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چكيده
از آنجا کهزناندراجتماعامروزینقش های ی  چندگانهو گاه متضاددارند،بررسی
سالمتروانیآناناهمیت ی  ویژه  دارد . یکیازعواملم ؤ ثردرسالمتروانینقش
ج نسیتیاست . درپژوهشحاضر،رابطهنقششجنسشیتیمردان شیوزنشان یبشا
یکدی روباسالمتروانیومؤلفه هایآندرزنانشاغلشهرتهرانموردبررسی
قرار گرفته است؛  بشهایشممنرشور،نمونشه ایمتششکلاز   055 زنششاغلدرادارا،،
سازمان هاوشرکت هایدولتیشهرتهرانباروشنمونه گیریطبقه ایتصشادفی
انتخاب شدند . همة آزمودنی هابهکلیهگویه هایپرسش نامهسالمتروانی گلدبرگ 
( )2791 ومقیاسنقشجنسی بم فرم کوتاه( )2792 پاسخ دادند . برای تحلیلآماری
داده هاازضریبهمبست یپیرسونورگرسیونچندمتغیریاستفادهشد . نتشای 
پژوهشنشان دادکهز نان یومردان یبایکدی رهمبست یمثبت معنی دار دارند؛ 
همچنیم،زنان یباسالمتروانشی،مؤلفشهاضشطراب،مؤلفشها شتالعدرعملکشرد
اجتماعیومؤلفهافسردگیهمبست یساده معنی دار دارد؛امابامؤلفهنشانه های
بدنی ، همبست ی معنی دار یندارد . مردان یباسالمتروانشیوم ؤ لفشها شتالعدر
عملکرداجتماعیهمبست یساده معنی دار  دارد؛امابامؤلفه هاینشانه هایبدنی،
اضطرابوافسردگی ، همبست ی معنشی دار ینشدارد؛  عشالو ه بشر آن،نتشای تحلیشل
رگرسیوننشان دادندکهوقتیمتغیرهایزنشان یومردان شیبشاهشمدرتحلیشل
رگرسیونواردمی شوند،تنهامتغ یرزنان یتشوان پشی ش بینش یسشالمتروانشیو
بر یازمؤلفه هایآنراداردومتغیرمردان یدرایم پیش بین ینقشی ندارد؛  در
کلنتای ایمپژوهشنشان دادکهزنانشاغلازلحاظسالمتروانیدروضشعی ت ی 
مناسبقرار دارند ، لذا،می توان نتیجه گرفتکهاشتغاعزناندربیروناز ا نهمفیشد
است وبرایآنانسالمتروانی،احساسرضایتوعز، نفسفراهم می کند .
واژهها :زنانشاغل،سالمتروانیونقشجنسیتی(مردان یوزنان ی).
كليد 
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وقدوه

استفادهمی کنند (2و .)7به زعم رویکرد اجتماعی ،اساس

دربارة تعریف مفهوم سالمت روانيی ،هير هرهنگيی

ویژگیها و رهتارهاي اهراد در اجتماع ،برمبناي جنسيیت

براساس معیارهاي خود به دنبال تعریفی از آن است؛ این

(یعنی خصوصیات روانی و اجتماعی) آنيان ،نيه جينس

تعریف نهتنها در هرهنگهاي مختلف متفاوت است بلکه

زیستی تعیینمی شود و هیچی ،از صفات رهتاري بهطور

در زمانهاي مختلف نیز هرقدارد ( .)1اميروزه سيالمت

ذاتی ،مردانه یا زنانه نیستند ،بلکه این جامعيه و هرهنيگ

روانی را جنبهاي از مفهوم کلی سالمت میداننيد .حيال

حاکم بر آن است که صفات مربوط بيه یي ،جينس را

تعریف سالمت روانی چیست؟ ،آیا سالمتی ،هقي نبيود

مشخصمیکند (.)1

بیماري است؟ طبق نظر جورج استون ( )1733تعاریف

براي تبیین نقش جنسی یا همان زنانگی و مردانگيی،

سالمتی در دو گروه جاي میگیرند :گروه یي ،،آنهيایی

الگوهاي بسیاري وجوددارد که مطيابق نظير کرابیي ،و

هستند که سيالمتی را نبيود بیمياري ميیداننيد و هميه

م ،کریري ( )5می توان آنهيا را بيه سيه گيروه عميده

تالشمیکنند تا به این حالت ایدهآل برسند؛ گروه دیگير

تقسیمکرد:

آنهایی هستند که سالمتی را تنها نبود بیماري نمی داننيد

 -1مدلهياي پیوسيتاري و تي،بعيدي :گروهيی از

بلکه حرکت به طرف سالمتی بیشتر را بهتر از حرکت در

روانشناسان بهطور سنتی ،زنانگی و مردانگيی را در دو

جهت متضاد ميیداننيد .آنهيا معتقدنيد سيالمتی یعنيی

نقش متضاد جنسیتی در دو کرانة ی ،بُعد منفرد میدانند

بهزیستی ،یعنی استفاده خوب از توانمنديها؛ این گروه،

بهطوريکه مردانگی باال موجب هقدان زنيانگی اسيت و

سالمتی را در همه جنبههاي زنيدگی زیسيتی ،روانيی و

برعکس آن ،مانند نظریه یونگ .

اجتماعی جستجوميی کننيد ()1؛ بيراي نمونيه تعریيف

 -2مدلهاي دوبعدي  :پژوهشگرانی مانند بيم ،ایين

سازمان بهداشت جهانی از مقوله سالمت روانی ()1731

مدلها را از سال  )6( 1731پیشنهاددادند؛ براساس ایين

چنین است :سالمت روانی در مفهوم کلی بهداشت جاي

نظریه ها ،مردانگی و زنيانگی دو بعيد جداگانيه هسيتند

می گیرد و بهداشت یعنی داشيتن توانيایی کامير بيراي

بهطوريکه هرد میتواند در هر دوي این ابعاد باال باشد.

ایفاي نقشهاي اجتماعی ،روانيی و جسيمی و درواقي ،

 -7مدلهاي چندبعدي :پژوهشگرانی نظیر کرابیي ،و

بهداشت تنها نداشتن بیماري یا عقبماندگی نیست (.)1

م ،کریري ( )5و وودهیر و ساموئلز ( ،)1این مدلهيا را

یکی از عوامر مؤثر در سالمت روانيی نقيش جنسيیتی

پیشنهادکردهاند و براساس نظریات این گروه ،ابعاد هویت

است .از نظر لغتشناسی و دیدگاه حرهه اي «جنس» بيه

و نقشهاي جنسی بیشتر از دو بعد هستند؛ بيراي نمونيه،

جنبههياي زیسيتی زن یيا ميردبيودن و «جنسيیت» بيه

وودهیر و ساموئلز چهار نقش جنسيیتی زنيانگی متبيت،

خصوصیات رهتاري ،اجتماعی و روانی مردان و زنان بيا

زنانگی منفی ،مردانگی متبت و مردانگی منفی را بهعنيوان

عنوان زنانهبودن یا مردانهبودن اشارهمیکند ()2؛ همچنین

جهار بُعد و عامير جداگانيه پیشينهادکردنيد ( .)1ميرور

اصطالح تفاوتهاي جنسیتی براي تفاوتهاي ناشيی از

عناوین پژوهشها در کشيورها و هرهنيگهياي مختليف

یييادگیري و نقييشهيياي اجتميياعی زنييان و مييردان

نشانمی دهد که مدل دوبُعدي یا نظریههایی که زنيانگی و

استفادهمیشود و اصيطالح تفياوتهياي جنسيی بيراي

مردانگی را دو بُعد جداگانه میدانند ،بیشتر مورد توجيه و

اشارهکردن به تفاوتهياي هطيري یيا زیسيتشيناختی

تأیید قرارگرهته اند (7 ،3 ،3 ،7و )11؛ طبق این مدل و بيا

ایجادشده میان زنان و مردان کياربرددارد .درحيالیکيه

توجه به تعریف سالمت روانی ،اهرادي که در رویيارویی

بیشتر صاحبنظران نظریههاي جنسيیت اصيطالح نقيش

با وقای زندگی داراي توانمنديهاي رهتاري هر دو سين

جنسييی را معييادل همييان اصييطالح نقييش جنسييیتی

جنسیتی زنانه و مردانه (آنيدروننی) هسيتند ،از سيالمت
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روانی بهتري بهرهمندند ( .)11بدین ترتیب براساس نظریه

آن حاکی است که سطوح بياالي مردانگيی و زنيانگی بيا

بم ،وجود سطوح باالیی از صفات هر دو جينس در یي،

سطوح سالمت روانی مطلوب ،همبستگی متبت دارنيد (،7

هرد ،انطباقیترین و سازگارانهتيرین ویژگيی جنسيیتی را

 13 ،13 ،11 ،7 ،3 ،3و  .)17ازآنجاکه زنان عالوهبر ایفياي

بهوجودمی آورد .اشخاصی که بهموق میتواننيد مهربيانی

نقشهاي شغلی به ایفاي سایر نقشها ماننيد حفي شيبکه

زیادي داشتهباشند و در وقت مناسب دیگر اهرادي هسيتند

خانواده ،دوستان و هرزندان نیز مجبورنيد؛ بنيابراین تيالش

که بهراحتی و بدون تردید و دودلی تصمیمگیريمیکننيد،

بیشتر براي ایجاد همياهنگی میيان نقيش هياي حرهيهاي و

از بهزیستی روانی بهتري بهرهمندند و به نحوي شایستهتير

خانوادگی می تواند رضایت شغلی سالمت روانيی آنيان را

میتوانند با هشارهاي روانی زندگی مقابلهکنند (.)12

تحت تأثیر قراردهد؛ از طرهی ،پژوهشها نشاندادهانيد کيه

بم ( )1733معتقد است که سالمت روانی و مؤلفههياي

زنان استرس بیشتري در تعارض نقيشهياي خيانوادگی و

مربوط به آن از جمله موضوعهاي مهمی است که بایيد در

شغلی به سبب مسئولیت بیشترشان نسبتبه ميردان دارنيد،

سن هاي جنسیتی مورد بررسی قرار بگیرند ( .)1بيه دنبيال

چراکه زنان شاغر سعیدارند ،سب ،زندگی خود را با نقش

نظریهپردازي بم ،تحقیقهایی در این زمینه انجامگرهيت کيه

مادري و همسري سازگارکنند ()21؛ لذا ،با توجه به اینکيه

نشييانداد ،اهييراد داراي ویژگييی دو جنسييیتی در روابيي

زنان بهویژه ،زنان شاغر متأهر و سيالمت روانيی آنيان از

زناشویی و رواب بینهردي خشنودترند و سيالمت روانيی

جملييه مسييائر مهييم و اساسييی در خييانواده و اجتميياع

باالتري دارند ( .)17شیموناکا و همکياران ( )11در ناپين

بهشمارمیروند ،باید بهطور علمی به آن توجه ویيژه کيرد؛

پژوهشی انجامدادند که نتایج این پژوهش نشيانداد ،سين

لذا موضوع این پژوهش بررسيی رابطيه نقيش جنسيیتی و

دو جنسیتی در زن و مرد از لحاظ سالمت روانی در بهترین

سالمت روانی در زنان شاغر بودهاست.

وضعیت هستند و سن ت،بعدي در پایینترین یيا بيدترین

با توجه به مطالب عنوان شده در باال ،بيهطيورکليی

سطح سالمت روانی قراردارند .سباسيتین و واليه ( )11در

پژوهش حاضر عالوهبر اینکه درصدد پاسخگویی به این

اسپانیا رابطه سن هاي دو جنسیتی ،زنانه و مردانه را با هشار

پرسش بود که «آیا میيان دو نقيش جنسيیتی زنيانگی و

روانی ،اضطراب ،اهسردگی و روشهاي مقابله با هشيارزاها

مردانگی در زنيان شياغر رابطيه وجيوددارد یيا نيه؟»،

بررسیکردند؛ نتایج این پژوهش ،بیانگر موهقیت و سيالمتی

به دنبال بررسی چگونگی رابطه میان نقيش جنسيیتی بيا

روانی بیشتري در اهراد سن دوجنسیتی بود .طی پژوهشيی

سالمت روانيی و مؤلفيههياي آن در زنيان شياغر نیيز

که عسگري ( )15انجامداد و به بررسيی رابطيه شيادکامی،

بود؟).
که در پاسخگویی به این پرسش سه هرضيیه اصيلی

خودشکوهایی و سالمت روانی و عملکرد تحصیلی با سين
دوجنسیتی پرداخت ،به این نتیجيه رسيید کيه بيین سين

مطرحشود.

دوجنسیتی و سالمت روانی دانشجویان رابطيهاي متبيت و

 .1میان زنانگی و سالمت روانی در زنان شياغر رابطيه

معنييیدار وجييوددارد؛ ابولقاسييمی و کیييامرثی ( )16نیييز

وجوددارد.
 .2میان مردانگی و سالمت روانی در زنان شاغر رابطيه

پژوهشی انجامدادند که یاهته هاي ایين پيژوهش نشيانداد،

وجوددارد.

زنان داراي سن دوجنسیتی اهسردگی ،اضيطراب ،اخيتالل

 .7میان زنانگی و مردانگی با سيالمت روانيی در زنيان

در کارکرد اجتمياعی و دردهياي بيدنی کمتيري دارنيد و
سازگاري زناشویی در آنان بیشتر است .بهطورکلی ،پیشيینه

شاغر رابطة چندگانه وجوددارد.

تحقیقاتی نشانمی دهد که میان میيزان زنيانگی و مردانگيی

الزم به ذکر است کيه هریي ،از ایين هرضيیههياي
اصلی ،خود داراي یکسري هرضیههاي هرعی بودند.

رابطه متبت و معنیدار وجوددارد و یاهتههياي پژوهشيی از
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ر ش پژ ه

بودند .همچنيین وي بيهمنظيور بررسيی پایيایی ،GHQ

طرح پژوهش ،نمونه ،روش نمونهگيري و ويژگيهاي نمونه

ضرایب آلفاي کرونباخ  GHQو هری ،از مؤلفههاي آن

پژوهش حاضر از نوع همبسيتگی اسيت کيه در آن

را محاسبهکرد ضریب آلفاي کرونباخ کر مقیياس 1/72

تعداد  511زن شاغر متأهير در ادارات ،سيازمانهيا و

بود و ضرایب مؤلفيه هياي 1/35 ،1/31 ،1/71، GHQو

شرکتهاي دولتی شيهر تهيران بيا روش نمونيهگیيري

 1/37در کر آزمودنیها گزارششدند.

طبقهاي تصادهی انتخابشدند .میانگین سنی آنان 71/71



سال با انحراف استاندارد  3/33و دامنه سنی آنان  21تيا

هرم کوتاه مقیاس نقش جنسی بم براساس هرم بلند آن

 61سال بود؛ همچنین ،میانگین و انحراف استاندارد طول

ساختهشدهاست .بم ( )21بهمنظيور بيرآورد پایيایی هيرم

مدت ازدواج آنها برابر با  12و  6و کمترین و بیشيترین

کوتاه مقیاس نقش جنسی ،همسانی درونی این پرسشنامه

طول مدت ازدواج آنان برابر با  1و  11سال بود .بیشيتر

را بررسیکرد .همسانی درونی بهدستآمده  1/71بود کيه

زنان مورد بررسی در این مرحله داراي ی ،یا دو هرزند

بیانميیکننيد کيه ایين مقیياس از لحياظ خصوصيیات

بودهاند .زنان یادشده ،دیپلم و لیسانس (بهترتیيب 75/3

روانسنجی از هيرم بلنيد ،پایياتر اسيت .بيم ( )21بيراي

درصد و  15/5درصد) بیشتر نمونيه ميورد بررسيی را

محاسبه اعتبيار هيرم کوتياه پرسيشناميه نقيش جنسيی،

تشکیردادند.

همبسييتگی آن را بييا هييرم بلنييد بررسييیکييرد و ضييریب

ابزار پژوهش

همبستگی میان ایين دو را  1/77محاسيبهکيردهاسيت .در

مقياس نقش جنسي بم فرم کوتاه

ایران براي اولین بار علی اکبري دهکيردي ( ،)17مقیياس

در این پژوهش از دو پرسيشناميه بيه شيرح زیير

هرم کوتاه نقش جنسی بم را بهطور گسترده مورد اسيتفاده

استفادهشد.
 پرسشنامه سالمت رواني  GHOگلدبرگ ()0391

قرارداد؛ وي بهمنظور برآورد پایيایی مقیياس هيرم کوتياه

گلدبرک ( )1732آزمون  GHQرا براي سرند بیماران

نقش جنسی بم و مؤلفههاي آن ،ضرایب آلفياي کرونبياخ

روانی در مراکز درمانی طراحیکرد .در این پيژوهش از

آنها را براي زنان شاغر و مردان ،به تفکی ،،محاسبهکيرد.

و همکياران

ضریب آلفاي کرونباخ کر مقیاس برابر با  1/31بودهاست

( )1732براي محاسبه اعتبار این پرسشنامه همبسيتگی،

و ضرایب مؤلفههاي آن برابر بيا ( 1/32زنيانگی) و 1/33

آن را بييا  SCL-90-Rبررسييیکردنييد کييه ضييریب

(مردانگی) گزارششدهاند؛ همه این ضرایب نشياندهنيدة

همبسييتگی میييان دادههيياي حاصيير از اجييراي ایيين دو

پایایی رضایتبخش این مقیاس هستند.

برگه  23مادهاي استفادهشدهاست .گليدبر

پرسشنامه  GHQ-28و  SCL-90-Rروي  211آزمودنی
به میزان  1/33گزارششدهاست ( .)21چان و چان ()22

ن اليج

بهمنظور محاسبه پایایی این پرسشناميه ضيرایب آلفياي

الف -يافتههاي توصيفي

کرونباخ آن را با استفاده از یي ،نمونيه  221نفيري در

در این قسيمت ،ویژگيیهياي توصيیفی (میيانگین،

کشور چین  1/35گزارشکردهاند .در ایران علی اکبيري

انحراف استاندارد و حداقر و حداکتر نميره) متغیرهياي

دهکردي ( )17براي برآورد اعتبار پرسشناميه  GHQاز

پژوهش در جدول شماره  1ارائهشدهاست.

پرسيييشناميييه ( SCL-25نجاریيييان و داودي)1735 ،

همانطورکه در جدول شماره  1مشياهدهميی شيود،

استفادهکرد و ضرایب همبستگی  GHQو مؤلفه هياي آن

میانگین و انحراف استاندارد زنانگی بهترتیيب برابير بيا

را با آزمون  ،SCL-25به تفکیي ،جينس محاسيبهکيرد

 5/37و  1/63و میانگین و انحراف اسيتاندارد مردانگيی

()27؛ تمييامی ضييرایب در سييطح  p>1/111معنييیدار

بهترتیب برابر با  1/55و  1/35هستند.
11
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جدول  .1ویژگیهاي توصیفی متغیرهاي پژوهش در آزمودنیهاي پژوهش ()N=116
و غير

ويالنگين

انحراف ات الندارد

حداقل نمره

حداکثر نمره

زنانگی

5/37

1/63

2/12

3

مردانگی

1/55

1/35

2

6/3

نشانههاي بدنی

6/27

7/63

1

21

اضطراب

6/12

7/35

1

17

اختالل در عملکرد

3/17

2/67

1

17

اهسردگی

3/21

7/17

1

21

سالمت روانی

21/67

11/76

1

36

 )p<1/11و مؤلفيييه اهسيييردگی ( r= -1/13و)p<1/11

ب -يافتههاي مربوط به فرضيهها

همبستگی معنی دار منفی دارد؛ اما با مؤلفيه نشيانه هياي

بهمنظور بررسی رابطه میان میزان زنانگی و مردانگيی

بدنی همبستگی معنیدار ندارد.

در زنان شاغر و همچنین رابطه میان این دو میزان نقيش

ازطرفدیگر ،مردانگی با سيالمت روانيی

جنسیتی با سالمت روانيی و مؤلفيههياي آن از ضيریب

(r=-1/173

همبستگی پیرسون استفادهشدهاست که خالصه نتایج آن

و )p<1/11و مؤلفييه اخييتالل در عملکييرد اجتميياعی

در جدول شماره  2ارائهشدهاست.

( r= -1/112و )p<1/11همبستگی معنی دار منفيی دارد؛

براساس نتایج جدول شماره  ،2زنيانگی و مردانگيی
بييا یکييدیگر همبسييتگی معنييیدار متبييت (1/13

اما با مؤلفه نشانههاي بيدنی ،مؤلفيه اضيطراب و مؤلفيه

=r

اهسردگی همبستگی معنیدار ندارد.

و )p<1/11دارند.

بهمنظور بررسی نقش پیش بینی کنندگی ترکیب خطی
(r= -1/136

متغیرهاي زنانگی و مردانگيی در تبیيین متغیير سيالمت

و ،)p<1/11مؤلفييه اضييطراب ( r= -1/157و،)p<1/11

روانی از رگرسیون چندگانه استفادهشد که خالصه نتایج

مؤلفييه اخييتالل در عملکييرد اجتميياعی ( r= -1/173و

آن در جدول شماره  7ارائهشدهاست.

همچنین ،زنيانگی بيا سيالمت روانيی

جدول  .2ضرایب همبستگی زنانگی و مردانگی با یکدیگر و با سالمت روانی و مؤلفههاي آن در آزمودنیهاي پژوهش ()N=116
و غير

زنانگی

مردانگی

زنالنگب

وردانگب

تروا ر ان

نشالنههالي
بدنب

اخ رل در
اضطراب

عملكرد

افيردگب

ان مالعب

همبستگی پیرسون

1

**1/13

**-1/136

-1/171

**-1/157

**-1/173

**-1/13

سطح معنیداري

-

1/1111

1/1111

1/155

1/111

1/1111

1/1111

همبستگی پیرسون **1/13

1

*-1/173

-1/113

-1/135

*-1/112

-1/136

1/1111

-

1/177

1/717

1/132

1/113

1/13

سطح معنیداري

** همبستگی در سطح  1/11معنیدار است؛ * همبستگی در سطح  1/ 15معنیدار است
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جدول  .7خالصه نتایج رگرسیون چندگانه زنانگی و مردانگی در سالمت روانی
R
(وربع )R

زنانگی
مردانگی

F

تطح
وعسبداري

1/173
3/77

1/1111

()1/177

تطح

B

ب ال

t

-2/315

-1/131

-7/633

1/1111

-1/777

-1/163

-1/113

1/117

وعسبداري

جدول  .1خالصه نتایج رگرسیون چندگانه زنانگی و مردانگی در نشانههاي بدنی
R
(وربع )R

زنانگی
مردانگی

F

تطح
وعسبداري

1/173
2/13

1/125

()1/117

تطح

B

ب ال

t

-1/161

-1/135

-1/332

1/135

-1/16

-1/177

-1/633

1/172

وعسبداري

همانطورکه در جدول شماره  7مشياهدهميی شيود،

می شود که تنها حدود  1درصد از واریانس نشيانههياي

متغیير نقش جنسیيتی (زنانگی و مردانگی) بيه تحلیيير

بدنی را تبیینمیکند و  Fمربوط به نقش این متغیرها نیز

وارد می شود که حدود  1درصيد از واریيانس سيالمت

معنیدار نیست.

روانی را پیشبینیمیکند؛ عيالوهبيرآن ،سيتون ضيریب

همچنييین بييراي بررسييی نقييش پييیشبینييیکننييدگی

استاندارد بتا نشانمی دهد که از میان متغیرهاي زنانگی و

متغیرهاي زنانگی و مردانگی در تبیین متغیر اضيطراب از

مردانگی ،زنانگی بهطور معنی داري قادر بيه پيیش بینيی

رگرسیون چندگانه استفادهشد که خالصيه نتيایج آن در

سالمت روانی است.

جدول شماره  5ارائهشدهاست.

همچنین بهمنظور بررسی نقيش پيیشبینيیکننيدگی

همانطورکه در جدول شماره  5مشاهدهمیشود ،متغیر

متغیرهاي زنانگی و مردانگی در تبیین متغیر نشيانه هياي

نقش جنسیتی (زنانگی و مردانگی) به تحلیر وارد میشود

بدنی از رگرسیون چندگانه استفادهشد که خالصه نتيایج

که  7درصيد از واریيانس اضيطراب را تبیيینميیکنيد.

آن در جدول شماره  1ارائهشدهاست.

عالوهبرآن ،ستون ضریب استاندارد بتا نشانمیدهد کيه از
میييان متغیرهيياي زنييانگی و مردانگييی ،زنييانگی بييهطييور

همانطورکه در جدول شماره  1مشياهدهميی شيود،

معنیداري قادر به پیشبینی اضطراب است.

متغیر نقش جنسیتی (زنانگی و مردانگی) به تحلیير وارد

جدول  .5خالصه نتایج رگرسیون چندگانه زنانگی و مردانگی در اضطراب
R
(وربع )R

زنانگی
مردانگی

F

تطح
وعسبداري

1/13
6/56
()1/127

1/112

تطح

B

ب ال

t

-1/32

-1/117

-7/171

1/112

-1/7

-1/16

-1/23

1/215
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جدول  .6خالصه نتایج رگرسیون چندگانه زنانگی و مردانگی در اختالل در عملکرد اجتماعی
R
(وربع )R

زنانگی
مردانگی

F

تطح
وعسبداري

1/217
1/1111

11/52
()1/115

تطح

B

ب ال

t

-1/326

-1/131

-7/712

1/1111

-1/237

-1/131

-1/321

1/135

وعسبداري

جدول  .3خالصه نتایج رگرسیون چندگانه زنانگی و مردانگی در اهسردگی
R
(وربع )R

زنانگی

F

تطح
وعسبداري

1/133
3/15

مردانگی

1/1111

تطح

B

ب ال

t

-1/373

-1/13

-7/577

1/1111

-1/217

-1/153

-1/211

1/225

وعسبداري

()1/175

همچنین بهمنظور بررسی نقيش پيیش بینيی کننيدگی

بحث ن يجهگيري

متغیرهاي زنانگی و مردانگی در تبیین متغیير اخيتالل در

همانطورکه بیانشد ،این پژوهش با هيدف بررسيی

عملکرد اجتماعی از رگرسیون چندگانه استفادهشيد کيه

رابطه میان نقش جنسیتی زنانگی و مردانگی با یکدیگر و

خالصه نتایج آن در جدول شماره  6ارائهشدهاست.

بييا سييالمت روانييی و مؤلفييههيياي آن در زنييان شيياغر

همانطورکه در جدول شماره  6مشياهدهميی شيود،

صورتگرهت .نتایج حاصر از این پژوهش نشانداد کيه

متغیر نقش جنسیتی (زنانگی و مردانگی) به تحلیير وارد

زنانگی و مردانگی با یکيدیگر همبسيتگی معنيیدار متبيت

میشود کيه حيدود  5درصيد از واریيانس اخيتالل در

( r= 1/163و )p<1/15دارند .دربارة وجيود همبسيتگی

عملکرد اجتماعی را تبیینمیکنيد؛ عيالوهبيرآن ،سيتون

متبت و معنی دار میان میزان زنانگی و مردانگی در زنيان

ضریب استاندارد بتا نشانمیدهد که از میيان متغیرهياي

شاغر در سطح معنیداري کمتر از  1/11میتيوانگفيت

زنانگی و مردانگی ،زنانگی بهطور معنيیداري قيادر بيه

که نتیجيه ایين پيژوهش توسي یاهتيه هياي برخيی از

پیشبینی اختالل در عملکرد اجتماعی است.

پژوهشهاي خارج از کشور ( 7 ،3 ،3 ،7و  )11و داخر

همچنین بهمنظور بررسی نقيش پيیش بینيی کننيدگی

کشور ( )17و نظریههاي جدید دربارة جنسیت ( 6و )12

متغیرهاي زنانگی و مردانگی در تبیین متغیر اهسردگی از

درخصوص زنانگی و مردانگی حمایتمیشود.

رگرسیون چندگانه استفادهشد که خالصيه نتيایج آن در

با پیشرهت جوام و گسيترش نقيش زنيان در اميور

جدول شماره  3ارائهشدهاست.

اقتصادي ،هرهنگی و سیاسی جامعيه و انجيام برخيی از

همانطورکه در جدول شماره  3مشاهدهمیشود ،متغیر
نقش جنسیتی (زنانگی و مردانگی) بيه تحلیير

وظایف خانهداري و بچهداري توس

مردها ،تغییرهيایی

وارد

در نقشهاي جنسیتی و به دنبال آن ،سن هياي جنسيیتی

میشود که  7درصد از واریانس اهسردگی را تبیینمیکند؛

که زنها و مردها دارند ،بهوجودآمدهاست .بهطيوريکيه

عالوهبرآن ،ستون ضریب استاندارد بتا نشانمیدهد کيه از

وجود زنانگی و مردانگی بهطور همزمان که مطابق ميدل

میييان متغیرهيياي زنييانگی و مردانگييی ،زنييانگی بييهطييور

دو بعدي بم ( 6و  )21همان سين جنسيیتی آنيدروننی

معنیداري قادر به پیشبینی اهسردگی است.

است ،در زن ها و مردها زیيادتر از پيیش وجيوددارد و
17
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ازآنجاکه جامعه مورد بررسی ایين پيژوهش نیيز زنيان

مردانگی در نسر جدید پسران بهطور معنی دار بیشيتر از

شيياغر هسييتند کييه در بسييیاري از اوقييات مجبورنييد،

نسر پدران است .ریس ( )1معتقد است عالوهبير تيأثیر

نقش هاي مربوط به سن جنسیتی ناهماهنيگ بيا جينس

خانواده و والدین ،رسانههاي گروهی از جمليه عيواملی

خود را اجراکنند ( )25میزان زنانگی و مردانگی در آنهيا

هستند که به شکرگیري کلیشيههياي جنسيی اشيخاص

در ی ،جهت است و نمایانگر رابطه متبت میان ایين دو

کم،میکنند؛ از جمله این رسانهها ،کتابهاي داسيتان،

سن جنسیتی اسيت .دامجيی و ليی ( )26معتقدنيد در

بازي هاي ویيدیوئی و برناميه هياي تلویزیيونی هسيتند؛

دهههاي اخیر حضور زنان بهویژه زنيان متأهير و حتيی

همچنین ،باسی و بنيدورا ( )71معتقدنيد واکينشهياي

زنان متأهر با بچه در محی کار بیشتر شدهاسيت؛ بيراي

مدرسه بهعنوان یکی دیگر از عوامر جهيتیيابی رشيد

نمونه ،در سال  11 1731درصيد زنيان بیيرون از خانيه

جنسیتی شناختهشيدهاسيت و گيروه همسياالن ،برناميه

کارمیکردند درحيالیکيه در سيال  1771بیشيتر از 31

درسی ،برناميه هياي تفریحيی و ورزشيی نگيرش هيا و

درصد آنان بیرون از خانه کارمیکنند ( .)7هيمزميان بيا

کيينشهيياي معلمييان در انتظارهييایی کييه از کودکييان و

سایر کشورها در نقش هایی که زنان ایرانی بهعهدهدارند،

خودشان بهعنوان ی ،مرد یا زن دارند ،تأثیرمیگذارند.

نیز تغییر و تحول بسيیاري رخدادهاسيت؛ بيراي نمونيه،

همچنین نتيایج ایين پيژوهش نشيانداد کيه نقيش

براساس آمارهاي سرشماري در سيال  ،1765مشيارکت

جنسیتی با سالمت روانی همبستگی معنیدار دارد .بدین

زنان در جامعه  3/2درصد بودهاست درحالیکه این آمار

ترتیب که زنانگی با سالمت روانيی ،مؤلفيه اضيطراب،

در سال  1737به  11/2رسیدهاست ()23؛ باوجوداین ،بم
( )21و دامجی و لی ( )26معتقدند که زنان درخصوص

مؤلفه اختالل در عملکرد اجتمياعی و مؤلفيه اهسيردگی
همبستگی معنی دار منفی دارد؛ اما با مؤلفيه نشيانه هياي

نقش هاي جنسیتی لیبرال هستند و به هميین دلیير آنيان

بدنی همبستگی معنی دار ندارد؛ ازطرفدیگير ،مردانگيی

نميرههيياي بيياالتري روي زنييانگی نسييبتبييه مردانگييی

با سالمت روان و مؤلفه اخيتالل در عملکيرد اجتمياعی

بهدستمیآورند ،همانطيوريکيه نتيایج ایين پيژوهش

همبستگی معنی دار منفی دارد؛ اما با مؤلفيه نشيانه هياي

نشاندادهاست در زنان شاغر میيانگین زنيانگی  5/37و

بدنی ،مؤلفيه اضيطراب و مؤلفيه اهسيردگی همبسيتگی

میانگین مردانگی  1/55است.

معنیدار ندارد؛ این یاهته با پژوهشهاي پیشین همسيو و

براساس بسیاري از نظریيههياي ارائيهشيده (نظریيه

هماهنگ است ( 13 ،11 ،7 ،3 ،3 ،7و  .)17درخصوص

یادگیري اجتماعی ،نظریه شناختی -اجتمياعی و نظریيه

نقش مردانگی و زنيانگی در سيالمت روانيی عيالوهبير

طرحواره جنسیتی) درخصيوص جينس و جنسيیت ،بيا

نظریه ها و پژوهشهاي انجامشده قدیمی که می توان بيه

اینکه جنس یعنی مردبودن و زنبودن تحت تأثیر عوامير

جدیييدترین آنهييا کييه در سييالهيياي  2116و 2113

زیستی است وليی روي شيکرگیيري جنسيیت ،یعنيی

انجامشدهاست ،اشارهکرد .یاهتههاي پژوهش ماهالیي ،و

زنانگی و مردانگی عوامر دیگري نیز مؤثرنيد؛ از جمليه

همکاران در سال  2113درخصوص مردانگيی همچنيین

ایييين عوامييير کيييه در پيييژوهشهييياي مختليييف

در پييژوهش دیگييري لفکييوویتز و زلييدو ( )13دربييارة

نشاندادهشدهاست ،تغییر در باورها و کلیشههاي جنسیتی

مردانگی و زنانگی (هردو) نشاندادند که سيطوح بياالي

است ( 27 ،23 ،21و  .)71ساندرا بم ( )21معتقد اسيت

آنها با سطوح باالتر سالمت روانی مطليوب همبسيتگی

که والدین می توانند نقيش اساسيی در تغییير باورهياي

متبت دارند.
براي تبیین نقش جنسیتی یا همان زنانگی و مردانگی

کلیشهاي جنسیتی داشتهباشند؛ بر همین اساس ،پيژوهش
گواستلو و گواسيتلو ( )7نشيانداد کيه هراوانيی سين

همانطوريکه در مقدميه گفتيهشيد الگوهياي بسيیاري

جنسیتی آندروننی یعنی باالبودن میزان زنانگی و میيزان

وجوددارند که مطابق نظر کرابیي ،و مي ،کریيري ()5
11
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آنها به سه گروه عمده تقسیممی شوند که ایين پيژوهش

نسبتبه اهرادي که داراي سن جنسيیتی سينتی هسيتند

مطابق مدل دو بعدي انجامشدهاست.

( )15دوستداشتنیترند و سازگاري بیشتري دارند.

با توجه به مدل جدید سالمت روانی ،اهرادي کيه در

نتایج این پژوهش دربارة نقيش متغیير مردانگيی در

رویارویی با وقای زندگی داراي توانمنديهاي رهتياري

کنار متغیر زنانگی در تبیین سالمت روانی و مؤلفيههياي

هر دو سن جنسیتی زنانه و مردانيه هسيتند از سيالمت

آن (نشانههياي بيدنی ،اضيطراب ،اخيتالل در عملکيرد

روانی بهتري بهرهمندند ( .)11اشخاصيی کيه بيهموقي

اجتماعی و اهسيردگی) در زنيان بيا برخيی یاهتيههياي

می توانند مهربانی زیادي داشتهباشند و در وقت مناسب،

پژوهشی ناهماهنگ بودهاست ( 71 ،77 ،72 ،11 ،6 ،1و

دیگر اهرادي هستند که بهراحتی و بدون تردید و دودلی

.)75

تصمیمگیريمیکنند ،بهزیستی بهتري دارند و بيه نحيوي

براي تبیین تفاوت میان نتایج این پژوهش بيا برخيی

شایستهتر می توانند با هشار هاي روانی زندگی مقابلهکنند

یاهته هاي پیشین می توان به باالبودن میزان سالمت روانی

( .)12پژوهش ها نشانمی دهند ،اهرادي که داراي هير دو

در نمونه مورد پژوهش اشارهکرد؛ همچنین در تبیین این

سن جنسیتی هستند ،داراي حرمت خود بیشيتر و منبي

ناهماهنگی میتوان بيه نظریيه وودهیير و سياموئلز ()1

مهار درونی هستند؛ از طرهی ،این اهيراد خشينودترند و

اشارهکرد .وودهیر و ساموئلز ( )1با بیان نظریهاي جدید

انگیييزه پیشييرهت بيياالیی داشييته ،داراي اسييتقالل و

دربارة نقش جنسیتی بر این عقیدهاند که بهرغيم وجيود

انعطافپذیري باالیی هستند و درنتیجه از سالمت روانی

بسیاري از پژوهشها که بیانگر ویژگيی هياي متبيت در

باالیی بهرهمندنيد ( .)15سيالمت روانيی و مؤلفيههياي

اهرادي است که در هر دو میزان مردانگی و زنانگی بياال

مربوط بيه آن ،ماننيد اهسيردگی ،اضيطراب ،نروتیسيم،

هستند ،پژوهش هایی دیگر نیز وجيوددارنيد کيه نتيایج

اختاللهاي روان تنی ،هشار روانی و روش هاي مقابله با

نامتناقضی ارائهدادهاند ( 1و )76؛ بر همین اسياس ،ایين

هشار روانی از جمله موضوعهاي مهم بودهاند که بيم (1

نظریهپردازان ،نظریه دوجنسیتی مطيرحشيده بيم ( )6را

و )6و سایر پژوهشگران در سين هياي جنسيیتی ميورد

«نظریه سنتی» نامیدهاند و در مقابر آن نظریيهاي جدیيد

بررسی قرارداده اند و هرض اساسی آنها حمایت از ایين

دربارة دوجنسیتیبودن ،با عنوان دوجنسیتی متبت و منفی

اصر بودهاست که اهرادي که هم از لحاظ زنانگی و هيم

بیانمی کنند که این نظریه متناسب با مدل چنيدبعيدي از

از لحاظ مردانگی باال هسيتند (دو جنسيیتی) نسيبتبيه

مدلهاي سهگانه کرابی ،و م ،کریري ( )5درخصوص

جنسیتهاي دیگر از سالمت روانی بیشتري بهرهمندند.

ابعاد جنسیت است؛ براساس این ميدل ،ابعياد هویيت و

یعنی تفکی ،سن هاي جنسیتی وجودنداشته ،هير هيردي

نقش هاي جنسیتی ،بیش از دو بعد مطرحشده توس بيم
( )6هستند .وودهیر و ساموئلز ( )1چهار بعد یيا چهيار

چه زن و چه مرد می توانند داراي نقشهياي مردانيه یيا

سن جنسیتی زنانگی متبت ،زنانگی منفی ،مردانگی متبت

زنانه باشد و هر دو جنس اجازهدارند که بدون توجه بيه

و مردانگی منفی را بهعنوان چهار بعد و عامير جداگانيه

سن هاي جنسیتی و براساس شخصیت ویژه خيود و نيه

جنسیتی پیشينهادميیکننيد .بيه نظير ایين پژوهشيگران

براساس جنس خود ،هر نوع رهتاري را انتخيابکننيد و

همانگونهکه برخی از صفات مردانگی و زنيانگی متبيت

رهتار مناسب را پیداکننيد ( .)15از نظير بيم ( )6نقيش

هستند مانند مهربانبودن یا قاط بودن ،برخی از آنها مانند

دوجنسیتی ،ی ،سن جنسيیتی اسيت کيه در آن هيرد،

حساسبودن بیش از حد یا پرخاشگري می توانند صفات

صفات زیادي از هير اسينادهاي زنانيه و مردانيه را در

منفی محسوب شوند؛ لذا شاید بتوان یکی از دالیر عيدم

شخصیت خویش یکپارچهمی سازد .تحقیقهاي انجامشده

هماهنگی نتیجه مربوط به عدم نقش تعیینکننيدة میيزان

نشانمی دهند ،اهرادي که هر دو سن جنسیتی را دارنيد،

مردانگی در سالمت روانی و مؤلفههاي آن را با اسيتفاده

امروزه به جامعهپذیري دو جنسیتی توجيهميیشيود؛
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