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  چکیده
جنسیتی خود فعال هاي طبق نظر ساندرا بم کودکان در تشکیل نقش :مقدمه

تري نسبت به والدین خود هاي جنسیتی قويهستند و حتی ممکن است کلیشه
همچنین، مطابق با نظر طرحواره جنسیتی رشد و تحول جنسیتی در . داشته باشند

باشد، بلکه جامعه نقش بسیار ها میکودکان نه تنها تحت تأثیر رشد شناختی آن
هدف پژوهش حاضر بررسی خصوصیات لذا . گیري آن داردشکل مؤثري در

در کودکان ایرانی بوده ) 1991(سنجی مقیاس نقش جنسی کودکان بولدیزار روان
هاي دختر و پسر پایه 483نمونه آماري این پژوهش عبارت بود از  :روش. است

اي از اي چندمرحلهچهارم، پنجم و ششم ابتدایی شهر تهران که به روش خوشه
ابزار پژوهش عبارت بود از مقیاس نقش جنسی  .شدندجامعه آماري انتخاب 

جهت بررسی پایایی مقیاس از ضریب آلفاي کرونباخ ) 1991(کودکان بولدیزار 
    .و جهت بررسی روایی مقیاس از روش تحلیل عاملی تأییدي استفاده شد

ضرایب آلفاي کرونباخ به دست آمده حاکی از پایایی باالي مقیاس در  :هایافته
عامل مردانگی، زنانگی و خنثی و نتایج تحلیل عاملی تأییدي نشان دهنده  هر سه

ها به شکل اولیه بیان شده توسط بولدیزار برازش خوب مدل در تعیین عامل
میانه نمرات هاي مربوط به هنجارسازي نشان داد که یافتههمچنین،  .بود) 1991(

        .باشدمی 7/2و  8/2مردانگی و زنانگی در کل نمونه ایرانی به ترتیب 
اساس نتایج پژوهش، مقیاس نقش جنسی بولدیزار در بررسی بر :گیرينتیجه

 -اجتماعی آموزان دبستانی شهر تهران با توجه به تغییراتنقش جنسی دانش
  .شناختی جامعه ایرانی ابزاري پایا و رواست

خصوصیات روانسنجی، مقیاس نقش جنسی کودکان،  :واژگان کلیدي
  .، زنانگی و مردانگیآندروژنی

  

Abstract   
 
Introduction: According to Sandra Bem, children are active 
in forming their gender roles and even may have more 
stronger gender stereotypes than their parents. Also, according 
to gender schema theory, gender development in children is 
not only influenced by their cognitive development, but also 
society has effective role in its formation. Therefore, the aim 
of this research was to study the psychometric characteristics 
of Boldizar`s Children`s Sex Role Inventory (1991) in Iranian 
population. Method: The statistical sample of this research 
included 483 male and female elementary students graded 
forth, fifth and sixth in Tehran City that wer randomly selected 
by multi-phases clustering sampling. The research instrument 
was Boldizar`s Children`s Sex Role Inventory (1991). For 
studying the scale`s reliability and validity, Cronbach`s alpha 
coefficient and confirmatory factor analysis were used 
respectively. Results: Cronbach`s alpha coefficient showed 
that Children`s Sex Role Inventory has high reliability in 
masculinity, femininity and neutral factors and Confirmatory 
factor analysis showed that the model has good fitness in 
determining factors in the primary form expressed by Boldizar 
(1991). Also, the results of normalization showed that median 
of masculinity and femininity in the sample were respectively 
2.8 and 2.7. Conclusion: According to the research results, 
regarding the social-cognitive changes in Iran society, 
Boldizar`s Children`s Sex Role Inventory for studying Tehran 
elementary students sex role is a reliable and valid tool. 
 
Keywords: psychometric characteristics, Children`s Sex Role 
Inventory, androgyny, femininity, masculinity. 
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  مقدمه
هاي اجتماعی بنديترین طبقهجنسیت یکی از برجسته

افراد را  توانکه مینیاعالوه بر که . رودبه شمار می
بندي عنوان مرد یا زن طبقهفیزیکی به اساس صفاتبر
تقسیم  نیز هاي شناخته شدهفرهنگ کلیهدر د، نک

شخص ماساس جنس ها و وظایف برنقش
 ).2002، 1دوبویس و سن ـ پولیناشتد، سربین، (است

جنسیت برچسبی اجتماعی است که با همچنین، 
 است،ارتباط در انتظارات اجتماعی و فرهنگی 

 شناختیکه جنس با تکیه بر توصیف زیستدرحالی
 .شناختی تأکید داردهاي زیستبیشتر بر تفاوت

مفهوم نقش جنسی تعریف زنانگی و  بنابراین،
ها نقش جنسیتی ویژگی. است مردانگی در یک جامعه
جامعه، بزرگساالن و  فرهنگ،و وظایفی است که 

از هر یک از دو جنس مرد یا زن  طبیعت زیستی
  ).1390 بهرامی و طارمیان، ،کیانی( دنانتظار دار
 است، بودن مرد یا بودن زن حس جنسیتی نقش

 با فرد رفتار و شخصیت عالیق، اینکه احساس یعنی
 به بنا. است همخوان و مردانگیزنانگی  از او تعاریف
 به جنسیتی نقش بهداشت جهانی سازمان تعریف

 اجتماعی لحاظ از شود کهاطالق می پذیريولیتؤمس
است  گردیده تعیین برایشان افراد جنسیت واسطه به
هاي نقش).1390جوکار، طاهري ازبرمی و پورنجف، (

  جنسیتی رفتارهایی هستند که مردان و زنان در 
دهند هاي خصوصی و عمومی از خود نشان میمحیط

ـ فرهنگی هستند که از افراد  و انتظارات اجتماعی
ها در طبقه جنسی مرد یا زن اساس قرار گرفتن آنبر

  ).2012، 2تانگ(رود انتظار می
 يهانقش یلطبق نظر ساندرا بم کودکان در تشک

ممکن است  یخود فعال هستند و حت یتیجنس

                                            
1. Eichstedt, Serbin, Poulin-Dubois & Sen 
2. Tong 

خود  یننسبت به والد ترييقو یتیجنس هايیشهکل
مطابق با نظر طرحواره  ین،همچن. داشته باشند

در کودکان نه تنها  یتیرشد و تحول جنس یتیجنس
بلکه جامعه  باشد،یها مآن یرشد شناخت یرتحت تأث
کیانی، ( آن دارد گیريدر شکل يمؤثر یارنقش بس

رشد جنسیتی براي . )1387بهرامی و طارمیان، 
کودکان و نوجوانانی که تغییرات فیزیکی، شناختی و 

عنوان یک فرد براي آماده شدن بهاجتماعی را 
اي کنند معناي تازهتجربه می) مرد یا زن(بزرگسال 

عوامل متعددي در رشد و تحول نقش جنسیتی . دارد
هاي جنسی و مغز هورمون: تأثیرگذارند که عبارتند از

هاي نقش جنسیتی، هاي طرحوارهو تحول نظریه
 ساختاري ـ اجتماعی و اجتماعی ـ تکامل، شناختی

با  گیري نقش جنسیتیشکل). 2011، 3پریس و هاید(
از همان به جنسیت  طات و رفتارهاي مربوحترجی
ل شود و عوامدبستانی شروع میپیشهاي اولیه سال

      هاي گروهی وزیستی، اجتماعی، والدین، رسانه
     .هستندویژه عوامل فرهنگی در آن دخیل به

هاي جنسیتی را به شیوهیابی نقش هاي متعدد،دیدگاه
مطرح کردن با  گريتحلیلروان. اندمختلف تبیین کرده

سازي با جنس موافق، نظریه عقده ادیپ و همانند
تقویت و  از طریقبا الگوي کسب رفتار  يیادگیر

رشدي با هویت جنسی  ـ ی، نظریه شناختالگوبرداري
واره آموزي جنسیتی، نظریه طرحن در نقشآو سهم 

تأکید بر  رویکرد پردازش اطالعات و جنسیتی با
  هاي کودکان از آن فشارهاي محیطی و شناخت

  ). 1387کیانی، بهرامی و طارمیان، ( اندجمله
     گیري جنسیتی با شکل شنقگیري جهت

هویت جنسیتی ارتباط  هاي جنسیتی و تحولکلیشه

                                            
3. Priess& Hyde 

8 



  1393ستان تابو  بهار، 5، پیاپی 1 ، شمارهسومدوفصلنامه شناخت اجتماعی، سال 
 

  
 

 بازتاب ها یا تصورات قالبی جنسیتیکلیشه. دارد
 ماهیتاعتقادات و باورهاي فرهنگی جامعه درباره 

ایی این تصورات از نهاده. هستندهاي جنسیتی نقش
هاي در محیطشود و چون خانواده و مدرسه آغاز می

افراد در . ندشومی کاري و جمع دوستانبه افراد منتقل
هاي هاي اجتماعی درکی از نقشکنش متقابل با محیط

آورند که این درك بخش جنسیتی خود به دست می
 .دهدراك فرد نسبت به خود را تشکیل میمهمی از اد

نسیتی زنانه اي دو نوع باور جباورهاي جنسیتی کلیشه
اورهاي اساس این ببر. شوندو مردانه را شامل می

صورت ها و رفتارها بهفرهنگی، برخی صفات، ویژگی
و مردان مطلوب و مناسب شناخته سنتی براي زنان 

حین رشداز دختران  .)1383وند، ظهره( دنوشمی
پسران و از وابستگی انتظار حمایتگري، دلسوزي و 

دختران نقش  رود وبودن می مقاومو  مستقلانتظار 
و  اریندل( بیانگر و پسران نقش ابزاري دارند

  ).2003، 1همکاران
یابی جنسی در نقشبا وجود عالقه زیاد به تحول 

است که پژوهش در این حوزه به آور کودکان تعجب
 هاي ارزیابی استوار بودهطیف نسبتاً محدود مقیاس

جاي خود را به قبلی  2هاي فرافکنیمقیاس. است
عنوان بازي و فعالیت بههاي ترجیح اسبابمقیاس

اند یابی جنسی کودکان دادهنقشهاي اصلی شاخص
، 5؛ هیوستون1988، 4؛ داونز و النگلویس1979، 3بیر(

ها براي ، شاید به این خاطر که این مقیاس)1983
تر و دبستانی و بزرگتر از آن عینیکودکان پیش

بازي هاي ترجیح اسباب، مقیاسروازاین. ترندمناسب
هایی را براي مطالعه اولین اَشکال فرصت ،و فعالیت

                                            
1.Arrindell etal. 
2. projective measures 
3. Beere 
4. Downs & Langlois 
5. Huston 

یابی جنسیتی در کودکان فراهم کرده و تحول نقش
هاي همبسته با شناخت رفتارهاي وابسته به جنسیت و

  .)1991، 6بولدیزار( کندآن در کودکان را ترسیم می
ن وارد سنین تحصیل در مدرسه که کودکاهنگامی

هاي جدیدي براي مطالعه شوند، گزینهمی
  هاي جنسیتی امکانپذیر ها با نقشهمانندسازي آن

چه رویکرد ارزیابی اگر. )1983، 7هارتر( شودمی
یابی جنسی نقشادبیات پژوهشی  ،شخصیت

را به شدت تحت نفوذ خود  آندروژنیبزرگساالن و 
م، مثال، مقیاس نقش جنسی بِ عنوانبه(قرار داده 

هاي شخصی اسپنس، و پرسشنامه ویژگی 1974
، اما کمتر مورد توجه )1974، 8هلمریچ و استاپ

  . شناسان رشد قرار گرفته استروان
ی پرسشنامه نقش به طراح) 1991(بولدیزار 

اقدام کرد که از نظر  )CSRI( 9جنسی کودکان
) 1974بم، (نقش جنسی بم مقیاس مفهومی معادل با 

بم در پرسشنامه نقش جنسی بزرگسال به . است
عنوان دو بعد مستقل به ارزیابی زنانگی ومردانگی

ادبیات نقش جنسی در دو بازبینی . پرداخت
) 1983، 11وایتلی؛ 1986، 10سیگنورال و جامیسون(

دهند که اکثر مطالعات براي ارزیابی نشان می
از مقیاس نقش جنسی  آندروژنیمردانگی، زنانگی و 

با وجود استفاده گسترده از مقیاس . اندبم استفاده کرده
هاي بزرگسال، نسخه دوم نقش جنسی بم در جمعیت

مند به عالقه آن براي کودکان براي پژوهشگران رشد
بررسی اثرات  دراستفاده از مقیاس نقش جنسی بم 

از میانه کودکی تا  آندروژنییابی جنسی و نقشمتغیر 

                                            
6. Boldizar 
7. Harter 
8. Spence, Helmreich & Stapp 
9. Children`s Sex Role Inventory 
10. Signorella & Jamison 
11. Whitley 
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عالوه، تحول مقیاس به. بزرگسالی سودمند خواهد بود
هاي جدیدي را پیش روي نقش جنسی کودکان گزینه

یابی جنسی در نقشمند به بررسی پژوهشگران عالقه
دهد، ز چندبعدي قرار میانداکودکان از چشم

رویکردي که توسط پژوهشگران پیشگام در این 
داونز (ایت قرار گرفته است حوزه به شدت مورد حم

  ).1985، 1983؛ هیوستون، 1988، و النگلویس
نظري مقیاس نقش جنسی کودکان با  هايمفروضه

؛ هاي مقیاس نقش جنسی بم همخوان استمفروضه
هاي از ویژگی 1ناهمگنیهاي خوشه) 1 از جمله آنکه

شخصیتی وجود دارد که فرهنگ آن را براي یک 
و  داندمیتر از جنس دیگر تر ومطلوبجنس مناسب

 عنوانبندي بهدر تمایل به استفاده از این طبقه) 2
ارزشیابی  آل مردانگی و زنانگی در خودمعیارهاي ایده

این . هاي فردي وجود داردشخصیت و رفتار تفاوت
، 1981(ها از نظریه طرحواره جنسیتی بم مفروضه

افراد داراي اند که معتقد است استخراج شده) 1985
هاي مخالف مثالً کسانی که در ویژگی(سنخ جنسیتی 

از ) اندبا جنسیت نمرات باالتر از میانه به دست آورده
افراد بدون سنخ جنسیتی در تمایل به سازماندهی 

تصورات  گیريشکلاطالعات مبتنی بر جنسیت در 
. قالبی فرهنگی براي رفتار مردانه و زنانه متفاوتند

تدوین مقیاس نقش جنسی کودکان همچنین بر این 
هاي مفروضه استوار است که کودکان بین این ویژگی

نقش جنسی تعریف شده توسط فرهنگ و رفتارها 
ها تواند فهم آنشوند و این دانش میتمایز قائل می
رفتارهاي شخصیتی وابسته به  ها ودرباره ویژگی

  ).1983هیوستون، (جنسیت را سازماندهی کند 
هر ) 1974( اساس دیدگاه یا مدل دوبعدي بمبر

ممکن است داراي  سیتیشخصی از لحاظ نقش جن

                                            
1. heterogeneoue clusters 

. باشد 2آندروژن و مردانه ،سه نوع شخصیت زنانه
شخصیت مردانه مربوط به زنان یا مردانی است که در 

پایین  هباال و در بعد زنانه نمر هبعد مردانه نمر
رفتارها و خصایص مردانه  ،به عبارت دیگر. آورند می

. دهند را بیشتر از رفتارها و خصایص زنانه بروز می
شخصیت زنانه مربوط به زنان و مردانی است که در 

پایین  هباال و در بعد مردانه نمر همربعد زنانه ن
رفتار و خصایص زنانه را  ،به عبارت دیگر. آورند می

دهند  بیشتر از رفتارها و خصایص مردانه نشان می
شخصیت  .)2001، 3، نورویلیتیس و جینانگژ(
که  هایی هستندآن» جنسیتییا دو آندروژن«

باال  هخصایص هر دو جنس زنانه و مردانه نمردر
انگ و همکاران، ژ؛ 2003 ،گاستلو وگاستلو(رند گی می

شخصیت ، )1974(بم  اساس دیدگاهبر). 2001
دي است که در هر دو بعد افرمربوط به ا آندروژن

هر دو  ،به عبارت دیگر ،دنباش و مردانه باال می هزنان
  .ها وجود داردآنخصایص زنانه و مردانه در 

هم هنوز مقیاس نقش جنسی کودکان  از آنجا که
مورد  یابی جنسی در کودکانسنخعنوان مقیاس به

کنون در ایران مقیاسی علمی تاگیرد و استفاده قرار می
 کودکانجهت تعیین نقش جنسیتی در جمعیت 

له اصلی این أساخته و هنجاریابی نشده است، مس
سنجی مقیاس نقش بررسی خصوصیات روانپژوهش 
 ایرانیجامعه در  )1991(کودکان بولدیزار جنسی 

  .باشدمی
  

  روش
نمونه . یابی بودنوع زمینه طرح پژوهش حاضر از

طع امق دختر و پسر 483پژوهش عبارت بود از 
به روش که  تهرانشهر  ششم ابتداییچهارم، پنجم و 

                                            
2. androgyny 
3.Zhang, Norvilitis & Jin 
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انتخاب  تهرانشهر  مدارساز  ايمرحله اي چندخوشه
اکثریت نمونه مورد ) درصد 7/56(پسران  .شدند

سنی پسران  میانگین .دادند میبررسی را تشکیل 
و دامنه  62/0سال با انحراف استاندارد  56/10پژوهش 

میانگین و انحراف استاندارد سال و  10ـ 12سنی آنان 
و دامنه  73/0و  35/11به ترتیب برابر با دختران سن 

 8/35 ،هااز کل آزمودنی .سال بود 10ـ12سنی آنان 
     درصد  5/38آموزان پایه چهارم، دانش درصد
آموزان دانشدرصد  7/25پایه پنجم و آموزان دانش

  .پایه ششم بودند
  

 گیريابزار اندازه
 :)1991(نقش جنسیتی کودکان بولدیزار  مقیاس

گزارشی برگرفته از پرسشنامه نقش  این مقیاس
جنسیتی بم است و براي ارزیابی صفات زنانگی و 

براي هر کدام از . گیردمردانگی مورد استفاده قرار می
  نمرات ) زنانگی و مردانگی(ها خرده مقیاس

مربوط  هايگویهاي از طریق محاسبه میانگین جداگانه
نمرات باالتر . آیدبه هر خرده مقیاس به دست می

این . مردانگی است/ نشان دهنده سطوح باالتر زنانگی
هاي مقیاسگویه است که خرده 60پرسشنامه داراي 

گویه را به  20نگی و خنثی هر کدام مردانگی، زنا
 4کودکان در یک مقیاس  .دهندخود اختصاص می

گویه چه قدر درباره کنند که هراي مشخص میگزینه
اصالً درباره من صحیح نیست تا (ها صحیح است آن

هاي خرده مقیاس زنانگی گویه). بسیار صحیح است
یا » من فرد مؤدبی هستم«عنوان نمونه شامل به
که افراد به کمک من نیاز داشته باشند، متوجه هنگامی«

شامل هاي خرده مقیاس مردانگی و گویه» شوممی
من در میان «یا » توانم از خودم مراقبت کنممی«

، 6، 3هاي گویه. باشندمی» دوستانم یک رهبر هستم
9 ،12 ،15 ،18 ،21 ،24 ،27 ،30 ،33 ،36 ،39 ،42 ،

مقیاس مردانگی، خرده 60و  57، 54، 51، 48، 45
، 32، 29، 26، 23، 20، 17، 14، 11، 8، 5، 2هايگویه

مقیاس خرده 59و  56، 53، 50، 47، 44، 41، 38، 35
، 22، 19، 16، 13، 10، 7، 4، 1هاي زنانگی و گویه

 58و  55، 52، 49، 46، 43، 40، 37، 34، 31، 28، 25
  اندازهرا ) نقش پرکننده دارند(مقیاس خنثی خرده

  .گیرندمی
ضرایب همسانی ) 1991(در پژوهش بولدیزار 
هاي زنانگی و مردانگی به درونی براي خرده مقیاس

همچنین، روایی . به دست آمد 75/0و  84/0ترتیب 
پرسشنامه نقش جنسیتی کودکان از طریق  همزمان

هاي مردانگی و زنانگی با همبستگی خرده مقیاس
به دست ) یو مردانگ زنانگی(مقادیر نقش جنسیتی 

 و فعالیت بازيآمده از پرسشنامه ترجیحات اسباب
  ). 1991بولدیزار، (شده است  تأیید

از آنجا که این پرسشنامه بر روي نمونه داخلی 
پس از ترجمه در پژوهش حاضر هنجار نشده است، 

به زبان فارسی به منظور تأیید روایی صوري و 
رسید  )هشت متخصص( محتوایی به تأیید متخصصان

 ساله  12ـ9نفري از کودکان  30و روي یک نمونه 
طور مقدماتی اجرا شد تا مشکالت احتمالی کودکان به

ها بررسی شود و نهایتاً پایایی مقیاس در درك سؤال
به دست  86/0با استفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 

ضریب محتوایی  .آمد که از نظر آماري قابل قبول بود
 اساس متخصصینی که روایی محتوا راقبول برقابل 

ضریب لی حداقل باشد وکنند متفاوت میتعیین می
اساس روش الواشه از روایی محتوایی قابل قبول بر

نادري و (باشد می% 75نظر هشت متخصص 
در پژوهش حاضر محاسبه ضریب ). 1390همکاران، 
االت پرسشنامه نشان داد که مجموعه ؤروایی س

از میزان % 84شنامه با ضریب روایی االت پرسؤس
  .روایی خوبی برخوردار است
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 هایافته
ایج مربوط به در  بررسی این قسمت نت

نسنجی  اعتباریابی و (خصوصیات روا
کودکان مقیاس نقش جنسی ) هنجارسازي

  . شودارائه می

تایج مربوط به  منظور برآورد به :اعتباریابین
ایی مقیاس نقش جنسی کودکان و عوامل  پای
آن از ضرایب آلفاي کرونباخ استفاده گردید 

ایج آن در جدول  نت ئه شده  1که خالصه  ارا
  .است

فاي کرونباخ مقیاس نقش جنسی کودکان در آزمودنی .1جدول    هاي پژوهشضرایب آل
  هاآزمودنی                 

 عوامل
ران پسران  کل دخت

 79/0 87/0 66/0 مردانگی
انگی  68/0 68/0 71/0 زن
 64/0 71/0  65/0  خنثی

  
شـود،  مشاهده مـی 1در جدول  طور کههمان

ضرایب آلفاي کرونباخ حاکی از آن است کـه عوامـل   
از پایـــایی مناســـبی مردانگـــی، زنـــانگی و خنثـــی 

  .برخوردارند

جهت بررسی روایی مقیـاس نقـش جنسـی    
ــدي اســتفاده  کودکــان  ــاملی تأیی ــل ع از روش تحلی

در  تحلیل عـاملی تأییـدي  که خالصه نتایج شد
 .ارائه شده است 2جدول

  
  هاي پژوهشدر آزمودنیگیري اندازههاي نیکویی برازش الگوي شاخص .2جدول 

نیکویی هاي  شاخص
 برازش

  
  هاآزمودنی

درجه   مجذور خی
زادي   آ

سطح    
معنی 
  داري

ریشه خطاي   
میانگین     

مجذورات 
  تقریب

)RMSEA(  

شاخص 
نیکویی 
  برازش

)GFI(  

شاخص     
تعدیل شده 

  نیکویی برازش
)AGFI(  

شاخص   
 برازش تطبیقی

)CFI(  

ران   92/0  81/0  83/0  05/0  0001/0  1707  14/11692  دخت
 83/0 8/0 8/0 05/0 0001/0  1707  6/6601  پسران

 87/0 8/0 81/0 05/0 0001/0 1707  12/16488  کل

  
 شـود، شاهده مـی م 2در جدول طور کههمان

، مقـدار شـاخص ریشـه خطـاي     1مقادیر مجذور خی
، شــاخص )RMSEA(2میــانگین مجــذورات تقریــب

شاخص تعدیل شـده نیکـویی   ،)GFI(3نیکویی برازش

                                            
1. Chi-Square 
2. Root  Mean Square Error of Approximation 
3.Goodness of Fit Index 

در )CFI(5و شاخص برازش تطبیقی) AGFI(4برازش
نشـان  هـاي پـژوهش   و کل آزمـودنی  دختران، پسران

ها بـه شـکل   مدل در تعیین عاملخوب برازش دهنده 
  .است )1991(بولدیزار اولیه بیان شده توسط 

                                            
4.Adjusted Goodness of Fit Index 
5.Comparative Fit Index 
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تایج مربوط به هنجار هنجارهاي ایرانی از میانه، میانگین و انحراف   محاسبه جهت :سازين
استاندارد استفاده شد که خالصه نتایج آن در جدول 

 .ارائه شده است 3
  

  هاي پژوهشهاي توصیفی نمرات مردانگی، زنانگی و خنثی در آزمودنیشاخص  .3جدول
انحراف  میانگین هاعامل آزمودنی

ندارد ا  است
ه  میان

  
 دختران

7/2 مردانگی  32/0  7/2  

8/2 زنانگی  41/0  8/2  
8/2 خنثی  45/0  8/2  

  
  پسران
 

9/2 مردانگی  33/0  9/2  

7/2 زنانگی  28/0  7/2  

8/2 خنثی  34/0  8/2  

  
  کل
 

8/2 مردانگی  34/0  8/2  

8/2 زنانگی  34/0  7/2  

8/2 خنثی  39/0  8/2  

  
شود، میانه مشاهده می 3طور که در جدول همان

و  7/2به ترتیبدختران و پسران نمرات مردانگی در 
و میانه 7/2و  8/2و میانه نمرات زنانگی به ترتیب 9/2

میانه  .باشدمی 8/2و  8/2نمرات خنثی به ترتیب 
نگی، زنانگی و خنثی در کل نمرات مردا

برابر با آزمودنی ، 8/2هاي پژوهش به ترتیب 
انگین و  همچنین،. باشدمی 8/2و  7/2 می

اندارد نمرات مردانگی در   دخترانانحراف است
بر با  برا ، در 32/0و  7/2پژوهش به ترتیب 

بر با  پسران  33/0و  9/2پژوهش به ترتیب برا
بر کل آزمودنیو در به ترتیب برا هاي پژوهش 

اندارد  34/0و  8/2با  انحراف است و میانگین و 
پژوهش به ترتیب  دختراننمرات زنانگی در 

پژوهش به پسران در  ،41/0و  8/2 برابر با
برابر با     کل و در28/0و  7/2ترتیب 

بر با آزمودنی و  8/2هاي پژوهش به ترتیب برا

همچنین، میانگین و انحراف  .است 34/0
پژوهش به دختران استاندارد نمرات خنثی در 

ا  بر ب پسران در  ،45/0و  8/2ترتیب برا
بر با  به ترتیب برا و  34/0و  8/2پژوهش 

بر آزمودنی  کل در هاي پژوهش به ترتیب برا
  . است39/0و  8/2با 

  

  بحثو  گیرينتیجه
که بررسی با توجه به هدف پژوهش حاضر

کودکان سنجی مقیاس نقش جنسی خصوصیات روان
نتایج ، ایرانی بودمعیت در ج )1991(بولدیزار 

آلفاي ضرایب پایایی به دست آمده با استفاده از روش 
هاي و کل آزمودنی پسران، دختراندر  کرونباخ

و زنانگی هاي مردانگی، ش نشان داد که عاملپژوه
منظور به همچنین، . از پایایی خوبی برخوردارندخنثی 

بررسی روایی این مقیاس از روش تحلیل عاملی 
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تأییدي استفاده شد که نتایج تحلیل عاملی تأییدي 
ها به در تعیین عاملمدل  خوبحاکی از برازش 

  .بود )1991(شکل اولیه بیان شده توسط بولدیزار 
دست آمده در مورد اعتباریابی ه با توجه به نتایج ب

که  )1991(بولدیزار کودکان مقیاس نقش جنسی 
تعیین بیانگر پایایی و روایی باالي این مقیاس جهت 

توان می است، کودکان دبستانینقش جنسیتی در 
آمده از این پژوهش با برخی گفت که نتایج به دست 

 )1991(بولدیزار هاي قبلی از جمله هاي پژوهشیافته
محاسبه همچنین، . در خارج از کشور هماهنگ است

میانه نمرات نشان داد که هنجارهاي ایرانی 
برابر  کل نمونه ایرانی به ترتیبدر زنانگی و مردانگی

تایج مربوط . باشدمی 7/2و  8/2با همچنین، ن
به میانگین حاکی از آن بود که میانگین 

پسران دختران، در و زنانگی  مردانگینمرات 
ي پژوهش تفاوت قابل هاآزمودنیکل و 

  .نداردتوجهی 

کودکان  چنین تبیین کرد که توانیافته فوق را می
به علت ساختار شناختی و ادراکی کمتر تکامل یافته 

که  ها یا تصورات قالبی جنسیتیکلیشهتحت تأثیر 
اعتقادات و باورهاي فرهنگی جامعه درباره  بازتاب
  . گیرندمینقرار  هستندهاي جنسیتی نقش ماهیت
به کلطوربه این پژوهش ی با توجه  ایج  نت

نتیجهمی  گرفت که مقیاس نقش جنسی توان 
به تحلیل  )1991(کودکان بولدیزار  با توجه 

ئه هنجارهاي  انجام تأییديعاملی  شده و ارا
ند در فرهنگ و جامعه ما قابل ایرانی می توا

  .  استفاده باشد
هاي پژوهش حاضر این بود از جمله محدودیت

مقاطع چهارم،  آموزاندانشبر روي این تحقیق که 
لذا، به . انجام شد پنجم و ششم ابتدایی شهر تهران

شود که اعتباریابی این می پژوهشگران بعدي پیشنهاد
سایر دیگر مقاطع و  آموزاندانشمقیاس را در 

  . بررسی نمایندشهرهاي ایران 
  

  منابع
. و پورنجف، ح. طاهري ازبرمی، ز ؛.جوکار، ف ـ
 پسر و دختر آموزان دانش نگرش بررسی(). 1390(

. )مخالف جنس و خود جنسیتی نقش به نسبت
  .6 ـ14، 23، پژوهش پرستاري

  

هاي ادراك از نقشرابطه (). 1383. (وند، رظهره ـ
، 2 ،انپژوهش زن .)جنسیتی و رضایت از جنس

  .117ـ125
  

 ).1387( .طارمیان، فو  .بهرامی، ه ؛.کیانی، ق ـ
نگرش دانشجویان و کارمندان به نقش جنسیتی در (

 ـ مجله علمی .)بعد برابرخواهی در شهر زنجان
  .71ـ78، 17، پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان

  

 ).1390. (طارمیان، ف و .بهرامی، ه ؛.کیانی، ق ـ
ن با نگرش به نقش جنسیتی و رابطه آمقایسه (

-انمطالعات رو .)رضایت از زندگی در کارمندان

  .32-42 ،7، شناختی
 

؛ .ر.ا ي،خاتون آباد ؛.ر.م ی،؛ شاهبداغ.س ي،نادرـ 
 یترجمه و بررس(). 1390. (ش ی،؛ جالل.دادگر، ه

. )یآزمون لکنت دوران کودک یاییو پا ییروا
  .9ـ1): 2(5 ،یننو یتوانبخش
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