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چکیده

پژوهش حاضر به بررسی ساختار عاملی و
تعیین همسانی درونی پرسشنامه نقش جنسی
بم ( )BSRIفرم  30مادهای پرداخته است .روش
پژوهش بر اساس طرح تحقیق توصیفی از نوع
همبستگی بمنظور تحلیل ماتريس کواريانس
است .دادهها از جمعیت  402نفری
دانشآموزان دختر و پسر مقطع متوسطه نظری
در سال تحصیلی  1396-1397از طريق روش
نمونهگیری طبقهای -خوشهای جمعآوری شد.
جهت تعیین روايی عاملی از تحلیل عاملی
تايیدی ( )CFAو اکتشافی ( )EFAو جهت
تعیین همسانی درونی از ضريب آلفای کرنباخ
استفاده شد .يافتهها نشان داد مدل نظری بم با
دادههای جمعآوری شده برازش مناسبی ندارد؛
در مقابل مدل بدستآمده از تحلیل عاملی
اکتشافی برازش قابل قبولی با دادها نشان داد.
ضريب آلفای کرنباخ در کل پرسشنامه ،خرده

1

Abstract

The present study aimed to
investigate the factor structure and
determining
the
internal
consistency of the Bam Sex-Role
Inventory (form 30 items). The
study method is descriptive and
correlation research for the
analysis of covariance matrix.
Data were collected from 402
students of high school in 20172018
by
stratified-cluster
sampling. To determine the
factorial validity, Confirmatory
factor analysis (CFA) and
)exploratory factor analysis (EFA
were used. In order to determine
the
internal
consistency,
Cronbach's alpha coefficient was
used. The findings showed that
Bam's theoretical model was not
fitted with collected data, In
contrast to the obtained model

 .1پژوهشگر مقیم گروه روانشناسی مرکز تحقیقات زن و خانواده ،قم ،ايران .اين مقاله مستخرج از طرح پژوهشی مصوب در شورای
پژوهش مرکز تحقیقات زن و خانواده میباشد.
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مقیاس مردانگی و خرد مقیاس زنانگی به ترتیب
برابر با  0/0،70/70و  0/61بدست آمد .نتايج
پژوهش ،يافته برخی پژوهشهای پیشین
نسبت به وابسته به فرهنگبودن  BSRIو
استخراج ساختار عاملی متفاوت از منطق نظری
را تکرار کرد .با توجه به عدم برازش مدل نظری
بم ،نامناسب بودن ضرايب الگو در برخی مادهها
و همبستگی پايین برخی مادهها با کل مقیاس،
در بکارگیری فرم  30مادهای  BSRIبرای
ارزيابی ويژگیهای جنسیتی نوجوانان ايرانی
تجديد نظر صورت گیرد.
واژه گان کلیدی :روايیسازی ،اعتباريابی ،مردانگی،
زنانگی ،پرسشنامه نقش جنسی بم

from exploratory factor analysis
showed acceptable fit with data.
The Cronbach alpha coefficient in
the
whole
inventory,
the
masculinity
and
femininity
subscales was respectively 0.70,
0.70 and 0.61. The results of the
research repeated the findings of
some previous studies about the
BSRI-dependent culture and the
extraction of a different factorial
structure than theoretical logic.
Regarding the non-fit of Bam's
theoretical
model,
the
inappropriate patterns of the
coefficients in some items and the
low correlation of some items with
the whole scale, the BSRI Form 30
should be revised to evaluate the
gender characteristics of Iranian
adolescents
Keywords:
Reliability, Validity,
Masculinity, Femininity, Bam Sexual
Inventory

مقدمه
تا دهه  1970تصووور لالب روانشووناسووان از مرد بودن و زن بودن بیانگر ويژگیهای متضوواد با
يکديگر بود .اما برخی از روان شنا سان (بم 1974 ،1و ا سپنس و هلمريچ )1979 ،2اعتقاد دا شتند که
جهت گیری مردانه با ويژگیهای مردانه از قبیل پرخا شگری و جهت گیری زنانه با ويژگیهای زنانه از
قبیل تربیت کننده ،مستقل از يکديگر است .بنابراين دلیلی وجود ندارد که اگر شخصی پرخاشگر و
ج سور ا ست ديگر نتواند فردی تربیت کننده و پرورش دهنده با شد .از اين رو يک فرد ممکن ا ست
واجد خصوووايصوووی از هر دو جنس باشووود که هر دو جنس را تداعی کند؛ وضوووعیتی که به لحا
روان شناختی ،معرف دوجن سیتی بودن ا ست .بر اين ا ساس ساندرا بم يکی از م شهورترين نظريهها و
ابزارها در توصیف و اندازهگیری وضعیت دوجنسیتی ارائه نمود.

1 Bem
2 Helmreich & spence

ساختار عاملی (روايی سازه) و همسانی درونی پرسشنامه نقش جنسی بم در ...
بم مبتنی بر نظريه طرحواره جنسوویتی که ريشووه در نظريههای شووناختی دارد (اسووتینتون و
استینتون )2001 ،1به تبیین چهار سنخ از جنسیت میپردازد .در اين نظريه عالوه بر در نظرگرفتن
ماهیت محیط بر نقش فعال افراد در يکپارچهسووازی هويت تاکید میشووود .بر اين اسوواس ،طرحواره
جنسیتی بعنوان يک چارچوب ذهنی اطالعات دريافتی از محیط که مرتبط با جنسیت افراد میباشد
را سازماندهی و هدايت (هلگ سون )2012 ،2و افراد را در چهار سنخ شخ صیتی از هويت جن سیتی
(جنسسنخیتی ،3جنسناسنخیتی ،4نامتمايز 5و دوجنسیتی )6متمايز مینمايد.
هدف اساسی بم ( ،1978به نقل از نجاريان و خدارحیمی )1377 ،از مطالعه نقشهای جنسیتی
آفرينش مفهومی از سووالمت روان اسووت که از تعاريف مفروا زنانگی7و مردانگی8از جهت فرهنگی،
آزاد باشد .از اينرو بم نظريه طرحواره جنسیتی را با ساختار آندروژنی مرتبط میکند .در اين نظريه
دوگانگی جن سی (آندروژنی) يک جهت گیری نقش جن سیتی ا ست که در آن فرد صفات زيادی از
هر دو ا سنادهای زنانه و مردانه را در شخ صیت خودش يکپارچه و متحد می سازد و انعطاف پذيری
الزم برای کیفیت زنانگی و مردانگی را در خودپنداره خود ايجاد میکند.
بر ا ساس چهارچوب نظريه طرحواره جن سیتی ،مقیا سی جهت اندازهگیری چهار سنخ جن سیت
ارائه شد .بم ( ،1972به نقل از بم  )1974با هدف ساختار سازی آزمون در آلاز فهر ستی از حدود
 200صووفت شووخصوویتی را تدوين نمود و سووپس از  50مرد و  50زن دانشووجو مقطع کارشووناسووی
دانشووگاه اسووتنفورد خواسووت تا  200صووفت شووخصوویتی را با توجه به ويژگیهای مطلوب جامعه
آمريکايی «برای يک زن» يا «برای يک مرد» در يک مقیاس  7درجهای از « کامالً نامطلوب» تا
«کامالً مطلوب» ارزيابی کنند .براين اسوواس يک ويژگی شووخصوویتی مطلوب ،وقتی زنانه بحسوواب
میآيد که بطور جداگانه توسط هر دو گروه زنان و مردان ،برای يک زن نسبت به يک مرد مطلوبتر
ارزيابی شود .همچنین يک ويژگی شخصیتی مطلوب ،وقتی مردانه است که بطور جداگانه توسط هر
دو گروه زنان و مردان ،برای يک مرد نسوووبت به يک زن مطلوبتر ارزيابی شوووود .با اين معیار 60
ويژگی در سه قالب مردانه ،زنانه و خنثی ساختار پر س شنامه نقش جن سی بم )BSRI( 9را ت شکیل
داد.
پر س شنامه نقش جن سی بم شامل  60صفت يا عبارت تو صیفی ا ست 20 .صفت آن به صورت
کلیشهای زنانه 20 ،صفت به صورت کلیشهای مردانه و  20صفت خنثی است ،يعنی ويژگیهايی که
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1 Stainton & Stainton
2 Helgeson
3.Gender-typed
4.Cross-gender typed
5 Undifferentiated type
6 Androgeny type
7 Femininity
8 Masculinity
9 Bem Sex-Role Inventory
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واب سته به جن سیت نی ست .بنابراين خود اتکايی ،رهبری ،سلطه ،ا ستقالل ،رقابت جويی و  ...ويژگی
مردانه؛ همدردی ،محبت ،تفاهم ،مطیع بودن و  ...ويژگی زنانه؛ و مهربانی ،وظیفهشوووناس ،لیرقابل
پیشبینی ،حسووود و  ...ويژگی خنثی محسوووب میشووود .در سووال  1981بم يک نسووخه کوتاه 30
موردی از  BSIRارائه کرد که در مقايسوووه با نسوووخه بلند از ويژگیهای روانسووونجی مطلوبتری
برخوردار بود (کمپبل ،گیلسووپی و تامپسووون .)1997 ،1فرم کوتاه  30موردی بطور مسووتقل توسووط
برخی پژوهش ها ( مارتین و رامانیاهیا 1988 ،2و کمپبل و همکاران )1997 ،تايید شووود .همچنین
توسووط مات و و فرناندز ،1991( 3به نقل از کارور و همکاران )2013 ،4يک نسووخه  12مادهای از 60
ماده اصلی در يک نمونه دانشجويی در اسپانیا ساخته شد.
در شوویوه نمرهگذاری  BSIRبا توجه به اينکه ،در فرا زير بنايی الگوی بم مردانگی و زنانگی
دو بعد مجزا و مسوتقل هسوتند (نه دو قطب يک پیوسوتار) لذا بسوته به نمره افراد در هر يک از دو
جهتگیری مردانگی و زنانگی ،هر فرد در يکی از چهار سووونخ (سووونخ مردانه ،سووونخ زنانه ،سووونخ
دوجنسیتی و سنخ نامتمايز) جايابی می شود .در اين مقیاس با توجه به نمره میانه در نمونه ،هر فرد
وضعیتی باال يا پايینتر از میانه در مردانگی و زنانگی پیدا میکند .بر اين اساس افرادی که نمره آنها
در مقیاس زنانگی و نیز در مقیاس مردانگی باالتر از میانه اسوووت دو جنسووویتی ،افرادی که فقط در
ويژگی های زنانه نمره باالتر از میانه دارند دارای سووونخ زنانه ،آزمودنی هايی که فقط در ويژگیهای
مردانه نمره باالتر از میانه دارند دارای سنخ مردانه و ک سانی که نمره پايینتر از میانه در مردانگی و
زنانگی دارند دارای سنخ نامتمايز هستند (کمپبل و همکاران.)1997 ،
بم ( )1974در گزارش ويژگیهای روانسوونجی دو نمونه (دانشووگاه اسووتنفورد و مدرسووه عالی
فوچیل) با هدف همسوووانی درونی ضوووريب آلفای کرنباخ معادل  0/86از دو نمونه برای زير مقیاس
مردانگی ،آلفای 0/80در نمونه اول و  0/82در نمونه دوم برای زنانگی ،آلفای 0/75در نمونه اول و
 0/70در نمونه دوم برای ويژگیهای خنثی و ضووريب اعتبار دو جنسوویتی نمونه اول  0/85و نمونه
دوم  0/86معرفی نمود .همچنین به هدف ثبات آزمون بازآزمايی  BSRIدر بین  28نفر مرد و 28
نفر زن با فاصوووله زمانی تقريباً چهار هفته ،ضوووريب اعتبار بازآزمايی در مردانگی ( ،)r=90زنانگی
( ،)r=93دوجن سیتی ( )r=90و خنثی ( )r=89گزارش نمود .همچنین کمپبل و همکاران ()1997
آلفای کرنباخ مردانگی معادل  0/82و زنانگی معادل  0/89در فرم کوتاه  30موردی گزارش نمود.
از آنجا که  BSIRبه صورت م ستقیم بر ا ساس نظريه بم ا ستوار ا ست دارای روايی سازه ا ست.
همچنین با هدف بررسوووی روايی همگرا BSIR ،با مقیاس مردانگی – زنانگی از پرسوووشووونامه
روان شنا سی کالیفرنیا و پر س شنامه نظر سنجی گیلفورد – زيمرمن تو سط بم ( )1974اجرا شد .سه
1 Campbell, Gillaspy & Thompson,
2 Martin & Ramanaiah
3 Mateo & Fernandez
4 Carver et al.

ساختار عاملی (روايی سازه) و همسانی درونی پرسشنامه نقش جنسی بم در ...
زير مقیاس مردانگی ،زنانگی و دوجنسیتی از  BSIRبا دو خرده مقیاس زنانگی و مردانگی گیلفورد-
زيمرمن ارتباطی ندا شت ،درحالی که  BSIRهمب ستگی ن سبتاً منا سبی با مقیاسهای مردانگی و
زنانگی از پر س شنامه روان شنا سی کالیفرنیا دا شت .همچنین اجرای ن سخه ا صلی  60سوالی و 30
سوووالی  BSRIدر کشووورهای مختلف و در میان گروههای مختلف سوونی (نوجوان ،بزرگسوواالن و
سالمندان) نشانگر روايی و اعتبار فراگیر اين ابزار است (وفايی و همکاران.)2014 ،1
اگر چه  BSRIاز شهرت و گ ستره اجراء و سیعی در طول چند دهه برخوردار ا ست؛ اما با انتقاد
برخی از نويسووندگان (اسووپنس )1993 ،2نسووبت به اندازهگیری خودپنداره جهانی مرانگی و زنانگی
روياروسووت .از سوووی ديگر برخی گزارشهای تحلیل عاملی در نسووخه  60سوووالی (چويی و فوکوآ،3
 )2003و نسخه کوتاه  30سوالی (کُلی ،مولرن ،مالتی و ودک )2009 ،4از ناهماهنگی میان دادههای
جمعآوری شووده توسووط  BSRIو زيربنای نظری آن حکايت میکند .همچنین نتايج تحلیل عاملی
تايیدی روی دادههای جمعآوری شوده توسوط نسوخه کوتاه  BSRIدر جمعیت بزرگسوال ايرانی از
برازش ضعیف دادهها با مدل نظری بم حکايت میکند (علیاکبری دهکردی ،محتشمی و حسنزاده،
 .)1391اين عدم تناسووب دادهها بدسووت آمده از  BSRIبا مدل نظری ،تا جايی اسووت که برخی
ل )2010 ،5بر خالف مدل نظری  ،BSRIچند بُعدی بودن جنسووویت را
گزارش ها (فرناندز و کوي ُ
نتیجهگیری نمودهاند.
همچنین پژوهش کرک ،واي سمل -منُر و شامیر )2012( ،6ن شان داد که برخی از آيتمها و حتی
طبقهبندی زنانه ،مردانه ،يا خنثای جن سیتی ،مرتبط با فرهنگ خاص و زمان خاص ا ست .هم سو با
اين مطلب نتايج تحلیل عاملی تايیدی  BSRIدر گروههای قومی آمريکا ن شان داد که ساختار دو
عاملی (زنانگی مردانگی) با داده های بدسوووت آمده از چهار گروه قومی (آمريکايی های آفريقايی،
آمريکايی آ سیايی ،اروپايی آمريکايی و ا سپانیايی آمريکايی) برازش ندارد؛ اما برازش داده با مدل در
گروه آمريکايی آمريکايی مناسب است (لی و کا شُبسک -وست .)2015 ،7همچنین تحلیل و بررسی
نتايج فرم کوتاه  BSRIبر روی نوجوانان دختر انگل ستان ن شانگر تفاوت فرهنگ نوجوانان انگل ستان
در مقايسه با نمونه اصلی آمريکايی بم بود (ويلکاکس و فرانسیس.)1997 ،8
اگرچه علیاکبری دهکردی و همکاران ( )1391ويژگیهای روانسوونجی فرم  30مادهای و علوی،
جاللی ندوشوون و افتخار ( )1393آلفای کرنباخ و روايی همگرا در فرم  60مادهای پرسووشوونامه نقش
جنسوووی بم را در گروه بزرگسوووال ايرانی بررسوووی نمودهاند؛ اما با توجه به اينکه جنسووویت يکی از
11

1 Vafaei et al.
2 Spence
3 Choi & Fuqua
4 Colley, Mulhern, Maltby & Woodc
5 Fernández & Coello
6 Kark, Waismel-Manor & Shamir
7 Lee & Kashubeck-West
8 Wilcox & Francis

12

فصلنامه علمی -پژوهشی روان سنجی ،دورة هفتم ،شمارة  ،26پايیز 1397

حوزههای ا سا سی فرايند هويتيابی در دوره نوجوانی ا ست و متغیر سن در ساختار عاملی BSRI
موثر ا ست (بالنچارد -فیلد ،سوهرر-رُ سل و هرتزوگ ،)1994 ،1برر سی ويژگیهای روان سنجی اين
ابزار در جمعیتها و گروههای سنی جديد از جمله نوجوانان الزم است .از سوی ديگر وجود انتقادات
ن سبت به  BSRIو احتمال تفاوت نقشهای جن سیتی در فرهنگهای متفاوت ،اهمیت اين برر سی
را دو چندان میکند .همچنانکه برخی پژوهشها (کرک )2017 ،2بر ضرورت بررسی مفاهیم زنانگی
و مردانگی در ملتها و فرهنگهای مختلف تاکید نمودهاند .بنابراين مساله اصلی مقاله در چهارچوب
ويژگیهای روان سنجی فهرست نقشهای جنسیتی بم در گروه نوجوانان ايرانی قرار گرفته است .از
اينرو پژوهش حا ضر با هدف برر سی ساختار و هم سانی درونی  BSRIدر میان نوجوانان شهر قم
انجام شد و در صدد پاسخ به اين سواالت زير است.
 آيا دادههای جمعآوری شده از نمونه نوجوانان ايرانی شهر قم با ساختار نظری بم مطابقتدارد؟
 در مقاي سه با ساختار نظری ،ساختار عاملی ا ستخراج شده از تحلیل عاملی اکت شافی آيا بادادههای جمعآوری شده برازش بهتری دارد؟
 چه میزان توافق در سووطه همسووانی درونی ،میان نتايج حاصوول از اندازهگیری در مادههایپرسشنامه نقش جنسی بم وجود دارد؟
روش پژوهش
اين پژوهش بر اساس طرح تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بمنظور تحلیل ماتريس کواريانس
اسووت .و بمنظور پاسووخ به سوووال اول مقاله دادهها با تحلیل عاملی تايیدی )CFA( 3بر روی مدل
نظری بم تحلیل شد .و در پاسخ به سوال دوم مقاله با تحلیل عاملی اکتشافی )EFA( 4مدل رقیب
تدوين و برازش آن با دادهها ارزيابی شد .همچنین در پا سخ به سوال سوم از ضريب آلفای کرنباخ
برای کسب اعتماد نسبت به همسانی دورنی مادهها استفاده شد .برای تجزيه و تحلیل دادهها از نرم
افزار  SPSSنسخه  25و  Amosنسخه  23استفاده شد.
جامعه و حجم نمونه
جامعه پژوهش شامل دانشآموزان دختر و پ سر مقطع متو سطه دوم نظری در سال تح صیلی
 1396-1397دبیرسووتانهای دولتی شووهر قم اسووت .با دريافت اطالعات الزم از اداره کل آموزش و
پرورش ا ستان قم حجم جامعه  23604نفر ا ست .در تعیین حجم نمونه با توجه به اينکه از فرم 30
مادههای  BSRIاسووتفاده شوود طبق توصوویه پژوهشووگران آمار پیشوورفته (میرز ،گامسووت و گارينو،
1 Blanchard-Fields, Suhrer-Roussel, & Hertzog
2 Kark

Confirmatory factor analysis
Exploratory factor analysis

3
4

ساختار عاملی (روايی سازه) و همسانی درونی پرسشنامه نقش جنسی بم در ...
 )1391حجم نمونه با  300نفر توصیه می شود و اين حجم از نمونه در تحلیل عاملی خوب ارزيابی
شووده اسووت (کامری و لی ،1992 ،به نقل از میرز و همکاران .)1391 ،همچنین يک قاعده کلی در
تعیین حجم نمونه برای اجرای تحلیل عاملی تايیدی پیشنهاد میکند حجم نمونه دستکم بايد 50
به عالوه  8برابر تعداد متغیرهای مدل باشوود (میرز و همکاران .)1391 ،در اين مقاله دادههای اولیه
از يک نمونه با حجم  458نفر (تعداد  235نفر با نسووبت  51/31درصوود دختر و تعداد  223نفر با
ن سبت  48/69در صد پ سر) در بازه سنی  14تا  18سال ،با میانگین  16/23و انحراف معیار 0/73
گردآوری شد .از اين تعداد در و ضعیت گرايش تح صیلی  273نفر گرايش ان سانی 154 ،نفر گرايش
تجربی 31 ،نفر گرايش رياضووی داشووت .از مجموع  458فرم  13مورد از آنها فاقد اعتبار برای ورود
اطالعات شوووناخ ته شووود همچنین در مرحله لربالگری داده ها  43مورد دارای داده پرت افراطی
شووناسووايی و حذف شوود .بنابراين دادههای  402نفر مورد تحلیل قرار گرفت .در  402نفر وضووعیت
همزيستی با والدين نشان داد اکثر دانشآموزان با والدين  ،)91/8%( 369با مادر  ،)4/3%( 17با پدر
 ،)1/5%( 6جدای از والدين  )1/2%( 5و نامعلوم  )1/2%( 5بود .آمار وضعیت اقتصادی خانواده به اين
صورت بود :پايین  ،)%8/4( 36متوسط  ،)%66/4( 284خوب  )%25( 107و نامعلوم  .)%0/2( 1روش
نمونهگیری در اين پژوهش طبقهای -خوشهای چند مرحلهای است.
روش اجرا
برای اجرای نمونهگیری طبقهای هر يک از نواحی چهارگانه آموزش و پرورش بعنوان يک طبقه
محسوووب شوود و میزان انتسوواب افراد (پسوور و دختر) به طبقات به میزان تناسووب حضووور در جامعه
صورت گرفت .در نمونهگیری خو شهای چند مرحلهای ،ابتدا چارچوبی از کلیهی خو شهها در جامعه
فراهم شد ،سپس يک نمونهی تصادفی ساده از خوشهها انتخاب شد .بنابراين در نمونهگیری ابتدا 4
ناحیه آموز شی شهر قم بعنوان طبقات م شخص شد سپس لی ستی از دبیر ستانهای دولتی نواحی
تهیه و چهار دبیرستان در هر ناحیه به صورت تصادفی ساده انتخاب شد ،در نهايت از هر دبیرستان
يک کالس به صورت ت صادفی انتخاب شد .براين ا ساس پس از دريافت مجوزهای الزم از اداره کل
آموزش و پرورش اسووتان قم ،به هر يک از ادارات نواحی چهارگانه مراجعه شوود .با مراجعه حضوووری
گردآورندگان در کالس ها توضووویحات اولیه و توزيع يک وعده پذيرايی ،فرم  30مادهای  BSRIدر
میان دانشآموزان توزيع و جمعآوری شد.
13

ابزار پژوهش
در اين پژوهش از پرسشنامه نقش جنسی بم ( ،)1981فرم کوتاه ( 30سوالی) استفاده می شود.
به منظور برآورد اعتبار ،آلفای کرونباخ اين پرسووشوونامه  0/90بود که نشووانگر اعتبار باالی فرم کوتاه
نسبت به فرم بلند ا ست .در محا سبه روايی ،ضريب همبستگی  0/99میان فرم کوتاه و بلند برر سی
شووده اسووت .در ايران علی اکبری دهکردی برآورد اعتبار فرم کوتاه در شووهر اهواز با ضووريب آلفای
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کرونباخ  0/80و ضرايب مولفههای آن برابر با ( 0/82زنانگی) و ( 0/78مردانگی) گزارش نموده است.
همچنین در بررسی روايی اين پژوهشگر ضريب همبستگی بین اين دو فرم (کوتاه و بلند) در زنان و
مردان شووهر اهواز به ترتیب  0/99و ( 0/77مردانگی) و  0/99و ( 0/75زنانگی) گزارش نموده اسووت
(علی اکبری دهکردی و همکاران.)1391 ،
يافتهها
با استفاده از تحلیل عاملی تايیدی ( ،)CFAبرازش دادهها با مدل نظری دو عاملی بم انجام شد.
در اين تجزيه و تحلیل از سه شاخص برازش مطلق مجذور کای بهنجار ( ،1)CMIN/DFشاخص
نیکويی برازش ( )GFIو ريشه دوم میانگین مجذورات خطای تقريب ( )RMSEAو دو شاخص
نسبی برازش تطبیقی ( )CFIو برازش هنجار ( )NFIاستفاده شد .در شاخصهای برازش مطلق
چنانچه برازش خی-دو بهنجار ( )CMIN/DFاز  3کوچکتر باشد برازش مدل با دادهها مطلوب است
و اگر از  5کوچکتر باشد با الماا قابل قبول است .طبق قاعده GFI ،بايد بزرگتر يا مساوی با 0/90
باشد تا قابل قبول بودن مدل را نشان دهد ،و اندازه شاخص  RMSEAاگر کمتر از  0/08باشد قابل
قبول تلقی میشوند و اندازههای بیشتر از  0/10اللب لیر قابل قبولند (میرز و همکاران .)1391 ،در
شاخصهای برازش نسبی نايت ،ويردين ،اوکامپو ،روزا ( ،1994به نقل از میرز و همکاران)1391 ،
رهنمودهای برای ارزيابی  CFIپیشنهاد کردهاند :برازش خوب بزرگتر از  ،0/90برازش مناسب اما
مرزی =  0/80تا  ،0/89برازش ضعیف =  0/60تا  0/79و برازش خیلی ضعیف کوچکتر از 0/60
است .همچنین مقدار قابل قبول شاخص برازش  NFIبايد برابر يا بزرگتر از  0.90باشد.
بر اساس نتايج جدول شماره  ،1اگر چه اندازه شاخص  RMSEAکمتر از  0/08است و برازش
قابل قبولی را مطرح میکند ،همچنین اندازه شووواخص  0/870 GFIدر مرز برازش قرار دارد؛ اما
ديگر شاخصها عدم برازش دادهها با مدل  BSRIرا ن شان میدهد .از اينرو جهت ا ستخراج مدل
رقیب ،تحلیل عاملی اکتشافی ( )EFAبر روی دادههای جمعآوری شده انجام گرفت.
جدول  .1اندازههای برازش مطلق و نسبی مدل  BSRIبا دادهها

شاخصهای برازش مطلق
در کل

شاخصهای برازش نسبی

CMIN/DF

GFI

RMSEA

NFI Delta

CFI

3/414

0/870

0/078

0/609

0/683

تحلیل عامل اکتشووافی با اسووتفاده از روش اسووتخراج مولفه اصوولی و چرخش واريماکس با
ا ستفاده از  30گويه پر س شنامه  BSRIانجام شد .مالک کفايت نمونهگیری کی سر -ماير -اُلکین
1از آنجا که شاخص مجذور کای به حجم نمونه حساس است در نمونه باالتر از  200نفر خی دو بهنجار (خی دو تقسیم بر دی اف) گزارش
میشود.

ساختار عاملی (روايی سازه) و همسانی درونی پرسشنامه نقش جنسی بم در ...
( 0/83 )KMOبود که نشووان میدهد دادهها برای تحلیل مولفههای اصوولی مناسووباند .به همین
ترتیب ،آزمون کرويت بارتلت معنادار بود ( )p> 0/001که نشوووان میدهد برای اجرای تحلیل بین
متغیرها همبستگی کافی وجود دارد.
ابتدا با نگهداری عاملهايی که ارزش ويژه آنها بزرگتر از  1کیسووور-گاتمن بود تحلیل صوووورت
گرفت و راه حل  7عاملی استخراج شد ،اما از آنجا که مبنای نظری آزمون  BSRIعوامل کمتری را
مطرح میکند مالک نگهداری از  1به  1/5ارتقاء يافت .همچنین با مادههای که بار عاملی م ساوی و
يا بزرگتر از  10/32است راه حل  3عاملی با تبیین  33/61%واريانس کل استخراج شد .بنابراين 30
ويژگی  BSRIسوووه عامل را تشوووکیل داداند .عامل اول ( = 5/42ارزش ويژه) 18/06 %واريانس را
تبیین کرد و دارای  11ماده بود ،عامل دوم ( = 2/73ارزش ويژه) 9/11 %واريانس را تبیین کرد و
دارای  12ماده بود همچنین عامل سوم ( = 2/12ارزش ويژه) 7/06 %واريانس را تبیین کرد و دارای
 7ماده بود .اشوووتراکهای مربوط به هر يک از  30ماده با دامنهای از  0/11تا  0/58متوسوووط رو به
پايین بود .همبسوووتگی اصوووالح شوووده ماده با کل در دامنه  0/11تا  0/51قرار داشوووت و  11ماده
همبستگی زير  0/3داشت( .جدول شماره .)2
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جدول .2ويژگیها ،مولفهها و بارهای عاملی حاصل از تحلیل مولفههای اصلی

اشتراک

همبستگی
اصالح شده
سوال با کل

بار مولفه

باجرات

0.696

0/52

0/35

شخصیت قوی

0.640

0/48

0/40

توانايی رهبری

0.589

0/36

0/29

تمايل به خطرپذيری

0.567

0/32

0/19

مستقل

0.559

0/33

0/22

تمايل به مقاومت

0.548

0/34

0/34

محکم

0.529

0/32

0/20

باتدبیر

0.489

0/39

0/44

گرم

0.436

0/37

0/47

لیر قابل پیشبینی

0.420

0/25

0/17

دفاع از باورهای خود

0.391

0/18

0/30

متغیر

1

2

3

1تاباچنیک و فیدل ( 0/32 )2013را که تقریباً برابر با  10درصد واریانس مشترک با سایر سوالها در آن عامل است برای حداقل
بارعاملی یک ماده خوب معرفی میکنند.
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دلسوز و دلرحم

0.757

0/58

0/51

با عاطفه

0.612

0/40

0/45

لمخوار /درد آشنا

0.584

0/41

0/43

دلنازک /با محبت

0.504

0/45

0/26

ماليم

0.501

0/30

0/33

قابل اعتماد

0.474

0/28

0/44

بیريا

0.465

0/26

0/38

حساس به نیازهای ديگران

0.461

0/23

0/31

دوستدار کودکان

0.442

0/28

0/36

مشتاق رفع آزردگی

0.389

0/28

0/39

اهل درک و تفاهم

0.381

0/21

0/33

رازدار

0.360

0/21

0/35

مغرور

0.677

0/53

-0/081

حسود

0.667

0/47

-0/122

پرخاشگر

0.613

0/39

-0/125

سلطهگر

0.427

0/38

-0/012

سازگار

-0.406

0/33

0/39

وظیفهشناس

-0.377

0/30

0/34

سنتی

-0.320

0/11

0/11

ارزشهای ويژه

5/417

2/732

2/119

درصد واريانس

18/058

9/108

7/063

با توجه به نتايج تحلیل عاملی اکتشوووافی (جدول شوووماره  ،)2از مجموع  11ماده عامل اول8 ،
ويژگی با عامل مردانگی  BSRIمتشرک بود و ويژگی "گرم بودن" که از ويژگیهای زنانگی در فرم
 BSRIبود با بار عاملی  0/436و دو ويژگی خنثی  " BSRIبا تدبیر" و "لیر قابل پیشبینی" به
ترتیب با بار عاملی  0/489و  0/420در عامل اول قرار گرفت .در عامل سووووم اسوووتخراج شوووده از
مجموع  12ماده 9 ،ويژگی با عامل زنانگی  BSRIم شترک بود و سه ويژگی خنثی " BSRIقابل
اعتماد بودن"" ،بیريا" و "رازدار" به ترتیب با بار عاملی  0/465 ،0/474و  0/360در عامل دوم
ا ستخراج شداند .همچنین از مجموع  7ماده عامل سوم 5 ،ويژگی با عامل خنثی  BSRIم شترک
بود و دو ويژگی "پرخاشووگر" و "سوولطهگر" از ويژگیهای مردانگی در فرم  BSRIبه ترتیب با بار
عاملی  0/613و  0/427در عامل سوم قرار گرفت .بنابراين با توجه به محتوای ويژگی مادههای سه

ساختار عاملی (روايی سازه) و همسانی درونی پرسشنامه نقش جنسی بم در ...
مولفه استخراج شده و مادههای که ضريب الگوی (بارهای عاملی) باالتر از  0/4در عامل دارند ،مولفه
اول به ويژگیهای مردانگی ،مولفه دوم به ويژگیهای زنانگی و مولفه سووووم به ويژگیهای خنثی در
جمعیت نمونه مطالعه شده اشاره دارد.
با ا ستفاده از نتايج بد ستآمده از تحلیل عاملی اکت شافی برای بار دوم به منظور تايید ساختار
عاملی بد ست آمده با ا ستفاده از رويکرد تحلیل عاملی تايیدی ( ،)CFAقدرت و معناداری سهم هر
يک از عوامل در اندازهگیری نقش جنسووویتی مورد آزمون قرار گرفت .با آزاد کردن  6رابطه در بین
خطاها ،شاخصهای برازش در مدل جديد از برازش بهتری برخوردار است (جدول شماره.)3
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جدول  .3اندازههای برازش مطلق و نسبی مدل رقیب با دادهها

شاخصهای برازش مطلق
در کل

شاخصهای برازش نسبی

CMIN/DF

GFI

RMSEA

NFI Delta

CFI

2/273

0/901

0/056

0/742

0/834

همانطور که نتايج جدول شووماره  3نشووان میدهد در شوواخصهای برازش مطلق ،مجذور کای
بهنجار کمتر از  3است و نشان میدهد بین مدل رقیب (بدست آمده از تحلیل اکتشافی) و دادههای
مشوواهده شووده تناسووب خوبی برقرار اسووت .همچنین اندازه شوواخص  )0/901( GFIو شوواخص
 RMSEAبا مقدار  0/056برازش مطلوب میان مدل رقیب با دادهها را نشوووان میدهد .بطور کلی
شاخصهای برازش مطلق نشانگر هماهنگی بین ماتريس کوواريانس مشاهده شده و پیشبینی شده
ا ست .در برر سی شاخصهای برازش ن سبی ،اندازه  )0/834( CFIن شانگر برازش منا سب اما مرزی
در مدل رقیب اسووت و اندازه شوواخص  )0/742( NFI Deltaبه اندازه قابل قبول ( )0/90نرسووید.
بطور کلی با مقايسوووه شووواخص های برازش در مدل  BSRIو مدل رقیب ،میتوان مدل رقیب را
توضیه قابل قبولی برای روابط فرا شده دانست.
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شکل  . 1مدل رقیب با اصالحات صورت گرفته

ساختار عاملی (روايی سازه) و همسانی درونی پرسشنامه نقش جنسی بم در ...
اعتبار کل آزمون بر اساس همسانی درونی محاسبه شد .ضريب آلفای کرنباخ در میان  30گويه
 BSRIدر نمونهای با حجم  402نفر برابر با  0/70بود .همانطور که دادههای جدول شماره  4نشان
میدهد ضوووريب آلفای کرنباخ  0/70میان گويه های خرده مقیاس مردانگی فرم  BSRIحکايتگر
همسووانی مناسووب میان گويهها اسووت .اما ضووريب آلفا معادل  ،0/61همسووانی پايین میان گويههای
خرده مق یاس ز نانگی در فرم  BSRIرا نشووووان مید هد .همچنین خرده مق یاس خنثی در اين
پر س شنامه نه در فرم  BSRIو نه در عامل جديد ک شف شده ،از هم سانی درونی برخوردار نی ست.
همچنین مقاي سه ضريب آلفای کرنباخ دو خرده مقیاس مردانگی و زنانگی ،ن شانگر افزايش اعتبار و
رسوویدن به مرز همسووانی مناسووب میان گويهها خرده مقیاس زنانگی در مدل رقیب نسووبت به مدل
 BSRIاست.
19

جدول  .4ضريب آلفای کرنباخ در آزمودنیهای پژوهش

خرده مقیاس
مردانگی
زنانگی
خنثی

گويههای فرم

آلفای کرنباخ

BSRI
جديد
BSRI

0/70
0/78
0/61
0/67

جديد
BSRI

0/42

جديد

0/25

بحث و نتیجهگیری
با هدف بررسی ويژگیهای روانسنجی پرسشنامه نقش جنسی بم در گروه نوجوانان ايرانی مقاله
حاضر تدوين شد .يافتههای بدست آمده نشانگر همسانی درونی گويههای پرسشنامه فقط در خرده
مقیاس مردانگی ا ست؛ اما هم سانی درونی مطلوب در خرده مقیاس زنانگی و خنثی م شاهده ن شد.
هماهنگ با اين نتیجه يافتههای پژوهش علیاکبری دهکردی و همکاران ( )1391اسووت که نشووان
داد فرم  30مادهای  BSRIدر جامعه بزرگسوووال ايرانی در زير مقیاس مردانگی دارای اعتبار از نوع
همسانی درونی و در زير مقیاس خنثی فاقد اعتبار است.
بمنظور برر سی روايی عاملی پر س شنامه از تحلیل عاملی تايیدی ا ستفاده شد که نتايج ن شانگر
عدم برازش مناسووب دادهها با مدل نظری  BSRIاسووت .عدم برازش شوواخصهای مطلق به معنای
عدم برابر شدن واريانسها و کوواريانسهای مشاهده شده و باز تولید شده به وسیله مدل نظری بم
ا ست .و عدم برازش شاخصهای ن سبی از و ضعیت نامطلوب دادها با مدل نظری بم در اثر مقاي سه
میان بدترين برازش و برازش کامل حکايت میکند .در تايید اين نتیجه میتوان به يافتههای (لی و
کاشُبسک -وست2015 ،؛ علی اکبری دهکردی و همکاران1391 ،؛ کُلی و همکاران 2009 ،و چويی
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و فوکوآ )2003 ،اشووواره کرد که عدم برازش داده ها جمعآوری شوووده با مدل نظری بم را مطرح
نموداند .از سوی ديگر مبتنی بر ديدگاه متخصصان روان سنجی (برای مثال آناستازی )1382 ،نتايج
همب ستگی پايین بین مادههای  BSRIبا کل مقیاس (همب ستگی ا صالح شده ماده با کل در دامنه
 0/11تا  0/51با همبستگی  11ماده زير  )0/3نشانگر انسجام ضعیف درون مقیاس است .اين نتیجه
به انضمام نتايج بدستآمده از تحلیل عاملی تايیدی ( )CFAبعنوان ضعف روايی سازه در پرسشنامه
نقش جنسی بم قلمداد میشود.
بطور کلی در تبیین نتايج نامنا سب اعتباريابی و روايی سنجی  BSRIديدگاه متخ ص صان آمار
پیشرفته در خصوص اشتراک مادههای پرسشنامه مطرح می شود .بر اساس ديدگاه متخصصان آمار
پیشوورفته (مانند :میرز و همکاران )1391 ،نتايج اشووتراکهای مربوط به هر يک از  30ماده BSRI
(دامنهای از  0/11تا  )0/58ضعیف ارزيابی می شود و نشانگر آن است که مادههای آزمون با موضوع
مورد سوونجش ارتباط ضووعیفی دارند يا بیارتباطاند ،از اينرو وجود مادههايی که با موضوووع مورد
سنجش اشتراک ضعیفی دارند بر کاهش روايی و اعتبار ابزار تاثیر منفی میگذارند.
اگرچه نتايج تحلیل عاملی اکتشووافی بغیر از يک گروه (مردان آمريکايی آسوویايی تبار) در بقیه
گروههايی مورد مطالعه لی و کا شُبسک -وست ( )2015حکايت از سه عامل استخراج شده میکند
که مطابق با مبنای نظری آزمون  BSRIاسووت .اما نتايج تحلیل عاملی اکتشووافی ( )EFAدر اين
مقاله ن شان داد با نگهداری عاملهايی که ارزش ويژه آنها بزرگتر از  1کی سر-گاتمن ا ست راه حل 7
عاملی اسووتخراج میشووود .اين نتیجه مطابق با يافتههای کُلی و همکاران ( )2009و پینج)2006( 1
اسوووت که از تحلیل عاملی  20ماده زنانگی و مردانگی فرم کوتاه  4 BSRIعامل اسوووتخراج شووود.
همچنین در مطالعه فرناندز و کويلُ ( )2010با استفاده از  EFAبه روش استخراج مولفههای اصلی،
 4عامل از مجموع مادههای  BSRIشنا سايی شد .عالوه بر اين برر سی چويی و فوکوآ ( )2003در
 23پژوهش صوووورت گرفته روی  BSRIبا رويکرد تحلیل عاملی اکتشوووافی نشوووان داد که تعداد
عاملهای استخراج شده  2تا  11عامل را شامل میشود.
اگر چه بم ( )1974اعتقاد داشوووت ماده های بکار رفته در خرده مقیاس مطلوبیت اجتماعی به
لحا جن سیتی خنثی ه ستند؛ اما از عوامل ا ستخراج شده در اين مقاله ،ويژگی "با تدبیر" و "لیر
قا بل پیشبینی" از خرده مق یاس مطلوب یت اجت ماعی و ويژگی "گرم" از خرده مق یاس ز نانگی در
عامل اول (مردانگی) ضوووريب الگو (بار عاملی) معنادار دارند .همچنین در عامل زنانگی سوووه ويژگی
" قا بل اعت ماد"" ،بیر يا" و "رازدار" از خرده مق یاس مطلوب یت اجت ماعی دارای ضووور يب الگو ( بار
عاملی) معنادار شد .اين يافته نه تنها با وابسته به فرهنگ بودن پرسشنامه بم (علوی ،جاللی ندوشن
و افتخار )1393 ،قابل تبیین اسووت؛ بلکه پدهازور و تیتن بام )1979( 2اعتقاد داشووتن که مادههای
Peng
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ساختار عاملی (روايی سازه) و همسانی درونی پرسشنامه نقش جنسی بم در ...
خرده مقیاس مطلوبیت اجتماعی با جنسیت مرتبطاند .همچنین بم ( )1974قائل است که زنانگی و
مردانگی عوامل م ستقل از يکديگر ه ستند؛ اما يافتهها در اين مقاله ن شان میدهد نمرات اين دو زير
کاشووبسووک -وسووت
مقیاس دارای همبسووتگی معنادار اسووت .در تايید اين نتیجه يافتههای لی و ُ
( )2015اسووووت که ارت باط مع نادار م یان دو خرد مق یاس ز نانگی و مردانگی را در چ هار گروه
(آمريکايیهای آفريقايیتبار ،آسیايیتبار ،اروپايیتبار و اسپانیايیتبار) مشاهده نموداند.
نتايج مقاله نشوووان مید هد میزان روايیسوووازه از نوع عاملی و اعتبار از نوع همسوووانی درونی
پرسشنامه نقش جنسی بم در جامعه نوجوان ايرانی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست و پیشنهاد
میشود روايی و اعتبار آن در ايران در جمعیت وسیعتر و نمونهی بزرگتری مورد بررسی قرار گیرد.
همچنین از طريق ديگر روشهای روانسنجی برای محاسبه روايی سازه (مانند روايی همگرا و واگرا)
و اعتبار (ثبات بازآزمايی) ا ستفاده شود .اگر چه در اين مقاله دادههای بد ست آمده با مدل رقیب در
مقايسووه با مدل  BSRIبرازش مطلوبی پیدا نمود ،اما بايد توجه داشووت که در مدل رقیب  6رابطه
میان خطاها آزاد شووده اسووت .از سوووی ديگر با توجه به وابسووته به فرهنگ بودن متغیر جنسوویت
پی شنهاد می شود مدل مفهومی اين متغیر بر ا ساس فرهنگ ا سالمی ايرانی تدوين و برای آن ابزاری
بومی با اعتبار و روايی الزم طراحی و استانداردسازی شود.
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