، بلوچ، لر، و ...( استفاده شوود.  میّتهای بعدی از قوپژوهش

هوای  هوای همیشوگي روش  پژوهش صورت گرفته از نوع همبستگي بوود، و بنوابراین محودودیت   
هوای عل وي   گیریشود در مطالعات برای اینکه بتوان نتیجههمبستگي را خواهد داشت. پیشنهاد مي

زدگي و جهت عل ي آن با متغیرهای و طولي برای ارزیابي جنسیّت های آزمایشيحاص، کرد از طرح
« سن تي»گذاری های امکانات در پژوهش، از روش نمرهمختلف استفاده کرد. با توجه به محدودیت

شوود از  هوای بعودی پیشونهاد موي    تست تداعي ضمني استفاده شده اسوت. بنوابراین در پوژوهش   
( 2113)گرینوالد، نوسوک، و بانواجي،    1«گذاری بهبودیافتهالگوریتم نمره»های جدیدتر، مث، روش

شناختي کنترل و تعدی، استفاده شود. در پژوهش صورت گرفته، جنسیّت و سایر متغیرهای جمعیت
هوایي از  های گذشته نشان داده اسوت کوه زنوان بیشوتر احتموال دارد شوک،      نشده است. پژوهش

(. پیشونهاد  2111و بور آنهوا ت کیود کننود )گلیوک،       زده خیرخواهانه را بپذیرنود های جنسیّتنگرش
 گری جنسیّت نیز بررسي شود.های دیگر نقش تعدی،شود در پژوهشمي
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