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 چکیده
نسـنجی     بـا هـدف  پـژوهش   ایـن : هدف بررسـی خصوصـیات روا

بـم فـرم   عاملمقیاس  نگی و زنانگی مقیاس نقش جنسی  هاي مردا
نی  یرا ا حلیل عاملی در جمعیت  بر ت تأکید  ا  ب ه  نجام شدکوتا   .ا

ــرا اجـ ــاغل   1000 :روش  ــرد شـ ، ادارات و زن و مـ رکتها ــ در شـ
ی شـــهر  تـــ بـــه روش خوشـــهســـازمانهاي دول ن  چنـــدتهـــرا          اي 

دمرحله نتخاب شدن ا از جامعه آماري  - بـراي گـردآوري داده   .اي 
ه   بـم  از مقیاس نقـش جنسـی    ها جهـت  . اسـتفاده شـد  فـرم کوتـا

بررسـی    فاي کرونباخ و جهـت  از ضریب آل یایی مقیاس  بررسی پا
اسـتفاده    اکتشـافی  تأییدي و  حلیل عاملی  از روش ت یی مقیاس  روا

  . شد
فت بـه دسـت     نشان داد که  هایافته: هاهیا بـاخ  فـاي کرون ل یب آ ضرا

نگــی و   بــاالي مقیــاس در دو عامــل مردا یــایی  پا از  حــاکی  آمــده 
ییـدي   حلیل عـاملی تأ نتایج ت گی بود و  بـرازش   نشـان  زنان دهنـده 

تعیین عامله بـم  ضعیف مدل در  ن شده توسـط  یا ب یه  اول به شکل   ا 
اکتشـافی در        ج تحلیـل عـاملی  نتـای حـالی کـه  گویـه   30بود، در 

تغییراتــی در   بــا  ی  خنثــ نگــی، زنــانگی و  یــانگر ســه عامــل مردا ب
بود از گویه هاي اصلی    . برخی 

تیجه نـه تنهـا        : گیرين سـت کـه  گر آن ا بیـان به دسـت آمـده  نتایج 
ــگ و    یر فرهن أث ــ حــت ت ــی ت نگ ــانگی و مردا برخــی از صــفات زن

بــر جارزش بلکــه هــاي حــاکم  اســت،  یــر کــرده  تغی ی  نــ یرا ه ا امعــ
بـر     ثیر فرهنـگ حـاکم  یز تحت تأ نه ن ا یا زن نه  ا اهمیت صفات مرد

  .جامعه است
دي واژ نگــی، زنــانگی،   :گـان کلیــ سـنجی، مردا یات روان خصوصــ

ل عاملی ه، تحلی بم فرم کوتا   .مقیاس نقش جنسی 
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Abstract 

Objective: the aim of this research was to study 
psychometric characteristics of masculinity and 
femininity factors in short form Bem`s Sex-Role 
Inventory with emphasis on factor analysis in Iranian 
population. 

Method: Statistical population of this research was 
included employed women and men in Tehran City`s 
state companies, administrations and organizations that 
About 1000 employed women and men randomly 
selected by multi-phases clustering sampling from 
statistical population. Research tool was Bem`s Sex-Role 
Inventory. For studying the scale`s reliability was used of 
Cronbach`s alpha coefficient and for studying the scale`s 
validity used of exploratory factor analysis and 
Confirmatory factor analysis. 
Results: Cronbach`s alpha coefficient showed that Bem`s 
Sex-Role Inventory has high reliability in both 
masculinity and femininity factors and Confirmatory 
factor analysis showed that model has poor fitness in 
determining factors in the primary form expressed by 
Bem, while the results of 30 items` exploratory factor 
analysis showed three factors, masculinity, femininity 
and neutral with changing in some main items.  

Conclusion: Results show that not only some of 
femininity and masculinity traits have changed under 
culture and governing values on Iran society, but olso 
importance of masculine and feminine traits are under  
governing culture on society. 

Keywords: psychometric characteristics, masculinity, 
femininity, Bem s̀ Sex-Role Inventory short form, factor 
analysis. 
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قدمهم  

هر شخصی از لحاظ نقش ) 1974(بم بر اساس مدل دو بعدي 
       زنانه،  )1 :جنسیتی ممکن است داراي سه نوع شخصیت

شخصیت مردانه مربوط به زنان یا . آندروژن باشد )3 مردانه و )2
 يهباال و در بعد زنانه نمر يهمردانی است که در بعد مردانه نمر

به عبارت دیگر، رفتارها و خصایص مردانه را . آورند پایین می
و  1ژانگ(دهند  بیشتر از رفتارها و خصایص زنانه بروز می

: برخی از خصایص مردانه عبارتند از). 2001همکاران، 
اشگري، استقالل، اقتدار، فعال بودن، به راحتی تصمیم پرخ

شخصیت زنانه مربوط به زنان و  ).1995، 2گرشاو(گرفتن 
 يهباال و در بعد مردانه نمر يهمردانی است که در بعد زنانه نمر

به عبارت دیگر، رفتار و خصایص زنانه را بیشتر . آورند پایین می
ژانگ و همکاران، (دهند  یاز رفتارها و خصایص مردانه نشان م

آرام بودن، نسبت به : برخی از خصایص زنانه عبارتند از). 2001
 .احساس دیگران حساس بودن، غمخوار و همدل بودن

ن«شخصیت  آنهایی هستند که در » یا دوجنسیتی 3آندروژ
گیرند  باال می يهخصایص هر دو جنس زنانه و مردانه نمر

بر اساس ). 2001؛ ژانگ و همکاران، 2003گاستلو و گاستلو، (
، شخصیت آندروژن مربوط به افرادي است )1974(دیدگاه بم 

باشند، به عبارت دیگر،  که در هر دو بعد زنانه و مردانه باال می
  .هر دو خصایص زنانه و مردانه در آنها وجود دارد

 -ندروژنیآظریه جنسیتی بر اساس ن) 1974(ساندرا بم 
روانی خود شروع به ساخت مقیاسی جهت تعیین سنخ جنسیتی 

صفت شخصیتی را که در جامعه براي  200وي در ابتدا . کرد
سپس آنها را به . مردان و زنان قابل استفاده بودند، انتخاب کرد

داد تا نیمی از صفات را که براي زنان مناسب  دانشجو 100
چنین، نیمی دیگر از صفات را که مناسب هم. بودند مشخص کند

                                                             
1 Zhang 
2 Gershaw  
3 androgyny 

تا  1جهت پاسخگویی از یک مقیاس . مردان بودند تعیین نماید
در پایان صفاتی که براي یک جنس . اي استفاده کرددرجه 7

بیشتر از جنس دیگر انتخاب شده بودند و هر دو نمونه پژوهشی 
زن و مرد بر روي آن توافق داشتند در مقیاس قرار داده شد و 
صفاتی که براي هیچ یک از دو جنس مناسب تشخیص داده 

سرانجام، در مقیاس . نشدند، در گروه صفات خنثی جاي گرفتند
صفت  20صفت مردانه و  20صفت زنانه،  20نقش جنسی بم 

بم صفات خنثی را از آن جهت در مقیاس . خنثی جاي گرفت
 خود قرار داد که آگاهی آزمودنی را از هدف آزمون کمتر کند

 ).1995، به نقل از گرشاو، 1974بم (

گویه اي کوتاه از  30یک نسخه ) 1981(به هر جهت، بم 
گیري تر بوده و در اندازهمقیاس را تهیه کرد که این نسخه اصیل

کمپبل و (ابزاري بودن و بیانگري داراي روایی سازه بوده است 
  ).1988، 5؛ هلمبک و بیل1997، 4همکاران

در موقعیتهاي ) 1974بم، (جنسیتی بم پرسشنامه نقش 
فرهنگی گوناگون وسیعاً مورد استفاده قرار گرفته است تا 

 -کالوو(سازي نقش جنسیتی فراهم کند مقیاسی را براي کلیشه
این ). 1994؛ کالی و همکاران، 2008، 6سالگورو و همکاران

گیري پرسشنامه شامل ویژگیهاي شخصیتی است که براي اندازه
شوند، اما تعدادي از مولفان و زنانگی قالبی مطرح می مردانگی

هاي جهانی مردانگی و خودپنداره BSRI7این دیدگاه را که 
اند و اینگونه نتیجه کند به چالش کشیدهگیري میزنانگی را اندازه

خویشتن محدودتر را درباره  ادراکات اند که مقیاسهاگرفته
ل/ صفات ابزاري از نظر اجتماعی  9ربیانگ/ و اشتراکی 8عام

                                                             
4 Campbell  
5 Holmbeck & Bale 
6 Calvo-Salguero etal. 
7 Bem`s Sex-Role Inventory 
8 instrumental/agentic 
9 communal/expressive 
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س(کنند می گیريمطلوب اندازه ؛ اسپنس و 1993، 1اسپن
   ).1981، 2هلمریچ

ترین عنصـر هویـت    ترین و تعیین کننده اصلی 3نقش جنسیتی
بـر اسـاس نظریـه رشـد     ). 2003، 4وودهیل و سـاموئلز (باشد  می

یکی از ) 2003، به نقل از وودهیل و ساموئلز، 1950( 5اریکسون
گیري و تحول نقـش جنسـی    از تکالیف اصلی و مهم رشد، شکل

بـه  » جـنس «اي  شناسی و دیدگاه حرفـه از نظر لغت. در فرد است
بـه خصوصـیات   » جنسـیت «و  6هاي زیستی زن یا مرد بودن جنبه

بـودن   رفتاري، اجتماعی و روانی مردان و زنان تحت عنوان زنانه
همین معنا و برداشت در مورد ایـن  . کند اشاره می 7یا مردانه بودن

. اي نیـز وجـود دارد   این دو لغت در عـرف و دیـدگاه غیرحرفـه   
نشان داد که اکثریت آزمودنیهـا  ) اي غیرحرفه(مطالعه مردم عادي 

را » جنسـیت «را جهت توصیف خصایص زیسـتی و  » جنس«نیز 
کننـد   سـتفاده مـی  جهت توصیف خصایص روانـی و اجتمـاعی ا  

  ).2000پرایزگودا و کریسلر، (

انگی از واژه   يهسـازي دو واژ در مفهوم هـاي  مردانگـی و زـن
، بــه نقــل از 1993اسـپنس،  (شــود بیـانی و ابــزاري اسـتفاده مــی  

صــفات، ابـزاري بــه عنــوان ورود  ). 2004وودهیـل و ســاموئلز،  
ــر محــور     ــرون از خــانواده ب ــاي بی ــه دنی ــته ب ــد و شایس   هدفمن

گرایی و خود مختاري تعریف شده است و این صـفات  پیشرفت
صفات بیانی با . شوندبه عنوان صفات مردانگی در نظر گرفته می

پذیري در خانه همراه است که گرمی و هیجانی بودن و مسئولیت
نماید و به عنوان صفات حمایت و پرورش دهندگی را فراهم می

سـنتی، مردانگـی و    در تصـویر . شـود زنانگی در نظر گرفتـه مـی  
ود کـه در روي      زنانگی به عنوان دو قطب متضاد ترسـیم شـده ـب

                                                             
1 Spence 
2 Helmreich 
3 gender role 
4 Woodhill & Samuels 
5 Erikson 
6 female or male 
7  feminine or masculine 

ه تــا        یـک پیوسـتار دو قطبـی از حــداکثر مردانگـی در یـک کراـن
از مـردان انتظـار   . حداکثر زنانگی در نهایت دیگر امتـداد داشـت  

انگی    می رفت در کرانه قطب مردانگی و زنان در کرانـه قطـب زـن
) 2009(و همکـاران   8کالی  ).1998ك، سانترا(بندي شوند دسته

م  یتیجنسـ  نقش پرسشنامه ساختاراي طی مطالعه م، ( ـب ) 1981 ـب
نتایح نشـان داد  . دادند قرار یبررس موردرا  یسیانگل نمونه دو در

 نمونه يبرا یزنانگ و یمردانگ يهاهیگو يدییأت یعامل لیتحلکه 
 يهـا داده یاکتشـاف  یعـامل  لیـ تحل. داد نشان یفیضع برازش اول

 کـه  کـرد  جـاد یا را یعـامل  سـه  حل راه کی نمونه نیا از حاصل
 يدییـ أت یعـامل  يلهـا یتحل در یاصـل  یعـامل  2 حل راه با همراه

 چـه  اگر. گرفت قرار یبررس مورد دوم نمونه از حاصل يهاداده
ود،  بهتـر  یعامل 3 حل راه  بـرازش  حلهـا  راه از چکـدام یه امـا  ـب

 از اسـتفاده  هنگـام  کـه  دهنـد یمـ  نشـان  هـا افتهی. نداشتند یخوب
BSRI  ــت ــ جه ــذار یبررس ــامل يهایبارگ ــایز یع ــبا ییربن  دی

  .کرد عمل محتاطانه

. در معـرض انتقـاد قـرار گرفتـه اسـت      BSRIساختار اصلی 
 23یافتــه هــاي هنجــاري حاصــل از ) 2003( 9چــویی و فوکــوآ

) 10زنانگی( Fمطالعه تحلیل عاملی را خالصه کردند و یک عامل 
) 11مردانگــی( Mســاده منفــرد و دو یــا تعــداد بیشــتري عوامــل  

  . تر را پیشنهاد کردندپیچیده

، به ویژه فرم کوتاه آن، هنوز هم به عنـوان  BSRIاز آنجا که 
مقیاس ویژگیهاي شخصیتی بیانگر و ابزاري مـرتبط بـا جنسـیت    

تـا کنـون در ایـران مقیاسـی     گیـرد و  مورد استفاده قرار می وسیعاْ
کوتاه و علمی جهت تعیین نقش جنسیتی در جمعیـت بزرگسـال   
ساخته و هنجاریابی نشـده اسـت، مسـئله اصـلی ایـن پـژوهش       

                                                             
8 Colley 
9 Choi & Fuqua 
10 femininity 
11 masculinity 
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بررسـی خصوصـیات روانسـنجی عاملهـاي مردانگـی و زنـانگی       
  .باشددر جامعه ایرانی میمقیاس نقش جنسی بم فرم کوتاه 

  روش

نمونه پژوهش عبارت . یابی بودطرح پژوهش حاضر از نوع زمینه
زن و مرد دیپلم و باالتر از دیپلم شـاغل در ادارات،   1000بود از 

ه روش خوشـه  سازمانها و شرکتهاي دولتی شهر تهـران کـه    اي ـب
اي از شرکتها، ادارات و سازمانهاي دولتی شهر تهـران  چندمرحله

سـال بـا انحـراف     31/34میانگین سن زنان شاغل  .انتخاب شدند
میـانگین سـن    و سـال  20-64و دامنه سنی آنان  78/7ستاندارد ا

و دامنه سنی  83/8سال با انحراف استاندارد  41/38مردان شاغل 
اکثر زنان مورد بررسـی داراي یـک یـا دو     .سال بود 22-71آنان 

د و بـاالتر    فرزند بوده و فراوانی درصدي آزمودنیهاي بدون فرزـن
د   چنـین، اکثـر مـردان مـورد     هم. درصـد بـود   1/5از چهار فرزـن

ــدي     ــی درص ــوده و فراوان ــد ب ــا دو فرزن ــک ی بررســی داراي ی
ود  5/5آزمودنیهاي بدون فرزند و باالتر از چهار فرزند  . درصد ـب

مـردان فـوق دیـپلم و    و درصد  2/81زنان فوق دیپلم و لیسانس، 
ه مـورد بررسـی را تشـکیل       2/70لیسانس،  درصد اکثریـت نموـن

  .دادند می

ر  زا ب  ا

فـرم   ،)1981(این پژوهش از پرسشنامه نقش جنسی بم در 
م بـر    . کوتاه، استفاده شده است فرم کوتاه مقیاس نقش جنسـی ـب

بـر اسـاس   ) 1981(بـم   .اساس فرم بلند آن سـاخته شـده اسـت   
تحلیل عوامل انجام شـده بـر روي فـرم بلنـد نقـش جنسـی بـم        

 مـاده  30فرم کوتاه یک مقیـاس  . فرم کوتاه آن را ساخت) 1974(
انگی  10اي اسـت کـه شـامل     کـه عبارتنـد از باعاطفــه،    مــاده زـن

دلسوز، حساس به نیازهاي دیگران، فهمیده، غمخوار، مشتاق بـه  
تسکین احساسات جریحه دار شـده دیگـران، گـرم و صـمیمی،     

مـاده   10، خوش قلب و با مالحظه، عالقمنـد بـه بچـه و مالیـم    
مسـتقل،   بنـد بـه عقایـد و باورهـاي خـود،     شـامل پـاي   مردانگی

ت، داراي شخصیت باثبات و قوي، داراي شخصـیت نافـذ،   أباجر
گـر، گـرایش بـه    داراي قابلیتهاي رهبري، تمایل به ریسک، سلطه

 مـاده مطلوبیـت اجتمـاعی    10و  موضع گیري قاطع و پرخاشگر
شـناس، دمـدمی مـزاج، قابـل اعتمـاد،      شامل باوجـدان و وظیفـه  

بند به دار و پاي، مردمحسود، رازدار، سازگار، مغرور و خودپسند
طول مقیـاس خـود را تغییـر داد    ) 1981(اگر چه بم  .است سنت

. گـذاري آن تغییـري نکـرد   ولی مبناي نظري مقیاس و شیوه نمره
هاي جنسیتی مردانگی، زنـانگی،  هدف این مقیاس نیز تعیین سنخ

ندروژنی روانی و نامتمایز بوده است، بر اساس همان معیارهـاي  آ
  ).1990و جانسون،  برمز(قبلی 

به منظور برآورد پایایی فرم کوتـاه مقیـاس نقـش    ) 1981(بم 
همسـانی  . جنسی، همسانی درونی این پرسشنامه را بررسی کـرد 

بود که بیانگر آن است که این مقیاس  90/0درونی به دست آمده 
در  .از لحاظ خصوصیات روان سنجی از فـرم بلنـد پایـاتر اسـت    

پس از ترجمه اولیه مقیاس و ) 1386( دهکرديعلی اکبري ایران 
بررسی روایی محتوایی آن توسط چنـد متخصـص روانشـناس و    

به برآورد پایایی مقیاس فرم کوتاه نقـش جنسـی بـم و    زبانشناس 
هاي آن در شهر اهواز پرداخت که ضریب آلفـاي کرونبـاخ   مؤلفه

ر بـا        راي کـل مقیـاس براـب وده اسـت و    80/0به دست آمـده ـب ـب
ــرایب مؤلفــه  ـا    ض ـر ـب ـانگی( 82/0هــاي آن براـب  78/0و ) زـن

دهنـده پایـایی   همه این ضرایب نشان. اندگزارش شده) مردانگی(
  .باشندرضایت بخش این مقیاس می

جهت محاسبه روایی فرم کوتاه پرسشـنامه نقـش   ) 1981(بم 
جنسی، همبسـتگی آن را بـا فـرم بلنـد بررسـی کـرد و ضـریب        

در ایران نیـز   .به کرده استمحاس 99/0همبستگی بین این دو را  
به منظور بررسی روایی آزمون فرم ) 1386( دهکردي علی اکبري

کوتاه نقش جنسی بـم از فـرم بلنـد آن اسـتفاده کـرد و ضـرایب       
همبستگی بین این دو فرم در زنان و مردان شهر اهواز به ترتیـب  
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بــه دســت ) زنــانگی( 75/0و  99/0و ) مردانگــی( 77/0و  99/0
 .آمد

هایافته  

 سـهم  معناداري و قدرت آزمودن و عاملی ساختار یدأیت منظور به
 از اسـتفاده  بـا  ،نقـش جنسـیتی   گیـري اندازه در عوامل از یک هر

 بـه ) 1984( سـوربوم  و جورسـکاگ  توسـط  کـه   1لیـزرل  برنامه
 است، شده تهیه گیرياندازه مختلف الگوهاي انواع آزمون منظور
 پارامترهـاي  مهمترین  1 جدول. شد انجام یديأیت عوامل تحلیل
 .دهدمی نشان را گیرياندازه

مقـادیر   شـود، مشـاهده مـی   1 در جدول طور کههمان
، مقدار شاخص ریشه خطـاي میـانگین مجـذورات    2مجذور خی

، شـاخص  )GFI( 4، شاخص نیکویی بـرازش )RMSEA( 3تقریب
و شاخص برازش ) AGFI( 5شاخص تعدیل شده نیکویی برازش

ــی  ــرازش تطبیق ــاي    )CFI( 6ب ــل آزمودنیه ــان و ک ــردان، زن در م
برازش ضـعیف مـدل در تعیـین عاملهـا بـه      دهنده پژوهش نشان

اسـت، بـه همـین دلیـل     ) 1981(شکل اولیه بیان شده توسط بـم  
هاي حاصـل در معـرض تحلیـل عـاملی اکتشـافی نیـز قـرار        داده

هـا  زان تبیـین شـدن واریـانس درون داده   جهت آزمون می. گرفتند
ها در آزمودنیهـاي  تأیید توانایی عاملی بودن دادهتوسط عوامل و 

گیـري و آزمـون کرویـت بارتلـت     پژوهش از اندازه کفایت نمونه
ه    استفاده شد که نتایج حاکی از آن بود که - انـدازه کفایـت نموـن

، زنان و کل آزمودنیهاي پـژوهش تقریبـاً   در مردان KMO7گیري 
دهد که نشان میاست که اندازه خوبی است و  9/0تقریباً برابر با 

همچنـین،  . شـود ها توسط عوامل تبیـین مـی  واریانس درون داده

                                                             
1 LISREL 
2 Chi-Square 
3 Root Mean Square Error of Approximation 
4 Goodness of Fit Index 
5 Adjusted Goodness of Fit Index 
6 Comparative Fit Index 
7 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 

ود   5/0داري در آزمون کرویت بارتلت کـوچکتر از  سطح معنی ـب
واریـانس  همچنین، کل . هاستکه مؤید توانایی عاملی بودن داده

 8تبیین شده به وسیله راه حل تحلیـل عـاملی و نمـودار اسـکري    
سـه عامـل داراي    9م چرخش واریماکسنشان داد که پس از انجا

هستند که خالصه نتایج آن در جـدول   5/1مقدار ویژه بزرگتر از 
  .ارائه شده است 2شماره 

شـود، مقـدار ویـژه    مشـاهده مـی   2همان طور که در جدول 
ر بـا     عاملهاي اول، دوم و سوم در مردان پژوهش به ترتیـب براـب

ا   ، در زنان پـژوهش بـه ترتیـب    3/3و  3/4، 63/4 ، 43/4برابـر ـب
ر بـا       76/3و  87/3 و در کل آزمودنیهاي پژوهش بـه ترتیـب براـب
 .می باشند 57/3و  91/3، 66/4

ا  شـود یمـ  مشـاهده  3 جـدول  در که طورهمان  از اسـتفاده  ـب
 یزنانگ ،یمردانگ عامل سه هر یعامل بار و یاکتشاف عامل لیتحل

ار  يبرا نیبنابرا. شدند برخوردار يدیجد يهاهیگو از یخنث و  ـب
 آزمـودن  و آمـده  دسـت  بـه  عـاملی  سـاختار  یدأیت منظور به دوم

دازه  در عوامل از یک هر سهم معناداري و قدرت  نقـش  گیـري اـن
 قـرار  آزمـون  مورد عوامل نیا لیزرل برنامه از استفاده با ،یتیجنس
  .توضیح داده شده است 4د که خالصه نتایج آن در جدول گرفتن

مقـادیر   شـود، مشـاهده مـی   4 در جدولطور که همان
مجذور خی، مقدار شاخص ریشـه خطـاي میـانگین مجـذورات     

، شـاخص  )GFI(، شاخص نیکـویی بـرازش   )RMSEA(تقریب 
رازش تطبیقـی   ) AGFI(تعدیل شده نیکویی برازش  و شاخص ـب

)CFI ( دهـد  در مردان، زنان و کل آزمودنیهاي پژوهش نشان مـی
همان طور کـه در  . ر استکه مدل از برازش قابل قبولی برخوردا

گیري در مردان، هاي مورد اندازهشود شاخصجدول مشاهده می
به اسـتاندارد مـورد نظـر     هاي مورد پژوهشیزنان و کل آزمودنی

     هـاي جدیـد در   دهـد کـه گویـه   نزدیک اسـت و ایـن نشـان مـی    

                                                             
8 Scree Plot 
9 varimax rotation 
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ه شـکل    هاي مردانگی و زنانگی و خنثی بهتـر از   عامل عاملهـا ـب
  . باشدبیان شده بود، می) 1981(بم اولیه که توسط 

ار عـاملی در گویـه هـاي       3با توجه به جدول  نتایج مربوط به ـب
مربــوط بــه ســه عامــل بــه دســت آمــده نشــان داد کــه در کــل   

گویـه تحـت عنـوان باعاطفـه، دلسـوز،       11آزمودنیهاي پژوهش 
 توجه به نیازهاي دیگران، غمخوار، مشتاق به تسکین حساسـات 

، گرم و صمیمی، سازگار، خوش قلـب و  دیگراندار شده جریحه
دار و قراردادي و پـاي بنـد بـه    مند به بچه، مردمبامالحظه، عالقه

ه عقایـد و    گویه تحت عنوان پـاي  11، 1روي عامل  سنت بنـد ـب
باورهاي خود، باوجدان و وظیفه شناس، مستقل، بـاجرأت، قابـل   
اعتماد، شخصیت باثبات و قوي، فهمیده، شخصـیت نافـذ، داراي   

گیـري  قابلیتهاي رهبري، تمایل به ریسـک و گـرایش بـه موضـع    
گویه تحت عنوان دمدمی مزاج، حسـود،   8و  2قاطع روي عامل 

راستگو، رازدار، سـلطه گـر، مغـرور و خودپسـند، پرخاشـگر و      
این عوامـل بـه   که  قوي ترین بارها را داشتند 3مالیم روي عامل 

زنانگی، مردانگی و خنثـی نامگـذاري شـدند    ترتیب تحت عنوان 
م اسـتفاده شـد    ( بنـابراین  بـا   . )در نامگذاري عوامل از مقیـاس ـب

هاي مورد پـژوهش هـر   توجه به جمعیت ایرانی  در کل آزمودنی
هـاي متفـاوتی   کدام از عوامل زنانگی، مردانگی و خنثی از گویـه 

ها یدي آنأیر ساختاري تحلیل عامل تتشکیل شده است که نمودا
  .به طور مجزا نمایش داده شده است 1در شکل 

 

ه    .در آزمودنیهاي پژوهشگیري اندازهشاخصهاي نیکویی برازش الگوي  - 1جدول شمار

شاخصهاي                 
  نیکویی برازش

  
  هاآزمودنی

  مجذور خی
درجه 
  آزادي

سطح    
  معنی داري

ریشه خطاي   
میانگین     

  مجذورات تقریب
)RMSEA(  

شاخص  نیکویی 
  برازش

)GFI(  

شاخص     تعدیل 
شده نیکویی 

  برازش
)AGFI(  

شاخص    
 برازش تطبیقی

)CFI(  

ان مرد  13/2216  402 0001/0  1/0  75/0  71/0  87/0  
زنان  88/2153  402 0001/0  99/0  76/0  72/0  87/0  

8/3945 کل  402  0001/0  99/0  77/0  74/0  87/0  

  

  .آزمودنیهاي پژوهشمقدار ویژه عوامل به وسیله راه حل تحلیل عاملی در محاسبه  -2جدول شماره 

عاملها                                     
                

 مقدار ویژه 
 عامل اول

 مقدار ویژه
عامل دوم   

 مقدار ویژه 
 عامل سوم

63/4 مردان  3/4  3/3  
43/4 زنان  87/3  76/3  
66/4 کل  91/3  57/3  

 

  

  

اهآزمودنی  
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ه    .در آزمودنیهاي پژوهش تحلیل عاملی اکتشافیبارگذاري عاملی حاصل از  - 3جدول شمار

    آزمودنیها          
  عوامل

 کل زنان مردان

1عامل  2عامل   3عامل   1عامل   2عامل   3عامل   1عامل   2عامل   3عامل    

بند به عقاید و باورهاي خودپاي  297/0  5/0  069/0 -  169/0  488/0  081/0 -  272/0  461/0  114/0 -  
655/0 باعاطفه  081/0  136/0 -  604/0  131/0  162/0 -  652/0  053/0  156/0 -  

409/0 باوجدان و وظیفه شناس  498/0  2/0-  345/0  56/0  219/0 -  418/0  464/0  261/0 -  
097/0 مستقل  602/0  027/0 -  032/0  679/0  085/0  077/0  63/0  05/0 -  
662/0 دلسوز  175/0  058/0 -  647/0  203/0  075/0 -  674/0  151/0  081/0 -  

046/0 دمدمی مزاج  217/0 -  695/0  067/0 -  234/0 -  576/0  003/0 -  157/0 -  671/0  
046/0 باجرأت  696/0  059/0  125/0  614/0  256/0  063/0  695/0  071/0  

436/0 توجه به نیازهاي دیگران  423/0  054/0 -  506/0  343/0  048/0 -  479/0  367/0  097/0 -  
303/0 قابل اعتماد  567/0  297/0 -  309/0  524/0  295/0 -  322/0  501/0  354/0 -  

247/0 شخصیت باثبات و قوي  699/0  156/0 -  223/0  68/0  138/0 -  238/0  668/0  231/0 -  
314/0 فهمیده  442/0  114/0 -  394/0  467/0  151/0 -  349/0  434/0  19/0 -  
- 036/0 حسود  22/0 -  588/0  064/0 -  199/0 -  649/0  026/0 -  156/0 -  638/0  

- 036/0 شخصیت نافذ  523/0  478/0  013/0 -  385/0  594/0  03/0 -  526/0  476/0  
634/0 غمخوار  138/0  105/0 -  713/0  209/0  043/0 -  681/0  13/0  107/0 -  
324/0 راستگو  352/0  359/0 -  227/0  422/0  228/0 -  299/0  335/0  346/0 -  

149/0 داراي قابلیتهاي رهبري  646/0  023/0  243/0  524/0  343/0  175/0  631/0  108/0  
     مشتاق به تسکین احساسات

 جریحه دار شده دیگران
485/0  244/0  027/0  582/0  12/0  086/0  542/0  174/0  034/0  

247/0 رازدار  341/0  386/0 -  338/0  364/0  294/0 -  311/0  292/0  382/0 -  
005/0 تمایل به ریسک  371/0  172/0  111/0  242/0  473/0  015/0  389/0  276/0  
655/0 گرم و صمیمی  179/0  056/0 -  604/0  142/0  072/0 -  633/0  143/0  09/0 -  

578/0 سازگار  082/0  257/0 -  415/0  238/0  343/0 -  533/0  071/0  318/0 -  
گرسلطه  086/0 -  278/0  594/0  153/0 -  102/0  667/0  111/0 -  274/0  607/0  

687/0 خوش قلب و بامالحظه  163/0  191/0 -  618/0  093/0  159/0 -  652/0  107/0  19/0 -  
- 142/0 مغرور و خودپسند  102/0  703/0  202/0 -  045/0  703/0  176/0 -  162/0  689/0  

082/0 گرایش به موضع گیري قاطع  529/0  32/0  058/0 -  425/0  373/0  029/0  519/0  298/0  
فرزندمند به عالقه  492/0  003/0  031/0  46/0  024/0 -  044/0 -  472/0  015/0 -  009/0  

602/0 مردم دار  155/0  137/0 -  663/0  112/0  175/0 -  616/0  12/0  167/0 -  
- 114/0 پرخاشگر  101/0  719/0  077/0 -  194/0 -  652/0  093/0 -  047/0  705/0  

378/0 مالیم  083/0 -  345/0 -  286/0  256/0  434/0 -  336/0  013/0  406/0 -  
بند به سنتقراردادي و پاي  443/0  128/0  126/0  33/0  108/0  024/0  401/0  115/0  068/0  

 

 

 هاگویه
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  .در آزمودنیهاي پژوهشگیري اندازهشاخصهاي نیکویی برازش الگوي  - 4جدول شماره

                 شاخصهاي        
  
  

  آزمودنیها
  مجذور خی

درجه 
  آزادي

سطح    
  داريمعنی

ریشه خطاي   
میانگین     

  تقریبمجذورات 
)RMSEA(  

شاخص  نیکویی 
  برازش

)GFI(  

شاخص     
شده نیکویی تعدیل

  برازش
)AGFI(  

شاخص    
 برازش تطبیقی

)CFI(  

ان مرد  73/1623  402 0001/0  083/0  80/0  77/0  90/0  
زنان  67/1554  402 0001/0  08/0  81/0  78/0  91/0  

27/3002 کل  402  0001/0  085/0  82/0  79/0  90/0  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  .دهنده عامل زنانگی در جمعیت ایرانیهاي تشکیلگویه -1شکل 

  

 زنانگی

 غمخوار

 تسکینمشتاق به 

 گرم

 سازگار

 خوش قلب

فرزند عالقمند به  

 مردم دار

 پاي بند به سنت 

دیگران يتوجه به نیازها  

 دلسوز

عاطفه با  
76/0  

71/0  

94/0  

82/0  

67/1  

94/0  

16/1  

79/0  

76/1  

91/0  

22/2  

68/0  
72/0  

64/0  

81/0  

74/0  

75/0  

71/0  

74/0  
51/0  

72/0  

49/0  

 نیکویی برازش
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  .دهنده عامل مردانگی در جمعیت ایرانیهاي تشکیلگویه -1شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  .دهنده عامل خنثی در جمعیت ایرانیهاي تشکیلگویه -1شکل 

 مردانگی

 باجرأت

 شخصیت باثبات

 فهمیده

 شخصیت نافذ

 رهبري

 تمایل به ریسک

 قاطع

دیگران مستقل از  

 باوجدان

06/1 پاي بند عقاید  

6/0  

02/1  

26/1  

65/0  

66/0  

78/0  

71/2  

37/1  

78/2  

 قابل اعتماد

29/2  

61/0  

62/0  

65/0  

71/0  

64/0  

83/0  

52/0  

78/0  

40/0  

55/0  

 خنثی
 رازدار

 گرسلطه

 مغرور

 پرخاشگر

 مالیم

 راستگو
 

 حسود

73/1 دمدمی مزاج  

57/1  

99/0  

12/1  

38/2  

61/1  

33/1  

23/1  

93/0  

84/0  

41/0  

51/0  

91/0  

08/1  

02/1  

58/0  
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البته هر کدام از عوامل مردانگی، زنانگی و خنثی در مردان و 
به جزء عامل زنانگی کـه هـم در مـردان و هـم در      زنان پژوهش
ا   هـاي دیگـر  هـاي مشـابهی تشـکیل شـده، عامـل     زنان از گویه ـب

انگی شـامل     گویـه . تغییراتی همراه بوده است  12هـاي عامـل زـن
ه نیازهـاي دیگـران،      گویه تحت عنوان باعاطفه، دلسوز، توجـه ـب

 ،دار شـده دیگـران  جریحه مشتاق به تسکین احساساتغمخوار، 
منـد بـه   گرم و صمیمی، سازگار، خوش قلب و بامالحظه، عالقه
در . باشدبچه، مردم دار، مالیم و قراردادي و پاي بند به سنت می

بند به عقاید و باورهـاي  گویه تحت عنوان پاي 11زنان پژوهش  
ل اعتمـاد،     خود، باوجدان و وظیفه شناس، مستقل، بـاجرأت، قاـب

راســتگو، داراي قابلیتهــاي شخصــیت باثبــات و قــوي، فهمیــده، 
گیــري قــاطع روي عامــل رهبــري، رازدار و گــرایش بــه موضــع

گویه تحت عنوان دمدمی مزاج، حسود، شخصـیت   7مردانگی و 
نافذ، تمایل به ریسک، سلطه گر، مغرور و خودپسند و پرخاشگر 

نمـودار سـاختاري   . ترین بارهـا را داشـتند  روي عامل خنثی قوي
در . نمایش داده شـده اسـت    2در شکل یدي آن أیتحلیل عامل ت

بند به عقاید و باورهاي گویه تحت عنوان پاي 11مردان پژوهش 
اجرأت، قابـل اعتمـاد،     خود، باوجدان و وظیفه شناس، مستقل، ـب
ــذ، داراي     ــیت ناف ــده، شخص ــوي، فهمی ــات و ق ــیت باثب شخص

گیـري  قابلیتهاي رهبري، تمایل به ریسـک و گـرایش بـه موضـع    
گویه تحت عنوان دمدمی مـزاج،    7و  مردانگی قاطع روي عامل

ــلطه  ــتگو، رازدار، س ــود، راس ــند و  حس ــرور و خودپس ــر، مغ گ
نمـودار   .تـرین بارهـا را داشـتند   قوي خنثیپرخاشگر روي عامل 

نمـایش داده شـده     3ساختاري تحلیل عامل تائیدي آن در شکل 
  .است

هـاي  ضریب آلفاي کرونباخ هر کدام از عوامل با توجه بـه گویـه  
نمایش داده شده  5در جدول  وهاي جدید محاسبه قدیم و گویه

  . است

  

  

ه  م - 5جدول شمار ب ه نقش جنسی  رم کوتا باخ ف فاي کرون ل یب آ گویه ضرا ي پژوهشبرحسب  ها نی د در آزمود ي قدیم و جدی   .ها

هاي جدیدگویه هاي قدیمگویه  ی عامل  زمودن هاآ  

76/0  744/0 نگی  نا ز   
80/0 مردان  791/0 نگی  ا مرد  

417/0  373/0  خنثی 
805/0  712/0 نگی  نا ز   

822/0 زنان  792/0 نگی  ا مرد  
389/0  298/0  خنثی 
787/0  734/0 نگی  نا ز   

816/0 کل  794/0 نگی  ا مرد  
399/0  339/0  خنثی 

  

ضـرایب  شـود،  مشاهده می 5در جدول  طور کههمان
آلفاي کرونباخ حاکی از آن است که عامل زنانگی و مردانگـی از  
ــایی الزم   ــد، امــا عامــل خنثــی از پای پایــایی مناســبی برخوردارن

گویاي ایـن مطلـب اسـت کـه      جدول همچنین. برخوردار نیست
ها نیز افـزایش پیـدا   پایایی عامل ، هابعد از تغییر پیدا کردن گویه

 . کرده است
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  .عامل مردانگی، زنانگی و خنثی 3نمودار ساختاري تحلیل عاملی زنان در  - 2شکل 
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.مردانگی، زنانگی و خنثیعامل  3نمودار ساختاري تحلیل عاملی مردان در  - 3شکل  
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 گیريبحث و نتیجه

ه هـدف پـژوهش حاضـر      کـه بررسـی خصوصـیات     با توجـه ـب
روانسنجی عاملهاي مردانگی و زنانگی مقیاس نقـش جنسـی بـم    

نتـایج  فرم کوتاه با تأکید بر تحلیل عاملی در جمعیت ایرانی بـود،  
از روش دو نیمـه کـردن    ضرایب پایایی به دست آمده با اسـتفاده 

در مردان، زنان و کل آزمودنیهاي پژوهش نشان داد کـه عاملهـاي   
و عامل خنثـی از   مردانگی و زنانگی از پایایی خوبی برخوردارند

به منظور بررسـی روایـی   همچنین، . پایایی الزم برخوردار نیست
این مقیاس از روش تحلیل عاملی تأییدي و اکتشافی استفاده شـد  

ج تحلیل عاملی تأییدي در ابتدا حاکی از بـرازش ضـعیف   که نتای
ها، نتایج تحلیـل  اما بعد از تحلیل اکتشافی و تغییر گویه .مدل بود

ل قبـولی بـراي مـدل نقـش        أیعامل ت رازش قاـب یدي حـاکی از ـب
در مـردان،  نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سـه عـاملی   . جنسیتی بود

هـا  توانایی عاملی بودن دادهمؤید زنان و کل آزمودنیهاي پژوهش 
به ترتیـب   بود که 5/1با مقدار ویژه بزرگتر از و وجود سه عامل 

  .زنانگی، مردانگی و خنثی نامگذاري شدندتحت عنوان 

با توجه به نتایج به دست آمـده در مـورد اعتباریـابی مقیـاس     
نقش جنسی بم فرم کوتاه که بیانگر پایـایی و روایـی بـاالي ایـن     

هـا، زیـرا تحلیـل عـاملی     ه به شرط تغییر برخی گویهالبت(مقیاس 
جهـت تعیـین نقـش    ) تأییدي برازندگی مدل اصلی را تأیید نکرد
توان گفت که نتایج به جنسیتی در مردان و زنان تهرانی است، می

هاي پژوهشهاي قبلی از دست آمده از این پژوهش با برخی یافته
در ) 2009( همکارانو  و کالی) 2005( 1اوزکان و الجوننجمله 

در داخـل  ) 1386(در خارج از کشور و علـی اکبـري دهکـردي    
تـوان گفـت کـه    در تبیین یافتـه فـوق مـی   . کشور هماهنگ است

 پژوهشگران معتقدند پرسشنامه نقش جنسیتی بـم در موقعیتهـاي  
فرهنگی گوناگون به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته اسـت  

       قــش جنســیتی فــراهم کنــدسـازي ن تـا مقیاســی را بــراي کلیشــه 

                                                             
1 -Ozkan & Lajunen 

). 1994؛ کالی و همکـاران،  2008سالگورو و همکاران،  -کالوو(
توان گفت که این پرسشنامه شامل ویژگیهاي به عبارت دیگر، می

گیـري مردانگـی و زنـانگی قـالبی     شخصیتی است که براي اندازه
شوند، هرچند که تعدادي از مولفان این دیـدگاه را کـه   مطرح می

BSRI گیـري  هاي جهانی مردانگی و زنانگی را انـدازه خودپنداره
اند که مقیاسـها  اند و اینگونه نتیجه گرفتهکند به چالش کشیدهمی

زاري    عامـل و  / ادراکات خویشتن محدودتر را دربـاره صـفات اـب
کننـد  گیـري مـی  بیانگر از نظر اجتماعی مطلوب انـدازه / اشتراکی

  ). 1981؛ اسپنس و هلمریچ، 1993اسپنس، (

تـایج ایـن پـژوهش مـی      ه ن تـوان  به طور کلی با توجه ـب
نتیجه گرفت که مقیاس نقـش جنسـی بـم بـا توجـه بـه       

ر روي   گویـه و   30تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده ـب
به دست آمدن سه عامل و تغییرات بـه وجـود آمـده در    

ه  ردمبرخــی از گویـــ دار و هـــا از جملـــه ســـازگار، مـــ
و پاي ه جـاي فهمیـده و مالیـم     بند به سنقراردادي  ت ـب

و برخــی از گویــه  انگی  هــا از جملــه باوجــدان و در زـن
گـر و  شناس، قابل اعتماد و فهمیده به جاي سلطهوظیفه

رانــی      ئــه هنجارهــاي ای ــی و ارا ــگر در مردانگ        پرخاش
واند در فرهنگ و جامعـه مـا قابـل اسـتفاده باشـد     می . ت

آمده بیـانگر آن اسـت   نتایج به دست شاید بتوان گفت بنابراین 
که نه تنها برخی از صفات زنانگی و مردانگی تحت تأثیر فرهنگ 

هاي حاکم بـر جامعـه ایرانـی تغییـر کـرده اسـت، بلکـه        ارزش و
ردانه یا زنانه نیز تحت تـأثیر فرهنـگ حـاکم بـر     م اهمیت صفات

   .جامعه است

ود    ز جمله محدودیتا کـه ایـن   هاي پژوهش حاضـر ایـن ـب
تحقیق بر روي زنان و مـردان شـاغل و دیـپلم و بـاالتر از دیـپلم      

توانـد  شهر تهران که البته پژوهشگران معتقد بودند این نمونه می
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پژوهشگران بعدي لذا، به . معرف جعیت ایرانی باشد، انجام شد
زنان و مردان  شود که اعتباریابی این مقیاس را درمی پیشنهاد

تر از دیپلم ردان غیرشاغل و پایینمیا زنان و  سایر شهرهاي ایران
با توجه به مدل تغییر یافته این مقیاس با استفاده از تحلیل عاملی 

همچنین، از آنجا که مقیاس اعتباریابی . اکتشافی بررسی نمایند
شده بر اساس اصل مقیاس فرم کوتاه بم و سؤاالت اولیه این 

پژوهشگران ، لذا به مقیاس بر اساس فرهنگ خارجی بوده است
شود بر اساس فرهنگ اسالمی و ایرانی اقدام به پیشنهاد می

 ساخت و اعتباریابی مقیاسهاي نقش جنسی در سنین مختلف
  .کنند

 نابعم

هـاي جنسـیتی و   بررسـی رابطـه بـین نقـش    ). 1380(عبدي، بهشـته   -
هویت شغلی در تـرس از موقعیـت در بـین دانشـجویان دانشـگاههاي      

شناسـی، دانشـگاه تربیـت    پایان نامه کارشناسی ارشـد روان . شهر تهران
  .معلم

 ترکیبهـاي  يهمقایسـ  و شناسـایی ). 1386. (علی اکبري دهکردي، مهناز
 لحـاظ  از آنـان  شـوهران  و شـاغل  زنـان  جنسیتی نقش گانهنه سنخهاي
نامـه  پایـان . هیجانی هوش و زناشویی رضایت روان، سالمت ویژگیهاي
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