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Abstract
Introduction: One of the important dimensions in the field of women's
dissatisfaction with social decisions is the social attitudes towards
them. Despite the importance of this issue, the lack of appropriate
measurement tools is one of the main obstacles. In the present
study, an attempt has been made to provide a valid and credible tool
for measuring attitudes toward women among students.
Materials and Methods: According to the purpose, the present
research is of "research and development". Research population
includes all undergraduate, graduate and doctoral students of Islamic
Azad, Payame Noor, basic sciences, medical and national universities
in four groups of humanities, medical sciences, basic sciences,
engineering and art in Zanjan, who have registered for the second
semester of the 2015-2016 academic year.
Findings: The results of exploratory and confirmatory factor analysis
confirmed five underlying factors: occupational, occupational, family,
social, emotional-sexual, and leadership and management factors for
attitudes toward women. These five factors are measured by a total of
28 questions and 60/70% of the variance explains the total questions.
Conclusion: By identifying these underlying factors, the tools of this
research can be used in research related to women for more
knowledge and effective training and planning.
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Extended Abstract
Introduction

Gender is one of the most important
dimensions of individual identity, which of
course is developed and changed by social
expectations (1). According to most social
views, gender is a social construct and it is
the result of cultural ideals of masculinity
and femininity (2). One of the important
aspects in the field of women's
dissatisfaction with social interactions,
social attitudes towards them is formed.
Although women have enjoyed a much
higher participation in social life than in the
past (15), this trend has not been
continuous,
regular
and
pervasive.
Therefore, many studies have been
conducted to explain and interpret the
persistent presence of gender inequalities
and to introduce barriers to women's
progress (16-17) and in this regard,
researchers have tried to identify the most
important factors. And identify barriers
(18). Despite the importance of this issue,
the lack of appropriate assessment tools to
tackle the main obstacles is scientific.
Therefore, the attitude towards women and
its measuring instruments are limited to the
cultural conditions of each nation. Given that
there is currently no questionnaire to
measure attitudes toward the social role of
women in the country, its innovation is
related to the production of new attitudes
and research instruments. The main issue of
this study is to what extent is the
questionnaire prepared to measure
attitudes toward women in the social and
cultural context of Iran?

Materials and Methods

For the purpose, the study is a "research and
development" is. The present study
population includes all undergraduate,
graduate and doctoral students of Islamic
Azad, Payam Noor, and basic sciences,
medical and national universities of Zanjan
who have registered for the second semester
of the 2015-2016 academic year. A total of
900 questionnaires distributed 876
questionnaires were collected for analysis.
The sample was divided into two parts. In
the first sample, exploratory factor analysis
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was performed and in the second sample,
confirmatory factor analysis was performed.

Findings

The initial questionnaire was designed with
35 questions and was conducted in a sample
of 900 people. Then, to validate and improve
the validity of Cronbach's test tool and
correlate the question with the whole test,
the validity of the instrument was
confirmed. Also, using exploratory factor
analysis and applying the two criteria of
Kaiser and Scree Plot, five factors job (7
questions), family (7 items), social (5 items),
emotional-sexual (5 items) and leadership
(4 questions) are available have been
identified as the underlying factors of
attitudes toward women. The mentioned
factors were evaluated and confirmed using
confirmatory factor analysis and 28
questions out of 35 questions in the initial
questionnaire were related to the five
mentioned factors. Conclusion: One of the
limitations of this study was that its
statistical population was limited to
students in Zanjan, so the generalization of
the above results to individuals and other
groups should be done with caution.
Students' attitudes may not reflect the
attitudes of all sections of society. Therefore,
considering that the attitude towards
women can be influenced by various factors
such as age, gender, level of education, type
of religion, ethnicity, socio-economic level of
individuals, etc., it is suggested to examine
the attitude towards To women with the aim
of examining the above factors. It should also
be noted that according to research
conducted in other countries and societies,
attitudes toward women have changed over
the past few decades for a variety of reasons,
such as advocacy laws and educational
programs. Because attitudes towards
women in many areas of society such as
violence against women, reform of laws
related to women and the family, their
appointment and promotion in government
and managerial positions, etc., play a very
important role. The present questionnaire
can be useful in research focused on women
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Discussion

The aim of this study was to construct and
investigate the psychometric properties of a
tool to measure attitudes toward women
among students. To this end, first, by
studying the research background, inspired
by the widely used tool of the Attitudes
towards Women (AWS) designed by Spence
and Helmrich Also, taking into account the
cultural, social and legal differences of the
country with other countries, a basic
questionnaire of 35 questions was designed
and conducted in a sample of 900 people.
Then, by examining the internal consistency
by Cronbach's alpha and the correlation of
each question with the total score, the
reliability of the instrument was confirmed.
Also, using exploratory factor analysis and
applying the two criteria of Kaiser and Scree
Plot, five factors were determined:
occupational, family, social relations,
emotional-sexual, and management and
leadership. The mentioned factors were
evaluated and confirmed using confirmatory
factor analysis and 28 questions out of 35
questions in the initial questionnaire were
related to the five mentioned factors.

Conclusion

Finally, according to the findings of the
present study, it can be concluded that the
tools obtained from this study had the
necessary validity and reliability and can be
used in future research.
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فصلنامه علمی  -پژوهشی زن و جامعه

بهار  .1400دوره .12شماره 45

مقاله پژوهشی
ساخت ،اعتبار یابی و روایییابی ابزار سنجش نگرش به نقش اجتماعی زنان در بین
دانشجویان
مجید یوسفی افراشته ،*1زهرا حسینی ،2زهرا
 .1استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .2کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران
 .3کارشناس ارشد روانشناسی ،گروه روانشناسی ،واحد همدان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،همدان ،ایران
محققی3

تاریخ دریافت1395/12/3 :

چکیده

تاریخ داوری1399/8/13 :

مقدمه و هدف :یکی از ابعاد مهم در حوزه نارضایتی زنان نسبت به برخوردهای اجتماعی ،نگرش های اجتماعی
است که نسبت به آنها شکل گرفته است .با وجود اهمیت این موضوع ،نبود ابزار سنجشی مناسبی برای پرداختن
علمی به آن از موانع اصلی است .به همین منظور در پژوهش حاضر تالش شده است ابزار روا و معتبری برای سنجش
نگرش به زنان در بین دانشجویان تهیه شود.
مواد و روشها :با توجه به هدف ،پژوهش حاضر از نوع «تحقیق و توسعه» است .جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه
دانشجویان مقاطع کارشناسی ،کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه های آزاد اسالمی ،پیام نور ،علوم پایه ،علوم پزشکی
و سراسری در چهار گروه رشته تحصیلی علوم انسانی ،علوم پزشکی ،علوم پایه ،فنی و مهندسی و هنر شهر زنجان
است که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1394-95ثبت نام تحصیلی کرده اند.
یافتهها :نتایج تحلیل عاکلی اکتشافی و تاییدی پنج عامل زیربنایی ،شغلی(با  7سؤال) ،خانوادگی(با  7سؤال) ،روابط
اجتماعی(با  5سؤال) ،عاطفی-جنسی(با  5سؤال) و رهبری و مدیریت(با  4سؤال) را برای ابزار نگرش به زنان تعیین
کرد .این پنج عامل در مجموع با  28سؤال اندازه گیری میشوند و در مجموع  70/60درصد از واریانس کل سؤال ها
را تبیین می کنند.
بحث و نتیجهگیری :با شناسایی این عوامل زیربنایی می توان از ابزار این پژوهش در پژوهش های مرتبط با زنان
برای شناخت بیشتر و آموزش ها و برنامه ریزی های مؤثر استفاده کرد.

تاریخ پذیرش1399/8/17 :
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن
مقاله به صورت آنالین استفاده کنید

DOI: jzvj.2021.4561/10.30495
واژههای کلیدی:
زنان ،نگرش به زنان ،روانسنجی

* نویسنده مسئول :مجیدی یوسفی افراشته

نشانی .1 :استادیار گروه روانشناسی ،دانشگاه زنجان ،زنجان ،ایران(نویسند مسئول).
تلفن:
پست الکترونیکیyousefi@znu.ac.ir :
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ساخت ،اعتبار یابی و روایییابی ابزار سنجش نگرش به نقش اجتماعی زنان در بین دانشجویان

مقدمه
جنسیت یکی از ابعاد مهم هویت فردی است که البته توسط انتظارات
اجتماعی تکوین می یابد و تغییر می کند( .)1رادمان و گلیک ()2
جنسیت را طبق اغلب دیدگاههای اجتماعی ،جنسیت را یک سازه
اجتماعی معرفی می کنند و آن را نتیجه آرمانهای فرهنگی از مردانگی
و زنانگی می دانند .بر همین اساس جنسیت بازتاب بستر و تعریف
اجتماعی است و انتظارات فرهنگی به صورت تصورات قالبی جنسیتی
و نقش های جنسیتی بر آن اثر دارد( .)3بررسی شاخص نابرابری
جنسیتی نیز از وجود نابرابریهای جنسیتی در سطح جهان حمایت می-
کند و نشان میدهد که زنان به شیوههای پنهان و آشکار با تبعیض و
حاشیه راندگی در جامعه مواجهاند( .)7 ،6 ،5 ،4اما تفاوت در مقدار این
شاخص در میان کشورهای گوناگون بسیار چشمگیر است .طبق گزارش
منتشر شده از سوی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در سال ،2014
کمترین مقدار شاخص نابرابری جنسیتی به کشورهای پیشرفتهای چون
اسلوونی ( ،)0/016سوئیس ( ،)0/028آلمان ( )0/041و دانمارک ()0/48
و بیشترین مقدار شاخص به کشورهایی چون یمن ( ،)0/744نیجر
( )0/713و چاد ( )0/706تعلق دارد .همچنین میانگین این شاخص در
جهان  0/449است و ایران با مقدار شاخص  0/515رتبهی  114را در
بین  155کشور رتبهبندی شده ،دارد(.)8
برای ایجاد تغییر در نظام کنونی به سود نظامی پایدار ،الزم است تا
جوامع تغییر گستردهی اقتصادی ،زیستی و اجتماعی را در دستور کار
خود قرار دهند و این تنها در سایهی مشارکت همه مردم جامعه ممکن
خواهد بود ،از این رو هرگز نمیتوان نیمی از جامعه یعنی زنان را نادیده
انگاشت( .)9همچنین شواهد نشان میدهد که برابری جنسیتی ،نقش
بسیار مهمی در افزایش رشد اقتصادی و اجتماعی ایفا میکند(.)10
با وجود اینکه در حال حاضر زنان در بیشتر جوامع به پیشرفتهای
مهمی چون مشارکت باال در اشتغال و کسب درجات باالی تحصیلی
نائل شدهاند هنوز هم در زمینههای مختلفی چون میزان دستمزد
دریافتی و مشارکت در سطوح مدیریتی و مواضع تصمیمگیری بین زنان
و مردان نابرابری وجود دارد( .)11در سالهای اخیر نه تنها حضور زنان
در ردههای ارشد سازمانی دنیا افزایش نیافته است ،بلکه در برخی مواقع
حتی از تعداد آنها نیز کاسته شده است( 13 ،12و .)14
هر چند زنان نسبت به گذشته از مشارکت بسیار باالیی در زندگی
اجتماعی( )15برخوردار شده اند اما این روند مستمر ،منظم و فراگیر
نبوده است .بنابراین پژوهشهای بسیاری بهدنبال توضیح و تفسیر
حضور مداوم نابرابریهای جنسیتی و معرفی موانع پیشرفت زنان صورت
گرفته است( 16و  )17و در این خصوص ،محققان سعی کردهاند تا
مهمترین عوامل و موانع را شناسایی کنند( .)18در مطالعات گوناگونی
که صورت گرفته است ،موانع ساختاری ( )19در سازمانها (مانند سلطه
مردان بر ساختارهای قدرت سازمانی و اجتماعی) ،نهادهای سیاسی
اجتماعی ،فرهنگ ،نگرش( ،)21-20ارزشها و هنجارهای مشترک
جامعه به عنوان عوامل موثر مطرح شده است(.)23-22
یکی از ابعاد مهم در حوزه نارضایتی زنان نسبت به برخوردهای
اجتماعی ،نگرش های اجتماعی است که نسبت به آنها شکل گرفته
است( .)24نگرش به عنوان سازهای شناختی( ، .)22مورد تأکید بسیاری

از پژوهشهای مربوطه قرارگرفته است ،بهطوری که برخی تداوم
نگرش های سنتی به زنان را در پدید آمدن موانع (سقف شیشهای)
بسیار موثر میدانند و در پژوهشی دیگر ،نقش تبیین نگرش این چنین
مطرح میشود ,نگرش منفی جامعه نسبت به زنان شاغل در بیرون از
خانه ،باعث میشود تا زنان احساس کنند که حضورشان در جامعه با
مسئولیتها و نقشهایی که در خانواده عهدهدارند در تضاد است(.)9
در نتیجه شناخت نگرش افراد جامعه نسبت به زنان در جهت برنامه
ریزی و ایجاد فضایی مناسب برای ورود زنان به جوامع و بازار کار،
امری الزم و ضروری است ،چراکه نگرش ها توضیحدهنده تداوم رفتار
افراد در موقعیتها و شرایط گوناگوناند .در طی چند دهه گذشته ،جوامع
و فرهنگهای مختلف ،به بررسی و مطالعه نقش نگرش زنان در زمینه-
های گوناگون پرداختهاند( 26 ،25و  )27و در این راستا پرسشنامه
نگرش نسبت به زنان ،که توسط اسپنس و هلمریچ ( )28طراحی شده
است ،از محبوبترین ابزارهایی است که در این حوزه به کار گرفته شده
است .پژوهشگران در جوامع گوناگون روایی و پایایی فرم بلند  55سوالی
و دو فرم کوتاه شده  25و  )29( 15سوالی این ابزار را مورد مطالعه قرار
دادهاند( )31-30و از آنها در پژوهشهایشان استفاده نمودهاند .اعتبار و
پایایی این پرسشنامه در ایران هم توسط صادقی ،حسنی ،مرادی و
محمدخانی( )15بررسی شده است .البته حجم نمونه پایین و عدم
مشارکت گروه های مختلف دانشجویی از محدودیت های این پژوهش
بود .با وجود تفاوتهای زیاد اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی ایران با
دیگر کشورها ،بررسی روایی و پایایی این پرسشنامه و استفاده از آن امر
مناسبی تلقی نمیشود .روانشناسی و جامعه شناسی جنسیت تأکید می-
کند که تعریف مقتضیات جنسیتی کامالً وابسته به فرهنگ است و قابل
اقتباس نیست .بنابراین نگرش به زنان و ابزار سنجش آن محدود به
شرایط فرهنگی هر ملت است .با توجه به اینکه در حال حاضر
پرسشنامهای برای سنجش نگرش به نقش اجتماعی زنان در کشور
وجود ندارد نوآوری آن به تولید ابزار نگرش سنج و پژوهشی جدید
مربوط می شود .مساله اصلی این پژوهش آن است که پرسشنامه تهیه
شده برای سنجش نگرش نسبت به زنان در مختصات اجتماعی و
فرهنگی ایران ،تا چه حد از روایی و پایایی برخوردار است؟

مواد و روشها
با توجه به هدف ،پژوهش حاضر از نوع «تحقیق و توسعه» است .تحقیق
و توسعه روشی است که به منظور تدوین و تشخیص مناسب بودن یک
محصول یا ابزار صورت می گیرد .هدف اساسی این نوع تحقیقات تدوین
و تهیه برنامه ها ،طرح ها و امثال آن است( .)32با توجه به اینکه
پژوهش حاضر به دنبال ساخت و اعتباریابی ابزار سنجش نگرش به
زنان در بین دانشجویان است ،درصدد ارائه ابزار و محصول است و لذا
از نوع تحقیق و توسعه است .از نظر روش جمع آوری داده ها
توصیفی(غیرآزمایشی) و از طرح های همبستگی و به صورت خاص
تحلیل ماتریس کواریانس (تحلیل عاملی و تکنیک مدل یابی معادالت
ساختاری) است(.)32
جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی،
کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه های آزاد اسالمی ،پیام نور ،علوم

یوسفی افراشته و همکاران

پایه ،علوم پزشکی و سراسری شهر زنجان است که در نیمسال دوم
سال تحصیلی 1394-95ثبت نام تحصیلی کرده اند .این دانشجویان از
چهار گروه رشته تحصیلی علوم انسانی ،علوم پزشکی ،علوم پایه ،فنی
و مهندسی و هنر انتخاب شدند .به منظور اخذ نمونه مناسب از این
دانشجویان ابتدا حجم نمونه تعیین و سپس نمونهها بر اساس روش
نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .حجم نمونه الزم با استفاده از
فرمول نمونه گیری کوکران  660نفر تعیین شد اما با توجه به تصادفی
نبودن نمونه  900نفر از دانشجویان برای شرکت در پژوهش انتخاب
شدند .از مجموع  900پرسشنامه توزیع شده  876پرسشنامه قابل تحلیل
جمع آوری شد .اطالعات جمعیت شناختی در زیر آمده است.
جنسیت :از مجموع  875نفر شرکت کننده ای که جنسیت خود را
مشخص کرده اند  446نفر(معادل 52/70درصد) پسر و  414نفر(معادل
 47/30درصد) دختر بودند.
وضعیت تأهل :از مجموع  870نفر شرکت کننده ای که وضعیت
تأهل خود را مشخص کرده اند  611نفر(معادل 70/20درصد) مجرد و
 259نفر(معادل  29/80درصد) متأهل بودند.
رشته تحصیلی :از مجموع  843نفر شرکت کننده ای که رشته
تحصیلی خود را مشخص کرده اند  189نفر(معادل )22/40در رشته
های انسانی 173 ،نفر(معادل 20/50درصد) در رشته های علوم پایه،
 282نفر(معادل 33/50درصد) در رشته های فنی مهندسی61 ،
نفر(معادل 7/20درصد) در رشته های هنر و معماری70 ،
نفر(معادل 8/30درصد) در رشته های کشاورزی و  68نفر(معادل8/10
درصد) در رشته های پزشکی مشغول به تحصیل بودند.
سطح تحصیالت :از مجموع  846نفر شرکت کننده ای که سطح
تحصیالت خود را مشخص کرده اند  83نفر(معادل )9/80در دوره
کاردانی 530 ،نفر(معادل 62/60درصد) در دوره کارشناسی193 ،
نفر(معادل 22/80درصد) در دوره کارشناسی ارشد و  40نفر(معادل4/70
درصد) در دوره دکتری مشغول به تحصیل بودند.

فرایند اجرای این پژوهش به صورت گام به گام و الهام گرفته
از بازرگان ،دادرس و یوسفی افراشته( )33صورت گرفته و
در زیر تشریح شده است.
-1جستجوی کتب ،مقاالت و به طور کلی ادبیات مرتبط
جهت تشخیص و شفاف سازی حوزه مورد مطالعه .هدف از
این مرحله ورود آگاهانه و تخصصی به حوزه مورد مطالعه
بود تا عالوه بر مرور نظریهها و رویکردهای جاری ،مباحث پیرامونی
و عوامل تشکیل دهنده مفاهیم مرتبط با نگرش به زنان شناسایی شوند.
 -2تهیه ابزار مقدماتی با استفاده از ابزارهای مشابه ،مراجعه به نتایج
پژوهش ها و همچنین استفاده از نظر متخصصان و صاحبنظران .در این
مرحله با بررسی و مرور ابزارهای موجود و مشابه ( 34 ،29و  )35و
همچنین مشاوره با تنی چند از کارشناسان و صاحبنظران حوزه زنان،
ابزار اولیه پس از مالحظه و اصالحات متناظر آماده گردید .ابزار تهیه
شده شامل  35سؤال بود که گزینه های پاسخ به آن بر حسب مقیاس
لیکرت پنج درجه ای تنظیم شدند.
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-3جمع آوری اطالعات .در این مرحله با توجه به طرح نمونه گیری
مطرح شده ،پرسشنامه ها توزیع و داده های مورد نظر از  876نفر جمع
آوری شد.
-4تقسیم نمونه به طور تصادفی به دو قسمت مساوی .هدف از این کار
تحلیل های اولیه و تحلیل عاملی اکتشافی برای نمونه اول و بررسی
تأییدی مدل استخراج شده از مرحله اول در مرحله دوم است.
-5تحلیل داده ها برای نمونه اول .در این مرحله اعتبار و روایی ابزار
برای نیمی از افراد نمونه با رویکرد تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شد
و سؤاالت معیوب از مجموعه حذف شدند.
-6تحلیل داده ها برای نمونه دوم .در مرحله ششم بررسی اعتبار و
روایی ابزار در نیمه دوم نمونه با تأکید بر تحلیل عاملی تأییدی انجام
گرفت.

یافته ها
پس از غربالگری داده ها و اطمینان از صحت آنها ،تحلیل اصلی در
پاسخ به سؤاالت پژوهش و طی دو مرحله انجام شد .همان طور که
ذکر شد مجموع  876نفر نمونه به طور تصادفی به دو گروه  438نفری
با استفاده از نرم افزار  SPSSتقسیم شدند .هدف از این کار تشکیل دو
گروه اکتشافی و روایی یابی بود .برای پاسخ به سوال پژوهشی اول،
دادههای نمونه اول و برای پاسخ به دیگر سوالها دادههای نمونه دوم
بهکار گرفته شد.

سؤال اول پژوهش
عامل های زیربنایی ابزار سنجش نگرش به زنان در بین دانشجویان
کدامند؟
از روش تحلیل عاملی اکتشافی برای پاسخ به سؤال اول پژوهش
استفاده شد .بررسی اعتبار همواره مقدمه و پیش گام بررسی روایی است
و لذا ابتدا اعتبار ابزار به عنوان پیش شرط تحلیل عاملی اکتشافی بررسی
شد .اولین گام در اصالح و تعدیل ابزار اندازه گیری بررسی همبستگی
تک تک سؤالها با نمره کل آزمون و ضریب آلفای کرونباخ در صورت
حذف آن سؤال است( .)36در این مرحله سؤالهای دارای ضریب
همبستگی خیلی پایین(کمتر از  ،)0/13حذف شدند .ضریب آلفای
کرونباخ برای ابزار حاضر قبل از حذف سؤاالت معیوب و برای مجموع
 35سؤال  0/74به دست آمد .نتایج حاصل در این مرحله نشان داد
سؤاالت  23 ،8 ،2و  34دارای همبستگی خیلی پایین و کمتر از 0/13
با مجموع سؤاالت هستند و لذا حذف شدند .پس از حذف سؤالهای
معیوب ضریب آلفای کرونباخ به  0/77ارتقاء یافت که طبق مالک نانالی
باالی  0/7و مطلوب است( .)37با حفظ سؤالهایی که اطالعات معتبری
را ارائه می کردند شرایط و ملزومات استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی
در مرحله بعد فراهم شد.
در ادامه از مالک کولموگروف-اسمیرنوف و آزمون بارتلت جهت
بررسی قابلیت کفایت ماتریس همبستگی برای تحلیل عاملی اکتشافی
استفاده شد .مقدار مالک کولموگروف-اسمیرنوف برای داده های
پژوهش حاضر  0/81حاصل شد که هر چند در دامنه کامالً مطلوب
نیست اما کفایت داده ها برای تحلیل عاملی نسبتاً تأیید می شود.
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همچنین در آزمون بارتلت مقدار کای دو( )11467در سطح کمتر از
 0/05معنی دار به دست آمد که مؤید دیگری برای انجام تحلیل عاملی
است .آزمون کرویت بارتلت به ارزیابی این سوال میپردازد :ماتریس
همبستگی که پایه تحلیل عاملی قرار میگیرد ،در جامعه برابر صفر است
یا خیر .معنی دار شدن آزمون بارتلت نشان داد که ساختار ماتریس
همبستگی داده ها کفایت الزم برای انجام تحلیل عاملی را دارد.
برای تعیین تعداد عامل های زیربنایی از دو مالک کیزر 1که به طور
کلی عامل های دارای مقدار ویژه باالی  1را قابل قبول می داند و
نمودار سنگ ریزه 2استفاده شدند .بر اساس هر دو مالک  5عامل
زیربنایی برای سؤالهای پرسشنامه نگرش به زنان استخراج شدند.
در جدول  1ساختار عاملی به دست آمده نمایش داده شده است.
سؤالهای  17 ،16و  27در هیچ یک از عامل های استخراج شده بار
معنی داری(باالتر از  )0/40نداشتند و لذا حذف شدند .ساختار عاملی
نمایش داده شده در جدول شماره  1ساختار نهایی استخراج شده از
تحلیل عاملی اکتشافی (پس از حذف سؤاالت) است.
جدول  1ساختار عاملی نهایی به دست آمده پس از حذف سؤاالت
معیوب (در دو مرحله اصالح :اعتباریابی و رواسازی) را نشان می دهد.
مشخص است همه سؤالها بار عاملی معنی داری (با توجه به حجم نمونه
حاضر )0/40روی عاملهای مربوط دارند .لذا میتوان گفت همه سؤالها
به عوامل مشخص شده مرتبط هستند .به عنوان مثال سؤالهای ،5 ،4
 1 ،3 ،9 ،6و  7به عامل اول مرتبط هستند .ستون آخر جدول باال میزان
اشتراک را برای تک تک سؤالها نشان میدهد .این مقدار بیانگر میزان
واریانس تبیین شده هر سؤال توسط عوامل استخراج شده است .به
عنوان مثال  66درصد واریانس کلِ سؤال اول توسط عوامل پنج گانه
توضیح داده می شود که بیشترین سهم از این مقدار متعلق به عامل
اول است .دو ردیف آخر این جدول نیز مقدار ویژه و واریانس تبیین شده
توسط هر عامل را نشان می دهد .مقدار ویژه بیانگر مقداری از واریانس
کل متغیرهاست که توسط آن عامل تبیین می شود .درصد واریانس نیز
میزان واریانس تبیین شده توسط هر عامل را به درصد بیان می کند.
دو شاخص مذکور به سهم هر یک از عامل ها در ارتباط با اطالعات
پرسشنامه اشاره دارد .بدیهی است عامل اول بیشترین مقدار از اطالعات
مورد تحلیل را تبیین می کند.
فعالیت تکمیلی پس از استخراج عاملهای زیربنایی نامگذاری عامل
هاست .نامگذاری عاملها عالوه بر اینکه به مفاهیم مکنون در ماهیت
سؤالها مربوط میشود ،متضمن مراجعه به ادبیات پژوهشی مرتبط نیز
هست( .)33با دقت در معنا و مفهوم سؤاالتِ هر عامل در جدول باال
مشخص میشود که پنج عامل استخراج شده پنج حوزه مستقل را در
نگرش به زنان پوشش می دهند .عامل اول را که شامل گویههایی در
باب نگرش به مسائل شغلی زنان است میتوان با عنوان«شغلی» معرفی
کرد .به همین صورت عامل دوم «خانوادگی» ،عامل سوم «روابط
اجتماعی» ،عامل چهارم «عاطفی-جنسی» و عامل پنجم «رهبری و
مدیریت» نامگذاری می شوند.
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1.

لذا در پاسخ به سؤال اول پژوهش میتوان گفت پنج عامل زیربنایی،
شغلی(با  7سؤال) ،خانوادگی(با  7سؤال) ،روابط اجتماعی(با  5سؤال)،
عاطفی-جنسی(با  5سؤال) و رهبری و مدیریت(با  4سؤال) وجود دارند.
این پنج عامل در مجموع با  28سؤال اندازه گیری میشوند و در مجموع
 70/60درصد از واریانس کل سؤال ها را تبیین می کنند.

سؤال دوم پژوهش
آیا ساختار عاملی به دست آمده از نمونه اول در نمونه دوم تأیید می
شود؟
هدف این سؤال و تحلیلهای مرحله دوم تأیید ،اصالح یا رد ساختار
عاملی کشف شده از مرحله قبلی و طی تحلیلهای مربوط به گروه
مدرج سازی است .اگر ساختار به دست آمده از نمونه اول در نمونه دوم
پژوهش نیز تأیید شد ،گواه روایی آن است .دادههای وارد شده به این
مرحله نمونهی تصادفی دوم هستند که البته سؤاالت معیوب شناسایی
شده در مراحل قبل ،از آن حذف شدهاند .از نرم افزار لیزرل
 LISREL.8.80برای ارزیابی مدل اندازهگیری این پژوهش استفاده
شد .روش برآورد حداقل مجذورات وزنی( Weighted Least
 )Squaresبا داده هایی از همبستگی پلی کوریک و ماتریس
کواریانس مجانبی در تحلیل داده استفاده شد .روش حداقل مجذورات
وزنی به این دلیل که گزینه های سؤاالت ،پنج طبقهای بودند و
همبستگی پلی کوریک به جای همبستگی گشتاوری پیرسون باید
محاسبه میشد ترجیح داده شد(.)33
دو نوع ارزیابی جزئی و برازش کلی در مدلهای تأییدی بررسی می
شوند .ارزیابی جزئی به مسیرهای رسم شده از عامل های مکنون به
نشانگرها (در مدل اندازهگیری) مربوط میشود .برای ارزیابی برازش
کلی مدلهای اندازهگیری نیز از چندین شاخص نیکوئی برازش (که
میزان حمایت دادهها را از مدل مفهومی میسنجند) استفاده شد.
شاخصهای مورد استفاده عبارتند از :نسبت درست نمایی کای دو (،)X2
نسبت کای دو به درجه آزادی ( ،)X2/dfنیکویی برازش (،)GFI
نیکویی برازش تعدیل شده ( ،)AGFIریشه دوم میانگین مربعات
خطای برآورد ( CFI ،)RMSEAو  NFIو شاخص توکر-لوییس
(.)TLI

Scree plot
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2.

ردیف

یوسفی افراشته و همکاران

4
5
6
9
3
1
7
15
10
13
12
14
11
18
25
28
29
26
30
20
24
19
21
22
31
35
32
33

جدول -1ابعاد استخراج شده نهایی برای نگرش به زنان پس از حذف سؤاالت معیوب
عامل ها
گویه ها
4
3
2
1
روحیه و احساسات زنانه با اغلب مشاغل سازگار نیست.
مردان در تحمل مشکالت و چالش های شغلی تاب آوری باالتری دارند.
از دیدن زنی که با تاکسی مسافر کشی می کند تعجب می کنم.
بین وظایف خانه و مراقبت ازفرزندان و اشتغال تداخل وجود دارد.
به طور کلی مردان برای اغلب مشاغل مناسب تر از زنان هستند.
در استخدام مردان باید نسبت به زنان در اولویت باشند..
شغل هایی مثل (قضاوت ،قصابی،راننده ماشین سنگین،خلبانی)...برای زنان
مناسب نیستند.
معموالً سرپرست خانواده(که اغلب مردان هستند) احساس مسئولیت بیشتری
در قبال خانواده دارد.
در زندگی مشترک برای نگه داری از بچه مادر صالحیت بیشتری از پدر
دارد .زن ،جبران ناپذیر و زشت تر است.
خیانت زن به شوهر از خیانت شوهر به
زمانی که اختالف نظر بین زوجین پیش می آید ،بهتر است برای ختم
مشکل زن زودتر کوتاه بیاید.
در تصمیم گیری های خانوادگی ،مردان نسبتاً مدیریت و عملکرد بهتری
دارند.
پس از متارکه مادر(در صورت شاغل بودن) بهتر از پدر می تواند از بچه
مراقبت کند.
اگر حق طالق به زن داده شود ،مشکالت زیادی برای خانواده پیش خواهد
آمد.
نیاز جنسی مردان نسبت به زنان بیشتر است.
اقدام اولیه دختران برای پیشنهاد ازدواج پسندیده نیست.
ارضای نیاز جنسی مردان نسبت به زنان اولویت دارد.
رابطه عاطفی یا جنسی خارج از چارچوب ازدواج برای زنان زشت از مردان
است.
زنان در هنگام حل مسأله و تصمیم گیری هیجانی عمل می کنند.
مردان در رابطه اجتماعی با زنان باید مراقب باشند که زنان وابستگی عاطفی
پیدا نکنند.
نجابت زن در حضور مرد غریبه مهم تر از نجابت مرد در حضور زن غریبه
است.
در یک گردش مختلط(خانوادگی ،همکار ،همکالسی) حتی اگر زنان گروه
شاغل هم باشند ،مردان باید هزینه ها را تقبل کنند.
زنان در محیط های اجتماعی خیلی بیشتر از مردان دنبال جلب توجه هستند.
هر چه خانواده ها زندگی دخترانشان را بیشتر تحت نظر قرار دهند ،جامعه
سالم تری خواهیم داشت.
مدیریت بیشتر یک تخصص مردانه است.
نقش زنان در مسایل سیاسی و قانون گذاری باید بیشتر شود.
معموالً عملکرد کارکنان زمانی که مدیر مرد دارند بهتر از زمانی است که
مدیر آنها زن است.
سطوح باالی مدیریت به دلیل شرایط استرس زا ،مناسب خانم ها نیست.
مقدار ویژه
درصد واریانس
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5

میزان
اشتراک

0/85
0/83
0/83
0/83
0/81
0/81

0/66
0/68
0/72
0/70
0/70
0/65

0/80

0/69

4/92

0/83

0/71

0/82
0/82

0/68
0/69

0/82

0/70

0/82

0/69

0/82

0/71

0/43

0/19

4/28

0/88
0/88
0/87

0/76
0/80
0/76

0/85

0/74

0/85

0/79

4/05

0/89

0/79

0/88

0/74

0/87

0/78

0/86

0/80

0/85

0/74

3/89

0/87
0/84

0/78
0/72

0/84

0/70

0/83
2/63

0/72

9/41 13/89 14/45 15/29 17/56
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جدول شماره  2نتایج حاصل از مدل اندازه گیری برای ارزیابی روابط
عامل های مکنون و نشانگرهای مربوط به آنها را نشان می دهد

مدل اندازه گیری (تحلیل عاملی تأییدی)
.

جدول -2نتایج تحلیل عاملی تاییدی و شاخص های ارزیابی جزئی
سازه

شغلی

خانوادگی

روابط اجتماعی

عاطفی-جنسی

رهبری و مدیریت

(,مطلوب)GFI=0/92
)مطلوب(CFI=0/98

نشانگر

ضریب استاندارد

مقدار t

R2

گویه 1

0/79

19/44

0/62

گویه 2
گویه 3

0/86
0/83

22/19
21/03

0/75
0/69

گویه 4

0/79

19/71

0/63

گویه 5

0/82

20/57

0/67

گویه 6

0/81

20/32

0/66

گویه 7

0/86

21/87

0/73

گویه 10

0/76

11/43

0/36

گویه 11

0/76

10/81

0/35

گویه 12

0/77

10/50

0/32

گویه 13

0/78

8/61

0/22

گویه 14

0/80

9/19

0/26

گویه 15

0/73

12/35

0/42

گویه 18

0/79

20/01

0/66

گویه 19

0/76

19/11

0/62

گویه 20

0/80

19/52

0/64

گویه 21

0/83

20/08

0/67

گویه 22

0/68

20/11

0/67

گویه 26

0/84

17/04

0/55

گویه 27
گویه 28

0/75
0/77

17/21
17/31

0/56
0/56

گویه 29

0/72

17/11

0/55

گویه 30
گویه 33

0/79
0/65

17/24
19/16

0/56
0/65

گویه 34

0/75

18/51

0/61

گویه 35

0/76

18/98

0/64

گویه 36

0/66

18/47

0/61

(,مطلوب)X2/df=1/64
),مطلوب(RMSEA=0/04
),مطلوب)TLI=0/94
),مطلوب(NFI=0/94
)مطلوب(RMR=0/037
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آلفای کرونباخ

0/91

0/74

0/87

0/83

0/83

اعتبار مرکب

0/94

0/83

0/89

0/87

0/84

X2=509/74, Df=309,
(,مطلوب)AGFI=0/90
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یوسفی افراشته و همکاران

در جدول شماره  ،2بار عاملی استاندارد ،مقدار  tو درصد واریانس تبیین
شده برای نشانگرهای هر عامل مشخص شدهاند .شاخص ارزیابی
ارتباط هر نشانگر با عامل زیربناییاش ،معنی داری مقدار  tاست .طبق
نتایج جدول  2مقادیر برای همه روابط نشانگرها با عاملهای خود 2
بیشتر از  2و لذا معنیدار است .بنابراین نتیجه میشود همه نشانگرها
به طور معنیداری به عامل زیربنایی خود مرتبط هستند .در نتیجه می-
توان گفت مدل اندازهگیری بر اساس ارزیابی شاخصهای جزئی مطلوب
است .همچنین در زیر جدول  2مقادیر حاصل شده برای شاخص های
برازش و ارزیابی وضعیت آنها آورده شده است .همه هشت شاخص
بررسی شده در وضعیت مطلوب قرار دارند .با توجه به نتایج حاصل
میتوان گفت برازش کلی مدل اندازهگیری در وضعیت مطلوب قرار
دارد.
بنابر آنچه گفته شد در ارزیابی جزئی مدل با توجه به مقادیر  tباالی 2
همه سؤالها با عامل زیربنایی خود رابطه معنیداری دارند .این نتیجه
رابطه سؤال با عامل را همان طور که از تحلیل عاملی اکتشافی حاصل
شده بود تأیید کردند .همچنین شاخص های ارزیابی کلی مدل از برازش
کلی مدل اندازهگیری حمایت کرد .لذا ساختار عاملی به دست آمده از
مرحله اول پژوهش و تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد.

سؤال سوم پژوهش
شاخصهای پایایی ابزار چگونه است؟
سه نوع شاخص بررسی اعتبار شامل همگونی درونی ،اعتبار گویه و
اعتبار مرکب در این پژوهش محاسبه شدند .شاخص اعتبار گویه بخشی
از واریانس گویه است که از سازه تأثیر می گیرد و نه واریانس خطا(.)36
اگر بار عاملی گویه معنی دار باشد(دارای مقدار tبزرگتر از  2باشد) دارای
اعتبار است .جهت بررسی اعتبار همگونی درونی ضریب آلفای کرونباخ
و اعتبار مرکب به تفکیک عاملها محاسبه و در جدول  2گزارش شده
است .ضریب آلفای کرونباخ شاخصی برای اندازهگیری میزان تعلق و
انسجام درونی گویههای چندگانه به یک عامل است .مقدار آلفای باالی
 0/7را قابل قبول دانسته است .اعتبار مرکب را برای زمانی که از اعتبار
برای عامل های ساختاری استفاده می شود توصیه کرده است .اعتبار
مرکب به ارزیابی میزان کفایت گویههای یک عامل نهفته در اندازه-
گیری آن می پردازد .مقدار قابل قبول برای شاخص اعتبار مرکب 0/7
است ( .)37دو ستون آخر جدول  2نتایج حاصل از بررسی اعتبار را
گزارش می کنند .نتایج گزارش شده در جدول  2از وجود اعتبار همگونی
درونی و اعتبار مرکب حمایت می کنند.
بنابراین در پاسخ به سؤال سوم پژوهش می توان گفت با توجه به نتایج
به دست آمده در بررسی سه شاخص ارزیابی اعتبار ،اعتبار گویه(با توجه
به معنی داری ضرایب استاندار عاملی) ،اعتبار همگونی درونی(بر اساس
مقادیر آلفای باالی  )0/7و همچنین اعتبار مرکب(بر اساس مقادیر
باالی  )0/7مطلوب و مناسب است.

سؤال چهارم پژوهش
شاخص های بررسی روایی ابزار چگونه است؟
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در کنار بررسی ساختار عاملی تأییدی به قسمت روایی یابی(که در
قسمت قبل گزارش شد) ،بررسیهای دیگری نیز برای روایی ابزار و
عاملهای آن در این قسمت صورت میگیرد .روایی سازه عامل به
مقداری که مجموع نشانگرها به درستی مفهوم سازه را منعکس می
کنند گفته میشود ( .)37دو شاخص روایی همگرا و روایی تفکیکی
برای بررسی روایی سازه در این پژوهش بررسی شدند؛ روایی همگرا و
روایی تفکیکی .روایی همگرا به مقداری که نشانگرها عامل مکنون
مورد نظر را تبیین میکنند مربوط میشود .روایی همگرا توسط بار
عاملی و شاخص اعتبار مرکب سنجیده میشود( .)37بهعالوه فورنل و
الکر( )38شاخصی را تحت عنوان میانگین واریانس برآورد شده یا
 )Average Variance Expected( AVEمعرفی کرده اند
که بسیار مورد استفاده و استقبال قرار گرفته است( .)39این شاخص
ریشه دوم میانگین توان دوم بارهای عاملی برای هر عامل است .عامل-
هایی که دارای  AVEباالتر از  0/5باشند دارای روایی همگرا هستند.
روایی تفکیکی بر تمایز پذیری و استقالل عاملهایی که حتی به لحاظ
نظری مشابه ولی مستقل هستند اشاره دارد .روایی تفکیکی به دنبال
این سؤال است که تا چه حدی یک عامل در رقابت با عاملهای
خارجی ،نامرتبط و محاسبه نشده میتواند واریانس مجموعهای نشانگر
را تبیین کند؟ اگر عاملی بیشترین مقدار از واریانس درون مجموعهای
نشانگر را برآورد کند و در واقع با عاملهای نامرتبط همبستگی کمتری
نشان دهد دارای روایی تفکیکی است( .)39اگر مقدار  AVEهر عامل
بزرگتر از مجذور همبستگی آن عامل با دیگر عاملها باشد نشان دهنده
روایی تفکیکی است( .)39-38اطالعات جدول  2که معنیداری بارهای
عاملی همه نشانگرها را برای هر پنج عامل نشان میدهد یکی از شواهد
روایی همگراست .باال بودن شاخص اعتبار مرکب نیز که در جدول 2
نمایش داده شده است ،تأیید دیگری برای روایی همگراست .جدول 3
اطالعات حاصل برای روایی همگرا و تفکیکی با استفاده از شاخص
 AVEبرای هر عامل نشان می دهد.
جدول -3مجذور همبستگی بین عامل ها و
شاخص(AVEروی قطر اصلی) برای کیفیت اندازه گیری
هر عامل
عامل
 .1شغلی

1

3

2

5

4

/82
0

 .2خانوادگی

/57
0/08

0

 .3روابط اجتماعی

/81
0/09

0/03

 .4عاطفی-جنسی
0/04
 .5رهبری و
مدیریت

0/00

0/02
0/05

0
/76

/00
0

0

/00
0

0/01

/70
0
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طبق اطالعات جدول  3که مقادیر  AVEرا برای پنج عامل روی قطر
اصلی نشان میدهد ،روایی همگرا از طریق برآورد میانگین واریانس
تبیین شده بر قرار است .مقادیر باالی  0/5برای این شاخص مطلوب
ارزیابی میشوند .از جدول مشخص است که مقادیر  AVEبرای عامل-
های این پژوهش بین (0/57خانوادگی) تا (0/82شغلی) در نوسان است
و بنابراین روایی همگرا طبق این شاخص نیز تأیید میشود .مقادیر غیر
قطری در جدول باال مجذور همبستگی بین عاملهاست .همان طور که
از جدول مشخص است ،شاخص  AVEبرای همه عاملها از
همبستگی دو به دوی بین عاملها بزرگتر است و لذا روایی تفکیکی
برای هر پنج عامل وجود دارد .بنابراین شواهد دال بر روایی همگرا (بر
اساس معنیداری بارهای عاملی ،باال بودن شاخص اعتبار مرکب از 0/7
و همین طور باالتر از  0/5بودن شاخص  AVEبرای هر پنج عامل) و
روایی تفکیکی(با توجه به بیشتر بودن مقدار شاخص  AVEبرای هر
عامل نسبت به مجذور همبستگی دو به دوی عاملها) است.

بحث و بررسی
این پژوهش با هدف ساخت ،اعتباریابی و روایییابی ابزار سنجش
نگرش نسبت به زنان در بین دانشجویان صورت گرفته شد .به همین
منظور ،ابتدا با مطالعه پیشینه پژوهش ،الهام از ابزار پرکاربرد پرسشنامه
نگرش نسبت به زنان( )AWSکه توسط اسپنس و هلمریچ طراحی
شده است و همچنین در نظر گرفتن تفاوتهای فرهنگی ،اجتماعی و
قانونی کشور با دیگر کشورها پرسشنامه اولیه  35سوالی طراحی گردید
و در نمونه  900نفری پژوهش اجرا شد .سپس برای اعتباریابی و بهبود
اعتبار ابزار آزمون کرونباخ و همبستگی سوال با کل آزمون بهکار گرفته
شد و اعتبار ابزار مورد تأیید قرارگرفته شد .همچنین با استفاده از تحلیل
عاملی اکتشافی و بهکارگیری دو مالک کیزر و نمودار ریزه سنگ پنج
عامل شغلی ،خانوادگی ،روابط اجتماعی ،عاطفی-جنسی و مدیریت و
رهبری بهعنوان عوامل زیربنایی نگرش نسبت به زنان تعیین شدهاند.
عوامل مطرح شده با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی بررسی و تأیید
شدند و تعداد  28سوال از مجموع  35سوال موجود در پرسشنامه اولیه
به پنج عامل یاد شده مربوط شدند.
برای مطالعه و بررسی دو شرط روایی و اعتبار ابزار ،مالکها و روش-
های نسبتاً جامعی بهکار گرفته شد .سه شاخص همگونی درونی ،اعتبار
گویه و اعتبار مرکب برای مطالعه اعتبار در دو مرحله محاسبه شدند و
ارزیابی اعتبار مدل نشان داد که اعتبار گویه ،اعتبار همگونی درونی و
اعتبار مرکب مناسب و مورد تأیید میباشد .اولین مالک در ارزیابی هر
ابزار سنجش و اندازهگیری اعتبار ابزار و عاملهای تشکیل دهنده آن
است ،زیرا در صورت بیاعتباری و یا کم اعتباری ابزار ،یافتههای حاصل
از آن قابل قبول و معتبر نخواهد بود بنابراین باتوجه به مطلوبیت
شاخصها میتوان ابزار حاضر را معتبر و پایا ارزیابی نمود.
در بررسی روایی نیز شاخصهای مختلفی چون روایی عاملی ،روایی
تفکیکی و روایی تشخیصی مورد بررسی قرار گرفتند .روایی سازه به
مقداری که مجموع نشانگرها مفهوم سازه را بهدرستی منعکس میکنند
مربوط میشود .در این پژوهش دو شاخص بررسی روایی سازه شامل
روایی همگرا و روایی تفکیکی بررسی شدند و پس از ارزیابی هر سه
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شاخص روایی یادشده وضعیت مناسب و قابل قبولی را داشتند .روایی
نیز مانند اعتبار در ارزیابی هر ابزار اندازهگیری دارای نقش مهم و کلیدی
میباشد .روایی دال بر اندازهگیری مناسب آن چیزی است که ابزار برای
آن تهیه شده است .در این پژوهش ،عالوه بر روایی محتوایی و صوری
 ،روایی سازه بهعنوان یکی از مهمترین وجوه روایی از طریق روایی
تفکیکی و تشخیصی بررسی شدند و در کل با ارزیابی نتایج حاصل
روایی این پژوهش نیز مطلوب میباشد .در بررسی روایی ابزار تعدادی
از سؤالها حذف شدند .این سوالها یا مشابه آنها در ابزارهای مشابه
خارجی استفاده می شوند اما به دلیل تفاوت های فرهنگی یا پایه های
حقوقی متفاوت به نظر در جامعه ایران به اندازه کافی شفاف نیستند.
این موضوعات اگر چه در برخی پژوهش های جامعه شناسی( 41 ،40و
 )42مطالعه شده است اما همچنان نیازمند توجه پژوهشی بیشتر به ویژه
پژوهشهای بین رشته ای است.
یکی از محدودیتهای این پژوهش آن بود که جامعه آماری آن به
دانشجویان شهر زنجان محدود شده بود ،بنابراین تعمیم نتایج فوق به
افراد و دیگر گروه ها باید با احتیاط صورت گیرد .ممکن است نگرش
دانشجویان معرف نگرش همه اقشار جامعه نباشد .همچنین در این
پژوهش رابطه نگرش به زنان با دیگر متغیرها بررسی نشد .بنابراین با
توجه به این نکته که نگرش نسبت به زنان میتواند تحت تأثیر عوامل
گوناگونی چون سن ،جنسیت ،سطح تحصیالت ،نوع مذهب ،قومیت،
سطح اجتماعی اقتصادی افراد و ...باشد ،پیشنهاد میگردد تا بررسی
نگرش نسبت به زنان با هدف بررسی عوامل فوق صورت پذیرد.
همچنین الزم به ذکر است که با توجه به پژوهش های صورت گرفته
در دیگر کشورها و جوامع ،نگرش نسبت به زنان در طول چند دهه اخیر
به دالیل گوناگونی مانند قوانین حمایتی و برنامه های آموزشی تغییر
یافته است( .)44-43بنابراین مطالعه نگرش به زنان در جامعه ایران و
تحول آن در بین گروه های مختلف اجتماعی نیازمند ابزار سنجشی
مناسب است .بررسی تغییر و تحول سازه فوق با توجه به افزایش سطح
تحصیالت زنان در ایران و ایجاد تحوالت سریع و در برخی از مواقع
افزایش آگاهی جامعه ،به واسطه پدیدهی جهانی شدن ،مطالعه و بررسی
تفاوت نسلی در قالب طرحهای طولی و زنجیرهای میتواند نتایح جالبی
را بههمراه داشته باشد .از سوی دیگر ،از آنجایی که نگرش نسبت به
زنان در بسیاری از حوزههای جامعه مانند اعمال خشونت علیه زنان،
اصالح قوانین مربوط به زنان و خانواده ،انتصاب و ارتقای شغلی آنها
در پستهای دولتی و مدیریتی و ..نقشی بسیار مهمی دارد ،پرسشنامه
حاضر میتواند در پژوهشهایی با محوریت زنان مفید واقع شود.
نتیجه گیری
در پایان با توجه به یافتههای تحقیق حاضر میتوان ابزار نگرش به
زنان را برای استفاده در جامعه ایران را روا و معتبر دانست.

مالحظات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش
در مطالعه حاضر فرمهای رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی شرکت-
کنندهها تکمیل شد.
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