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تصورات قالبي جنسیتی: نگرش های ضمنی به مشاغل و اثر مواجهه با 
نمونه های غیرکلیشه ای

مقدمه: تصورات قالبي جنسيتي سبب مي شوند افراد مشاغل را در يک پيوستار زنانه-مردانه دسته بندي 
کنن��د. هدف اين مطالع��ه، ارزيابی اثر مواجهه با نمونه های غير کليش��ه ای بر کاهش تصورات قالبی 
ضمنی در مورد مشاغل  وابسته به نقش جنسيتی بود. روش: در دو آزمايش مرتبط، از طريق مطالعه و 
مشاهده ی فيلم، تأثيرات مواجهه با نمونه های غيرکليشه ای سنجيده شد. در آزمايش اول 61 دانشجو 
)32 زن و 29 مرد( و در آزمايش دوم 57 دانش��جو از دانش��گاه تهران )32 زن و 24 مرد( به صورت 
داوطلبانه شرکت کردند. شرکت کنندگان در مواجهه ی ضمنی با نمونه های کليشه ای جنسيتی )گروه 
کنت��رل( و غيرکليش��ه ای )گروه آزمايش( قرار گرفتند و بع��د از آن هر گروه در آزمون تداعی ضمنی 
 t اندازه گيری و داده ها با آزمون )IAT( ش��رکت کرد. تصورات قالبی ضمنی با آزمون تداعی ضمنی
مستقل تحليل شدند. يافته ها: بر اساس نتايج آزمون t مستقل، بين تصورات قالبي ضمني گروه هاي 
کنترل و آزمايش در هر دو مطالعه تفاوت معناداري وجود دارد. عالوه بر اين، يافته هاي مطالعه ی اول 
نشان داد که در ارتباط با تقسيم بندي جنسيتي مشاغل، زنان بيش از مردان تصورات قالبي ضمني دارند، 
اگرچه در مطالعه ی دوم چنين اثري مشاهده نشد. نتيجه گيري: تحليل يافته هاي مطالعه ی حاضر نشان 
داد که صرف مواجهه با جنسيت و شغل، به فعال  شدن تصورات قالبي جنسيتي خودکار در ارتباط با 
شغل مي انجامد، اگرچه رويارويي با يک نمونه ی غيرکليشه اي، در مقايسه با نمونه ی کليشه اي، پيش از 

ارزيابي تصورات قالبي ضمني، فعال سازي کمتر اين تصورات قالبي را در پي داشت.
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 Gender Stereotypical Beliefs: Implicit Stereotypes
 towards Occupations and the Effect of Exposure to

Counter-stereotypic Examples
Introduction: Gender stereotypes lead people to categorize occupations on a 
continuum of feminine and masculine jobs. This study examined the mediating 
effect of exposure to counter-stereotypic examples in decreasing implicit ste-
reotypical beliefs about gender role-typed jobs. Method: Two related studies, 
investigated the exposure to counter-stereotypic examples by means of writing 
a text and watching part of a movie. In the first study, 61 students of Univer-
sity of Tehran (32 female) and in the second study 57 students of University 
of Tehran (32 female) were voluntarily enrolled. The participants were implic-
itly exposed to stereotypic (control group) and counter-stereotypic (experiment 
group) examples. Implicit Association Test (IAT) program was used in order to 
measure the implicit stereotypes. Independent t-test was used to analyze the data. 
Results:Independent t-test revealed significant differences between implicit ste-
reotype scores of control and experimental groups in both studies. In addition, 
results from the first experiment showed that women had higher stereotypical 
beliefs about gender role-typed jobs. However, this result was not confirmed in 
the second study. Conclusion: The present investigation demonstrated that ex-
posure to gender-related stimuli and job can activate implicit stereotypes about 
gender role-typed jobs. However, exposure to counter-stereotypic examples in 
comparison to stereotypic example before the evaluation, led to a lesser extent 
activation of stereotypes.
Keywords: gender role-typed occupations, gender stereotypical beliefs, im-
plicit stereotypical beliefs, counter-stereotypic examples
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ضمنی فرد ثبت شده اند.
اگرچ��ه ش��کاف جنس��يتي در مش��اغل ي��ک واقعي��ت 
جهاني اس��ت، اما کش��ورهاي مختلف از اين نظر بسيار 
متفاوت اند. در گزارش گردهمايي اقتصادي جهاني سال 
2013، ايران از نظر شکاف جنسيتي  در ميان 136 کشور 
رتبه ي 130ام را به دس��ت آورد که اين رتبه شامل ميزان 
درآمد، س��طح مشارکت و دسترسی به مهارت های باالی 
ش��غلی می ش��د. هم چنين در گزارش مرکز آمار ايران در 
ارزياب��ي ويژگي ه��اي اجتماعي و اقتص��ادي خانواده ها، 
تبعي��ض جنس��يتي در زمينه ی ش��غل از س��ال 1967 تا 
2001 بهبود نشان نمی داد. به عالوه، نسبت زنان در گروه 
قانون گ��ذاري، مقامات عالي رتبه و مديران )به اس��تثناي 
مديري��ت مدارس دخترانه( کمت��ر از 0/6 درصد بوده و 
بيش��تر زنان ش��اغل )78 درصد( فق��ط در پنج حوزه ی 
شغلي کشاورزي، بافندگي، آموزش و در بخش بهداشت 
و م��ددکاري اجتماع��ي )که به نوع��ي ادامه ي نقش هاي 

سنتي آنها در خانواده است( جذب مي شوند)7(.
ب��راي اندازه گيري مي��زان پيش داوري اف��راد، روش هاي 
متعددي ب��ه کار رفته، ام��ا عامل اصل��ي متمايزکننده ی 
روش ه��اي مختل��ف از ه��م، توجه به بررس��ي نگرش 
هشيار يا ضمنی )ناهشيار( افراد است. تحقيقات بسياري 
که پي��ش از دو دهه ي اخير درص��دد اندازه گيري ميزان 
تص��ورات قالبی افراد بودن��د، نگرش هش��يار آنها را با 
روش های مستقيم يا غيرمستقيم بررسي کرده اند. يکی از 
روش هاي معمول اندازه گيري نگرش افراد به موضوعات 
مختلف، پرس��ش مستقيم و خودس��نجي  است. البته بايد 
در نظر داش��ت که اين روش ها در ش��رايطي مفيدند که 
فرد دليلي براي پنهان کردن نگرش واقعي خود نداش��ته  
و گذش��ته از آن بخوب��ي از زير و بم اي��ن نگرش خود 
آگاه باش��د. تا سال 1991 بيش��تر تحقيقات، نگرش هاي 
هش��يار افراد را مي س��نجيدند، اما بناجي در سال 1991 
به تأثير ناهش��يار )پردازش های ضمن��ی( افراد بر باورها 
و نگرش ه��ا توجه ک��رد. او معتقد بود که ناهش��يار افراد 

مقدمه
دانشمندان علوم اجتماعي بر اين باورند که تقسيم کار بين 
زنان و مردان يکي از اصلي ترين علل جايگاه فرودس��ت 
زن��ان در ط��ول تاري��خ بوده اس��ت. با وج��ود تغييرات 
فراوان��ي که در قرن گذش��ته در جايگاه زن��ان رخ داده ، 
شکاف جنسيتي بين مش��اغل هنوز يکي از واقعيت هاي 
مهم دنياي امروزي اس��ت )1(. از تداوم شکاف جنسيتي 
شغلي، تبيين هاي متعددي ارائه شده   که يکي از مهم ترين 
آنها تحقق تصورات قالبي جنس��يتي اس��ت)2( . تقسيم 
جنس��يتي مش��اغل، از طرفی علت شکل گيری تصورات 
قالبی جنس��يتی بوده و از طرف ديگ��ر با قرار گرفتن در 
يک چرخه، به وسيله ی همين تصورات قالبی تداوم يافته 
اس��ت )3 و 4(. تصورات قالبي جنس��يتي به نگرش هاي 
هش��يار محدود نمي ش��وند و اين نگرش ه��ا جايگاهي 
عميق ت��ر در ذهن ناهش��يار دارند که حت��ي مي توانند به 
صورت خودکار منجر به ش��کل دهي رفت��ار و باورهاي 
پيش داورانه و تبعيض آميز ش��وند. ن��وزک و بناجي)5(، 
در بررس��ي باورهاي ناهش��يار به نقش هاي جنسيتي در 
زمينه ي مش��اغل دريافتند ک��ه زنان بيش��تر در ارتباط با 
مشاغل کمکي )مثل دستيار، منشي( و مردان با نقش هاي 
هدايت کننده )مثل رئيس، کارگردان( ارزيابي مي ش��وند. 
هم چنين مردان با مس��ايل بيرون )کار، حرفه و تجارت( 
و زنان با مسايل داخلي خانه )خانگي، خانواده و شوهر( 
پيوند داده می ش��وند؛ حتي اگ��ر زن نيروي کار خارج از 

خانه نيز باشد.
در تحقيق��ی ديگر )3(، ارزياب��ی ضمنی1 تصورات قالبی 
گروهی از کودکان نش��ان داد که تصورات قالبی جنسيتی 
درباره ی ش��غل در هش��ت، نُه س��الگی به خوبی تثبيت 
ش��ده و در کارکردهای شناختی ناهشيار کودک نيز تأثير 
می گذارد. اين پژوهش می کوش��د به بررس��ی اين نکته 
بپردازد که آيا مداخالت اجتماعی همچون فراهم آوردن 
نمونه های زنان موفق در مش��اغل غيرکليشه ای می تواند 
بر نگرش های ضمنی افراد به کليشه های جايگاه زنان در 
تقسيم بندی ش��غلی تأثير بگذارد؛ نگرش های ضمنی ای 
Implicit assessment -1که بنا به ش��هادت تحقيقات )3(، از کودکی در حافظه ی 
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مي کنند، چه کس��اني در موقعيت حاضرند و هنجارهاي 
اجتماعي( تغيير مي کند )17(. مطالعات نش��ان داده اند که 
اوالً مداخله اي کوچک مي توان��د بر رفتاری که خودکار 
فرض مي شود، اثر بگذارد. دوم، مواجهه با اعضاي مورد 
عالق��ه از يک گ��روه بي ارزش و اعض��اي منفور از يک 
گروه ارزش��مند، ممکن اس��ت تصوير انتزاعي جديدی 
از گروه ه��اي هدف، بدون محوک��ردن تصاوير قبلي، به 
 وجود آورد. آزمايش هاي متعددي تغيير نگرش هشيار را 
تأييد کرده اند. داسگوپتا و عسگری )18( در آزمايش های 
خود نشان دادند که مواجهه با زناني که در موقعيت هاي 
رهبري قرار دارند، مي تواند موقتًا باورهاي قالبي جنسيتي 
خ��ودکار زنان را تضعي��ف کند. هم چنين اي��ن تأثيرات 
مي تواند با ميزان بسامد رويارويي با رهبران زن تغيير کند. 
نتايج نش��ان داده اند که اوالً وقت��ي زنان در موقعيت های 
اجتماعي در مواجهه با رهبران زن قرار مي گيرند، احتمال 
کمت��ري دارد ک��ه باورهاي قالب��ي خودکار خ��ود را به 
گروهش��ان ابراز کنن��د و دوم، تأثير بلندمدت محيط هاي 
اجتماعي )کالج هاي دخترانه در مقابل کالج هاي مختلط( 
بر تصورات قالبي جنس��يتي خودکار، به وس��يله ي ميزان 
مواجه��ه با رهبران زن )مثاًل کادر آموزش��ي زنانه( تعيين 
مي ش��ود. در مجموع، اين يافته ها ب��ر قدرت محيط هاي 
اجتماعی در ش��کل گيري عقايد ناهش��يار زنان در مورد 

گروه خودشان تأکيد مي کنند.
درب��اره ی آزمون نگرش ضمنی از س��ال 1998 تا کنون 
بيش از 400 مقاله منتشر شده و هم اکنون شواهد مهمی 
ب��رای اعتبار آن مطرح اس��ت. اين آزم��ون برای ارزيابی 
ق��درت تداعی تعداد زيادی از متغيرهای روان ش��ناختی 
مه��م مثل خود و ظرفيت آن، جنس��يت، باورهای مرتبط 
با س��المت، صفات ش��خصيتی گوناگون و ارزيابی ها و 
صف��ات گوناگون درون گروه��ی و برون گروهی کاربرد 
داش��ته اس��ت )19-21(. همچنين، اين آزم��ون در ايران 
برای بررس��ی عزت نفس ضمنی )22(، آمادگی تجربه ی 
شرم و گناه)23( و اثرپذيری اهداف شغلی زنان و مردان 
از تصورات قالبی جنسيت- رش��ته ی تحصيلی )24( به 

منجر ب��ه برخوردهاي خودکار آنها ب��ا وقايع، گروه ها و 
افراد مي ش��ود. در اين ديدگاه، تصورات قالبي محصول 
ش��ناخت نادرس��ت از تجارب گذشته اس��ت که باعث 
تخصي��ص صفاتي خاص به اعضاي يک گروه اجتماعي 
می ش��ود. به طور کلي، فرض اين اس��ت که ساختارهاي 
ضمني به صورت خودکار عمل مي کنند و ممکن اس��ت 
در دس��ترس تجارب هشيار نباش��ند. در مقابل، بازنمايي 
ذهني نگرش های جنسيتی آشکار، هشيارانه است و تأثير 
خود را از طريق تأمل و تفکر حساب شده مي گذارد)8(.
گرينوال��د و بناجی )9( براي بررس��ي تص��ورات قالبي 
ناهش��يار، يک روش اندازه گي��ري نگرش هاي ضمني به 
نام "آزمون تداعي ضمني"1 ابداع کردند. اين آزمون يک 
مقياس منعطف در ش��ناخت هاي اجتماعي ضمني مانند 
نگرش ها و تصورات قالبي است )10(. اين روش فرض 
مي کند که انجام دادن تکاليفي که افراد را موظف مي کند 
تا طبقات مرتبط با يکديگر را جور کند، آسان تر از انجام 
تکاليفي اس��ت که بايد طبق��ات نامرتبط را جور کند. در 
نتيجه، زماني که افراد براي نشان دادن واکنش به مفاهيم 
جفت ش��ده صرف مي کنند، مقياسي است براي سنجيدن 
ميزان قدرت مفاهيمي که از نظر معنايي با هم مرتبط اند. 
زمان هاي واکنش سريع تر به نشانه، بيانگر قدرت تداعي 
بيش��تر بين هدف و نش��انه اس��ت )11(. آزمون تداعي 
ضمن��ي، به دنب��ال اندازه گي��ري نگرش هاي ناهش��يار با 
اندازه گيري نهفته ي ارزيابي هاي خودکار اس��ت. از سال 
1998 تا 2006، حدود 530 مقاله با استفاده و يا درباره ی 
آزمون تداعي ضمني منتش��ر ش��ده و هم اکنون ش��واهد 
قابل قبولی براي اعتبار پيش بين اين آزمون مطرح اس��ت 
)12(. آزم��ون تداعي ضمني براي ارزيابي قدرت تداعي 
متغيرهاي روان ش��ناختي متعدد و مهمی مثل خودپنداره 
)13(، ارزش خ��ود )14(، جنس��يت )15( و گرايش های 

جنسيتی )16( کاربرد داشته  است.
در دو ده��ه ي اخي��ر، برخی تحقيقات نش��ان داده اند که 
نگرش ه��اي خودس��نجي و باورها به طور چش��مگيری 
ب��ا تغييرات ح��االت دروني اف��راد )اف��کار، انگيزه ها و 
Implicit Association Test(IAT) -1هيجانات( و تغييرات محيط اجتماعي )چه کساني سؤال 
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بودن��د، SD=2/13(22/4( بود. پي��ش از آغاز آزمايش، 
برای آزمودنی ها توضيح داده ش��د که اين مطالعه حدود 
30 دقيق��ه زمان می برد و پس از پايان آزمايش، درباره ي 
رون��د و اهداف، توضيح کاملی به ش��رکت کنندگان داده 

شد.
ابزار پژوهش

متن مداخله: دو متن داس��تانی نوش��ته ش��د که در يکی 
داس��تان زندگی يک روز زنی غيرکليشه ای )يک مهندس 
کارخانه( برای گروه آزمايش و در داستان ديگر، زندگی 
يک روز زنی کليش��ه ای )خانه دار( برای مواجهه ی گروه 
کنترل به تصوير کشيده شده  بود. هر دو متن تقريبًا شامل 

هزار کلمه با تعداد خطای اماليی برابر می شد.
آزم��ون نگ��رش خودكار: نگ��رش خودکار به وس��يله ی 
"آزمون تداعی ضمنی" )25( سنجيده شد. در اين تکليف، 
گروه های جنس��يتی به وسيله ی نُه اسم زن و نُه اسم مرد 
و گروه های ش��غلی با دو گروه "الف" )مشاغل کليشه ای 
زنانه( و "ب" )مش��اغل کليش��ه ای مردان��ه( نمايش داده 
شدند. اين مش��اغل  بعد از انجام يک مطالعه ی مقدماتی 
روی 93 دانشجو دسته بندی شدند. آزمون تداعي ضمني 
يک تکليف کامپيوتري است که سرعت نسبي افراد را در 
تداعي خودکار بين مفهوم هدف و نش��انه اندازه  می گيرد 
و می تواند به اين وسيله يک اندازه گيري محسوس براي 
شناخت اجتماعي فراهم آورد. شرکت کنندگان هم زمان 
يک س��ري لغات را روي صفح��ه ي کامپيوتر مي بينند و 
می بايست هر لغت را در سريع ترين زمان ممکن با فشار 
دادن کليد راست يا چپ در صفحه کليد طبقه بندي کنند.
آماده س��ازی اب��زار: ابتدا يک مطالعه ی مقدماتی انجام شد 
که در آن فهرس��تی از مش��اغل به 93 دانش��جو داده  و از 
آنها خواسته  شد که اين 45 شغل را در سه گروه مردانه، 
زنانه و مناسب زن و مرد طبقه بندی کنند. سپس با آزمون 
خ��ی دو، موادی که در دو طبقه ی مردانه و زنانه باالترين 
نمرات را داشتند، شناسايی شدند. در اين روش، نُه شغل 
زنانه )شامل پرستار و کتاب دار( و 19 شغل مردانه )شامل 
مدير، پروفسور و مکانيک( به دست آمد. از اين 19 شغل 
مردانه، نُه ش��غلی که بيشترين نمره را کسب کرده بودند، 

کار رفته است. اما تاکنون مطالعه ای که مستقيمًا اثرپذيری 
تصورات قالبی جنسيتی در مواجهه با نمونه های کليشه ای 
و غيرکليشه ای زنان را بسنجد و بررسی کند، انجام نشده 
است. باتوجه به رتبه ی ايران در زمينه ی شکاف جنسيتی 
مش��اغل در جهان و با توجه به اثرپذيری باورهای قالبی 
خ��ودکار، ج��ای مطالعاتی که تصورات قالبی جنس��يتی 
ناهش��يار و امکان اثرپذيری آن را در مواجهه با تغييرات 

اجتماعی بررسی کند، خالی به نظر می رسد.
در اين پژوهش تالش شد تا تأثير تغيير زمينه ی اجتماعی 
بر کاهش تصورات قالبی ضمنی بررس��ی شود. هم چنين 
به اين س��ؤال پاسخ داده ش��ود که "آيا مواجهه با فعاليت 
يک زن در ش��غلی مردانه، اگرچه در حد يک مواجهه ی 
ضمن��ی، می تواند تصورات قالبی ش��رکت کنندگان را در 
مورد مش��اغل وابسته به نقش جنسيتی برای زنان تعديل 
کند؟" ع��الوه بر هدف اوليه، دو هدف فرعی نيز در اين 
تحقيق دنبال ش��د: اول، در بيش��تر تحقيقات مرتبط با اثر 
نمونه های غيرکليش��ه ای، باورهای کل��ی آزمودنی ها در 
مورد زنان بررس��ی ش��ده، اما در اين تحقيق، با توجه به 
شکاف جنسيتی مشاغل ايران در رتبه بندی جهانی، تالش 
ش��د تا به طور خاص اثر مواجهه با کليشه های جنسيتی 
مش��اغل در تداعی های زنان سنجيده شود. عالوه بر اين، 
در پژوهش حاضر به جای استفاده از نمونه های واقعی و 
شناخته ش��ده ی زنان غيرکليش��ه ای، که در تحقيقات قبل 
در جه��ان به کار رفته بود، ب��رای اولين بار از نمونه های 
داستانی استفاده ش��د تا تأثيرات ديگر رسانه های جمعی 
بر تصورات قالبی جنس��يتی نيز سنجيده شود. تأييد اين 
فرض نشان می دهد که از طريق ساير رسانه های جمعی 
)کت��اب، مجله، روزنام��ه و...(، تعديل تص��ورات قالبی 
جنسيتی تسهيل و تسريع خواهد شد. هر دو هدف فرعی 

اين مطالعه از نوآوری های اين پژوهش است.
آزمايش اول

61 نفر از دانش��جويان دانش��کده ی روان شناسی و علوم 
تربيتی دانش��گاه تهران )32 دختر و 29 پس��ر( به روش 
نمونه گيری دردس��ترس انتخاب ش��دند. ميانگين س��نی 
ش��رکت کنندگان، که داوطلبانه وارد اين پژوهش ش��ده 



تازه های علوم شناختی، سال 18، شماره 1، 1395 ]79-88[
Advances  in Cognitive Science, Vol. 18, No. 1, 2016

تصوراتقالبيجنسیتی:نگرشهایضمنیبهمشاغلواثرمواجههبانمونههایغیرکلیشهای

83
83

شرکت کنندگان اجرا شد و بعد از پايان آزمايش و تشکر 
آزمودنی ها برای ش��رکت در پژوهش، در مورد آزمايش 

برای آنها توضيحاتی داده  شد.

يافته ها
آث��ار آزمون تداعی ضمنی با کم کردن ميانگين تأخير در 
طبقه بندی اسامی زنان+ گروه "الف" از مشاغل کليشه ای 
زنانه و اس��امی مردان+ گروه "ب " از مش��اغل )مشاغل 
کليش��ه ای مردانه، که جفت هماهن��گ با تصورات قالبی 
را تش��کيل می داد، از ميانگين تأخير در طبقه بندی اسامی 
زنان+ گروه "ب" از مشاغل و اسامی مردان+ گروه "الف" 
از مش��اغل، که جفت مغاير با تصورات قالبی را تشکيل 
می داد، به دس��ت آمد. نمرات مثبت، تداعی قوی تر گروه 
"الف" از مش��اغل را با زنانگی و گروه "ب "از مش��اغل 
را با مردانگی نش��ان می دهد. نتايج آزمون t مستقل براي 
مقايسه ی ميانگين زمان پاسخ به جفت کليشه اي و جفت 

غير کليشه اي در جدول 1 نشان داده شده  است.

در جايگاه مش��اغل مردانه قرار گرفتند. نُه اسم زنانه و نُه 
اس��م مردانه با فراوانی و واج های نسبتًا برابر در نرم افزار 

آزمون وارد شدند.

روش
پس از اينکه ش��رکت کنندگان به صورت تصادفی در دو 
گروه آزمايش و کنترل گروه بندی شدند، به آنها گفته شد 
که در يک آزمايش شناختی که از دو مرحله تشکيل شده ، 
ش��رکت می کنند. در مرحله ی اول بايد يک متن داستانی 
را بخوانند و خطاهای اماليی را در آن متن شناس��ايی و 
اصالح کنن��د و در مرحله ی دوم، ابتدا بايد فهرس��تی از 
مش��اغل را تحت عنوان گروهای "الف" و "ب" به خاطر 
بس��پارند و س��پس آنها را در يک آزم��ون کامپيوتری )يا 
همان آزمون تداعی ضمنی (طبقه بندی کنند. اين نحوه ی 
توضي��ح برای اين بود که اثرگذاری نقش غير کليش��ه ای 
يک زن بر باور شرکت کنندگان پنهان بماند و از اثر افکار 
هش��يار بر باورهای ناهش��يار جلوگيری ش��ود. آزمايش 
در آزمايش��گاه روان شناس��ی و به صورت انفرادی برای 

جدول 1- مقايسه ی ميانگين هاي زمان پاسخ به جفت اسم و مشاغل هم خوان و ناهم خوان

TPانحراف استانداردميانگين

ms325/98 ms 1099/16جفت اسم و شغل هم خوان با تصورات قالبي

ms374/62 ms15/080/00 1594/16جفت اسم و شغل ناهم خوان با تصورات قالبي

هرچند شرکت کنندگان از تقسيم مشاغل بر اساس نقش 
جنسيتی اطالعی نداشتند و آزمايش به عنوان طرحی که 
زمان واکنش حافظه را می سنجد به آنها معرفی شده  بود، 
اما نتايج نش��ان داد که ميانگي��ن زمان واکنش برای جفت 
س��ازگار با تص��ورات قالبی به صورت معن��اداری کمتر 
 t از جفت ناس��ازگار با تصورات قالبی اس��ت و آزمون
گروه های مس��تقل بين اي��ن دو مرحله طبقه بندي تفاوت 
معناداري نش��ان می دهد. تحليل های بعدی نش��ان دادند 
که ش��رکت کنندگان زن نس��بت به ش��رکت کنندگان مرد 
به صورت معناداری اثر تداعی ضمنی باالتری را نش��ان  
می دهند و بنابراين نس��بت به مش��اغل، تصورات قالبی 

.)t= 2/07 ،p= 0/04( بيشتری دارند
در مرحله ی بعد، ميانگي��ن نمره ی ضمني، يعني تفاضل 
بين زمان هاي پاسخ براي جفت هاي هم خوان و ناهم خوان 
 t دو گروه آزمايش و کنترل مقايس��ه شدند. نتايج آزمون

در جدول 2 مشاهده می شود.
يافته ها نش��ان دادند که تفاوت گروه آزمايش و کنترل در 
اثر آزم��ون تداعی ضمنی با 95 درص��د اطمينان معنادار 
است )0/04 انداره ی اثر بر حسب دی کوهن برابر است 

با 0/51(.
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ضحی سعيدی و همکاران 

آزمايش دوم
در اي��ن آزماي��ش، 57 دانش��جو )32 دختر، 24 پس��ر و 
يک نفر که جنس��يتش را ذکر نکرده بود( از دانش��کده ی 
روان شناس��ی و علوم تربيتی دانش��گاه تهران با ميانگين 
س��نی 21/18 و انح��راف اس��تاندارد 1/93 ب��ه صورت 
داوطلبانه ش��رکت کردند. پيش از آغ��از آزمايش، برای 
آزمودنی ه��ا اعالم  ش��د که اين مطالعه ح��دود 30 دقيقه 
زم��ان می برد. پ��س از پايان آزمايش، درب��اره ی روند و 

اهداف آن توضيحات کاملی به آنها داده شد.
ابزار پژوهش

نمونه های غيركليش��ه ای: پنج دقيقه از يک فيلم سينمايی 
کمدی-درام به نام "زن اشتباهی" انتخاب شد. در اين فيلم، 
هنرپيشه ی زن، نقش مدير يک کمپانی ساختمان سازی را 
بازی می کرد. اين فيلم براس��اس دو معيار انتخاب ش��ده 
 بود؛ اول، نشان دادن يک زن در يک شغل مردانه و دوم، 

به تصوير کشيدن او در شغلش.
آزمون تداعی ضمنی: مش��ابه آزمونی بود که در آزمايش 

قبل توضيح داده  شد.

روش
آزمودنی ه��ا به صورت تصادفی ب��ه دو گروه آزمايش و 
کنترل تقس��يم شدند. پيش از شروع آزمايش، توضيحاتی 
مشابه آنچه در قسمت قبل گفته شد، به آزمودنی ها ارائه 
ش��د. ابتدا از آنها خواسته  ش��د فهرست مشاغل را حفظ 
کنند. سپس قسمتی از فيلم، که در آن هنرپيشه در شرکت 
ساختمان س��ازی کار می کرد، برای گروه آزمايش نش��ان 
داده ش��د. گروه کنترل قس��متی از فيلم را ديد که در آن 
هنرپيش��ه مش��غول انجام کارهای خانه ب��ود. پس از اين 
مرحله، تمامی آزمودنی ها آزمون تداعی ضمنی را تکميل 

کردند.

يافته ها
داده ها مطابق روند قسمت قبل، آماده شد. نتايج مقايسه ی 
ميانگين زمان پاسخ گويي به جفت اسم و شغل هم خوان 

و ناهم خوان در جدول 3 آمده است.

جدول 2- مقايسه ی ميانگين نمره ی ضمني دو گروه آزمايش و كنترل

TPانحراف استانداردميانگين

ms256/90 ms 565/60نمره ی ضمني گروه آزمايش

ms236/06 ms2/070/04 432/78نمره ضمني گروه كنترل

جدول 3- مقايسه ی ميانگين هاي زمان پاسخ به جفت اسم و مشاغل  هم خوان و ناهم خوان

TPانحراف استانداردميانگين

ms322/31 ms 1219/09جفت اسم و شغل هم خوان با تصورات قالبي

ms329/60 ms11/070/00 1608/49جفت اسم و شغل ناهم خوان با تصورات قالبي

در اي��ن مطالعه ني��ز ميانگين زمان واکن��ش برای جفت 
انح��راف  و   1219/09 )ميانگي��ن=  س��ازگار  کلم��ات 
استاندارد= 322/31( کمتر از ميانگين زمان واکنش برای 
جفت کلمات ناس��ازگار )ميانگين= 1608/49 و انحراف 
اس��تاندارد=329/60( ب��ود و بين آنها تف��اوت معناداری 
مشاهده ش��د. برخ��الف يافته های آزماي��ش اول، در اين 
آزماي��ش بين نمرات زن��ان و مردان تفاوتی ديده نش��د 

.)t= 0/14 ،p= 0/89(
در مرحل��ه ی بعد، نمره ی ضمني گروه آزمايش و کنترل 
مقايسه شد که نتايج آن در جدول 4 قابل مشاهده است.
بررس��ی داده ه��ای گروه های مختلف نش��ان داد که بين 
گروه های آزمايش و کنترل تفاوت معناداری وجود دارد 

)دي  کوهن: 0/05(.
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مرکز توجه فرد، چيدم��ان محرک ها و زمينه ی اجتماعي 
مي توانن��د بر تصورات قالبي ضمني تأثير بگذارند. عالوه 
بر اين، س��اير خصوصيات افراد گروه مقابل، که در حال 
حاضر در ارتباط با فرد هس��تند، ني��ز مي تواند بر نوع و 
ميزان فعال ش��دن تص��ورات قالبي ضمن��ي مرتبط با آن 

گروه اثر بگذارند.
مطالعه ی ساختار قابليت دسترسي نشان داده  که ساختاري 
که ب��ه صورت موق��ت در يک موقعيت ارائه مي ش��ود، 
مي توان��د نگرش و ب��اور اف��راد را در موقعيت بعدي و 
بدون هش��ياري آنها ش��کل دهد )27(. به عبارت ديگر، 
مواجهه با صفات ي��ا رفتارهای گروه مورد نظر می تواند 
ب��ر نگرش های ضمنی و بنابراين رفتارهای بعدی فرد در 
آن موقعيت تأثير بگذارد. ساختار اطالعات جديد ممکن 
اس��ت بر پاسخ هاي نگرش خودکار، مادام که دردسترس 
می مانن��د، اثر بگذارد و در اي��ن خصوص طبيعتًا حضور 
الگوه��ای کليش��ه ای در قالب آنچه در رس��انه های يک 
جامعه حض��ور پيدا می کنند، در ت��داوم تصورات قالبی 

بی تاثير نخواهند بود.
يافته ه��ای اي��ن پژوهش نش��ان داد که ه��ر دو موقعيت 
مواجهه با رس��انه )مش��اهده ی فيلم و مطالعه ی داستان( 
با به تصوير کش��يدن شرح فعاليت های روزانه ی يک زن 
مهن��دس در مقابل يک زن خانه دار می تواند بر تصورات 
قالب��ی جنس��يتی در مورد مش��اغل زنانه تأثي��ر بگذارد. 
اثرپذي��ری تصورات جنس��يتی ضمن��ی از موقعيت های 
غيرکليشه ای آش��کار اجتماعی، حاکی از انعطاف پذيری 
اين تصورات قالبی اس��ت. نتايج اين مطالعه با مطالعات 
قبلی که انعطاف پذي��ری تصورات قالبی خودکار را با به 
ياد آوردن نمونه های غيرکليش��ه ای متف��اوت )31-28( 

نشان داده ، هم خوان است.
مطاب��ق با گ��زارش گردهمايی اقتص��ادی جهانی )6( در 

بحث و نتيجه گيري
بر اس��اس يافته ها، صرف مواجهه با جنس��يت و ش��غل، 
تص��ورات قالب��ي جنس��يتي را در ارتباط با ش��غل فعال 
می کند که اين اثر خود را در آزمون نگرش ضمني نسبت 
به اين موضوع نش��ان  داد. شايان ذکر است که در هر دو 
مطالعه، رويارويي با يک نمونه ی غيرکليشه اي در مقايسه 
با نمونه ی کليش��ه اي، کمتر به فعال سازي تصورات قالبي 
انجاميد. همچنين در ه��ر دو مطالعه، برای ارزيابی تغيير 
تصورات قالبی ضمنی در دو موقعيت متفاوت )مطالعه ی 
متن داستاني و مشاهده ی فيلم سينمايي(، شرکت کنندگان 
با يک زن در شغل کليشه ای و غيرکليشه ای مواجه شدند 
و اين مواجهه توانس��ت منجر به کاه��ش معنادار تداعی 

خودکار زن با مشاغل زنانه شود.
مطابق با نتايج اين مطالعه، نمونه های کليشه ای تصورات 
قالبی بيشتری را فعال کردند. از آنجا که نمونه ی کليشه ای 
با تصورات قالبی ضمنی جنس��يتی افراد هم خوان است، 
مواجه��ه ب��ا نمونه های غيرکليش��ه ای ناهم خ��وان کمتر 
منج��ر به فعال س��ازی تصورات قالبی می ش��ود، که اين 
امر نش��ان دهنده ی وج��ود يک تداعی ذهن��ی قوی بين 
جنسيت و انواع مشاغل در نمونه ی مطالعه حاضر است. 
در مجموع، اين مطالعه، ش��واهد جدي��دی برای وجود 
تصورات قالبی جنسيتی در ارتباط با مشاغل در نمونه اي 
از دانشجويان ايرانی )دی کوهن برای هر دو مطالعه برابر 

با 1/26( ارائه داد.
اگرچه در آغاز مطالعات در اين خصوص فرض مي ش��د 
که نگرش هاي ضمني نسبتًا پايدارند، اما مطالعات بعدي 
نش��ان دادند که تصورات قالبی ضمنی می توانند با تغيير 
زمينه ی اجتماعی اصالح ش��وند. بلي��ر )26( در مروري 
بر ش��واهد انعطاف پذيري تصورات قالبي ناهشيار، نتيجه 
گرفت که انگيزش هاي خ��ود و انگيزش هاي اجتماعي، 

جدول 4- مقايسه ی ميانگين نمره ی ضمني دو گروه آزمايش و كنترل

TPانحراف استانداردميانگين

ms219/79 ms 336/95نمره ی ضمني گروه آزمايش

ms323/22 ms2/180/04 488/79نمره ی ضمني گروه كنترل
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مورد نقش های جنسيتی، امکان تحليل ارتباط نگرش های 
آشکار و ضمنی و ميزان اثرپذيری نگرش های آشکار در 
صورت مواجهه با نمونه های غيرکليشه ای وجود نداشت 
که پيش��نهاد می ش��ود در مطالعات بعدی ب��ه اين امر نيز 
پرداخته ش��ود. عالوه بر اين، پيش��نهاد می شود مطالعات 
آت��ی به س��نجش س��اير ويژگی های جمعيت ش��ناختی 
)تحصيالت و ش��غل والدين، تحصيالت و ش��غل فرد و 
...( و بررسی نقش احتمالی آنها در نگرش های جنسيتی 

ضمنی بپردازند.
مطالعات��ي که به بررس��ي ارتباط نگرش هاي آش��کار و 
هش��يار و تأثي��ر متمايز محرک ه��اي اجتماع��ي بر اين 
نگرش ها خصوصًا در جامعه ايران بپردازند، نقش مهمي 
در روش��ن تر ش��دن نحوه ی تعامل نگرش هاي هشيار و 
ناهش��يار خواهند داشت. شايان ذکر است که اين مطالعه 
فقط اثر مواجهه ی کوتاه مدت با نمونه هاي غير کليش��ه اي 
را بررس��ی ک��رد. مطالعاتي که به بررس��ي اثر مواجهه ی 
مکرر و دراز مدت با نمونه هاي غيرکليش��ه اي جنس��يتي 
بپردازند، مي توانند احتمال اصالح پايدار تصورات قالبي 
را بيازمايند. عالوه بر اين، بررسي تصورات قالبي ضمني 
اف��رادي که در زندگي روزمره خود نقش هاي جنس��يتي 
يا غيرجنس��يتي اتخاذ کرده اند، مي تواند در تبيين دقيق تر 

نقش تجربه در نگرش هاي ضمني مؤثر باشد.

خصوص ش��کاف جنسيتی و گزارش مرکز آمار ايران در 
مورد تبعيض جنس��يتی ش��غلی، توزيع مشاغل بين زنان 
و مردان در ايران با بيش��تر کش��ورها تفاوت دارد که اين 
می تواند ريش��ه در زمين��ه ی فرهنگی و تربيت��ی ايرانيان 
داش��ته باش��د؛ به طوری که در تصورات قالبی جنسيتی، 
زنان بيش��تر در قالب مش��اغل خاص )هم چ��ون معلم، 
منش��ی، پرس��تار، خياط و...( به ذه��ن می آيند و تداعی 
خودکار يک جنس��يت با يک سری مشاغل دور از انتظار 
نيست. اين مس��أله می تواند مانع بروز و پرورش يکسان 
توانمندی ه��ای دو جنس ش��ود که اين ب��ه نوبه ی خود 

آسيب زاست.
با توجه به نتايج اين پژوهش و پژوهش هايی از اين دست 
و ب��ا در نظر گرفتن ويژگ��ی انعطاف پذيری نگرش های 
خودکار، به نظر می رسد فراوانی نشانه هايی غيرکليشه ای 
در اي��ن خصوص بتواند در تعدي��ل اين تصورات قالبی 
و فرهنگ س��ازی نقش بس��زايی ايفا کند. عالوه بر اين، 
مطالع��ه ی حاضر توجه ما را به نقش رس��انه هاي جمعي 
جل��ب مي کند. اگر مواجهه ی مح��دود با يک متن کوتاه 
ي��ا مش��اهده ی دقايقي چند از يک فيل��م بتواند در تغيير 
نگرش ه��اي ضمني اف��راد مؤثر باش��د، تصويرس��ازي 
اجتماعي زن در انبوه برنامه ه��اي تلويزيوني، کتاب هاي 
درسي و غيردرسي و روزنامه ها مسلمًا نقش بسيار مهمي 
در ش��کل دهي يا تغيير تصورات قالب��ي ضمني خواهند 
داشت. به نظر می رس��د که تعادل بازنمايی های جنسيتی 
و ش��غلی در رس��انه ها می تواند در اص��الح تبعيض ها و 
تصورات قالبی جنس��يتی در مورد مشاغل نقش بسزايی 

داشته باشد.
از جمله محدوديت ه��ای اين مطالعه، روش نمونه گيری 
دردس��ترس اس��ت که اگر چه کوشيده ش��د با واگذاری 
تصادفی افراد به گروه ها، اين محدوديت تعديل شود، اما 
همچنان می تواند تعميم پذيری يافته ها را دشوار سازد. به 
عالوه، رشته ی تحصيلی شرکت کنندگان )روان شناسی و 
علوم تربيتی( و حضور بيشتر زنان از مردان در پژوهش، 
يکی ديگر از محدوديت ه��ای اين مطالعه بود. هم چنين 
به دليل عدم سنجش مؤلفه های نگرش های آشکار افراد در 
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