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Abstract
Introduction: Adolescents are one of the most important and influential people in society and
research on their psychological issues is important.
Aim: The aim of this study was to investigate the relationship between femininity-masculinity
tendency with antisocial, histrionic and paranoia personality disorders in adolescents girl.
Method: The method of this research is correlational. The study population included girl high
school students in Kamyaran in the academic year of 2018-2019, 302 of them were selected as
the research sample and answered the Michel Googlen Scales (1996) and the Millon-III scale
(1977). Data analysis was performed using spss software version 23 and Pearson correlation and
regression statistical methods.
Results: The finding showed that there was a correlation between feminity and histrionic
personality disorder with 0.26 (P<0.05) and paranoia personality disorder with 0.20 (P<0.05).
Also, the tendency to feminity predicts antisocial, histrionic and paranoia personality disorders in
a positive and meaningful way (F<3.965, P<0.05). According to the finding, there was a
correlation between tendency to masculinity and social personality disorder with 0.22 (P<0.05)
and histrionic personality disorder 0.19 (P<0.01). Also, the tendency to masculinity predicts
antisocial, histrionic and paranoia personality disorders in a positive and meaningful way
(F<3.910, P<0.05).
Conclusion: According to the results of this study, it can be concluded that the tendency to
femininity-masculinity predicts personality disorders in adolescent. Therefore, it is one of the
important psychological factors in the field of personality disorders.
Keywords: Femininity, Masculinity, Personality disorders

How to cite this article: Salahian A, Saedi S, Gharibi H, Salahian N. Investigate the relationship between femininity-masculinity tendency with
antisocial, histrionic and paranoia personality disorders in adolescents girl. Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry. 2021; 8 (2): 14-23 .
URL: http://shenakht.muk.ac.ir/article-1-1113-en.pdf

Copyright © 2018 the Author (s). Published by Kurdistan University of Medical Sciences. This is an open access article distributed under the
terms of the Creative Commons Attribution-Non Commercial License 4.0 (CCBY-NC), where it is permissible to download, share, remix,
transform, and buildup the work provided it is properly cited. The work cannot be used commercially without permission from the journal.

مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت
سال هشتم ،شماره 1044 ،2
صفحات10- 22 :

بررسی رابطه گرایش به زنانگی -مردانگی با اختالالت شخصیت ضداجتماعی،
نمایشی و پارانویا در نوجوانان دختر
افشین صالحیان ،1سمیه ساعدی ،2حسن غریبی ،1نوشین صالحیان

2

.1استادیار ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
 .2کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی ،گروه روانشناسی ،دانشگاه پیام نور ،تهران ،ایران.
مولف مسئول :افشین صالحیان

ایمیلsalahian2020@gmail.com :
تاریخ دریافت مقاله1211/11/40 :

تاریخ پذیرش مقاله1044/41/21 :

چکیده
مقدمه :نوجوانان از مهمترین و تأثیرگذارترین اقشار جامعه محسوب میشوند و پژوهش درباره مسائل روانشناختی آنان حائز اهمیت
است.
هدف :مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه گرایش به زنانگی-مردانگی با اختالالت شخصیت ضداجتماعی ،نمایش و پارانویا در
نوجوانان دختر انجام گرفت.
روش :پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود .جامعه پژوهش شامل دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان کامیاران در سال
تحصیلی  1219-19بود که از بین آنها  242نفر به روش نمونهگیری خوشهای انتخاب شدند و به پرسشنامههای گرایش به زنانگی-
مردانگی میشل گوگلن ( )1111و مقیاس میلون  )1199( 2پاسخ دادند .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار  spssنسخه  22و
روشهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون انجام شد.
یافتهها :یافتهها نشان داد که بین گرایش به زنانگی و اختالل شخصیت نمایشی با  )P>4/40( 4/21و اختالل شخصیت پارانویا با 4/24
( )P>4/40همبستگی وجود داشت .همچنین گرایش به زنانگی؛ اختالالت شخصیت ضداجتماعی ،نمایشی و پارانویا را به صورت مثبت
و معنادار پیشبینی میکند ( .)F> 2/110 ،P>4/40طبق یافتهها بین گرایش به مردانگی و اختالل شخصیت ضداجتماعی با 4/22
( )P>4/40و با اختالل شخصیت نمایشی با  )P>4/41( 4/11همبستگی وجود داشت .همچنین گرایش به مردانگی؛ اختالالت شخصیت
ضداجتماعی ،نمایشی و پارانویا را به صورت مثبت و معناداری پیشبینی میکند (.)F> 2/114 ،P>4/40
نتیجهگیری :با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که گرایش به زنانگی-مردانگی میتواند پیشبینی کننده
اختالالت شخصیت در نوجوانان باشد؛ بنابراین یکی از عوامل روانشناختی مهم در زمینه اختالالت شخصیت محسوب میشود.
کلیدواژهها :زنانگی ،مردانگی ،اختالالت شخصیت

تمامی حقوق نشر برای دانشگاه علوم پزشکی کردستان محفوظ است.
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مقدمه

دارند .اختالالت شخصیت مجموعهای از اختالالت را

هر فرد اعم از زن یا مرد صرفنظر از فشارها و نیازها

شامل میشود که ویژگی عمده آنها وجود ویژگیهای

میتواند زنانه یا مردانه عمل کند .همچنین وجود سطح

شخصیتی انعطافناپذیر و ناتوانی مبتالیان به این

باالیی از صفات هر دو جنس ،انطباقیترین و

اختالالت در سازگاری با ویژگیهای فرهنگی جامعهای

سازگارانهترین ویژگی جنسیتی را به وجود میآورد

که در آن زندگی میکنند است (ثریا ،کمالزاده ،نیری،

(یارنل ،استافورد ،نیل ،ریلی ،نوکس و ماالرکی.)2410 ،1

بیات ،علوی و شریعت .)1211 ،آسیبهای روانی حاد

جنسیت برچسبی اجتماعی است که بیانگر خصیصههای

مانند اختالالت شخصیت بر شرایط زندگی افراد تأثیر

روانی و اجتماعی یک جنس است (دهکردی ،اصغر نژاد

گذاشته و کیفیت زندگی افراد را تحت تأثیر قرار میدهد

و زارع .)1211 ،وقتی کودکان معنا و تصویری از خود

(بوردون ،بلبکی ،باولیو ،گای ،بلویل و مارچان2411 ،9؛

2

روگرس .)2411 ،9در سطح جهانی اختالالت شخصیت

میسازند که دربردارنده مفاهیم مردانگی 2و زنانگی

است ،هویت جنسیتی 0آنها شکل میگیرد و جنسیت به

 %1/1از جمعیت عمومی را تحت تأثیر قرار میدهد

بخشی از خودپنداره آنها تبدیل میشود (فرزادی ،مرادی

(استیل ،تونسند و گرینیر .)2411 ،1اختالل شخصیت

و بهروزی .)1219 ،گرایش جنسیتی 0یکی از عوامل

ضداجتماعی 14با رفتار و اعمال ضداجتماعی و ناتوانی در

روانشناختی است که تأثیر قابل توجهی در جهتگیری و

انطباق با موازین اجتماعی در نوجوانان و جوانان مشخص

شخصیت افراد دارد .گرایش جنسیتی سازهای اجتماعی و

میشود .بیماران دچار اختالل شخصیت ضد اجتماعی

فرهنگی است که در فرآیند اجتماعی شدن به صورت

اغلب ظاهری طبیعی و حتی گرم و دوست داشتنی دارند.

فعاالنه کسب میشود .گستره پیوستهای است که در یک

دروغگویی ،فرار از مدرسه ،فرار از خانه ،دزدی ،دعوا،

سوی آن تمایل اختصاصی به جنس مخالف و در سوی

سوء مصرف مواد و اعمال غیرقانونی ،تجاربی است که

دیگر تمایل اختصاصی به جنس موافق وجود دارد (شاهد،

اینگونه بیماران نوعاً از ابتدای کودکیشان داشتهاند .در

 .)1210اکثر مردم به طریقی نسبتاً قابل پیشبینی و منحصر

محتوای ذهنی بیمار هیچگونه هذیان یا عالمت دیگری از

به فرد در مقابل پدیدهها واکنش نشان میدهند؛ ولی در

تفکر غیرمنطقی دیده نمیشود .بیمارانی که این اختالل

عین حال نوعی انعطافپذیری سازگارانه و مخصوص،

شخصیتی را تجربه میکنند ،الگوهای نابهنجار فکری،

هم دارند .این یادگیری و انطباق چیزی است که افراد

احساسی و رفتاری دارند .این افراد به لحاظ ذهنی یا

مبتال به اختالل شخصیت غالباً از عهده آن برنمیآیند

عملکردی دچار نقص میشوند .افراد داری اختالل

(کومر .)2412 ،1این گونه افراد را به سختی میتوان

شخصیت ضداجتماعی تقریباً در همه جنبههای زندگی به

روانپریش دانست؛ زیرا آنها تسلط خوبی بر واقعیت

حقوق دیگران احترام نمیگذارد و آنها را نقض میکند،

1

& - Yarnell LM, Stafford RE, Neff KD, Reilly ED, Knox MC,
Mullarkey M
2
- Femininity
3
- Masculinity
4
- Gender Identity
5
- Sexual Orientation
6
- Comer RJ

تقریباً در همه امور بیمسئولیت است و این موضوع را با
7

- Bourdon DE, El-Baalbaki G, Beaulieu-Prevost D, Guay S,
Belleville G, Marchand A
8
- Rogers RT
9
- Steele KR, Townsend ML, Grenyer BFS
10
- Antisocial Personality Disorder
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 19بررسی رابطه گرایش به زنانگی  -مردانگی با اختالالت شخصیت ضداجتماعی ،نمایشی و پارانویا در نوجوانان دختر

تکرار قانون شکنیها در محل کار یا رعایت نکردن

به پارانویا این عقیده را دارند که دیگران قصد آسیب به

مسئولیتهای مالی نشان میدهند (داستان و سماواتی،

آنها را دارند .این ممکن است ناشی از فشارهای انتخابی

.)1212

برای استنباط و جلوگیری از تهدیدهای اجتماعی ،به ویژه

یکی دیگر از انواع اختالالت شخصیت اختالل شخصیت

در شرایط مبهم یا متغییر باشد (ارین ،ادنبرگ ،کریستف،

نمایشی 1است .این نوع اختالل به لحاظ شیوع و جمعیت

ژانه ،استفان و فیلیپ .)2424 ،2در این راستا کارسدو،

مبتال به آن بیشتر در جوانان رواج دارد .در این اختالل

فرناندز -روسو ،فرناندز -فرتز و لوئیزمارتینز -الوارز

0

جلب توجه ،خودنمایی ،به چشم آمدن و بروز رفتار

( )2424و همچنین ماتدین ،نوراکابر و ابراهیم)2419( 0

نمایشی مبنای شکلگیری بیماری را تشکیل میدهد

در پژوهشهای جداگانهای به بررسی رابطه رضایت از

(قدسی و شهرکردی .)1212 ،این بیماران خود را همتای

جنسیت با آشفتگیهای روانی و هیجانی پرداختند و بیان

برترین ستارههای سینما میدانند و همواره ستاره متظاهر

کردند که رضایت جنسیتی توسط آشفتگیهای روانی و

مجلس بوده و با دلربایی ،جذابیتهای ظاهری و اغواگری

هیجانی قابل پیشبینی میباشد .زمانی ،رجائیان و محمدی

و عشوهگری میکوشند در کانون توجه باشند .افراد مبتال

( )1211نیز در پژوهشی به بررسی رابطه دیسفوزیای

به اختالل شخصیت نمایشی تحریکپذیر و هیجانیاند و

جنسیتی و عوامل شخصیتی ،روانی و اجتماعی موثر بر آن

رفتاری پررنگ و لعاب ،نمایشی و برونگرایانه دارند؛ اما

در بین مبتالیان به اختالل هویت جنسی در انتظار تغییر

علیرغم رفتار متظاهرانه و پر زرق و برقی که دارند،

جنسیت پرداختند که نتایج نشان داد که عوامل شخصیتی

اغلب نمیتوانند دلبستگی عمیقی را به مدت طوالنی

و روانی اختالل هویت جنسی را پیشبینی مینمایند.

حفظ کنند (سادوک ،سادوک و رویز.)2410 ،2

الورا )2410( 1در پژوهشی به رابطه بین خلقوخو،

اختالل شخصیت پارانویا یکی دیگر از اختالالت

شخصیت و گرایش جنسیتی پرداخت ،نتایج تحقیق

شخصیتی است .عالئم بارز این اختالل شخصیت

حاکی از آن بود که خلق وخو و شخصیت با گرایش

عبارتاند از سوءظن غیرواقعی و مداوم نسبت به مردم،

جنسیتی رابطه معنادار دارد .نتایج پژوهش تاتوم)2412( 9

حساسیت زیاد و محدود بودن عواطف .این افراد در برابر

حاکی از این بود که زنان دارای گرایش به مردانگی

هر نوع خطر احتمالی حالت دفاعی به خود میگیرند.

افسردگی ،اضطراب و اختالل در کارکرد اجتماعی

مشخصههای اعتماد به نفس افراطی ،حساسیت غیرعادی

کمتری دارند و سالمت روانی و سازگاری زناشویی

نسبت به طرد شدن ،ستیزهجویی و پرخاشگری برای این

بهتری نسبت به زنان دیگر دارند .همچنین بارنارد و

افراد مبتال ذکر شدهاند .در حالت غیر بالینی موارد قابل-

کاری )2412( 9در مطالعهای بیان کردند که گرایش به

توجهی نظیر برونفکنی ،سوءظن ،منفی نگری ،خود-
محوری و ترس از دستدادن خودمختاری را در بر می-
گیرد (مصاحبی ،جوادیان و گلپرور .)1212 ،افراد مبتال
- Histrionic Personality Disorder
- Sadock B, Sadock V, Ruiz P

1
2

- Erin J, Uddenberg S, Christoph D, Jane R, Stephanie M, Philip R

3

4

- Carcedo R, Fernandez-Rouco N, Fernandez-Fuertes N,
Martinez-Alvarez L
5
- Mat Din H, Nor Akahbar S, Ibrahim R
6
- Laura D
7
- Tatum KJ
8
- Barnard LK, Curry JF
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مردانگی با رفتارهای ضداجتماعی رابطه مستقیم دارد .با

شد .برای تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای آماری

توجه به نقش گرایش به زنانگی_ مردانگی افراد در

همبستگی پیرسون و رگرسیون و نیز نرمافزار SPSS

کارکردهای اجتماعی و زندگی فردی و خانوادگی آنان

نسخه  22استفاده شد.

و اهمیت بررسی تأثیراتی که این نوع گرایشها بر
شخصیت و روابط افراد میگذارد و نیز اهمیت پژوهش

ابزار

درباره مسائل نوجوانان که از اقشار آسیبپذیر و

ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش برای جمعآوری

تأثیرگذار جامعه هستند ،پژوهش در این باره دارای

دادهها در ادامه به تفصیل آمده است.

اهمیت است .با توجه به اهمیت این موضوع ،پژوهش

مقیاس زنانگی-مردانگی :1پرسشنامه گرایش به زنانگی-
2

حاضر با هدف بررسی رابطه گرایش به زنانگی_

مردانگی توسط میشل گوگلن در  1111ارائه شده است.

مردانگی با اختالالت شخصیت ضداجتماعی ،نمایشی و

از  04گویه ساخته شده است .در این پرسشنامه از سؤال 1

پارانویا در نوجوانان دختر انجام شد.

تا  00برای هر دو جنس و از سؤال  01تا  04سؤاالت به
تفکیک جنسیت ارائه میشود .در این مقیاس اگر درجه

روش

مردانگی بین  20تا  04باشد ،شخص حساسیت و ظرافت

این پژوهش با توجه به هدفهای موجود از نوع

زنان را میتواند داشته باشد .اگر درجه مردانگی باالتر از

همبستگی بود .جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه

 04باشد شخصیت مردانه در فرد وجود دارد .اگر درجه

دانشآموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان کامیاران بود.

مردانگی کمتر از  20باشد ،فرد در جسم مردانه خود روح

دانشآموزان در حال تحصیل در این مقطع در سال

زنانه دارد .برای زنان اگر درجه زنانگی بین  20و 04

تحصیلی  1219-19شامل  1004نفر بودند که تعداد 242

باشد ،ویژگیهای شما با جسم شما مطابقت دارد .اگر

نفر به روش خوشهای برای نمونهی پژوهش انتخاب

درجه زنانگی باالتر از  04باشد ،فرد گرایش به زنانگی

شدند .معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از :تحصیل

دارد .اگر درجه زنانگی آشکارا کمتر از  20باشد ،فرد

در مقطع متوسطه ،جنسیت مؤنث و تمایل به شرکت در

دارای خلقوخوی مردانه است .آلفای کرونباخ برای کل

پژوهش بود .معیار خروج از مطالعه هم شامل افرادی بود

مقیاس  4/90ذکر شده است (گنجی.)1212 ،

که تمایل به شرکت در مطالعه را نداشتند .به منظور

مقیاس میلون  :33برای بررسی اختالالت شخصیتی در این

گردآوری دادهها پس از انتخاب مدارس و هماهنگی با

این پژوهش از مقیاس میلون  2استفاده شد .این پرسشنامه

مسئوالن مربوطه و معلمان و همچنین کسب رضایت از

برای اولین بار توسط میلون 0در  1199تدوین شد .این

شرکتکنندگان در پژوهش ،پرسشنامهها روی دانش-

مقیاس دومین پرسشنامه پر اهمیت پس از آزمون بالینی

آموزان اجرا شد .همچنین در مورد مسائل اخالقی

شخصیت است .این مقیاس از  190گویه ساخته شده است

پژوهش به شرکتکنندگان در پژوهش درباره محرمانه
بودن اطالعات و گمنامی در تکمیل ابزارها اطمینان داده
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و دارای  29مقیاس جداگانه است .این آزمون براساس

و برای مقیاسهای بالینی  4/11گزارش شده است

شاخصهای تغییر دهنده ،الگوهای بالینی شخصیت،

(چگینی ،دالور و قرائی.)1212 ،

آسیبهای شدید شخصیت ،نشانگان بالینی و نیز نشانگان
شدید بالینی نمرهگذاری میشود .پرسشنامه میلون از جمله

یافتهها

پرسشنامههای منحصر به فردی است که در آن بر

نمونه حاضر در این پژوهش دختران دانشآموز در مقطع

اختاللهای شخصیت و نشانههایی که اغلب با این اختالل

متوسطه دوره اول شهرستان کامیاران در دامنه سنی  12تا

همراه هستند تأکید میشود .ضریب پایایی پرسشنامه 4/19

 11سال بودند .همچنین با توجه به تحلیل دادهها تعداد

 4/91-گزارش شده است .براساس راهنمای میلون2-

 121نفر از آنان گرایش به زنانگی و تعداد  191نفر از

میانگین اعتبار پرسشنامه برای مقیاسهای شخصیت 4/91

آنان نیز گرایش به مردانگی داشتند .میزان همبستگی بین
متغیر گرایش به زنانگی و اختالالت شخصیت
ضداجتماعی ،نمایشی و پارانویا در جدول  1آمده است.

جدول  1ضرایب همبستگی بین گرایش به زنانگی و اختالالت شخصیت
متغیر

1

 .1گرایش به زنانگی

1

 .2ضداجتماعی

2

4/10

 .3نمایشی

**

 .4پارانویا

*

3

4

1
**

4/29

4/21

**

4/20

4/24

1
**

4/22

1

P> 4/40 . P>4/41

**

*

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول  1بین گرایش

اختالالت شخصیت نمایشی و پارانویا نیز افزایش پیدا

به زنانگی با اختالالت شخصیت نمایشی و پارانویا

خواهد کرد .نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای پژوهش در

همبستگی مثبت و معنادار مشاهده شد ()P>4/41؛

جدول  2ارائه گردیده است.

بنابراین با افزایش میزان گرایش به زنانگی ،احتمال بروز

مدل

جدول  2نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای پژوهش
t
ضرایب
خطای استاندارد
ضرایب
غیراستاندارد

پیشبینی

استاندارد

F

سطح
معنیداری

ثابت

20/149

4/114

-

20/121

2/110

4/44

 .1ضداجتماعی

4/100

4/402

4/499

1/121

2/191

4/41

.2نمایشی

4/240

4/419

4/211

4/401

1/209

4/44

 .3پارانویا

4/129

4/400

4/242

2/222

0/212

4/42
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با توجه به نتایج به دست آمده در جدول  2نتایج تحلیل

شخصیت ضداجتماعی و نمایشی و پارانویا را پیشبینی

رگرسیون متغیرهای پژوهش نشان داد که گرایش به

نماید .در جدول  2نتایج ضرایب همبستگی بین گرایش به

زنانگی با اختالالت شخصیت ضداجتماعی ،نمایشی و

مردانگی با اختالالت شخصیت ضداجتماعی ،نمایشی و

پارانویا رابطه مثبت و معنادار دارد ()P>4/40؛ بنابراین

پارانویا آمده است.

میتوان گفت که گرایش به زنانگی میتواند اختالالت
جدول  3ضرایب همبستگی بین گرایش به مردانگی و اختالالت شخصیت
متغیر

1

 .1گرایش به مردانگی

2

4

3

1

 .2ضداجتماعی

**

 .3نمایشی

*

 .4پارانویا

4/11

1

4/22
**

4/292

4/11

**

4/229

1
**

1

4/041

P> 4/40 . P>4/41

**

*

همانطور که در جدول  2مشاهده میشود بین گرایش به

اختالالت شخصیت ضداجتماعی و نمایشی نیز تحت تأثیر

مردانگی و اختالالت شخصیت ضداجتماعی ()P>4/41

قرار خواهد گرفت .در جدول  0نتایج تحلیل رگرسیون

و نمایشی ( )P>4/40رابطه مثبت و معنادار وجود دارد؛

بین متغیرهای پژوهش آمده است.

بنابراین با تغییر میزان گرایش به مردانگی احتمال بروز
جدول  4نتایج تحلیل رگرسیون متغیرهای پژوهش
مدل

ضرایب

خطای استاندارد

ضرایب

غیراستاندارد

پیشبینی

استاندارد

F

t

سطح
معنیداری

ثابت

11/012

4/019

-

22/941

2/114

4/44

 .1ضداجتماعی

4/121

4/402

4/221

2/402

1/210

4/44

 .2نمایشی

4/122

4/409

4/112

2/004

1/044

4/41

 .3پارانویا

4/409

4/421

4/112

1/091

2/110

4/10

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول  0گرایش به

بحث

مردانگی با اختالالت شخصیت ضداجتماعی ،نمایشی و

مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه گرایش به زنانگی-

پارانویا رابطه مثبت و معنادار دارد ()P>4/40؛ بنابراین

مردانگی با اختالالت شخصیت ضداجتماعی ،نمایشی و

میتوان گفت که گرایش به مردانگی میتواند اختالالت

پارانویا در نوجوانان دختر انجام گرفت .با توجه به نتایج

شخصیت ضداجتماعی و نمایشی و پارانویا را پیشبینی

تحلیل دادهها بین گرایش به زنانگی با اختالالت

نماید.

شخصیت ضداجتماعی و نمایشی و پارانویا در نوجوانان
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دختر رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ( .)P>4/40این

شخصیتی همراه است .نتایج مطالعه کارسون )1111( 1نیز

یافته با نتایج یافتههایی که در این زمینه توسط کارسدو و

حاکی از آن بود که برافراشتگی در مقیاس زنانگی--

همکاران ()2424؛ ماتدین و همکاران ( )2419و الورا

مردانگی در آزمون بالینی شخصیت با رفتارهای

( )2410انجام شد ،همسو است .همچنین طبق تحقیق

ضداجتماعی رابطه دارد .در پژوهش دیگری نیز در این

علوی ،جاللی و افتخار ( )1212گرایشهای جنسیتی با

زمینه که توسط فورنهام و همکاران ( )2442انجام شد،

خلقوخو و مشکالت شخصیتی ،بیقراری ،افسردگی،

نتایج تحقیق حاکی از این بود که گرایش به مردانگی با

افکار خودکشی و اختالالت شخصیتی در افراد رابطه

شخصیت نمایشی رابطه معنادار دارد و میتواند یکی از

دارد .در همین راستا نتایج پژوهش بین ،لسلی و کیمپیان

پیشبینی کنندههای شخصیت نمایشی محسوب شود .با

( )2419نیز نشان داد که گرایش به زنانگی در زنان با

توجه به پژوهشهای انجام شده گرایش به زنانگی-

رفتارهای نمایشی رابطه دارد و یکی از عوامل مهم در

مردانگی از عوامل پیشبینی کننده سالمت شخصیت افراد

بروز رفتارهای نمایشی است .شفایی و آتشپور ()2411

است ؛ بنابراین میتوان گفت که گرایشهای جنسیتی

نیز بیان کردهاند که اختالالت شخصیت و مؤلفههای

(زنانگی -مردانگی) شخصیت افراد را تحت تأثیر قرار

روانشناختی ،هیجانی ،ارتباطی و هیجانی از طریق یکدیگر

میدهند (الورا .)2410 ،همچنان که متخصصان گرایشات

قابل پیشبینی میباشند .با توجه به نتایج پژوهشهای

جنسیتی بر این باورند که ترکیبی از مردانگی و زنانگی در

پیشین میتوان گفت شخصیت به عنوان سازمان درونی

درون هر کسی به صورت فطری و غریزی وجود دارد و

سیستمهای عاطفی ،شناختی ،احساسی و مفهومی فرد

همین امر سالمت شخصیت افراد را پیشبینی میکند و

تعیینکننده واکنشها و گرایشهای منحصر به فرد انسان

ترکیب این مردانگی و زنانگی در درون افراد اساس

است (شاکریان ،فاتم و فرهادیان.)1214 ،

شخصیت یکپارچه است (حبیبی.)1210 ،

از دیگر نتایج حاصل از این پژوهش این بود که بین
گرایش به مردانگی و اختالالت شخصیت ضداجتماعی،

نتیجهگیری

نمایشی و پارانویا در نوجوانان دختر رابطه مثبت و معنادار

با توجه به نتایج این پژوهش میتوان نتیجه گرفت که

وجود دارد ( .)P>4/40این نتیجه با نتایج پژوهشهایی

گرایش به زنانگی -مردانگی میتواند بر شخصیت افراد

که در این زمینه توسط زمانی و همکاران ()1211؛ الورا

تأثیرگذار باشد .از آنجا که گرایش به زنانگی و مردانگی

()2410؛ بارنارد و کاری ( )2412انجام گرفت ،همسو

از سنین کودکی و با روابط در محیط خانواده و

است؛ ولی با نتایج پژوهش تاتوم ( )2412ناهمسو است.

روشهای تربیتی والدین در فرد ایجاد میشود و میتواند

همچنان که بین ،لسلی و کیمپیان ( )2419در نتایج مطالعه

در بروز اختالالت شخصیتی تأثیرگذار باشد ،باید به این

خود بیان کردند که گرایش به مردانگی در زنان با از

عامل روانشناختی و چگونگی شکلگیری آن در

دست دادن گرایش به زنانگی و مشکالت روانی و

کودکان و نوجوانان توجه ویژه نمود .این پژوهش دارای

- Carson RC
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 از جمله محدودیتهای این.محدودیتهایی نیز بود
پژوهش پایین بودن تعداد حجم نمونه پژوهش بود که
 همچنین یکی دیگر.تعمیمپذیری نتایج را دشوار میسازد
از محدودیتهای این پژوهش زیاد بودن تعداد سؤاالت
پرسشنامهها بود که میتواند باعث خستگی و کاهش
.اشتیاق شرکتکنندگان برای پاسخدهی به سؤاالت باشد
سپاسگزاری
این مطالعه حاصل پایاننامه کارشناسی ارشد نویسنده ی
 مصوب دانشگاه پیام نور واحد تهران02411 دوم با کد
 از زحمات و همکاری بیدریغ تمامی، در پایان.است
 کمال،افرادی که در انجام این پژوهش ما را یاری نمودند
.تشکر و قدردانی را داریم
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