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چکیده
مقدمه :هدب از پژوهش حاضر ،بررسی رابطۀ جنسیّتزدگی دوسوگرایانۀ آشکار و ناآشکار (ضمنی)
با نقشهای جنسیّتی و پیشبینی نقشهای جنسیّتی بر اساس انوا مختلف جنسریّتزدگری در
نوجوانان بود.
روش :روش پژوهش از لحاظ هدب در ردیف پژوهشهای کاربردی و به لحاظ جمعآوری دادهها از
نو توصیفی همبستگی بود .جامعهی آماری پژوهش را تمام نوجوانران دخترر و پسرر  79ترا 71
سالهی شهر تبریز که در حال تحصیل در یکی از مدارس این شهر بودند ،تشکیل دادهانرد .نمونرۀ
مورد از  799نفر نوجوان تشکیل شده است که به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شده بودند.
برای اندازهگیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامۀ نقشهای جنسیّتی توماس و رابینسون (،)7617
مقیاس جنسیّتزدگی دوسوگرایانه (گلیک و فیسک ،)7669 ،و تست تداعی ضمنی جنسیّتزدگی
دوسوگرایانه (گرینوالد و همکاران7661 ،؛ دیالیویراالکس و همکاران )9970 ،استفاده شد.
یافتهها :یافتههای پژوهش نشان داد که بین جنسریّتزدگری خیرخواهانره آشرکار و ناآشرکار برا
نقشهای جنسیّتی مردانه همبستگی مثبت ( ،)p < .01و بین جنسیّتزدگی خصمانه آشرکار و
ناآشکار با نقشهای جنسیّتی زنانه همبستگی منفی وجود دارد ( .)p < .01همچنین تحلیلهای
رگرسیون نشان دادند ،جنسیّتزدگی خصمانه آشکار و ناآشکار میتوانند؛ نقشهای جنسیّتی زنانه
( )p < .01واریانس و جنسیّتزدگی خیرخواهانه آشکار و ناآشرکار نیرز مریتواننرد؛ نقرشهرای
جنسیّتی مردانه را به شکلی معنادار پیشبینی کنند ( .)p < .01عالوه بر این ،یافتهها نشران داد،
متغیرهای پژوهش  %76/0از واریانس نقشهای جنسریّتی زنانره ،و  %71از واریرانس نقرشهرای
جنسیّتی مردانه را پیشبینی میکنند.
نتیجهگیری :از نگرشهای جنسیّتزده دوسوگرایانۀ مختلف میتوان برای پیشبینی نقرشهرای
جنسیّتی نوجوانان استفاده کرد.
کلمات کلیدی :نقرشهرای جنسریّتی؛ جنسریّتزدگری دوسروگرایانۀ آشرکار؛ جنسریّتزدگری
دوسوگرایانۀ ضمنی (ناآشکار)
 .1کارشناس ارشد روانشناسي بالیني کودک و نوجوان ،گروه روانشناسي ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
نویسند مسئولmazyar.bagherian@gmail.com :
 .2دانشجوی کارشناسي ارشد روانشناسي بالیني کودک و نوجوان ،گروه روانشناسي ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .3استاد گروه روانشناسي ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
 .4استاد گروه روانشناسي ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایران.
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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
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مقدمه
نوجواني یکي از حساس ترین دوران زندگي است .طبق نظر اریکسون ،در طول نوجواني ،نوجوانان
معموالً با یک بحران رواني اجتماعي 1روبهرو ميشوند کوه او آن را «هویوت در برابور سوردرگمي
نقش» 2مينامد (برمن .)2111 ،3در این دوران ،نوجوانوان بوه دنبوال پاسوخي بورای سوؤال «مون
کیستم؟» هستند و در این فرآیند با دستهبندیها و نقشهای جنسیّتي روبهرو ميشووند« .فرضویۀ
تشدید جنسیّت»( 4هی ،و لینچ )1133 5،مطرح ميکند که فرارسیدن نوجوواني معمووالً بوا تشودید
جنسیّت -افزایش قالبيسازی جنسیتي ،نگرشها و رفتار ،و پیشوروی بوه سومت هویوت جنسویّتي
سنتيتر -همراه است (برک .)2114 ،6تشدید جنسیّت و گرایش به نقشهوای اجتمواعي سونتي و
پذیرفتهشده تر برای هر دو جنس ،معموالً از منابع مختلف ،ماننود والودین ،رسوانههوا ،و همسواالن
ناشي مي شوند (پرایس ،لیندبر  ،و همکاران .)2111 ،3در یک فرهنگ معوین ،ایون نگورشهوا و
رفتارهای مرتبط با جنسیّت ،به این علت که از نسلي به نس ،دیگر منتق ،ميشوند ،شباهت زیادی
به هم دارند (آرونسون ،ویلسون ،و همکاران.)2116 ،3
«نقشهای جنسیّتي» 1مجموعه ای از انتظارات رفتاری (هنجارها) برای موردان و زنوان -چوه
کسي باید غذا بپزد ،چه کسي باید ظرفها را بشورد ،شرکتهوا و کشوورها را اداره کنود -هسوتند
(مایرز و تونج .)2113 ،11برای مثال ،در همه جای جهان ،دختران وقت بیشتری را صرف کمک به
کارهای خانه و مراقبت از سایر کودکان ،و پسران وقت بیشتری را صرف بازیهای بودون نظوارت
ميکنند (سازمان مل .)2111 ،،بسیاری از افراد نقشهای جنسیّتي را به دو دسوتۀ مردانوه و زنانوه
تقسیم ميکنند .نقشهای جنسیّتي مردانه معموالً با پرخاشگری و تمای ،به اعمال سلطه بر محیط
و افراد شناخته مي شوند .در حالي کوه نقوشهوای جنسویّتي زنانوه معمووالً در قالوب رابطوههوا و
انعطافپذیری در آنها شناخته ميشوند (چوودرو .)1134 ،افورادی کوه از نگورشهوای نقوشهوای
جنسیّتي سنتي پیروی ميکنند از تمهیدات سنتي جنسیّتي نقشها ،مثال این موارد که زنان مراقبان
اصلي فرزندان و مردان نانآور خانه هستند ،حمایت ميکنند .افرادی که نگورشهوای نقوشهوای
جنسیّتي برابریگرایانه تر دارند از توزیع برابر درآمد و مشارکت در کارهای خانه بین هور دو جونس
حمایت ميکنند (دیویس و گریناشتاین .)2111 ،11نوجواناني کوه تشوویق مويشووند گزینوههوای
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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دستهبندی نشدهی جنسیّتي را دنبال کنند و ارزشهای کلیشوههوای جنسویّتي را در موورد خوود و
جامعه زیر سؤال ببرند به احتمال بیشتری هویت دوجنسیّتي( 1آندروژني) را شک ،ميدهنود (بورک،
 .)2114تحقیقات نشان ميدهند کودکان و نوجواناني -به ویژه دخترها -که خوود را دارای هویوت
دوجنسیّتي ميدانند ،از لحاظ روانشناختي سالمتور هسوتند ،عوزتنفوس بیشوتری دارنود ،و فشوار
اجتماعي کمتری را روی خود احساس ميکنند (پائولتي 2و دیگران.)2113 ،
تعریف نقشهای جنسیّتي توسط جامعه و نسبت دادن آنها به هر یک از جنسیّتها با یکوي از
رایجترین پدیدههای روانشناسي ،یعني پیشداوری 3و تصورات قالبي 4مرتبط است« .پیشداوری»
به نگرشي منفي نسبت به یک فرد تلقي ميشود که صرفاً بر پایهی عضوویت فرضوي شوخص در
یک گروه معین قرار دارد و شام ،مؤلفههای شناختي (تصوورات قوالبي) ،عواطفي (هیجوانهوا) ،و
رفتاری (تبعیض) 5است (گرینبر  ،اشمادر ،و همکاران .)2115 ،6پیشداوری نسبت به گوروههوای
مختلف و در موضوعات متفاوت مشاهده ميشود .برای مثال ،توداعي سویاهپوسوتهوا و خشوونت،
آسیای شرقيها و مهارتهای تحصیلي ،مردان و بيعاطفگي ،و زنان و ضعیف بودن مهوارتهوای
ریاضي نمونههایي از آنهاست (مایرز و تونج.)2113 ،
پیشداوری یکي از بهترین نمونههای نظام نگرشي دوگانهی 3ماسوت (موایرز و توونج2113 ،؛
نوسک .)2113 ،3ما ميتوانیم در برابر یک موضوع ،نگرشهای آشکار و ناآشکار 1متفواوتي داشوته
باشیم (کارپنتر .)2113 ،11نگرشهای ناآشکار ارتباطات خودکوار مبتنوي بور یوادگیریهوای قبلوي
سیستم تجربي هستند؛ و نگرشهای آشکار نگرشهایي هستند که توسط سیستم شوناختي ایجواد
مي شوند و فرد به صورت هشیارانه از وجود آنها آگاه است (گرینبر  ،اشمادر ،و همکاران.)2115 ،
امروزه به دلی ،فشارهای اجتماعي و فرهنگي موجود در مورد برابری ،افراد معموالً پیشداوریهای
خود را آشکارانه بروز نميدهند .یکي از حوزههایي که پیشداوری در آن به شکلي نامحسووس رخ
ميدهد جنسیّتزدگي( 11یا جنسیّتگرایي) یا پیشداوریهای مبتني بر جنسیّت است.
جنسیّتزدگي مفهومي مشتم ،بر پیشداوری ،قالبي سازی ،و تبعیض بور اسواس جنسویّت یوا
نمودهای جنسیّتي است (براون .)2113 ،این پدیده شام ،باورها و شناختهای تعمیمیافتوه دربوار
افراد بر پایۀ طبقهبندی یا نمودهای جنسیّتي آنهاست (برای مثال ،دخترها به عروسکهوا عالقوه
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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دارند) .پیشداوریهای مبتني بر جنسیّت زماني رخ ميدهد که افراد نگرشهای منفوي یوا مثبتوي
نسبت به کساني که با انتظارات قالبيشدهی جنسیّتي آنها همرنگوي مويکننود یوا آنهوا را زیور پوا
ميگذارند داشته باشند (برای مثال ،فوتبال بازی کردن برای پسران -و نه دختران -خوب است).
پژوهشهای گلیک و فیسک ( )2111 ،2111 ،1113نشان ميدهند که جنسیّتزدگوي بیشوتر
به شک ،دوسوگرایانه 1بروز ميیابود کوه در آن «جنسویّتزدگوي خصومانه» 2بوا «جنسویّتزدگوي
خیرخواهانه» 3ترکیب ميشود .جنسیّت زدگي خصمانه به شکلي واض منفي اسوت و بوه انزجوار و
عدم همدلي نسبت به زنان غیرسنتيای اشاره دارد که به عنوان کساني کوه قودرت موردان را بوه
چالش ميکشند ادراک ميشوند .جنسیّتزدگي خیرخواهانه به یک دیدگاه مثبت ،اما رئویس مآبانوه
نسبت به زنان اشاره دارد که بر اساس آن زن ضعیف پنداشته ميشوند و همواره نیازمند مراقبت و
محافظت از طرف مردان هستند (دی اولیویرا الکس ،کسنفونتوف ،و همکاران.)2115 ،4
علیرغم پیشرفتها و آگاهيهایي که در طول دهههای اخیر در زمینهی جنسیّتزدگي رخ داده
است ،تصورات قالبي همچنان جنسیّتي وجود دارند ،و ماننود هموهی انوواع پویشداوریهوا گوروه
هدف -اغلب زنان -معموالً این تصوورات قوالبي را مويپذیرنود (موایرز و توونج .)2113 ،پوذیرش
تصورات قالبي جنسیّتي در دختران نوجواني که در مرحلهی انتخاب آینودهی شوغلي و تحصویلي و
شک،گیری هویت خود هستند ميتواند آنها را از ورود به بسیاری از حوزهها بوازدارد .بورای مثوال،
تصورات قالبي و هنجارهای جنسیّتي با فعالیت جسماني کمتر در نوجوانان دختر (اسپنسر ،رهمن ،و
همکاران ،)2115 ،5مشارکت کمتر زنان در ریاضیات (هالپرن ،بهبو ،و همکاران ،)2113 ،6و حضوور
کمتر زنان در شغ،های مرتبط با حوزههای علمي ( 3STEMاسمیت ،اکرم-لوودهي و همکواران،3
 )2113رابطه دارد .بنابراین ،مطالعۀ پیشداوریهای جنسویّتي در نسو،هوای نوجووان و شناسوایي
ریشهها و متغیرهای مرتبط با آن مي تواند به کسب درکي بهتر از این پدیوده و کواهش آن منجور
شود.
دستیابي به برابری جنسیّتي و کاهش پیشداوری از چند لحاظ مويتوانود بورای جواموع مفیود
باشد :برابری جنسیّتي در اشتغال به نفع تجارتهای مختلف و به طور کلوي اقتصواد کوالن اسوت
(اسمیت ،اکرم-لودهي و همکاران .)2113 ،عالوه بر این ،در کشورهای کمتر توسوعهیافتوهای کوه
برابری جنسیّتي در آنها کمتر مطرح است ،این مسئله در موضوعهایي مانند حوق کنتورل بوارداری
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
 .3به این مسئله اختصاراً حوزههای  STEMگفته ميشود که دختران و زنان کمتور بوه آنهوا ورود پیودا مويکننود .ایون حووزههوا شوام ،علووم
( ،)Scienceفناوری ( ،)Technologyمهندسي ( ،)Engineeringریاضیات ( )Mathematicsميشوند.
8. Smith, Akram-Lodhi, et al
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ميتواند اهمیت زیادی داشته باشد (مک دونالد .)2113 ،1برداشتي که نوجوانان در مورد نقشهوای
جنسیّتي خود در جامعه دارند برای آیندهی برابری جنسیّتي نقشي حیواتي دارد ،زیورا نگورشهوای
نوجوانان ارتباط تنگاتنگي با انتخابهایي که در موورد آینودهشوان انجوام مويدهنود دارد (بورت و
اسکات.)2112 ،2
در ارتباط با اینکه آیا نقشهای جنسیّتي ،مخصوصاً در نوجوانها رابطهای با نگرشهای آشکار
و ناآشکار جنسیّت زده دارند ادبیات پژوهشي بسیار محودود و متنواقض اسوت .بورای مثوال ،ینوگ
( )2116در ارزیابي ت ثیر جایگاه اجتماعي بر تصورات قالبي ،رفتارهای تبعیضآمیز ،و نگورشهوای
جنسیّتزده متوجه شد که مردان در مقایسه با زنان نگرشهای جنسیّتزد دوسووگرایانۀ بیشوتری
دارند .او همچنین متوجه شد که نگرشهای جنسیّتزده بیشتر در مورد زنوان بوه کوار مويرود توا
مردان .عالوه بر این ،گرینبور  ،اشومادر ،و همکواران ( )2121پویشبینوي مويکننود کوه وجوود
نگرشهای سنتي به نقشهای جنسیّتي در جامعه ممکن است نوجوانان را از ورود بوه حووزههوای
شغلي بخصوص که از لحاظ سنتي برای جنسهای مختلف در نظر گرفته شوده اسوت بواز دارد .از
طرف دیگر ،گارسیا-سانچز ،المندروس ،و همکواران ،)2111( 3در ارزیوابي رابطوۀ تصوورات قوالبي
مرتبط با جنسیّت و باورهای جنسیّتزده به ارتباط معناداری بین این سازهها دست پیدا نکردند.
پووژوهشهووا (گارایگوردوبیوو ،و الیووری2112 ،4؛ کایووت و وایتلووي )2116 ،5کووه نگوورشهووای
پیش داورانه و تصورات قالبي جنسیّتي از دوران کودکي توسط منابع مختلوف ،از جملوه رسوانههوا،
والودین ،همسوواالن ،و سیسوتم آموزشووي القواء موويشوود .نوجوانووان بزرگسواالن آینووده هسووتند و
تصمیم هایي کوه در ایون سونین در موورد آینودهی خوود اتخواذ خواهنود کورد مويتوانود زنودگي
بزرگساالنهی آنها را تحت ت ثیر قرار دهد .نگرشها نقشهای جنسیّتي زیربنایي را شک ،ميدهنود
که افراد خودپندارهی خود را بر اساس آنها تعریف ميکنند و بنابراین شناسایي عواملي که ممکن
است منجر به محدودیت و عدم تمای ،نوجوانان برای ورود به حوزههایي شود که بوه آنهوا عالقوه
دارند مي تواند برای نوجوانان ،و در مقیاسي بزر تور بورای جامعوه ،مفیود باشود .یکوي از عوامو،
بالقوهای که مي تواند منجر به این محدودیت شود پویشداوریهوای آشوکار و ناآشوکار نوجوانوان
نسبت بوه نقوش هوای جنسویّتي اسوت .در نتیجوه ،تمرکوز اصولي پوژوهش بور بررسوي رابطوهی
پیشداوریهای آشکار و ناآشکار دوسوگرایانهی نوجوانان نسبت به زنان با انواع نقشهای جنسیّتي
در آنهاست.

1. McDonald
2. Burt & Scott
3. Garcia-Sanchez, Almendros, et al
4. Garaigordobil & Aliri
5. Kite & Whitley
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روش
روش پژوهش از لحاظ هدف در ردیف پژوهشهای کاربردی و به لحاظ جمعآوری دادههوا از نووع
توصیفي همبستگي است .جامعهی آماری پژوهش را تمام نوجوانان دختر و پسر  12تا  13سوالهی
شهر تبریز که در حال تحصی ،در یکي از مدارس این شهر بودند تشکی ،دادهانود .جهوت انتخواب
حجم نمونه از نرمافزار  G*powerاستفاده شد .تحلی،های این نرم افزار نشان دادند که بوا هودف
دستیابي به اندازه اثر متوسط  1/15و توان آزمون  ،1/31نمونهای به اندازهی  32نفر برای تحلیو،
رگرسیوني که دارای  4متغیر پیش بین است کافي خواهد بود .با هدف افزایش تووان آزموون122 ،
نفر نوجوان به روش نمونهگیری در دسترس انتخاب شدند .نداشتن سابقۀ اختالل رواني و مشوک،
پزشکي و عصبشناختي (با پرسش در بخش اطالعات جمعیتشوناختي) از موالکهوای ورود بوه
آزمون بود .برای اجرای آزمون از مراجع ذیربط مجوز گرفته شد و آزموودنيهوا همگوي بوا اعوالم
رضایت وارد فرآیند سنجش ميشدند .آزمودنيها پرسشنامهها (مقیاس جنسیّتزدگي دوسوگرایانه و
پرسشنامۀ نقشهای جنسیّتي) را یا به صورت آنالین و یا به صورت مداد و کاغذی پر مويکردنود.
آزمون تداعي ضمني نیز در رایانه انجام ميشد .با توجه اینکه پژوهش در دور همهگیری بیمواری
کرونا در ایران و جهان انجام شده است ،پروتک،های بهداشتي اعالم شده توسط ستاد ملي مبارزه
با کرونا در فرآیند جمعآوری دادهها رعایت شده بود.
ابزارهای پژوهش
رابینسوون1

الف) مقیاس نقش های جنسی نوجوانان توماس و رابینساون :تومواس و
( )1131عبارتهای به کار رفته در مقیاس نقشهای جنسوي بوم را بوا هودف اسوتفاده از آنهوا در
جمعیت نوجوانان اصالح کردند .این پرسشنامه از  61عبارت تشکی ،ميشوند و به طور کلوي سوه
دسته از ویژگيها را مي سنجد :مردانگي ،زنانگي ،و دوجنسیّتي (آنودورژني) .طراحوان ایون آزموون
ضریب آلفای کرونباخ را در دو بار اندازهگیری مختلف برای عبارتهای مربوط به زنوانگي  1/36و
 ،1/36مردانگي  1/36و  ، 1/33و عبارتهای خنثي را  1/45و  1/42گوزارش کردنود .بوه منظوور
مقایسه پایایي ،این یافتهها با ضرایب به دست آمده از مقیواس نقوش جنسوي بوم مقایسوه شود و
ضریب آلفای هر دو مقیاس بسیار نزدیک بودنود و بنوابراین نشوان مويدهود کوه هور دو مقیواس
سازههای مشابهي را اندازهگیری ميکنند .عالوه بر این طراحان این آزمون به همبسوتگي بواالیي
بین نمرههای به دست آمده از این آزمون و مقیاس نقشهای جنسوي بوم دسوت یافتنود .ضوریب
آلفای به دست آمده در عبارتهای خنثي کم هستند ،ولي اشاره به این نکته مهم است که نمورات
به دست آمده از این مقیاس در محاسبهی زنانگي ،مردانگي ،و دوجنسیّتي دخالت داده نمويشووند.
(توماس و رابینسون.)1131 ،

1. Thomas & Robinson

129

پیشبینی نقشهای جنسیّتی بر اساس جنسیّتزدگی دوسوگرایانة آشکار و ناآشکار (ضمنی) در نوجوانان

برای اندازهگیری پایایي مقیاس در نمونههای ایراني پایلوت اِستادی صورت گرفت .عبارتهای
این مقیاس ابتدا به زبان فارسي ترجمه شد ،و قاب،فهم و روان بودن آنها توسط دو مترجم حرفهای
زبان انگلیسي و همچنین چندین نوجوانان ت یید شد .سپس پرسشنامهی موردنظر به صورت آنالین
در دسترس نوجوانان قرار گرفت و با تعداد  55نفر پایلوت اِستادی صورت گرفت .نتوایج بوه دسوت
آمده با یافتههای طراحان آزمون تا حدودی زیادی هماهنگ بود .ضریب آلفای به دست آمده برای
زیرمقیاس مردانگي  ،1/31برای زنانگي  1/31و برای زیرمقیاس خنثي  1/43به دست آمد.
ب) مقیاس جنسیّتزدگی دوسوگرایانه :به منظور اندازهگیری پیشداوریهای آشوکار
دوسوگرایانهی نوجوانان از مقیاس جنسیّتزدگي دوسوگرایانه( 1گلیوک و فیسوک )1116 ،اسوتفاده
شده است .این پرسشنامه به دو مؤلفهی جنسیّتزدگوي ای اشواره دارد کوه همبسوتگي مثبتوي بوا
یکدیگر دارند ،ولي با این وجود جهتگیریهای مختلفي از ارزیابيهوای موجوود در موورد زنوان را
اندازهگیری ميکنند :جنسیّتزدگي خیرخواهانه و جنسیّتزدگي خصمانه .این پرسشنامه از  22گویه
تشکی ،شده است .هر کدام از زیرمقیاسهای خصمانه و خیرخواهانه از  11گویه تشکی ،شده است
و نمرهگذاری برخي از گویههای آن به صورت برعکس انجوام مويپوذیرد .در تحقیقوات گلیوک و
فیسک مقدار اعتبار برای زیرمقیاسهای خصمانه و خیرخواهانه از طریق روش بازآزمایي به ترتیب
 1/36و  1/31و از طریق آلفای کرونبواخ  1/12و  1/15گوزارش شوده اسوت .در هنجاریوابي ایون
پرسشنامه توسط سروقد ( )1312در نمونههای ایراني تعدادی از گویهها به دلیو ،بوار عواملي کوم
حذف شده اند و پرسشنامه به  11عبارت کاهش یافته است .سروقد نیز ضریب آلفای کرونباخ را در
نمونههای ایراني به ترتیب  1/32و  1/64و ضریب بازآزمایي را  1/31و  1/62گزارش کرده اسوت.
روایي پرسشنامه نیز مطلوب گزارش شده است.
ج) تست تداعی ضمنی (نگرش هاای جنسایّتزده ی ناآشاکار) :تسوت توداعي
ضمني( 2ناآشکار) (گرینوالد ،مکگي ،و همکاران )1113 ،3یکي از روشهای غیرمستقیم سنجش در
روانشناسي است که از آن برای اندازهگیری سازههای مختلف مث ،هویت ،نگرش ،و پویشداوری
استفاده مي شود .منطق زیربنایي این آزمون در آن است که جفتهای هدف-اِسناد ،در صورتي که
یک تداعي خودکار نیرومند داشته باشند ،سریعتر و دقیقتر طبقهبندی ميشوند (نجوات و حواتمي،
 .)1311نسخهی جنسیّتزدگي این آزمون از مجموعهای از عکسها و کلماتي تشکی ،شده اسوت
که آزمودنيها باید با سرعت هر چه بیشتر آنها را دستهبندی کنند .طراحان این آزمون پایایي تست
تداعي ضمني جنسویّتزدگوي خیرخواهانوه را  1/66و جنسویّتزدگوي خصومانه را  1/36گوزارش
کردهاند .با توجه به اینکه تستهای تداعي ضمني در مقایسه با مقیاسهای آشکار پایایي کمتوری
1. ambivalent sexism inventory
2. implicit association test
3. Greenwald, McGhee, et al
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دارند ،بنابراین نتایج حاکي از پایایي معقول برای این سازههاست (دی اولیویرا الکوس و دیگوران،
 .)2115با توجه به اینکه بر اساس یافتههای پژوهش بین سازههای آشکار و ناآشکار جنسیّتزدگي
خصمانه و خیرخواهانه همبستگي مثبت وجود دارد ،بنابراین روایي همگورای ابوزار فعلوي مطلووب
اسووت .ضووریب آلفووای کرونبوواخ نیووز بوورای مقیوواس جنس ویّتزدگووي خیرخواهانووه  1/31و بوورای
جنسیّتزدگي خصمانه  1/33به دست آمد.
یافتهها
جهت تجزیه و تحلی ،دادهها از نرمافزار  SPSS-26استفاده شود .جودول  1اطالعوات مورتبط بوا
آمووارههووای توصوویفي (فراوانووي ،میووانگین ،انحووراف معیووار ،کمتوورین و بیشووترین داده) متغیرهووا و
زیرمتغیرهای پژوهش را نشان ميدهد.
جدول  .0آماره های توصیفی (فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،کمترین و بیشترین داده)
زیرمؤلفههای پژوهش
متغیرها
جنسوویّتزدگووي خیرخواهانووه
آشکار
جنسیّتزدگي خصمانۀ آشکار
جنسوویّتزدگووي خیرخواهانووۀ
ناآشکار
جنسیّتزدگي خصمانۀ ناآشکار
زنانگي
مردانگي
سن

میانگین

انحاااراف

کمینه

بیشینه

چولگی

کشیدگی

25/16

6/44

11

41

1/112

-1/615

26/13

6/14

11

41

-1/113

-1/336

1/43

5/11

-14/43

21/32

1/321

1/111

1/14
4/52
4/34
15/11

6/13
1/14
1/61
1/36

-11/36
2/51
2/35
12

22/21
6/61
6/31
13

1/323
-1/211
-1/313
1/111

1/511
-1/463
1/163
-1/141

معیار

ضریب همبستگي پیرسون برای زیرمؤلفههای مردانگي و زنانگي با جنسیّتزدگي خیرخواهانۀ
آشکار ،جنسیّتزدگي خصمانۀ آشکار ،جنسیّتزدگي خیرخواهانۀ ناآشکار ،و جنسیّتزدگي خصومانۀ
ناآشکار در جدول  2قاب ،مشاهده است.
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جدول  .۲ماتریس همبستگی متغیرهای مورد مطالعه بر اساس فرضیهها
متغیرها
جنسویّتزدگووي
خیرخواهانووووۀ
آشکار
جنسویّتزدگوي
خصمانۀ آشکار
جنسویّتزدگوي
خیرخواهانووووۀ
ناآشکار
جنسویّتزدگوي
خصووووووومانۀ
ناآشکار
زنانگي
مردانگي

جنسویّتزدگووي
خیرخواهانوووووۀ
آشکار

جنسویّتزدگووي
خصمانۀ آشکار

جنسویّتزدگووي
خیرخواهانوووووۀ
ناآشکار

جنسیّت زدگوي
خصووووووومانۀ
ناآشکار

زنانگي

مردانگي

1
-1/11

1

1/11

-1/14

1

-1/13

1/12

-1/13

1

*1/21
**1/334

**-1/235
1/134

1/16
**1/233

**-1/33
1/113

1
-1/14

1

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

در ادامه ،جهت استفاده از رگرسیون چندگانه ،ابتدا پیشفرضهای استفاده از تحلی ،رگرسیون
مورد بررسي قرار گرفتند .پیشفرضهای فاصلهای بودن متغیرهای اندازهگیری ،پیشفرض نرموال
بودن متغیرها توزیع ،پیشفرض همخطي چندگانه ،و پیش فرض استقالل خطاها همگوي بورآورده
شده و امکان استفاده از تحلی ،رگرسیون را فراهم ميکردند .در جدولهای  3و  4به ترتیب نتوایج
تحلی ،رگرسیون نقشهای جنسیّتي مردانه و زنانه بر نگرشهای جنسیّتزده دوسوگرایانۀ آشکار و
ناآشکار نشان داده شده است.
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جدول  .۳تحلیل رگرسیون نقش جنسیّتی زنانه بر جنسیّتزدگی دوسوگرایانه آشکار و ناآشکار و
ضرایب بتای متغیرهای پیشبین
مدل
1

ضااااااااریب

ضااااریب

ضاااریب

همبساااااتگی

تبیین

تبیااااین

چندگانه ()R

( )R

خالص

1/441

1/114

1/163

2

ضریبهای غیراستاندارد
مدل 1

مقدار ثابت
جنسیّتزدگي خصمانه ناآشکار
جنسیّتزدگي خصمانه آشکار
جنسوویّتزدگووي خیرخواهانووۀ
آشکار
جنسوویّتزدگووي خیرخواهانووۀ
ناآشکار

ضریب بتا

اشوووووووتباه
استاندارد

4/331
-1/146
-1/131

اشتباه برآورد
انحراف معیار
1/36113
ضوووریبهوووای
استاندارد

سااااااطح

F

معنیداری

3/151

آزمون

1/111

t

ضریب بتا

سوووووووووط
معنيداری

1/461
1/113
1/111

-1/214
-1/223

11/363
-3/514
-2/651

1/111
1/111
1/111

1/123

1/112

1/153

1/331

1/163

1/116

1/115

1/133

1/312

1/613

متغیرهای پیشبین :جنسیّتزدگي خیرخواهانۀ آشکار ،جنسیّتزدگي خصمانۀ آشکار ،جنسیّتزدگي خیرخواهانۀ ناآشکار،
و جنسیّتزدگي خصمانۀ ناآشکار
متغیر وابسته :زنانگي

مندرجات جدول  3نشان ميدهند که ضریب همبستگي چندگانۀ متغیرهای پیشبین با متغیور
مالک مطالعه برابر با  R = 1/441و ضوریب تبیوین برابور بوا  R = 1/114اسوت .ایون ضوریب از
همبستگي با  F = 3/151در سط  p > 1/11معنيدار است .به عبوارت دیگور ،مويتووان نتیجوه
گرفت که متغیرهای پیشبین تقریباً  %11/5از تغییرات متغیر مالک را به شکلي معنادار پیشبینوي
ميکنند .در پیشبیني نقشهای جنسیّتي زنانه بور اسواس جنسویّتزدگوي دوسووگرایانه آشوکار و
ناآشکار مالحظه ميشود که زیرمؤلفههای جنسیّتزدگي خصمانۀ ناآشکار با ضوریب بتوای  1/21و
جنسیّتزدگي خصمانۀ آشکار با ضریب بتای  1/22ميتوانند نقشهای جنسیّتي زنانوه را در سوط
 p < 1/11پیشبیني کنند.
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جدول  .4تحلیل رگرسیون نقش جنسیّتی مردانه بر جنسیّتزدگی دوسوگرایانه آشکار و ناآشکار و
ضرایب بتای متغیرهای پیشبین

مدل

2

ضااااااااریب

ضاااااریب

ضااااریب

همبسااااااتگی

تبیین

تبیاااااین

چندگانه ()R

( )R

خالص

1/411

1/161

1/141

2

مقدار ثابت
جنسوویّتزدگووي خصوومانه
ناآشکار
جنسوویّتزدگووي خصوومانه
آشکار
جنسیّت زدگي خیرخواهانوۀ
آشکار
جنسیّت زدگي خیرخواهانوۀ
ناآشکار

بااااارآورد
انحااااراف

ضریب بتا

اشووووووووتباه
استاندارد

3/433

1/345

سااااااطح

F

معنیداری

معیار
1/64366
ضووووریبهووووای
استاندارد

ضریبهای غیراستاندارد
مدل 2

اشاااااتباه

5/131

آزمون

1/111

t

ضریب بتا

سوووووووووط
معنيداری

11/131

1/111

1/112

1/111

1/113

1/215

1/331

1/112

1/111

1/124

1/455

1/143

1/135

1/111

1/325

3/314

1/111

1/121

1/112

1/211

2/433

1/115

متغیرهای پیشبین :جنسیّتزدگي خیرخواهانۀ آشکار ،جنسیّتزدگي خصمانۀ آشکار ،جنسیّتزدگي خیرخواهانۀ ناآشکار،
و جنسیّتزدگي خصمانۀ ناآشکار
متغیر وابسته :مردانگي

مندرجات جدول  4نشان ميدهند که ضریب همبستگي چندگانۀ متغیرهای پیشبین با متغیور
مالک مطالعه برابر با  ،R = 1/411و ضریب تبیوین برابور بوا  R = 1/161اسوت .ایون ضوریب از
همبستگي با  F = 5/131در سط  p > 1/11معنيدار است .به عبوارت دیگور ،مويتووان نتیجوه
گرفت که متغیرهای پیشبین تقریباً  %13از تغییرات متغیر مالک را به شکلي معنوادار پویشبینوي
ميکنند .در پیشبیني نقشهای جنسیّتي مردانه بر اسواس جنسویّتزدگوي دوسووگرایانه آشوکار و
ناآشکار مالحظه ميشود که زیرمؤلفههای جنسیّت زدگي خیرخواهانۀ آشکار با ضریب بتای 1/325
و جنسیّتزدگي خیرخواهانۀ ناآشکار با ضریب بتای  1/21ميتوانند نقشهای جنسیّتي مردانه را در
سط  p < 1/11پیشبیني کنند.
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بحث و نتیجهگیری
نظریۀ جنسیّتزدگي دوسوگرایانه (گلیک و فیسک )2111 ،2111 ،دو نوع مختلف از جنسیّتزدگي
مکم ،نسبت به زنان (جنسیّتزدگي خصومانه و جنسویّتزدگوي خیرخواهانوه) ،ولوي متموایز را بوا
یکدیگر ترکیب ميکند تا با پاداش دادن به زناني که از نقشهای جنسیّتي سنتي پیروی مويکننود
(جنسیّتزدگي خیرخواهانه) و تنبیه زناني که از ایون نقوشهوا تخطوي مويکننود (جنسویّتزدگوي
خصمانه) زیردست بودن زنان را تقویت و گسترش دهد .هدف از پژوهش حاضر ،بررسي رابطۀ بین
این نوع از باورها با نقش های جنسیّتي زنانه و مردانه بود .با توجوه بوه اینکوه نوجوانوان در دوران
ارزیابي و اتخواذ هویوت هوای مختلوف هسوتند ،بنوابراین بواور داشوتن و ت کیود بور نگورشهوای
جنسیّتزده ای که از ابتدای زندگي و در نتیجۀ آموزشهای خانواده و فرهنگِ بزر تر فراميگیرند
مي توانند ت ثیر محدودکنندهای بر انتخاب مسیرهای پیشِ روی زنودگي داشوته باشود .ایون مسوئله
مخصوصاً در مورد دختران بیشتر صادق است ،زیرا باور به چنین نگرشهوایي مويتوانود آنهوا را از
ورود به بسیاری از حوزههایي که به طور سنتي مردانه تلقي ميشود بواز دارد ( اسپنسور ،رهمون ،و
همکاران2115 ،؛ هالپرن ،بنبو ،و همکواران2113 ،؛ اسومیت ،اکورم-لوودهي ،و همکواران2113 ،؛
گرینبر  ،اشمادر ،و همکاران.)2121 ،
یافتههای این پژوهش با یافتههای گلیک ،ویلکرسوون ،و کوافي ( )2115همسوو اسوت .ایون
پژوهشگران در پژوهش خود متوجه شدند جنسویّتزدگوي خیرخواهانوه ارزیوابيهوای مثبوتتور از
نقشهای سنتي زنانه را پیشبیني ميکند .این نویسوندههوا پیشونهاد مويکننود ت کیود بیشوتر بور
هویتهای مردانه عالقۀ بیشتر بر نقشهای سنتيتور مردانوه و زنانوه را بوه دنبوال دارد .پوذیرش
جنسیّتزدگي خیرخواهانه توسط افراد پیامدهایي به همراه دارد .برای مثال ،مطالعات نشان دادهانود
پذیرش جنسیّت زدگوي خیرخواهانوه توسوط زنوان بوا ت ییود محودودیتهوای اعموالشوده توسوط
شوهرانشان (مویا ،گلیک ،و همکاران ،)2113 ،1افزایش احسواس وابسوتگي زنوان بوه موردان در
تکالیف مختلف (شناب ،،بارانان و همکاران ،)2116 ،2و کاهش عالقۀ زنان بوه تفکور مسوتقالنه و
دنبال کردن اهداف (فدر )2114 ،3رابطه دارد .شک،گیری این نگرشها در زناني که جنسیّتزدگي
را به عنوان یک دیدگاه معتبر نسبت به خودشان ميداننود باعوث مويشوود کوه آنهوا بوه صوورت
ناخودآگاه خود را در محیط کار بيکفایتتر از مردان فرض کنند (دومانوت ،سوارلت ،و همکواران،4
 ،)2111عملکرد شناختي شان کاهش پیدا کنود (داردن ،دومانوت ،و همکواران)2113 ،؛ و افوزایش
دیدگاه اشیاءمانند نسبت خودشان ميشود (کالگرو و جاست.)2111 ،5

1. Moya, Glick et al
2. Shnabel, Bar-Anan et al
3. Feather
4. Dumont, Sarlet
5. Calogero & Jost
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یافته های فرضیه اول و دوم نشان داد که هم نقشهای جنسویّتي مردانوه و هوم نقوشهوای
جنسیّتي زنانه (هر چند به میزان کمتر) با جنسیّت زدگي خیرخواهانۀ آشکار رابطۀ مثبت دارند .علت
این مسئله مي تواند به باورهای مذهبي و فضای سنتي حاکم بر جامعۀ ایران بازگردد .هماهنگ بوا
این ادعا ،تاشدمیر و ساکاللياوغورلو )2111( 1در ارزیابي جنسیّتزدگوي دوسووگرایانه در فرهنوگ
ترکیه (که از لحاظ ویژگيهای جمعیت شناختي و فرهنگي شبیه ایران اسوت ،عطواری ،گراهوام ،و
همکاران ) 2121 ،متوجه شدند که پوذیرش باورهوای موذهبي ،هوم در موردان و هوم در زنوان بوا
جنسیّت زدگي خیرخواهانه همبستگي دارد .بنابراین ،در تفسیر این دادهها همواره باید ایون نکتوه را
در نظر داشته باشیم که باورهای مذهبي و سنتي مختص جامعۀ ایوران ،مثو ،ارزشهوای غیورت،
حیاء ،و عفت که ریشه در باورهای مذهبي و سنتي ایران دارند ممکن اسوت در پوذیرش باورهوای
جنسیّتزد خیرخواهانه توسط افراد نقش داشته باشد.
سونامي و همکاران ( )2114نشان دادند که نمونههای ایراني در مقایسه با دو کشوور دیگور در
جنسیّتزدگي خصمانه نمرههای باالتری به دست ميآوردند و بین هنجارهای جنسویّتي مردانوه و
جنسیّت گرایي خصمانه همبستگي نسبتاً نیرومندی حاکم بود .با این وجود نتوایج ایون مطالعوه بوه
همبستگي معناداری بین این دو متغیر دست نیافوت .گلیوک ،ویلکرسوون ،و کوافي ( )2115اشواره
ميکنند که وجود باورهای جنسیّتزد خصمانه در افوراد ارزیوابيهوای منفويتور از زنواني کوه بوا
نقشهای سنتي زنانه و مرداني که با نقشهای سنتي مردانه همرنگي نميکنند را بوه دنبوال دارد.
نتایج این پژوهش نشان داد نوجواناني که بر نقشهای جنسیّتي مردانه ت کید ميکنند کمتر احتمال
دارد که نگرشهای جنسیّت زد خصمانه داشوته باشوند .ایون مسوئله ممکون اسوت نشواندهنود
دیدگاههای منعطفتر و پذیراتر نس،های جدید فرهنگ ایران نسبت به ساختارهای سونتي درنظور
گرفتهشده در مورد نقوشهوای مناسوب بورای موردان و زنوان باشود .فوروتن ( )1313در مطالعوۀ
کلیشه های جنسیتي و میزان پذیرش آنها در جمعیت ایراني متوجه شد که در میان افوراد ،کسواني
که سنین کمتری دارند بیشتر از بزرگساالن گرایش به عدم پذیرش کلیشوههوای جنسویّتي دارنود.
همچنین ،زنان کمتر از مردان ،مجردان کمتر از مت هالن ،و افراد برخوردار کمتر از افراد نابرخوردار
گرایش به پذیرش کلیشههای جنسیّتي دارند .کساني که متمای ،بوه ت ییود و پوذیرش نقوشهوای
جنسیّتي زنانه (مث ،مهربان بودن ،یاری گر بودن ،و احساسوي بوودن) هسوتند گورایش دارنود کوه
جنسیّت زدگي خصمانۀ پایینتری داشته باشند .جنسیّتزدگي خصمانه شام ،باورهایي ميشود کوه
بر اساس آنها خصومت نسبت به زنان به شکلي آشکار و بارز اعالم ميشود و در آنها زنان در واقع
جنس دوم تلقي ميشوند .به نظر منطقي ميرسد که نوجواناني که با نقش جنسویّتي زنانوه بیشوتر
همانندسازی ميکنند ،یعني کساني که خود را دارای ویژگيهایي ميدانند که جامعه و فرهنگ آنها

1. Taşdemir & Sakallı-Uğurlu
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معموالً برای زنان مناسب در نظر ميگیرند ،با نگرشهایي که نسوبت بوه زنوان خصومانه برخوورد
ميشوند بیشتر مخالفت کرده و مقاومت نشان دهند.
با توجه به اینکه نوجوانانِ دارای نقشهای جنسیّتي مردانه هم در ارزیابيهای آشکار (فرضویۀ
دوم) و هم در ارزیابيهای ناآشکار (فرضیۀ پنجم) خیرخواهانه بودن را نشوان مويدهنود مويتووان
گفت در جامعۀ ایران نقشهای جنسیّتي مردانه به طور کلي با نگرشهای جنسیّتزده خیرخواهانه
همراه است .یافتۀ حاضر با نتایج به دست آمده در پژوهش دیاولیویراالکس ،کسنتوف ،و همکاران
( )2115هماهنگ است .این محققان در پژوهش خود متوجه شده بودند که نگرشهوای آشوکار و
ناآشکار جنسیّتزده با یکدیگر رابطه دارند و ميتوانند یکدیگر را پیشبیني کنند .در اینجا به نقوش
فرهنگ غیرت در جامعۀ ایراني ميتوان اشاره کرد .عطاری ،گراهوام ،و همکواران ( )2121متوجوه
شدند که در فرهنگ ایران غیرت اهمیت باالیي در قضاوتهای اخالقي افراد دارد .غیورت عبوارت
است ارزشي که بیشتر متوجوه «موردان» یوک جامعوه اسوت و بوه لوزوم حفاظوت و پاسوداری از
خویشاوندان زن (مادر ،خواهر ،همسر ،و سایر بستگان مونث) گفته مي شود .دیون و جامعوۀ ایوران
غیرت را به عنوان یک فرهنگ پدیدهای ارزشمند تلقي ميکنند و یافتههای یعقوبي نشان ميدهند
که هر چقدر میزان دینداری در افراد بیشتر باشد ،پذیرش تصورات قالبي جنسیّتي نیز در آنها بیشتر
خواهد بود .بنابراین ،ميتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که مفهوم غیرت و رفتارهوایي کوه ناشوي از
این ارزش است ميتوانند با نگرشهای جنسیّتزد خیرخواهانه همبستگي مثبت داشته باشند ،زیرا
هر دو پدیده در تعریف خود اساساً نکات مشترک زیادی دارند.
یافته های پژوهش نشان داد که نوجوانان ایران تا حدودی الگوی متفاوتتری از فرهنگهوا و
کشورهای دیگران دارند .برای مثال ،نگرشهای خصمانه آشکار و ناآشکار رابطهای با نقوشهوای
جنسیّتي مردانه ندارند؛ و از طرف دیگر ،یافتهها حاکي از سطوح باالی خیرخواهانه بودن در کساني
است که نقشهای جنسیّتي زنانه را اتخاذ ميکردند .علتهای محتمو ،ایون نتوایج مويتوانود بوه
ساختار مذهبي و سنتي ،و به خصوص نگرشهای مرتبط با فرهنگ غیرت در ایون کشوور مورتبط
بازگردد (مشاهده کنید ،عطاری ،گراهام ،و همکاران .)2121 ،با بررسي آمووزههوای موذهبي دیون
اسالم ،که دین رسمي کشور ایوران اسوت ،مويتووان مشواهده کورد کوه بسویاری از مؤلفوههوای
جنسیّتزدگي در کشوورهای غربوي ،در فرهنوگهوای مسولمان الزامواً جنسویّتزدگوي محسووب
نميشوند .بنابراین ،به نظر ميرسد طراحي مقیاسهوا و روشهوای انودازهگیوریای کوه مخوتص
فرهنگهای مسلمان باشد و بتواند بین اینگونه نگرشها و نگرشهای جنسیّتزده تمایز قائ ،شود
مفید خواهد بود.
پژوهش حاضر خالي از محدودیت نبود .به دلی ،در دسترس انتخاب شدن آزمودنيهوا ممکون
است نمونۀ موردنظر نمایند جامعه نباشد و بنابراین باید در تعمیم دادهها جوانب احتیاط را رعایوت
کرد .پیشنهاد ميشود در پژوهشهای بعدی از نمونههای نسبتاً بزر تر استفاده شود .از آنجوا کوه
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این پژوهش در دوران همهگیری کرونا انجام شده است ،در انتخاب آزمودنيها از همۀ طبقوههوا و
سطوح مختلف جامعه محدودیت وجود داشت .با توجه به اینکه سطوح جنسویّتزدگوي خصومانه و
خیرخواهانه ممکن است از فرهنگي به فرهنگ دیگر متفاوت باشد بنوابراین پیشونهاد مويشوود در
پژوهشهای بعدی از قومیّت های مختلف ایران (فارس ،ترک ،عرب ،بلوچ ،لر ،و  )...استفاده شوود.
پژوهش صورت گرفته از نوع همبستگي بوود ،و بنوابراین محودودیتهوای همیشوگي روشهوای
همبستگي را خواهد داشت .پیشنهاد ميشود در مطالعات برای اینکه بتوان نتیجهگیریهوای علوي
حاص ،کرد از طرحهای آزمایشي و طولي برای ارزیابي جنسیّتزدگي و جهت علي آن با متغیرهای
مختلف استفاده کرد .با توجه به محدودیتهای امکانات در پژوهش ،از روش نمرهگذاری «سنتي»
تست تداعي ضمني استفاده شده اسوت .بنوابراین در پوژوهشهوای بعودی پیشونهاد مويشوود از
روشهای جدیدتر ،مث« ،الگوریتم نمرهگذاری بهبودیافته»( 1گرینوالد ،نوسوک ،و بانواجي)2113 ،
استفاده شود .در پژوهش صورت گرفته ،جنسیّت و سایر متغیرهای جمعیتشناختي کنترل و تعدی،
نشده است .پژوهش های گذشته نشان داده اسوت کوه زنوان بیشوتر احتموال دارد شوک،هوایي از
نگرشهای جنسیّتزده خیرخواهانه را بپذیرنود و بور آنهوا ت کیود کننود (گلیوک .)2111 ،پیشونهاد
ميشود در پژوهشهای دیگر نقش تعدی،گری جنسیّت نیز بررسي شود.
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