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Szabó Mónika PhD disszertáció 
 

 

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
 

  
 Az  értekezés szerzője a témában első saját kutatását 1995-ben, fejlődéslélektani 
műhelymunkaként végezte; serdülők nemi sztereotípiáinak és énképének összefüggését 
vizsgálva,  Dr. Kósa Éva vezetésével. Ezt követően a tanulmányok és kutatási irányok tudatos 
választásán keresztül vezetett el a szakmai fejlődés útja ennek a disszertációnak a 
megírásához. A szerző szerencsésnek érzi  magát, mert ebben a folyamatban a társas 
támogatás magas fokát élvezhette mindvégig; jelen doktori disszertáció elkészítése okán ezért  
nagyon sokan érdemelnek köszönetet. 
 Elsőként tisztelettel köszönöm a doktori iskola vezetőjének, Prof. Hunyady Györgynek 
az elmúlt másfél évtized tanításait. Az ő iskolája számomra az a tájékozódási pont, ahonnan 
indulok és ahová mindig visszatérek. 
 A szakmai identitás fejlődésének izgalmas és olykor krízisekkel tűzdelt  útján  
kísérőimnek, Mestereimnek tartozom hálás köszönettel. Dr. Kovács Mónika intellektuális 
eleganciája és szakmai nagyvonalúsága, valamint társadalomkritikai látásmódja követendő 
példát állított, mint ahogy Dr. Nguyen Luu Lan Anh naprakész tudományos felkészültsége is.  
Neki mint témavezetőmnek is hálás köszönettel tartozom a feltétlen bizalomért, és szakmai-
emberi támogatásért. 
  Somogyi Mónikának az előítéletek csökkentésének érdekében tartott Tolerancia-
tréningjeink majd’ egy évtizedes izgalmas közös munkáját köszönöm. A témában való 
együttgondolkodás útjain  nagyon sokat tanultam.  
 Prof. Czachesz Erzsébetnek hálás vagyok a folyamatos  buzdításért, és baráti 
támogatásáért. 
 A doktori kutatáshoz szükséges nagymintás kérdőíves adatfelvétel megszervezésének 
és lebonyolításának  nem könnyű feladatában is sok segítség érkezett. 
A kutatás legfáradtságosabb és időnként reménytelennek tűnő adatfelvételi szakaszában sok 
kollégától érkezett önzetlen segítség azáltal, hogy lehetőséget biztosítottak az egyetemi 
kurzusaik keretében történő kérdőívfelvételre. Köszönettel tartozom ezért az ELTE PPK 
oktatóinak; Dr.Boreczky Ágnesnek, Dr. Lénárd Sándornak, Dr.Kovács Mónikának, Pajor 
Gabriellának, dr. Princzinger Péternek és  Dr. Solymosi Katalinnak, az ELTE ÁJK-ról Dr. 
Fazekas Mariannának és Dr. Nagy Mariannak, a BCE-ről Dr. Pfister Évának, a BME oktatói 
közül Bodnár Gabriellának, Dr. Juhász Mártának, Krasz Katalinnak, Soós Júliának és 
Dr.Takács Ildikónak. 
 Az adatfelvételben és adatbevitelben nyújtott kitartó és türelmes munkájáért Magi 
Annát illeti elismerés és köszönet. Serényi Jánosnak ugyancsak az adatfelvételben való 
közreműködését köszönöm. 
 Kökönyei Gyöngyinek lektori munkájáért, a módszertani-statisztikai kérdésekben 
minden részletre kiterjedő, szakmailag  szigorú mércét állító, ám mindig továbbvivő 
kritikáiért vagyok hálás. 
 Köszönöm tanítványaimnak azokat a beszélgetéseket, amelyeket  az előadásokon, 
szemináriumokon és tréningeken folytattunk a nemekkel kapcsolatos témákban. Ezek az 
eszmecserék és viták felhívták a figyelmemet többek között arra, hogy mennyire mélyen 
beágyazottak, mítoszokkal és hiedelmekkel átszőttek a nemekkel kapcsolatos nézetek. 
 A Családomnak mindenekelőtt azt köszönöm, hogy az elmélyült munkához szükséges 
idővel ajándékoztak meg, és hozzá nyugodt hátteret biztosítottak. 
 
Végül, de elsősorban; Kiss-Szabó Ivánnak köszönöm, hogy viseli édesanyja nem mindig 
feszültségmentes egyensúlyozását a munka-család konfliktusában.  Remélem, hogy a 
szakirodalom esetünkben is beigazolódik; az önmegvalósító nők fiai és lányai  hosszú távon 
összességében többet nyernek, mint veszítenek. 
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1.1 Kivonat 
  

 

1. BEVEZETÉS 

1.1. Kivonat  
 
 Jelen disszertáció fő célja, hogy a nemekkel kapcsolatos aktuálisan jelenlévő nézetrendszereket 
összefüggéseik viszonyaiban írja le  és magyarázza 
Szándékunk volt, hogy a nemi szerepekkel kapcsolatos ideológiákat – a szexizmusok különféle típusait – 
beágyazzuk egyrészt a nemekkel kapcsolatos tágabb attitűdrendszerekbe, másrészt pedig hozzákapcsoljuk őket a 
self (én)  rendszeréhez is; összefüggéseket keresve az énreprezentációk és affektív tényezők, valamint a 
nemekkel kapcsolatos nézetek között . 
 A dolgozat elméleti részében a jelenségeket szerettük volna komplex módon, összefüggéseikben is 
láttatni. Elsőként ismertettük a jelen kutatásokat meghatározó és orientáló három legfontosabb elméletet, amelyek 
a nemek közötti különbségeket és egyenlőtlenségeket magyarázzák. Ezt követően a nemekkel kapcsolatos 
szexizmusok megjelenési formáit és dinamikáját mutattuk be, kiemelve egyes társadalmi csoportok közötti 
különbségeket. Ezt követően a nemi sztereotípiák, valamint az észlelt fenyegetettség csoport-szintű értelmezését 
adtuk, végül az egyéni szintre lépve a nem és a self metszeteiről, a nemi tipizáltságról és a társas identitásról 
írtunk, külön hangsúlyt fektetve az affektív dinamikára. Végezetül – tekintettel vizsgálatunk egyik fő kérdésére – a 
sztereotípiák és a self változásának kérdéseit vizsgáltuk. 
 Empirikus kutatásunkban két fő célt fogalmaztunk meg, egyrészről a dinamikus nemi sztereotípiák és 
önjellemzések vizsgálatát, másrészről pedig a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerek, sztereotípiák, attitűdök és 
ideológiák összefüggéseinek kutatását. 
Feltételeztük egyrészről, hogy a nemi sztereotípiákban kimutathatóak lesznek – főként a nőképben – a dinamikus 
változások, másrészről ugyancsak jelentkezik a feltételezett változás az önjellemzések szintjén, valamint hogy ez a 
két tényező összefüggést mutat. 
Másik fő hipotézisünk az volt, hogy a rendszerigazoló ideológiák összefüggést mutatnak a nemek közötti viszonyok 
leképeződéseivel, úgymint a domináns csoport általi fenyegetettség érzésével és az ezzel összefüggő (negatív) 
sztereotipizálással. Ugyanakkor azt is feltételeztük, hogy a selffel kapcsolatos tényezők mediátorként jelennek meg, 
ezért a nemekkel kapcsolatos ideológiák meghatározásában – túl a nem, a kor és az iskolatípus elsődleges 
hatásain - a nemi tipizáltság, a nemi társas identitás érzése, valamint az énnel kapcsolatos értékelések is jelentős 
szerepet kapnak. 
 A kutatásban összesen 677 fő vett részt (fiatal felnőtt egyetemisták mintája /n=561, átlagéletkor : 
20,6±1,6/ valamint egy kisebb, idősebb alminta /n= 116 fő, átlagéletkor: 38,0±7,9/). Csoportos, önkitöltős anonim 
módszerrel történt az adatfelvétel, zárt végű skálákkal és tulajdonságlistákkal, valamint attitűd-kérdőívekkel. (Nemi 
sztereotípiák, szexizmusok, önjellemzések, fenyegetettség és társas identitás operacionalizálása.) 
 Eredményeink szerint markánsan jelentkezett a női sztereotípia változásának feltételezése; mégpedig a 
férfias tulajdonságok mentén. A férfiak képe ugyanakkor alapvetően változatlanságot mutatott, bár a változás 
irányának és nagyságának megítélésében itt kevésbé voltak konszenzuálisak a vélemények, mint a női 
sztereotípia esetén.  Ezzel összefüggésben, az önjellemzésekben is jelentkezett a feltételezett változás, mind a 
férfiak, mind pedig a nők a férfias tulajdonságok tekintetében vártak el növekedést saját magukra vonatkozólag. Az 
egyes változásokat komplexen magyarázni kívánó útelemzési modellek eredményeit összefoglalóan azt 
mondhatjuk , hogy míg a self feltételezett változásának bejóslói alapvetően az önjellemzés különböző aspektusai 
voltak (affektív tényezők és nemi tipizáltság), addig a sztereotípiák feltételezett változásának magyarázó tényezői – 
ugyan gyengébben – a nemekkel kapcsolatos reprezentációk és értékelések.  
A nézetrendszerekkel kapcsolatosan beigazolódtak feltételezéseink, miszerint a fenyegetettség kulcstényezőként 
szerepel a szexizmusok magyarázatában, a nem, a kor és a iskolatípus hatásait is sikerült kimutatni, ugyanakkor 
ezek  alapvetően nem közvetlenül, hanem a self tényezőin keresztül voltak inkább hatással a nézetrendszerekre; a 
nemi tipizáltság  és a pozitív affektív tényezőkön átszűrődő hatásokban. 
A kapott gazdag eredmények ráirányították a figyelmet a kutatás kiterjesztésének lehetséges irányaira, például a 
társas identitás és fenyegetettség kérdéseinek összekapcsolását illetően. 
 Az értekezés záró részében az elméleti háttér és az empirikus adatok fényében a társadalmi változás 
lehetőségeivel kapcsolatos gondolatok kerültek megfogalmazásra, valamint az eredmények gyakorlati 
alkalmazhatóságának szempontjaiba is betekintést nyújtunk. 
 
Kulcsszavak:  
szexizmus, nemi sztereotípiák , nemi társas identitás, fenyegetettség elmélet, nemi attitűdök,  társadalmi változás 
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1.2. Témafelvetés, kulccsfogalmak és fókuszkérdések 
  

 

1.2. Témafelvetés, kulcsfogalmak és fókuszkérdések 
 
 A férfiak és nők közötti különbségek folyamatosan csökkenőben vannak; a 
tudományos kutatások is megerősítik a változásnak ezt a mindennapokban is jól 
érzékelhető  tendenciáját. A nemi szerepek és a nemi sztereotípiák konvergálnak, és ez 
a változás érdekes aszimmetriát mutat: a női sztereotípia és női szerepek 
dinamikusabban változnak, sok vonatkozásban a hagyományos férfikép irányába 
mozdulva el.  
 A tradicionális gondolkodás (nőnek a „benti”, férfinak a „kinti” világban a 
helye) az utóbbi fél évszázadban tehát sokat változott, ugyanakkor a nemekkel (és 
főként a nőkkel) kapcsolatos előítéletek és hátrányos megkülönböztetés még ma is 
valós probléma, még a nyugati társadalmakban is. Bár a nyílt szexizmus már nem 
elfogadott, ugyanakkor a hagyományok még mindig kifejtik hatásukat, burkoltabb, 
ambivalens formában. Tipikus példája ennek a modern szexizmus jelenségköre: a 
probléma tagadása, vagy a nők támogatásának, előrehaladásának rosszallása.  
 Klasszikus megjelenési helye az ezzel kapcsolatos problémáknak a nők 
tanulással, munkával és karrierépítéssel kapcsolatos helyzete.  
 

"a felsőfokú végzettséget  szerzők 59 százaléka nő, ugyanakkor ahogy a szakmai 
előmeneteli ranglétrán  haladnak, jelenlétük folyamatosan csökken - a tudományos 
doktori fokozatot  szerzők 43 százaléka nő, míg az egyetemi tanárok körében ez 
már csak 15  százalék".1  

 
 Nyilvánvaló, hogy az illusztrációként idézett statisztikai adatot is csak egy 
soktényezős rendszerben lehet értelmezni, ahol az egyes mechanizmusok 
kölcsönhatásai különféle szinteken ágyazódnak egymásba.  
Jelen disszertáció célja, hogy a nemekkel kapcsolatos aktuálisan jelenlévő 
nézetrendszereket összefüggéseik viszonyaiban írja le  és magyarázza.  
Kiindulásul szeretnénk kijelölni azokat a kulcsfogalmakat, amelyek a vizsgálódás 
fókuszában állnak, és elhelyezni őket abban a jelentéstartományban, amelyben 
használni fogjuk őket. 
 

 Társadalmi nem (gender) fogalma 
 

 A nemek társadalmi konstrukciójának vizsgálatáról (gender studies) immár 
elmondható, hogy jelentős múltra tekint vissza, és ennek a küzdelmes és fordulatos 
történetnek vitathatatlanul az egyik főszereplője a szociálpszichológia és hősei többek 
között azt azt művelő szociálpszichológusok. Jelen értekezésben is alapvetően 
szociálpszichológiai szemszögből vizsgáljuk a jelenségeket és értelmezzük majd az 
eredményeket. 
Magának a társadalmi nemnek a meghatározására éppen ezért elfogadjuk és használjuk 
a téma mértékadó szociálpszichológus kutatójának meghatározását, miszerint (Fiske 
és Stevens 1998) : 

                                                      
1 Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, „Jelentés a fiatal nőket és a lányokat az oktatás terén érő 
hátrányos megkülönböztetésről”, 2006. április 16.  
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A társadalmi nem a férfiak és a nők közötti pszichológiai, társadalmi és 
kulturális eltéréseket határozza meg, azaz azt, hogy az adott társadalomban 
milyennek kell lennie a férfinak és a nőnek, hogyan kell viselkednie, 
gondolkodnia és éreznie. A társadalmi nemnek vitathatatlanul biológiai alapjai 
vannak, ebből következően (de ezen túlmutatóan) erőkülönbségeken alapul, 
komplex relációk mentén szerveződik (pl. történeti-politika kontextustól, 
kultúrától, személyes életciklustól függően) és intézményesen is működik. 

 
 A nézetrendszer fogalma 

 
 A jelenségek legtágabb értelmező kerete jelen értekezésben a nézetrendszer 
fogalma, amelyen itt egy olyan komplex szereveződést értünk, ahol egymással 
bonyolult kölcsönhatásban álló kognitív és affektív tartalmak találhatóak, az egyén, a 
csoport és a társadalom szintjén is értelmezhető jelenségekkel.  
Ennek megfelelően a szociálpszichológiában érvényesnek tartott (ld. pl. Jost, 2003, 
Hunyady 2003) három szintet különítünk el ebben a rendszerben a nemekre 
vonatkoztatva, az alábbiak szerint: 
 

/1/ a legmagasabb a társadalmi szintű megjelenés;  a szociális 
reprezentációk és viszonyrendszerek szintje sajátos diskurzusokkal és 
gyakorlatokkal, a rendszer és annak igazolása szintjén működő 
mechanizmusokkal, mint például a foglalkoztatási szegregáció, a média 
nemekkel kapcsolatos képei vagy az egyenlőtlenség különféle ideológiái, 
amelyek akár gazdasági-politikai tényezőkben is tükröződnek, pl. a 
családtámogatási rendszerben vagy az egyenlőség jogi garanciáinak 
meglétében/hiányában 

/2/ a közbülső szintet a  társas-csoportközi jelenti;  itt értelmezhetőek 
konkrétabban a nemek közötti viszonyok, a sztereotípiák és nemi szerep 
attitűdök, tehát azok a fogalmak, amelyek a nemi csoportokról való 
gondolkodást mintegy  „felülnézetből”  közelítik meg 

/3/ a legkisebb elemzési egység pedig az egyének szintje; ahogyan a 
nemekkel kapcsolatos reprezentációkat a self (én) „alulnézetből” 
értelmezi és integrálja, itt vizsgálhatóak például a nemi tipizáltság, nemi 
társas identitás reprezentációs és affektív vonatkozásai 

 
 Nyilvánvaló, hogy a leírás érdekében általunk most mesterségesen 
különválasztott három szint  éles elválasztása értelmetlen és egyben lehetetlen is. Az 
egyes jelenségek gyakran több szinten is értelmezhetőek, a szintek  egymásba 
fonódnak és kölcsönösen hatnak egymásra, így építve a komplex nézetrendszereket. 
A sztereotípia példáján szemléltetve; annak igazoló funkcióit például egyszerre és 
egymással összefüggésben lehet értelmezni az egyén, a csoportok és a társadalmi 
jelenségek szintjén is (ld. Jost 2003). 
 A nemekkel kapcsolatos szakirodalomban az utóbbi évtizedben főként a 
csoport- vagy rendszeralapú elméletek kerültek előtérbe, ahol is a nemek közötti 
viszonyok kérdését a társadalmi (nézet)rendszerekbe ágyazottan, pl. a 
hierarchiastruktúra vagy a dominancia-viszonyok kontextusában értelmezik az 
elméletek (pl. Sidanius-Pratto 2005, Jost 2003,  Ridgeway és Bourg 2004 elméletei a 
társadalmi dominanciáról, a rendszerigazolásról illetve a státusról). 
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 Dinamikus nézetrendszerek jelentése 
  
 A vizsgálatunkat jellemző - a dolgozat címében is szereplő - „dinamikus” jelzőt 
kétféle értelemben is használjuk:  
 

 egyrészről az affektív tényezőkre utalva a selffel és általában a nemekkel 
kapcsolatos értékeléseket,  pozitív és negatív érzelmeket  jelenti, 

 másrészt a nézetek (sztereotípiák) feltételezett változásának – azaz időbeli 
dinamikájának – jellemzését takarja, egyéni és nemekre vonatkoztatott 
szinten is 

  
 Az affektív tényezők vizsgálatát azért tartjuk kiemelten fontosnak, mivel úgy 
véljük, egy komplex kutatásban nem hagyhatjuk figyelmen kívül az elmúlt évtizedek 
főáramú kutatásában bekövetkezett paradigma-váltást (ld. a Zajonc /1980/ indította 
hullámot az affektív-motivációs tényezők szerepére vonatkozóan, vagy Abelson 
/1963/ „hot cognition” fogalmát). Vizsgálódásunk tárgykörébe beemelve az affektív 
tényezőket, indokoltnak láttuk, hogy a self (én) szintjén is kutassuk az 
összefüggéseket a nemekkel kapcsolatos nézetek és egyes érzelmi és motivációs 
tényezők között. Azt is vizsgáltuk tehát, hogy a selffel illetve általában a nemekkel 
kapcsolatos érzelmek és értékelő viszonyulások milyen összefüggéseket mutatnak az egyéni 
nézetrendszerekkel.  
 A feltételezett változások vizsgálatba emelésének oka volt a sztereotípia-
kutatás egy újabb, perspektivista megközelítésmódja, amely a folyamatosan változó 
társas világ kontextusában értelmezve, az idő dimenziója mentén haladva a 
reprezentációkban bekövetkező változásokat igyekszik leírni és értelmezni.  Az ún. 
dinamikus nemi sztereotípia kutatások vizsgálták és validálták a változásnak azt a 
mindennapokban is érzékelhető tendenciáját, mely szerint – ahogy ezt már a 
bevezető elején is írtuk – a nemekről kialakított képek és a szerepek egy sajátos 
mintázatban konvergálnak.  (ld. Diekman és Eagly  2000, Eagly és Diekman 2001, 
2002). A változások vizsgálata azért is fontos, mert rajtuk keresztül sokkal átfogóbb, 
akár társadalmi szintű jelenségek is értelmezhetővé válnak (ld. Hunyady 1996). 
Ugyanakkor itt is fókuszt váltva, a csoportokról való gondolkodásról az egyén 
szintjére lépve az elemzésben, vizsgáltuk azt is, hogy az énnel kapcsolatban hogyan 
jellemezhető a reprezentáció feltételezett változásának dinamikája.  Összekapcsolva 
ezt a két kérdést arra is kísérletet tettünk, hogy  megragadjuk az összefüggéseket e két 
szint – társas csoport és egyén – dinamikája között. 
 
 A vizsgálat fókusza 

  
 Jelen értekezés arra vállalkozik, hogy a nemekkel kapcsolatos nézeteket az 
előzőekben bemutatott szinteken egyszerre vizsgálja.  
Kutatásunk fókuszában a nemekkel kapcsolatos szexista ideológiák állnak. Azért tartjuk 
kiemelten fontosnak ennek vizsgálatát, mert úgy véljük, hogy az ezekben a 
nézetekben kikristályosodott tartalmak egyszerre tükrözik és alakítják a nemekkel 
kapcsolatos reprezentációkat, diskurzusokat és gyakorlatokat, a társadalmi, a csoport 
és az egyének szintén is. 
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A társadalmi rendszerek kitermelnek bizonyos nemi ideológiákat azáltal,  hogy 
ezeknek a működésmódoknak és gyakorlatoknak a percepciója és racionalizációja 
történik a különböző diskurzusokban.  
A  résztvevők ugyanakkor eltérő (nemi) szerepeik tapasztalataiból fakadóan másként 
észlelik és értelmezik ezeket a diskurzusokat., elsődlegesen magából az eltérő 
pozícióiból fakadóan (csoport szint), másodlagosan pedig abból következően, 
ahogyan ezeket a tapasztalatokat saját magukon keresztül átszűrik és értelmezik 
(egyéni szint).  
 Vizsgálatunk ezért  a nemi szerepekkel kapcsolatos ideológiákat – a 
szexizmusok különféle típusait – beágyazza egyrészt a nemekkel kapcsolatos tágabb 
attitűdrendszerekbe, másrészt pedig hozzákapcsolja őket a self (én)  rendszeréhez is; 
összefüggéseket keresve az énreprezentációk és affektív tényezők, valamint a 
nemekkel kapcsolatos nézetek között.  
 

Jelen kutatás tehát nemi csoportokra és önreprezentációkra vonatkozó kognitív és 
affektív tartalmakat és azok kölcsönhatásait vizsgálja, miközben egyrészt a változás 
dinamikáját kutatja – nemi sztereotípiákban és énreprezentációkban egyaránt –, 
másrészről pedig a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerek és ideológiák 
összefüggésrendszerét szeretné feltárni.   

 
A vizsgálat konkrét céljait és hipotéziseit a vonatkozó szakirodalom áttekintése után, 
a 3.1. és 3.2. „Célok és hipotézisek” alfejezetben részletesen is kifejtjük majd. Az alábbi 
1. ÁBRÁ-n sematikus áttekintését adjuk a vizsgálni kívánt összefüggések rendszerének. 
 

1.1. ÁBRA: A kutatás által vizsgálni kívánt szintek és konstruktumok  
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1.3. A dolgozat felépítése 
 
A dolgozat kilenc fő fejezetre tagolódik.  
Jelen /1./Bevezetés  után következik az /2./ Elméleti  háttér bemutatása, amelyben 
vizsgálatunk alapvető konceptuális keretét jelöljük ki a „nemekre vonatkozó 
nézetrendszerek” főtémához kapcsolódó releváns szakirodalom áttekintésével..  
Ezt követően a /3./ Célok és hipotézisek részben ismertetjük részletesen is a vizsgálat 
célkitűzéseit, fókuszkérdéseit és konkrét hipotéziseit, valamint áttekintő ábrán 
bemutatjuk vizsgálatunk konkrét konceptuális változóit.  
A /4./ Módszer fejezetben részletesen leírjuk az empirikus munkában alkalmazott 
eljárást és módszert; a vizsgálat operacionális változóit, azaz az alkalmazott 
kérdőíveket, skálákat és tulajdonságlistákat.  
A dolgozat gerincét az /5./ Eredmények és értelmezések fejezet adja, ahol tudatos 
megfontolás volt, hogy az adatok bemutatása mellett azok elsődleges értelmezése is 
szerepeljen. Az adatfeldolgozás  folyamata a leíró adatoktól az egyszerűbb 
összefüggések vizsgálatán át a komplex modellek építéséig haladt. A – meglehetősen 
szerteágazó – elemzésekben a továbblépéshez tehát  szükség volt bizonyos 
következtetések menet közbeni levonására. Ennek  a folyamatnak a belső logikáját 
szerettük volna explicitté tenni az Olvasó számára is, annak érdekében, hogy – 
reményeink szerint – még áttekinthetőbb és követhetőbb legyen az elemzés.  
Az eredmények ismertetésénél /5.1./ a végleges mérőeszközök kialakításának és 
megbízhatóság-tesztelésének lépéseit mutatjuk be először; itt írjuk le részletesen, 
hogyan teszteltük a skálákat és milyen lépéseken keresztül alakítottuk ki a képzett 
változókat és indexeket. 
A konkrét kutatási eredmények bemutatását ezt követően  három alfejezetben 
tárgyaljuk, a megfogalmazott céloknak és hipotéziseknek megfelelően. /5.2./ 
Elsőként a nem – kor - iskolatípus változói alapján jelentkező különbségeket 
elemezzük, majd részletesen bemutatjuk /5..3./ a változás dinamikájának 
felderítésére végzett számításokat, végül /5.4./ a nemekkel kapcsolatos nézetek 
összefüggésrendszerének vizsgálatát írjuk le. 
A folyamat közbeni reflektáláson túl, az eredmények integrálása – tekintettel a 
kiindulási célokra és hipotézisekre – a /6./ Diszkusszió és kitekintés fejezetben található. 
A dolgozat teoretikus és empirikus részéhez felhasznált szakirodalmi háttér 
felsorolása következik az /7./ Irodalomjegyzékben, majd az áttekintő /8./ Jegyzékekben 
felsoroljuk az összes táblázatot és ábrát, amelyek a disszertáció főszövegében 
megtalálhatóak, illetve egy tárgymutatóban összegyűjtjük a legfontosabb fogalmakat. 
Az eredmények gördülékeny bemutatása érdekében a dolgozat főszövege maga is sok 
táblázatot és ábrát tartalmaz, ugyanakkor számos olyan (főként statisztikai) adat van 
még, amelyek a számítások részleteit mutatják be. Ezeket a /9./ Mellékletek 
tartalmazzák részletesen. 
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2. ELMÉLETI HÁTTÉR 
 
 Kutatásunk fontos jellemzője, hogy megközelítésében alapvetően a 
perspektivista-kontextualista nézőponttal azonosul, mikor is a jelenségek beágyazására 
törekszik (McGuire, 2001). A nemekkel kapcsolatos nézetrendszereket ezért 
viszonyba szerettük volna állítani; egyszerre láttatni a kognitív és az affektív 
tartalmakat, a társas-társadalmi és az individuális szinten működő folyamatokat, a 
jelen- és a jövőbeli reprezentációkat.  
 Ezen cél megvalósítása során a társadalmi szintű magyarázó elméletek felől 
indulva, a csoportokra vonatkoztatható sajátos reprezentációk és viszonyok szintjén 
át jutunk el az elemzés legkisebb egységéig, az általunk empirikusan is vizsgált egyéni 
reprezentációk szintjére. Témánk szempontjából a nézetrendszerek viszonyai mellett 
kiemelt szerepet kap a változás kérdésköre, ezért ezt külön részben tárgyaljuk az 
elméleti áttekintés záró fejezetében.  
Kiindulási pontként azért a társadalmi szintet választottuk, mert osztjuk Jost (2003) 
érvelését, miszerint az egyén és a csoport fölötti - társadalmi - struktúrák vizsgálata 
által válnak igazán értelmezhetőkké ezeken az alsóbb szinteken is a jelenségek.  
 Érzékeltetni szeretnénk azt is, hogy az egyes konstruktumok nem csupán egy-
egy szinten, hanem egymás összefüggésrendszerében értelmezhetőek. A nemekkel 
kapcsolatos ideológiákat például a  társadalmi rendszert tükröző jellegzetességként 
tárgyaljuk, ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy azok az egyéni nézetrendszerek 
sajátjai is. A nemi sztereotipizálás jelenségeit a csoportok szintjére helyezzük, noha a 
társadalmat tükrözik és az egyének vélekedéseiben jelennek meg. A nemi társas 
identitást pedig az egyéni szint értelmezési keretében tárgyaljuk, ám az legalább 
ennyire tartozik a csoportközi viszonyok kontextusába is, hiszen alapvetően ezen 
jelenségek magyarázatára született.  
 Kutatásunk másik fő elve volt a funkcionális szempont, legtágabb értelemben 
véve a társas kategorizáció „haszna” felől közelítve a jelenségeket, az egyén, a 
csoportok és a társadalom szintjén is. A sztereotípia példáján szemléltetve ezt a 
funkcionalitást, Hunyady (2001) négy fő csapásirányt különít el azok 
„hasznosságának” magyarázataiban. Ezek: az egyéni megismerés alapját képező 
kategorizáció könnyítése, a társas identitás „kapaszkodója”, a csoportközi 
kontextusban megjelenő viszonyok  jellemzése, illetve a társadalmi rendszer 
szabályozása és alakítása.  
 Fenti megfontolások alapján, empirikus munkánk megalapozásaként a 
következő kulcstémákat jelöltük ki a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerek 
bemutatására: magyarázó elméletek, úgymint rendszerigazolás, szociális dominancia, 
szociális szerep, nemi ideológiák, nemi sztereotípiák, nemi tipizáltság és nemi társas 
identitás. 
 A nemi szerepekkel kapcsolatos nézetrendszerek viszonyára vonatkozóan 
kiindulásnak tekintjük a téma egyik klasszikusának újabb összegző megállapítását, 
miszerint a nemi szerep egy multifaktoriális konstruktumként fogható fel (Spence 
1993, Spence és Brukner 2000).  A nemi identitás alapvető érzése a „férfias” és 
„nőies” jelzőkben fejeződik ki esszenciálisan. A személyiség jellemzésére használt 
nem-tipikus vonások az énreprezentációra, vagy akár a sztereotípiákra vonatkoztatva 
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egy másik szintet képviselnek, ahogyan a nemi szerepekkel kapcsolatos attitűdök és 
viselkedések is eltérő szinteket. Ezekben a tényezőkben közös, hogy 
valamiféleképpen a nemekkel kapcsolatos reprezentációk, így viszonyba állíthatók, 
ugyanakkor nem szükségszerűen járnak szorosan együtt.2  
   

2.1. Társadalmi szint: a rendszer igazolása és a nemi 
ideológiák   

2.1.1. Magyarázó elméletek a nemek közötti társadalmi 
egyenlőtlenségekről 
  
 Az ismertetésre kerülő szociálpszichológiai elméletek bemutatásakor 
szerettük volna érzékeltetni a hasonlóságokat éppúgy, mint  a vitapontokat. A közös 
kiindulási pont az a tényszerű megfigyelés, hogy minden társadalomban 
megtalálhatóak a hatalom- és a státuskülönbségek; így eltérő pozícióban vannak 
férfiak és nők (Ridgeway és Bourg 2004). Arra vonatkozólag viszont, hogy ezekben a 
(társadalmi és pszichológiai) különbségekben, valamint észlelésükben és 
magyarázatukban milyen tényezők szerepelnek lehetséges okokként, eltérő válaszokat 
adnak.  
 A tudományos elméletek klasszikus követelménye az elfogulatlanság 3 , 
ugyanakkor a nemek vélt vagy valós különbözőségéből fakadó egyenlőtlenségekről 
nehéz „semleges”  álláspontból beszélni. Bár a tárgyalt elméletek alapvetően így 
járnak el, ezzel együtt sem mentesek a rendszerkritikától bizonyos pontokon; a 
szociálpszichológia sajátja, hogy nem csak leírja és magyarázza, de olykor  kritizálja is  
vizsgálata tárgyát. (Erre vonatkozóan ld. a „leíró” és a „kritikai”  társadalom-lélektan 
különbségeiről Hunyady 2003.) 
 

 Szociális szerep elmélete 
 

Eagly szociális szerep elméletében (Eagly 1987, Eagly és Mladinic 1989, Eagly és 
mtsai, 1999, 2000 2004, Wood és Eagly 2002) a társadalmi szerep a kulcsmotívum. 
Ez az elmélet nem tagadja a biológiai különbségek szerepét, ugyanakkor nem ezzel 
magyarázza a fennálló különbségeket. Az elmélet ún. „bioszociális interakció”-t 
feltételez, amiben a  nemek közötti biológiai különbségek és az adott gazdasági-

                                                      
2 Ahogy erre Spence (1993) egy példán keresztül rámutat: a nemi szerepek szocietális szinten erős változásban vannak 
(v.ö. Eagly és Diekmann 2000, 2001),   a nők (ön)értékelése növekedést mutat az instrumentális jellemzőkben (v.ö. 
Twenge 1997, 2001), ugyanakkor a „férfias” és „nőies” jelzőre adott válaszok nem követik ezt a változást, tehát nem 
lesznek „férfiasabbak” a nők.  
 
3 A mainstream megközelítés egyes alternatívái, például a feminista tudományelmélet (ld. Chrysler és Smith 2004, 
McHugh és Cosgrove 2004) vagy a szociális konstruktivizmus (ld. Maracek és mtsai 2004) korántsem osztják ezt az 
álláspontot. Amellett érvelnek, hogy mivel az „objektív igazság” nem létezik, így elfogulatlan tudomány sem.   A kritikus 
hangvételű, „szubjektív” írásra jó példa Bem deklaráltan feminista látásmódja, mikor a társadalmi szinten működő és 
igazságtalanul torzító  nemi lencsék és a nemi identitás csapdáinak összefüggésrendszerét írja  le (Bem 1993). 
Speciálisan a szociálpszichológiára vonatkoztatva, az „objektív” kísérleti megközelítés és a szociális konstruktivizmus 
konfliktusára vonatkozóan ld. Kruglasnki  és Jost (2003) áttekintését. 
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társadalmi struktúra egymásra hatásaként létrejött a munkamegosztás. Az ipari és 
poszt-ipari társadalmakban hagyományosan a nőké a  házon belüli szerep köré 
szerveződő „közösségiesség” (pl. táplálás, gondozás) tulajdonságcsoportja, míg a 
férfiaké a házon kívüli, gazdasági  szerepkör, a „hatóerő” (pl. önérvényesítés, 
individualizmus) jellemzőivel. Ennek a munkamegosztásnak további jellegzetessége, a 
termelő tevékenység folyományaként, hogy a férfiak mint csoport nagyobb státussal 
rendelkeznek.  
A modern posztindusztriális társadalmakban a fizikai erőnek ugyan már sokkal 
kevesebb szerepe van, de a már fennálló rendszert  a szocializációs mechanizmusok 
és társadalmi diskurzusok továbbra is fenntartják. A  nemek közötti – valós vagy vélt 
- különbségekről való közös tudás a nemi szerepekben és sztereotípiákban 
kristályosodik  ki. Ezek a társas viselkedés irányítóivá váltak, és az egyéni szintű 
folyamatokba is beépülnek (társas interakciók, kogníciók és önszabályozás), 
jellegzetes különbségeket eredményezve a férfiak és a nők viselkedése és 
személyiségvonásai között.  
A munkamegosztás eredményeként létrejött nemi szerepek tehát közös elvárásokat 
tartalmaznak a társasan meghatározott nemnek megfelelő viselkedésmódokra, 
kognitív képességekre, fizikai külsőre és érzelmekre  vonatkozóan. A nemi 
sztereotípiák ezzel összefüggésben a vélt vagy valós különbségekről való közös tudást 
tükrözik; fizikai jegyek, személyiségvonások és kognitív képességek formájában.  
Eagly és Steffen (1984) kísérletek sorozatával is igazolta, hogy a szociális szerepek 
leosztásából fakadnak a nemi sztereotípiák, ugyanezt igazolta kísérletileg például 
Hoffman és Hurst (1990) is. Két fiktív csoport leírását adva a személyeknek, a 
„gyermekgondozókat” kedvesebbnek és megértőbbnek, a „városi munkásokat” pedig 
magabiztosabbnak és határozottabbnak ítélték. Ha magyarázatot is kellett adni arra, 
vajon miért rendelkeznek különböző szerepekkel ezek a csoportok, még inkább 
jellemző volt a sztereotípia-képzés.  
A nemi szerepek, nemi sztereotípiák és a személyiségvonások hármasa tehát egymást 
kölcsönösen alakítják, mivel az emberek megfelelést tételeznek fel a belső 
diszpozíciók és a sztereotípiák, illetve a viselkedés között. Ebből ugyanakkor az is 
következik Eagly szerint, hogy a szerepekben bekövetkező változások a 
sztereotípiákban is változást idéznek elő, és  ez megjelenik a személyiségvonásokban 
is (a kognitív és fizikai jellemzőkben kevésbé).   Rámutat arra is, hogy a női szerepek -  
főként a munkavállalás következtében - jelentős változáson mentek keresztül az 
utóbbi évtizedekben. Erre a változásra fókuszáló kutatások sora számol be azokról az 
eredményekről, mely szerint a nőkép dinamikusan változik ( Diekman és Eagly  2000, 
Eagly és Diekman 2000, 2001, 2002, Diekman és mtsai 2004, Hunyady 2001b). 
Ezekről az eredményekről részletesebben is szólunk majd alább, „A változás 
dinamikája” alfejezetben. 
 Ez az elmélet tehát alapvetően optimista a lehetséges változásokat illetően, 
mivel nem elsősorban és kizárólagosan a biológiai különbségekhez köti az eltérő 
pozíciókat, hanem a társadalmi  szerepekből eredezteti. Ennek a „szociális struktúra 
elmélet” megközelítésnek a hangsúlyozása az utóbbi időben az evolúciós elmélettel 
való direkt összevetésben is megtörtént. (Eagly és Wood 1999, Eagly és mtsai 2004) 
Eagly és munkatársai rámutattak például arra, hogy még az olyan kutatások 
eredményei is, amelyek klasszikusan az evolúciós megközelítés érvényességét 
látszanak igazolni ( ld. Buss 1989, 1990, 1995), értelmezhetőek a szociális szerep 
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elmélet keretein belül is. Érvelésüknek nem célja a biológiai tényezők és magyarázó 
elméletek érvénytelenítése, sokkal inkább szándéka, hogy hangsúlyozza a kultúra és 
társadalmi struktúra szerepét, mellyel kapcsolatosan az evolúciós pszichológusok 
gyakran szkepticizmust tanúsítanak (Eagly és Wood 1999). 
  A nemek képének és a nemek közötti viszonyoknak a változását illetően az 
elméletek egy másik része egy szinttel lejjebb lépve, a nemi csoportok közötti 
(hierarchizált) viszonyokat állítja elemzésének középpontba. Ezek az elméletek azt 
feltételezik, hogy a nemi sztereotípiák ezekből a megélt és  észlelt csoportközi 
viszonyokból fakadnak. A csoportok közötti státuskülönbségek ugyanakkor nem csak 
a sztereotípiákra vannak hatással, hanem ezzel összefüggésben a kompetencia és 
társas jelentőség megítélésével is; a magasabb státusú csoportok tagjai sokkal 
kedvezőbb megítélést élveznek  (Ridgeway 2004, idézi Nguyen Luu 2005). 
 A csoportok közötti viszonyok magyarázatát illetően ugyanakkor alapvetően 
két irányból közelítenek az elméletek: az evolúciós örökség vagy a társadalmi 
konstrukcionizmus felől. Itt is látni fogjuk majd, hogy a két fő megközelítés nem 
szükségképpen összeegyeztethetetlen, még ha más következtetésekre is jut a változás-
változtatás lehetőségeivel kapcsolatban.  
 

 Szociális dominancia elmélete 

 
 Sidanius és Pratto (2005) szociális dominancia elméletének megközelítése 
alapvetően a biológia szerepét tartja elsődlegesen meghatározónak. Az evolúciós 
szemlélet  alapján magyarázzák azt a fennálló tényt, hogy minden emberi társadalom 
csoport alapú társadalmi hierarchiák rendszere, ahol az egyén hatalma főként 
csoporttagságának köszönhető. A szociális dominancia orientációban (SDO) tükröződik 
annak mértéke, hogy az egyének mennyire támogatják a csoport alapú hierarchiát és a 
domináns csoport fölényét. Empirikus kutatások sorával igazolták ezt a jelenséget 
(Pratto és Walker 2004, Sidanius és Pratto 2005), miszerint szisztematikus 
különbségek találhatóak SDO-ban a különböző státussal rendelkező csoportok tagjai  
között.  
A nemek közötti viszonyokra vonatkoztatva az elméletet, a férfiak és nők közötti 
hatalmi és státusbeli különbségeknek is az eltérő SDO az eredője. A férfiak mint 
csoport magasabb szociális dominancia orientációt mutatnak, és ez a mintázat a 
kultúrák között invarianciát mutat. A nemi különbségekért az eltérő reprodukciós 
stratégiákat teszik felelőssé, amelyek szerint míg a nők válogatósabbak, és a céljuk a 
minél magasabb státusú partner megtalálása, addig a férfiak kevésbé válogatósak, ám 
féltékenyebbek. 
A férfiak célja ezért az anyagi és szimbolikus javak kisajátítása, ennek érdekében 
egyrészt a nőket függővé teszik ezektől a javaktól, másrészt  igyekeznek magukat más 
férfiakhoz képest vonzóbbá tenni ebben a tekintetben. Ezáltal jön létre a nők 
elnyomása és kontrollja (patriarchális viszonyok), valamint a férfiak közötti 
osztályrétegződés (gazdasági hierarchia). A rendszer fenntartása érdekében a 
domináns férfiak érdeke úgy kívánja, hogy koalíciót formáljanak más, saját 
csoportjukba tartozó domináns férfiakkal, és ezáltal hatékonyan korlátozzák a nők 
gazdasági és politikai lehetőségeit, egyúttal meggyengítve és kizsákmányolva a külső 
csoportokba tartozó férfiakat is. 
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 Mivel ez az elmélet alapvető biológiai örökségünkkel magyarázza a társadalmi 
különbségeket, így – még ha nem is elégedett a helyzettel - a lehetséges változásokat 
illetően nem túl derűlátó. Tulajdonképpen a domináns csoportok általi elnyomás 
szükségszerűségéről és elkerülhetetlen voltáról beszél, az egyénben és genetikai 
örökségében jelölve meg az okot. Ezek szerint a (negatív) sztereotipizálásban, a 
csoportközi konfliktusokban és elnyomásban, valamint ideológiáiban nem sok 
változást remélhetünk. 
Az evolúciós elméletek ma jelentős népszerűségnek örvendenek, biológiai 
örökségünket erős és meggyőző érvként használva a jelenségek magyarázatára. 
Ugyanakkor ezek az elméletek magukban hordozzák a redukcionizmus és legitimizáló 
ideologizálás lehetőségét, ami egyes témák, így például az egyenlőtlenségek 
magyarázatánál veszélyes lehet. 
 A társadalmi rendszerek hierarchikus és elnyomó működését ugyan a szociális 
dominancia  elmélet sem tünteti fel kívánatosnak, ugyanakkor alapvetően 
természetesnek és szükségszerűnek véli (Hunyady 2003). Egyes megközelítések (ld. 
Jost 2003) azonban rámutattak arra, hogy  állításai révén tulajdonképpen az elmélet 
maga is a fennálló rendszer valamiféle igazolását adja. 
 

 Rendszerigazolás elmélete 

 
 Jost (2003) rendszerigazolás elmélete elismerve a szociális dominancia elméletét, 
sajátját annak mintegy „kiterjesztéseként” tekinti, ám valójában ellenpontját adja 
ennek a  megközelítésnek (Hunyady 2003). Rámutat arra, hogy bár kiindulási 
fogalmaik alapvetően ugyanazok (státus, hatalom, az észlelt legitimitás, a rendszer 
stabilitása, a legitimizáló mítoszok), az azokhoz való közelítési mód alapjaiban más. A 
fennálló társadalmi rendet nem mint kényszert, hanem mint egy sajátos „kollaboratív 
pszichológiai és ideológiai folyamat”-ot fogja fel, amelyet rendszerigazolásnak nevez. 
A rendszerigazoláson tehát azt a sajátos pszichológiai folyamatot értjük, amely akár a 
személyes vagy a csoportérdek ellenére is legitimizálja az aktuális berendezkedést. Az 
elmélet újszerűsége éppen ebben rejlik, hogy képes magyarázni azokat a folyamatokat 
is, amikor az elnyomott egyének vagy csoportok saját érdekeik ellenében osztják a 
fennálló rendszer elveit (Jost és mtsai 2003). 
A működésmódot illetően kulcsfogalom itt a „hamis tudat” (Jost és Banaji 1999), 
amely a fennálló feltételek és körülmények elfogadását jelenti, pusztán a létezésük 
okán. A rendszer mindaddig képes funkcionálni, amíg működése nem kérdőjeleződik 
meg; fenntartásának fő motivációja a legitimitás illúziója. Az egyének tehát 
igyekeznek megmagyarázni és igazolni saját, akár alárendelt pozícióikat is, még akkor 
is, ha személyesen vagy csoport szinten ez a helyzet számukra kedvezőtlen (Jost és 
Kramer 2003).  
 A nemek közötti viszonyok rendszerét nézve így a sztereotípia-képzés abból 
az erőfeszítésből eredhet, hogy megmagyarázzuk, racionalizáljuk és igazoljuk, miért 
vannak a férfiaknak és a nőknek eltérő társadalmi szerepeik. A nők elnyomása tehát 
nem evolúciós szükségszerűség, hanem a sztereotipizálás társadalmi szintű 
folyamataiból fakad. (Jost és Banaji 1999). A nemek vonatkozásában a 
legitimizációnak fontos eleme egyrészről a hit, miszerint ezek a különbségek 
„természetesek”, másrészről a „női minőségek” alacsonyabb rendű, de pozitív 
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értékelése, valamint a két nem képeinek komplementaritása is, amely az expresszív és 
az insrumentális tulajdonságcsoportokban fejeződik ki. Jost kísérletileg is bizonyította 
ezt  a korábban csak korrelációs kutatások által leírt összefüggést a nemi sztereotípiák 
és a rendszer igazolása között (Jost és Kay 2005). 
 Ez a megközelítés azt állítja tehát, hogy a sztereotípiák egyszerre tükrözik 
vissza és reprodukálják a társadalmi szereposztást. Mivel alapvetően konstruktivista 
megközelítésből érvel, így elméletileg nem zárja ki a változás-változtatás lehetőségét, 
ugyanakkor a rendszerigazoló folyamatok működése miatt ezt stabil társadalmi 
rendszerekben kevésbé tartja könnyen és fokozatosan megvalósíthatónak, mint 
például Eagly.  
 Az előzőekben bemutatott elméletekben tehát közös pont, hogy alapvetően 
szociálpszichológiai szemszögből vizsgálják a nemek közötti különbségek és 
egyenlőtlenségek kérdését, a társadalom és a csoportok szintjén egyszerre keresve az 
okokat és jellemezve a folyamatokat, főként a nemi sztereotípiák funkcióinak 
szempontjából. A jelenségek eredetének magyarázatakor pedig a tisztán biológiai 
okoktól kezdődően (szociális dominancia elmélet) a bioszociális interakció 
szerepének hangsúlyozásán át (szociális szerep elmélet) a társadalmi 
konstrukcionizmusig terjedően (rendszerigazolás elmélet) érvelnek. 
 A következő fejezetben a sztereotípiákon túlmutatóan bemutatjuk a nemekkel 
kapcsolatos ideológiák típusait, amelyeket fenti elméletek alapján a társadalmi 
egyenlőtlenségek észlelésére és fenntartására adott magyarázatoknak  tekintünk.  

2.1.2. A nemi ideológiák (szexizmus) formái 
 

 Típusok 

 A társadalmi nem kutatások utóbbi másfél évtizedének meghatározó területe 
volt a szexizmus fogalmának sokrétű kidolgozása, mérése és alkalmazása4 (Tougas és 
mtsai 1995, Swim 1997, 2001, Glick és Fiske 1996, Glick és mtsai 1999, 2000, 2004, 
Glick és Hilt 2000). 
Legtágabb értelemben véve szexizmus alatt azokat a hierarchia-növelő legitimizáló 
mítoszokat értjük, amelyek intellektuális és morális igazolását adják a nemek 
különbözőségének és egyenlőtlenségének. A szexizmus azonban nem csak nézeteket 
és nemekkel kapcsolatos hiedelmeket jelent, hanem gyakorlatokat is, melyek a 
megkülönböztető bánásmódnak számtalan formáját eredményezik (Benokraitis 1997). 
 A hagyományos szexizmus a nők férfiakhoz viszonyított szerepeiről, feladatairól, 
jogairól és felelősségéről való vélekedést jelenti, a tradicionális szerepelosztásnak 
megfelelően (Spence és Helmreich, 1972, idézi Kovács 2004, Swim és mtsai 2001). A 
nők szerepeiről és lehetőseiről való hagyományos, rigid és korlátozó gondolkodás a 
nők alacsonyabbrendűségének ideológiáját is tartalmazza. 

                                                      
4 A szexizmus fogalma hagyományosan a nőkkel szembeni előítéletek jelölésére szolgál, azon az általános elven, hogy 
az „izmus”-ok (ld. szexizmus, rasszizmus) mindig az előítélet+hatalom képleten alapulnak (ld. Tatum 1997) . A férfiakkal 
szembeni előítéleteket ezért a klasszikus  megközelítés negatív vagy ambivalens „attitűdök”-nek hívja. Ezen terminológát 
értve és elfogadva ugyanakkor jelen disszertációban tágabban is használjuk a szexizmus fogalmát, mégpedig az újabb 
típusú előítéleteknél; értve alatta a bármelyik nemmel kapcsolatos sztereotipikus, ellenséges vagy ambivalens 
viszonyulást. 
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 A társadalmi változás és diskurzusok (pl.a politikai korrektség vagy az  
egyenlőségi törekvések ) hatására ma már ezek a nyíltan előítéletes ideológiák nem 
elfogadottak, a rendszerigazoló funkció így sokkal árnyaltabban, modern formában 
jelenik meg. (Swim és mtsai 2001, Benokraitis 1997).  
A rejtett diszkrimináció során például „alattomos”, álcázott módon jut érvényre a 
hátrányos megkülönböztetés (pl. nehezebb munka, szabotázs, „ártatlan” viccek). Az 
árnyalt diszkrimináció pedig  a „normális” megkülönböztetés részeként tünteti fel a 
gyakorlatokat, ilyenek például a kevert üzenetek, a barátságos zaklatás, a leereszkedő 
dicséret vagy a paternalisztikus védelem. 
 A modern szexizmus fő jellegzetessége az egyenlőség illúziója. Ennek 
értelmében tagadja a fennálló diszkriminációt, ezért elutasítja a nőmozgalmakat és a 
pozitív diszkriminációt (mint például a kvótarendszert), és ellenzi a változást célzó 
szándékokat és cselekvéseket. Mivel társadalmi szinten nem érzékeli a 
megkülönböztetést, ezért a fennálló nemi szegregációt sokkal inkább belső okokkal, 
az egyénből eredőnek véli, semmint az előítélet és a diszkrimináció 
megnyilvánulásának. Sajátos jellemzője tehát a nők előrehaladásának és 
támogatásának rosszallása.  
Aki ezt a típusú ideológiát képviseli – mivel nem tartja magát előítéletesnek – nézeteit 
sem rejti el az egalitáriánus normák hatására. Tulajdonképpen gyakran saját magát is 
egyenlőség-pártinak tartja, azt a hiedelmet osztva, hogy a régi egyenlőtlenségek mára 
már megszűntek, így szükségtelennek tart  minden további, „erőltetett” intézkedést.  
(Kovács 2004) 
A régi és az új típusú szexizmus, felszíni különbségeik ellenére tulajdonképpen 
nagyon hasonlítanak egymásra abban, hogy a nőkkel szembeni negatív vélekedéseket 
tartalmaznak.   
 A legújabb megközelítés viszont a szexista ideológiák differenciáltabb voltát  - 
kettősségét - emeli ki. Az ambivalens szexizmus egyszerre tartalmazza a nemek közötti 
strukturális hatalomból következő ellenségességet, és az egzisztenciális és érzelmi 
függés miatti jóindulatú előítéleteket (Glick és Fiske 1996, Glick és mtsai 1999, 2000, 
2004).  
A szerzők szerint a nemek közötti viszonyok jellemzésére alapvetően három 
dimenziót célszerű használni. Az első a hatalmi viszonyok, a második a nemek 
közötti különbségtétel (v.ö. Jost komplementaritás 2005), végül a harmadik a 
/hetero/szexuális kapcsolatok dinamikája. Ezek mentén a dimenziók mentén 
kirajzolható mind a nőkre, mind pedig a férfiakra vonatkozóan egy ideológia-
rendszer. 
 Az ambivalencia mindhárom dimenzió mentén kimutatható: a hatalmi 
dinamika a védelmező és a leigázó paternalizmus kettősségeként; a nemi 
differenciáció mint a két nem egymást kiegészítő, „kellemes” különbsége   vagy a 
versengő viszony és negatív tulajdonságok megjelenése; a heteroszexualitás pedig 
mint szükséges intimitás vagy ellenségesség és erőszak jelenik meg. 
Az ellenséges szexizmus nőképe ennek megfelelően egy versengő, és/vagy szexuális 
eszközökkel kontrollt szerezni igyekvő,  nem szerethető, ám kompetens személyt ír le.  
Ennek a nőképnek a férfi párja egy erőszakos és leigázó, a nőket szexuálisan is 
hatalma alatt tartó, domináns és kompetens személy. 
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A jóindulatú szexizmus ugyanakkor egy tiszta és bájos teremtményről beszél, aki teljessé 
teszi a férfiak életét, miközben rászorul azok védelmére és támogatására, tehát 
szeretetre méltó és inkompetens. 
Ezzel párba állítva a szerethető férfi pedig előzékenyen védelmező, ugyanakkor a nő 
gondoskodására szoruló, és őt kiegészítő és teljessé tevő személy. 
 A szerzők ezeknek az ambivalens ideológiáknak sajátos funkciókat 
tulajdonítanak; a nőkkel szembeni jóindulatú, paternalisztikus ideológia fő funkciója 
például a nők „helyükön tartása”. A vele való azonosulás haszna nők esetén pedig, 
hogy védelmet jelent az ellenséges előítéletekkel szemben. (Nyilvánvaló ugyanakkor, 
hogy csapdahelyzetet teremt, hiszen az elfogadása és az „engedelmes és 
szeretetreméltó” szerepbe való belesimulás az ambíciók ellen hat). Az ellenséges 
ideológia egyrészt a férfiak magasabb státusának igazolását adja, másrészt fenyegető 
büntetés az előírt szerepeket megszegő nők számára. 
A férfiakra vonatkozó ellenséges szexizmus a nők alacsonyabb státusa okozta negatív 
szociális identitás kompenzálásaként, a magasabb státusúak biztonságos kritizálásának 
lehetőségét adja egyfelől, másrészt pedig a paternalizmus és agresszió miatti 
neheztelés kifejeződése a férfiak negatív tulajdonságokkal való felruházása által.  A 
jóindulatú ideológiákban pedig a férfiaktól való érzelmi, szexuális és egzisztenciális 
függés okán egyrészt a magas státus nagyra tartása és elismerése fejeződik ki, 
másrészt a nők gondoskodó viselkedésének igazolása.  
 Ahogy a fentiekből kiderült, ebben a viszonyrendszerben a hatalom kérdése 
kiemelt szerepet kap. A fennálló egyenlőtlenségek legitimizálásában férfiak és nők 
egyaránt részt vesznek, ám eltérő pozícióik okán nem ugyanolyan mértékben és 
formában. A következőekben ezért ismertetjük a kutatások által is megerősített, 
szexizmusban jelentkező különbségek mintázatait, elsősorban a nem, majd a kor és a 
foglalkozási szerepre való tekintettel. 
  

 Különbségek a szexista ideológiákban (nem, kor, foglalkozási szerep) 

 
 A társadalmi diskurzusokban, a korábban tárgyalt eltérő szerepek és státusok 
okán pozicionáló tényező az egyének számára, hogy férfiként vagy nőként vesznek 
részt bennük. A nemek közötti viszonyok működésének észlelése és a tapasztalatok 
értelmezése ezért sok tekintetben eltérő, például a nemi ideológiák, vagy akár az 
önjellemzés, nemi társas identitás vonatkozásában is. 
A nőkre vonatkozó nézeteknek a nők egyszerre elszenvedői és igazolói, ugyanígy igaz 
ez a férfiakra a férfiakkal kapcsolatos nézetekben. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a 
saját csoportra és a selfre vonatkoztatni a  szexizmust, más tapasztalatot jelent, mint 
egy külső csoportra használni. Nem meglepő tehát, ha – ahogyan ezt a kutatások is 
alátámasztották - a nemekkel kapcsolatos ideológiákban nemi különbségek mutatkoznak.  
 Glick és mtsai (2000, 2004) kultúrközi kutatásai szerint az ambivalens nézetek 
mindenütt kimutathatóak (egyik vizsgálatukban 16 országot vetettek össze). Az 
általános eredményen túl, miszerint az ellenséges és jóindulatú szexizmusok 
korrelálnak, azt is találták, hogy  a férfiak magasabb pontszámot  érnek el ellenséges 
előítéletekben, míg a nők inkább elutasítják ezt a típusú szexizmust.  Ugyanakkor a 
jóindulatú szexizmust elfogadják, annál inkább, minél ellenségesebb az adott kultúra, 
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akár a férfiaknál is jobban, mivel ez egyfajta védelmet is jelent egyben a férfiak 
rosszindulatú szexizmusával szemben.  
Az egyes szexizmusok együttjárására vonatkozóan további érdekes eredmény, hogy 
jelentős nemi különbségek mutathatóak ki; fiatal nők mintáján például erősebben 
korrelál ez a kettő, mint férfiak esetében, ahol az idősebb generációnál például már 
nem is találtak szignifikáns kapcsolatot. Ezt a jelenséget a tapasztalatok hatásának 
tulajdonítják a férfiak esetében. (Glick és mtsai 2000, idézi Kovács 2004)  
Ahogy erre Kovács (2004) is felhívja a figyelmet; a nők  nőkkel szembeni szexista 
ideológiái nem elsősorban a nőkhöz való viszonytól függenek náluk,  hanem attól, 
hogy mennyire internalizálták a kulturálisan jelenlévő szexista vélekedéseket.  
Empirikus eredményei is alátámasztották ezt a feltételezést: nőknél az ellenséges és a 
jóindulatú szexizmus korrelált, férfiaknál ugyanakkor nem járt együtt a két típus. 
Mindebből  arra következtet, hogy a nők egészében internalizálják az előítéleteket, a 
férfiak esetében pedig felmerül a kérdés, hogy ez talán két független attitűdöt jelent. 
 A kor tényezője  és az eltérő életkori szerepek tovább árnyalják a képet azáltal, 
hogy egyrészt meghatározzák az elsődleges szocializáció politikai-kulturális 
környezetet, amelyben a nemi szerep attitűdök is alakultak, másrészt a több 
élettapasztalaton keresztül is (Kovács 2004). Ahogy már fentebb utaltunk rá az 
idősebb férfiak esetén; míg fiatalabb korban inkább együtt jár az ellenséges és 
jóindulatú előítélet, idősebb korban már sokkal kevésbé. 
Egy hazai vizsgálat (Kovács 2001) eredményei szerint, amely két korosztályt vizsgált 
(18, illetve 30-40 évesek), a fiatalabb nők a modern, míg az idősebbek inkább a 
tradicionális szexizmust fogadták el. Az eredmény több okkal is magyarázható; 
egyrészt a több élettapasztalat eredményezheti azt, hogy az idősebbek inkább 
szembesültek a diszkriminációval, így nem tagadják, másrészt pedig a különbség oka 
lehet az is, hogy mindkét korosztály korának uralkodó ideológiájával azonosult 
inkább. 
 A nemi és életkori szerepek tehát összefüggésben vannak azzal, hogy a 
társadalmi szinten „általában” meglévő ideológiákat mennyiben osztják az egyének. 
További tényezőként ugyanakkor érdemes beemelni a vizsgálódás tárgykörébe a 
foglalkozási szerepet is. Ennek jó oka, hogy mivel a munka hagyományosan a férfiak 
„házon kívüli” terepe, ezért a nőiszerep változásának egyik legmarkánsabb 
problématerülete a tanulás-karrier-munkavállalás kérdésköre.5  
Általánosságban nézve az iskolázottsággal összefüggést mutat a szexista ideológiák 
mintázata - hasonlóan a többi előítélethez - összességében negatívan korrelál vele. 
Nők esetén ennek kézenfekvő magyarázata, hogy a tanulás maga a tradicionális 
szerepekkel szemben áll, tehát az iskolázottabb nők eleve kevésbé tradicionálisak, 
ezért kevésbé szexisták lesznek.  Férfiak esetén inkább magával az oktatási 
rendszerrel, annak egalitáriánusabb közvetített értékeivel hozható összefüggésbe 
(Kovács 2004) 
A karrier és nem kapcsolatának elemzése szempontjából jó terep a különböző 
felsőoktatási intézménybe járó – így eltérő presztízsű leendő szakmára készülő –  
fiatal felnőttek vizsgálata. Hazai kutatások (Kovács 2004, 2007) eredményei szerint a 

                                                      
5 A disszertáció nem vállalkozik ennek a hatalmas kutatási anyagnak az áttekintésére, egyrészt terjedelmi okok miatt 
másrészről pedig azért sem, mert a témában születtek már magyar nyelven is komplex munkák; ld. Kovács 
összefoglalóját és empírikus kutatását a nem és karrier témájában (Kovács 2004, Kovács 2007), illetve Nguyen Luu 
szakirodalmi áttekintését a nemi szerepek problematikájáról a munka világában (Nguyen Luu 2005). 
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különféle iskolatípusba járó (tanár-bölcsész, közgazdász, orvos, műszaki, agrár) 
egyetemisták eltérnek egymástól munkaérték-preferenciában (hierarchianövelő vagy 
csökkentő) és a szexista ideológiáikban is. Főhatásként kiemelkedett a férfiak 
magasabb szexizmus értéke, ugyanakkor jelentkezett az a mintázat is, hogy a 
hierarchianövelő foglalkozások esetén mindkét nem szexistább, mint a segítő-tanító 
szakmákra készülők. Ezek az eredmények egy paradoxonra is felhívják a figyelmet, 
miszerint azok a nők, akik személyes karrierjüket illetően nonkonform módon a 
magasabb társadalmi pozícióért versengenek, egyúttal a nemek közötti viszonyok 
általános szintjén kevésbé egyenlőség-elvűek, és jobban internalizálják a szexista 
ideológiákat. Ugyanakkor viszont a tradicionális, segítő-tanító állásokra készülő nők, 
akik ugyan személyes választásukban illeszkednek a sztereotípiákhoz, elvi szinten 
inkább elutasítják a szexizmust. (Kovács 2004).  
Ugyanezt a jelenséget magyarázza Ellemers (2001) is a „méhkirálynő-szindróma” 
leírásában. Empirikus vizsgálatokkal is igazolta, miszerint a férfi-dominálta 
területeken sikeres nőknél jelentkezhet az a tendencia, hogy a női egyenjogúság 
kérdését távolítják vagy ellenzik, sőt a többi nővel kifejezetten előítéletesek. A 
jelenség paradoxonját az adja, hogy azok a nők, akiknek sikerült megszökniük a nőket 
sújtó előítéletek elől, és jó példái lehetnének a változásnak, a társas viszonyok szintjén 
saját nézeteik okán a status quo fennmaradásáért  tesznek. Ellemers ezt egy identitás-
menedzsment stratégiaként értelmezi, miszerint ezek a nők magukévá teszik annak a 
csoportnak (t.i. férfiak) a jellemzőit, amelyek vélhetően sikeressé teszik őket ebben a 
maszkulin szerepkörben. Az alacsonyabb státussal bíró női szerep aktiválása egészen 
biztosan nem járulna hozzá a sikerhez, nem meglepő tehát, hogy ezek a nők 
igyekeznek minél nagyobb távolságot tartani tőle. 
Jó illusztrációját adja ennek a mechanizmusnak Swann-Wyer (1999) kísérlete, 
amelyben aktiválták a nemi szerepet. Férfiak esetében ez azzal járt, hogy tudatosak 
lettek magasabb társadalmi státusukra  a nőkhöz képest, és olyan fogalmakat 
aktiváltak magukkal kapcsolatban, amelyek megerősítették a kategóriatagságukat. 
Nőknél viszont az alacsonyabb státus tudatossága aktiválódott a férfiakhoz képest, 
ami arra motiválta őket, hogy olyan fogalmak mentén határozzák meg magukat, 
amelyek megkülönböztetik őket ettől az alacsony státusú csoport többi tagjától. 
A jelenség lehetséges gyökerének megértéséhez, egy másik aspektusból nézve további 
érdekes adalék lehet, hogy hasonló jelenségről számolnak be Tougas és mtsai is 
(1999), az általuk újszexizmusnak nevezett (v.ö. Swim 1995 modern szexizmus) 
ideológiával kapcsolatban. Empirikus adataik szerint a személyes szinten észlelt 
diszkrimináció közvetlen módon nem volt kimutatható kapcsolatban a szexizmus 
mértékével. Indirekt hatást ugyanakkor gyengén kifejtett, a kollektív relatív 
deprivációra tett hatáson keresztül. 
Ezek az adatok felvetik annak a lehetőségét is, hogy a személyes szint és a csoportos-
társadalmi szint itt elválhat a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerek tekintetében. A 
személyes tapasztalatok és a saját csoportra vonatkozó értékelések nyilvánvalóan nem 
függetlenek, ám sajátos esetekben disszonanciát mutathatnak. Ennek a jelenségnek a 
mélyebb megértéséhez a társas identitás elmélete (részletesebben ld. később a 2.3.2. 
fejezetet) adhat értelmező keretet: a magas státusú nők saját csoportjukkal való 
dezidentifikációja és/vagy a domináns férfiak csoportjával való azonosulás (vágya) 
magyarázhatja a saját csoporttal szembeni lojalitás hiányát. 
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 Áttekintve a különféle nemi ideológiákat láthattuk, hogy a szexista előítéletek 
tartalmunkban, „minőségükben” ugyan kimutathatóan és mérhetően 6  változást 
mutatnak, reagálva a társadalmi-gazdasági-kulturális változásokra, ám „mennyiségi” 
értelemben kevéssé változnak. A hagyományos, régi típusú ideológiák helyét újabb, 
árnyaltabb, összetettebb nézetrendszerek váltották fel. A jóindulaltú szexizmus 
„újszerűségét” az is alátámasztja, hogy a kutatások szerint nem korrelál sem a régi 
típusú, sem a modern szexizmussal (az ellenséges szexizmus ugyanakkor korrelál a 
modern típusúval). (Glick és Fiske 1997). Swim újabb megfigyelése szerint ennek oka 
lehet az is, hogy a személyek ezt a típusú nemi előítéletet sokkal kevésbé gondolják 
szexizmusnak, mint a régi típusú vagy ellenséges fajtát. Kutatási eredményei szerint a 
személyek a tradicionális és ellenséges előítéletet sokkal inkább értelmezték 
szexizmusnak, míg a modern és jóindulatú nézeteket kevésbé  (Swim és mtsai 2005). 
A szexista ideológiák változó típusú, de folyamatos jelenléte is alátámasztja, hogy a 
rendszer igazolásában ezek az ideológiák fontos szerepet töltenek be.  
 A következőekben egy szinttel lejjebb lépve, azokat a nemekkel kapcsolatos 
további reprezentációkat vizsgáljuk, amelyek az előzőekben tárgyalt  nemi ideológiák 
igazolásának eszközeiként is értelmezhetőek. A nemi sztereotípiák egyrészről leírják a 
nemeket, másrészről pedig elő is írhatják, milyennek kell lenniük (ld. deskriptív és 
preskriptív funkció, pl. Eagly 1987, Fiske 1999), ezáltal „jó okot” szolgáltatnak az 
előítéletekre, illetve „útmutatást” adnak a megfelelő nemi szerepviselkedéshez. 
 

                                                      
6  A különféle szexizmusok mérésére használatos eszközök bemutatását ld. a Módszer 4.3. Eszközök bemutatása 
alfejezetben. 
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2.2. Csoportközi szint: a nemek képei és a nemek közötti 
viszonyok 

2.2.1. Nemi sztereotípiák  
 
 A szexista ideológiák szoros kapcsolatban állnak a nemi sztereotípiákkal; az 
ellenséges szexizmus főként a negatív sztereotipizálással és érzelmekkel. Ebben a 
megközelítésben tehát azt mondhatjuk, hogy a sztereotípiák tartalma a nemi 
csoportok közötti hatalmi különbségekből fakad.  
A nemi sztereotípiák hiedelmek együttesét jelentik, amelyek arra vonatkoznak, milyenek  
a férfiak és a nők, vagy hogy milyennek kellene lenniük (Golombok 1994). Külső 
megjelenés, attitűdök és érdeklődés, személyiségvonások, foglalkozások és társas 
viszonyok bonyolult együttjárásai (Deaux és Lewis 1983), amelyek viszonylagos 
állandóságot mutatnak, és jelentős kultúrközi hasonlóságaik vannak (Best és Williams, 
1993, 2003).   
 A tradicionális vélekedések szerint a nőké a  házi szerep köré szerveződő 
„közösségiesség” tulajdonságcsoportja (expresszivitás; emocionalitás, táplálás, gondozás), 
míg a férfiaké a házon kívüli, gazdasági  szerepkör, a „hatóerő” tulajdonságcsoportja” 
(instrumentalitás; önérvényesítés, individualizmus) (Eagly 1987).  
 Ahogy ezt korábban is írtuk, a sztereotípiák funkcionális szempontból a 
rendszer, a csoportok és az egyén szintjén működő folyamatokhoz is köthetőek 
(Hunyady 2001). A következőekben szeretnénk érzékeltetni az ezeken a szinteken 
történt főbb vizsgálati területeket – a teljesség igénye nélkül - , a nemi sztereotípia 
kutatások történeti szálán haladva. 
 Az első vizsgálatok – hasonlóan a klasszikus sztereotípia-kutatásokhoz – a 
tartalomra koncentráltak (pl. Rosenkrantz és mtsai: Nemi Sztereotípia Kérdőív, 
SRSQ,  id. Spence és mtsai, 1975) A tartalom felmérésének eszköze hagyományosan 
a tulajdonságlisták alkalmazása. Mivel a domináns koncepció sokáig egy bipoláris, 
unifaktoriális modell volt, ezért a vizsgálatokat a dichotóm megközelítés jellemezte. 
Ennek értelmében minden pszichológiai vonás, amely különbséget tesz a nemek 
között, egy „teljesen férfias” – „teljesen nőies” végpontokkal jellemezhető 
dimenzión helyezhető el. (Spence 1993). Már finomított változatot képvisel Spence 
és munkatársainak koncepciója, akik a Személyes Jellemzők Kérdőív kifejlesztésekor 
három alskálát alkottak: "férfi értékek"-nek nevezték  azokat a sztereotipikusan 
férfias tulajdonságokat, melyek azonban mind az ideális nő, mind az ideális féri 
számára kívánatosak, "nôi értékek" voltak az ideális nő  és férfi számára  kívánatos 
tulajdonságok, de sztereotipikusan nőiesnek ítélték őket. A harmadik alskála 
"nemfüggő" tulajdonságokat tartalmazott, melyek csak az ideális nő vagy csak az 
ideális férfi számára bizonyultak szociálisan kívánatosnak. (Spence és mtsai, 1975) 
Még ugyanebben az időszakban egy alternatív felfogás amellett szállt síkra, hogy a 
férfiasság és a nőiesség külön dimenziókat képeznek, eszerint tehát a tulajdonságok 
mindkét dimenzión külön megítélhetőek. (Bem és Constanitnapole, idézi Spence és 
mtsai 1975).  Ez az elképzelés az androgűnia koncepciójába illeszkedett, mely szerint a 
személyek maguk is egyszerre lehetnek férfiasak és nőiesek is azáltal, hogy mindkét 
nemre sztereotipikus tulajdonságokkal rendelkeznek. Ennek mérésére a Bem Nemi 
Szerep Kérdőív használatos (Bem 1974).  
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Ez az elképzelés ugyan sok kutatást és vitát inspirált (ld. pl. Bem, 1982, Markus és 
mtsai 1982, Spence 1993), ám  a vizsgálati eredmények alapján leszögezhető, hogy  a 
„férfiasság” és a „nőiesség” fogalma alapvetően egymást kizáró, vagy egymás 
komplementer minőségeit jelöli (Spence 1993), az egyik nemre sztereotipikusan 
jellemzőnek tartott tulajdonság léte feltételezi a másik nemnél annak hiányát (Geis 
1993). 
 Mindazonáltal a nemi sztereotípiák kutatásában – hasonlóan a sztereotípia-
kutatás egészéhez  - többször is hangsúlyváltások történtek (ld. Deaux 1995). A 
kezdeti tartalmi fókuszról a figyelem áttevődött a „kognitívabb” szempontú, 
struktúra és működésmód vizsgálatára (pl. Deaux és Lewis 1984, Jackson és Cash 
1985, Ashmore 1981, 1986), majd a funkcionális szemlélet térnyerésének 
következtében a sztereotípiák eredetének és hasznának egyéni, csoport és rendszer-
szintű, differenciáltabb vizsgálatára (pl. Eagly 1987, Fiske 1998). A legújabb 
megközelítés pedig – bizonyos értelemben integrálva a korábbi kutatások 
eredményeit – a változás dinamikáját kutatja (pl. Diekmann és Eagly 2000, erről 
részletesebben ld. a 2.4.1. fejezetet). 
 A struktúra vizsgálatának időszakában az olyan szempontok kerültek előtérbe, 
mint például az altípusok megléte és jellemzése. Deaux és mtsai (1985) a 
szubkategóriák vizsgálatakor azt találták, hogy ezekről sem kapunk részletgazdagabb 
leírást, mint a férfi és nő fő kategóriákról, bár összességében a női típusok jellemzése 
differenciáltabb, míg a férfiak esetén inkább a fölérendelt, általános kategória köré 
csoportosulnak a tulajdonságok. Érdekes ez az eredmény abból a szempontból is, 
hogy magyarázatában a  változó női szerepeket jelölik meg a szerzők, az elsők között 
behozva ennek a társadalmi dinamikának a szempontjait a vizsgálódásba.  
A struktúrával kapcsolatos kutatások fontos szeletét adják az implikált  
személyiségelmélet-vizsgálatok is (Ashmore 1981, 1986). A nemek képének tulajdonság-
halmazából a hierachikus clusterezés módszerével a kutatók altípusokat  
azonosítottak, így nyalábokba rendezve ezeket a jellemzőket kirajzolhatóak voltak 
sajátos altípusok. Ebben a megközelítésben tehát a sztereotípia strukturált 
tulajdonságok együttese. Ashmore ezen túlmutatóan a sztereotípiák mögötti 
feltételezett látens struktúrát is azonosította (Ashmore 1986); a multidimenziós 
skálázás módszerével a tulajdonságok mögé két fő dimenziót rendelve, ezek a férfias-
nőies (azaz kemény és lágy), valamint a társas szempontból jó-rossz értékek mentén 
differenciálnak. 
 A kognitív szemlélet kissé folyamat-orientáltabb megközelítésének szép 
példáját adják még a keresztkategorizációs vizsgálatok is; Eagly kutatás-sorozatában 
vizsgálta a nem és egyéb szociális szerepek találkozási pontjait, úgymint a nemzet 
(Eagly és Kite 2000), valamint a nem és a foglalkozási szerep és a státus egymást 
átfedő metszeteit (Eagly és Steffen 1984). A legfontosabb tanulsága ezeknek a 
kutatásoknak a női kategória kiugró jellege, azaz hogy felülírja a többi kategóriát a 
sztereotipizálás folyamatában, valamint hogy egy domináns, kompetens személy 
képe alapvetően egy férfit ír le. 
Az információ-feldolgozás felől is történtek kutatások, amelyek elsősorban az 
automatikus és nem automatikus (kontrollált) folyamatok megkülönböztetése 
mentén, a nemi sztereotípiák aktiválódásának folyamatát vizsgálták, rámutatva az 
egyéni (kontrollált) és a kulturális (automatikusabb) reprezentációk kettősségére. 
(Devine 1989, Banaji és Greenwald 1995, Zemore és mtsai 2000). 
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 A sztereotípiák eredetére és hasznára vonatkozó, immár újabb kutatási  
hullám főbb vonulatait részben már korábban ismertettük, amikor a rendszer 
szintjén magyarázó elméleteket mutattuk be. (ld. Jost, Sidanius-Pratto és Eagly 
elméleteit). A megközelítések egy másik csokrát adják azok a kutatások, amelyek a 
csoport szintjén, a társas identitás kontextusában magyarázzák a sztereotipizálás 
folyamatait (Tajfel és Turner 1986, idézi Turner 1999,  erről részletesebben ld. alább 
a  2.3.2. fejezetben.).  
Az itt felbukkanó kulcsfogalmak például a sztereotípia-fenyegetés és az önbeteljesítő jóslat. 
Előbbi azt a jelenséget takarja, miszerint  a negatív nemi sztereotípiával szembesülve 
a személy szorongást él meg, attól tartva, hogy eszerint fogják megítélni 
személyiségét vagy teljesítményét. Ráadásul fennáll annak a lehetősége is, hogy az 
esetleges rossz szerepléséért a saját nemi csoport jellemzőit teszik felelőssé, és így az 
egész csoportjára vet rossz fényt. (Steele és Aronson 1995) Az önbeteljesítő jóslat 
pedig - akár a folyományaként az előző jelenségnek – azt a helyzetet írja le, amikor a 
mások által sugallt és elvárt nemi sztereotipikus jegyeket a személy végül is „valóra 
váltja” a társas dinamikában (Geis 1993, Eagly és Karau 2002). 
 A funkcionális megközelítés legújabb fejleményét képviseli Fiske elképzelése, 
amely alapvetően két dimenziót feltételez a sztereotipizálás folyamatainak hátterében. 
Eszerint a sztereotípia tárgyának (itt férfiaknak és nőknek) a megítélésekor 
alapvetően két szempont mentén történik az értékelés. A kompetencia, amely a státus 
jelzőjeként, illetve a szeretetreméltóság, amely a versengés mutatójaként működik. Ez a 
kétdimenziós tér négy fő területet rajzol ki, amelyeken különböző csoportok 
helyezkednek el.  
Jellemzően a saját csoport és szövetségesei azok, amelyek a kompetens és 
szeretetreméltó szegmensben találhatóak, az elismerés és szimpátia érzéseiben 
részesülve. A kompetens de nem szerethető csoportokkal szemben  a versengés 
miatt ugyanakkor az irigy előítélet jelentkezik (v.ö. ellenséges szexizmus). Az 
inkompetens és szerethető csoportok tagjaival szemben jelenik meg a gondoskodás 
és szánalom (v.ö. jóindulatú  szexizmus). A legkedvezőtlenebb helyzetben pedig a 
nem szeretett és inkompetens csoportok vannak, a neheztelés és a megvetés 
céltábláiként.  
Fiske érvelése szerint - mivel a nemi sztereotípiák alapvető különbséget tesznek a 
nemek között, az expresszivitást a nőkhöz,  az instrumentalitást a férfiakhoz 
kapcsolva - adódik az  összefüggés, miszerint alapvetően a nők szeretetreméltóbbak, 
a férfiak pedig kompetensebbek (Fiske 2006). Ez a vélekedés alapjában kijelöli a 
nemek pozícióját a sztereotípiák térképén, nők esetében azt eredményezve, hogy 
nem kerülhetnek egyszerre a szeretetreméltó és kompetens csoportba. 
A „választható” térfelek így a szeretetre méltó és inkompetens, vagy az ellenszenves 
ám kompetens pozíciók lesznek. Altípusok vizsgálatával is igazolták ezt a jelenséget; a 
„helyükön maradó” (pl. háziasszonyok) nőkről élő leereszkedően pozitív képet, míg a 
„lázadó”(pl. feministák) nőkről az ellenséges, negatív képet. 
 Az eddigiekben áttekintettük a nemi ideológiákat és nemi sztereotípiákat 
valamint összefüggéseiket, alapvetőnek tekintve azt a tényt, hogy a fennálló 
társadalmi rendszer igazolására létrejövő, és annak változásával alakuló jelenségekről 
van szó.  Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a szempontot sem, 
miszerint az előítéletek a csoportközi viszonyokban tapasztalt és értelmezett valódi és 
hétköznapi interakciókban és viszonyokban is gyökereznek.  
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Figyelembe véve a kutatások főáramát, valamint a nemek közötti státusviszonyokat, a 
fókuszt itt a domináns csoportra (férfiak) helyezzük annyiban, hogy mint a megítélés 
tárgya jelenik meg (ugyanakkor a nők csoportja elsősorban mint megítélő szerepel).  
A következőekben tehát a kutatások egy viszonylag újabb fejleményének 
bemutatásaként a domináns csoport általi fenyegetettség érzésének szerepéről írunk. 
 

2.2.2. Nemek közötti viszonyok reprezentációi: fenyegetettség 
 
 Az előítéletek gyökereit magyarázó szakirodalomnak klasszikus részét képezi 
a reális konfliktus elmélete, amely azt fogalmazza meg, miszerint a külső csoporttal 
szembeni negatív értékelés és ellenségesség a csoportok közötti valódi konfliktusból 
fakad (Campbell 1965, Sherif 1966, idézi Smith és Mackie 2001.) Ez a versengés 
anyagi vagy szimbolikus javakért vagy elismerésért éppúgy folyhat, és a hatására 
keletkező negatív érzések vezetnek el a külső csoport negatív sztereotipizálásához és 
értékeléséhez.  
Ez a versengési motívum a korábban tárgyalt magyarázatokban is megjelenik (ld. 
Sidanius-Pratto, Jost, Glick és Fiske elméleteit), amikor is a férfiak és nők közötti 
strukturális hatalmi viszonyokkal összefüggésben, az „engedetlen” – így versengő és 
veszélyes – nőkkel szembeni előítéleteket, sztereotípiákat és ideológiákat jellemzik.  
 A reális konfliktus elméletével kapcsolatban ugyanakkor kritikaként 
fogalmazódik meg  hogy empirikus alátámasztása nem kielégítő, gyakran még az 
alaphipotézist sem tudja igazolni. Ugyanakkor viszont a társas identitás és az észlelt 
fenyegetettség sokkal lényegesebb és meghatározó tényezői a csoportok közötti 
ellenségeskedésnek és negatív sztereotipizálásnak (Fiske 2006). 
  Egy újabb megközelítés, az integrált fenyegetettség elmélet (Stephan és mtsai 2000) 
ezt az észlelt fenyegetettséget veszi alaposabban szemügyre, és tovább bontja a 
csoportközi viszonyokat jellemző négy megjelenési formára, melyek 
operacionalizálására mérőeszközt  is szerkesztettek. A fenyegetettség faktoraiként az 
alábbi tényezőket tekinti: 
 

 A szimbolikus fenyegetés a csoportok közötti (feltételezett) szimbolikus 
különbségekből fakad (értékek, attitűdök, normák, morál);  

 a reális fenyegetés a hatalom és az erőforrások bázisán mindenféle 
elnyomás és erőszak (feltételezett) veszélye okán keletkezik;  

 a csoportközi szorongás a külső csoport tagjaival való érintkezéssel 
kapcsolatosan keletkező érzéseket jelöli, míg  

 a külső csoportra vonatkozó negatív sztereotípiák a nemkívánatos, és így 
fenyegető (feltételezett) jellemzőket írják le. 
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A kutatások szerint ez a négy faktor egy közös tőről fakad, ugyanakkor variancia van 
abban, ahogy a konkrét csoportközi viszonyok leírásában megjelennek az előítéletek 
bejóslóiként. 7  A bevándorlókkal kapcsolatos attitűdöket például a reális- és a 
szimbolikus fenyegetettség érzése kevésbé magyarázza, ami nyilvánvalóan érthető, ha 
figyelembe vesszük azt a tényt, miszerint általában alacsony státusú csoportokról van 
szó, így az általuk való fenyegetés másként jelenik meg, mint a dominás csoportok 
általi fenyegetés. 
Az egyes fenyegetettség-típusok attitűdökre tett hatását moderálják az olyan tényezők, 
mint például a negatív érintkezések száma, a saját csoporttal való azonosulás erőssége, 
az észlelt csoportközi konfliktus vagy státus-egyenlőtlenségek (Stephan és mtsai 2002, 
Riek és mtsai 2006). 
 Összességében kiemelhető, hogy általában a csoportközi szorongás és a negatív 
sztereotípia bizonyul a legerősebb bejóslónak a külső csoportokra vonatkozó attitűd 
előrejelzésében (Stephan és mtsai, 1998, Blair és mtsai 2003, Alexander és mtsai 
2005). 
A csoportközi viszonyokat magyarázó korábbi elméletek is ezt az affektív aspektust 
helyezték a középpontba, a  csoportközi szorongásban megjelölve a kulcstényezőt (pl. 
Britt és mtsai 1996, Islam és Hewstone 1996). Az újabb kutatások is meghatározónak 
tartják az affektív tényezők szerepét, ma is sok kutatás foglalkozik a szorongás 
okainak és következményeinek vizsgálatával  (pl. Stephan  és Stephan 2000, Blair és 
mtsai 2003, Plant és  Devine 2003, Littleford és mtsai 2005). 
A szorongás  okaként a korábbi tapasztalatok vagy a szocializáció során elsajátított 
hiedelmek alapján létrejött negatív elvárásokat tartják kulcsfontosságúnak (mint például 
a lehetséges negatív viselkedéses és pszichológiai válaszok - bántalmazás vagy 
elnyomás, vagy a másik és a saját csoport általi leértékelés,  Stephan és Stephan 1985, 
Stephan és mtsai 1999). Fontos megfigyelés ugyanakkor, hogy a szorongás nem csak 
a korábbi rossz tapasztalatok hatására jelenik meg, hanem ugyanilyen hatást ér el a 
korábbi pozitív tapasztalatok hiánya (Plant és Devine 2005). 
A szorongás csökkentésének fő tényezőjeként fentiek alapján a pozitív 
tapasztalatokat jelölhetjük meg, a külső csoport észlelt variabilitásának, valamint az 
attitűd pozitív változásának közvetítő tényezőin keresztül. Előbbi a kontaktusok 
mennyiségével, utóbbi pedig a minőségével van összefüggésben (Islam és Hewstone 
1996). 
A szorongás hátterében keletkező további érzelmek vonatkozásában ugyanakkor 
érdekes összefüggéseket találtak, melyeket egy érzelem-amplifikálási modellben 
magyaráztak. A kutatások szerint például (Stephan és Stephan 1985,  Mendes és mtsai 
2002, Littleford és mtsai 2005) a fehér személyek a feketékkel való interakció 
kényelmetlen helyzetére úgy reagáltak, hogy  növelték a pozitív érzéseiket és 
viselkedést, míg a saját csoportot jelentő fehérekkel szemben nem. Ennek okát abban 
jelölik meg, hogy  a szorongás csökkentése érdekében erősítik fel az érzelmeiket, 
valamint azért is, mert el akarják kerülni annak látszatát, hogy előítéletes módon 
viselkednek a másik csoport tagjával szemben. 
                                                      
7 Az egyes tényezők közötti összefüggések elemzésekor gyakran használjuk a „bejósló” kifejezést, ugyanakkor – mint 
ahogy erre a szerzők is rámutatnak (pl. Stephan és mtsai 2002) - a hipotézisek tesztelésére alkalmazott eljárások 
(korrelációk és útelemzések strukturális egyenletekkel) alapvetően együttjárások felderítésére alkalmasak, míg az ok-
okozati viszonyok pontos elemzésére a kísérleti manipuláció az adekvát módszer. Ugyanakkor az elméletekből gyakran 
következtethetünk – tudományos érvek és a „józan ész” alapján – a feltételezett ok-okozati viszonyokra, míg más 
változók esetében reciprok okságot tételezhetünk fel.   
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 Az integrált fenyegetettség elmélet empirikus adatainak jelentős része a 
kulturális különbségek okán keletkező fenyegetettséget vizsgálja. Szomszédos 
nemzetek viszonyai, valamint bevándorlók és menekültekkel kapcsolatos előítéletek 
vizsgálatából származik a legtöbb adat (Stephan és mtsai 1998, 2000).  
Ezek az eredmények ráirányítják a figyelmet arra, hogy a csoportok közötti viszonyok 
vizsgálatakor azt is fontos szem előtt tartani, hogy azok egy hierachizált térben 
jelennek meg, státus- és dominancia-beli jelentős különbségekkel (ld. többség-
kisebbség, alá-fölérendeltek csoportjai) (Plant és Devine 2003, Riek és mtsai 2006). 
A státuskülönbségek hatásával kapcsolatos legfontosabb eredmény, hogy az 
alárendelt csoportok részéről nem jelenik meg a reális fenyegetés hatása (és gyakran a 
szimbolikusé sem) az attitűdökre (pl. Stephan és mtsai 2000a, 2000b). 
Az eredmények magyarázatára a szerzők ésszerű feltételezése, hogy a reális fenyegetés 
azért nem mutat összefüggést az attitűddel, mivel az alárendelt csoportok jogosnak 
érzik és legitimizálják az egyenlőtlen viszonyokat (v.ö. rendszerigazolási elmélet), sőt, 
lehet, hogy önmagukat is felelősnek érzik alárendelt  helyzetükért (v.ö. az áldozat 
hibáztatása), amelynek okát – az internalizált sztereotípiák következtében – saját 
képességeikben, gyengeségeikben és inkompetenciájukban vélik felfedezni.  
 A nemek viszonyaira vonatkozóan is elmondható, hogy – bár kétségtelen, 
hogy az alárendelt csoport „renitens” tagjaival szembeni negatív érzések is 
eredményezhetnek fenyegetettség-érzést8  – itt sem szimmetrikus viszonyról van szó. 
Az ezzel kapcsolatos kutatások hangsúlya a domináns csoport, azaz a férfiak általi 
észlelt fenyegetettség vizsgálatára helyezi a hangsúlyt, a nők beszámolói alapján. A 
reális fenyegetettség itt mint a férfiak gazdasági-politikai ereje, társadalmi presztízse, 
és a fizikai erőből fakadó erőszak és elnyomás veszélye jelenik meg. A szimbolikus 
fenyegetettség hátterében a nemek észlelt személyiség, érték- és meggyőződésbeli 
különbségei állnak. Az érintkezés során megélt szorongás a férfiakkal való 
(heteroszexuális) interakció során feltételezett elutasítás, megaláztatás és kigúnyolás 
miatti félelemből fakad. A negatív sztereotípia alapja a klasszikus kép (agresszió, 
hidegség, versengés, empátia hiánya) alapján előrevetített rossz érzés. 
A fenyegetettség-skála nemekre vonatkoztatott alkalmazásával empirikus vizsgálatok sora 
is született a konstruktum érvényességének vizsgálatára és igazolására, ahol a 
fenyegetettséget a fenti dimenziók operacionalizálásával mérték, az attitűdöt pedig 
érzelmi-értékelő jelzők mentén vizsgálták, továbbá rákérdeztek a férfiakkal 
kapcsolatos saját negatív tapasztalatokra is.  
Az eredmények szerint a férfiakkal kapcsolatos attitűdre nem volt hatással az észlelt 
reális fenyegetés és a negatív férfi sztereotípia sem, ugyanakkor  a szimbolikus 
fenyegetettség, az interakciós szorongás, valamint a negatív saját tapasztalatok 
összefüggést mutattak vele. Az egyes tényezők egymással is összefüggést mutattak: a 
saját negatív tapasztalatok – azon túl, hogy hatással voltak az attitűdre – a 
szorongásra és a szimbolikus fenyegetésre is hatottak. A további kutatások arra is 
rámutattak, hogy a nők férfiakkal szembeni értékelő attitűdje kultúrafüggő. 
Az eredmények magyarázatára, miszerint a reális fenyegetés nem mutat összefüggést 
az attitűddel, ugyanazt az okot feltételezhetjük, amit előzőekben már leírtunk az 
alárendelt csoportokra általában. Itt tehát arról lehet szó, hogy a nők jogosnak vélik 
és legitimizálják az egyenlőtlen nemi viszonyokat (vö. rendszerigazolás), sőt, lehet, 
                                                      
8 Jól illusztrálja ezt egy újabban megjelent köznapi diskurzus, amely a  „félelem az erős nőktől” jelentéskörét tematizálja.  
Ezzel kapcsolatosan köszönjük Faragó Klára észrevételét, személyes közlés, 2008 május 23. 
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hogy önmagukat is felelősnek érzik alárendelt  helyzetükért, amelynek okát – az 
internalizált sztereotípiák következtében – saját képességeikben, gyengeségeikben és 
inkompetenciájukban vélik felfedezni.  
 A sztereotípiák és a fenyegetettség kapcsolatára vonatkozóan ebben a 
megközelítésben tehát azt mondhatjuk, hogy azok (negatív) tartalma a fenyegetettség 
érzésével jár együtt. Ezekben a tartalmakban ugyan elképzelhető a változás (ld. 
kontaktus szerepe), ugyanakkor a csoportközi szorongásban a negatív affektív 
tényezők erős hatása miatti elkerülő magatartás okán erre gyakran nagyon kicsi a 
reális lehetőség. (Schmitt és mtsai 2002). Nyilvánvalóan ennek magyarázatában 
számos tényező merül fel, ezek  közül az egyik lehet ez az averzív hatás, mint az 
identitás-fenyegetésre adott válasz  (ld. Branscombe és mtsai 1999).  
 A fenyegetettséget fentebb úgy tárgyaltuk, mint a csoportok szintjén 
megjelenő feszültségforrást, amely az egyéni szinten megjelenő affektív dinamikában 
is tetten érhető. Az összefüggések mélyebb megértéséhez ugyanakkor az egyének 
szintjén továbbértelmezendő jelenségről van szó. A csoportközi szinten megjelenő 
fenyegetést az egyén selfjén keresztül éli meg: a nők csoportjának diszkriminációja 
egyben mélyen személyes élmény, amit persze árnyal a csoporttal való azonosulás 
mértéke. A külső csoport általi fenyegetettség egyben a társas identitás fenyegetése is. 
A következő részben áttekintjük a self és a nem viszonyára vonatkozó kutatások 
azon szeletét, amely a nemi sztereotipizálás és nemi ideológiák szempontjából 
számunkra releváns. A nemi szerep selfbe való beépülését és a nemmel való 
azonosulást vizsgáljuk; az énreprezentációk és a társas identitás szempontjából. 
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2.3. Egyéni szint: a nem és a self metszetei   

2.3.1. Énreprezentációk (nemi tipizáltság) 
 
 Régóta elfogadott tény a szakirodalomban, hogy a nem egy alapvető kategória 
az énkép szerveződésében (ld. Cross és Markus 1993 összefoglalója). Az is ismert, 
hogy egyeseknek fontosabb, másoknak kevésbé centrális kategória (pl. Bem 1982, 
1993, Markus és mtsai 1985). A nemi tipizáltság, azaz a nemi szerepek és 
tulajdonságok self-be való beépülése már régóta kutatott téma (Bem 1975, Bem és 
mtsai 1976, 1982, Locksley és Colten 1979, Spence és Helmreich 1979, Crane és 
Markus 1982, Markus és mtsai 1982, Lubinski és mtsai 1983). Az is klasszikus 
állításnak számít, hogy az énfogalom hatással van a világ és mások észlelésére (Markus 
és mtsai 1985), átszűrve és értelmezve a tapasztalatokat. 
A kezdeti megközelítéseket – keletkezésük uralkodó szemlélete okán – a klasszikus 
kognitív fogalmi apparátus jellemezte. Az énreprezentációk tartalmának vizsgálata 
(v.ö. a nemi sztereotípiák tartalom-központú vizsgálatával), az információfeldolgozás 
fogalmainak értelmező kerete (pl. kategorizáció, séma, automatikus és kontrollált 
folyamatok) jelenik meg ezekben  a vizsgálatokban.  
Az én reprezentációjának elmélete - énséma elmélet - a hetvenes években vált igazán 
népszerűvé.  Lényeges újszerű vonása volt, hogy - míg az énfogalmat korábban 
sokkal inkább egy passzív adatstruktúrának tekintették - az énsémát egy aktív 
információ-feldolgozó rendszerként írták le ezek az elméletek (Greenwald és 
Pratkanis 1992). Eszerint tehát az énre vonatkozó információk bizonyos területeken 
kategorizáltak és szervezettek, és ezen sajátos mintázatok bázisául szolgálhatnak az 
énnel kapcsolatos  jövőbeni döntéseknek, ítéleteknek vagy jóslatoknak. A séma 
kidolgozottsága befolyásolja továbbá a személy információfeldolgozásának minőségét  
a séma-releváns helyzetekben.  
Bevezetésre került ezzel összefüggésben a "sematikus" - "asematikus" kifejezéspár, mint 
a személyek jellemzésére használatos fogalmak. Előbbi azt az egyént jellemzi, aki 
adott területen rendelkezik kidolgozott információkkal énjére nézve, utóbbi pedig az, 
aki csak kevéssé, vagy egyáltalán nem (Markus et al. 1985, Crane és Markus 1982).  
 A nem és a self kapcsolatára vonatkozóan a nemi tipizáltság fogalma jeleníti 
meg ebben a kontextusban annak mértékét, hogy a személy mennyiben tartja magára 
vonatkozóan érvényesnek egyik és/vagy másik nem sztereotipikus tulajdonságait, 
viselkedésmódjait, szerepeit vagy fizikai jellemzőit; azaz mennyire sematizált. 
Széleskörűen elfogadott operacionalizálása a nemi szerepek vonás-szinten való 
énképbe épülésének mérésére a férfias és nőies tulajdonságskálák használata (pl. Bem 
Nemi Szerep Kérdőív, Bem 1974, Személyes Jellemzők Kérdőív, Spence, Helmreich 
és Stapp, 1975), majd ezek mentén a skálák mentén való különbségtevés. A két 
skálaérték egymáshoz való viszonyítása alapján négy nemtípust különíthetünk el, a 
mindkét skálán magas  pontszámot elérők az androgűn, az egyik skálán magas, 
másikon alacsony pontszámot adók a férfias vagy nőies, míg mindkét skálán alacsony 
értékkel bírók a nem differenciált csoportba kerülnek, függetlenül biológiai nemüktől 
(Bem 1974, 1976, 1981, Spence és Helmreich 1979).  
 A nemi séma ebben a felfogásban egyfajta „készenlétet” jelent  az 
információknak a kultúra maszkulin és feminin kategóriái alapján történő kódolásra 
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és szervezésre. Konkrét kísérletben azt találták például, hogy a férfias énsémával 
rendelkező férfiak jobban "kihegyezettek" voltak a releváns ingerekre, mint azok, akik 
nem rendelkeztek maszkulin énsémával (Markus et al. 1985). A férfias séma az énre 
vonatkozó információkra és az „elkülönülés”-re irányítja a figyelmet, , a nőies séma 
pedig a másokra vonatkozó információkra és a „kapcsolódásra” feszít elő. (Cross és 
Markus 1993). 
A személy – többé vagy kevésbé – azonosul a nemi szerepelvárásokkal és 
sztereotípiákkal, majd ez az azonosulás – többé vagy kevésbé – befolyásolja nézeteit, 
értékeit, sztereotípiáit, például a nemekkel kapcsolatos vélekedésekben. Eszerint 
előfordulhat, hogy nem a biológiai nem maga az, amelyik hatással van egyes 
nézetekre, hanem a nemi szerep internalizálásának különböző foka.  
 A self  (tipizáltságának) ilyen közvetítő szerepére vonatkozóan számos 
vizsgálat ismert. A nem és a karrieraspirációk kapcsolatában például azt találták a 
kutatások (Abele 2000, 2003), hogy a karrier- és munkaérték választást nagyban 
befolyásolja az énkép férfiasságának mértéke. Ezt az összefüggést igazolta és 
kiegészítette Kovács (2004) magyar mintán, amikor férfiak mintáján azt találta, hogy a 
férfiasabb énkép a férfiak pozitívabb és a nők negatívabb sztereotipizálásával, 
valamint a tradicionálisabb nemi ideológiák elfogadásával (ellenséges és régi 
szexizmus) együttesen határozta meg a hierarchianövelő munkaértékek preferenciáját. 
Olyan további területeken is kimutatták a nemi tipizáltság közvetítő szerepét, mint 
például az affektív tényezők és jóllét, önértékelés vagy énhatékonyság. Az általános 
eredmény itt az volt, hogy a férfias énséma erős közvetítő szereppel bír ezekben a 
tényezőkben a pozitív kimenetet illetően (pl. Whitley 1983). Az erre a területre 
vonatkozó kutatásokat később a 2.3.3. fejezetben (affektív tényezők) ismertetjük 
részletesebben.   
 A self és a nemi metszeteinek vizsgálata ugyanakkor – a kognitív-
reprezentációs megközelítés mellett - más értelmezési keretben is lehetséges.  
Mint ahogy arra Kovács (2004) rámutat, a posztmodern fordulattal meghatározó 
nézőpontváltás következett be a nemek kérdésének látásmódjában is. Míg a korábbi 
magyarázatok úgy tekintettek a férfiasságra és nőiességre, mint ami a személyeken 
„belül” van (ld. pl. a nemi sémákat) addig ezek az újabb megközelítések azt 
hangsúlyozzák, hogy maga a társadalmi valóság konstruálódik nemi alapon, a 
férfiasság és a nőiesség tehát „kívül” található9. 
Hasonlóképpen fogalmaz Bem (1993) is, amikor leírja a három, társadalmi szinten 
működő nemi lencsét, amelyeken keresztül a világot szemléljük. Egyrészről a mindent 
átitató  androcentrizmus (férfiközpontúság) közvetíti a normát, miszerint minden 
esetben a kiindulási pont a férfiak tapasztalatai, a női tapasztalatok ehhez képest 
"devianciák". Másodsorban a nemi polarizáció jelensége, ahogy a férfiak és nők között 
észlelt különbségek a társadalmi élet alapjává váltak (öltözködés, nemi szerepek, stb.). 
Harmadrészt pedig a biológiai esszencializmus, mely egyfajta "legitimizáló ideológiaként" 
túlzott jelentést ad a veleszületett különbségeknek, szükségszerűnek tekintve azokat.  
A társadalom által konstruált, „külső” valóság mindemellett belsővé is válik; a  

                                                      
9 Ezt a látásmódbeli különbséget bizonyos szempontból jól illusztrálja magának a „társadalmi nem”-nek (gender) a 
fogalma is. A tudományos diskurzusban kezdetben a „sex role” kifejezés volt a széleskörűen alkalmazott fogalom (ld. pl. 
Bem Sex Role Inventory), majd az 1980-as évektől ezt fokozatosan a „gender role” terminus váltja fel. Természetesen 
mindkettő használatos  jelenleg is, a sex ugyanakkor sokkal inkább a biológiai vonatkozások, pl. az evolúciós kutatások 
kontextusban jelenik meg. 
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„nemiesült” személyiséget a csoportok szintjén vizsgálva, a társas identitás 
kérdéskörét tárgyaljuk a következőekben. 
 

2.3.2. Társas identitás   
 
 Amíg az előzőekben tárgyalt nemi tipizáltság elsősorban kategorizációs és 
reprezentációs szempontból közelítette meg a self és nem viszonyát, addig a társas 
identitás sokkal inkább a  csoportokhoz tartozás hátterében álló motivációs  dinamikát 
vizsgálja.  
 A társas identitás elmélete (Tajfel és Turner 1979, idézi Cameron 2001) a 
csoportközi viszonyok két elemzési szintjének összekapcsolásában paradigmatikus 
váltást hozott az „egyénben lévő csoport” fogalmával (Hogg és Abrahams 1988, idézi 
Cameron 2001). 10

Az elmélet arra mutat rá, hogy az egyének attitűdjeit és viselkedését mindig az adott 
társas kontextusban történő önmeghatározás színezi át. Tajfel szerint (idézi Turner 
1999) a társas viselkedés alapvetően egy interperszonális-csoportközi kontinuumon 
helyezhető el, melynek a csoport felőli végpontján az olyan interakciók állnak, 
amelyben minden résztvevő a különféle csoporttagságai által determináltan vesz részt. 
 Ebben az értelmezési keretben – melynek kulcsfogalmaként határozható meg 
a pozitív táras identitás szükséglete - olyan korábban már leírt jelenségek kerültek  új 
kontextusba, mint például a minimális csoportközi helyzet, a csoportok közötti 
diszkrimináció és ellenségeskedés, vagy a sztereotipizálás  funkcióinak magyarázatai 
(Oakes és mtsai 1999, Turner 1999). Egy példán érzékeltetve; a szociális identitás 
elmélet jól tudja magyarázni az önsztereotipizálás-beli változásokat és egyéni 
különbségeket. Kísérletileg is bizonyították, hogy az az identitás fenyegetésére adott 
válaszként az felerősödik, de csak azoknál a személyeknél, akik a csoporttal erősen 
azonosultak ( Spears és mtsai 1997, 1999). 
Az egyéni különbségek vizsgálatára vonatkozóan kezdetben a társas identifikáció 
erősségét használták, ám hogy arra Cameron  (2001) rámutat, már Tajfel is több 
dimenziós konstruktumként értelmezte a társas identitást, kognitív és affektív 
tartalmakkal. A kutatások főáramában a társas identifikáció ugyanakkor sokáig inkább 
mint egy unidimenzionálisan mérhető változó jelent meg.   
Ma már széleskörűen elfogadott a multidimenzionális megközelítés (pl. Sellers  és 
mtsai 1998, Ellemers és mtsai 1999, Luhtanen és Crocker 1992). A fő dimenziókat 
illetően ugyan nem teljes az egyetértés (Cameron és Lalonde 2004), de alapvetően az 

                                                      
10 A „társas én” értelmezésének más szempontú megközelítései is vannak, ahogy erre Hunyady és mtsai (1999)  is 
felhívják a figyelmet,  a társas identitás elméletet a társadalmi azonosság-tudat vizsgálatának első fázisának tekintik, 
melyet azóta két újabb jelentős megközelítés is követett. Ezekre itt  most nem térünk ki részletesen, de jelentőségük 
okán fontos megemlíteni őket. A társas identitás elméletének mintegy kognitív hangsúlyú továbbgondolása az 
önkategorizációs elmélet (Turner 1999, Oakes, Haslam és Turner 1999), amely azt állítja, hogy az önmeghatározás minden 
esetben kontextusfüggő; az aktuáis társas közegben kiugró kategóriák által determinált (metakontraszt elv). A motivációs 
alapú optimális megkülönböztetettség elmélet (Brewer és Gardner 1994, Brewer és Weber 1999, Brewer és Pickett 2006) 
alapgondolata, hogy az önmeghatározás  két egymással ellentétes szükséglet dinammikájának hatására alakul, ezek a 
csoportazonosság és az egyéni elkülönülés szükséglete. Alapvetően három szintet különít el, ezek a személyes, a 
kapcsolati és a kollektív szintek. Ezt finomítja tovább Gabriel és Gardner (1999, Gardner és Gabriel, (2004) 
megközelítése, akik felhívják a figyelmet többek között arra, hogy a társas identitásban a csoporttagság mellett a 
kapcsolatoknak is jelentős szerepe van, és jelentős nemi különbségek vannak ebben a vonatkozásban a nemek között. 
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érzelmi elköteleződés és a kognitív centralitás szempontjai merülnek fel, valamint a 
konklúzió, miszerint nincs egyetlen „igazi” megoldás.  
Cameron például egy három faktoros modellt állított fel, amelynek érvényességét és 
megbízhatóságát empirikus kutatások sorával igazolta (Cameron és Lalonde 2001, 
Cameron 2004). Ez a koncepció jól értelmezhetőnek bizonyult olyan „általánosabb” 
csoportok szintjén is, mint a nemi vagy etnikai csoport. A társas identitás eszerint 
három, egymástól független dimenzió mentén jellemezhető: 
 

 kötődés: az odatartozás és más csoporttagokhoz való kapcsolódás érzése  
 fontosság(kognitív centralitás) : a  csoporttagság kognitív kiugrósága  
 érzelmek: a csoporthoz tartozásból fakadó érzések pozitivitása 

 
 Ahogyan az előző fejezetben is utaltunk rá, a csoport fenyegetése 
egyszersmind a self fenyegetése is. Egy másik csoport általi észlelt fenyegetés a self 
vonatkozásában egyrészről mint a fontos csoport, másrészről mint az identitás 
fenyegetése jelenik meg. Az előző fejezetben tárgyalt integrált fenyegetettségi elmélet 
inkább a csoport-alapú észlelést vizsgálja, noha az egyén megélésén keresztül. 
Az identitás-fenyegetettség folyamatainak dinamikáját leíró és magyarázó modell 
ugyanakkor egy integratív keretet teremt a témához  kapcsolódó korábbi 
kutatásokban felmerült jelenségek számára (Branscombe és mtsai 1999). A társas 
identitás fenyegetésének taxonómiáját adva négy fő típust ír le, amelyek az egyén és 
egy csoport viszonylatában keletkezhetnek. Az egyes típusok mögött azonosítják 
azokat a fő motívumokat is, amelyek meghatározott viselkedésekhez vezetnek. A 
modell fontos közvetítő változóként kezeli a csoporttal való identifikáció szintjét, más-más 
kimeneteket tulajdonítva az alacsony- vagy magas szinttel jellemezhető személyek 
esetén ugyanannak a kontextusnak. A fenyegetéseket alapvetően két csoportba 
sorolja annak függvényében, hogy az az egyénre vagy csoportjára irányul, a fenyegetés 
pedig érkezhet a külső vagy a saját csoport felől is. Ezek a konstellációk – fenyegetés 
típusa és elköteleződés mértéke – tipikus válaszokat hívnak elő, köszönhetően a 
hátterükben meghúzódó fő motívumoknak.  (2.1.TÁBLÁZAT) 
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2.1. TÁBLÁZAT: Az identitásfenyegetés típusai (Branscombe és mtsai 1999 alapján) 
 

IRÁNY 
fenyegetettség típusa 

fő motívum 

 
identifikáció 

 
válasz 

 
 

alacsony 

saját csoport heterogenitásának 
hangsúlyozása 

dezidentifikáció fokozása 
a saját egyedi jellemzők 

hangsúlyozása 

EGYÉNRE 
kategorizációs 

amikor valakit akarata ellenére egy 
csoporthoz tartozóként azonosítanak 

(v.ö. sztereotípia-fenyegetés) 
 

egyediség 
 

magas 
- 

 
alacsony 

- EGYÉNRE 
befogadás 

amikor a saját csoportbeli pozíció 
megkérdőjeleződik 
(v.ö. szeparáció) 

 
valahova tartozás 

 
 

magas 

külső csoport leértékelése 
behízelgő taktikázás 

 
alacsony 

 

a csoportok fölérendelt szinten 
való észlelése 

CSOPORTRA 
megkülönböztethetőség 

 
amikor kétségbe vonják a csoport 

megkülönböztethetőségét más 
csoportoktól 

(a realitása kérdőjeleződik meg 
v.ö. asszimiláció) 

 
csoporterősítés 

 
 
 

magas 
 

 
külső csoport leértékelése  
saját csoport homogenitásának 

észlelése 
önsztereotipizálás növekedése 

 
alacsony 

 

dezidentifikáció fokozása 
 

CSOPORTA 
csoport leértékelés 

(kompetenciák / érték) 
amikor kétségbe vonják a csoport értéket 

és/vagy kompetenciáit  
(v.ö. stigmatizáció, integrált 

fenyegetettség elmélet) 
 

pozitív identitás 

 
 
 

magas 
 

 
külső csoport leértékelése 
saját csoport homogenitásának 

észlelése 
önsztereotipizálás növekedése 
védekező reakciók 

 
 
Ahogy a táblázatból látható, a fenyegetettség dinamikája a sztereotipizálással és külső 
csoportokkal szembeni előítéletek komplex magyarázatát is adja. A külső csoport 
leértékelése ezek szerint különböző okokból lehetséges, az azonosulás erősségének 
függvényében.  
Eszerint a modell szerint tehát a csoportközi viszonyok tartalma egyrészt azok 
kontextusától (a kapcsolat minősége), másrészt az egyének elköteleződésétől 
(azonosulásától) függ.  A saját és külső csoportok, valamint a self  
sztereotipizálásának hátterében is az identitásfenyegetésre adott válaszok állhatnak. A 
sztereotipizálás irányában (erősödés/növekedés) és értékében (pozitív/negatív) 
bekövetkező változásokat is jól magyarázza a modell. A saját csoport 
sztereotipizálásának esetén például ellentétes irányú folyamatokat indít be a self 
elkülönítésének motivációja (sztereotipizálás csökkentése) és a saját csoport 
védelmének motivációja (sztereotipizálás növelése).    
Különböző kutatások empirikusan is alátámasztották az identitás fenyegetésére adott 
válaszok dinamikáját. A nemzeti identitás vonatkozásában Cameron és munkatársai 
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(2005) azt találták, hogy az ausztrál nemzeti identitást fenyegető „idegenellenesség” 
vádjára a gyengén azonosulók csoportja az önsztereotipizálás csökkentésével reagált.  
Egy másik vizsgálat-sorozatban (Grant 1992, idézi Spears és mtsai 1999) a nemet 
használva csoportközi dimenziónak azt találták, hogy a nemi társas identitás 
fenyegetésére adott válasz a nagyobb pozitív különbségtevés volt a két nem 
sztereotípiájában, különösen azoknál a személyeknél, akik erős azonosulást mutattak 
a csoportjukkal. 
 Általában nézve azt mondhatjuk, hogy a nők számára kiugróbb a nemi társas 
identitás, főként a kognitív centralitást illetően. Ez a jelenség jól magyarázható az 
alapján, miszerint az alacsonyabb státusú és/vagy kisebbségi csoport tagjainak több 
stresszforrás az identitásuk, mivel több identitás-fenyegetést élnek meg, így a társas 
identitásuk védelme miatt az folyamatosan/gyakrabban  a figyelem középpontjában 
van. (v.ö. krónikus hozzáférhetőség, Smith és Mackie 2001)11

Ezt az általános hatást – miszerint a nők számára meghatározóbb identitásuk 
szempontjából a nemi szerepük - olyan további tényezők is árnyalják, mint például az 
egyén által vallott nemi ideológiák tartalma. A legmagasabb kognitív centralitás-
pontszámokat például a feminista elköteleződésű nők adták Cameron vizsgálatában. 
Ez az ideológia, amely a csoportok közötti viszonyok illegitimitásának észlelésével jár, 
kiugróbbá teszi a nemet, a non-tradicionális vagy tradicionális ideológiákkal 
azonosuló nők csoportjaihoz képest  (Cameron és Lalonde 2001). 
A férfiak társas identitását vizsgálva, a kutatások általános eredménye, hogy a nők 
csoportjához képest kisebb fontosságról és kötődésről számolnak  be, és hogy 
identitásuk nem függ össze az általuk  vallott nemi ideológiákkal, és a nők státusának 
észlelésével sem (Lorenzi és Cioldi, 1991, idézi Cameron és Lalonde 2001). Ezek az 
eredmények mindazonáltal nem azt jelentik, hogy a férfiak számára sokkal kevésbé 
fontos a nem, hiszen például a nemhez igazodás viselkedéses szintjén szigorúbban 
kötik őket a normák. A jelenség hátterében a domináns társadalmi pozíció 
valószínűsíthető; mivel sem az egyéni, sem a csoport szintjén nem jelent annyira 
problémát férfinek lenni, ezért nem is szükséges vele annyit foglalkozni (Cameron és 
Lalonde 2001).  
Ugyanezt hangsúlyozzák például a kisebbségi identitás fejlődésével foglalkozó 
elméletek is, miszerint a többségi, domináns csoporthoz tartozás „luxusa”, hogy 
önmagára mint individuumra tekinthet a személy, kisebbséginek lenni ugyanakkor 
mindig - egy a semleges (többségi) normához  viszonyított - deviancia  (ld. Helms, 
1993, Tatum 1997). 
 A társas identitás kutatások újabb eredményei mindazonáltal arra is 
rámutattak, hogy – hasonlóan az énkomplexitás fogalmához – a társas identitás 
komplexitása – azaz a többszörös csoportokhoz való tartozás metszetei - is fontos 
tényező mind az egyéni, mind pedig a csoportközi folyamatokban (Roccas és Brewer 

                                                      
11 Ennek a témának a részletes kidolgozását adják a kisebbségi identitás fejlődésével foglalkozó elméletek, amikor 
leírják azt a folyamatot, ahogyan a személy felfedezi és értelmezi, majd identitásába beépíti kisebbségi 
csoporttagságának élményét. Az elméletek általában a faji/etnikai kisebbségi identitással foglalkoznak (pl. Cross 1978, 
idézi Tatum 1997), ez utóbbit akár tágabban, a kulturális, rassz, vallási, vagy akár nemi szempontól való kisebbségként 
definiálva (pl. Phinney, 1990, 1996, Phinney és mtsai 2001,) Helms (1993) elmélete a többségi-kisebbségi szempont 
komplex összekapcsolását adja, amikor azokat a fejlődési utakat elemzi, amelyeket e két nagyon eltérő pozícióból 
indulva járnak be a személyek. 
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2002, Brewer és Pierce 2005). Ennek a komplexitásnak a dinamikájára és fejlődési 
folyamataira megszülettek az első integratív modellek is (Amiot  és mtsai 2007).12  

2.3.3. Az affektív tényezők dinamikája 
 
 Akár az egyén, akár a csoport szintjén szemléljük, a nem és a self közötti 
viszonyokban sok olyan dinamikus tényező megjelenik, mint a különféle érzelmek és 
értékelő attitűdök. 
 Az egyének szintjén vizsgálva sok kutatás foglalkozott a  nemi tipizáltság és az 
affektív tényezők kapcsolatával; azaz hogy a nemi szerep és a biológiai nem viszonya 
hogyan alakítja a pszichés jóllétet és affektív tényezőket.  A hagyományos 
“kongruencia-modell” szerint a jó közérzet csak akkor lehetséges, ha a személy nemi 
szerep orientációja megegyezik a nemével (Whitley 1983). Tehát a férfias férfi vagy a 
nőies nő szerepe a legszerencsésebb jóllét szempontjából. Más kutatások (pl. Roos és 
Cohen, 1987) inkább a maszkulin sémára helyezik a hangsúlyt, azt állítva, hogy 
lényegében ez az, amely  „buffer”-ként működik a stresszteli életeseményekkel 
szemben . Tehát a “férfias” személyek (függetlenül biológiai nemüktől)  jólléte a 
leginkább valószínűsíthető e modell szerint. A harmadik modell (Bem,  1974, 1981) 
szerint a jóllét akkor maximális, ha a személy énsémájába mindkét nem nemi 
szerepviselkedését sikeresen beépítette, tehát képes egyszerre férfias és nőies, azaz 
androgűn lenni, függetlenül biológiai nemétől. Bem (1993) szerint tehát egyenesen a 
pszichológiai egészség kritériuma lenne, hogy a személyek mindkét nem hasznos és 
kívánatos tulajdonságait birtokolják,  ily módon harmonikus, kiegyensúlyozott, 
komplex személyiséget alkotva. A kutatások (pl. Roos és Cohen, 1987) eredménye 
volt az is, hogy az androgűn személyek átlagos depressziószintje alatta maradt a 
maszkulin személyek szintjének. Érdekes megfigyelés (Shaw, 1982) ugyanakkor, hogy 
az androgűn személyek mindezek ellenére úgy tűnik, emocionálisabban élik meg a 
stresszes életeseményeket („szangvinikusabbak”) a többi csoporthoz képest, akik 
kevésbé tartják azokat „jelentőségteljes”-nek. 
 A tradicionális feminin szerep ugyanakkor a legkevésbé sikeresnek tűnik, ami 
a pszichológiai egészséget illeti. Sok kutatás talált  pozitív összefüggést a depresszió 
és a nőiesség skála értékeivel, egészséges és klinikai depressziós csoportban is (pl. 
Tinsley et al. 1984, Elpern és Karp 1984). A feminin tipizáltság tehát a depresszióra 
való nagyobb fogékonysággal járhat együtt. Különösen igaz lehet ez ebben a 
keresztezett  szerepben lévő  férfiakra nézve: rizikós dolog feminin férfinek lenni 
(Welkowitz et al. 1985).  
A maszkulin típusú személyekre az  alacsony "törődés", és a magasfokú 
"függetlenség" jellemző (Bem és mtsai 1976). A maszkulin nemi szerep a 
depresszogén interperszonális attitűdök relatíve alacsonyabb szintjével járt együtt, 
férfiaknál és nőknél egyaránt (pl. Welkowitz et al. 1985, Elpern és Karp 1984). Ez 
azonban önmagában még nem biztosíték a kiegyensúlyozott személyiséget illetően. 
Érdekes adat például, hogy ez a séma sokkal inkább hajlamosít A-típusú viselkedésre, 
mint bármely másik (Stevens és mtsai 1984). 
A feltételezések szerint ugyanakkor a legtöbb "deficitet" a nem differeciáltak 
csoportja mutathatja, mert egyáltalán nem rendelkezik nemi sémával. Konkrét 

                                                      
12 A komplex modellt bemutató áttekintő ábrát ld. az 1. MELLÉKLETben. 
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vizsgálatokban (pl. Bem 1977) nem találtak különbséget a nők iránti attitűdben, 
kontrollhelyben, machiavellizmusban, problémamegoldó stratégiában az 
androgűnekhez képest, ami viszont megfigyelhető volt, hogy kevésbé törődőek 
(fogékonyak a gondoskodásra) önértékelésük alacsonyabb, és férfiak esetében kisebb 
önfeltárást tapasztaltak nem differenciált személyek esetében. 
 Összefoglalóan a nemi tipizáltság és az affektív tényezők viszonyára 
vonatkozóan azt mondhatjuk, hogy a férfias séma megléte egyértelmű összefüggést 
mutat a self pozitívabb affektív állapotával (magasabb önértékelés és énhatékonyság 
érzése, alacsonyabb depresszió). Ennek a jelenségnek a megértéséhez (t.i. miért jobb 
férfiasnak lenni) közelebb visz, ha a társas identitás elméletének keretein belül 
értelmezzük azt. 
 Az elmélet leegyszerűsített kiindulópontja szerint pozitív érzéseket kelt a 
személyben a különféle csoportokhoz való tartozás. A pozitív értékelés alapvető 
motivációjának okán mindenki szeretne elismert csoportokhoz tartozni. A nemek 
viszonylatában nézve a férfiak csoportja tekinthető inkább elismert csoportnak; 
férfiasnak lenni tehát pozitívabb érzéseket kelthet. Igaz lehet ez nem csak a férfiakra, 
hanem a maszkulin típusú nőkre is. Az elismertebb csoporttal való azonosulás jó 
példája a korábban tárgyalt méhkirálynő szindróma. 
Kutatások sora foglalkozik ugyanakkor a fordított irányú kapcsolattal is; azaz a 
csoport(ok)hoz tartozás affektív alkalmazkodási következményeivel (pl. önértékelés, 
depresszió). Általánosan megfogalmazható eredmény, miszerint az önértékelésre és 
egyéb affektív tényezőkre hatással van a társas identitás érzése valamint az észlelt 
fenyegetettség/diszkrimináció és a rá adott válaszok (Doosje és mtsai 1999).  
Schmitt (2002) és munkatársai például azt találták, hogy az erősebb társas identitás 
nőknél a diszkrimináció fokozottabb észlelésével jár, ami viszont negatív hatást fejt ki 
a pszichés jóllétre. Ugyanez az összefüggés férfiak esetében nem mutatható ki, amit 
azzal magyaráznak a szerzők, hogy eltérő pozícióban lévő csoportokról van szó.  
A pszichológiai jóllétre ugyanakkor a többszörös szociális identitások, azaz a 
komplexitás egyértelműen jótékony hatással van. Az egyik csoport vonatkozásában 
észlelt identitás fenyegetettség negatív hatását például egy (vagy több) pozitívan 
értékelt csoporttagság érzése képes ellensúlyozni (Amiot és mtsai 2007). 
 Az affektív dinamika a társas identitásban tehát két irányban működik, 
egyrészről alapvető motivációs késztetések hatására formálja magát az identitást, 
majd ez az azonosulás hat vissza a selffel és a saját- valamint külső csoportokkal 
szembeni érzelmekre, kogníciókra és viselkedésekre. 
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2.4. A változás dinamikája  
 
 Az elméleti áttekintés során a korábbi fejezetekben is utaltunk már a 
társadalmi viszonyok és nézetrendszerek változásának lehetőségeire, mint okokra  
és/vagy következményekre például a sztereotipizálásra vonatkozóan. Ebben a záró 
fejezetben részletesebben is foglalkozunk ezzel a kérdéssel, kiemelve a témánk 
szempontjából kulcsszerepet betöltő jelenségek közül kettőt. Azt vizsgájuk meg 
részletesebben, hogy a sztereotípiák tartalmának (feltételezett) változásairól, valamint 
a self  (lehetséges) változásának  dinamikájáról mit  mondanak a kutatási eredmények.  
 

2.4.1. Nemi sztereotípiák 
 
 A sztereotípiák változására vonatkozó legáltalánosabb tény a kutatások és 
elméletek szerint, hogy mivel jelentős funkciókat töltenek be a társadalomban, ezért 
amíg a társadalom  nem változik, kevéssé hajlamosak a változásra. Ez főként az előíró 
típusaikra igaz (Fiske 2006, Nguyen 2001, Spence és Bruckner 2000).  
Ezt igazolta pl. Nguyen Luu (2001) kultúrközi összehasonlító vizsgálatában is: 
magyar és vietnámi mintával dolgozva azt találta, hogy a leíró szinten jelentősebb 
változás volt kimutatható. Ez főként a vietnámi mintára volt igaz; válaszul a 
rendkívül nehéz társadalmi körülményekre, a tradicionális sztereotípiák átalakultak, 
majd a javuló életkörülmények hatására ismét visszarendeződtek a tradicionálisabb 
kép irányába. Ugyanakkor viszont mélyebb, előíró szinten (az ideális férfi és nő 
jellemzése) sokkal kevésbé volt kimutatható a változás: itt mindvégig a kultúrában 
gyökerező tradicionális kép volt a jellemző.   
 A társadalmi szintű magyarázó elméletek áttekintéséből ugyanakkor kiderült, 
hogy egyes megközelítések  (Eagly 1987, Diekman és Eagly (2000) alapvetően 
dinamikusabbnak vélik a nemi szerepeket, és ennek folyományaként a nemi 
sztereotípiákat is. Más megközelítések ugyanakkor azt hangsúlyozzák, hogy a 
sztereotípia nem magukból a társadalmi szerepekből, hanem a csoportok közötti 
viszonyokból fakad. Éppen ezért a változó szerepekre való reagálás nem a 
sztereotípiák egészének változása lesz, hanem altípusok jönnek létre a kategorizációs 
folyamatban (ld. Fiske és mtsai 2006). A változás inkább akkor jelenik meg, ha 
például egy csoport „rosszul viselkedik”, azaz már nem működik kellően együtt a 
rendszer fenntartásában. Ebben az esetben a rá vonatkozó sztereotípiák jelentős 
változáson mehetnek keresztül; nők esetében például ennek a következménye az 
ambivalencia, amely a „jól viselkedő” nőket jóindulattal jutalmazza, ugyanakkor a 
„renitenseket” ellenségességgel bünteti (Kovács 2004). 
 A sztereotípiák változásával kapcsolatos kutatásoknak csak kis része 
foglalkozott a társadalmi szinten, időben értelmezett tartalmi-strukturális változás 
vizsgálatával. Ugyanakkor pedig – ahogy erre Nguyen is rámutat (2001) – nagyon 
fontos információkat nyerhetünk ezáltal mind a sztereotípia, mind pedig a társadalom 
működésére vonatkozóan.  
Összességében elmondható, hogy  folyamatoreintált kutatások fókusza nem a leíró 
jellegen volt, hanem – kutatási érától függően – az egyénen belüli vagy a csoportközi 
dinamika kontextusában értelmezve  elsősorban a változás hátterében megbúvó 

 37



Szabó Mónika PhD disszertáció 
2. ELMÉLETI HÁTTÉR 

2.4. A változás dinamikája 
 
  

 

okokat szerette volna feltárni, és rövidebb időintervallumokra koncentráltak 
(áttekintésül ld. Rothbart és John 1999, saját négy éves longitudinális vizsgálatukat is 
részletesen ismertetik).  
 A sztereotípia tartalmának változásával kapcsolatos nemzetközi kutatások jó 
része a klasszikus, 1933-ban készült Katz-Braly (2001) vizsgálat köré szerveződött. A 
híressé vált „Princeton Trilógia” (idézi Rothbart és John 1999, Madon és mtsai 2001) 
két alkalommal megismételte a klasszikus vizsgálatot, 1951-ben és 1966-ban. A 
legfontosabb eredmény az volt, hogy a sztereotípiák tartalmukban is változtak, 
ugyanakkor a rájuk vonatkozó konszenzusban is. Ez a két tényező egymással is 
összefüggést mutatott: a kedvezőbbé váló sztereotípiákban nagyobb konszenzus volt 
kimutatható. A változás hátterében nyilvánvalóan a társadalmi-strukturális 
változásokat kell keresnünk. A változó szerepek, a csoportok között megnövekedett 
kontaktusok,  vagy akár olyan normák, mint a „politikai korrektség” mind hatással 
vannak arra, hogy egyértelműbb a különböző csoportokról kialakult kép (Madon és 
mtsai 2001). 
  Hazai vonatkozásban a sztereotípiák változásának longitudinális vizsgálatára 
egy komplex, „társadalmi szemléletű” kutatás-sorozat is született. Hunyady (1996) 
egymás kontextusában értelmezve vizsgálja a nemzeti-etnikai csoportok és a 
társadalmi-foglalkozási kategóriák sztereotip jellemzését és ennek változását. 
Eredményeinek a magyarázataiban is a legtágabb értelemben vett történelmi-politikai 
kontextust hívja segítségül, fontos és megkerülhetetlen tényezőként kezelve a 
rendszerváltás szempontját. Szerteágazó eredményeinek legáltalánosabb  tanulsága, 
miszerint a nemzetek sztereotip jellemzésével kirajzolható tér egy társadalmi modellt 
rejt. A jól definiálható sztererotípia-változások hátterében a szerző politikus-
ideologikus áttételes hatásokat is feltételez (Hunyady és mtsai 1999).  
Ennek a kutatásnak a példáján is láthatjuk tehát, hogy  a sztereotípia változásának 
ilyen jellegű vizsgálata igen gyümölcsöző terület lehet. 
 A legújabb megközelítések ugyanakkor már a változás percepcióját emelik a 
vizsgálódás tárgyává. Itt nem az a kérdés, hogy mennyit változott mondjuk az elmúlt 
száz évben a nők sztereotípiája, hanem az, hogy mit gondolnak itt és most az 
emberek arról, hogy hogyan változik. Az implicit társadalomelmélet szerint az emberek, 
ahogy saját múltjukkal és jövőjükkel is teszik, a szociális csoportok múltjáról és 
jövőjéről is gondolkodnak (Hunyady 2001a). A dinamikus sztereotípia megközelítés erre 
a gondolatra rímelően feltételezi, hogy az emberek mint implicit szerep-teoretikusok 
a múlt-jelen-jövő vonalán értékelve a tendenciákat megalkotják az implicit 
stabilitás/változás elméletét. A jövőre általában úgy gondolnak, mint amiben egy 
egyenesnek megfelelően folytatódik tovább a változás, amennyiben azt feltételezték a 
múlt-jelen vonalán. Ez a folyamat a nemek képének alakulásában is jól tetten érhető 
(Eagly és Diekman, 2000, 2001, Diekman és Eagly 2000, Diekman és mtsai 2004 ).  
A tudományos kutatások így validálták azt a mindennapokban is jól érzékelhető  
tendenciát, mely szerint a férfiak és nők közötti észlelt nemi különbségek 
csökkenőben vannak; a nemi szerepek - és feltételezhetően ezzel összefüggésben a 
sztereotípiák is - konvergálnak (pl. Twenge 2001, Konrad et al. 2000).  
 Eagly és Diekman vizsgálataikban becslésre kéri a személyeket;  ötven évvel 
ezelőttre, a jelenre, majd 50 évvel ezutánra vonatkozóan. Azt kell megítélniük, egy 
pozitív és negatív személyisévonásokat, kognitív és fizikai jellemzőket tartalmazó 
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listán, hogy hogyan alakulnak ezek a jellemzők férfiakra és nőkre vonatkozóan az idő 
vonalán (Diekman és Eagly 2000).  
A kutatások egybehangzó eredménye, hogy a feltételezett változást illetően a kép 
aszimmetrikus: a nőkre vonatkozóan, és főként a személyiségvonásokban egy lineáris 
növekedési trend rajzolható ki. Eszerint tehát a női sztereotípia dinamikusabban 
alakul - mégpedig a hagyományos férfikép irányába elmozdulva -, míg ez utóbbi csak 
kevéssé változik. 
A nemek képének dinamikus változása hazai viszonylatokban is kimutatható 
(Hunyady 2001b, Szabó 2002a, 2002b, 2004).  Az észlelt változás itt is aszimmetrikus: 
a női sztereotípia dinamikusabb (Szabó 2002a, 2002b, 2004), illetve a nőkről 
kialakított kép kedvezőtlenebbé válik (Hunyady 2001a). A vizsgálatok szerint továbbá 
a percipiált változás mértéke összefüggést mutat a személy nemével és leendő 
foglalkozási szerepével; a férfiak nagyobb változásokat feltételeznek a nőképben, 
illetve a magasabb státusú szak hallgatói jelentősebb változást a nők férfias 
tulajdonságaiban, bár ez utóbbi különbség arányaiban nem mondható nagynak 
(Szabó 2002a, 2002b, 2004). 
 A nemekről kialakított képek feltételezett változása tehát jól megragadható 
mintázatot mutat a nemi szerepek és sztereotípiák vonatkozásában. 
Joggal merül fel a kérdés, hogy a szociális struktúra által megkívánt – folyamatosan 
változó – (nemi) szerepekhez való alkalmazkodás „kényszere” hogyan jelenik meg 
individuális szinten?  A következőekben azt vizsgájuk, hogy kimutatható-e az 
énreprezentációk szintjén is a fentiekben vázolt sztereotípiákban észlelt változás.  
 

2.4.2. Self 
 
A selfreprezentációk időbeli stabilitására vonatkozóan a laborkutatások 

általában azt hangsúlyozzák, hogy a személy énképének kialakításakor törekszik az 
állandóságra. Az énérzés folyamatosságának, a helyzetek felett érzett kontrollnak és a 
koherencia-érzésnek előfeltétele a stabilitás élménye (Linville 1985, 1987).  
Másrészről az elméleti munkák többsége a self dinamikus voltát hangsúlyozza, ld. 
például a jamesi "szociális én" (id. Scheibe 1995), a Knight-féle "helyzeti identitások", 
vagy a "munka self" fogalmát (id. Markus&Kunda 1986). A kutatások szerint a 
flexibilitás, a tapasztalatok hatására való újraszerveződés képessége a megfelelő 
alkalmazkodás előfeltételét adják (pl. Linville 1985, 1987). 
Az én statikus vagy dinamikus jellegét sok tényező befolyásolhatja. Amennyiben 
például a self tartósan hozzáférhető és meghatározható jegyeiről van szó ("mag self", 
Combs és Snygg, id. Greenwald és Pratkanis, 1992), ez az aktuális én - erős 
kapcsolatban állván a nyilvánossággal - valóban inkább stabil maradhat. Amennyiben 
viszont az én potenciális lehetőségeire gondolunk  (a jövőbeni énekre) ezek kevésbé 
kötöttek a "szociális valóság kényszereihez", ezért fogékonyabbak lehetnek a 
változásra (Markus&Nurius 1986, ). 
 A self és a nemi identitás, nemi tipizáltság vonatkozásában számos vizsgálat 
született, amely azt vizsgálta, hogy milyen változások mutatható ki az önjellemzések, 
énreprezentációk vonatkozásában. Eagly (1987) szociális szerep elmélete alapján 
feltételezhető, hogy a változó társadalmi szerepekhez alkalmazkodnak a  
személyiségjegyek is.  
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Twenge (1997b) összegyűjtötte a vonatkozó kutatások anyagait, és trendelemzést 
végezve rajtuk arra az eredményre jutott, miszerint a nők önjellemzésében 
kimutatható a markáns változás. Az 1930-as évektől kezdődően fellelhető adatok 
elemzésével kimutatta, hogy a nemi tipizáltságot mérő skálákon a nők férfiasság 
pontjai monoton növekedést mutatnak, míg a nőiesség skála pontszámok nem 
változnak jelentősen. A férfiak esetében a férfiasság pontszámok csak minimális 
mértékben nőttek, miközben a nőiesség pontszámok nem változtak. Mindebből az a 
következtetés vonható le, hogy a nemi tipizáltság vonás-szintjén a nemi különbségek 
folyamatosan csökkenőben vannak.  
 Egy hasonló elemzésben az asszertivitás és dominancia pontszámokat 
vizsgálva (Twenge 2001) azt találta,  hogy nőknél kimutatható a korcsoporti (birth 
cohort) hatás, miszerint az aktuális gazdasági-társadalmi helyzetben megjelenő 
státusokkal és szerepekkel összefüggően változtak az értékek. (Az 1930-45 közötti 
időszakban növekedés, ’46-67 között csökkenés, majd ’68-93 között újra növekedés 
volt az asszertivitás-pontszámokban.) Férfiaknál nem talált ilyen jellegű összefüggést. 
Egy harmadik elemzés (Twenge  1997a) a nőkkel szembeni attitűdök változását mérte 
fel, összegyűjtve az ATW („Nők iránti attitűdök”) skála pontszámokat a fellelhető 
kutatásokból 1970-1995 között. A trend szerint folyamatosan csökkennek az 
előítéletek mindkét nem válaszaiban. A férfiak esetében ugyan a ’80-as években kicsit 
megtört a trend, és ebben az időszakban volt a legnagyobb diszkrepancia férfiak és 
nők válaszai között. 
Hasonló eredményekről számol be Oskamp is (1991, idézi Burn 1996), amikor 50 
évre vonatkozó nemi szerep attitűd trendjeit elemzi (1937-1987). Egy szemléletes 
példával illusztrálva, 1937-ben a megkérdezettek 33%-a szavazott volna női 
elnökjelöltre, 1987-ben pedig már 82%.13

Ez utóbbi vizsgálatok jól illusztrálják a társadalmi változás (ld. Tajfel és 
Turner 1979, idézi Turner 1999) folyamatát, a nőmozgalmak és a nők tömeges 
munkába állása a nők csoportjának a képében eredményezett jelentős változásokat. A 
szociális szerep elméletének empirikus igazolásaként is értelmezhetőek az 
eredmények. 

Visszautalva az előző részben ismertetett megfigyelésre, miszerint a 
sztereotípiák csak kevéssé változnak (Spence és Bruckner 2000), felmerül a kérdés, 
miszerint a személyes szinten és az attitűdökben jelentkező változás miért nem 
jelenik meg a sztereotípiákban. Az emberek azt feltételezik, hogy a nemek (főként a 
nők) képe változik, a longitudinális elemzések szerint a személyiségvonások szintjén 
tényleg kimutatható a változás, ugyanakkor a sztereotípiákat vizsgálva azok 
gyakorlatilag nem sokban változnak. 

Erre a látszólagos ellentmondásra a magyarázat lehet – ahogy ezt már 
korábban több kontextusban is írtuk - a sztereotípiák  a társadalomban betöltött 
igazoló és „fegyelmező” funkciója. Ugyanakkor viszont a nők – érezve a társadalom 
felől érkező nyomást – változnak. Érdekes ez a kettős; „maradjon is meg nem is” 
üzenet. A paradoxon feloldása úgy lehetséges, ha figyelembe vesszük, hogy ez a két 
üzenet különböző szintekről érkezik. A társadalmi rendszer  igyekszik a helyükön 
tartani a nőket, ugyanakkor viszont a csoport és egyén (társas identitás) szintjén  
nézve a változás-változtatás lehetősége (vagy kényszere) megjelenik. 
                                                      
13  Ez a trend vezetett el odáig, hogy 2008-ban az USA-ban színrelépett az első női elnökjelölt, Hillary Clinton 
személyében. 
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Összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy míg a nemek általános képe, a 
társadalmi reprezentáció szintjén az előíró sztereotípiákban kevéssé változik, addig a 
csoportok és egyének szintjén a változó világhoz való alkalmazkodás kimutathatóan 
megjelenik. A két reprezentáció közötti különbségre rámutatva a kutatások 
empirikusan is alátámasztották, miszerint a sztereotípiák és az énreprezentációk 
együtt járnak, ám a nemek általános megítélése a releváns tulajdonságok csoportján 
mindig szélsőségesebb, mint a self értékelése (Hoffman és Hurst, Martin 1987). 
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2.5. Összefoglalás 
 
 A dolgozat elméleti részében teoretikus összegzésére törekedve, vizsgálatunk 
kulcsfogalmai köré csoportosítva tekintettük át a releváns szakirodalmi adatokat, 
miközben a jelenségeket szerettük volna komplex módon, összefüggéseikben is 
láttatni. 
Felülnézetből közelítve a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerekhez, elsőként 
ismertettük a jelen kutatásokat meghatározó és orientáló három legfontosabb 
elméletet, amelyek a nemek közötti különbségeket és egyenlőtlenségeket magyarázzák. 
Ezek a szociális dominancia, a szociális szerep és a rendszerigazolás elméletei voltak. 
Ezt követően  a folyamatok szintjéről a tartalmak szintjére lépve a nemekkel 
kapcsolatos szexizmusok megjelenési formáit és dinamikáját mutattuk be, kiemelve 
egyes társadalmi csoportok közötti különbségeket (nem, kor, foglalkozási szerepek). 
Ez a differenciáló szempont vezetett át az elemzés következő szintjére, amelyen a 
csoportok reprezentációját és a közöttük lévő viszonyok észlelését tárgyaltuk. 
Kapcsolatban a társadalmi szinttel, kerestük az összefüggéseket a nemi ideológiák és 
nemi sztereotípiák, valamint az észlelt fenyegetettség között.  
A külső csoport általi fenyegetettség egyben a társas identitás fenyegetettsége is, a 
jelenségek mélyebb összefüggéseinek megértéséhez ezért az egyéni reprezentációk és 
dinamikus tényezők szintjét használva a self és a nem metszeteit is vizsgáltuk. A nemi 
szerepek és sztereotípiák énbe való beépülésének – a nemi tipizáltságnak – a 
vizsgálatán keresztül jutottunk el a társas identitás azon dinamikus vonatkozásainak 
elemzéséhez, amelyek a sztereotípiák és csoportközi viszonyok megértéséhez adnak 
sajátos adalékokat, az identitás fenyegetettség kulcsfogalmának sokrétű 
értelmezésével. 
Mivel a vizsgálódás minden szintjén megjelennek a motivációs-affektív tényezők, 
ezért egy külön részben összefoglaltuk azokat a legfontosabb szempontokat, amelyek 
a nemi tipizáltság és a társas identitás affektív dinamikáját jellemzik. 
Vizsgálatunk egyik fő pillére a változás kérdése, a társadalom, a csoportok és az egyén 
szintjén egyszerre vizsgálva. Kiemelve a különféle megközelítések csomópontját adó 
két konstruktumot, a sztereotípiák és a self változásának kérdéseit vizsgáltuk. 
 Ebben az áttekintésben szerettük volna összefüggéseiben láttatni a részletesen 
ismertetett elméleteket és kutatásokat. A komplex kép felrajzolása közben számos 
fontos kutatási irányt és megválaszolatlan kérdést fogalmaztunk meg, ezek 
mindegyikének empirikus vizsgálata meghaladja egy disszertáció kereteit. 
Jelen kutatásunk fókuszába olyan kérdéseket emeltünk be, amelyek a nemekkel 
kapcsolatos nézetrendszerek vizsgálatában ma aktuálisnak és központinak 
mondhatóak. Empirikusan vizsgáltuk a feltételezett változást a nemek és a self 
képeire vonatkoztatva, valamint a szexista ideológiákat meghatározó társadalmi, 
csoportos és egyénen belüli tényezők összefüggéseit kutattuk; a nemekkel kapcsolatos 
sztereotípiákat és attitűdöket, valamint a nemi tipizáltságot és a társas identitást 
vizsgálva. 
 A következőekben részletesen is kifejtjük a kutatást orientáló fő 
célkitűzéseket, és megfogalmazzuk a konkrét hipotéziseket. 
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3. CÉLOK ÉS HIPOTÉZISEK 
 
 Empirikus vizsgálatunk fókuszának  kijelölésében az előzőekben részletesen 
ismertetett teoretikus háttérre támaszkodtunk. Két fő kutatási célt, és hozzájuk 
kapcsolódóan hat konkrét  hipotézist  fogalmaztuk meg, amelyeket az alábbiakban 
részletesen kifejtünk. 
 

3.1. A változás dinamikája 
 

 A dinamikus nemi sztereotípiák kutatása hazai felnőtt mintán  
Az elsődleges célunk itt az volt, hogy a nemzetközi kutatások által már leírt – az 
elméleti áttekintésben részletesen ismertetett–, a nemi szerepek változására 
vonatkozó tendenciák megjelenését vizsgáljuk. A nemi sztereotípiákban feltételezett 
változások irányát és nagyságát szerettük volna vizsgálni mindkét nemre 
vonatkozólag. Az általános/átlagos tendenciák jellemzésén túl arról is képet 
szerettünk volna kapni, hogy mennyiben konszenzuálisak ezek a mintázatok, azaz 
mekkora egyetértés mutatkozik a változások nagyságának és irányának megítélésben. 
A nemi csoportokról való gondolkodás mellett, az egyén szintjére lépve az 
elemzésben azt is szerettük volna megvizsgálni, hogy a nemi szerepek szempontjából 
releváns tulajdonságok mentén hogyan alakulnak az önjellemzések és ezek 
feltételezett változásai. Vizsgálni kívántuk tehát a dinamikus nemi sztereotípia mellett a 
dinamikus önjellemzéseket is. 
 Kerestük továbbá a kapcsolatot a két szint között, azaz arra szerettünk volna 
választ kapni, hogyan függ össze általában a nemekkel kapcsolatban feltételezett 
változás az énreprezentációban feltételezett változásokkal.  
 A változás dinamikájának komplex megragadására kísérletet tettünk 
többváltozós magyarázó modellek felépítésére is, amelyek minél több (kognitív és 
affektív) tényező beemelésével együttesen magyarázzák a nemi sztereotípiákban vagy 
az önjellemzésekben feltételezett változásokat. 
 
Hipotézisek: 
 
1.A: A nemi sztereotípiákban kimutatható a feltételezett változás, mégpedig 

aszimmetrikus módon; a nők képében inkább, mint a férfiak képében, és férfias 
minőségekben inkább, mint nőies jellemzőkben. 

 
 1.B: Az énreprezentációkban érvényre jutó nemileg tipizált reprezentációkban is 

jelentkezik a feltételezett változás.  
 
1.C A nemi sztereotípiákban és az önjellemzésekben prognosztizált változás 

összefügg: a nőknél és főként a férfias jellemzőkben feltételezett növekedés 
eseteiben szorosabb a kapcsolat a két szint között. 
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3.2. A nemekkel kapcsolatos nézetek rendszere 
 
 A nemekkel kapcsolatos nézetrendszerek (sztereotípiák, attitűdök és 

ideológiák) összefüggéseinek kutatása hazai felnőtt mintán. 
 Ennél a kérdéskörnél elsődleges célunk volt, hogy lépésről-lépésre haladva 
beágyazzuk a nemekkel kapcsolatos szexista ideológiákat (régi, modern, ambivalens) egy 
komplex összefüggés-rendszerbe, amelyben a nemekkel kapcsolatos és a selffel 
kapcsolatos kognitív és affektív magyarázó tényezők egyaránt szerepelnek.  
Ennek érdekében a nemi sztereotípiák tartalmának és szerkezetének jellemzésétől 
kiindulva kerestük a hatásokat először egy-egy kulcstényezőt kiemelve, majd kísérletet 
tettünk egy többváltozós magyarázó modell felépítésére is, amely jónéhány (kognitív 
és affektív) tényező beemelésével együttesen magyarázza a szexista ideológiák 
hátterét. 
 A nemekkel kapcsolatos nézetek általános összefüggéseinek megragadásán túl 
szerettük volna az egyéni (vagy típus) szinten megjelenő különbségeket is illusztrálni, 
ezért célunk volt, hogy jellegzetes mintázatokat, típusokat különítsünk el a 
nézetrendszerek variációi alapján. 
 
Hipotézisek: 
 
 
2.A:  A társadalmi-csoportközi viszonyokban gyökerező, nemekkel kapcsolatos 

rendszerigazoló ideológiák összefüggést mutatnak a nemek közötti viszonyok 
leképeződéseivel, úgymint a domináns csoport általi fenyegetettség érzésével és 
az ezzel összefüggő (negatív) sztereotipizálással. 

   
2.B: A társadalmi diskurzusokban különböző pozíciókban lévő férfiak és nők nézetei, 

attitűdjei és értekelései között ugyanakkor különbség mutatkozik a nemekkel és 
a selffel kapcsolatos reprezentációkban. Ezeket a különbségeket árnyalják olyan 
további pozicionáló tényezők, mint a  kor(csoport) hatása, illetve az is, hogy 
milyen foglalkozási szerep várományosa a személy (iskolatípus).   

 
2.C  A  nemi hovatartozás elsődleges hatására rétegződve a selffel kapcsolatos 

reprezentációk és affektív tényezők mediátorként jelennek meg, ezért a 
nemekkel kapcsolatos ideológiák meghatározásában a nemi tipizáltság, a nemi 
társas identitás érzése, valamint az énnel kapcsolatos értékelések is jelentős 
szerepet kapnak. 

 
 
 A vizsgálatunk konceptuális változóit összefoglaltuk a következő 3.1 ÁBRA-n, 
az operacionális változókat pedig a következő, 4.3. „Eszközök (kérdőív) bemutatása” 
alfejezetben ismertetjük  részletesen is. 
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3.1. ÁBRA: A vizsgálat konceptuális változóinak áttekintése 
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4. MÓDSZER 
 

4.1. Minta 
 
 Vizsgálatunkhoz elsősorban a fiatal felnőtt egyetemista populációt szerettük  
volna elérni. Mint ahogy arra Kovács (2004) is utal, a nemzetközi szakirodalom 
témánkba vágó kutatásainak jó része hasonló (azaz fiatal egyetemista) mintával 
dolgozik. Az összehasonlíthatóság szempontjából tehát megfelelőnek bizonyul ez a 
célcsoport, figyelembe véve természetesen, hogy egyéb – pl. kulturális 
vonatkozásokban –  nyilvánvalóan különbözik a magyar minta a más országok-belitől 
(a gender studies kutatások meghatározó része túlnyomóan USA-beli).  
A konkrét intézmények, szakok kiválasztásánál megfontolás volt, hogy olyan szakok 
(szakmacsoportok) hallgatóit kérdezzük, amelyek között markáns különbség van a 
leendő szakma presztízsét illetően, mivel vizsgálati kérdéseink egy része ezt is mint 
független változót kezeli. Korábbi hazai vizsgálatok (Kovács 2004, 2007) hasonló 
megfontolásokkal dolgoztak, így ebben a vonatkozásban szerettünk volna 
összevethető adatokat kapni.  
Ugyanakkor egy kisebb, „idősebb” alminta beemelésével az volt a célunk, hogy az 
első elemzések szintjén próbát tegyünk a „megszokottól” (fiatal egyetemisták) eltérő 
személyek vizsgálatára is a témában, vizsgálva az életkor és az ebből fakadó nagyobb 
tapasztalat hatásait. (A BME műszaki menedzser szakirányú továbbképzés hallgatóival 
vettük fel a kérdőívet.) Az adataink elemzésekor ezért majd külön figyelmet 
szentelünk a korcsoporttal kapcsolatba hozható eredményeknek.  

A végleges mintába összesen 690 fő került, a nem és a kor adataiból 
valamelyiket nem adta meg 13 fő, ahol tehát ezek relevánsak voltak az elemzés 
szempontjából, ott  677 fővel dolgoztunk. Mivel 18 fő nem adta meg az intézményt, 
ahol jelenleg tanul, őket szintén kihagytuk az elemzésekből, amikor ez volt a releváns 
független változó, ebben az esetben tehát 672 fővel dolgoztunk. 
Kor vonatkozásában tehát alapvetően „fiatalabb” (18-25 év) és  „idősebb” (26-55 év) 
alcsoportokra bontottuk a vizsgálati személyek mintáját. Az előbbiek teszik ki a minta 
nagyobb részét (562 fő, 82,9%), ők gyakorlatilag az egyetemista alminta, de a 25 
évesnél idősebb személyeket (25 fő) átsoroltuk az „idősebb” almintába (116 fő, 
17,1%). Az egész minta átlagéletkora 23,5 év (szórás: 7,4 év), férfiaké 24,9 év (szórás 
8,2 év), nőké 22,9 év (szórás: 7,0 év).  
Nem szempontjából némileg kiegyenlítetlen a minta megoszlása (228 fő, 33,5% ffi, 
449 fő, 66,5% nő), ugyanakkor elmondható hogy ekkora elemszám estén 
statisztikailag már lehetséges a két alcsoport összevetése így is.  
Az alábbi két TÁBLÁZAT részletesen és összefoglalóan bemutatja a minta jellemzőit.  
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4.1.TÁBLÁZAT: Az egész minta megoszlása a nem és a kor változói mentén 
 

kor kategorizált 
  
  

fiatalabb 
(18-25) 

idősebb 
(26-55) 

összes 
  

fő 178 50 228 
% a válaszoló nemén belül 78,1% 21,9% 100,0% 
% a válaszoló korán belül 31,7% 43,1% 33,7% 

 
 
 

férfi 
 

% összes 26,3% 7,4% 33,7% 
fő 383 66 449 
% a válaszoló nemén belül 85,3% 14,7% 100,0% 
% a válaszoló korán belül 68,3% 56,9% 66,3% 

 
 
 
 
 
 

a válaszoló 
neme 

  
  
  
  
  
  

 
 
 

nő 
 

% összes 56,6% 9,7% 66,3% 
fő 561 116 677 
% a válaszoló nemén belül 82,9% 17,1% 100,0% 
% a válaszoló korán belül 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
 

összes  
  
  % összes 82,9% 17,1% 100,0% 

Az egyes cellák közötti különbségek statisztikailag szignifikánsak (khi-négyzet: 5,5 p< 0,01), ugyanakkor az 
arányokat tekintve az eltérések nagyságai a megoszlások között még elfogadhatóak. (78:22 és 85:15, illetve 32:68 
és 43:57) 

 

4.2.TÁBLÁZAT: A  minta megoszlása az „ intézmény” változói mentén 
 

 Egyetem / kar / szak vagy terület 

életkor * 
átlag/szórás 

fő % 

ffi/nő 
megoszlás 

** 
ELTE PPK pszichológia 19,8 / 1,5 138 20, 0% 15,3 / 84,7 
ELTE PPK tanárszakok (bölcsész, term.tud., rekreáció) 21,7 / 2,5 159 23,0% 22,6 / 77,4 
ELTE ÁJK jog, politológia 20,8 / 1,5 95 13,8% 29,5 / 70,5 
BME műszaki 21,2 / 2,0 120 17,4% 67,5 / 32,5 
BCE közgazdaságtan 22,6 / 7,5 69 10,0% 21,7 / 78,3 
BME "felnőtt" (műszaki menedzser) 38,9 / 8,2 91 13,2% 49,5 / 50,5 

összesen 23,5 / 7,4 672 97,4% 33,7 / 66,3 
hiányzó adat  18 2,6%   
Összesen  690 100,0%   

*: az átlagéletkorok statisztikailag szignifikánsan különböznek (F=281,0 p< 0,001), de valójában jelentős különbség 
csak a „fiatalabb” és a „idősebb” korcsoport között van (ez viszont direkt módon a mintaválasztás specifikuma) 
**: a nemi megoszlások tekintetében szignifikánsan különböznek az alcsoportok (khi-négyzet: 10,6,6 p<  0,001), ám 
ezek „természetes”, tehát a valóságban is jelen lévő, intézményspecifikus különbségek 
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4.2. Eljárás  
 
 Az adatfelvétel 2007/2008 őszén, csoportos, önkitöltős módszerrel történt.  
A kérdőívek gyűjtése mintegy 3 hónapot vett igénybe. Minden csoportnál egy 
kérdezőbiztos volt jelen, aki röviden tájékoztatta a személyeket a kutatásról, majd 
megkérte őket az önkéntes és anonim részvételre. A kitöltés átlagosan 30 percet vett 
igénybe, bár az idői szórás meglehetősen nagy volt (15 perctől a 60 percig).  
 A csoportos elérés egyetemi tanórák keretében történt, a BCE, a BME és az 
ELTE oktatóit kerestük meg, lehetőséget kérve rá, hogy egy órájukon erre időt 
biztosítsanak. A résztvevők közül egy sem volt, aki megtagadta volna a válaszadást, 
ugyanakkor kaptunk vissza hiányosan kitöltött vagy befejezetlen kérdőíveket is. 
Ezeket az eseteket (minta mintegy 3,5%-a) egyedi mérlegelést követően emeltük be 
vagy hagytuk ki a végleges mintából. 
 A téma iránti érdeklődést jelzi, hogy a kitöltést követően gyakran alakult ki 
beszélgetés a nemek közötti viszonyok, a szexizmus és sztereotípiák témáiban. 
 
 

4.3. Eszközök (kérdőív) bemutatása 
 
 Klasszikus kérdőíves vizsgálatot végeztünk, amelyben zárt végű kérdésekkel -  
skálákkal és tulajdonság-listákkal – igyekeztünk felderíteni a személyek attitűdjeit 
(reprezentációk, értékelések és érzések) és néhány szociodemográfiai háttérváltozóját 
(nem, kor, iskolai végzettség, foglalkozás). 
 Az alábbiakban részletesen bemutatjuk az egyes kérdéscsoportokat és skálákat, 
abban a formában, ahogyan azok a kiosztásra kerülő kérdőívben szerepeltek. Az 
egész kérdőívet ld. a 2. MELLÉKLET-ben. 
 

4.3.1. Önértékelés és önjellemzés affektív és kognitív 
aspektusainak mérése  

 A self affektív tényezőinek mérése skálákkal 

 
 Általános célunk volt ezeknél a változóknál, hogy egy olyan konstruktum-
csoportot ragadjunk meg, amely képes együttesen is jellemezni a self (pozitív)  affektív 
állapotát. Az önértékelés és énhatékonyság, valamint a depresszió érzései az énre 
vonatkozóan elméleti szempontból jó együttesnek látszottak. Ezen konstruktumok 
mérésére szerettünk volna már bevált, széleskörűen használt, rövid skálákat 
alkalmazni, ezen megfontolások alapján esett a választásunk a következőkre (a 
magasabb pontszám pozitívabb értékelést jelent önértékelésnél és énhatékonyságnál, 
a depressziónál pedig nagyobb veszélyeztetettséget): 
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ROSENBERG-FÉLE ÖNÉRTÉKELÉS SKÁLA (Rosenberg, 1965, 1995), az ún. „globális 
önértékelést” az önelfogadásra és az önmagunk értékességére vonatkozó itemek 
segítségével méri.: 
  

 
 

SCHWARZER ÉS JERUSALEM –FÉLE ÉNHATÉKONYSÁG KÉRDŐÍV (Kopp és mtsai 1993) 
Azt az általános optimista nézetet méri, miszerint az élet különböző kihívásaival 
sikeresen képes a személy a megküzdésre:  
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CDI DEPRESSZIÓ KÉRDŐÍV (Kovacs, 1985; magyarul ld. Rózsa és mtsai, 1999) A 
minta életkorát (serdülő-fiatal felnőtt) figyelembe véve esett erre a választás. A 
szomorúságot, az anhedóniát, a saját maga iránt érzett gyűlöletet, a sírást, a 
döntésképtelenséget, az öngyilkossági gondolatot, a másokkal való jó/rossz viszonyt, 
és a szeretetlenséget méri.  
 

 
 

  A self önjellemzése: tulajdonság-skála és társas identitás 

 
 A jelenre és a jövőre vonatkozó önjellemzést a férfiasság-nőiesség nemi 
sztereotípiáinak kontextusába szerettük volna helyezni és ezen dimenziókban mérni 
az egyéni különbségeket a nemi tipizáltságban. A választott tulajdonságok tehát 
megegyeznek a nemi sztereotípiák mérésére használt 2 x 10 jelzővel (erről ld. később 
a 57.o.-on), kiegészítve a „férfias” – „nőies” melléknévpárral. A  tulajdonságokat 
korábbi vizsgálatokban (Kovács M. 2001, 2004, Szabó M. 2002, 2004, 2006) tesztelt 
listákról szelektáltuk olyan jellemzőkből, amelyek minden mintán (fiatalabb és 
idősebb, férfiak és nők, stb.) szignifikánsnak bizonyultak atekintetben, hogy 
kifejezetten egyik vagy másik nemhez kapcsolódtak. A célunk az volt, hogy egy 
viszonylag rövid, de informatív tulajdonságlistát kapjunk amely mentén a nemek és a 
selfre adott önjellemzések is összehasonlíthatóvá válnak. 
 A „férfias” és a „nőies” jelzőpár hozzátételét ugyanakkor azért láttuk 
hasznosnak, mert a  férfiasnak vagy nőiesnek bizonyult tulajdonságok ugyan releváns 
módon, de csak impliciten jelenítik meg a férfiasság-nőiesség szempontját. Szerettük 
volna ezért explicit módon is megragadni a nemi szerep globális, „alapvető érzését” 
(ld. Spence, 1993)  
 
 A tulajdonságok tehát a következőek voltak, felváltva egy férfias és egy nőies 
jellemző (a magasabb pontszám mindig azt jelenti, hogy inkább jellemzőnek tartja 
magára a tulajdonságot): 
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 A nemi társas identitás operacionalizálására még nem született olyan 
széleskörűen elfogadott és használt skála, mint fenti három konstruktum esetében. A 
szakirodalomban való tájékozódás után a Cameron (2004)-féle háromfaktoros társas 
identitás modell alapján készített és bevizsgált skála (Cameron-Lalonde 2001) 
kipróbálása mellett döntöttünk. A modell szerint a csoporthoz (itt: férfiak vagy nők 
csoportja) való tartozás komplex érzését három dimenzió mentén lehet megragadni, 
ezek a kötődés (2., 5., 7. tételek), a fontosság (centralitás (1., 3., 8. tételek) és az 
érzelmek (4., 6., 9. tételek). A magasabb pontszám erősebb kötődést, nagyobb 
fontosságot és erősebb érzelmeket jelent: 
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4.3.2. Nemek közötti viszonyok, nemi attitűdök és ideológiák   
 

 Domináns csoport általi észlelt fenyegetettség skála 

 
 Stephan és mtsai (2000) megközelítését használtuk, akik az integrált fenyegetettség 
elméletet alkalmazták a nemek közötti csoportközi viszonyok értelmezésére is.  
A Fenyegetés Skála (TS) két feltételezett alskálára bomlik (az eredeti skála 19 tételéből 
11-et tartottunk meg, amelyek magyar viszonylatokban jól értelmezhetőek voltak) :  

(R) reális fenyegetés: 1., 3., 5., 8., 10. 
(S) szimbolikus fenyegetés: 2, 4., 6., 7., 9., 11. 

A magasabb pontszám nagyobb arányú fenyegetettség-érzést jelent: 
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 Szexizmus skálák 

 
 Az utóbbi másfél évtizedben a szexizmus fogalmának sokrétű kidolgozása és 
mérése történt meg (pl. Swim 2001, Glick és Fiske 1996, 1999, Glick és mtsai 2000, 
2004, Benokraitis 1997). Az egyes elméletekhez kapcsolódóan megszülettek a 
mérőeszközök, melyeket széleskörűen alkalmaznak ma a nemi előítélet vizsgálatára. 
Ezek közül az eszközök közül mi az alábbiakat használtuk, melyeket már vonatkozó 
magyar vizsgálatokban is alkalmaztak (Kovács, 2001, 2004, Nguyen Luu és mtsai 
2003-2004), ezek eredményeit is figyelembe vettük a végleges kérdések 
kiválogatásakor (pl. azt, hogy egyes tételek nem jól értelmezhetőek a magyar kultúra 
kontextusában). 
Minden esetben a magasabb pontszám nagyobb mértékű szexizmust, előítéletet jelent. 
 
SWIM-FÉLE RÉGIMÓDI (12-16. tételek) és MODERN (17-21. tételek) SZEXIZMUS: 
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GLICK ÉS FISKE-FÉLE  AMBIVALENS SZEXIZMUS KÉRDŐÍV (1996) (ASI) – a nőkkel 
szembeni előítéletek mérésére, a következő feltételezett alskálákkal:  

(E) Ellenséges szexizmus: 22., 24., 26., 28., 30., 32., 34., 36., 38., 40. 
Jóindulatú szexizmus:  
  (I): heteroszexuális intimitás: 23., 29., 35., 41. 
  (P): védelmező paternalizmus: 25., 27., 33., 39. 
  (G): nemi megkülönböztetés: 31., 37., 42. 

 

 

 
 
 
GLICK ÉS FISKE-FÉLE  FÉRFIAKKAL SZEMBENI AMBIVALENCIA KÉRDŐÍV (1999) 
(AMI) – a férfiakkal szemben előítéletek mérésére, a következő feltételezett alskálákkal:   

Jóindulatú:   
  (BM) maternalizmus:  43., 50., 57.,  
  (BS) heteroszexuális intimitás: 46., 52., 55. 
  (BG) komplementer nemi megkülönböztetés: 44., 47., 53., 56. 
 
Ellenséges:  
  (HP) paternalizmus elutasítása: 49., 54. 
  (HG) kompenzatorikus nemi differenciáció: 49. 
  (HS) heteroszexuális ellenségesség : 45., 51. 
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 Nemi sztereotípiák mérése 
 

 A jelen és a jövőbeni nemi sztereotípiák mérésére használt 2 x 10 tulajdonságot 
korábbi vizsgálatokban (Kovács M. 2001, 2004, Szabó M. 2002, 2004, 2006) tesztelt 
listáról szelektáltuk olyan jellemzőkből, amelyek minden mintán (fiatalabb és idősebb, 
férfiak és nők, stb.) szignifikánsnak bizonyultak atekintetben, hogy kifejezetten egyik 
vagy másik nemhez kapcsolódtak. A célunk az volt, hogy egy viszonylag rövid, de 
informatív tulajdonságlistát kapjunk amely mentén a nemek – és majd a selfre adott 
önjellemzések is – összehasonlíthatóvá válnak. 
Természetesen jelen mintán is elvégeztük ennek ellenőrzését (ld. 5.1.1. fejezetben), a 
tulajdonságok most is jól működtek a nemek közötti differenciálásban.  
 A sztereotípia számításának módszere az ún. diagnosztikus arány volt. (Eagly és 
Kite, id. Nguyen 1991, Martin 1987) Azért választottuk ezt a számítási módszert, 
mert ez informatívabb, mint a puszta %-os adatok; ugyanis azt fejezi ki, hogy a 
személy mennyire látja különbözőnek a nemeket. A számítás alapja a két érték – itt a 
ffiakra és a nőkre adott szám 0-100 között – hányadosa, majd annak tesztelése, hogy 
a kapott érték szignifikánsan eltér-e az 1,00-től. Tehát minél nagyobb értéket kap 1,00 
felett egy-egy tulajdonság, azt annál inkább a férfiakhoz társítják, és minél kisebb 
értéket ad 1,00 alatt, azt annál inkább a nőkhöz társítják. (A listán felváltva szerepel 
egy-egy férfias és nőies tulajdonság.) 
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NEGATÍV SZTEREOTÍPIA INDEX  TULAJDONSÁGAI  
 
 A vizsgálatunk külön figyelmet szentel a negatív sztereotípiáknak is, ezért a 
tulajdonságlista nem kívánatos, negatív jellemzőit külön is figyelembe vettük egy 
„negatív sztereotípia index” kiszámításakor. (Részletesen ld. 5.1.1. fejezet.) 
 

 Érzelmek 

 
 Az attitűd affektív komponensének megragadására Stephan és mtsai (2000) 
emocionális értékelő módszeréből kiindulva bipoláris skálára helyezett tulajdonság-
párokkal dolgoztunk. Ennek megfelelően kerültek be a tisztelet és az elfogadás, 
valamint a kedvelés, bizalom és barátságosság érzések (a magasabb pontszám mindig 
pozitívabb érzelmet jelent): 
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 Nemi szerepfelfogás egy itemes becslőskála 

 
 A nemi szerepekkel kapcsolatos globális értékelés mérőszámaként használtunk még 
egy saját készítésű, 7 fokozatú, bipoláris skálát, ahol a két végpontot a tradicionális és 
a modern álláspont képviselte (a nagyobb érték modernebb attitűdöt jelez): 
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4.3.3. Szociodemográfiai háttéradatok 
 
 A kérdőív kitöltése névtelenül zajlott, a hipotéziseink vizsgálatához viszont 
szükségünk volt néhány demográfiai, háttérváltozóra is, a kérőív záró részeként ezek 
szerepeltek: 

• nem 
• kor 
• iskolai végzettség 
• foglalkozás  
• hol tanul/dolgozik jelenleg (iskolatípus) 
• a szak/szakma értékelése „férfiasság-nőiesség” szempontjából 

 

 
 
 
 A vizsgálati kérdőív tehát a fent részletesen ismertetett skálákat és kérdéseket 
tartalmazta. A mérőeszközök megbízhatóságának tesztelését és a végleges skálák és 
indexek kialakításának folyamatát a következő alfejezetben részletesen ismertetjük.

 58



Szabó Mónika PhD disszertáció 
5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTELMEZÉSEK 

5.1. A végleges skálák kialakítása és reliabilitás-vizsgálata 

5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTELMEZÉSEK 
 
 A kutatás mérőeszközeinek reliabilitás-vizsgálatától kezdődően 
eredményeinek bemutatását alfejezetekre tagoltuk. A hipotéziseinkhez illeszkedően 
elsőként a nem-kor-iskolatípus változóinak hatását vizsgáljuk (2B hipotézis), majd a 
változás dinamikájának elemzése következik (1A, 1B, 1C hipotézisek), végül a 
nézetrendszerek összefüggéseinek feltárása zárja (2A, 2B, 2C hipotézisek) az 
eredmények bemutatását.  
A könnyebb áttekinthetőség érdekében úgy jártunk el, hogy a szerteágazó statisztikai 
elemzések eredményeinek lényegét a főszövegben áttekintő ábrák és táblázatok 
segítségével emeljük ki, a számítások részleteit (pl. próbák -, átlag- és szórásértékek) 
pedig a MELLÉKLETEK tartalmazzák. 

5.1. A végleges skálák és indexek kialakítás és reliabilitás-
vizsgálata  
 
 Mivel a mérőeszközöket férfiak (n=231) és nők (n=458), valamint fiatalabb 
(n=562) és idősebb (n=116) korcsoport esetében együttesen szerettük volna 
használni, ezért a skálák alkalmazhatóságának vizsgálata és a kialakításuk az egész 
minta (n=690) bevonásával történt. (A mérőeszközök által operacionalizált 
változóknál talált nem, korcsoport és iskolatípus alapján adódó különbségeket ld. a 
5.2. fejezetben részletesen tárgyalva.) 
Általánosságban elmondható, hogy a statisztikai elemzések alapján kialakított, 
használni kívánt skálák megbízhatónak bizonyultak (ld. a 5.1 TÁBLÁZAT-ot). Az 
alábbiakban részletesen is kifejtjük az eljárás pontos menetét és ismertetjük az 
eredményeket. Reliabilitás-vizsgálatot (skála itemanalízis, Cronbach-alfa számítás), 
feltáró faktorelemzéseket  és korrelációs számításokat végeztünk, melyek eredményei 
együttesen járultak hozzá a végleges skálák, alskálák és indexek kialakításához.  
Elsőként ismertetjük a nemi sztereotípiák és az önjellemzések operacionalizálására 
alkalmazott tulajdonságlisták alapján létrehozott skálák és indexek kialakításának 
folyamatát. Eztán pedig bemutatjuk a már korábban, mások által is használt skálák 
illetve a tulajdonságlisták alkalmazásával kapcsolatos megfontolásokat is. 
A  reliabilitás-vizsgálat eredményeit a fejezet végén összefoglaltuk, ld. 5.16. és 5.17. 
TÁBLÁZAT-okat. A véglegesített skálákat a 3. MELLÉKLET tartalmazza. 
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5.1. TÁBLÁZAT: A vizsgálatban használt skálák Cronbach-alfa mutatói 
 

Skála C alfa Skála C alfa 
Depresszió skála (Beck) 
 

0,73 Swim régi szexizmus 0,51 

Önértékelés skála (Rosenberg) 
 

0,84 Swim új szexizmus 0,69 

Énhatékonyság skála 
(Schwarzer & Jerusalem) 

0,84 ASI (nőkkel szembeni 
ambivalens szexizmus) 

0,84 

Gender társas identitás skála 0,70 AMI (férfiakkal szembeni 
ambivalens szexizmus) 

0,78 

SELF férfiasság skála jelen 
 

0,80 Férfi_sztereotípia_jelen 0,76 

 
SELF férfiasság skála jövő 

0,77 Férfi_sztereotípia_jövő 0,76 

 
SELF nőiesség skála jelen 

0,73 Nő_sztereotípia_jelen 0,58 

 
SELF nőiesség skála jövő 

0,73 Nő_sztereotípia_jövő 0,57 

 
Fenyegetettség skála - reális 

0,72 Érzések nőkkel kapcs. skála 0,82 

 
Fenyegetettség skála - szimbolikus 

0,68 Érzések ffiakkal kapcs. skála 0,80 

 

5.1.1. Tulajdonságlisták és diagnosztikus arányok 
 

 Nemi sztereotípiák  

 
FÉRFI/NŐ  tulajdonságlista: diagnosztikus arányok (tul_SZT_dgA) 
 A nemi sztereotípiák mérésére használt 2 x 10 tulajdonságot korábbi 
vizsgálatokban (Kovács M. 2001, 2005, Szabó M. 2002, 2004, 2006) tesztelt listáról 
szelektáltuk olyan jellemzőkből, amelyek minden mintán (fiatalabb és idősebb, férfiak 
és nők, stb.) szignifikánsnak bizonyultak abban, hogy kifejezetten egyik vagy másik 
nemhez kapcsolódtak.  
 Jelen mintán is elvégeztük ennek ellenőrzését, az alkalmazott eljárás a 
diagnosztikus arány (dgA)  számításának módszere volt. (Eagly és Kite, id. Nguyen 1991, 
Martin 1987) Ahogy már korábban is írtuk, azért választottuk ezt a számítási 
módszert, mert ez informatívabb, mint a puszta %-os adatok; ugyanis azt fejezi ki, 
hogy a személy mennyire látja különbözőnek a nemeket. A számítás alapja a két 
érték – itt a ffiakra és a nőkre adott szám 0-100 között – hányadosa, majd annak 
tesztelése, hogy a kapott érték szignifikánsan eltér-e az 1,00-től. Tehát minél nagyobb 
értéket kap 1,00 felett egy-egy tulajdonság, azt annál inkább a férfiakhoz társítják, és 
minél kisebb értéket ad 1,00 alatt, azt annál inkább a nőkhöz társítják. 
 A számítások most is igazolták a tulajdonságok érvényességét; kivétel nélkül 
mindegyik sztereotipikusnak bizonyult a jelen és a jövő képében egyaránt 
(5.2.TÁBLÁZAT). A diagnosztikus arányok értéke azt is megmutatja, hogy mennyire 
erősen kapcsolódik egy-egy tulajdonság a nemekhez: tehát minél inkább 1,00 feletti 
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az érték, annál inkább férfias, és minél inkább 1,00 alatti az érték, annál inkább nőies 
minőséget jelent. A tulajdonságoknál jelentkezik ez a különbség; egyes jellemzőket 
nagyon markánsan kapcsoltak egyik vagy másik nemhez (pl. jó műszaki érzéket a 
férfiakhoz, vagy a könnyen sírást a nőkhöz), míg másokat kevésbé polarizáltak (pl. 
magabiztosságot a férfiakhoz vagy kedvességet a nőkhöz). 
 A tulajdonságok elkülönülését a faktorelemzés is alátámasztja (ld. 5.1.2. 
fejezetben), az eredmények tehát feljogosítanak arra, hogy a 2x10 tulajdonságot a férfi 
és a női sztereotípia megragadására használjuk.  
Az 5.2. TÁBLÁZAT-ból az is látható, hogy a szórások meglehetősen nagyok, ami arra 
utal, hogy a tulajdonságok sztereotipikusságának megítélésében meglehetősen 
heterogének a vélemények.  
 Az egyének közötti eltéréseknek jó jelzőszáma alcsoport-szinten az is, hogy 
egy-egy tulajdonságra vonatkoztatva hányan adnak „atipikus” választ, tehát hogy nem 
az elvártnak megfelelően tulajdonítják az egyes tulajdonságokat férfiaknak vagy 
nőknek. Ezeket a százalékos adatokat is közöljük az alábbi táblázatban. Ezekből az 
adatokból jól látható egyrészt, hogy a női tulajdonságokra vonatkozóan sokkal 
nagyobb a konszenzus, a férfitulajdonságok esetén pedig vannak olyan jellemzők, 
amelyeknél kifejezetten nagy azoknak az aránya, akik nem a sztereotípiába 
illeszkedően válaszolnak.  
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5.2. TÁBLÁZAT: A nemi sztereotípia tulajdonságainak diagnosztikus arányai 
 
JELEN JÖVŐ  

tulajdonság (*) 
átlag szórás 

t-
érték 

szign.  
(p) átlag 

szórá
s t-érték 

szign
. (p) 

jó műszaki érzékű (4,2% / 13,6%) 2,99 3,27 15,6 0,00 2,38 4,52 7,8 0,00 
Agresszív (17,2% / 23%) 2,32 1,87 18,0 0,00 1,97 1,66 14,6 0,00 
kemény (14,7% / 28,1%) 2,17 2,14 13,8 0,00 1,64 1,23 13,1 0,00 
uralkodó (24,5% / 35,7%) 2,05 2,13 12,6 0,00 1,65 1,71 9,6 0,00 
vezető típus (19,5% / 40,9%) 1,92 1,53 15,4 0,00 1,34 ,83 10,5 0,00 
független (33,8% / 52,1%) 1,56 1,46 9,8 0,00 1,26 1,10 6,1 0,00 
dörzsölt (43,4% / 54,5%) 1,55 1,24 11,4 0,00 1,30 ,88 8,6 0,00 
Versengő (31,1% / 44,3%) 1,51 ,95 13,8 0,00 1,25 ,64 9,8 0,00 
határozott (33% / 51,6%) 1,43 1,23 9,0 0,00 1,23 1,02 5,7 0,00 
magabiztos (34% / 50,3%) 1,39 1,15 8,7 0,00 1,20 ,79 6,6 0,00 
megértő (4,5% / 5,2%) ,75 ,35 -18,0 0,00 ,86 ,79 -4,4 0,00 
gyerekszerető (2,1% / 5,2%) ,74 ,22 -29,7 0,00 ,90 ,62 -4,0 0,00 
kedves (6,9% / 8,7%) ,82 ,25 -17,7 0,00 ,86 ,90 -3,7 0,00 
melegszívű (4,3% / 6,8%) ,78 ,37 -14,5 0,00 ,67 ,51 -15,7 0,00 
érzelmes (1,7% / 4,7%) ,60 ,60 -16,4 0,00 ,78 ,32 -16,7 0,00 
szelíd (4,6% / 6,9%) ,65 ,37 -23,0 0,00 ,72 ,39 -17,4 0,00 
biztonságra vágyó (3,1% / 3,9%) ,74 ,43 -15,0 0,00 ,78 ,30 -18,1 0,00 
könnyen sír (1,5% / 1,9%) ,33 ,42 -40,3 0,00 ,39 ,31 -49,2 0,00 
aggodalmaskodó (2,5% / 3,3%) ,55 ,35 -31,9 0,00 ,63 ,53 -17,4 0,00 
nyafogós (4,2% / 5,1%) ,48 ,57 -22,7 0,00 ,54 ,52 -21,6 0,00 

*: zárójelben a mintából azok aránya, akik nem az elvártnak megfelelő dgA-t adtak jelenre / jövőre vonatkozólag a 
tulajdonságra (azaz férfias tulajdonságoknál 1,00-et vagy kisebbet, nőies tulajdonságoknál 1,00-et vagy nagyobbat) 
 
FÉRFI/NŐ negatív sztereotípia indexei (SZT_neg_F, SZT_neg_N) 
 A vizsgálatunk külön figyelmet szentel a negatív sztereotípiáknak is, ezért a 
tulajdonságlista nem kívánatos, negatív jellemzőit külön is használtuk egy „negatív 
sztereotípia index” kiszámításakor. Férfiakra és nőkre vonatkoztatva egyaránt három-
három negatív tulajdonság szerepelt a listán (dörzsölt, uralkodó, agresszív, illetve 
könnyen sír, nyafogós, aggodalmaskodó), az ezekre adott %-os értékek egyszerű 
összegét képezve kaptunk egy mérőszámot arra vonatkoztatva, hogy ki mennyire 
értékeli negatívan adott nemet. Minél nagyobb tehát ez a szám, annál inkább 
feltételezi a személy, hogy sok nőre/ffira jellemzőek a vonatkozó negatív 
tulajdonságok. Megnézve a tulajdonságok korrelációit (azaz skálaként kezelve őket), 
viszonylag jó együttjárásokat tapasztaltunk közöttünk, ez is mutatja, hogy érdemes 
mérőszámot képezni belőlük (Cronbach alfák: 0,69, 0,63). A férfi és nő negatív 
sztereotípia index közötti korreláció értéke 0,48 (p<0,001), ami mérsékelt együttjárást 
jelent a két nem negatív sztereotipizálásában. 
Főkomponens-elemzéssel is megvizsgálva ezeket a jellemzőket látható volt, hogy a 
három nőkre vonatkoztatott tulajdonság (könnyen sír, nyafogós, aggodalmaskodó) a 
férfi és a női sztereotípia értékelésében is egy külön főkomponensen helyezkedik el, 
(faktorsúlyok sorban: férfiakra: 0,69, 0,72, 0,63, illetve nőkre: 0,44, 0,63, 0,42) 
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ugyanakkor a három férfias negatív tulajdonság (dörzsölt, uralkodó, agresszív) nem 
válik külön, egy főkomponensen helyezkedik el a többi férfias tulajdonsággal. 
 
 
FÉRFI/NŐ nemi sztereotípia indexei (SZT_F_index, SZT_N_index 
jelenre/jövőre) 
 Szerettük volna egy globális mérőszámban is megjeleníteni a sztereotipizálás 
mértékét, azaz azt a tendenciát, hogy ki mennyire látja polarizáltnak a nemek képét, 
mekkora különbséget percipiál a két nem között a férfias és a nőies tulajdonságok 
mentén.  
A sztereotípia-index képzése Martin (1987) módszere alapján történt: az egyes 
tulajdonságokra adott diagnosztikus arány értékek átlagát használtuk annak mérésére, hogy 
ki mennyire használ megkülönböztető sztereotípiákat a nemekre vonatkozólag. Két 
alskálát (férfiasság és nőiesség) hoztunk  így létre, amelyek értékükben azt mutatják 
meg, hogy a nemek között mekkora különbséget tesz a válaszoló. Tehát minél 
nagyobb 1,00-nél ez az átlagérték, annál inkább tulajdonítja a férfiaknak a férfias 
tulajdonságokat, és minél kisebb 1,00-nél, annál inkább a nőknek a nőies 
tulajdonságokat.  A két index közötti korreláció  -0,243 (p<0,001) a jelenre, és -0,204 
(p<0,001) a jövőre vonatkozóan. Figyelembe véve az együtthatók kicsi értékeit, ez azt 
jelenti, hogy számottevő együttjárás nem mutatható ki abban, hogy valaki mennyire 
sztereotipizálja a férfiakat és a nőket. 
Az alábbi, 5.3. TÁBLÁZAT-ban látható az itemátlagokból és azok minimum és 
maximum értékeiből, hogy azok az elvárt irányba mutatnak, az 1.00-es „semleges” 
értékhez képest. A táblázatból az is látszik, hogy a mintának csak kis része (1,3-7,2%-
a) adott az indexváltozóra az elvárt iránytól eltérő értéket,  így elmondható tehát, 
hogy az az „elvárásoknak” megfelelően működik. 
 

5.3. TÁBLÁZAT: A nemi sztereotípia indexek adatai 
 

  Átlag Minimum maximum range 
Maximum / 
Minimum variancia 

Itemek 
száma 

Férfias tulajdonságok a jelenre vonatkozóan 
itemátlagok * 
(1,3%) 1,89 1,39 3,04 1,65 2,18 0,27 10 

Nőies tulajdonságok a jelenre vonatkozóan 
itemátlagok * 
(3,2%) 0,64 0,32 0,82 0,49 2,54 0,02 10 

Férfias tulajdonságok a jövőre vonatkozóan 
itemátlagok * 
(5,6%) 1,52 1,20 2,30 1,09 1,90 0,13 10 

Nőies tulajdonságok a jövőre vonatkozóan 
itemátlagok * 
(7,2%) ,717 ,393 ,900 ,507 2,288 ,025 10 

*: zárójelben a mintából azok aránya, akik nem az elvártnak megfelelő átlagos dgA -t adtak jelenre / jövőre vonatkozólag 
az indexértékben(azaz férfias tulajdonságcsoportnál 1,00-et vagy kisebbet, nőies tulajdonságcsoportnál 1,00-et vagy 
nagyobbat) 
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Megjegyzendő, hogy ez a nemi sztereotípia index egy nagyon általános mérőszám, 
ami végül is azt mutatja meg, hogy összességében a férfias és nőies tulajdonságok 
csoportjaiban mekkora különbséget tételez fel a személy a nemek között a kialakított 
képében.   
 A finomabb elemzésekhez az indexváltozón túl az egyes tulajdonságokra 
adott válaszok együttjárásait, mintázatát fogjuk  majd tovább vizsgálni, pl. 
„tulajdonság-profilok” formájában. 
 
A FÉRFI/NŐ nemi sztereotípiák változásának mérése tulajdonságonként 
 Szerettük volna megragadni azt is, ahogyan a változást percipiálják a 
személyek a nemi sztereotípiákban. Ennek a mérőszámnak a kialakításakor is a 
diagnosztikus arány módszerét használtuk tulajdonságonként, az előzőekben 
ismertetett módon. Itt a nemeken belül hasonlítottuk össze az értékeket, azaz pl. a 
férfiak jelenben és jövőben megadott értékének hányadosát teszteltük, hogy az 
szignifikánsan eltér-e 1,00-től. Tehát ha 1,00 alatt van az érték, akkor szignifikáns 
növekedést, ha pedig 1,00 felett van, akkor ez csökkentést jelent az adott nemre 
vonatkozóan abban a tulajdonságban.14

 
FÉRFI/NŐ  nemi sztereotípia változás indexei (SZT_V_F_f index, 
SZT_V_F_n index,  SZT_V_N_f_index, SZTV_N_n index) 
 Ahogy magánál a sztereotipizálásnál is, úgy itt is szerettünk volna egy globális 
mérőszámot képezni arra vonatkozólag, hogy megragadjuk az egyéni különbségeket a 
percipiált változást illetően. Ezért itt is a Martin-féle módszert alkalmaztuk, azaz a 
2x10 tulajdonságra adott diagnosztikus arányok átlagértékeit képeztük, külön a férfias és a 
nőies tulajdonságokra. Ha tehát 1,00 alatt van az érték, akkor szignifikáns növekedést, 
ha pedig 1,00 felett van, akkor az csökkentést jelent az adott nemre vonatkozóan 
abban a tulajdonságcsoportban.  
Az alábbi, 5.4. TÁBLÁZAT-ban látható az itemátlagokból, hogy a feltételezett változás 
ezen az  általános szinten csak a női sztereotípiában, ott is inkább a férfias 
tulajdonságcsoportban emelkedik ki.  
 

5.4. TÁBLÁZAT: A nemi sztereotípia változás  indexek adatai 
 

 Átlag Minimum maximum range 
Maximum / 
Minimum variancia 

Itemek 
száma 

Sztereotípia  változás férfi sztereotípia férfias tulajdonságok ban (SZT_V_F_f) 
itemátlagok *   1,02 0,57 3,94 3,37 5,91 0,04 10 

Sztereotípia  változás férfi sztereotípia nőies tulajdonságok ban (SZT_V_F_n) 
itemátlagok *   1,01 0,42 4,46 4,04 10,61 0,06 10 

Sztereotípia  változás női sztereotípia férfias tulajdonságok ban (SZT_V_N_f) 
itemátlagok *   0,88 0,39 2,73 2,34 7,00 0,04 10 

Sztereotípia  változás női sztereotípia nőies tulajdonságok ban (SZT_V_N_n) 
itemátlagok *   1,09 0,73 2,62 1,88 3,58 0,03 10 

                                                      
14 A változás operacionalizálásának komplex módja Diekman és Eagly (2000) trend-analízise, mikor is a múlt-jelen-jövő 
vonalán azt nézik, hogy lineáris vagy nem lineáris – pl. „quadratic” vagy „cubic” – trend érvényesül-e a változás 
percepciójában. (Mivel mi csak két időpontra kérdeztünk rá – jelen és jövő - ilyet nem tudunk most számolni.) 
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Megjegyzendő, hogy ez a nemi sztereotípia változás index egy nagyon általános 
mérőszám, ami végül is azt mutatja meg, hogy összességében a férfias és nőies 
tulajdonságok csoportjaiban inkább csökkenést vagy inkább növekedést tételez fel a 
személy a nemekről kialakított képében.  
 A finomabb elemzésekhez az indexváltozón túl az egyes tulajdonságokra 
adott válaszok együttjárásait, mintázatát fogjuk  majd tovább vizsgálni, pl. 
„tulajdonság-profilok” formájában. 
 

 Önjellemzés (SELF) 

 
 Az önjellemzés skáláinak és indexeinek kialakítása a nemi sztereotípiák 
mérésére használt 2x10 tulajdonságra  (+ a „férfias” és „nőies” jelzőpárra) adott 
önértékelések alapján történt. 
  
Nemi tipizáltság – femininitás és maszkulinitás mérése 
 
SELF férfiasság  és nőiesség  skálák (F skála és N skála jelen/jövő) 
 A tulajdonságok két csoportja a reliabilitás-vizsgálat eredménye szerint 
megbízhatóan működik férfiasság és nőiesség skálaként is (Cronbach alfák: 0,80, 0,73, 
0,77, 0,73). A nemi tipizáltság mérésére ezért ezt a két alskálát használtuk, a 2x11 
tulajdonságra adott értékeléseket összeadva képezve őket, a jelenre és a jövőre 
vonatkoztatva is. A feltáró faktorelemzés (ld. a későbbiekben) eredményei is 
megerősítik ezt az eljárást. A két skála egymással való korrelációja a jelenben -0,301 
(p<0,0011) , és a jövőbeli képben pedig -0,291 (p<0,001). 
A férfiasság és nőiesség skálák validitását vizsgálva megnéztük az együttjárásukat a 
nemi társas identitás skála (GSIS) pontszámaival is. Bár értékeiket tekintve férfiaknál 
minimális, nőknél is csak gyenge együttjárást találtunk, irányukat tekintve az elvárt 
irányba mutatnak. (Férfiak esetében a férfiasság skála korrelál szignifikánsan a nemi 
társas identitással (r=0,222 p< 0,01), nőknél pedig a nőiesség skála ( r=0,367 p< 0,01) 
 A nemi szerep szempontjából explicit és az implicit önjellemzések 
együttjárását is megvizsgáltuk, tehát azt, hogy a „férfias” és „nőies” jellemzők hogyan 
korrelálnak az önjellemzés többi tulajdonságával, illetve a férfiasság és nőiesség 
skálákkal, valamint a nemi társas identitással is. Az alábbi 5.4. TÁBLÁZAT-ból láthatjuk, 
hogy az elvártnak megfelelően alakulnak a tulajdonságokkal való együttjárások, bár 
maguk az együtthatók csupán mérsékeltek. A skálákkal (férfiasság, nőiesség, valamint 
nemi társas identitás, itt különbontva a nemekre) való korrelációk viszont már 
jelentősebbek, elmondható tehát – összhangban Spence (1993) eredményeivel (erről 
ld. 6.1. Diszkusszióban részletesebben)  – hogy a férfiasság-nőiesség tulajdonságok 
összbenyomása kifejezetten összefügg a megítélt „férfiasság” és „nőiesség” 
jellemzőjével.  
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5.5.TÁBLÁZAT: A „férfias” és „nőies” jelzők korrelációi a többi tulajdonsággal 
 

 korreláció szign. 
(p) Korreláció szign. 

(p) 
tulajdonság „férfias” jelző „nőies” jelző 

nőies -0,762(**) 0,00 1  
jó műszaki érzékű 0,440(**) 0,00 -0,358(**) 0,00 
vezető típus 0,255(**) 0,00 -0,121(**) 0,00 
független 0,079(*) 0,03 0,008 0,82 
határozott 0,124(**) 0,00 0,034 0,37 
versengő 0,177(**) 0,00 -0,069 0,07 
magabiztos 0,178(**) 0,00 -0,016 0,67 
kemény 0,322(**) 0,00 -0,155(**) 0,00 
dörzsölt 0,318(**) 0,00 -0,169(**) 0,00 
uralkodó 0,180(**) 0,00 -0,046 0,23 
agresszív 0,206(**) 0,00 -0,120(**) 0,00 
gyerekszerető -0,144(**) 0,00 0,150(**) 0,00 
kedves -0,073 0,05 0,167(**) 0,00 
melegszívű -0,093(*) 0,01 0,171(**) 0,00 
érzelmes -0,189(**) 0,00 0,268(**) 0,00 
megértő -0,096(*) 0,01 0,176(**) 0,00 
szelíd -0,012 0,75 0,007 0,84 
biztonságra vágyó -0,191(**) 0,00 0,241(**) 0,00 
könnyen sír -0,397(**) 0,00 0,370(**) 0,00 
aggodalmaskodó -0,205(**) 0,00 0,193(**) 0,00 
nyafogós -0,177(**) 0,00 0,225(**) 0,00 
FÉRFIASSÁG SKÁLA 0,543(**) 0,00 - ,306 (**) 0,00 
NŐIESSÉG SKÁLA - 0,448 (**) 0,00 0,560(**) 0,00 
GSIS férfi alminta 0,335**) 0,00 -0,090 0,18 
GSIS nő alminta - 0,270 (**) 0,00 0,447(**) 0,00 

  
 
SELF férfiasság és nőiesség – indexek (F_N_index  jelen/jövő) 
 A két pontszám, azaz a férfiasság és a nőiesség skálák értékei önmagukban is 
használható adatok, ugyanakkor  fontos információ az is, hogy ez a kettő egymáshoz 
hogyan viszonyul. Ezért a két skála diagnosztikus arányát is kiszámoltuk, a jelenre és a 
jövőre vonatkoztatva is, ezzel megkapva annak mérőszámát, hogy van-e jelentős 
különbség férfiasságban és nőiességben, és hogy  milyen irányban. Ha 1,00 felett van 
az érték, akkor inkább a férfias, ha pedig 1,00 alatt, akkor inkább a nőies 
tulajdonságcsoport dominál az önjellemzésében.  
 
SELF „férfias” : „nőies” tulajdonságok mutatói (f_n_mutató jelen/jövő) 
 Az explicit módon értékelt, globális „férfiasságot” és „nőiességet” megragadó 
tulajdonságpárból itt mutatót képeztünk, kiszámolva a  dgA-ukat, azaz a 
hányadosukat képeztük a jelenre és a jövőre vonatkozóan. Ha 1,00 felett van az érték, 
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akkor inkább a „férfias”, ha pedig 1,00 alatt, akkor inkább a „nőies” jelző dominál az 
önjellemzésében. 
 Az összefüggéseket a számított arányokra is megvizsgáltuk, tehát hogy a 
„férfias” és „nőies” tulajdonságokból számított mutató milyen összefüggést mutat a 
férfiasság-nőiesség index-szel, valamint a nemi társas identitással. Előbbire a jelenre 
vonatkozó képben 0,568 (p<0,001) és a jövőbeli képben pedig 0,632 (p<0,001) 
értéket kaptunk. A nemi társas identitással a „férfias”:„nőies” mutató férfiaknál 
r=0,189 (p<0,001), nőknél pedig r=-0,352 (p<0,001) értékeket kaptunk. 
 
Előzőek alapján tehát azt mondhatjuk, hogy a „férfiasság” és „nőiesség” explicit 
jellemzői kimutathatóan összefüggésben állnak a nemre jellemző tulajdonságok-beli 
önjellemzéssel, és ez igaz az arányokra is. Minél „férfias”-abbnak ítéli magát például 
valaki  tulajdonság szintjén, annál inkább férfias az összbenyomás szintjén is, illetve 
annál inkább jelenik meg társas identitásában is a férfiasság.  
Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy a „férfiasság” és „nőiesség” globális, általános 
értékelése multidimenzionális, sok tényezőből áll össze, ez a 10-10 tulajdonság 
láthatólag összefügg vele, de közelről sem fedi azt le. 
 
SELF nemi tipizáltság  (FN_tip_F/N/A/ND) 
 A férfiasság és a nőiesség pontszámok együttes megragadásának módja, 
amikor is egyszerre vesszük figyelembe magukat a pontszámokat (11-55 pont közötti 
tartományban alacsony /A/ vagy magas /M/) és az egymáshoz való viszonyukat 
(melyik magasabb) is. Ez tulajdonképpen a  Bem (1974)-féle négy nemtípus 
kirajzolását jelenti: a „nem differenciáltak”, a „férfiasak”, a „nőiesek” és az 
„anrogűnök” alcsoportjaiban. A cluster-analízis módszerével ez a négy típus jól 
elkülöníthető volt, az alábbi megoszlást adva a mintának (5.6.. TÁBLÁZAT ÉS 5.1. 
ÁBRA): 
 
5.6.TÁBLÁZAT: Négy típus elkülönítése a férfiasság és a nőiesség skála értékei alapján 

 
 A – A 

nem diff. 
FN_tip_ND 

M-A 
Férfias 

FN_tip_F 

A-M 
Nőies 

FN_tip_N 

M-M 
Androgűn 
FN_tip_A 

1 2 3 4 
  

skálák 
  clusterek végső középpontjai (6 iteráció után) 

self férfiasság (F) skála 28,08 39,12 22,19 33,54 
self nőiesség (N) skála 32,06 31,82 42,25 40,84 
self férfiasság-nőiesség  
(F_N) index jelenben 0,89 1,24 0,52 0,82 

self férfiasság-nőiesség  
(F_N) index jövőben 0,96 1,21 0,64 0,87 

 
esetszám (669) 
(missing: 21) 

146 
22% 

132 
20% 

186 
28% 

205 
30% 

FFI/NŐ megoszlás (%) 
FFI/NŐ eloszlás (%)  48/52 

32/13 
67/33 
40/10 

5/95 
5/40 

25/75 
25/34 
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5.1.ÁBRA: A négy típus válaszai a férfiasság (F) és a nőiesség (N) skála értékei alapján 
 

20

25

30

35

40

45

F skála N skála

nőies
androgűn
nem diff.
férfias

 
 
 A típusokat az is validálhatja ha megnézzük, hogyan alakul az elkülönített 
négy alcsoport válaszainak mintázata az explicit módon értékelt, globális 
„férfiasságot” és „nőiességet” megragadó mutatón  (f_n_mutató) (5.2. ÁBRA). 
Gyakorlatilag egyenes vonalú növekedés van a nőies alcsoporttól kezdődően a férfias 
alcsoportig az expliciten megítélt „férfiasság” és „nőiesség” arányában, a „semleges” 
ponthoz legközelebb az androgűn személyek tartózkodnak, illetve szintén közel 
találhatóak a nem differenciáltak is, a férfiasság irányába ugyan már kissé eltolódva 
(F=73,6 p<0,001, a különbség mind a négy alcsoport között szignifikáns). 
 

 
5.2. ÁBRA : A négy típus válaszai a „férfias”: „nőies” tulajdonságpár dgA-aiban 

 

0,45

1,13

1,66

2,6

0

0,5

1

1,5
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nőies anrogűn nem diff. férfias

 
 
 
A SELF (önjellemzés) változásának mérése tulajdonságonként 
(tul_SELF_dgA) 
 
 Hasonlóan jártunk el, mint a sztereotípia-változás operacionalizálásakor. 
Először tulajdonságonként kiszámítottuk a diagnosztikus arányokat, azaz a 
tulajdonság jelenben és jövőben adott értékének hányadosát. Ha ez az érték 1,00 alatt 
van, akkor szignifikáns növekedést, ha pedig 1,00 felett, akkor csökkentést jelent 
adott tulajdonságban a selfre vonatkoztatva. 
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SELF változás indexei (SELF_V_f_index, SELF_V_n_index) 
 Ahogy a sztereotipizálásnál, úgy itt is szerettünk volna egy globális 
mérőszámot képezni arra vonatkozólag, hogy megragadjuk az egyéni különbségeket 
az önjellemzésben percipiált változást illetően. Ezért itt is a Martin-féle módszert 
alkalmaztuk, azaz a 2x11 tulajdonságra adott diagnosztikus arányok átlagértékeit 
képeztük, itt is külön kezelve a férfias és nőies tulajdonságcsoportot. Ha tehát 1,00 
alatt van az érték, akkor szignifikáns növekedést, ha pedig 1,00 felett van, akkor az 
csökkentést jelent az önjellemzésre vonatkozóan abban a tulajdonságcsoportban. 
A két index közötti korreláció -0,073 (p<0,06), ez azt jelenti, hogy a férfias és a nőies 
tulajdonságcsoport tekintetében percipiált változások nagysága gyakorlatilag nem 
függ össze. 
 Megjegyzendő, hogy ez az önjellemzés változásának indexe egy nagyon 
általános mérőszám, ami végül is azt mutatja meg, hogy összességében a férfias és nőies 
tulajdonságok csoportjaiban inkább csökkenést vagy inkább növekedést tételez fel a 
személy saját magáról kialakított képében. 
 A finomabb elemzésekhez az indexváltozón túl az egyes tulajdonságokra 
adott válaszok együttjárásait, mintázatát fogjuk  majd tovább vizsgálni, pl. 
„tulajdonság-profilok” formájában. 
 

5.1.2. A skálák és tulajdonságlisták szerkezete, alskálái: 
faktoranalízisek  
 
 Az alkalmazott skálák belső struktúrájának, alskáláinak vizsgálatára feltáró 
faktorelemzéseket végeztünk.  A már mások által is használt skálák ellenőrzésének 
adekvát módszere a megerősítő (confirmatory) faktorelemzés, de esetünkben ez nem 
volt járható út, tekintettel arra, hogy az átvett skálákat nem változatlan formában 
használtuk, csökkentettük például a tételek számát. A következőekben ismertetjük az 
elemzések eredményeit, és az ezek alapján tett megfontolásokat a skálákra 
vonatkozóan. 
 

 Attitűdskálák   

 
Gender társas identitás skála (GSIS) 
 
 Az eredeti három faktor reprodukálható volt (magyarázott variancia: 65%), 
ugyanakkor az itemanalízis eredményei szerint alskálaként csak az „érzelmek”-et 
használjuk. Az egész skálát pedig egy tétel kihagyásával (rossz illeszkedés miatt a 
„Gyakran gondolkodom azon, mit jelent férfinak/nőnek lenni” tétel)  használjuk a 
gender társas identitás mérésére. 
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5.7.TÁBLÁZAT: A nemi társas identitás skála tételeinek faktorstruktúrája 
 

faktor tétel  
(a fordított tételek átkódolva) 

 1 2 3 
Gyakran sajnálom, hogy férfi/nő vagyok. ,858     
Szeretnék inkább ellenkező nemű lenni. ,857     
Általában véve örülök annak, hogy férfinak/nőnek születtem. ,709     
Gyakran eszembe jut, hogy férfi/nő vagyok.   ,804   
Gyakran gondolkodom azon, mit jelent férfinak/nőnek lenni.   ,791   
Fontos számomra, hogy férfi/nő vagyok.   ,623   
Sok mindenben olyan vagyok, mint más  nők/férfiak.     ,730 
Könnyen azonosulok más férfiakkal/nőkkel.     ,717 
A férfiak/nők közösségébe tartozónak érzem magam.     ,696 
Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization.a  Rotation converged in 5 iterations. KMO-mutató: 0,689)    

   
Swim-féle régimódi és modern szexizmus (Swim_R és Swim_M) 
 
 A feltáró faktorelemzés szerint itt három faktorba rendeződnek az itemek 
(magyarázott variancia: 53%), mégpedig úgy, hogy a régimódi szétválik két faktorra 
(ezért nem jó a reliabilitása). A modern szexizmust ezért egy skálaként használjuk 
kivéve belőle a legrosszabbul töltő és az itemelemzésben is legkevésbé illeszkedő 
egyik tételt („Manapság már ritkábban ábrázolják a nőket a televízióban előítéletes 
(szexista) módon..”) A régimódi szexizmust is egy skálaként használjuk (feltételesen), 
mivel a faktorstruktúra szerint szétválasztva a tételeket sem kapunk megbízhatóbb 
alskálákat. 
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5.8.TÁBLÁZAT: A Swim-féle régi és modern szexizmus skálák  tételeinek 
faktorstruktúrája 

 
Faktor  

tétel 
  1 2 3 

A nők éppúgy képesek logikusan gondolkodni, minta férfiak.     ,742 

Ugyanolyan kellemes egy női főnökkel dolgozni, mint egy 
férfival.     ,724 

A nők általában nem olyan értelmesek, mint a férfiak.    ,516 

Amikor mindkét szülő dolgozik, és a gyerekük megbetegszik 
az iskolában, az iskolának inkább az anyát kell értesíteni, 
mint az apát. 

  ,771   

A fiúkat fontosabb arra buzdítani, hogy sportoljanak, mint a 
lányokat.   ,695   

A nőkkel szembeni megkülönböztetés ma már nem 
probléma M.o.-on. ,730     

A nőket gyakran a nemi diszkrimináció miatt hagyják ki a jó 
állásokból. ,698     

Társadalmunk eljutott arra a pontra hogy a nőknek és 
férfiaknak egyenlő lehetőségeik vannak az előrejutásra. ,802     

Az elmúlt években a politika és a média indokolatlanul sokat 
foglalkozik a nőkkel való bánásmód problémáival. ,514    

Manapság már ritkábban ábrázolják a nőket a televízióban 
előítéletes (szexista) módon. ,509     

Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization.a  Rotation converged in 4 iterations. KMO-mutató: 0,737 

 
Ambivalens attitűdök a nők felé skála (ASI) 
 
 Az elvárt négy alskálát sikerül reprodukálni, a tételek az eredeti alskálák 
szerint töltenek (magyarázott variancia: 51%). A reliabilitás-vizsgálat eredményei 
alapján az ASI-P és ASI-G alskálákból egy közös alskálát készítettünk, így az már 
megbízhatóbban működik, mint a kettő külön-külön. 
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5.9.TÁBLÁZAT: Az ASI skála tételeinek faktorstruktúrája 
 

faktor tétel 
  1 2 3 4 
ASI – E Sok nő az „egyenjogúság” címén olyan előjogokhoz akar jutni, 
amelyek révén az állások megszerzésénél előnybe kerülhet a férfiakkal 
szemben. 

,721       

ASI – E A nők eltúlozzák a munkahelyi előrejutásban tapasztalt 
problémáikat. ,683       

ASI – E Ha egy nő igazságos versengésben alulmarad egy férfival 
szemben, akkor jellemző módon azonnal panaszkodni kezd, hogy a 
diszkrimináció áldozata lett. 

,665       

ASI – E A nők úgy akarnak hatalmat szerezni, hogy irányítani próbálják 
a férfiakat. ,660       

ASI – E A feministák indokolatlan követeléseket támasztanak a 
férfiakkal szemben. ,656       

ASI – E  Sok nő az ártatlan megjegyzéseket vagy cselekedeteket is a 
nemi megkülönböztetés megnyilvánulásaként értelmezi. ,639       

ASI – E A legtöbb nő nem méltányolja eléggé azt, amit a férfiak 
tesznek érte. ,637       

ASI – E A feministák azt akarják elérni, hogy a nőknek a férfiakénál is 
több hatalmuk legyen. ,606       

ASI – E A nők túl könnyen megsértődnek. ,592       

ASI – E Ha egy nő már megszerzett egy férfit magának, akkor 
általában megpróbálja rövid pórázon tartani. ,573       

ASI – I A férfiak a nők nélkül nem teljesek.   ,780     

ASI – I Az emberek nem lehetnek igazán boldogok, ha nincs mellettük 
egy ellenkező nemű szerető társ.   ,773     

ASI – I Attól függetlenül, hogy milyen sokat ért el az életben, egy férfi 
élete csak akkor válik teljessé, ha egy nő szerelme is az övé.   ,741     

ASI – I Minden férfinak szüksége van egy nőre, akiért rajonghat.   ,578     

ASI – P A férfiaknak fel kell áldozniuk saját jólétüket, hogy mindennel 
elhalmozzák  a párjukat.     ,676   

ASI – P Egy jó asszony megérdemli, hogy párja istenítse.     ,667   

ASI – P A nők megérdemlik, hogy a férfiak nagy becsben tartsák és 
védelmezzék őket.     ,566   

ASI – P Katasztrófák idején a nőket mindenképpen a férfiak elé kell 
engedni a mentéskor.     ,492   

ASI – G A nők, a férfiakhoz képest, magasabb fokú erkölcsi érzékkel 
rendelkeznek.       ,794 

ASI – G A sok nőre jellemző lelki tisztaságot csak nagyon kevés férfi 
mondhatja magáénak.       ,727 

ASI – G A nőknek a férfiakénál kifinomultabb az ízlésük és a kultúra 
iránti fogékonyságuk.       ,701 

 Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser 
 Normalization.a  Rotation converged in 6 iterations. KMO-mutató: 0,869) 
 
Ambivalens attitűdök a férfiak felé skála (AMI) 
 
 Itt nem sikerül az eredeti fakorstruktúrát reprodukálni, négy faktor 
emelkedett ki (magyarázott variancia 57%). Az AMI-BS és AMI-BG elkülönül elég 
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jól,  mindkettőbe egy-egy BM tétel keveredett még bele. Ugyancsak elkülönül az 
AMI-H összességében, egy tételt (HG) kivéve, ami egy külön faktort tölt BG és BM 
tételekkel. Figyelembe véve a Cronbach alfa értékeket is, ennél a skálánál a két 
alskálát használjuk csak (jóindulatú és ellenséges típusok), ezek elfogadhatóan 
működnek.  
 

5.10.TÁBLÁZAT: Az AMI skála tételeinek faktorstruktúrája 
 

faktor  
Tétel 1 2 3 4 

AMI – BS Minden nőnek szüksége van egy férfira, akit csodálhat. ,835       

AMI – BS Minden nőnek szüksége van egy férfira, aki dédelgeti. ,796       

AMI – BS A nők nem teljesek férfiak nélkül. 
 ,763       

AMI – BM Még ha mindkét fél dolgozik is, a nőnek oda kell figyelnie a 
férfiről való gondoskodásra. ,441       

AMI – HS A férfiak általában megpróbálják uralni a beszélgetést, ha egy 
nővel beszélnek.    ,759     

AMI – HP A legtöbb férfi képmutatóan egyetért a női egyenjogúsággal, de 
valójában nem kezeli egyenlőnek a nőket.   ,716     

AMI – HS Amikor a férfiak „segítenek” a nőknek, gyakran azt akarják 
bizonyítani, hogy jobbak náluk.   ,709     

AMI – HP A férfiak mindig küzdeni fognak, hogy nagyobb kontrolljuk 
legyen  a társadalomban, mint a nőknek.   ,603      

AMI – HG A férfiak olyanok mint a gyerekek, mikor betegek. 
     ,792   

AMI – BM A nőknek gondoskodniuk kell a partnerükről otthon, mert a 
férfiak darabokra hullanának, ha magukról kellene gondoskodniuk.     ,779   

AMI – BG A férfiak elveszettek lennének a világban, ha a nők nem 
lennének ott, hogy vezessék őket.     ,719   

AMI – BG A férfiak hajlamosabbak a kockázatvállalásra, mint a nők.       ,698 

AMI – BG A férfiak kevésbé esnek kétségbe vészhelyzetekben, mint a 
nők.       ,696 

AMI – BM A férfiak általában képesek anyagi biztonságot nyújtani a nők 
számára.       ,651 

AMI - BG A férfiak hajlandóak veszélyt vállalni mások védelme 
érdekében.        ,571 

Extraction Method: : Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a  Rotation 
converged in 6 iterations. KMO-mutató: 0,795 

 
Domináns csoport általi fenyegetettség skála (TS) 
 
 Úgy tűnik, hogy az eredeti kétfaktoros struktúrát nem sikerült reprodukálni, 
bár két faktort töltenek a tételek, de item S tétel az R tételek csoportjához tartozik. 
(Magyarázott variancia: 45%) A reliabilitás-vizsgálat eredményeit is figyelembe véve, a 
fenyegetettség skálát csak egészében használjuk a vizsgálatban. 
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5.11.TÁBLÁZAT: A fenyegetettség skála tételeinek faktorstruktúrája 
 

faktor tétel 
(-R: reális, -S: szimbolikus) 

 1 2 
– R A nők sorsát túl gyakran irányítják a férfiak.   ,767   

– S A feleségek és anyák nem kapnak annyi elismerést a férfiaktól, mint 
amennyit megérdemelnének.  ,743   

– R Magyarországon kevés pénzt és figyelmet fordítanak a nőket segítő 
programokra.  ,657   

– S A férfiak nem értékelik annyira  a gyereknevelést és a családot, mint 
amennyire kellene.  ,647   

– R A férfiaknak túl sok politikai hatalmuk van. ,634   

– S A férfiak túl sok függetlenséget akarnak a kapcsolataikban.  ,632   

– R Sok nő él félelemben a férfiak agresszivitása miatt.   ,628   

– R A férfiak gyakran elutasítják, hogy a nők hatalommal és felelősséggel járó 
pozíciót szerezzenek.  ,532   

- S A férfiak gyakran félreértik a nők szándékait. ,275    

- S A legtöbb férfi egyenrangúnak kezeli a nőket.   ,776 

- S A férfiaknak és a nőknek alapvetően nagyon hasonló az értékrendjük   ,815 
Extraction Method: : Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a  
Rotation converged in 3 iterations. KMO-mutató: 0,855 

 
Érzések a férfiakkal és a nőkkel kapcsolatosan (ÉRZ_F, ÉRZ_N) 
 
 Az elemzés nyomán mindkét nemre vonatkozóan egy főkomponens 
bontakozott ki, amely a variancia 57% illetve 59%-át magyarázza. Ez a skála tehát 
egységes, jól használható az érzelmek mérésére. 

 
5.12.TÁBLÁZAT: Érzelmek a férfiakkal kapcsolatosan skála tételeinek faktorstruktúrája 

 

FÉRFIAK komponens 

érzelem 1 
  elfogadás ,819 
  kedvelés ,807 
  tisztelet ,773 
  barátságosság ,692 
  bizalom ,663 

Extraction Method: Principal Component 
Analysis. KMO-mutató: 0,794) 

 
 

NŐK komponens 

érzelem 1 
  elfogadás ,838 
  kedvelés ,805 
  tisztelet ,783 
  barátságosság ,729 
  bizalom ,677 

Extraction Method: Principal Component 
Analysis. KMO-mutató: 0,798  
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 Nemi sztereotípia és önjellemzés tulajdonságlisták 

 
FÉRFI/NŐ nemi sztereotípiák tulajdonságlista a jelenben 
 
 A faktorelemzést elvégezve a férfikép 2x10 tulajdonságán a jelenre vonatkozó 
értékelések alapján az alábbi három faktoros struktúra bontakozott ki. Érdekes, hogy 
a 10 férfias tulajdonság együtt súlyozódik, a nőies tulajdonságok pedig ketté válnak 
pozitív és negatív töltet alapján, ez utóbbiak egyben a negatív sztereotípia-indexet 
adják. (Magyarázott variancia: 43%.) 
 

5.13.TÁBLÁZAT: A férfiak jellemzésére használt 2x10 tulajdonság faktorstruktúrája 
 

faktor tulajdonság 
  1 2 3 
kemény ,756   
magabiztos ,716   
uralkodó ,703   
vezető típus ,681   
határozott ,666   
dörzsölt ,609   
versengő ,577   
független ,528   
agresszív ,502   
jó műszaki érzékű ,498   
melegszívű  ,802  
kedves  ,694  
megértő  ,687  
érzelmes  ,598  
szelíd  ,551  
gyerekszerető  ,476  
biztonságra vágyó  ,240  
könnyen sír   ,569 
nyafogós   ,548 
aggodalmaskodó   ,521 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with 
Kaiser Normalization.a  Rotation converged in 6 iterations. KMO-mutató: 0,897  

 
 Nagyon hasonló struktúra adódott a női sztereotípia tulajdonságaiból is. A 
férfias tulajdonságok itt is egy faktoron súlyozódnak, a nőiesek pedig szétválnak, 
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alapvetően a töltetüknek megfelelően, illetve egy külön negyedik dimenzióra töltenek. 
(Magyarázott variancia: 43%.) 
 

5.14.TÁBLÁZAT: A nők jellemzésére használt 2x10 tulajdonság faktorstruktúrája 
 

faktor tulajdonság 
1 2   3 4 

uralkodó ,663    
kemény ,634    
vezető típus ,614    
versengő ,576    
határozott ,570    
agresszív ,564    
magabiztos ,555    
független ,518    
dörzsölt ,510    
jó műszaki érzékű ,375    
melegszívű  ,685   
megértő  ,610   
szelíd  ,603   
kedves  ,596   
nyafogós   ,684  
könnyen sír   ,656  
aggodalmaskodó   ,394  
gyerekszerető    ,534 
biztonságra vágyó       ,508 
érzelmes     ,485 

Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization.a  Rotation converged in 9 iterations. KMO-mutató: 0,879  

 
SELF önjellemzések – tulajdonságlista a jelenben és a jövőben 
 
 Az önjellemzés tulajdonságsorát vizsgálva alapvetően a sztereotípiáknál 
kialakult faktorstruktúrához nagyban hasonlító szerkezetet kaptunk. Elválnak a férfias 
és a nőies tulajdonságok, utóbbinál a negatívak külön faktort töltenek, valamint külön 
faktorra kerül a „férfias”-„nőies” tulajdonságpár is. 
(Magyarázott variancia: 44% ill. 43%.) 
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5.15.TÁBLÁZAT: A self jellemzésére használt 2x10 tulajdonság 
faktorstruktúrája a jelenre vonatkoztatva 

 

faktor tulajdonság 
  1 2 3 4 
vezető típus ,701       
uralkodó     ,697   
határozott ,658      
magabiztos ,635      
kemény ,585       
versengő ,563       
dörzsölt ,537       
agresszív ,413 -,318    
melegszívű   ,804    
kedves   ,743    
megértő   ,571    
érzelmes   ,531    
szelíd  ,495    
gyerekszerető   ,408    
biztonságra vágyó   ,342    
férfias     ,894   
nőies     -,810   
jó műszaki érzékű     ,427   
aggodalmaskodó       ,575 
nyafogós       ,566 
könnyen sír      ,494 
független       -,338 

Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization.a  Rotation converged in 7 iterations. KMO-mutató: 0,826   

 

 77



Szabó Mónika PhD disszertáció 
5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTELMEZÉSEK 

5.1. A végleges skálák kialakítása és reliabilitás-vizsgálata 

5.16.TÁBLÁZAT: A self jellemzésére használt 2x10 tulajdonság 
faktorstruktúrája a jövőre vonatkoztatva 

 

faktor tulajdonság 
1 2 3   4 5 

vezető típus ,688     
határozott ,675     
magabiztos ,657     
uralkodó ,637     
versengő ,545     
dörzsölt ,529     
kemény ,483     
agresszív ,377 -,365    
melegszívű  ,808    
kedves  ,732    
megértő  ,591    
szelíd  ,507    
érzelmes  ,479    
gyerekszerető  ,406    
nőies   ,893   
férfias   -,863   
jó műszaki érzékű   -,435   
nyafogós    ,572  
aggodalmaskodó    ,528  
könnyen sír    ,440  
biztonságra vágyó     ,339 
független     ,312 

Extraction Method: Principal Component Analysis Rotation Method: Varimax with Kaiser 
Normalization.a  Rotation converged in 6 iterations. KMO-mutató: 0,810  
 

5.1.3. Összefoglaló táblázatok  
 
 A következő oldalakon összefoglaljuk az alkalmazott skálák és indexek leíró 
statisztikai adatait, illetve egy áttekintő felsorolást adunk az általunk képzett mutatók 
és indexek jelentéséről és kialakítási módjáról. (5.17. TÁBLÁZAT) 
 A könnyebb áttekinthetőségért továbbá összefoglaltuk a kialakított skálák 
adatait, illetve a saját képzett indexek esetén a kialakítás módját is. 
(5.18. TÁBLÁZAT) 
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5.17.TÁBLÁZAT: A vizsgálatban használt skálák és indexek adatai részletesebben 
 

SKÁLA Cronbach-
alfa 

végső 
tételszám 

elméleti 
min. 

elméleti 
max. 

 
átlag 

 
szórás 

SELF AFFEKTÍV TÉNYEZŐK SKÁLÁI 
CDI depresszió skála 0,73 8 0 16 1,9 2,0 
Rosenberg önértékelés skála 0,84 10 10 40 29,7 4,8 
Schwarzer & Jerusalem -féle énhatékonyság skála 0,84 10 10 40 28,8 4,3 

SELF ÖNJELLEMZÉS SKÁLÁK ÉS INDEXEK 
SELF férfiasság skála jelen (F_skála_jel) 0,80 11 11 55 30,3 7,1 
SELF nőiesség skála jelen (N_skála_jel) 0,73 11 11 55 37,5 6,0 
SELF férfiasság skála jövő (F_skála_jöv) 0,77 11 11 55 33,6 6,7 
SELF nőiesség skála jövő (N_skála_jöv)  0,73 11 11 55 38,7 5,6 
SELF változás index a férfias tulajdonságokban (SELF_V_f_index) 0,66 11 11 55 0,9 0,1 
SELF változás index a nőies tulajdonságokban (SELF_V_n_index) 0,45 11 11 55 1,0 0,1 
Gender társas identitás skála1 (GSIS) 0,70 8 8 40 306 4,6 
   GSIS-kötődés  alskála 0,56 3 3 15 10,2 2,3 
   GSIS-fontosság alskála 0,65 3 3 15 9,2 2,8 
   GSIS-érzelmek alskála 0,77 3 3 15 13,5 2,0 

SZEXIZIMUS SKÁLÁK 
Swim-féle régimódi szexizmus2 (Swim_R) 0,51 5 5 25 10,5 3,3 
Swim-féle modern szexizmus3 (Swim_M) 0,69 4 4 20 9,6 3,1 
Fiske-Glick ambivalens attitűdök a nők felé skála (ASI) 0,84 21 21 105 63,6 11,6 
   ASI jóindulatú szexizmus alskála 0,78 11 11 55 35,0 7,1 
      ASI-I (heteroszexuális intimitás) alskála 0,76 4 4 20 15,6 3,5 
      ASI-P (védelmező paternalizmus) alskála 0,61 4 4 20 11,4 3,0 
      ASI-G (nemi megkülönböztetés) alskála 0,71 3 3 15 7,9 2,9 
      ASI-PG4  alskála 0,72 7 7 35 19,3 4,9 
   ASI ellenséges szexizmus (ASI-E) alskála 0,85 10 10 50 28,3 7,2 
Fiske-Glick ambivalens attitűdök a férfiak felé skála (AMI) 0,78 15 15 75 48,6 8,5 
   AMI jóindulatú szexizmus (AMI-B) alskála 0,76 10 10 50 33,1 6,3 
      AMI-BM (maternalizmus) alskála 0,42 3 3 15 9,2 2,2 



 

SKÁLA Cronbach-
alfa 

végső 
tételszám 

elméleti 
min. 

elméleti 
max. 

 
átlag 

 
szórás 

SZEXIZIMUS SKÁLÁK ÉS FENYEGETETTSÉG 
      AMI-BS (heteroszexuális intimitás) alskála 0,79 3 3 15 10,8 3 
      AMI-BG (komplementer nemi megkülönböztetés) alskála5 0,57 3 3 15 10,0 2,2 
   AMI ellenséges szexizmus (AMI-H) alskála 0,68 5 5 25 15,4 3,7 
      AMI-HP (paternalizmus elutasítása) alskála 0,60 2 2 10 6,5 1,8 
      AMI-HG (kompenzatorikus nemi differenciáció) alskála -- 1 1 5 3,7 1,3 
Domináns csoport általi fenyegetettség skála (TS)6 0,79 10 10 50 33,3 6,3 
  TS-R (reális fenyegetettség érzése) alskála 0,72 5 5 25 16,4 3,4 
  TS-S (szimbolikus fenyegetettség érzése) alskála 7 0,68 3 3 15 9,7 2,5 
      AMI-HS (heteroszexuális ellenségesség) alskála 0,55 2 2 10 5,1 1,8 

NEMI SZTEREOTÍPIÁK ÉS ÉRZELMI VISZONYULÁSOK  
Érzések a férfiakkal kapcsolatosan (ÉRZ_F) 0,80 5 5 35 25,2 4,8 
Érzése a nőkkel kapcsolatosan (ÉRZ_N) 0,82 5 5 35 25,3 5,1 
Negatív sztereotípia index ffiakra (SZT_neg_F) 0,69 3 0 300 176,1 51,3 
Negatív sztereotípia index nőkre (SZT_neg_N) 0,63 3 0 300 179,5 48,3 
Férfi nemi sztereotípia index – jelen (SZT_F_index_jel) 0,76 10 1<x   1,8 0,9 
Nő nemi sztereotípia index – jelen (SZT_N_index_jel) 0,58 10 0<x<1  0,6 0,1 
Férfi nemi sztereotípia index – jövő (SZT_F_index_jöv) 0,76 10 1<x 1,5 0,7 
Nő nemi sztereotípia index – jövő (SZT_N_index_jöv) 0,57 10 0<x<1 0,7 0,2 
Férfi nemi sztereotípia változás index a férfias tulajdonságokban (SZT_V_F_f _index) 0,61 10 1<x 1,0 0,2 
Férfi nemi sztereotípia változás index a nőies tulajdonságokban (SZT_V_F_n_index) 0,47 10 1<x 1,0 0,2 
Női  nemi sztereotípia változás index a férfias tulajdonságokban (SZT_V_N_f_index)  0,48 10 0<x<1 0,8 0,2 
Női nemi sztereotípia változás index a nőies tulajdonságokban (SZT_V_N_n_index) 0,44 10 0<x<1 1,0 0,1 

 
1: GSIS skála: kimaradt egy tétel az eredeti  „fontosság” alskálából:  „Gyakran gondolkodom azon, mit jelent férfinak/nőnek lenni” 
2: Swim régimódi szexizmus skála: ez a skála a leginkább megbízhatatlan, a tételei túlságosan heterogének, és érdemben javítani rajta egy tétel kiemelésével sem lehet 
3: Swim modern szexizmus skála: kimaradt egy tétel az eredeti skálából: „Manapság ritkábban ábrázolják  a nőket a televízióban előítéletes /szexista/ módon.” 
4: ASI-PG alskála: egy új összevont, megbízhatóbb alskála a faktorelemzés alapján  
5: AMI-BG alskála :az összskálában ugyan mind a 4 eredeti tétellel szerepel, de alskálaként a jobb megbízhatóság miatt kikerült belőle egy tétel: „A férfiak elveszettek lennének a világban, ha a nők nem 

lennének ott, hogy vezessék őket.”   
6: TS alskála: kimaradt belőle egy tétel:  „A férfiaknak és a nőknek alapvetően nagyon hasonló az értékrendjük.”   
7: TS-S alskála: kimaradt belőle három tétel: „A legtöbb ffi egyenrangúnak kezeli a nőket”, „A férfiaknak és a nőknek alapvetően nagyon hasonló az értékrendjük”? „A férfiak gyakran félreértik a nők szándékait”
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5.18.TÁBLÁZAT: A vizsgálatban használt saját készítésű skálák,  
mutatók és indexek áttekintése 

 
SKÁLA/INDEX ÉRTÉK JELENTÉS 

SELF ÖNJELLEMZÉS  
SELF férfiasság skála 
jelen (F_skála_jel) 

11-55  A 11 férfias tulajdonságra jelenben adott önjellemzések (1-5) összege  
minél nagyobb az érték, annál férfiasabb az önjellemzés 

SELF nőiesség skála 
jelen (N_skála_jel) 

11-55  A 11 nőies tulajdonságra jelenben adott önjellemzések (1-5) összege  
minél nagyobb az érték, annál nőiesebb az önjellemzés 

SELF férfiasság skála 
jövő (F_skála_jöv) 

11-55  A 11 férfias tulajdonságra jövőben adott önjellemzések (1-5) összege  
minél nagyobb az érték, annál férfiasabb az  önjellemzés 

SELF nőiesség skála 
jövő (N_skála_jöv)  

11-55  A 11 nőies tulajdonságra jövőben adott önjellemzések (1-5) összege  
minél nagyobb az érték, annál nőiesebb az önjellemzés 

SELF férfiasság-
nőiesség index  
(F_N_index_jel) 

> 0,00 A jelenbeni férfiasság skála (F_skála_jel) és a nőiesség (N_skála_jel) skála 
pontszámainak (11-55) hányadosa (dgA) 
1,00 alatt inkább nőies, 1,00 felett inkább férfias az összkép 

SELF férfiasság-
nőiesség index  
(F_N_index_jöv) 

> 0,00 A jövőbeni férfiasság skála (F_skála_jöv) és a nőiesség skála (N_skála_jöv) 
pontszámainak (11-55) hányadosa (dgA) 
1,00 alatt inkább nőies, 1,00 felett inkább férfias az összkép 

SELF „férfias” és „nőies” 
tulajdonságok mutatója 
jelen (f_n_mutató_jel) 

> 0,00 A két jelzőre adott jelenbeni önértékelések (1-5) hányadosa  (dgA) 
1,00 alatt inkább a „nőies”, 1,00 felett inkább a „férfias” jelző dominál 

SELF „férfias” és „nőies” 
tulajdonságok mutatója 
jelen (f_n_mutató_jöv) 

> 0,00 A két jelzőre adott jövőbeni önértékelések (1-5) hányadosa  (dgA) 
1,00 alatt inkább a „nőies”, 1,00 felett inkább a „férfias” jelző dominál 

SELF nemi tipizáltság 
(FN_tip_F/N/A/ND) 

> 0,00 A F skála és az N skála értékei (11-55) és egymáshoz való viszonyuk 
(alacsony/magas) alapján kirajzolt négy nemi szerep típus: férfias, nőies, 
androgűn, nem differenciált  

SELF változás 
tulajdonságlista 
diagnosztikus arányok 
(tul_SELF_dgA) 

> 0,00 adott tulajdonságban a SELF-re a jelenben és a jövőben adott értékek (1-5) 
hányadosa (dgA) 
1,00 alatt növekedést, 1,00 felett csökkenést jelent a tulajdonságban 

SELF változás index a 
férfias tulajdonságokban 
(SELF_V_f_index) 

> 0,00 A 11 férfias tulajdonságban adott önjellemzés értékek (1-5) jelenben és 
jövőben adott hányadosainak átlaga 
1,00 alatt növekedést, 1,00 felett csökkenést jelent a  tulajdonságcsoportban 

SELF változás index a 
nőies tulajdonságokban 
(SELF_V_n_index) 

> 0,00 A 11 nőies tulajdonságban adott önjellemzés értékeinek (1-5) jelenben és 
jövőben adott hányadosainak átlaga 
1,00 alatt növekedést, 1,00 felett csökkenést jelent a tulajdonságcsoportban 
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5.18.táblázat: A vizsgálatban használt saját készítésű skálák,  
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SKÁLA/INDEX ÉRTÉK JELENTÉS 

NEMI SZTEREOTÍPIÁK  
Sztereotípia 
tulajdonságlista 
diagnosztikus arányok 
(tul_SZT_dgA) 

> 0,00 adott tulajdonságban ffiakra és nőkre adott értékek (0-100) hányadosa (dgA) 
1,00 alatt inkább nőkhöz, 1,00 felett inkább férfiakhoz társított a tulajdonság 

Negatív sztereotípia 
index ffiakra 
(SZT_neg_F) 

0-300 3 negatív tulajdonságra (dörzsölt, uralkodó, agresszív) adott értékek (0-100) 
összege 
minél nagyobb, annál negatívabb az értékelés 

Negatív sztereotípia 
index nőkre 
(SZT_neg_N) 

0-300 3 negatív tulajdonságra (könnyen sír,, nyafogós, aggodalmaskodó) adott 
értékek (0-100) összege 
minél nagyobb, annál negatívabb az értékelés 

Férfi nemi sztereotípia 
index – jelen 
(SZT_F_index_jel) 

> 0,00 A 10 férfias tulajdonság  férfiakra és nőkre jelenben adott értékek 
hányadosainak (dgA) átlaga  
1,00 alatt inkább nőkhöz, 1,00 felett inkább férfiakhoz társított a 
tulajdonságcsoport, azaz annál erősebben sztereotipizált 

Nő nemi sztereotípia 
index – jelen 
(SZT_N_index_jel) 

> 0,00 A 10 nőies tulajdonság  férfiakra és nőkre  jelenben adott értékek 
hányadosainak (dgA) átlaga  
1,00 alatt inkább nőkhöz, 1,00 felett inkább férfiakhoz társított a 
tulajdonságcsoport, azaz annál erősebben sztereotipizált 

Férfi nemi sztereotípia 
index – jövő 
(SZT_F_index_jöv) 

> 0,00 A 10 férfias tulajdonság férfiakra és nőkre jövőben adott értékek 
hányadosainak (dgA) átlaga  
1,00 alatt inkább nőkhöz, 1,00 felett inkább férfiakhoz társított a 
tulajdonságcsoport, azaz annál erősebben sztereotipizált 

Nő nemi sztereotípia 
index – jövő 
(SZT_N_index_jöv) 

> 0,00 A 10 nőies tulajdonság  férfiakra és nőkre  jövőben adott értékek 
hányadosainak (dgA) átlaga  
1,00 alatt inkább nőkhöz, 1,00 felett inkább férfiakhoz társított a 
tulajdonságcsoport, azaz annál erősebben sztereotipizált 

Sztereotípia változás 
tulajdonságlista 
diagnosztikus arányok 
(tul_SZT_dgA) 

> 0,00 adott tulajdonságban adott nemre a jelenben és a jövőben adott értékek (0-
100) hányadosa (dgA) 
1,00 alatt növekedést, 1,00 felett csökkenést jelent a tulajdonságban 

Férfi nemi sztereotípia 
változás index a férfias 
tulajdonságokban 
(SZT_V_F_f _index) 

> 0,00 A 10 férfias tulajdonság jelenben és jövőben adott értékek (0-100) 
hányadosainak (dgA) átlaga  
1,00 alatt növekedést, 1,00 felett csökkenést jelent a  tulajdonságcsoportban 

Férfi nemi sztereotípia 
változás index a nőies 
tulajdonságokban 
(SZT_V_F_n_index) 

> 0,00 A 10 nőies tulajdonság értékeinek (0-100) jelenben és jövőben adott 
hányadosainak (dgA) átlaga 
1,00 alatt növekedést, 1,00 felett csökkenést jelent a  tulajdonságcsoportban 

Női  nemi sztereotípia 
változás index a férfias 
tulajdonságokban 
(SZT_V_N_f_index)  

> 0,00 A 10 férfias tulajdonság értékeinek (0-100) jelenben és jövőben adott 
hányadosainak átlaga 
1,00 alatt növekedést, 1,00 felett csökkenést jelent a tulajdonságcsoportban 

Női nemi sztereotípia 
változás index a nőies 
tulajdonságokban 
(SZT_V_N_n_index) 

> 0,00 A 10 nőies tulajdonság értékeinek (0-100) jelenben és jövőben adott 
hányadosainak átlaga 
1,00 alatt növekedést, 1,00 felett csökkenést jelent a tulajdonságcsoportban 
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5.2 A nem, a korcsoport és az iskolatípus hatása a 
nézetekre  
 
 A 2.B hipotézis elsődleges tesztelésére megnéztük a témánk szempontjából 
fontos, a vizsgálatba beemelt „demográfiai” változók hatásrendszerét az egyes 
nézetekre vonatkozóan. Azt teszteltük tehát, hogy vannak-e, és milyen irányú 
szignifikáns különbségek az egyes skálákra adott válaszok esetén a nem, a korcsoport 
és az iskolatípus csoportosító változók függvényében. 
 A változók egyes skálákra tett hatásait elsőként önmagukban vizsgáltuk, majd 
a közöttük lévő interakciókat is teszteltük (kétutas ANOVA módszerrel). 
Páros interakciókat kerestünk a nem és a korcsport, illetve a nem és az iskolatípus 
között. Az iskolatípus és a korcsoport interakciójának vizsgálata nem releváns itt, 
mivel az egyetemista alminta fiatal felnőttekből áll, homogén korral, az idősebb 
alminta esetében pedig nem beszélhetünk iskolaválasztásról abban az értelemben, 
ahogyan a fiatal felnőtteknél használjuk ezt a változót. Ugyanezen okból nem 
számoltunk hármas interakciót sem a változók között. 
(Nyilvánvaló, hogy más vizsgálati elrendezésben, pl. longitudinális kutatásban vagy 
iskolatípus helyett a szakma/munkakör beemelésével együtt is lehetne vizsgálni a 
három változó hatását, azaz a nem, az életkori csoport, és a hivatás/szakma 
összefüggéseit a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerekre.) 
Az alábbi 5.18.TÁBLÁZAT-ban áttekintjük a vizsgált összefüggéseket, majd a 
következő oldalakon részletesen is kifejtjük a kapott eredményeket. 
 

5.3 ÁBRA: Főhatások és interakciók vizsgálata az egyszerű magyarázó modellnél 
 

 
NEM 

(FÉRFI; NŐ) 
  2 x

 
 

 
KORCSOPORT 
(FIATALABB; 

IDŐSEBB) 

ISKOLATÍPUS 
(PSZICHOLÓGIA 

SZAK; TANÁRSZAK;  
JOG;  MŰSZAKI; 
KÖZGAZDASÁG) 

 2 elrendezés 
(főhatásokban 2, ill. 2 
alcsoport, interakciós 
hatásban 4 alcsoport 
összevetése) 
egész minta (690 fő)  

2 x 5 elrendezés 
(főhatásokban 2, ill. 5 
alcsoport, interakciós 
hatásban 10 alcsoport 
összevetése ) 
egyetemista alminta 
(581 fő) 
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Az ebben a fejezetben tárgyalt eredményeket (nem, korcsoport, iskolatípus mint 
független változók hatásai) a későbbi, komplexebb elemzéseknél is felhasználjuk 
majd, illetve visszautalunk rájuk a releváns pontokon. 

5.2.1. Nemi és korcsoport-beli különbségek  
 
 Ennél az elemzésnél tehát az egész minta (690 fő) bevonásával dolgoztunk, 
nem alapján (ffi; nő) és korcsoport alapján (fiatalabb; idősebb) való bontással. Az 
ANOVA eredményeinek és a leíró adatoknak az összefoglalását ld. alább az 5.20. 
áttekintő táblázatban. A következőekben  szövegesen is áttekintjük a nem és 
korcsoport vonatkozásában adódó eredményeket a nézetrendszerekkel kapcsolatosan, 
kiemelve azokat az alcsoportok közötti különbségeket, amelyek valóban jelentősnek 
tekinthetőek.15

 Az önjellemzés affektív tényezői – depresszió, önértékelés, énhatékonyság  

 
Nemi és korcsoport különbségek 
 Az önjellemzés affektív tényezőinek vonatkozásában elmondható, hogy 
statisztikailag sok szignifikáns különbség adódott, elsősorban a kor változója mentén. 
Ugyanakkor ezek gyakorlati jelentősége csekély, mert a skálák átlag-értékei közötti 
különbségek csak minimálisak. Egyedül a depresszió-skála esetében beszélhetünk 
figyelemre méltó (hatásméretét tekintve közepes, Cohen d= 0,63) különbségről: a 
fiatalabbak magasabb értéket adnak, mint a idősebb korcsoport. Önértékelésben, 
társas identitásban és énhatékonyságban nincs jelentős különbség a nemek és a 
korcsoportok között.  
 Interakciós hatást a nem és a kor között egyik skála esetében sem sikerült 
kimutatni. 

 Az önjellemzés férfias és nőies tulajdonságai 

 
Nemi különbségek 
 A self férfiasság-nőiesség dimenzióiban való megítélése esetén már 
jelentősebb különbségek adódtak. Ez a nem változóját tekintve nem meglepő, hiszen 
elvárható, hogy a férfiak mint csoport férfiasabbnak értékelik magukat, mint a nők, és 
ugyanígy a nők mint csoport nőiesebbnek, mint a másik nem.  
 A jelenre és a jövőre vonatkozó önértékélésben is, mind a férfiasság- mind a 
nőiesség-skálán jelentős a különbség a két nem között, az elvárt iránynak megfelelően 
(Cohen d értékek 0,8 felettiek). Érdekes, hogy a  különbségek mind a négy 
variációban (férfiasság x nőiesség x jelen x jövő) 6 pont körüliek, tehát mindig 
ennyivel magasabb az adott skálán a megfelelő nem önértékelése.  

                                                      
15  Fontos ugyanis megjegyezni, hogy a statisztikailag szignifikáns különbségek önmagukban még nem jelentenek 
praktikusan is jelentős különbségeket, mivel egy ekkora (690 fős) mintánál már az átlagok közötti kis eltérések is 
szignifikánsnak bizonyulhatnak. Annak vizsgálatára, hogy valójában mennyire mondhatjuk jelentősnek az alcsoportok 
(nők és férfiak, fiatalabbak és idősebbek) közötti eltérést, a hatásméret vizsgálata ad választ.  Kiszámítottuk minden 
egyes szignifikáns hatás esetén a hatásméreteket is (Cohen-féle d értékek). A számítás szerint a 0,8 feletti értékek nagy, 
a 0,5-0,8 közöttiek közepes, a 0,2-0,5 közöttiek pedig kicsi hatásméretet jelentenek. 
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 A férfiasság-nőiesség indexváltozója, ill. a férfiasság-nőiesség mutató is 
összhangban van előző eredményekkel, azaz nem csak a pontszámokban, de azok 
arányaiban is jelentős (Cohen d értékek 0,8 felettiek), az elvárt irányba mutató 
különbség jelentkezik. A nők mint csoport tehát arányaiban inkább nőiesek, a férfiak 
mint csoport arányaiban inkább férfiasak, jelenben és jövőben nézve is.  
 
Korcsoport különbségek 
 A kor változójának mentén is szignifikánsan eltért az összes self alskála, de 
ezek az  eltérések az esetek nagyobb részében nem jelentősek. Érdemi különbség 
(Cohen d= -0,63 és 0, 72) a SELF változás indexekben van: az idősebb korcsoport a 
nőies, a fiatalabb korcsoport pedig a férfias tulajdonságokban tételez fel inkább 
növekedést magára vonatkoztatva. 
 
 Interakciós hatást három skálánál is tapasztaltunk: egyrészt az önjellemzés 
férfiasság skáláján való megítélésben, másrészt a jövőbeni férfiasság-nőiesség 
indexnél, valamint a „férfiasság”:”nőiesség” mutatónál.  
Az első esetben arról van szó, hogy férfiaknál jelentősen  nagyobb  a különbség a 
fiatalabbak és idősebbek között (a fiatalabbak értékelik magasabbra magukat a 
jövőben), a nőknél pedig csak minimális különbség van a két korcsoport között a 
jövőbeni férfiasság megítélt mértékére vonatkozólag. A másik két interakciós hatásnál 
a mintázat összhangban van az előzőekben tárgyaltakkal; a férfiaknál a két korcsoport 
között markánsabb a különbség, mint a nőknél, a férfiasság-nőiesség indexváltozóban 
(tehát az idősebb férfiak inkább férfiasak a jelenben, a fiatalabbakhoz viszonyítva, 
míg az idősebb nők és fiatalabb nők között kisebb a különbség etekintetben). 

 Szexizmus 

 
Nemi különbségek 
 Régimódi és modern szexizmusban, valamint a nőkkel kapcsolatos 
előítéletekben a férfiak adtak szignifikánsan magasabb értéket, míg a férfiakkal 
kapcsolatos előítéletekben a nők értek el több pontot (a hatásméreteket tekintve 
azonban ezek a különbségek csak közepesek, Cohen d értékek 0,56-0,66 közöttiek). 
 
Korcsoport különbségek 
 Korcsoportok közötti különbség csak egy alskála esetében adódott: a 
férfiakkal szembeni előítéletek heteroszexuális intimitásnál, (AMI-BS) ahol is a 
fiatalabb korcsoport ért el szignifikánsan több pontot, ám hatásméretét tekintve 
(Cohen d= 0,19) ez a különbség nem jelentős. 
Interakciós hatás két esetben adódott: a régimódi szexizmusban és a nemi szerep 
orientáció egyitemes tételben. Előbbinél – noha a férfiak csoportja összességében 
magasabb pontszámot ért el, mint a nők csoportja – a férfiaknál a fiatalabbak, a 
nőknél viszont az idősebbek adtak magasabb pontértéket a nemi csoportokon belül 
(bár hatásméreteiket  tekintve minimálisak ezek a különbségek). A nemi szerep 
orientációnál pedig a nőknél nincs különbség a két korcsoport között, férfiaknál 
viszont a fiatalabbak kicsivel tradicionálisabbak. 
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 Fenyegetettség 

 
Nemi és korcsoport különbségek 
 A fenyegetettség skálán és alskáláin nemi és korcsoportbeli különbségek 
egyaránt adódtak, de interakciós hatás nem volt kimutatható. Hatásméretüket 
tekintve csak a fenyegetettség skálán és a reális fenyegetés alskálán kapott nemi 
különbségek jelentősek (Cohen d=- 0,5; -0,56); a nők magasabb értéket adtak 
mindkettőn. 

 Nemi sztereotípiák 

 
Nemi és korcsoport különbségek a negatív sztereotípiákban 
 Általánosságban elmondható itt a negatív sztereotípiáknál, hogy az összes 
szignifikáns különbség csak kicsi hatásméretet jelent valójában (Cohen d értékek 
0,35-0,51 közöttiek).  
Az indexváltozó szintjén a nőknek egy kicsivel negatívabb képe van a férfiakról. 
Érdemes megnézni itt tulajdonságokra bontva is a mintázatokat. A  nők a férfiakat 
dörzsöltebbnek (52 vs. 60%, t= -4,5 p<0,001) és uralkodóbbnak (56 vs 68%, t=-6,3 
p< 0,001) látják, ugyanakkor a nők azok, akik a nőket is kicsivel dörzsöltebbnek (44 
vs 48%, t= -2,4 p<0,01) és uralkodóbbnak (37 vs 45%, t=-4,9 p<0,001), sőt 
agresszívabbaknak (26 vs. 33% t= -4,1 p<0,001) tartják.  
 A negatív női tulajdonságokban sokkal nagyobb a konszenzus, különösen a 
nők megítélésében (ffiak és nők hasonlóan kb. 2/3-nyi nőről gondolják, hogy 
nyafogós, aggodalmaskodó, könnyen sír). Egy tulajdonság tekintetében van csak 
minimális eltérés a megítélők neme szerint, mégpedig a nyafogós tulajdonságban, és a 
férfikara vonatkoztatva (20,7 vs. 25,3%, t=-3,3 p<0,001), mikor is a női értékelők 
kicsivel több férfiról gondolják, hogy nyafogós. Összességében elmondható, hogy a 
nőknek van egy árnyalatnyival (átlagosan közepes hatásméretek) negatívabb képe, és 
mindkét nemről. 
 Korcsoporti hatás az indexváltozó szintjén nem adódott, és interakciót sem 
sikerült kimutatni a két független változó között. Tulajdonságokra bontva 
kimutatható volt azért a korcsoport hatása néhány esetben:  férfiakat agresszívebbnek 
( 55 vs 49%, t= 2,33 p<0,02) és nyafogósabbnak ( 24 vs 20 % t= 2,0 p<0,04) , és a 
nőket is agresszívebbnek  (32 vs 26%, t=3,2 p<0,001) és nyafogósabbnak  57 vs 51% 
t=2,2 p< 0,02) látják a fiatalabb korcsport tagjai.  
 
Nemi és korcsoport-beli különbségek a férfias és nőies tulajdonságok odaítélésében 
 Nemi különbséget csak egy esetben sikerült a diagnosztikus arányoknál 
kimutatni, hatásméretét tekintve csak kicsit  (Cohen d=0,42); ahol is a férfiak némileg 
erősebben kötötték a férfiakhoz a nemi sztereotípia tulajdonságcsoportját    
A korcsoport hatása is csak egy esetben jelentkezett említésre méltóan (Cohen d= -
0,63): a változás percepciójánál, ahol az idősebb generáció tagjai inkább tételeztek fel 
csökkenést nőknél a nőies tulajdonságokban. 
 
 Interakciós hatás is jelentkezett két esetben: előbbinél úgy, hogy a férfiaknál a 
fiatalabb korosztály festett markánsabb képet a férfiakról, a nőknél pedig az idősebb 
korosztály. A másik esetben a férfi nemi sztereotípia változásánál a férfiaknál a 
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fiatalabbak, a nőknél pedig az idősebbek tételeznek fel inkább növekedést a férfias 
tulajdonságok tekintetében. 
(Az egyes tulajdonságokra adott értékelések különbségeit részletesebben is 
megvizsgáltuk a nemi bontásban, ennek eredményeiről a  5.4.1,  „A nemi sztereotípiák 
szerkezete” alfejezetben számolunk be.) 

 Érzések 

 
Nemi különbségek 
 A skála szintjén a nők összességében pozitívabb érzésekről számoltak be a 
férfiakkal kapcsolatosan, mint a férfiak (Cohen d= -0,6). Megnézve az egyes konkrét 
érzelmeket látható, hogy minden egyes érzelem (barátságosság, tisztelet, elfogadás, 
kedvelés, bizalom) esetében ugyanez a mintázat adódik. A nőkkel kapcsolatos 
érzéseknél skála szintjén nincs nemi különbség, ugyanakkor tulajdonságonként 
megnézve érdekesen alakulnak a nemi különbségek:  
 
5.19. TÁBLÁZAT: A nőkkel kapcsolatos érzések nemi különbségei tulajdonságonként 

 
érzés alcsop. átlag szórás t /sig. 

férfi 5,50 1,202 2,1/0,03 barátságosság 
  nő 5,28 1,312  

férfi 4,96 1,459 0,1/0,87 tisztelet 
  nő 4,94 1,249  

férfi 5,03 1,441 -1,9/0,04 elfogadás 
nő 5,26 1,390  
férfi 5,36 1,312 2,8/0,001 kedvelés 

  nő 5,05 1,343  
férfi 4,48 1,442 -3,3/0,001 bizalom 

  nő 4,87 1,367  
 
 A táblázat magyarázatot ad arra, hogy skála szintjén miért nem adódott nemi 
különbség: az egyes érzések megoszlanak a nemek között atekintetben, hogy melyik 
nem számol be pozitívabb érzésekről a nőkkel kapcsolatban (a különbségek 
hatásméretükben ugyan csak kicsinek mondhatóak, Cohen d értékek 0,21-0,28 
közöttiek). A férfiak a barátságosság és kedvelés érzéseinél magasabb pontszámot 
adnak, a nők viszont az elfogadás és a bizalom érzéseinél adnak magasabb 
pontszámot. (A tisztelet érzésében nincs különbség a nemek között.)  
 
Korcsoport különbségek 
 Korcsoporti hatás skála szintjén nem adódott, és interakciós hatást sem 
sikerült kimutatni a két független változó között. Tulajdonságonként megnézve itt is 
az érzéseket, adódtak árnyalatnyi különbségek: a fiatalabb korcsoport pozitívabb 
érzésekről számolt be férfiakkal szemben a tisztelet (4,73 vs. 4,95, t=-1,7 p<0,08) és a 
kedvelés (4,95 vs. 5,21, t=-1,9 p<0,05), valamint nőkkel szemben az elfogadás (4,94 
vs. 5,24, t=-2,0 p<,03) érzésekben.   
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 Összefoglaló táblázatok 

 
 A következő oldalak áttekintő 5.20.TÁBLÁZAT-a  összefoglalja a nem és 
korcsoport alapján adódott különbségeket és a kapcsolódó adatokat (átlag- és 
szórásértékek, F próbák értékei és szign./p/ szintje). A táblázatokban vastagon 
kiemeljük azokat az eredményeket (az átlag- és szórásértékeket) ahol a különbség 
nagynak (Cohen d 0,8 felett), dőlt betűvel pedig azokat, ahol közepesnek (Cohen d 0,5-
0,8 közötti) mondhatóak. A kicsinek mondható hatásméretek (Cohen d 0,2-0,5 
között) jelöletlenek (normál betűvel írottak). A szignifikáns interakciós hatásokat 
grafikonon is ábrázoltuk (4. MELLÉKLET). 
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5.20.TÁBLÁZAT: A vizsgálatban használt végleges  skálákra és indexekre adott értékek  nemi és korcsoport alapján való  különbségei 
 

független változók 
hatásai 

nem kor 
 

nem 
x 

kor 

 
SKÁLA 

nemi 
különbség 

 
F ÉRTÉK/ 
SZIGN. (P) 

 
átlag/szórás 

 
FÉRFI 

NŐ 

korcsop. 
különbség 

F ÉRTÉK 
SZIGN. (P) 

 
átlag/szórás 

 
FIATALABB 

IDŐSEBB 

nem x 
korcsop.  

 
F ÉRTÉK 

SZIGN (P)  
SELF AFFEKTÍV TÉNYEZŐK SKÁLÁI 

   Beck depresszió skála 2,1/0,14 
 

1,6/1,8 
2,0/2,1 

10,6/0,001 
** 

2,0/2,0 
1,3/2,0 

0,2/0,63 

   Rosenberg önértékelés skála 6,8/0,001 
** 

30,8/4,7 
29,2/4,7 

10,6/0,001 
** 

29,5/4,7 
31,3/4,4 

0,2/0,61 

   Schwarzer & Jerusalem -féle énhatékonyság skála  
1,0/0,29 

29,4/4,1 
28,4/4,2 

6,1/0,01 
** 

28,5/4,2 
29,8/3,9 

2,3/0,12 

SELF ÖNJELLEMZÉS SKÁLÁK ÉS INDEXEK 
   SELF férfiasság skála jelen 62,4/0,001 

** 
34,2/6,2 
28,4/6,7 

5,7/0,01 
** 

29,8/7,0 
32,4/7,4 

0,1/0,65 

    SELF nőiesség skála jelen 108,5/0,001 
** 

33,4/5,2 
39,5/5,4 

2,6/0,10 
+ 

37,4/6,0 
37,9/6,1 

0,0/0,90 

   SELF férfiasság-nőiesség index jelen 127,4/0,001 
** 

1,04/0,2 
0,73/0,2 

0,5/0,45 0,83/0,2 
0,88/0,2 

0,6/0,41 

   SELF férfiasság skála jövő 69,6/0,001 
** 

37,6/6,0 
31,6/6,0 

12,1/0,001 
** 

33,9/6,7 
32,7/6,3 

4,5/0,03 
* 

   SELF nőiesség skála jövő 140,5/0,001 
** 

34,4/4,8 
40,7/4,7 

4,6/0,03 
* 

38,5/5,6 
39,1/5,6 

0,1/0,71 

   SELF férfiasság-nőiesség index jövő 154,0/0,001 
** 

1,12/0,25 
0,79/0,19 

16,7/0,001 
** 

0,90/0,27 
0,85/0,22 

6,1/0,01 

   SELF „férfias”:”nőies” tulajdonságok dg aránya jelen 864,8/0,001 
** 

3,1/1,3 
0,4/0,42 

6,7/0,001 
** 

1,2/1,4 
1,7/1,7 

5,4/0,02 
* 

   SELF„férfias”:”nőies” tulajdonságok dg aránya jövő 1187,6/0,001 
** 

3,6/1,3 
0,4/0,33 

0,0/0,92 1,4/1,7 
1,7/1,7 

0,3/0,53 

   SELF változás index a férfias tulajdonságokban  0,0/0,92 0,9/0,17 
0,9/0,16 

48,1/0,001 
** 

0,9/0,1 
1,0/0,2 

0,0/0,84 

   SELF változás index a nőies tulajdonságokban 0,0/0,88 1,0/0,10 
1,0/0,12 

8,4/0,001 
** 

1,0/0,1 
0,9/0,1 

0,8/0,36 

    Gender társas identitás skála (GSIS) 0,4/0,49 
 

26,5/3,6 
26,3/4,1 

0,0/0,8 
+ 

26,4/4,0 
26,5/3,8 

0,3/0,57 

       GSIS-érzelmek alskála 17,4/0,001 
** 

13,9/1,4 
13,2/2,3 

0,1/0,6 
+ 

13,5/2,0 1,3/0,24 
13,4/2,4 

 A nem és kor  szignifikáns interakciók esetében a négy alcsoport (fiatalabb ffiak, fiatalabb nők, idősebb ffiak, idősebb nők) értékeit ld. a x. melléklet grafikonjain 
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5.20.TÁBLÁZAT: A vizsgálatban használt végleges  skálákra és indexekre adott értékek  nemi és korcsoport alapján való  különbségei 
 A nem és kor szignifikáns interakciók esetében a négy alcsoport (fiatalabb ffiak, fiatalabb nők, idősebb ffiak, idősebb nők) értékeit ld. a 3. MELLÉKLET grafikonjain 

 
független változók 

hatásai statisztikailag 

nem kor 
 

nem 
x 

kor 

 
SKÁLA 

nemi 
különbség 

F ÉRTÉK/ 
SZIGN. (P) 

átlag/szórás 
 

FÉRFI 
NŐ 

korcsop. 
különbség 

F ÉRTÉK 
SZIGN. (P) 

átlag/szórás 
 

FIATALABB 
IDŐSEBB 

nem x 
korcsop. F 

ÉRTÉK 
SZIGN.(P)  

SZEXIZIMUS SKÁLÁK 
   Swim-féle régimódi szexizmus 13,0/0,001 

** 
11,6/3,8 
10,0/2,9 

0,0/0,78 10,5/3,3 
10,7/3,3 

5,8/0,01 
** 

   Swim-féle modern szexizmus 44,1/0,001 
** 

10,9/3,3 
9,0/2,7 

0,0/0,90 9,6/3,1 
9,8/3,1 

0,6/0,41 

   Fiske-Glick ambivalens attitűdök a nők felé skála 
(ASI) 

29,1/0,001 
** 

67,3/11,0 
61,3/11,4 

0,1/0,74 63,3/11,6 
63,4/11,5 

0,4/0,50 

      ASI jóindulatú szexizmus alskála 1,4/0,22 35,3/7,0 
34,8/7,2 

0,2/0,60 34,9/7,2 
35,3/6,9 

0,8/0,36 

          ASI-I (heteroszexuális intimitás) alskála 2,9/0,08 
+ 

11,6/2,7 
11,4/2,6 

1,3/0,24 11,6/2,6 
11,2/2,7 

1,9/0,16 

         ASI-PG alskála 0,1/0,72 19,5/4,6 
19,3/5,1 

1,0/0,29 19,3/5,0 
19,8/4,9 

0,0/0,93 

      ASI ellenséges szexizmus (ASI-E) alskála 60,5/0,001 
** 

31,8/7,1 
26,4/6,5 

0,9/0,33 28,2/7,3 
28,0/6,5 

0,1/0,70 

   Fiske-Glick ambivalens attitűdök a férfiak felé skála 
(AMI) 

4,9/0,02 
* 

47,5/8,5 
49,2/8,4 

0,1/0,68 48,7/8,3 
48,2/9,3 

0,5/0,48 

      AMI jóindulatú szexizmus (AMI-B) alskála 0,1/0,75 33,0/6,2 
33,2/6,4 

1,5/0,20 33,3/6,2 
32,4/6,9 

0,0/0,96 

         AMI-BS (heteroszexuális intimitás) alskála 0,8/0,36 11,0/2,9 
10,7/3,1 

3,5/0,05 
* 

10,9/3,0 
10,3/3,2 

0,1/0,73 

      AMI ellenséges szexizmus (AMI-H) alskála 20,3/0,001 
** 

14,5/3,6 
15,9/3,7 

1,2/0,26 15,3/3,7 
15,7/3,8 

1,9/0,16 
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5.20.TÁBLÁZAT: A vizsgálatban használt végleges  skálákra és indexekre adott értékek  nemi és korcsoport alapján való  különbségei 
 

független változók 
hatásai statisztikailag 
nem kor 

 
nem 
x kor 

 
SKÁLA 

nemi 
különbség 
F ÉRTÉK/ 
SZIGN. (P) 

átlag/szórás 
 

FÉRFI 
NŐ 

korcsop. 
különbség 

F ÉRTÉK 
SZIGN. (P) 

átlag/szórás 
 

FIATALABB 
IDŐSEBB 

nem x 
korcsop. F 

ÉRTÉK 
SZIGN.(P)  

FENYEGETETTSÉG 
   Domináns csoport általi fenyegetettség skála (TS) 25,9/0,001 

** 
31,3/6,2 
34,4/6,1 

19,9/0,001 
** 

32,9/6,2 
35,4/6,2 

0,0/0,82 

     TS-R (reális fenyegetettség érzése) alskála 24,1/0,001 
** 

15,1/3,7 
17,1/3,5 

23,7/0,001 
** 

16,1/3,7 
17,7/3,6 

1,1/0,27 

     TS-S (szimbolikus fenyegetettség érzése) alskála 21,6/0,001 
** 

9,0/2,4 
10,1/2,4 

27,8/0,001 
** 

9,5/2,4 
10,7/2,4 

0,0/0,98 

SZTEREOTÍPIÁK ÉS ÉRZELMI VISZONYULÁSOK 
   Érzések a férfiakkal kapcsolatosan 19,4/0,001 

** 
23,4/4,6 
26,0/4,8 

0,3/0,56 25,3/4,9 
24,6/4,7 

1,5/0,21 

   Érzése a nőkkel kapcsolatosan 0,0/0,92 25,3/5,2 
25,4/5,1 

0,2/0,65 25,4/5,1 
25,1/5,1 

0,0/0,80 

   Negatív sztereotípia index ffiakra 13,3/0,001 
** 

161,8/53,5 
183,3/48,6 

0,1/0,67 176,2/50,9 
175,1/53,8 

0,4/0,52 

   Negatív sztereotípia index nőkre 0,1/0,65 177,7/50,2 
180,4/47,4 

0,7/0,37 180,5/47,7 
174,5/51,6 

1,9/0,16 

   Férfi nemi sztereotípia index – jelen 7,3/0,001 
** 

2,1/1,2 
1,7/0,6 

0,1/0,66 1,8/0,90 
1,9/0,90 

3,3/0,06 
+ 

   Nő nemi sztereotípia index – jelen  0,5/0,47 0,63/0,1 
0,65/0,1 

0,3/0,57 0,6/0,17 
0,6/0,20 

0,1/0,91 

   Férfi nemi sztereotípia index – jövő 8,9/0,001 
** 

1,7/1,0 
1,4/0,4 

3,6/0,05 
* 

1,5/0,70 
1,4/0,40 

2,0/0,14 

    Nő nemi sztereotípia index – jövő 1,0/0,29 0,7/0,26 
0,7/0,21 

2,7/0,09 
+ 

0,7/0,22 
0,7/0,28 

1,0/0,29 

   Férfi nemi sztereotípia változás index a férfias 
tulajdonságokban 

5,0/0,02 
* 

1,0/0,16 
1,0/0,24 

6,2/0,01 
** 

1,0/0,14 
1,1/0,41 

9,3/0,001 
** 

   Férfi nemi sztereotípia változás index a nőies 
tulajdonságokban 

0,2/0,61 1,0/0,22 
1,0/0,27 

0,7/0,38 1,0/0,26 
0,9/0,21 

0,5/0,45 

   Női  nemi sztereotípia változás index a férfias 
tulajdonságokban 

0,9/0,32 0,8/0,22 
0,8/0,20 

0,0/0,80 0,8/0,20 
0,8/0,24 

1,8/0,16 

    Női nemi sztereotípia változás index a nőies 
tulajdonságokban 

0,6/0,44 1,0/0,19 
1,0/0,19 

3,3/0,06 
+ 

1,0/0,16 
1,1/0,28 

1,3/0,24 

     Nemi szerep orientáció egyitemes skála 17,0/0,001 
** 

4,8/1,6 
5,5/1,2 

3,4/0,06 
+ 

5,3/1,4 
5,4/1,3 

3,6/0,05 
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5.2.2. Iskolatípus-beli különbségek 
 
 Ennél az elemzésnél tehát az egyetemista alminta (537 fő) bevonásával 
dolgoztunk, nem alapján (ffi; nő) és iskolatípus  alapján (pszichológia; tanárszak; 
mérnök; jog; közgazdaság) való bontással. Az ANOVA eredményeinek az 
összefoglalását ld. alább az 5.21. táblázatban. A következőekben  szövegesen is 
áttekintjük a jelentős hatásokat, amelyek iskolatípus vonatkozásában adódtak a 
nézetrendszerekkel kapcsolatosan. Kiemeljük a főhatásokat és a nemmel való 
interakciós hatásokat is. 
 A nem főhatásait az egyes skálákra itt nem írjuk le újra, mivel azok ugyanazok, 
mint a nem x korcsoport vizsgálat eredményeiben adódott főhatások. Kisebb 
eltérések ugyan adódtak (pl. F-próbák értékében), ami abból fakad, hogy itt az 
idősebb korcsoport nincs benne az elemzésben. Mivel azonban a nem x kor 
interakciója csak kevés változó esetén jelentkezett (mintegy 6 esetben) a nem 
főhatását a függő változókra ez a mintabeli eltérés érdemben nem befolyásolja. 
 

 Az önjellemzés affektív tényezői – depresszió, önértékelés, énhatékonyság 

 Az iskolatípus alapján képzett alcsoportok között egyik változóban sem 
mutatkozott szignifikáns különbség, sem pedig interakciós hatás a független változók 
között.  
 

 Az önjellemzés férfias és nőies tulajdonságai 

 Az önjellemzés férfiasság- illetve nőiesség-beli különbségei mind a hat skála 
esetén szignifikánsak (hatásméretüket tekintve ugyan csak közepesek; Cohen d 
értékek 0,65-0,78 közöttiek). A különbséget alapvetően az okozza, hogy a műszakis 
hallgatók térnek el szignifikánsan az összes többi alcsoporttól, míg azok egymástól 
már nem. A legmagasabb férfiasság-pontszámot adták tehát a műszakisok a skálán, és 
ennek tükörképeként a legalacsonyabb nőiesség pontszámot, mind a jelenre, mind 
pedig a jövőre vonatkozó önjellemzésükben, illetve az indexváltozók szintjén is igaz, 
hogy a leginkább ők férfiasak. (A jövőbeni nőiességben jelentős különbség adódott 
még a jogászoknál is, ők a második legkevésbé nőiesek, és a pszichológus-hallgatóktól 
és tanárszakosaktól el is térnek szignifikánsan.) 
 Interakciós hatást három esetben találtunk: a „férfias” : „nőies” jelzők 
mutatójában, illetve  az önjellemzés változását illetően a férfias tulajdonságokban. 
Előbbiek esetében ez azt jelenti, hogy a különböző intézmények férfi- és női 
hallgatóinak más a rangsora a „férfias” : „nőies” jelzők mutatója mentén. A 
legférfiasabb értékelést a jogász férfiak adták, majd a műszakisok, és őket követik a 
tanárok, közgazdászok és pszichológusok. Ugyanakkor a nőknél a legnőiesebb (és így 
a legkevésbé férfias) értékelést a jogásznők adták, eztán sorrendben a műszakisok, 
tanárok,  közgazdászok és  pszichológus következnek. A sorrend a két nem esetében 
tehát fordított, ez igaz a jelenben és a jövőben adott ítéletekre vonatkozóan is. 
Az önjellemzés változásánál a férfias tulajdonságokban kölcsönhatás úgy mutatkozik 
meg, hogy a nők esetében nem különbözik jelentősen egymástól az öt alcsoport, a 
férfiaknál viszont már igen; a legnagyobb növekedést a jogászok prognosztizálnak 
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magukra vonatkozóan, a leginkább elkülönülve ezzel a többi alcsoporttól. Stagnálást 
vagy inkább minimális csökkenést csak egy alcsoport, mégpedig a pszichológus-
hallgató férfiak értékelése adott. 
 

 Szexizmus 

 Az iskolatípus hatása jelentkezett a különféle szexizmusok esetén, a régimódi, 
az új és az ambivalens altípusoknál is, utóbbinál csak a nőkkel kapcsolatos nézetekben  
A régimódi és a modern előítéleteknél jelentősen több pontot értek el a műszakis 
hallgatók a többi alcsoporthoz viszonyítva (Cohen d= 0,8, ill. 0,74). A nőkkel 
szembeni ambivalenciában szintén ők emelkednek ki, de itt az eltérésük csak a 
pszichológusoktól és a közgazdászoktól szignifikáns, de hatásméretét tekintve 
alacsony (Cohen d: 0,44), illetve kifejezetten az ellenséges szexizmus alskálánál még a 
tanárszakosaktól is. 
 Interakciós hatás tendencia is jelentkezett ugyanezeknél a skáláknál: a két nem 
esetében máshogy alakul a sorrend az egyes alcsoportoknál: pl. míg a férfiaknál a 
közgazdászok és a jogászok bizonyultak a leginkább régi típusú szexistának, addig a 
nőknél pont ők azok, akik a legkevésbé szexisták. Hasonlóan tükörkép-tendencia 
jelentkezik (bár kevésbé markánsan) a modern szexizmus esetén is. Ambivalens 
szexizmusnál is megfigyelhető ez a nagy diszkrepancia a műszakis férfiak és nők 
között, ugyanakkor pl. a pszichológus-hallgatóknál gyakorlatilag nincs különbség a két 
nem között. A nemi szerep orientáció tételben is megjelenik az a hatás, hogy a nők 
között sokkal kisebb a különbség, mint a férfiak között az egyes iskolatípusokat 
összevetve. 

 Fenyegetettség 

 Tendencia-szerű különbség jelentkezett itt (hatásméret közepes, Cohen d=: 
0,65), a szokásos módon megint a műszakis alcsoport emelkedett ki, a 
pszichológusoktól és a tanárszakosaktól eltérve, itt lefelé, azaz árnyalatnyival kevésbé 
érzékelve fenyegetést a domináns csoport által, az egész skálán és a reális fenyegetés 
alskálán is. 

 Nemi sztereotípiák 

 Főhatásként itt nem jelentkezett az iskolatípus, ugyanakkor interakciós 
hatásként igen: általánosságban véve a férfiképpel és férfias tulajdonságokkal 
kapcsolatosan.  
A jelenre és a jövőre vonatkozó férfi sztereotípiára is igaz, hogy pl. míg a férfiak közül 
a tanárszakos férfiak azok, akik a legmarkánsabban sztereotipizálnak, addig a 
tanárszakos nők azok, akik a nők közül a legkevésbé. A két nem esetében tehát más a 
sorrendje az egyes iskolatípusokba-járóknak.  
A női nemi sztereotípia férfias tulajdonságaiban való változásnál pedig szintén 
eltérően alakul a sorrendje a két nem esetén az egyes iskolatípusok alcsoportjainak: 
férfiaknál például a tanárszakosok, míg nőknél a közgazdászok tételeznek fel a 
legkevésbé növekedést.  
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 Érzések 

 A férfiakkal kapcsolatos érzéseknél kimutatható volt az iskolatípus hatása, ám 
a különbségek igazából csak statisztikai értelemben jelentősek (Cohen d értékek 0,4 
alattiak). Statisztikailag szignifikáns eltérés megint csak a műszakis hallgatók és a többi 
alcsoport között volt, ők számoltak be a legkevésbé pozitív érzésekről.  
 Interakciós hatás jelentkezett ugyanakkor a férfiakkal és a nőkkel kapcsolatos 
érzések vonatkozásában is. A férfiakkal kapcsolatosan például a közgazdász nők 
számolnak be a legkedvezőbb érzelmekről, ugyanakkor a közgazdász férfiak a 
második legkevésbé pozitív értékelést adják. A nőkkel kapcsolatos érzéseknél még 
érdekesebben alakul a kép: a műszakis és jogászoknál például a két nem között 
gyakorlatilag nincsen eltérés az értékben, a közgazdászoknál viszont ehhez képest 
nagy diszkrepancia van. 
 

 Összefoglaló táblázatok 

 A következő oldal áttekintő 5.21.TÁBLÁZAT-a összefoglalja a nem és 
iskolatípus alapján adódott különbségeket. A vonatkozó statisztikai adatokat ld. a 5. 
MELLÉKLET-ben. (A nem szerinti bontás 2 alcsoportjának átlag- és szórásértékeit; az 
iskolatípus szerinti bontás 6 alcsoportjának átlag- és szórásértékeit és a post-hoc 
teszteket; valamint a nem x iskolatípus szerinti bontás 10 alcsoportjának átlag- és 
szórásértékeit.) 
A táblázatokban vastagon kiemeljük azokat az eredményeket (skálákat) ahol a 
különbség nagynak (Cohen d 0,8 felett), dőlt betűvel pedig azokat, ahol közepesnek 
(Cohen d 0,5-0,8 közötti) mondhatóak. A kicsinek mondható hatásméretek (Cohen d 
0,2-0,5 között) jelöletlenek (normál betűvel írottak). 
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5.21.TÁBLÁZAT: A vizsgálatban használt végleges  skálákra és indexekre adott értékek  
nemi és iskolatípus alapján való  különbségei 

 
független változók 

hatásai 
nem isk. 

típus 
 

 

nem x 
isk. 

SKÁLA 

SELF AFFEKTÍV TÉNYEZŐK SKÁLÁI 
   Beck depresszió skála 

   Rosenberg önértékelés skála 
    Schwarzer & Jerusalem -féle énhatékonyság skála 

SELF ÖNJELLEMZÉS SKÁLÁK ÉS INDEXEK 
   SELF férfiasság skála jelen 
   SELF nőiesség skála jelen 
   SELF férfiasság-nőiesség index jelen 
   SELF férfiasság skála jövő 
   SELF nőiesség skála jövő 
   SELF férfiasság-nőiesség index jövő 
   SELF „férfias”:”nőies” tulajdonságok dg aránya jelen 
   SELF„férfias”:”nőies” tulajdonságok dg aránya jövő  

   SELF változás index a férfias tulajdonságokban  
   SELF változás index a nőies tulajdonságokban 
   Gender társas identitás skála (GSIS) 
      GSIS-érzelmek alskála 

SZEXIZIMUS SKÁLÁK 
   Swim-féle régimódi szexizmus 
   Swim-féle modern szexizmus 
   Fiske-Glick ambivalens attitűdök a nők felé skála (ASI) 

      ASI jóindulatú szexizmus alskála 
         ASI-I (heteroszexuális intimitás) alskála 
         ASI-PG alskála 
      ASI ellenséges szexizmus (ASI-E) alskála 
   Fiske-Glick ambivalens attitűdök a férfiak felé skála (AMI) 

      AMI jóindulatú szexizmus (AMI-B) alskála 
         AMI-BS (heteroszexuális intimitás) alskála 
      AMI ellenséges szexizmus (AMI-H) alskála 

FENYEGETETTSÉG 
   Domináns csoport általi fenyegetettség skála (TS) 
     TS-R (reális fenyegetettség érzése) alskála 
     TS-S (szimbolikus fenyegetettség érzése) alskála 

SZTEREOTÍPIÁK ÉS ÉRZELMI VISZONYULÁS 
   Érzések a férfiakkal kapcsolatosan 

     Érzése a nőkkel kapcsolatosan 
   Negatív sztereotípia index ffiakra 

   Negatív sztereotípia index nőkre 
   Férfi nemi sztereotípia index – jelen 

   Nő nemi sztereotípia index – jelen  
   Férfi nemi sztereotípia index – jövő 

   Nő nemi sztereotípia index – jövő 
   Férfi nemi sztereotípia változás index a férfias tulajdonságokban 
   Férfi nemi sztereotípia változás index a nőies tulajdonságokban 
   Női  nemi sztereotípia változás index a férfias tulajdonságokban 
   Női nemi sztereotípia változás index a nőies tulajdonságokban 
   Nemi szerep orientáció egyitemes skála 
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5.3 A változás dinamikája 
 
 Ebben a fejezetben az 1.A., B. és C. hipotéziseinkhez kapcsolódóan 
bemutatjuk azokat az eredményeket, amelyeket a változás dinamikáját kutatva 
kaptunk. Szerettünk volna képet kapni egyrészt /1/ férfiak és nők sztereotípiáinak 
elvárt változásairól; másrészt /2/ az önjellemzés feltételezett változásairól; valamint 
/3/ e kettő kapcsolatáról is, végül /4/ megragadni az összefüggéseket a változás 
mintázatai és a vizsgálatunk egyéb változói között. 
 Az adatok elemzésénél a globális, összegzett hatásoktól indulva a 
mélyrehatóbb, finomabb mintázatok vizsgálatán át jutottunk el az egyéni 
különbségek természetének megragadásáig. 
 Elsőként ezért az indexváltozók szintjén mért adatokat mutatjuk be, majd a 
tulajdonságcsoportok profiljait elemezzük, ezt követően az egyéni különbségeket is 
megvizsgáljuk, felderítendő hogy az átlagadatok mögött milyen mintázatok húzódnak 
meg a válaszok eloszlásaiban. Végül pedig bemutatjuk azokat a komplex modelleket, 
amelyekben a változást magyarázó tényezőket együttesen jelenítjük meg. 

5.3.1. A nemi sztereotípiák feltételezett változása 

 Változás percepciója az indexváltozók szintjén 

 
 Az indexváltozók  - ahogy ezt már korábban is írtuk - durva mérőszámok, ám 
lényegi információt tudunk belőlük kiolvasni, mégpedig azt, hogy összességében milyen 
irányú és mértékű változást tételeznek fel a személyek a sztereotípiákban. 
 A legátfogóbb indexek itt a nemi sztereotípiákra vonatkozó értékelések; azok 
a képzett változók, amelyeknél a nemek között vetettük össze a tulajdonságokra adott 
értékeket azt vizsgálva, hogy mennyire markánsan társítják egyik vagy másik nemhez 
adott tulajdonságcsoportot. Megnéztük, hogy ezek milyen irányú változást mutatnak 
a jelen-jövő vonalán, azaz a férfi nemi sztereotípia indexeket vetettük össze a 
jelenben és a jövőben, illetve ugyanezt a női nemi sztereotípia indexekkel is.  Ez az 
összehasonlítás tehát azt mutatja meg, hogy a jelen-jövő vonalán van-e változás 
abban, hogy mennyire markánsan társítják egyik vagy másik tulajdonságcsoportot a 
nemekhez a személyek (azaz változik-e az 1,00-től való eltérésük).  
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5.4. ÁBRA: Férfi és női nemi sztereotípia indexek változása  
a jelen-jövő értékelés vonalán 

 

1,52
1,89

0,710,64
0,5

1

1,5

2

JELEN JÖVŐ

férfikép nőkép

 
 

5.22. TÁBLÁZAT: Férfi és női nemi sztereotípia indexek  
változása a jelen-jövő értékelés vonalán 

 

sztereotípia változás  
indexe átlag  szórás 

JELEN-JÖVŐ 
eltérés  

(t-érték /szign. /p/ 
és hatásméretek) 

 
férfi nemi sztereotípia index (férfias 
tulajdonságokra) a jelenben 

1,89 0,95 

 
férfi nemi sztereotípia index (férfias 
tulajdonságokra) a jövőben 

1,52 

 
 

16,9 ** 
p<0,001 

 
0,75 (Cohen d= 0,43) 

 
nő nemi sztereotípia index (nőies 
tulajdonságokra) a jelenben 

0,64 0,17 

 
nő nemi sztereotípia index (nőies 
tulajdonságokra) a jövőben 

0,71 

 
 

- 9,2 ** 
p<0,001 

 
0,23 (Cohen d= 0,34) 

 
 A fenti  5.4. ÁBRA és 5.22 TÁBLÁZAT adataiból látszik, hogy a férfi nemi 
sztereotípia szignifikánsan veszít az erősségéből (az érték közelít a semleges ponthoz, 
az  1,00-hez), tehát a jövőben kevésbé markánsan társítják a férfias tulajdonságokat a 
férfiakhoz. A női nemi sztereotípiánál a számszerű értéket tekintve ellentétes irányú a 
változás, ám itt a növekedés ugyanazt jelenti (az érték közelít a semleges ponthoz, az 
1,00-hez), azaz a jövőben kevésbé markánsan társítják a nőies tulajdonságokat a 
nőkhöz.  A férfias tulajdonságok tehát a jövőben veszítenek „férfiasságukból”, azaz 
arányaiban több nőre is jellemzőnek tartják őket, és a nőiesek, szintén veszítenek 
„nőiességükből”, azaz arányaiban kicsivel több férfira is jellemzőnek tartják őket. 
(Megjegyzendő ugyanakkor, hogy a változások hatásméretei inkább kicsik.) 
 Egy másik lehetséges megközelítése a nemi sztereotípiák változásának globális 
megragadására, hogy magukat a változás-indexeket nézzük meg. Itt tehát azokat a 
képzett változókat vizsgáljuk, amelyeknél a nemeken belül vetettük össze a 
tulajdonságokra adott értékeléseket a jelenre és a jövőre vonatkozólag.  
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Ez az összehasonlítás azt mutatja meg, hogy van-e változás a jelen-jövő vonalán 
abban, hogy milyen arányban tulajdonítják adott nemnek egyik vagy másik 
tulajdonságcsoportot a személyek (azaz eltér-e a változatlanságot jelentő 1,00-től az 
értékük).   
 Ahogyan az alábbi 5.5 ÁBRÁ-ról és 5.23. TÁBLÁZAT -ból leolvasható, 
jelentősebben csak a női sztereotípiánál jelenik meg a változás percepciója. A nőkép 
férfias tulajdonságaiban szignifikáns és nagyobb növekedést, míg a nőies 
tulajdonságaiban kisebb arányú csökkenést feltételeznek a személyek. A statisztikai 
próba ugyan szignifikáns eltérést mutat 1,00-től a férfi sztereotípia index esetén is, de 
gyakorlatilag ezek az eltérések az átlagok értékeit nézve jelentéktelenek.  

 
5.5. ÁBRA: Férfi és női nemi sztereotípia változásának indexei 

 

1,02

1,01

1,09

0,88

0,5

1

1,5

férfias tul. nőies tul.

férfikép nőkép

 
 

5.23. TÁBLÁZAT: Férfi és nő nemi sztereotípiák változásának indexei 
 

 sztereotípia változás  
Indexe átlag szórás 

t érték / 
szign.(p) / 

hatásméret 
férfi nemi sztereotípia változás index a 
férfias tulajdonságokra 1,02 0,21 

3,0 
p<0,001 

Cohen d= 0,13 
férfi nemi sztereotípia változás index a  
nőies tulajdonságokra 1,01 0,25 

1,1 
p<0,23 

Cohen d= 0,05 
nő nemi sztereotípia változás index a férfias 
tulajdonságokra 0,88 0,21 

-13,9 
p<0,001 

Cohen d= 0,80 
nő nemi sztereotípia változás index a  nőies 
tulajdonságokra 1,09 0,19 

12,0 
p<0,001 

Cohen d= 0,66 
 

 
 Azt is megvizsgáltuk, hogy van-e szignifikáns kapcsolat az egyes változás-
indexek között, azaz hogyan jár együtt a négyféle feltételezett változás:  
 

 98



Szabó Mónika PhD disszertáció 
5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTELMEZÉSEK 

5.3. A változás dinamikája 
 

5.24. TÁBLÁZAT: A nemi sztereotípiák változásindexeinek korrelációi  
 

sztereotípia változás 
indexe 

 
férfiakra a nőies 

tulajdonságokban 
nőkre a férfias 

tulajdonságokban 
nőkre a  nőies 

tulajdonságokban 
férfiakra a férfias 
tulajdonságokban 

-0,052 
p<0,195 

0,393 
p<0,001 

0,191 
p<,001 

férfiakra a nőies 
tulajdonságokban  0,044 

p<,276 
0,171 

p<,001 
nőkre a férfias 
tulajdonságokban   0,014 

p<,721 
 
 Szignifikáns együttjárást a férfias tulajdonságok vonatkozásában találtunk, 
tehát mérsékelt pozitív összefüggés mutatkozik a két nem férfias tulajdonságainak 
feltételezett változását illetően,  azaz minél inkább változást tételez fel valaki a 
férfiaknál, annál inkább változást gondol a nőknél is. Még két esetben szignifikáns a 
korreláció, de az együtthatók értéke olyan kicsi, hogy gyakorlatilag nem beszélhetünk 
számottevő kapcsolatról.  
 Ez azt jelenti, hogy a változás dinamikáját illetően nem mutatható ki egy 
általános mintázat, azaz ha valaki pl. nagy arányú változást tételez fel a férfiak nőies 
tulajdonságaiban, abból még nem következtethetünk megbízhatóan arra, hogy a nők 
nőies tulajdonságait illetően mi a véleménye. Sőt, a nemen belüli két megítélés sem jár 
együtt szignifikánsan, azaz nem egymás ellenében határozódik meg a férfias 
tulajdonságokban való növekedés és a nőies tulajdonságokban való csökkenés.
 Együttesen figyelembe véve a kétféle összehasonlítást (a nemek közötti és 
nemeken belüli indexváltozók a jelen-jövő vonalon), azt mondhatjuk, hogy 
jelentősebb változást csak a női nemi sztereotípiában feltételeznek a személyek, és ez 
a változás a férfias tulajdonságokban jelentkezik. A nők „férfiasodása” egyben azt is 
jelenti, hogy a férfias tulajdonságok csoportja veszít a férfiasságából, mivel kevésbé 
markánsan kapcsolják ezeket a tulajdonságokat a jövőben a férfiakhoz. A nőies 
tulajdonságcsoport is veszít valamennyit a nőiességéből, de itt a változást az okozza, 
hogy a nők „nőietlenednek” kicsit (azaz kevésbé markánsan kapcsolják a jövőben 
hozzájuk ezeket a tulajdonságokat), a férfiak ugyanakkor nem lesznek „nőiesebbek”. 
 A következőekben azt vizsgáljuk, hogy a konkrét tulajdonságokra adott 
értékeléseknél hogyan alakulnak a válaszok, azaz a tulajdonságok profiljainak lefutását 
és egymáshoz való viszonyát elemezzük. 
 

 Az egyes jellemzők változásának mintázatai: a tulajdonságprofilok 

 
 Az 5.6. ÁBRA grafikonján tulajdonságonként ábrázoltuk az átlagos 
diagnosztikus arányokat, a férfikép és a nőkép változására vonatkoztatva is. Itt tehát 
azt láthatjuk, hogy milyen irányú és mértékű változást tételeznek fel a személyek az 
egyes tulajdonságokban a nemekre vonatkozólag. Az értékeket tekintve közepes és 
kicsi hatásméreteket találunk itt. Megjegyzendő, hogy férfiak és nők véleményét 
összevetve egyetlen egy tulajdonságban sem volt szignifikáns különbség a két nem 
sztereotípiájának megítélt változásában. A korcsoport vonatkozásában viszont már 
igen: az idősebb korcsoport inkább tételez fel csökkenést a férfiképnél három férfias 
tulajdonságban (határozott, versengő, magabiztos) és növekedést egy nőiesben 

 99



Szabó Mónika PhD disszertáció 
5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTELMEZÉSEK 

5.3. A változás dinamikája 
 

(aggodalmaskodó), valamint inkább tételez fel csökkenést a nőképnél két nőies 
tulajdonságban (gyerekszerető, megértő) és változatlanságot egy férfias 
tulajdonságban (jó műszaki érzékű) Hatásméretüket tekintve ugyan ezek a 
különbségek csak kicsik, részletes statisztikai adatokat ld. a 7. MELLÉKLET-ben. 
 
5.6. ÁBRA:  A férfikép és a nőkép  változásának  
diagnosztikus arányai tulajdonságonként 
 
                férfikép   nőkép 

 Egészében nézve a profilok lefutását, a férfias 
tulajdonságok csoportjában azt lehet mondani, hogy 
azok egymás tükörképei. Nőkre vonatkoztatva 
kivétel nélkül minden tulajdonságban növekedést 
jeleznek, férfiakra vonatkozóan pedig legtöbbször 
csökkenést, még ha kisebb mértékben is. A nőies 
tulajdonságoknál már másképpen fest a kép: a 
pozitívakban mindkét nemnél csökkenést jeleznek, a 
negatívakban viszont csak a nőknél tételezik ezt fel, a 
férfiaktól növekedést várnak. A két profil 
együttjárása statisztikai  értelemben nem jelentős (r=-
0,34, n.s.). 
Alapvetően tehát itt is az indexek szintjén már  
felvázolt kép bontakozik ki, miszerint a nők inkább 
változnak. A nőképnél elmondható, hogy az összes 
tulajdonságnál szignifikáns a feltételezett változás 
(+/- 0,18 maximális eltérés az 1,00-től, Cohen d 
hatásméreteket tekintve közepestől a kicsiig 
terjedően), a férfias tulajdonságoknál markánsabb, és 
irányát tekintve mindig növekedést jelez, a nőies 
tulajdonságokban pedig kisebb értékekkel ugyan, de 
minden esetben csökkenést. 
A férfiakra vonatkozóan is elmondható, hogy az 
1.00-től való szignifikáns eltérések sok tulajdonságnál 
jelentkeznek, azonban magukat az értékeket 
megnézve látható, hogy azok arányaiban kisebbek, 
igazából minimálisnak mondhatóak (+/- 0,07 
maximális eltérés az 1,00-től, Cohen d hatásméretek 

kivétel nélkül mind kicsinek mondhatóak).  

növekedés-csökkenés 

Megerősíthetjük tehát, amit már a indexváltozók elemzésekor is láthattunk, hogy 
markáns változásokat a férfiképben a személyek átlagosan nem prognosztizálnak. A 
változás irányának mintázata némileg eltér a női sztereotípiáéhoz képest: a férfias 
tulajdonságokban általában csökkenést tételeznek fel, de vannak kivételek (a 
független és az agresszív jelzők), a nőies tulajdonságokban pedig kb. fele-fele 
arányban csökkenést vagy növekedést. Érdekes, hogy a növekedést kifejezetten a 
negatív nőies tulajdonságok esetében várják el. 
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A változás mintázatának további vizsgálatához sorba rendeztük a tulajdonságokat a 
feltételezett legnagyobb növekedéstől a stagnáláson keresztül a legnagyobb 
csökkenésig (5.25. TÁBLÁZAT): 

 
5.25. TÁBLÁZAT: A férfikép  és a nőkép  változásának dg arányai  

 nagyság szerint rendezve tulajdoságonként 
 

 férfias tulajdonságok    nőies tulajdonságok 
 

 
FÉRFIKÉP VÁLTOZÁSA 

 
NŐKÉP VÁLTOZÁSA 

tulajdonság átlag tulajdonság átlag 
aggodalmaskodó 0,94 vezető típus 0,82 
biztonságra vágyó 0,97 jó műszaki érzékű 0,84 
nyafogós 0,97 független 0,86 
független 0,98 kemény 0,86 
könnyen sír 0,98 agresszív 0,87 
agresszív 0,99 versengő 0,88 
dörzsölt 1,01 dörzsölt 0,89 
érzelmes 1,01 uralkodó 0,90 
magabiztos 1,02 magabiztos 0,92 
uralkodó 1,02 határozott 0,94 
gyerekszerető 1,02 biztonságra vágyó 1,03 
jó műszaki érzékű 1,03 aggodalmaskodó 1,05 
kedves 1,03 megértő 1,07 
szelíd 1,03 melegszívű 1,08 
határozott 1,04 nyafogós 1,08 
versengő 1,04 kedves 1,09 
kemény 1,04 érzelmes 1,10 
melegszívű 1,05 szelíd 1,10 
megértő 1,06 gyerekszerető 1,11 
vezető típus 1,07 könnyen sír 1,13 

 
 A nők esetében – ahogy ez már a profilról is látszott – kivétel nélkül minden 
férfias tulajdonságban, de csak azokban növekedést tételeznek fel a személyek. A 
férfiak esetében viszont keverednek a férfias és nőies tulajdonságok, ami a 
feltételezett változás irányát és nagyságát jelenti, heterogénebb tehát a kép (bár maguk 
az értékek csak igen kevéssé térnek el a stagnálást jelentő 1,00 értéktől). 
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 Az átlagértékek mögötti mintázatok: egyéni különbségek  

 
 Az indexváltozók és a tulajdonságokra adott diagnosztikus arányok átlagos 
értékei  tehát informatívak, azt az általános képet mutatják, hogy a nőképet 
dinamikusabbnak látják a személyek, valamint azt, hogy a változások irányai és 
nagyságai viszonylag függetlenek egymástól a két nem megítélése esetén. 
Ugyanakkor az átlagolás mint módszer elfed számos fontos információt, például azt, 
hogy mennyire mondhatóak konszenzuálisnak a vélemények, vagy az egyéni 
különbségek mintázatait is. Ami elsőre is látszik, hogy viszonylag nagyok a szórások, 
azaz a vélemények heterogénnek mondhatóak.   
Megnéztük ezért alaposabban is a nemi sztereotípiákra adott diagnosztikus arányok 
eloszlásait, tehát azt, hogy a válaszolók mekkora része prognosztizál csökkenést 
(dgA>1,00), stagnálást (dgA=1,00), illetve növekedést (dgA<1,00) az 
indexváltozókban és az egyes tulajdonságban is (5.7. ÁBRA). 

 
5.7. ÁBRA: A diagnosztikus arány megoszlások a nemi sztereotípia változás  

indexeknél 
 

 csökkenés  stagnálás  növekedés 
Az indexváltozók szintjén az összbenyomásban 
jelenlévő egyéni különbségeket lehet tetten érni, azaz 
a férfias és nőies tulajdonságok átlagolása nyomán 
kiemelkedő tendenciákat. Megnézve az 5.7. ÁBRÁ-t az 
látszik, hogy a stagnálást feltételezők aránya 5-15%, a 
globális benyomásban tehát a személyek túlnyomó 
többsége változást tételez fel. A férfikép tekintetében 
ennek iránya kevésbé konszenzuális, hiszen majd 
ugyanannyian tételeznek fel csökkenést és növekedést 
az indexek szintjén. A nőképnél már sokkal inkább 
egy irányba mutatnak a válaszok, azaz a nőknél a 
férfias tulajdonságokban növekedést, a nőies 
tulajdonságokban csökkenést várnak inkább el. 
A válaszolók három típusának 
(csökkenés/stagnálás/növekedés) jellemzéséhez 
megnéztük azt is, hogy melyek azok a további 
változók (skálák és indexek), amelyek mentén eltérés 
jelentkezik a válaszaikban. A kapott eredményeket ld. 
a 6. MELLÉKLET-ben (alcsoportok adatai, statisztikai 
próbák eredményei).  
Általánosságban azt emelhetjük ki, hogy 
hatásméretüket tekintve csak kevés változó mentén 
jelentkezett jelentős (legalább közepes méretű) 
különbség a típusok között. Ezek az esetek a nemi 
sztereotipizálás erősségének és változásainak indexei 
voltak, mikor is a csoportokat összehasonlítva látható 
volt, hogy az egyik nem sztereotípia-változásának 
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mentén vett alcsoportok szisztematikusan eltértek a másik nem sztereotípiájának 
erősségében és változékonyságában adott válaszaikban is. A mintázatok további 
vizsgálatához két-két indexváltozóra adott válaszok együttes megoszlását is 
megnéztük Így láthatóvá válik a férfi vagy a női sztereotípia férfias és nőies 
tulajdonság-csoportjairól együttesen alkotott kép, vagy megragadható, hogy a férfias 
vagy nőies tulajdonságcsoportot illetően egymáshoz képest hogyan alakulnak az 
elvárások a férfi és a nőkép tekintetében. 
 A két-két index által kirajzolt kereszttáblák tehát az esetek megoszlásának 
mintázatát adják. Ezeket az alcsoportokat később tovább vizsgáltuk úgy, hogy 
kerestük azokat a különbségeket, amelyek  szisztematikusan jelentkeznek közöttük a 
vizsgálatunk további változóink vonatkozásában. (Ezeket az eredményeket is ld. a 6. 
MELLÉKLET-ben.)  
 

5.26. TÁBLÁZAT: A nemi sztereotípia változás indexek  
összefüggései a nemeken belüli képeknél 

 

FÉRFI NEMI SZTEREOTÍPIA 

nőies tulajdonságokban férfias  
tulajdonságokban 

 csökkenés stagnálás 
összesen 

növekedés   
csökkenés 

 12,1% 2,1% 27,3% 41,5% 

stagnálás 
 1,3% 6,7% 1,8% 9,8% 

növekedés 
 23,7% 3,9% 21,1% 48,7% 

Összesen 37,1% 12,7% 50,2% 100,0% 
(n=612) 

NŐI NEMI SZTEREOTÍPIA 

nőies tulajdonságokban férfias  
tulajdonságokban 

 csökkenés stagnálás 
összesen 

Növekedés   
csökkenés 

 5,7% ,3% 4,1% 10,0% 

stagnálás 
 ,2% 4,1% ,2% 4,4% 

növekedés 
 65,0% 7,6% 13,0% 85,6% 

Összesen 70,8% 12,0% 17,2% 100,0% 
(n=617) 

 
 
 A táblázatban láthatjuk, hogy a megoszlások közötti különbség szignifikáns 
(ffiképnél χ2=213,6 p<0,001, nőképnél Yates-féle korrigált χ2 =198,8 p<0,001). A 
nőkép esetében meglehetősen nagy a konszenzus; a válaszolók kétharmada 
növekedést vár a férfias, és csökkenést a nőies tulajdonságokban. A férfikép 
változását illetően már jobban megoszlanak a vélemények; ugyan a legtöbben azok 
vannak, akik a nőies tulajdonságokban növekedést, a férfiasakban pedig csökkenést 
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várnak, de majdnem ugyanannyian vannak azok is, akik pont fordítva gondolják, azaz 
a nőies tulajdonságokban csökkenést, és a férfias tulajdonságokban növekedést 
feltételeznek, és jelentős azok aránya is, akik mind a kettőben növekedést várnak el. 
 A kereszttáblákban megjelenő típusok részletesebb kirajzolásához 
összehasonlítottuk az alcsoportokat, azokat kiemelve, amelyek elemszám 
tekintetében jelentősnek mondhatóak. A férfi nemi sztereotípia esetében a négy 
szélső cellában, a női nemi sztereotípiánál pedig két cellában lévő csoportokat 
vetettük össze, megnézve, hogy milyen változók mentén különböznek egymástól. A 
kapott eredményeket ld. a 6. MELLÉKLET-ben (alcsoportok adatai, ill. a statisztikai 
próbák eredményei).16

Ezeknél a kombinált típusoknál az látható például a férfi sztereotípia alapján nézve, 
hogy már nem csak a nemi sztereotipizálás erősségére és feltételezett változására 
adott válaszaik tekintetében térnek el, hanem közepes hatásmérettel a nőkkel 
szembeni ambivalens szexizmusra és a self férfiasságának értékelésére adott 
válaszaikban is.  
Az indexváltozók megoszlásának másik lehetséges összevetése, hogy a férfi és a 
nőkép vélt változásának összefüggését vizsgáljuk a férfias és a nőies 
tulajdonságcsoportokban: 
 

5.27. TÁBLÁZAT: A nemi sztereotípia változás indexek  
összefüggései tulajdonságcsoportonként 

  

FÉRFIAS TULAJDONSÁGCSOPORT 

nőkre vonatkoztatva férfiakra vonatkoztatva 
 csökkenés stagnálás 

összesen 
növekedés   

csökkenés 
 6,9% ,3% 33,5% 40,7% 

stagnálás 
 ,2% 3,9% 5,6% 9,7% 

növekedés 
 3,2% ,2% 46,2% 49,6% 

Összesen 10,3% 4,3% 85,3% 100,0% 
(n=621) 

NŐIES TULAJDONSÁGCSOPORT 

nőkre vonatkoztatva 
férfiakra vonatkoztatva 

 csökkenés stagnálás 
összesen 

növekedés   
csökkenés 

 31,9% 1,0% 3,9% 36,8% 

stagnálás 
 3,2% 8,6% ,8% 12,6% 

növekedés 
 36,0% 2,3% 12,3% 50,6% 

Összesen 71,2% 11,8% 17,0% 100,0% 
(n=617) 

                                                      
16 Ezekre az eredményekre is támaszkodunk majd a /4/. pontnál, ahol a változás dinamikájának egyéb változókkal való 
összefüggéseit vizsgáljuk. 
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A megoszlások közötti különbség itt is szignifikáns (ffias tulajdonságcsoportnál 
Yates-féle korrigált χ2 = 2221,5 p<0,001, nőies tulajdonságcsoportnál χ2 =298,1 
p<0,001). 
 Itt az látható, hogy a férfias tulajdonságcsoportban a válaszolóknak majdnem 
a fele mindkét nemnél növekedést vár el,  harmaduk viszont úgy gondolja, hogy csak 
a nőknél növekszik a férfiasság mértéke, a férfiaknál inkább csökken. A nőies 
tulajdonságcsoportnál ennek mintegy a tükörképe tapasztalható; egyharmadnyian a 
nőknél csökkenést, a férfiaknál növekedést várnak, majdnem ugyanennyien viszont 
mindkét nemnél csökkenést feltételeznek. 
 Mindkét  kereszttáblát tekintve elmondható, hogy a férfiak és a nők 
válaszainak megoszlása között egyik esetben sem adódott szignifikáns különbség, 
tehát ugyanazt a mintázatot adták mindkét esetben a sztereotípia-változásra 
vonatkoztatva. 
 A kereszttáblákban megjelenő típusok részletesebb kirajzolásához itt is 
összehasonlítottuk az alcsoportokat, azokat kiemelve, amelyek elemszám 
tekintetében jelentősnek mondhatóak. A férfias és a nőies tulajdonságcsoport 
esetében is két-két típust vetettünk össze. A kapott eredményeket ld. a 6. 
MELLÉKLET-ben (alcsoportok adatai, ill. a statisztikai próbák eredményei).17

 Általánosságban azt mondhatjuk itt, hogy hatásméretében is jelentős, legalább 
közepes különbség  csak egy esetben volt kimutatható, a nőies tulajdonságcsoport 
alapján képzett típusoknál a  jövőre vonatkozó nemi sztereotipizálásban. 
 
Egyéni különbségek a tulajdonságok szintjén 
 Az indexek átlagainak megoszlásán túl, a mintázat további részleteinek 
felderítéséhez megnéztük tulajdonságonként is a válaszok megoszlásait. Korábban 
már írtuk, hogy az egyes tulajdonságokra adott dgA-ok nem korrelálnak erősen, ez 
pedig azt jelenti, hogy egy-egy személy esetében is jelentős a varianciájuk, az 
indexváltozók szintjén tehát nem láthatóak ezek a különbségek. Megnéztük ezért 
alaposabban a nemi sztereotípiákra adott diagnosztikus arányok eloszlásait 
tulajdonságonként is, tehát azt, hogy a válaszolók mekkora része prognosztizál 
csökkenést (dgA>1,00), stagnálást (dgA=1,00), illetve növekedést (dgA<1,00) az 
egyes tulajdonságban (5.8. ÁBRA). 

 
 
 

                                                      
17 Ezekre az eredményekre is támaszkodunk majd a /4/. pontnál, ahol a változás dinamikájának egyéb változókkal való 
összefüggéseit vizsgáljuk. 
 

 105



Szabó Mónika PhD disszertáció 
5. EREDMÉNYEK ÉS ÉRTELMEZÉSEK 

5.3. A változás dinamikája 
 

5.8.ÁBRA: A diagnosztikus arányok  megoszlásai nőkre és férfiakra tulajdonságonként 
 

                           FÉRFI SZTEREOTÍPIA     NŐI SZTEREOTÍPIA 

      
 

 csökkenés  stagnálás  növekedés 

 
 
 Végignézve a tulajdonságok listáján, az látszik, hogy a férfi sztereotípia 
változását illetően általános mintázatként egy „50%-os szabály” látszik kiemelkedni: a 
minta kb. fele stagnálást, a maradék 50% pedig megosztva csökkenést vagy 
növekedést percipiál. Ezt a mintázatot jól tükrözi, hogy itt, azaz a férfi sztereotípia 
esetében kivétel nélkül mind a 20 tulajdonságnál  a medián értéke 1,00. Ez tehát azt 
jelenti, hogy míg az átlagok szintjén úgy látszik, hogy nem percipiálnak változást a 
személyek, addig az eloszlás vizsgálatából kitűnik, hogy ez igazából kb. a felükre igaz, 
a másik felük pedig változást tételez. A legtöbb tulajdonságnál megközelítőleg 
ugyanakkora az aránya a csökkenést és a növekedést feltételezőknek, azaz 
szimmetrikusan oszlanak el a stagnálás két oldalán. Kivételt ez alól a negatív 
tulajdonságok jelentenek, ahol inkább a növekedés irányába billen el az arány .   
 A női sztereotípiánál már nem ennyire szimmetrikus a kép,  a medián el-
elcsúszkál az 1,00 alatt lévő értékekre is. A férfias tulajdonságoknál elmondható, hogy 
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itt a leginkább konszenzuális a kép: általában igaz, hogy a személyek nagyobb része 
növekedést prognosztizál, és csak nagyon kis része (10% alatt minden tulajdonságnál) 
csökkenést. A stagnálást feltételezők harmad-ötöd arányban vannak tulajdonságtól 
függően. A nőies tulajdonságoknál viszont hasonló a kép mint a férfiak megítélésénél, 
tehát 50% körüli a stagnálást feltételezők aránya, a másik 50% pedig eloszlik a 
csökkenés és növekedés oldalon, bár itt nem szimmetrikusan, hanem kifejezetten a 
csökkenés irányába tolódva.  

 

5.3.2. A self feltételezett változása 
 
 Ebben az esetben, a sztereotípiákkal ellentétben sokkal kevésbé várható el egy 
„konszenzuális” vélemény arra vonatkozóan, hogyan is alakul a változás iránya és 
nagysága, hiszen pont az egyéni különbségek azok, amelyek itt számtalan variációt 
megengednek. Ugyanakkor ha a tulajdonság-profilok vagy a változók közötti 
összefüggések szintjén nézzük az önjellemzés változását, azonosítani tudunk 
bizonyos mintázatokat és együttjárásokat. (1.C. hipotézisünk feltételez bizonyos 
szisztematikus együttjárásokat, a nőkre vonatozóan és főként a férfias 
tulajdonságokban.) 
 Az elemzéseknél itt mindvégig független változóként kezeljük a nemet, hiszen 
a nemi sztereotípiák kontextusában történt az értékelés. Másik független változóként 
a korcsoportot is beemeltük mivel az életkori szerep a nemi szerepek szempontjából 
is releváns, másrészt a feltételezett változás értékelésében is más-más perspektívát 
adhat. 
 

 Változás percepciója az indexváltozók és skálák szintjén 

 
 A self változását mérő indexek szintjén nézve az önjellemzés-beli változást 
azt láthatjuk, hogy az egész mintára vonatkoztatva a férfias tulajdonságokban 
minimális növekedést (dgA átlag: 0,96, t= -5,8 p<0,001), míg a nőies 
tulajdonságokban még ennél is kisebb csökkenést (dgA átlag: 1,02, t= 4,1 p<0,001) 
prognosztizálnak a személyek . Az eltérések ugyan szignifikánsak, viszont az 
értékeiket nézve gyakorlatilag jelentéktelenek. Az egyéni különbségek ezen a nagyon 
általános szinten összemosódnak, ezért nem meglepő, ha gyakorlatilag a stagnálás 
pontja (1,00) közelében mozognak az átlagértékek. 
Ahogy a nemi és korcsoport különbségekről szóló 5.2.1. fejezetben már leírtuk, az 
indexváltozók globális szintjén a nemek között nem volt különbség, a korcsoport 
vonatkozásában viszont igen: férfias tulajdonságokban a fiatalabb, míg nőies 
tulajdonságok csoportjában az idősebb korosztály prognosztizál inkább a maga 
számára valamivel nagyobb növekedést. 
A két index közötti korreláció -0,073 (p<0,06), ez azt jelenti, hogy a férfias és a nőies 
tulajdonságcsoport tekintetében feltételezett változások nagysága nem függ össze. 
 A feltételezett változás egy másik szempontú vizsgálata, hogy a férfiasság 
(F_skála_jel/jöv) és nőiesség (N_skála_jel/jöv) skálákon elért pontszámokat 
összevetjük egymással a jelen és a jövő vonatkozásában.  
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5.9. ÁBRA: Az önjellemzésben adott pontszámok a férfiasság és  
a nőiesség skálákon, nemenkénti bontásban 

 

34,2 34,4
39,5

33,4
37,6 40,7

28,4
31,6

11
16
21
26
31
36
41
46
51

ffiasság skála jelen ffiasság skála jövő nőiesség skála jelen nőiesség skála jövő

férfiak
nők

 
 
 A jelenre és a jövőre vonatkozó önértékélésben is, a férfiasság- és a nőiesség-
skálán is jelentős a különbség a két nem között (Cohen d értékek rendre 0,92, 1,2, 1,0,  
1,4), az elvárt iránynak megfelelően. Érdekes, hogy a  különbségek mind a négy 
variációban 6 pont körüliek, tehát mindig ennyivel magasabb az adott skálán a 
megfelelő nem önértékelése.   
 Ami szintén érdekes, hogy a férfiak jelenben adott önértékelése a férfiasság és 
a nőiesség skálán nem tér el szignifikánsan. (t=1,4 p<0,14 n.s.), ugyanakkor a jövőre 
vonatkozó értékelésben már igen (t=6,3 p<0,001, Cohen d= 0,54). Az irányokat 
tekintve az történik, hogy a jövőbeni férfiasság értéke szignifikánsan és közepes 
mértékben nő (t=-11,0 p<0,001, Cohen d= 0,50), míg a jövőben nőiesség értéke 
ugyan szignifikánsan, de gyakorlatilag jelentéktelen mértékben nő (t=5,0 p<0,001, 
Cohen d= 0,20). 
A nőknél más némileg mintázat: a jelenben és a jövőben is szignifikánsan és nagyobb 
mértékben eltér a férfiasság és nőiesség pontszám (t= -24,8, p<0,001, Cohen d= 1,80, 
t= -23,6 p<0,001, Cohen d=1,60) Ugyanakkor a változást tekintve a férfiasság skálán 
közepes a növekedés mértéke, (t= -15,7 p<0,001, Cohen d=0,46), és ugyancsak 
szignifikáns a nőiesség skálán is a növekedés (t=-7,8 p<0,001), viszont ez 
gyakorlatilag jelentéktelen. (Cohen d=0,20) 
 

 Az egyes jellemzők változásának mintázatai: a tulajdonságprofilok 

 
 Az adatok kibontásához az 5.10. ÁBRA grafikonján tulajdonságonként 
ábrázoltuk az átlagos diagnosztikus arányokat, a self változására vonatkoztatva. Itt 
tehát azt láthatjuk, hogy milyen irányú és mértékű változást tételeznek fel a személyek 
az egyes tulajdonságokban  önmagukra vonatkozólag a férfias és a nőies 
tulajdonságokban.  
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5.10.ÁBRA: A self változásának dg arányai tulajdonságonként,  
a két nem önértékelése szerint 

 
                férfiak    nők 

Érdekes eredmény, hogy nemi különbségek csak 
kevés esetben adódtak; az 5.10.ÁBRA-ról is 
leolvasható, hogy alapvetően nagyon hasonlóan 
alakul a tulajdonságok rangsora férfiak és nők 
önértékelésében, azaz hasonlóan várnak el 
változást az egyes tulajdonságokban; a két görbe 
összesimul (korreláció: 0,91 p<0,001). 
Statisztikailag jelentős eltérést csak néhány 
tulajdonság esetében kaptunk;   a magabiztos 
(t=2,3 p<0,02), a nyafogós (t=2,81, p<0,03), a 
könnyen sír (t=-2,6, p<0,001), valamint a „férfias” 
(t=16,1, p<0,001) és „nőies” (t=28,2,  p<0,001) 
jelzők térnek el szignifikánsan a változás irányát és 
értékét tekintve, ez utóbbi persze nem meglepő.  
(Megjegyzendő, hogy korcsoport  vonatkozásában 
több tulajdonság mentén adódott különbség, erre 
vonatkozóan ld. a 8. MELLÉKLET adatait.) 
A „férfias” – „nőies” tulajdonságpárra 
vonatkozóan elmondható, hogy a feltételezett 
változások illeszkednek a hagyományos képbe: a 
férfiak „férfias”-abbak, a nők „nőies”-ebbek 
lesznek a jövőbeni önképük szerint, a másik nemre 
vonatkozó jellemzőben pedig csökkenést 
feltételeznek. Ugyanakkor érdekes, hogy a többi, 
nemre jellemző tulajdonság szintjén nőknél más a 
kép: a férfias tulajdonságok 60%-ában növekedést 
tételeznek fel, a negatív nőies tulajdonságokban 
pedig csökkenést, a többiben is inkább stagnálást. 
A férfiaknál inkább összhangban van a kép, a 
legtöbb nőies tulajdonságban változatlanságot vagy 

csökkenést tételeznek, és a legtöbb férfias tulajdonságban pedig növekedést. 

növekedés -- csökkenés 

A nők tehát a jelenhez viszonyítva a jövőben inkább birtokolják a férfias 
tulajdonságok csoportját, ugyanakkor a jövőben kevésbé „férfias”-nak és még inkább 
„nőies”-neknek gondolják magukat ennek a két konkrét jellemzőnek a szintjén.  
A változás mintázatának további vizsgálatához az átlagértékek alapján sorbarendeztük 
a tulajdonságokat   
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5.28. TÁBLÁZAT: A self változásának dg arányai tulajdonságonként,  
nagyság szerint rendezve  

 
 férfias tulajdonságok     nőies tulajdonságok 

 
 

tulajdonság átlag szórás 
határozott 0,82 0,20 
magabiztos 0,83 0,21 
vezető típus  0,87 0,34 
gyerekszerető 0,87 0,25 
dörzsölt 0,88 0,32 
jó műszaki érzékű 0,92 0,32 
kemény 0,94 0,36 
biztonságra vágyó 0,95 0,26 
kedves 0,97 0,16 
melegszívű 0,97 0,13 
nőies 0,97 0,26 
megértő 0,98 0,20 
szelíd  1,00 0,34 
érzelmes 1,00 0,20 
uralkodó  1,02 0,37 
versengő 1,02 0,46 
férfias 1,03 0,28 
független 1,08 0,62 
aggodalmaskodó 1,08 0,50 
agresszív 1,13 0,42 
könnyen sír 1,14 0,52 
nyafogós 1,25 0,53 

 
 Az átlagok kivétel nélkül eltérnek statisztikaikag az 1,00-től (adatokat erre 
vonatkozólag ld. 8. MELLÉKLET-ben, azaz szignifikáns változást jelentenek (kivéve 
természetesen a „szelíd” és „érzelmes” tulajdonságokat), de hatásméretüket tekintve 
ezek a különbségek inkább csak minimálisak (közepes hatásméretet csak hat 
tulajdonság ért el, ld. dőlt betűvel a táblázatban) .   
A legnagyobb arányú növekedést a pozitív férfias tulajdonságokban várják el a 
személyek maguktól. A rangsor másik végén pedig a negatív emocionális-nőies 
tulajdonságok állnak, mint amelyekben a leginkább kívánatos a csökkenés. 
Megnéztük az együttjárásokat a tulajdonságok között úgy is, hogy a 10-10 
tulajdonságot „skála”-ként kezelve átlagos korrelációkat számoltunk bármely két 
tulajdonság együttjárásaiból. Azt láthatjuk, hogy a férfias tulajdonságcsoport esetében 
közepes (Cronbach alfa: 0,66), a nőies tulajdonságcsoport esetében pedig csak 
mérsékelt (Cronbach alfa: 0,45) együttjárás adódik. Ez azt jelenti, hogy a férfias 
tulajdonságok vonatkozásában nagyobb az együttmozgás, ha tehát valaki egyik 
tulajdonságban inkább növekedést prognosztizál, akkor egy másikban is valószínűbb, 
hogy növekedést jelez. A nőies tulajdonságokra nézve már kevésbé jósolhatjuk be az 
ilyen összefüggéseket. Ennek az inkonzisztenciának részben az is oka lehet, hogy 
pozitív és negatív tulajdonságok is szerepelnek a listán, és általános tendenciaként 
mutatkozik, hogy előbbiekben inkább a növekedés, utóbbiakban pedig inkább a 
csökkenés a kívánatos és elvárt változás. 
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 Az átlagértékek mögötti mintázatok: egyéni különbségek  

 
 Ahogy a nemi sztereotípiák vizsgálatakor, úgy itt is megnéztük alaposabban is 
az egyes tulajdonságokra adott diagnosztikus arányok eloszlásait, tehát azt, hogy a 
válaszolók mekkora része prognosztizál csökkenést (dgA>1,00), stagnálást 
(dgA=1,00), illetve növekedést (dgA<1,00) az indexváltozókban és az egyes 
tulajdonságban is (5.11. ÁBRA). Ahogy már korábban írtuk, nyilvánvaló, hogy itt 
kevésbé vártunk konszenzust, mint a nemi sztereotípiák vonatkozásában, ugyanakkor 
az egyének közötti különbségek szempontjából lehetőség van megfigyelni a 
különbségeket pl. a nők és a férfiak önképét tekintve. 
 

5.11 ÁBRA: A diagnosztikus arány megoszlások a self  változás  indexeknél 
 

 csökkenés  stagnálás  növekedés  
 
Megnézve az eloszlásokat látható, hogy a két nem 
mintázata gyakorlatilag azonos: csak nagyon kevesen 
vannak azok, akik kifejezetten stagnálást tételeznek fel 
az egyes tulajdonság-csoportok esetében (6-10%), a 
férfias tulajdonságok csoportjában kétszer annyian 
várnak el növekedést mint csökkenést a nőies 
tulajdonságok csoportjában viszonyt fele-fele 
arányban oszlanak meg. 
A válaszolók három típusának 
(csökkenés/stagnálás/növekedés) jellemzéséhez 
megnéztük azt is, hogy melyek azok a további 
változók (skálák és indexek), amelyek mentén eltérés 
jelentkezik a válaszaikban. A kapott eredményeket ld. 
a 9. MELLÉKLET-ben (alcsoportok adatai, statisztikai 
próbák eredményei).18  
Az adatokból az látszik, hogy csak kevés különbség 
adódott, mely hatásméretében jelentősnek mondható. 
Ezek a különbségek rendre a selffel kapcsolatos 
skálákban (férfiasság és nőiesség) jelentkeznek. 
A mintázatok további vizsgálatához – ahogy a nemi 
sztereotípiák esetében is tettük  - érdemes a két 
indexváltozóra adott válaszok együttes megoszlását is 
megnézni. Így láthatóvá válik az önjellemzésben hogy 
a férfias és nőies tulajdonságcsoportot illetően 
egymáshoz képest hogyan alakulnak az elvárások az 
önjellemzések tekintetében. 
A két-két index által kirajzolt kereszttáblák tehát az 

                                                      
18 18 Ezekre az eredményekre is támaszkodunk majd a /4/. pontnál, ahol a változás dinamikájának egyéb változókkal 
való összefüggéseit vizsgáljuk. 
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esetek megoszlásának mintázatát adják. Ezeket az alcsoportokat aztán tovább 
vizsgáltuk úgy, hogy kerestük azokat a különbségeket, amelyek  szisztematikusan 
jelentkeznek közöttük a vizsgálatunk további változóink vonatkozásában.   
 

5.29. TÁBLÁZAT: A self változás indexek összefüggései a  
nemeken belüli önjellemzésekben 

 

FÉRFI AK ÖNJELLEMZÉSE 

nőies tulajdonságokban férfias  
tulajdonságokban 

 csökkenés stagnálás 
összesen 

növekedés   
csökkenés 

 14,7% 2,8% 13,8% 30% 

stagnálás 
 0,9% 2,8% 1,4% 71% 

növekedés 
 30,7% 4,1% 28,9% 63% 

Összesen 46% 10% 44% 100,0% 

NŐK ÖNJELLEMZÉSE 

nőies tulajdonságokban 
férfias  

tulajdonságokban 
 csökkenés stagnálás 

összesen 
növekedés   

csökkenés 
 12% 1% 15% 28% 

stagnálás 
 1% 2% 3% 6% 

növekedés 
 34% 6% 26% 66% 

Összesen 48% 9% 43% 100,0% 
 
 Az 5.29. TÁBLÁZAT adataiból látszik, hogy a változás indexek együttes 
megoszlása a csökkenés-stagnálás-növekedés tengelyein sem mutat nemi 
különbségeket, azaz férfiak és nők megoszlása nagyon hasonló ezek mentén a 
kombinált kategóriák mentén is. 
A kereszttáblákban megjelenő típusok részletesebb vizsgálatához összehasonlítottuk 
az alcsoportokat (kétmintás t-próba), azokat kiemelve, amelyek elemszám 
tekintetében jelentősnek mondhatóak. A férfiak és nők adatait együtt kezelve (mivel 
jelentős nemi különbségek nem adódtak), két cella eseteit hasonlítottuk össze. 
Megnéztük, hogy milyen változók mentén különböznek egymástól azok, akik 
mindkét  tulajdonságcsoportban növekedést várnak el és azok, akik a férfias 
jellemzőkben növekedést és a nőies jellemzőkben csökkenést feltételeznek. (Részletes 
statisztikai adatokat ld. a 9. MELLÉKLET-ben.)19   
 Az adatok alapján elmondható, hogy a vizsgálatunkban szereplő változók 
(skálák és indexek) tekintetében számottevő, hatásméretében jelentős különbség nem 
jelentkezett a két alcsoport között. Az egyetlen említésre méltó különbség a SELF 

                                                      
19 19 Ezekre az eredményekre is támaszkodunk majd a /4/. pontnál, ahol a változás dinamikájának egyéb változókkal 
való összefüggéseit vizsgáljuk. 
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nőiesség skálában volt; a „férfiasban növekedés + nőiesben csökkenés” alcsoport a 
jelenben valamivel több pontot adott itt az önjellemzésében a másik csoporthoz 
viszonyítva (t=6,3, p<0,001) 
 
Egyéni különbségek a tulajdonságok szintjén  
 Tulajdonságonként is megnézve az eloszlásokat a nemekre vonatkozóan azt 
láthatjuk, hogy az indexek szintjén már bemutatott mintázat bomlik ki részleteiben, 
azzal a különbséggel, hogy egy-egy tulajdonság esetében már sokkal jelentősebb a 
stagnálást feltételezők aránya. Megnézve a mintázatokat a százalékos adatok 
nagyságára vonatkozóan úgy tűnik, hogy az, hogy növekedést vagy csökkenést 
prognosztizálnak magukra vonatkozóan a személyek, az elsősorban nem a nemüktől 
vagy a tulajdonságok nemi tipizáltságától függ, hanem sokkal inkább a tulajdonságok 
kívánatosságától. A két nem között tehát nincs jelentős különbség egy-egy 
tulajdonságban.  
 

5.12. ÁBRA: A diagnosztikus arány  megoszlások az  
önjellemzésekben tulajdonságonként 

 

FÉRFIAK           NŐK 

               
 

 csökkenés  stagnálás  növekedés 
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5.3.3. Összefüggés a nemi sztereotípiák és a self feltételezett 
változásai között 
 
Elsőként a legátfogóbb szinten vizsgáltuk meg a nemi sztereotípiák és a self 
feltételezett változásának lehetséges együttjárásait: az indexváltozók közötti 
korrelációs együtthatók kiszámításával (5.30. TÁBLÁZAT).  
 

5.30. TÁBLÁZAT: A nemi sztereotípiák és a self változás indexeinek összefüggése 
 

sztereotípia változás indexek 
FÉRFIAK NŐK self változás indexek 

férfias tul.-ok nőies tul.-ok  férfias tul.-ok nőies tul.-ok 
self változás index  
 férfias tulajdonságok ,125(**) ,047 ,088(*) ,080(*) 
self változás index  
nőies tulajdonságok -,030 ,037 ,044 ,155(**) 

 
 Azt láthatjuk, hogy az indexváltozók szintjén gyakorlatilag nem mutatható ki 
számottevő összefüggés a nemi sztereotípiákban és a selfben feltételezett változások 
között; nagyon kicsik a korrelációs együtthatók, még ha szignifikánsak is (nemekre 
bontva a nők alcsoportjában valamivel magasabbak az értékek, de a legnagyobb ott 
sem éri el a 0,2-t). Ez tehát az jelenti, hogy ezen a globális szinten nem mutatható ki 
összefüggés aközött, ahogyan a nemekről általában, és ahogyan saját magukról 
gondolkodnak a személyek a változást tekintve. 
A tulajdonságok szintjén nézve a sztereotípia és a self feltételezett változásának 
viszonyát, egy térben ábrázoltuk őket, azaz megnéztük, hogy férfiak és nők 
sztereotípia-képének vélt változása együttjárást mutat-e férfiak és nők önképének 
feltételezett változásával. (5.13. ÁBRA) 
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5.13. ÁBRA: Nemi sztereotípiák és a nemek önképének feltételezett  változásai 
 

       férfi sztereotípia  férfiak önjellemzése                         női sztereotípia  nők önjellemzése 
 

                  

növekedés -- csökkenés növekedés -- csökkenés 

 

 
 A profilokon látszik, hogy férfiak esetében inkább ellentétesen fut le a két 
görbe; amiben a sztereotípiánál növekedést várnak, abban maguknál csökkenést 
(egész profilra r= -0,57 p<0,001, férfias tulajdonságokra: r=-0,63 p<0,05, nőies 
tulajdonságokra: r=-0,51  p<0,05). A diszkrepanciákra jellemző, hogy a pozitív-
negatív tulajdonságok mentén keletkezik; a férfiaknál általában a negatív 
tulajdonságokban várnak el minimális növekedést, míg magukra nézve jelentősebbet 
a pozitívakban és fordítva. A nők esetében viszont statisztikailag nézve nem 
mutatható ki kapcsolat a két profil között (egész profilra r=- 0,25, n.s., férfias 
tulajdonságokra: r= -0,28 n.s., nőies tulajdonságokra r=-0,14 n.s.). A legnagyobb 
diszkrepanciát itt egyébként a pozitív nőies tulajdonságoknál láthatjuk, miszerint a 
nőknél általában kifejezett csökkenést tételeznek fel, ugyanakkor magukra 
vonatkoztatva pedig növekedést.  
 Érdekes, hogy a legszorosabb – negatív – együttjárás a férfi sztereotípia 
változása és a nők önképének feltételezett változása közötti két tulajdonságprofilnál 
van (r=-0,61 p<0,001). A férfiak önképének változása és a női sztereotípia változása 
között nem mutatható ki szignifikáns együttjárás (r=0,07 n.s.). 
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5.3.4. A változás mintázatainak magyarázó modellje 
 
 A változás dinamikájának komplex megragadásához többváltozós 
elemzéseket is végeztünk  (strukturális egyenletek - útelemzési modell - 
alkalmazásával). Szerettünk volna átfogóbb modelleket építeni annak feltárására, 
hogy milyen tényezőktől függhet, hogy ki milyen irányú és nagyságú változást 
feltételez a nemekről és az önmagáról kialakított képekben. Magyarázó modelleket20 
kíséreltünk meg tehát készíteni, ahol a végső függő változók az egyes változás-
indexek voltak, független változóink pedig a vizsgálat már ismertetett tényezői közül 
kerültek ki. Az alábbi 5.14. ÁBRA összefoglalja a vizsgálat konceptuális változóit, és a 
közöttük lévő, feltételezett kapcsolatokat. 
 

5.14. ÁBRA: Elméleti komplex modell a vizsgálat  
változóinak összefüggéséről, a változás percepciójának magyarázatára 

 

   

 

                                                      
20  Az egyes tényezők közötti összefüggések elemzésekor itt a „magyarázó”/”bejósló” kifejezéseket használjuk. 
Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a hipotézisek tesztelésére alkalmazott eljárások (korrelációk alapján készített 
útelemzések strukturális egyenletekkel) alapvetően együttjárások felderítésére alkalmasak, míg az ok-okozati viszonyok 
pontos elemzésére a kísérleti manipuláció az adekvát módszer. Ezzel együtt is – tudományos szakirodalmi érvek és a 
„józan ész” alapján – egyes összefüggéseknél megkockáztatjuk a következtetést  a lehetséges ok-okozati viszonyokra, 
míg mások esetében közvetítő változókat vagy akár reciprok egymásra hatást tételezünk fel.   
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 A kiindulási modellekbe azokat a változókat emeltük be, amelyekről 
feltételeztük az elméleti összefüggések és eddigi elemzések alapján, hogy hatással 
lehetnek a változás dinamikájára. A modellépítésben  úgy jártunk el, hogy elsőként 
tájékozódásul páros korrelációkat néztünk 21 , majd a korábban már bemutatott 
típusok közötti különbségeket is figyelembe véve emeltük be a modellbe a változókat. 
 A 2.B hipotézist igazolandó, korábban bemutatott (ld. 5.2. fejezet) 
eredményeink szerint a kor, a nem és az iskolatípus, valamint ezek interakciója 
összefüggésben volt a változás egyes típusainak (nemi sztereotípiák, self) 
percepciójával. Ezeket a tényezőket ezért kiindulási magyarázóváltozókként vettük fel a 
modellbe. Ezek a változók a közvetlen hatások mellett összefüggésben vannak 
magával a  selffel is (ld. 2.C. hipotézis), ezért mediáló tényezőknek  a self egyes vizsgált 
jellemzőit emeltük be a modellbe, és feltételeztük, hogy a nemekkel kapcsolatos 
attitűdökkel összefüggésben ezek is kifejtik hatásukat, másrészt a nézetrendszerek 
maguk is befolyással bírnak a változás feltételezett dinamikájára .A modell végén 
kimeneti függő változókként pedig a nemi sztereotípiák és a self változásának indexei 
állnak.  Az eredmények alapján – és a  modellépítésben tesztelve is – világossá vált, 
hogy a nemi sztereotípiák és a self különböző változás-indexeit nem tudjuk egy látens 
változóval magyarázni, azaz ezek a válaszok nem illeszkednek egy általános változás-
sémába. A magyarázó modelleket ezért külön készítettük el a nemi sztereotípiákra és 
a self feltételezett változására vonatkoztatva. Az alkalmazott módszer az útelemzés 
volt, amelyben a fent ismertetett kiindulási modell egyes változói közötti feltételezett 
kapcsolatokat strukturális egyenletekkel teszteltük. (AMOS 4.1  programcsomaggal). 
A látens változókat ellipszissel jelöltük a modellekben; ezek azok a feltételezett 
tényezők, amelyeket közvetlenül nem mértünk a vizsgálatban, ugyanakkor 
feltételezzük, hogy kettő vagy több megfigyelt, azaz mért változó terhelődik rájuk 
(standardizált regressziós súlyok mutatják meg ennek az erősségét, Rózsa 2006). 
A mért változókat téglalappal jelöltük, a változók közötti kapcsolatokat pedig nyíl 
jelöli, amelyen feltüntettük a standardizált regressziós súlyokat. Az összefüggések 
tesztelése során több lépésben alakítottuk, finomítottuk a modelleket, figyelembe 
véve egy-egy elemzés lefuttatása után kapott eredményeket.  
A végleges modelleknek azokat tekintettük, amelyek a legjobb illeszkedési 
mutatókat22 adták. A modellekben csak azokat az összefüggéseket tüntettük fel, ahol 
a regressziós súlyok szignifikanciája (p) < 0,01-nél. 
A 5.15. ÁBRA mutatja be a self férfias és nőies tulajdonságaiban feltételezett változás 
köré épített, legjobban illeszkedő magyarázó modellt: 

                                                      
21 A változás indexeket korreláltatva az összes többi változóval, sok szignifikáns , de értékét tekintve csak gyenge 
korrelációt találtunk (a maximális korrelációs együttható értéke 0,294 (p < 0,01) volt. 
 
22  Az útelemzési modelleknél az elméleti modell és az empirikus adatok illeszedésének értékeléséhez számtalan  
mutatót lehet számítani. Az egyik a χ2 mutató, amelynek szignifikancia-szintje jelöli, hogy van-e jelentős eltérés az 
elméleti modell és az empirikus adatok között. (Rózsa 2006). Ez  a mutató érzékeny az elemszámra éa a faktorstuktúra 
komplexitására, ezért szignifikáns χ2 érték esetében a két modell hasonlóságára vonatkozó nullhipotézisünket még nem 
kell elutasítani, hanem érdemes további mutatókat is figyelembe venni a modell megítéllsekor. (Marsh és Hocevar, 1985, 
Bentler 1990 alapján, idézi Kökönyei 2008):  

- CFI: 0,90 feletti érték utal arra, hogy a teoretikus modellhez jól illeszkednek az adatok 
- NFI mutató: a mintanagyságot is figyelembe veszi, 0,95 feletti értéke jó illeszkedést jelöl 
- RMSEA: 0,08 alatti érték tekinthető jónak, 0,08-0,10 között még elfogadható 
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5.15. ÁBRA: A self változásának magyarázó modellje 

 

 
A modell illeszkedési mutatói:  χ2 = 321,8  df=26  p=0,000,  CFI= 0,98  NFI= 0,98 RMSEA= 0,11 (0,09-0,13) 

 
A modellből látható, hogy a self férfias és nőies tulajdonságokban feltételezett 
változását tehát elsősorban maga a nem és az önjellemzés férfiasságának mértéke 
magyarázza. A nem egyrészt közvetlenül, másrészt viszont  a self férfiasságának 
változóján keresztül is hatással van a változásra.  
A self pozitív affektív tényezőinek látens változója csak kismértékben, és csak a nőies 
tulajdonságcsoporban feltételezett változásra van hatással. 
Érdekes eredmény, hogy a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerek (szexizmus, 
érzések, fenyegetettség, sztereotípiák) nem illeszthetőek be a modellbe, azaz úgy 
tűnik, hogy nem mutatható ki kapcsolat (legalábbis jelen vizsgálat keretei között) az 
önjellemzés változása és a nemekkel kapcsolatos nézetek között.  
A következőekben bemutatjuk a nemi sztereotípiák változásának magyarázó 
modelljét (5.16. ÁBRA). 
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5.16. ÁBRA: A férfi és női nemi sztereotípia változásának magyarázó modellje 
 

 
A modell illeszkedési mutatói:  χ2 = 410,4  df=42  p=0,000,  CFI= 0,98  NFI= 0,98 RMSEA= 0,11 (0,10-0,12) 

 
 Ahogy az ábrán látszik, itt sokkal kevésbé sikerült erős összefüggéseket találni 
arra vonatkozólag, hogy mi magyarázza a férfi és női sztereotípiában feltételezett 
változást. A kiindulási magyarázó változóink közül egyik sem mutat közvetlen 
kapcsolatot a nemi sztereotípiák feltételezett változásával. A nem hatása ugyanakkor 
közvetett módokon (a sztereotipizálásra és a szexizmusra való hatáson át) érvényre 
jut, bár a regressziós súlyok kicsik.  
Ugyanakkor a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerek megjelennek a modellben, még 
ha csak gyenge magyarázó erővel is; a negatív sztereotípia index, illetve a nőkkel 
szembeni ellenséges szexizmus szignifikánsan kapcsolódik a női sztereotípia nőies 
tulajdonságaiban feltételezett változáshoz. A negatívabb női sztereotípia a nőies 
tulajdonságokban való növekedéssel jár, a magasabb szexizmus pedig a nőies 
tulajdonságokban való csökkenést feltételelez (ez utóbbi érték ugyan kicsi).  
A női sztereotípia férfias tulajdonságokban feltételezett változása a jelenbeni nőies 
tulajdonságokkal függ össze; minél markánsabban társítja valaki a nőies 
tulajdonságokat a nőkhöz, annál jelentősebb növekedést feltételez a férfias 
tulajdonságokban.  
A férfi nemi sztereotípia feltételezett változásának magyarázatát a férfias 
tulajdonságcsoportban csak nagyon kis súlyokkal, a nőies tulajdonságcsoport 
magyarázatát pedig egyáltalán nem sikerült beemelni a modellbe. 
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5.4. A nemekkel kapcsolatos nézetek rendszere 
 

 Ebben a részben a 2.A, 2.B. és 2.C hipotézisek vizsgálatához kapcsolódóan 
azokat az eredményeinket ismertetjük, amelyek a nemekkel kapcsolatos nézeteket és 
összefüggéseiket mutatják be. /1/ A nemi sztereotípiák szerkezetének vizsgálatától  
kiindulva  /2/ az egyes tényezők többi változóval való kölcsönhatásainak elemzésein 
át jutunk el /3/ egy magyarázó modellhez, amely a nemekkel kapcsolatos nézetek 
komplex összefüggésrendszerét tárja fel. Végül a komplex nézetrendszerek 
változatainak illusztrálására /4/ típusokat különítünk el az egyes változókra adott 
válaszok mintázatai alapján. 
 

5.4.1. A nemi sztereotípiák szerkezete  
 

Korábban már bemutattuk (5.1.1.fejezet, 60.o.)  a  két nemi sztereotípia profil 
tulajdonságainak egymáshoz való viszonyát. Páronként arányszámot (dgA) képezve a 
férfiakra és a nőkre adott értékekből bebizonyosodott, hogy a tulajdonságok az 
elvárásoknak megfelelően polarizáltak, azaz kifejezetten a férfiakra vagy a nőkre 
tartják jellemzőbbnek őket a válaszolók. Ez a számítás viszonyba állítja a két 
értékelést, tehát azt mondja meg, hogy egymáshoz képest melyik nemhez kapcsolódik 
inkább a tulajdonság.  
 

5.17. ÁBRA: A nemi sztereotípiák tulajdonságprofiljainak lefutása                 

                férfikép   nőkép 
 Ugyanakkor érdemes megnézni a profilokat 
önmagukban is, tehát az egyes tulajdonságokra adott 
átlagértékeket (0-100 között) vizsgálva. A görbék 
lefutásaiból látható, amit a dgA számítások is igazoltak 
korábban, hogy minden egyes tulajdonságban eltér a két 
nem megítélése (statisztikailag vizsgálva minden átlagok 
közötti különbség szignifikáns). A nemeken belül 
vizsgálva, a férfiaknál a férfias tulajdonságok 
tekintetében a jó műszaki érzék és versengés emelkedik 
ki, a nőknél a nőies tulajdonságoknál pedig a 
biztonságra vágyás és a gyerekszerető jellemző. A 
legnagyobb diszkrepancia a két nem megítélésében a 
negatív nőies tulajdonságokban van, a legkisebb pedig a 
pozitív férfias tulajdonságokban. 
 A nemi különbségek vonatkozásában érdekes 
eredmény, hogy mindkét nem megítélésében a női 
válaszolók azok, akik magasabb értéket jelölnek meg, a 
pozitív és a negatív tulajdonságok esetében is (a 
különbségek hatásméretei közepesek). Tehát minden 
esetben azt mondják, hogy több nőre illetve férfira 
jellemző az adott tulajdonság. Ugyanakkor a 
diagnosztikus arányokat vizsgálva a férfi megítélők azok, 
akik következetesen polarizáltabb képet festenek a 
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tulajdonságokról, még ha csak kicsi hatásméretekben is. Hajszálnyival nagyobb 
különbséget látnak tehát a nemek között az egyes tulajdonságokban; így a férfias 
tulajdonságokat erősebben férfiasnak, a nőies tulajdonságokat pedig erősebben 
nőiesnek ítélik. (A részletes statisztikai adatokat ld. 10. MELLÉKLET-ben.) 
 Elvégezve a 2x10 tulajdonságra két „skála”-ként egy-egy reliabilitás-
vizsgálatot azt az eredményt kaptuk, hogy a férfiképre vonatkozó 10 tulajdonság 
értékelése jelentősen együttjár jelen és jövő esetén is (Cronbach alfák: 0,76 mindkét 
esetben) , a nőképre vonatkozóan pedig elmondható, hogy valamivel kevésbé 
szorosan de szintén együttjárnak az értékelések (Cronbach alfák: 0,58, 0,57). Ez azt 
jelenti, hogy alapvetően hasonló módon gondolkodnak a személyek a tulajdonságok 
csoportjain belül az egyes jellemzőkről, hasonló irányban polarizálják őket  (pl. ha 
valaki a „kedves” jellemzőt inkább nőiesnek ítélte, akkor a „gyerekszeretőt” is inkább 
annak értékelte). 
 A nemi sztereotípiák szerkezetének vizsgálatához az egyes tulajdonságok 
egymáshoz való viszonyát is elemeztük. Az 5.1.2 fejezetben már leírtuk, hogy a 
feltáró faktorelemzések szerint a jelenre vonatkozó értékelések alapján a férfi és női 
sztereotípiánál is a 10 férfias tulajdonság együtt súlyozódik, a nőies tulajdonságok 
pedig szétválnak pozitív és negatív töltet alapján két külön faktorra. (Ez a tény is 
utalhat a nőkkel kapcsolatos ambivalencia kifejezettebb voltára.) 
A tulajdonságok együttjárásain túl szerettük volna őket egy közös térben is 
megjeleníteni, ezért a multidimenziós skálázás (MDS) módszerét alkalmazva  azt is 
megnéztük, hogy az egyes tulajdonságok egymáshoz képest hogyan helyezkednek el 
egy kétdimenziós térben.  
 Mivel előzőekben bebizonyosodott, hogy jelentősnek mondható nemi 
különbségek vannak a tulajdonságok értékeléseiben, ezért férfiak és nők válaszait 
külön vizsgáltuk a jelenbeli férfi- és a nőképre vonatkoztatva is. (ld. 5.18. ÁBRÁ-t). A 
grafikonokról leolvasható eredményekben érdekes mintázatot láthatunk, miszerint 
mindkét nem  másik nemre vonatkoztatott értékelése sokkal „egysíkúbb” a saját nem 
értékeléséhez viszonyítva. A vízszintes tengelyen ábrázolt dimenzión minden esetben 
nagyon hasonlóan képeződnek le a tulajdonságok. Megvizsgálva a konkrét tartalmak 
elhelyezkedését úgy tűnik, hogy egy „nőies”– „férfias” tengelyként értelmezhető ez a 
dimenzió. A függőleges tengely dimenziója pedig egy pozitív-negatív értékeléseként 
fogható fel; és ebben jelentkezik az a mintázat, miszerint polarizáltabb a saját nem 
megítélése ezen a tengelyen. 
 A férfiasság-nőiesség esetén tehát bármelyik nem megítélésében bármelyik 
nemre vonatkozóan egyetértés van. Ugyanakkor a pozitív-negatív dimenzióban  a 
saját csoport (in-group) megítélése jobban szór a tengely mentén.  
Ez a különbség jól illusztrálhatja a saját csoport megítélésének differenciáltabb voltát: 
a kívánatos és nemkívánatos tulajdonságok között nagyobb a távolság, élesebben  
szétválik a megítélésük a saját nemre vonatkozólag. A másik nemmel kapcsolatosan 
ugyanakkor kevésbé éles ez az elkülönítés. 
. 
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5.18. ÁBRA: A nemi sztereotípiák tulajdonságainak két dimenziós térben való elhelyezkedése 
 

. 
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5.4.2 A nemekkel kapcsolatos nézetek kölcsönhatásai  
 
 Ebben a részben ismertetjük azokat az eredményeket, amelyek a nemekkel 
kapcsolatos nézetrendszerek tényezői,  illetve az önjellemzések  és énreprezentációk  
egymással való együttjárásait mutatják be. Az összefüggés-elemzések kiindulási 
pontjául szolgáló korrelációs mátrixot ld. a 11. MELLÉKLET-ben. 
 Az elemzések során úgy jártunk el, hogy – tekintettel a 2.A. és 2.C. 
hipotéziseinkhez tesztelni kívánt összefüggésekre – kiemeltünk „kvázi-független” 
változónak egy-egy tényezőt,  és megvizsgáltuk, hogy annak varianciája milyen 
együttjárást mutat a többi változó – főként az egyes szexizmusok - varianciájával 
(egy- vagy többszempontos ANOVA módszer). Azt szerettük volna tehát egy-egy 
konstruktumra fókuszálva megvizsgálni, hogy milyen összefüggés mutatkozik közötte 
és vizsgálatunk többi változója között. A vizsgálat fókuszába emelt változók a 
fenyegetettség, a nemi tipizáltság és az affektív tényezők voltak.  
 A következőekben ismertetett eredményeknél csak azokat az összefüggéseket 
emeljük ki, amelyek hatásmérete elérte a legalább közepes mértéket (a részletes  
eredményeket a 13-15. MELLÉKELTek tartalmazzák). 
 

 A különféle szexizmusok  együttjárásai 

 
 Vizsgálatunk fő függő változói a nemekkel kapcsolatos ideológiák, azaz a 
szexizmusok voltak. Az elméleti háttérben részletesen ismertetettük a megjelenési 
típusait, valamint szóltunk arról is, hogy a kutatások alapján ezek a típusok milyen 
együttjárásokat mutatnak. Éppen ezért  a többi változóval való kapcsolatuk 
jellemzése előtt megnéztük, hogy az egyes típusai milyen együttjárásokat mutatnak 
esetünkbe.. Az alábbi 5.31. TÁBLÁZAT a páronkénti korrelációkat mutatja be.  
 

5.31.TÁBLÁZAT: Az egyes szexizmusok együttjárásai  
(korrelációs együtthatók és szignifikanciájuk) 

 

  

Swim 
modern 

szexizmus  

ASI 
ellenséges 
szexizmus  

ASI 
jóindulatú 
szexizmus  

AMI 
ellenséges 
szexizmus  

AMI 
jóindulatú 
szexizmus  

Swim 
régimódi 
szexizmus  

0,18 
0,00 

0,42 
0,00 

0,21 
0,00 

0,19 
0,00 

0,28 
0,00 

Swim 
modern 
szexizmus  

1 0,34 
0,00 

0,05 
0,20 

-0,21 
0,00 

0,12 
0,00 

ASI 
ellenséges 
szexizmus 

 1 0,30 
0,00 

0,16 
0,00 

0,39 
0,00 

ASI 
jóindulatú 
szexizmus 

  1 0,37 
0,00 

0,61 
0,00 

AMI 
ellenséges 
szexizmus 

   1 0,37 
0,00 
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 A korrelációk közül a legerősebben a jóindulatú szexizmusok járnak együtt 
A régi és modern szexizmusok gyakorlatilag nem korrelálnak, ugyanakkor a nőkkel 
szembeni ellenséges szexizmussal mindkettő – gyenge – kapcsolatban van. Az egyik 
nemmel szembeni ellenséges szexizmus a másik nemmel szembeni jóindulatúval 
valamivel szorosabb kapcsolatot mutat,  mint a nemen belüli két alskála. Az ASI 
ellenséges és ASI jóindulatú skálák között csak gyenge korrelációt találtunk az egész 
mintán,  ugyanakkor (tekintettel a szakirodalomban korábban leírt eredményekre, 
miszerint a korral összefüggést mutat az együttjárás erőssége) a nem x korcsoport 
alapján bontva az egyes alcsoportoknál jelentősen eltérek az értékek. A legmagasabb 
az „idősebb nők”-nél volt (r=0,46 p =0,00, átlagéletkor 37,7 év ± 8,00), őket követik 
az „idősebb férfiak” (r=0,42 p=0,003, átlagéletkor 38,4 ± 7,9), majd a „fiatalabb nők” 
(r=0,33 p=0,00, átlagéletkor 20,3 ± 1,5)) és végül a „fiatalabb férfiak” (r=0,18 p<0,01, 
átlagéletkor 21,1 ± 1,8). 
Ezek az eredmények csak részben konzisztensek a szakirodalomból ismertekkel  
(2.1.2. fejezet,  18.-21.o.); a korábbi kutatások szerint ugyanis a jóindulatú szexizmus 
nem korrelált sem  a régimódi, sem a modern típussal, míg az ambivalenssel igen, de 
ez nagyban függött a nemtől és a kortól (nőknél együttjárt, míg – különösen 
idősebb – férfiaknál nem járt együtt).  
A mi eredményeink szerint ugyanakkor az ellenséges és jóindulatú együttjárás esetén 
pont fordított a mintázat, azaz az idősebb férfiaknál és nőknél jár együtt szorosabban 
a két tényező.  

 A domináns csoport általi észlelt fenyegetettség  

 
 Ennek vizsgálatához a domináns csoport által észlelt fenyegetettség (TS) skála 
összpontszámának eloszlását megnézve elharmadoltuk a mintát: „gyenge” (242 fő), 
„közepes” (211 fő) és „erős” (214 fő) elnevezésekkel. A csoportok elemszáma tehát 
megközelítőleg egyenlő, de a három alcsoportba egyenetlenül oszlanak el a nemek,  a 
nők arányaiban nagyobb része került az „erős” csoportba a férfiakhoz képest, akik 
pedig inkább a „gyenge” alcsoportban találhatóak (χ2=42,2 p<0,001).  
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5.19. ÁBRA: A domináns csoport általi fenyegetettség skálára adott válaszok 
megoszlása 

 

 
 

„gyenge” „közepes” „erős” 
FFI NŐ FFI NŐ FFI NŐ 
52% 28% 29% 33% 19% 39% 

 

 
 A továbbiakban összevetettük a három típust, megvizsgálandó, hogy a selffel 
és a nemekkel kapcsolatos nézeteikben milyen különbségek találhatóak közöttük. 
Vizsgáltuk tehát, hogy a domináns csoport általi fenyegetettség érzése hogyan hat az 
egyes selffel és nemekkel kapcsolatos nézetekre.  (Egyszempontos ANOVA, a 
részletes statisztikai adatokat ld. a 12. MELLÉKLET-ben). 
 
A domináns csoport részéről észlelt nagyobb fenyegetettség együttjár:  

� modernebb nemi szerepfelfogással 
� alacsonyabb modern szexizmussal 
� magasabb ambivalens szexizmussal (férfiak és nők iránt is, előbbiekre vonatkozóan 

az ellenséges, utóbbiakra pedig a jóindulatú altípussal főként) 
� nőiesebb énreprezentációkkal 
� negatívabb férfi nemi sztereotípiával  

 Az énreprezentációk  nemi tipizáltsága   

 
 Az előző elemzésből kiderült, hogy a nemi tipizáltság összefüggést mutat az 
észlelt fenyegetettséggel. A következő lépésben azt vizsgáltuk, hogy a nemek 
vonatkozásában meglévő énreprezentációk - azaz az önjellemzésbe beépült férfiasság 
és nőiesség - milyen összefüggéseket mutatnak a nemekkel kapcsolatos nézetekkel (a 
sztereotípiákkal, az ideológiákkal és attitűdökkel). 
A nemi tipizáltság komplex mérésére a Bem-féle típusok elkülönítését alkalmaztuk 
(ahogy erről már írtunk az 5.1.1. fejezetben, 69. o.). A jelenbeni F és N skálákra adott 
pontszámok alapján különítettük el a személyek négy típusát, az alábbiak szerint: 
(A férfiasság és a nőiesség skálák korrelációja a jelenre vonatkozóan -0,307 p<0,001, 
a jövőre vonatkozóan pedig -0,310 p <0,00 – viszonylag függetlennek mondhatók 
tehát egymástól.) 
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5.32. TÁBLÁZAT: Négy típus elkülönítése a férfiasság és a nőiesség skála értékei 

alapján 
 

 A – A 
nem diff. 

FN_tip_ND 

M-A 
Férfias 

FN_tip_F 

A-M 
Nőies 

FN_tip_N 

M-M 
Androgűn 
FN_tip_A 

1 2 3 4 
 

skálák 
  clusterek végső középpontjai (6 iteráció után) 

self férfiasság (F) skála 28,08 39,12 22,19 33,54 
self nőiesség (N) skála 32,06 31,82 42,25 40,84 
self férfiasság-nőiesség  
(F_N) index jelenben 0,89 1,24 0,52 0,82 

self férfiasság-nőiesség  
(F_N) index jövőben 0,96 1,21 0,64 0,87 

esetszám (669) 
(missing: 21) 

146 
22% 

132 
20% 

186 
28% 

205 
30% 

FFI/NŐ megoszlás (%) 
FFI/NŐ eloszlás (%)  

48/52 
32/13 

67/33 
40/10 

5/95 
5/40 

25/75 
25/34 

 
A 5.32. TÁBLÁZAT-ból látható, hogy a nem összefüggést mutat azzal, hogy ki melyik 
csoportba kerül (χ2=152,7 p<0,001), ez különösen igaz a nőies típus esetén. 
Ugyanakkor az is látszik, hogy a nemi tipizáltság nem következik egyértelműen 
magából a nemből, erre utal az, hogy például a nők 10%-a is a férfias típusba került. 
A továbbiakban összevetettük a négy típust, megvizsgálandó, hogy a selffel és a 
nemekkel kapcsolatos nézeteikben milyen különbségek találhatóak közöttük. 
Vizsgáltuk tehát, hogy a férfiasság és a nőiesség, valamint ezek interakciója hogyan 
hatnak az egyes nézetekre. (kétszempontos ANOVA)  
A részletes statisztikai adatokat ld. a 13. MELLÉKLETben, itt most a különbségek 
mintázatait foglaljuk össze.   
 
A nemi típusok eltértek egymástól: 

� a nemi társas identitásban: a nőies és androgűn személyek voltak azok, akik magasabb 
értéket adtak, a fontosság és a kötődés alskálákban is. (A skálán a legkisebb értéket 
elvárt módon a nem differenciáltak adták.) 

� a /leendő/ szakmájuk megítélt férfiasságának tekintetében: a férfias típus tagjai 
kiemelkedően férfiasnak ítélték a szakmájukat (a legkisebb – semleges ponthoz 
közeli - értéket a nőies típus tagjai adták) 

� szexizmusok mértékében:  
 a nőkkel kapcsolatos előítéletben (régi, modern, ambivalens) a férfi séma megléte 
 bizonyult meghatározónak: a férfias és androgűn típusok következetesen 
 magasabb pontértéket adtak, mint a nem differenciált és nőies típusok, ez alól 
 kivétel csak a jóindulatú szexizmus volt 
� nemekkel kapcsolatos érzésekben: csak a nőkkel kapcsolatos érzésekben jelentkezett 

különbség, a női séma hatásaként a nőies és androgűn személyek kicsivel pozitívabb 
érzésekről számoltak be a másik két csoporthoz viszonyítva 

� nemi sztereotípiákban: 
  a negatív sztereotípiákban – férfiakra vonatkozóan – a női séma bizonyult 
 meghatározónak; a nőies és androgűn személyek kicsivel negatívabb képet  festenek 
 a nemekről 
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� énreprezentációkban és affektív tényezőkben 
   explicit megítélt férfiasságban és nőiességben: a női és a férfi séma egyszerre volt 
 hatással és  interakcióban is: a megítélt „férfiasság” és „nőiesség” mértékére a  két 
 skála mérsékelte egymás hatását  
  énreprezentáció feltételezett változásában: a férfi séma és női séma megléte 
 egyaránt hatással volt   
  önértékelésben és énhatékonyságban a férfias séma megléte magasabb értékekkel 
 járt együtt (férfias és androgűn típusoknál) 
  depresszióban a feminin séma léte eredményezett magasabb értéket (nőies és 
 androgűn típusoknál) 
 

 Látható tehát, hogy egyes változók esetében interakciót találtunk férfiasság és 
nőiesség között, ami a nemi tipizáltság komplex (Bem-féle) konstrukciójának 
jogosultságát támasztja alá. Ez tehát azt jelenti, hogy a férfiasság és a nőiesség nem 
egymástól függetlenül, hanem együttesen határozzák meg az énreprezentációkat a 
nemi tipizáltság vonatkozásában..  
  

 Az affektív tényezők  

 
 Az előző elemzés szerint a nemi tipizáltság összefüggést mutat az affektív 
tényezőkkel. A következőekben az is megvizsgáljuk, hogy  a nemekkel kapcsolatos 
nézetekre milyen kimutatható hatással vannak a  selfre vonatkozó affektív értékelések 
és a nemekre vonatkozó érzések.. 
 
A SELF affektív tényezői 
 A SELF affektív tényezőinek (önértékelés, énhatékonyság, depresszió) egy 
mérőszámban való megjelenítéséhez egy képzett  indexváltozót készítettünk. A 
három skála standardizált értékeit alapul véve összeadtuk az önértékelés és 
énhatékonyság pontszámokat, majd kivontuk a depresszió pontszámot. Egy olyan 
értéket kaptunk  ily módon (terjedelme: -8,8 - 5,6), ahol a magasabb értékek 
pozitívabb affektív állapotra utalnak.  
(A változók páros korrelációi: önértékelés-depresszió:  -0,602 p< 0,001, önértékelés-
énhatékonyság:  0,539 p< 0,001, énhatékonyság-depresszió:  -0,462 p< 0,001 ) 
A válaszok eloszlását megnézve elfeleztük a mintát: „alacsony” és „magas” 
elnevezésekkel. A csoportok elemszáma tehát megközelítőleg egyenlő, de a két 
alcsoportba kissé  egyenetlenül oszlanak meg a nemek, a férfiak arányaiban nagyobb 
része került a „magas” kategóriába (χ2=10,8 p< 0,001). 
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5.20. ÁBRA: A self pozitív affektív tényezőinek mérőszámára  
adott válaszok megoszlása 

 

          
 

„alacsony” „magas” 
FFI NŐ FFI NŐ 
41% 55% 59% 45% 

 
 
A továbbiakban összevetettük a két típust, megvizsgálandó, hogy a selffel és a 
nemekkel kapcsolatos nézeteikben milyen különbségek találhatóak közöttük 
(egyszempontos ANOVA, a részletes statisztikai adatokat ld. a 14. MELLÉKLET-ben). 
 
A pozitívabb affektív állapot együttjár: 

� magasabb nemi társas identitással 
� nagyobb férfiassággal jelenben és a jövőben 

 
A nemekkel kapcsolatos érzések  
 
 Az összefüggés-elemzésekben itt külön kezeltük a férfiakkal és a nőkkel 
kapcsolatos érzéseket. (A két skála korrelációja r=0,648 p<0,001) A válaszok 
eloszlását megnézve mindkét  skála esetében elfeleztük a mintát: „negatív” és 
„pozitív” elnevezésekkel. A csoportok elemszáma tehát megközelítőleg egyenlő, a 
férfiakkal kapcsolatos érzések skála esetében a két alcsoportba kissé  egyenetlenül 
oszlanak meg a nemek (χ2=37,2 p< 0,001), a férfiak arányaiban nagyobb része került 
a „negatív” kategóriába, a nőkkel kapcsolatos érzések skálánál nincs jelentős eltérés a 
két nem értékelésében (χ2=0,38 p< n.s.). Először a két skála hatását külön-külön is 
megnéztük, majd vizsgáltuk azt is, hogy interakcióban vannak-e egymással  a többi 
változóra tett hatásukban  
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5.21.ÁBRA: A férfiakkal és nőkkel kapcsolatos érzések skáláira adott válaszok 
megoszlása 

 

    
férfiak       nők 

 
 

„negatív” „pozitív” 
FFI NŐ FFI NŐ 
68% 43% 32% 57% 

 
 

 
 

„negatív” „pozitív” 
FFI NŐ FF NŐ I  
46 49 54 51% % % % 

 
 Vizsgáltuk tehát, hogy a férfiakkal és a nőkkel kapcsolatos érzések, valamint 
ezek interakciója hogyan hat az egyes selffel és nemekkel kapcsolatos nézetekre. 
Amennyiben a két skála között interakció mutatkozik, úgy elmondható, hogy azok 
nem egymástól függetlenül, hanem együttesen határozzák meg a nemekkel 
kapcsolatos érzéseket, és ezeken keresztül mutatnak összefüggéseket a többi vizsgált 
változóval. (kétszempontos ANOVA, a részletes statisztikai adatokat ld. a 
15.MELLÉKLET-ben). 
 
A pozitívabb viszonyulás a  férfiak és/vagy a nők felé együttjár:  

� alacsonyabb szexizmusokkal (régi, ambivalens-jóindulatú) 
� alacsonyabb depresszió értékkel 
� erősebb nemi társas identitással a kötődés dimenziójában 
� magasabb nőiességgel és alacsonyabb férfiassággal az önértékelésben 

 
 A két skála között jelentős interakciót nem sikerült kimutatni, ez azt jelenti, 
hogy a férfiakkal és a nőkkel kapcsolatos érzések önmagukban vannak hatással a 
nézetrendszerekre, egymás hatását nem befolyásolják. 

5.4.3. A nézetek rendszere: az attitűdök és értékelések komplex 
viszonyai 
 

 Az előzőekben ismertetett rész-elemzések bemutatták azokat az jelentős 
(szignifikáns, és hatásméretében legalább közepes) összefüggéseket, amelyek egy-egy 
kulcsváltozó (fenyegetettség, énreprezentáció, affektív tényezők) és a többi vizsgált 
tényező között fennállnak. Ezek az egy-egy konstruktumot  a fókuszba állító 
eredménynek kijelölték azokat az irányokat és szempontokat, amelyek mentén 
lehetőség nyílt komplexebb modell felállítására is. Célunk volt, hogy a nemekkel 
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kapcsolatos nézetrendszerek sok vizsgált tényezőjét az analizáló elemzés mellett 
összefogjuk, és egy lehetséges közös térben ábrázolva a közöttük lévő komplexebb 
viszonyokat is megjelenítsük. Az ilyen átfogó elemzés sajátossága, hogy egymáshoz 
való viszonyaikban értelmezi a kapcsolatokat a változók között, kiemelve az egy 
térben értelmezhetően is jelentős összefüggéseket. 
 Többváltozós elemzéseket végezve  (strukturális egyenletek - útelemzési 
modell - alkalmazásával), magyarázó modellt23 kíséreltünk meg tehát készíteni, ahol a 
végső függő változók az egyes nemi ideológiák voltak, független változóink pedig a 
vizsgálat már ismertetett tényezői közül kerültek ki. Az alábbi 5.21. ÁBRA 
összefoglalja a vizsgálat konceptuális változóit, és a közöttük lévő, elméletileg 
feltételezett kapcsolatokat. 
 

5.22. ÁBRA: Elméleti komplex modell a vizsgálat változóinak  
összefüggéséről, a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerek magyarázatára 

 
 

 
 

 A kiindulási modellbe azokat a változókat emeltük be, amelyekről 
feltételeztük az elméleti összefüggések és eddigi elemzések alapján, hogy hatással 
vannak a függő változókra. 
A 2.A hipotézist igazolandó, korábban bemutatott (ld.5.2. fejezet) eredményeink 
szerint a kor, a nem és az iskolatípus, valamint ezek interakciója összefüggésben volt 

                                                      
23  Az egyes tényezők közötti összefüggések elemzésekor itt a „magyarázó”/”bejósló” kifejezéseket használjuk. 
Ugyanakkor tisztában vagyunk azzal, hogy a hipotézisek tesztelésére alkalmazott eljárások (korrelációk alapján készített 
útelemzések strukturális egyenletekkel) alapvetően együttjárások felderítésére alkalmasak, míg az ok-okozati viszonyok 
pontos elemzésére a kísérleti manipuláció az adekvát módszer. Ezzel együtt is – tudományos szakirodalmi érvek és a 
„józan ész” alapján – egyes összefüggéseknél megkockáztatjuk a következtetést  a lehetséges ok-okozati viszonyokra, 
míg mások esetében közvetítő változókat vagy akár reciprok egymásra hatást tételezünk fel.   
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a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerekkel. Ezeket a tényezőket ezért kiindulási 
magyarázó változókként vettük fel a modellbe.  
Ezek a változók a közvetlen hatások mellett összefüggésben vannak magával a  selffel 
is (ld. 2.C. hipotézis), ezért mediáló tényezőknek  a self egyes vizsgált jellemzőit emeltük 
be a modellbe, és feltételeztük, hogy a nemekkel kapcsolatos attitűdökkel 
összefüggésben ezek is kifejtik hatásukat. A modell végén kimeneti függő változókként 
pedig a nemi ideológiák (szexizmusok különböző típusai állnak).24

Az alkalmazott módszer – hasonlóan a változás dinamikájának magyarázatában - az 
útelemzés volt, amelyben a fent ismertetett kiindulási modell egyes változói közötti 
feltételezett kapcsolatokat strukturális egyenletekkel teszteltük. (AMOS 4.1  
programcsomaggal). A látens változókat ellipszissel jelöltük a modellekben; ezek azok 
a feltételezett tényezők, amelyeket közvetlenül nem mértünk a vizsgálatban, 
ugyanakkor feltételezzük, hogy kettő vagy több megfigyelt, azaz mért változó 
terhelődik rájuk (standardizált regressziós súlyok mutatják meg ennek az erősségét, 
Rózsa 2006). A mért változókat téglalappal jelöltük, a változók közötti kapcsolatokat 
pedig nyíl mutatja, amelyen feltüntettük a standardizált regressziós súlyokat. 
Az összefüggések tesztelése során több lépésben alakítottuk, finomítottuk a modellt, 
figyelembe véve egy-egy elemzés lefuttatása után kapott eredményeket. A végleges 
modellnek azt tekintettük, amely a legjobb illeszkedési mutatókat25 adta. A modellben 
csak azokat az összefüggéseket tüntettük fel, ahol a regressziós súlyok szignifikanciája 
(p) < 0,01-nél. Az 5.22. ÁBRA mutatja be a nemi ideológiák (szexizmusok) köré 
épített, legjobban illeszkedő magyarázó modellt. Az ábrán a könnyebb 
áttekinthetőség kedvéért csak a főbb (kiindulási, látens és függő) változókat tüntettük 
fel, a részletes útmodellt az összes változóval ld. a 16.. MELLÉKLET-ben. 
 

                                                      
24  Nyilvánvaló, hogy a nézetrendszerek közötti komplex viszonyok elemzésében a kapcsolatok nem feltétlenül 
egyirányúak, hanem kölcsönösen alakíthatják egymást (például a nemi sztereotípiák és a szexizmus is). A vizsgálatunk 
összes változója közötti minden lehetséges irányú és típusú kapcsolat egyszerre való megragadása azonban 
áttekinthetetlenné tenné az elemzést és értelmezhetetlenné a modellt. Ezért vizsgálatunk fő kérdésfelvetéseihez 
igazodva, mi most azokat az összefüggéseket és hatásirányokat emeljük ki, amelyek a szexista ideológiákat 
középpontba állítva a köréjük felrajzolható összefüggésrendszer írják le.  
 
25  Az útelemzési modelleknél az elméleti modell és az empirikus adatok illeszedésének értékeléséhez számtalan  
mutatót lehet számítani. Az egyik a χ2 mutató, amelynek szignifikancia-szintje jelöli, hogy van-e jelentős eltérés az 
elméleti modell és az empirikus adatok között. (Rózsa 2006). Ez  a mutató érzékeny az elemszámra éa a faktorstuktúra 
komplexitására, ezért szignifikáns χ2 érték esetében a két modell hasonlóságára vonatkozó nullhipotézisünket még nem 
kell elutasítani, hanem érdemes további mutatókat is figyelembe venni a modell megítéllsekor. (Marsh és Hocevar, 1985, 
Bentler 1990 alapján, idézi Kökönyei 2008):  

- CFI: 0,90 feletti érték utal arra, hogy a teoretikus modellhez jól illeszkednek az adatok 
- NFI mutató: a mintanagyságot is figyelembe veszi, 0,95 feletti értéke jó illeszkedést jelöl 
- RMSEA: 0,08 alatti érték tekinthető jónak, 0,08-0,10 között még elfogadható 
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5.23. ÁBRA: A nemekkel kapcsolatos ideológiák magyarázó modellje 
 

 
 

A modell illeszkedési mutatói:  χ2 = 1432  df=191  p=0,000,  CFI= 0,97  NFI= 0,96 RMSEA= 0,09 (0,09-0,10) 
 

A vizsgálat  mért tényezői közül sok beemelhető volt a modellbe; a látens magyarázó 
változóinkra jól illeszkednek ezek a mért változók. (Erről részletesen ld. a 17. 
MELLÉKLET-ben lévő ábrát.) 
 Az ábráról leolvasható, hogy a kiindulási magyarázó változóink közül a nem 
és az iskolatípus csak gyenge közvetlen hatást fejt ki a szexizmusokra. A nem 
változója ugyanakkor a self tényezőin keresztül - a nemi tipizáltságra és affektív 
tényezőkre egyaránt hatást kifejtve - közvetve jelentősnek bizonyult. A kor hatása 
csak nagyon gyengén és közvetetten jelentkezik ebben az összefüggésrendszerben, az 
észlelt fenyegetettséggel való pozitív kapcsolatban. 
 Az ideológiákra tett hatások jórészéről elmondható hogy a self tényezőin 
keresztül érvényesülnek. A nemi tipizáltság (self férfiasság) és az affektív tényezők 
egymást is erősítve hatnak a szexizmusra egyrészt közvetlenül a nők esetében, 
másrészt a férfiakra vonatkozóan pedig a fenyegetettségen keresztül. Ez utóbbi 
tényező volt az, amely közvetlenül a legerősebb előrejelzője a férfiakkal kapcsolatos 
szexizmusnak. A nőkkel kapcsolatos szexizmus legerősebb közvetlen prediktora 
pedig az énreprezentáció férfias volta és a negatív sztereotipizálás. 
 A táras identitásra vonatkozóan elmondható, hogy az kifejezetten az affektív 
tényezőkkel mutat kapcsolatot, valamint a férfiakkal kapcsolatos szexizmusok előre 
jelzője, még ha csak kismértékben is. 
 A sztereotipizálás tényezői csak mérsékelt súllyal szerepelnek a modellünkben.  
Jelentősebb hatást csak a negatív sztereotipizálás fejt ki a szexizmusokra. A 
sztereotipizálás általános erősségének (azaz hogy mennyire markánsan kapcsolja 
valaki egyik vagy másik nemhez adott tulajdonságcsoportot) csak nagyon kicsi és 
közvetett hatását sikerült kimutatni, a sztereotípiákban feltételezett változásokat pedig 
egyáltalán nem lehetett a modellbe illeszteni magyarázó tényezőként.  
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  A modellben – várakozásunknak megfelelően – a domináns csoport általi 
észlelt fenyegetettség jelentős szerepet kap. A férfiakra vonatkozó szexizmusok 
tekintetében közvetlenül is, ugyanakkor a nőkkel kapcsolatos ideológiákra is hatással 
van, a negatív sztereotipizáláson keresztül. 
Az affektív tényezőknek (selfre és nemekre vonatkoztatva is) összességében  csak 
gyenge hatását sikerült kimutatni, közvetve és közvetetten egyaránt. 
 
 

5.4.4. A nézetrendszerek mintázatai: típusok kirajzolása 
 
A nemekkel kapcsolatos nézetek kapcsolatrendszerére vonatkozóan eddig a „tipikus” 
összefüggéseket írtuk le. A komplex útmodellel bezárólag azt igyekeztünk felderíteni, 
hogy milyen általános összefüggések és kölcsönhatások mutathatóak ki az egyes 
változók között, és hogyan rendezhetőek el ezek a változók egy közös térben. 
Ugyanakkor – hasonlóan a változás dinamikájának vizsgálatához – itt is fontosnak 
tartjuk, hogy a tipikus mintázatok mögött keressük az egyéni vagy alcsoport szintjén 
megfogható különbségeket, ahogy ezt Fisher és Good (1998) is tette. Vizsgálatukban 
a Férfi Norma Skála és a Nemi Szerep Egalitarianizmus Skálára adott válaszok 
alapján rajzoltak ki öt típust, amelyek „nemi szerep profil”-jai markáns eltérést mutattak. 
Kiemeltek és jellemeztek például a mindkét tekintetben tradicionálisak típusát, vagy 
az általuk „veszélyesnek” tartott keménység-erőszakosság dimenzión magas értéket 
adó, ugyanakkor egyenlőtlenség-párti személyeket. 
 Szerettünk volna tehát mi is nézetrendszer-típusokat elkülöníteni, amelyek 
egyszerre jellemzik a változók közötti tipikus összefüggésnek megfelelően az eseteket, 
ugyanakkor rávilágítanak az attól való lehetséges eltérésekre is.  Az alkalmazott 
statisztikai eljárás a klaszterelemzés volt.   
Az általunk vizsgált soktényezős  hatásrendszerben gyakorlatilag kimeríthetetlen a 
variációk száma a lehetséges típusok létrehozását illetően. Mi most itt csak néhány 
lehetséges csoportosítást mutatunk be, vizsgálatunk fókuszához illeszkedően a 
nemekkel kapcsolatos ideológiákra vonatkozóan. (Részletes statisztikai adatokat ld. a 
18. MELLÉKLETben.) 
 

 A nemekkel kapcsolatos érzések és negatív sztereotípiák alapján 

 
 Elsőként – illusztrálandó az affektív dinamikát - szexizmusok és a nemekre 
vonatkozó értékelő viszonyulások alapján különítettünk el alcsoportokat, amelyek 
egymástól  jellegzetes eltéréseket mutattak. 
A férfiakkal és nőkkel szembeni ambivalens szexizmus, és a férfiakkal és nőkkel 
szembeni érzések változói mentén hoztuk létre az alábbi 5.23 ÁBRÁ-n látható 
alcsoportokat (a grafikonokon minden esetben a standardizált skálaértékek 
szerepelnek): 
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5.24. ÁBRA: Típusok az ambivalens szexizmus és nemekkel kapcsolatos érzések 
alapján 
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 Az ábráról látható, hogy négy fő csoportot lehet elkülöníteni.26 A csoportok 
elnevezésével szerettünk volna utalni a lényegi jellemzőjükre: az 1. – általunk 
legkedvezőbbnek tartott – típus tagjai például a legkevésbé szexisták, ugyanakkor a 
legpozitívabb érzésekről a nemek felé ők számoltak be. Ennek tükörpárja a 4. típus, 
amely a leginkább szexista és a legkevésbé pozitívak az érzései. Ez a két csoport 
tulajdonképpen az „elvárásnak” megfelelően viselkedik: az előítéletek és érzések az 
eddigi eredményeink alapján leírt módon kapcsolódnak össze eseteikben.  
A másik két típus ugyanakkor rámutat arra, hogy a nézetrendszerek másként is 
jellemezhetőek egyes esetekben. A 2. típus ambivalenciáját abban látjuk, hogy 
előítéletes a nemekkel kapcsolatban, ugyanakkor összességében pozitívak az érzései. 
Végül a 3.  típus, ahol ugyan kevésbé pozitívak az érzelmek, ugyanakkor alacsony a 
szexizmus mértéke is. 
A nemek eloszlását a négy típus mentén megnézve látható, hogy sem a nemeken 
beül, sem a nemek között nem egyenletes a megoszlás (χ2=20,0, p<0,001). Az 
„előítélet-mentes”-ek csoportjába a minta mindössze 14%-a (9 ill. 18% nemenként)  
került. 
Egy következő elemzésben a negatív sztereotípiákat is bevettük a szexizmus és 
érzések mellé, megvizsgálva, hogy e három tényező mentén együttesen milyen 
mintázatokat lehet azonosítani. Mivel a férfiak és női iránti ambivalencia, illetve a 
férfiakkal és nőkkel kapcsolatos érzések vonatkozásában egy-egy típuson belül az 
értékek nem térnek el jelentősen, ezért ennél az elemzésnél a férfiakkal és nőkkel 
kapcsolatos ambivalenciát és érzéseket egybevontuk egy-egy általános, a nemekkel 
kapcsolatos ambivalencia - illetve érzések-pontszámba. 
 

                                                      
26  A clusteranalízis módszere lehetővé teszi, hogy előre megadott számú csoportokat különítsünk el. Ennél az 
elemzésnél négy csoport volt az optimális érték, emelve a clusterek számát, nem emelkedtek ki további, a már 
meglévőktől markánsan eltérő csoportok. 

93 14 9% 18% 
222 32 31% 37% 
166 24 30% 24% 

cluster  1 
2 
3 
4 149 22 30% 21% 

összesen 630 100% 100% 100% 
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5.25. ÁBRA: Típusok az ambivalens szexizmus, a nemekkel kapcsolatos érzések  
és negatív sztereotípiák alapján 
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 Ennél a csoportosításnál a 6 cluster látszott a leginformatívabb bontásnak. Az 
így kialakult típusoknál az látható, hogy tulajdonképpen az előzőekben azonosított 
négy típus bomlik tovább; az „ambivalens” és „óvatos” csoportok esetében két-két 
altípusra, a negatív sztereotípiák erősségében való jelentős különbségük alapján. Az 
„előítélet-mentes” és „konzekvens szexista” csoportok egységesek maradtak negatív 
sztereotípiáik tekintetében, egymástól pedig az elvárt irányoknak megfelelően 
különböznek, még ha nem is annyira markánsan.  
 

 Férfiasság és fenyegetettség  alapján 

 
 Az útmodellünkben látható volt, hogy a self nemi tipizáltsága (férfiassága) 
jelentős hatással van a nemekkel – különösen a nőkkel – szembeni szexizmusra. 
Ennek a hatásnak az árnyalására megvizsgáltuk, hogy a férfiasság tekintetében eltérő 
alcsoportok között milyen különbségeket lehet találni a nemi ideológiáikban 
(5.26.ÁBRA): 
 

5.26. ÁBRA: Típusok a self férfiasság és az ambivalens szexizmusok alapján 
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 fő össz. % férfiak nők 
144 23% 18% 26% 
76 12% 29% 4% 

140 24% 3% 32% 
113 18% 27% 14% 
52 8% 14% 6% 

 Clusterek  1 
2 
3 
4 
5 
6 96 15% 10% 18% 

összesen 621 100% 100% 100% 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

 fő össz. % férfiak nők 
162 27% 23% 30% 
83 14% 12% 15% 

120 20% 26% 18% 
77 13% 7% 16% 
67 12% 15% 9% 

Clusterek 1 
2 
3 
4 
5 
6 82 14% 17% 12% 

összesen 591 100% 100% 100% 

1 
2 
3 
4 
5 
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 Ennél a számításnál hat típus emelkedett ki, amelyek egymástól jelentősebb 
eltérést mutattak profiljaikban. A nemek eloszlását megnézve a típusok mentén az itt 
sem egyenletes, mint ahogy a minta összességének egyes típusokba való megoszlása 
sem (χ2=157,6 p<0,001). A legkevésbé szexista (5.-6.) típusokba a minta 23%-a 
került. 
 A típusok elnevezésére itt már nem vállalkozunk, számmal jelöljük őket. A 2. 
és 5. típusnál az a különbség érhető tetten, amikor egyformán erősen maszkulinizált 
énkép mellett  eltérő mértékű szexizmusokat láthatunk. Ez a különbség azt 
illusztrálja, hogy - még ha arányaiban kevesen (8%) is tartoznak ide a mintából - 
erősen maszkulinizált énkép mellett is azonosítható a viszonylagosan előítélet-
mentesek alcsoportja (a férfiak 14%-a, a nők 6%-a sorolható ebbe a „nem 
rendszerigazoló” csoportba).  
Hasonlóan párba állítható az 1. és 6. típus is; mindkettő alacsony férfiassággal 
jellemezhető, ugyanakkor nemi ideológiák tekintetében jelentős közöttük a 
különbség. Az 1. típusról elmondható, hogy az összes közül a legszexistább (a minta 
majdnem a negyede idetartozik), a 6. típus pedig a legkevésbé az. Ez a különbség 
rávilágít arra, hogy a femininebb énkép esetén is megjelenik a nemekkel szembeni 
magasabb előítélet (azaz: a rendszer igazolása, a nők negyede, a férfiak ötöde ide 
tartozik). 
Egy másik szempontból az 1. és 5. típusokat lehet párba állítani; gyakorlatilag egymás 
tükörképét adják férfiasságban és szexizmusokban, de nem az „elvárt” 
összefüggéseknek megfelelően: a kevésbé maszkulin alcsoport az, amelyik szexistább.  
A 3. és 4. típusoknál figyelhető csak meg jelentősebb mértékben, hogy férfiakkal és 
nőkkel szembeni szexizmus értéke elválik; egyébiránt ezek a típusok „középutas” 
nézeteket jelenítenek meg a szexizmusban, jelentős különbséggel a férfiasságban. 
 Az útmodellünkből az is kiderült, hogy a nemi tipizáltság mellett a domináns 
csoport általi észlelt fenyegetettség az, amely a legerősebben bejósolja a nemi 
ideológiákat (főként a nőkkel kapcsolatos szexizmust.). Egy további tipizálásban ezért 
beemeltük a fenyegetettséget is harmadik változóként az elemzésbe. (A férfiakkal és 
nőkkel kapcsolatos szexizmusokat itt már összevontan kezeltük.) 
  

5.27. ÁBRA: Típusok a self férfiasság,  az ambivalens  
szexizmus és az észlelt  fenyegetettség alapján 
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 fő össz. % férfiak nők 
172 28% 10% 37% 
119 20% 11% 24% 
126 21% 37% 13% 
114 19% 15% 21% 

clusterek 1 
2 
3 
4 
5 75 12% 27% 5% 

összesen 606 100% 100% 100% 
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 Az értelmezhetőség szempontjából itt 5 típus elkülönítése volt az optimális. A 
nemek eloszlását megnézve a típusok mentén az nem egyenletes, mint ahogy a minta 
összességének egyes típusokba való megoszlása sem (χ2=127,5 p<0,001).  
Itt is megjelennek az előző elemzésnél talált mintázatok, miszerint 
alacsonyabb/magasabb férfiasság mellett elválnak a szexizmus mértékében 
különböző alcsoportok. A magasabb férfiassággal jellemezhető 3. és 5. típusok 
esetében a két görbe tovább nyílik a fenyegetettségnél is, a magasabb szexizmussal 
jellemezhető 3. csoportot magasabb fenyegetettség érzése jellemzi. 
Az alacsonyabb férfiassággal leírható három alcsoportnál szintén megjelenik ez a 
mintázat az 1. és 4. alcsoportok között (magasabb szexizmus-magasabb 
fenyegetettség), ugyanakkor jelentős azoknak az – 5. típusba sorolható – 
személyeknek a száma, akik kevésbé maszkulin énkép és  alacsony szexizmus érték 
mellett kifejezetten magas fenyegetettség érzésről számolnak be. 
 A fenyegetettség felől nézve kiemelhető az az általános – komplex magyarázó 
modellünk által is igazolt – mintázat, hogy alapvetően elválik egymástól a magasabb 
fenyegetettség-magasabb szexizmus, illetve az alacsonyabb fenyegetettség-
alacsonyabb szexizmus értékekkel jellemezhető típusok csoportjai. Ugyanakkor azt is 
láthatjuk, hogy jelentős arányban vannak a mintában azok is (20%), akik magas 
fenyegetettség érzése mellett sem adnak erősen szexista nézeteket.
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6. DISZKUSSZIÓ ÉS KITEKINTÉS 
  
 Dolgozatunk záró részében szerteágazó elemzéseinket szeretnék végül 
összefűzni, kiemelve a legfontosabb eredményeket és kijelölve a lehetséges 
továbblépési irányokat. 
Elsőként a konkrét hipotéziseinkhez kapcsolódóan szeretnénk áttekinteni a fő 
eredményeket,  melyeket aztán tágabb kontextusba helyezünk majd. 
 

6.1. A hipotézisekről 
 
 Hipotéziseink első csokrát a nemi sztereotípiák és önjellemzések feltételezett 
változásával kapcsolatosan fogalmaztuk meg: 
 

1.A: A nemi sztereotípiákban kimutatható a feltételezett változás, mégpedig aszimmetrikus 
módon; a nők képében inkább, mint a férfiak képében, és férfias minőségekben inkább, 
mint nőies jellemzőkben. 

 
 1.B: Az énreprezentációkban érvényre jutó nemileg tipizált reprezentációkban is jelentkezik a 

feltételezett változás.  
 
1.C A nemi sztereotípiákban és az önjellemzésekben prognosztizált változás összefügg: a 

nőknél és főként a férfias jellemzőkben feltételezett növekedés eseteiben szorosabb a 
kapcsolat a két szint között. 

 
 
 Összességében azt  mondhatjuk, hogy a feltételezett változás kimutatható volt, 
a nemi sztereotípiákra vonatkozó eddigi nemzetközi kutatásokban leírt tendenciákat a 
mi eredményeink is megerősítik, miszerint személyiségvonások szintjén a női nemi 
sztereotípia markáns feltételezett növekedést mutat a férfias jellemzők csoportjában, 
ugyanakkor a nőies tulajdonságcsoportban arányaiban kisebb, de jelentősnek 
mondható csökkenést tételeznek fel a személyek. A férfiképben észlelt változás 
gyakorlatilag nem jelentős (az értékében arányaiban legnagyobb változást – 
növekedést – a negatív nőies tulajdonságokban várják el).  
Nemi, korcsoport vagy iskolatípus alapján nem volt jelentős különbség a változás 
nagyságának vagy irányának tekintetében, a vélekedések konszenzuálisak ezek 
mentén képzett alcsoportok között.  
Az egyes változások összefüggéseit vizsgálva csak a férfias tulajdonságokat illetően 
volt gyenge-közepes együttjárás, mégpedig pozitív irányban, tehát a férfiak és a nők 
feltételezett változása azonos irányba mutatott (mivel azonban a férfikép változása 
elhanyagolható, a nőképé jelentős, értékében kicsi a korreláció). A két nem, és azon 
belül is a férfias és a nőies tulajdonságok nyalábjai tehát meglehetősen függetlenek a 
változás feltételezett nagysága tekintetében.  
A finomabb mintázatokat (tulajdonságprofilokat) vizsgálva azt találtuk, hogy azok is 
csak kevéssé járnak együtt egy-egy nem változásának megítélésére vonatkozóan.  
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Ennek az inkonzisztenciának részben az is oka lehet, hogy pozitív és negatív 
tulajdonságok is szerepelnek a listán, és általános tendenciaként mutatkozik, hogy 
előbbiekben inkább a növekedés, utóbbiakban pedig inkább a csökkenés a kívánatos 
és elvárt változás. 
Az átlagolással nyert adatok mellett ugyanakkor megnéztük a finomabb, egyéni 
különbségeket leíró mintázatokat is, és azt találtuk, hogy a globális tendenciák mögött 
sajátos mintázatok húzódtak meg. A nőkép változását illetően egyetértés mutatkozik 
a fentebb leírt tendenciákban. A férfiképet vizsgálva ugyanakkor az látszik, hogy a 
változatlanságot nem konszenzuális, egy irányba mutató vélekedések csokra adja, 
hanem mintegy „két táborra” szakadtak a válaszolók. Megközelítőleg fele-fele 
arányban voltak, akik a férfiaknál csökkenést illetve növekedést tételeztek fel, mind a 
férfias, mind a nőies tulajdonságcsoportokban (és mindössze 4-12% volt azoknak az 
aránya, akik egyik vagy másik tulajdonságcsoportban stagnálást várnak a férfiképben). 
 Összességében a nemi sztereotípiák feltételezett változására vonatkozólag azt mondhatjuk, 
hogy eredményeink igazolták az 1.A. hipotézisünket, mely szerint a nők képe dinamikus 
változásban van. Ezek az eredmények ugyanakkor arra is rámutatnak, hogy a férfikép 
lehetséges jövőjét illetően közel sem annyira egybehangzóak a vélekedések, mint a 
nőképet illetően. Ráadásul abban sem volt széleskörű konszenzus, hogy a két 
tulajdonságcsoportban való változás milyen viszonyban van egymással. A  legtöbben 
ugyan azt feltételezték, hogy a férfias tulajdonságokban csökkenés és a nőiesekben 
növekedés várható, de majdnem ugyanennyien gondolták a fordítottját is, valamint 
azt, hogy mindkét tulajdonságcsoportban növekedés várható. A nőképet illetően 
ugyanakkor ebben is sokkal nagyobb volt az egyetértés, a válaszolók kétharmada azt a 
tendenciát várja, miszerint a férfias tulajdonságokban növekedés és a nőiesekben 
csökkenés történik. 
 
 Az önjellemzések-beli feltételezett változások tekintetében még heterogénebb 
a kép. A tulajdonságokban mutatkoztak ugyan szisztematikus, és elvárható 
különbségek, miszerint alapvetően a biológiai nemmel összhangban álltak a férfiasság 
és nőiesség skálák pontszámai, ugyanakkor már ezen a szinten is nagy volt a 
variabilitás.  
A változást a globális átlagok (egész minta) szintjén nézve gyakorlatilag semmiféle 
szisztematikus irányú elmozdulás nem adódott; ennek oka nyilvánvalóan a válaszok 
nagy variabilitása, az egyéni és csoportok közötti különbségek ezen a nagyon 
általános szinten összemosódtak. A két tulajdonságcsoportban feltételezett változás 
között sem mutatható ki együttjárás ezen a szinten. 
Megnézve különféle bontásokban is az eredményeket már azt láttuk, hogy megjelenik 
a feltételezett változás, még ha a globális indexváltozók szintjén nemi különbség nem 
is adódott.  
Ugyanakkor a korcsoport alapján igen; az idősebb korosztály a nőies, míg a fiatalabb 
korosztály a férfias tulajdonságokban vár el nagyobb növekedést magára 
vonatkoztatva. Megkockáztatjuk, hogy ez a mintázat az „idősek” feminizált 
sztereotípiájával függ össze; az idősebb (37 év körüli) korcsoport húsz év múlva 
magát már egy másik életkori kategória kontextusában értékeli, míg a fiatalabb (21 év 
körüli) korcsoportnál még nem történik meg a kategoriális váltás. 
A férfiasság és nőiesség pontszámokat összevetve a jelen-jövő vonalán az az általános 
tendencia bontakozott ki, hogy a férfias tulajdonságokat illetően mindkét nem 

 139



Szabó Mónika PhD disszertáció 
6. DISZKUSSZIÓ ÉS KITEKINTÉS 

6.1 A  hipotézisekről 

jelentősnek mondható növekedést feltételez magára vonatkozóan, ugyanakkor a 
nőies tulajdonságokban gyakorlatilag egyik sem jelez jelentős változást. A 
tulajdonságok szintjén megnézve azt láttuk, hogy a két nem megítélésében 
gyakorlatilag nincsen különbség. Azt, hogy növekedést vagy csökkenést 
prognosztizáltak, sokkal inkább a tulajdonság kívánatossága határozta meg, semmint 
annak nemileg tipikus volta. (Leginkább a határozottságban várnak el növekedést, és 
leginkább a nyafogósságban csökkenést.) 
Érdekes eredmény ennek fényében az, ahogyan a „férfias” és „nőies” jelzőt illetően 
alakultak a válaszok; a férfiak „férfias”-abbak, a nők „nőies”-ebbek lesznek a 
jövőbeni önképükben, a másik nemre vonatkozó jelző mentén pedig csökkenést 
tételeznek. 
Egy látszólagos  paradoxont figyelhetünk meg itt a nők esetében, miszerint a 
tulajdonságok szintjén egyértelműen férfiasabbak lesznek, ugyanakkor egyszersmind 
„nőies”-ebbek a jelző szintjén – és kevésbé „férfias”-ak. Az eredmények ugyanakkor 
összhangban vannak Spence (1993, Spence és Bruckner 2000) multifaktoriális nemi 
szerep elméletével, mely a nemi identitás bázisán szerveződőnek feltételezi a 
nemekkel kapcsolatos konstruktumokat. Ezek szerint a „férfias” és „nőies” fogalmak 
egy „alapvető érzés”-t tükröznek a saját nemi identitással kapcsolatosan, és a vonások, 
tulajdonságok szintje – bár nyilvánvalóan összefügg vele - ehhez képest egy másik 
szinten strukturálódik.  
Ezt támasztja alá az az eredményünk is, amikor az önjellemzésben megnézve a 
„férfias”/”nőies” jelzők korrelációit a többi tulajdonsággal, csak kicsi-közepes 
együttjárásokat találtunk. Ugyanakkor a férfiasság és a nőiesség skála pontszámával 
(azaz a tulajdonságok csoportjával) már szorosabban együttjárt a két jelző mentén 
való önértékelés.  
További érdekes adat ezzel kapcsolatosan, hogy a nemi társas identitás skálával is 
együttjárást mutatott; férfiaknál a magasabb társas identitás pozitívan korrelált a 
megítélt „férfiasság”-gal, nők esetén pedig pozitívan a megítélt „nőiesség”-gel, és 
ugyanakkor negatívan a megítélt „férfiasság”-gal. (ld. 5.1.1. fejezet, Önjellemzés rész). 
Ez utóbbi adat arra utalhat, hogy a sokdimenziós nemi szerepben megélt „férfiasság” 
és „nőiesség” egy aspektusát jelentheti ez a társas vonatkozás is. 
Az átlagértékek mögé pillantva, itt is megnéztük a finomabb mintázatokat. Általános 
eredmény, hogy mindkét nemnél a válaszolók kétharmada növekedést vár a férfias 
tulajdonságokban, és a fele csökkenést a férfias tulajdonságokban. Megjegyzendő, 
hogy mindössze 6-10% volt azoknak az aránya, akik egyik vagy másik 
tulajdonságcsoportban stagnálást tételeznek fel magukra vonatkozóan.   
Együttesen vizsgálva a két tulajdonságcsoportot, megint csak konszenzuálisan a két 
nem válaszaiban az jelent meg, hogy a legtöbben a férfias tulajdonságokban 
növekedést és a nőiesekben csökkenést feltételezők vannak, és szinte ugyanennyien a 
férfiasakban növekedést és nőiesekben is növekedést feltételezők. 
Összességében figyelemre méltó tehát, hogy a növekedést leginkább a pozitív férfias 
tulajdonságokban várják el maguktól férfiak és nők egyaránt. Ez a jelenség rámutathat 
a jelenlegi társadalmi beállítódásra is, melyek a boldogulást, (egyéni) előrehaladát, 
elsősorban a versengésen keresztül feltételezi (pl. Fülöp 2007, Orosz és Fülöp 2007). 
Ezzel az attitűddel pedig a tradicionális férfias tulajdonságok konzisztensek. 
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 A sztereotípiák és önjellemzések feltételezett változásainak kapcsolatára 
vonatkozóan - az előzőekben  leírt férfiasság- és nőiesség skálák pontértékeinek 
változására visszautalva – azt mondhatjuk, hogy az önjellemzésben feltételezett 
változás nők esetében ugyanabba a fő irányba mutat, mint amit a nemi 
sztereotípiáknál láttunk. Az önmaguknál feltételezett növekedés a férfias 
tulajdonságokban összhangban van a nemi sztereotípia feltételezett változásával, és 
ugyanez igaz alapvetően a női tulajdonságok és a női sztereotípia esetén is (selfre 
stagnálás és a sztereotípiára minimális csökkenés). Tulajdonságonként vizsgálva is 
ugyanez a mintázat jelenik meg, a csökkenés/növekedés térfelén egy oldalon 
szerepelnek általában a sztereotípia és az önjellemzési ítéletek. 
A férfiak esetében ugyanakkor már eltér ez a két kép; míg a sztereotípiában nincs 
elvárás jelentősebb változásra, addig a férfias tulajdonságokban magukra 
vonatkoztatva növekedést feltételeznek a válaszolók. A nőies tulajdonságokban 
összhangban van a két kép: egyik esetben sem tételeznek fel változást. Ez a minta a 
tulajdonságok szintjén is jelentkezik: a férfias tulajdonságokban a stagnáló 
sztereotípia mellett önmagukra vonatkozó növekedés jelentkezik, nőies 
tulajdonságokra pedig csökkenés az önjellemzésben.  
 Az 1.B. hipotézisünket beigazolóan, az önjellemzésekben megjelenik a feltételezett 
változás,  és a nemi sztereotípiák feltételezett változásával való összefüggésében is alátámasztottuk 1. 
C. hipotézisünket, mely szerint a női sztereotípia és a nők önképének feltételezett változása a férfias 
tulajdonságokban egy irányba esik. 
Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy hogyan magyarázható a férfiak esetében 
tapasztalt diszkrepancia? Úgy is megfogalmazhatnánk: miért akarnak a férfiak 
férfiasabbak  lenni, miközben úgy gondolják, hogy a férfiak a jövőben nem lesznek 
férfiasabbak?  
A jelenség hátterében állhat leíró szinten, ahogy már írtuk fentebb, hogy a férfikép 
változását illetően sokkal heterogénebb a vélemény, azaz kevésbé konszenzuális a 
változás iránya az egyes tulajdonságcsoportokat illetően. Ha tehát nagy a variancia 
abban, hogyan is változik a férfiak képe, akkor a hozzá való igazodás sem olyan 
egyszerű. A mélyebb összefüggések szintjén való magyarázatokhoz egy lehetséges 
megközelítés a nemi (társas) identitás és az identitás-fenyegetés dinamikája. A 
konszenzuális tény, miszerint a nők „jönnek fel” a férfias tulajdonságokban, a saját 
csoport (férfiak) megkülönböztethetőségét fenyegeti, az erre adott tipikus válasz 
pedig a szakirodalom szerint az önsztereotipizálás fokozása lehet.   
Másrészt egyszerűbb okok is állhatnak a háttérben, miszerint a pozitív 
tulajdonságokban a saját énre vonatkozóan „elcsábulnak” a személyek, a „jobbá 
válás” reményében. A férfiakra általában vonatkoztatva ugyanakkor vélhetően nem 
működik ilyen motiváció. 
 Az összefüggéseket komplex rendszerben vizsgálva, kerestük a változás 
dinamikájának együttjárásait vizsgálatunk egyéb változóival.  
Az önjellemzés változásának legerősebb bejóslói maga a nem, és a nemi tipizáltság 
(férfias irányban) volt. Az összefüggés úgy is értelmezhető, minta valamiféle 
„kompenzatorikus” folyamatot indítana be; a férfiasabb énséma a férfiasabb 
tulajdonságokban nagyobb csökkenést, a nőiesekben pedig nagyobb növekedés 
elvárását feltételezi. Ez az összefüggés egy általános hatást ír le, amit nyilvánvalóan a 
nem maga is árnyal, modellünkben például úgy, hogy nagyon erős bejóslója a nemi 
tipizáltságnak; alátámasztva ezzel azt az evidenciát, miszerint a biológiai nem 
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alapvetően irányítja a „nemiesülés”-t. A másik mediáló hatás, hogy a nem maga is 
hatással van a feltételezett változásra; a nemhez illeszkedő tulajdonságcsoportokban 
feltételezve inkább a növekedést. Ez a két folyamat együtt vezet el tehát a self 
férfiasságának előzőekben ismertetett hatásáig. 
Fontos eredmény itt még, hogy az önjellemzés feltételezett változásának magyarázó 
terébe nem sikerült beemelni a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerek (szexizmus, 
érzések, fenyegetettség, sztereotípiák) változóit. Ebben a kontextuális térben  tehát 
nem sikerült kapcsolatot találni az egyéni és a társadalmi reprezentációk között. 
 A nemi sztereotípiák feltételezett változására vonatkozóan összességében 
még kevésbé sikerült magyarázó modellt készíteni. Ugyanakkor a nemekkel 
kapcsolatos nézetrendszerek megjelennek a modellben, még ha csak gyenge 
magyarázó erővel is; a negatív sztereotípia magasabb szexizmussal jár, a magasabb 
fokú szexizmus pedig nagyobb csökkenést feltételez a nőies tulajdonságok 
csoportjában. A negatív sztereotipizálás a női tulajdonságokban ugyanakkor ellentétes 
hatással van; a globális tulajdonságcsoport szintjén növekedést feltételez a nőkre 
nézve. 
A férfi nemi sztereotípia feltételezett változásának magyarázatát a férfias 
tulajdonságcsoportban csak nagyon kis súlyokkal, a nőies tulajdonságcsoport 
magyarázatát pedig egyáltalán nem sikerült beemelni a modellbe. Ez az eredmény 
ismét csak arra hívja fel a figyelmet, hogy a férfikép feltételezett változása sokkal 
kevésbé írható le és értelmezhető egyértelmű viszonylatok mentén.  
 Az egyes változásokat komplexen magyarázni kívánó útelemzési modellek 
eredményeit összefoglalóan azt mondhatjuk tehát, hogy míg a self feltételezett 
változásának bejóslói alapvetően az önjellemzés különböző aspektusai voltak 
(affektív tényezők és nemi tipizáltság), addig a sztereotípiák feltételezett változásának 
magyarázó tényezői – ugyan gyengébben – a nemekkel kapcsolatos reprezentációk és 
értékelések.  
 A  változás dinamikáját vizsgáló eredményeinket összefoglalva pedig úgy 
tűnik, hogy a feltételezett változások egyes mintázatai jól leírhatóak és jellemezhetőek 
voltak, ugyanakkor a hátterüket, azaz hogy mivel is függ össze a feltételezett változás, 
csak kevéssé sikerült megfogni jelen vizsgálat keretein belül. 
 
 Hipotéziseink második csokra a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerek 
összefüggéseit kutatta, a nemi ideológiák (szexizmusok) köré épített kontextusban: 
 

2.A:  A társadalmi-csoportközi viszonyokban gyökerező, nemekkel kapcsolatos rendszerigazoló 
ideológiák összefüggést mutatnak a nemek közötti viszonyok leképeződéseivel, úgymint a 
domináns csoport általi fenyegetettség érzésével és ezzel szoros kapcsolatban lévő 
(negatív) sztereotipizálással. 

   
2.B: A társadalmi diskurzusokban különböző pozíciókban lévő férfiak és nők nézetei, attitűdjei 

és értekelései között ugyanakkor különbség mutatkozik a nemekkel és a selffel kapcsolatos 
reprezentációkban. Ezeket a különbségeket árnyalják olyan további pozicionáló tényezők, 
mint a  kor(csoport) hatása, illetve az is, hogy milyen foglalkozási szerep várományosa a 
személy (iskolatípus).   

 
2.C  A  nemi hovatartozás elsődleges hatására rétegződve a selffel kapcsolatos reprezentációk 

és affektív tényezők mediátorként jelennek meg, ezért a nemekkel kapcsolatos ideológiák 
meghatározásában a nemi tipizáltság, a nemi társas identitás érzése, valamint az énnel 
kapcsolatos értékelések is jelentős szerepet kapnak. 
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 Összességében azt mondhatjuk, hogy a feltárt eredmények igazolták 
várakozásainkat, ugyanakkor  a mélyebb összefüggések elemzése számos kérdést 
vetett fel.  
 Elsőként említjük például azt az eredményt, miszerint a szexizmusok 
együttjárásának mintázata nem volt mindenben konzisztens a korábbi eredményekkel 
(Glick és mtsai 2000, Kovács 2004). Először is; a nők esetében a várakozáshoz 
képest kevésbé járt együtt az ambivalens szexizmus két formája, bár a korral ez az 
együttjárás erősödött. Ezt az eredményt megmagyarázhatjuk talán azzal, hogy a 
növekvő élettapasztalatok és a társadalmi valóság testközelből való megismerése 
eredményeként egyre inkább azonosulnak a nők az ambivalencia lényegével, így 
egészében osztják ezt a nézetrendszert.  
Másodszor; a férfiak esetében kimutatható volt a két típus együttjárása, ráadásul pont 
ellentétes mintázatot kaptunk, mint amit a korábbi kutatások alapján elvártunk; az 
idősebb férfiak esetében szorosabb volt az együttjárás, mint a fiatalabb férfiak esetében. 
Utóbbiaknál gyakorlatilag függetlennek mondható a két típusú ambivalencia.  
 Ezeknek az összefüggéseknek a magyarázatához további kutatásokat érdemes 
folytatni, mivel könnyen elképzelhető például, hogy (szub)kulturális tényezők 
befolyásolják az összefüggéseket. Minden esetre azt mondhatjuk, hogy jelen – 
magyarországi,  fiatal felnőtt (átlag: 21 év) és középkorú felnőtt (átlag: 37 év) mintával 
dolgozó vizsgálatunkban a férfiak és nők esetén egyaránt növekedett a jóindulatú és 
ambivalens nézetek együttjárásának szorossága a kor előrehaladtával, ami arra enged 
következtetni, hogy a tapasztalatok bővülésével egyre inkább egységes formát ölt ez 
az ambivalencia. 
 A 2.B. hipotézishez kapcsolódóan - de az összes eredményünkre tekintettel - 
érdemes újra kiemelni azoknak a különbségeknek a mintázatait, amelyek a nem, a kor 
és az iskolatípus alapján adódó különbségek viszonyrendszerét rajzolják ki a 
nemekkel kapcsolatos  nézetekben. 
A nőkkel kapcsolatos előítéletekben (régimódi, modern és ambivalens szexizmus) a 
férfiak adtak magasabb értéket, míg a férfiakkal kapcsolatos ambivalens 
előítéletekben a nők értek el több pontot. A régimódi szexizmusnál ugyanakkor a 
férfiaknál a fiatalabbak, a nőknél viszont az idősebbek adtak magasabb értéket. 
A fenyegetettséget illetően szisztematikus különbség, hogy a nők és az idősebbek 
értek el több pontot. 
A negatív sztereotípiáknál az a mintázat adódott, hogy a nőknek a férfiakról kicsit 
negatívabb képe van, a nők megítélésében ugyanakkor nincs nemi különbség. 
Tulajdonságokra bontva a korcsoport hatása néhány esetben jelentkezett:  a férfiakat 
és a nőket egyaránt agresszívebbnek és nyafogósabbnak látják a fiatalabb korcsoport 
tagjai.  
A sztereotipizálás erősségével kapcsolatban elmondható, hogy a férfiaknál a fiatalabb 
korosztály festett markánsabb képet a férfiakról, a nőknél pedig az idősebb 
korosztály. A változást illetően a férfi nemi sztereotípia változásánál a férfiaknál a 
fiatalabbak, a nőknél pedig az idősebbek tételeznek fel inkább növekedést a férfias 
tulajdonságok tekintetében, nőkre vonatkoztatva általános hatás, hogy  az idősebb 
generáció tagjai inkább tételeztek fel csökkenést nőknél a nőies tulajdonságokban. 
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Érdekes eredmény még a sztereotípiák kétdimenziós terében kifeszített tulajdonság-
háló eltérése; a másik nemi csoportra vonatkoztatott képek sokkal kevésbé voltak 
differenciálva a „kedvelés” dimenzióján, a másik „férfiasság-nőiesség” dimenzióban 
ugyanakkor nagyon hasonló volt a tulajdonságok elrendeződése. 
Érzések vonatkozásában elmondható, hogy összességében a nők pozitívabb 
érzésekről számoltak be a férfiakkal kapcsolatban. A nőkkel kapcsolatos érzelmekben 
ugyanakkor a férfiak a barátságosság és kedvelés érzéseinél, a nők viszont az 
elfogadás és a bizalom érzéseinél adnak magasabb pontszámot, míg a tisztelet 
érzésében nincs különbség a nemek között. Ez a mintázat szépen rímel a saját 
csoport-külső csoport különbségre: férfiaknál a jóindulatú paternalisztikus érzésekre, 
a nőknél pedig a csoporton belüli kötelékekre utalva.  
 Ezekről a különbségekről összességében azt mondhatjuk, hogy bár 
szignifikánsak, de nagyságukat tekintve inkább csak árnyalatokról van szó. 
Összbenyomásként nézve a vélekedéseket, a férfiaknál a fiatalabb korcsoportnak van 
szélsőségesebb, negatívabb, kedvezőtlenebb képe a nemek közötti viszonyokról, a 
nőknél pedig az idősebbeknek.  
Ezen a ponton megkockáztatjuk a feltételezést, miszerint látszólag paradox módon a 
tapasztalatok másként hatnak a két nem nézeteinek alakulására. A férfiak esetén az 
élettapasztalat  hiányának okán fiatal  korban még nagyobb hatása van a kultúra által 
közvetített (negatív) nézetrendszereknek, amelyek a tapasztalatok hatására 
finomodnak. A nők esetében ugyanakkor  a (negatív) tapasztalat hatására válik 
kedvezőtlenebbé a kép az idők folyamán, és erre adott válaszul történhet meg a 
szexista ideológiák fokozottabb átvétele. Az ellentmondásnak jó feloldását adja – 
figyelembe véve a két nem eltérő társadalmi pozícióját – az elméleti bevezetőben 
részletesen tárgyalt társas identitás elmélete. A diszkrimináció észlelése például 
másként hat a privilegizált és az alárendelt csoportok tagjaira, míg előbbieknél 
önértékelést növelő, utóbbiaknál önértékelést csökkentő lehet. Az önértékelés pedig 
közvetítő az egyéni nézetek és sztereotípiák változásában is, kedvezőtlenebb 
(férfiakról) vagy kedvezőbb (nőkről)képek alakulnak  ki ezáltal. 
 A korcsoport hatása mellett az iskolatípus is fontos tényezőként szerepelt 
vizsgálatunkban.  
Itt markánsabb eltérések is adódtak a nézetrendszerekben. Kiugró eredmény, 
miszerint szexizmus tekintetében régimódi és a modern előítéleteknél következetesen 
több pontot értek el a műszakis hallgatók a többi alcsoporthoz viszonyítva. Ezzel 
összhangban ők azok, akik a legkevésbé észlelik a fenyegetettséget, ugyanakkor  a 
legkevésbé pozitív képről számolnak be férfiak irányában. Úgy tűnik tehát, hogy ez az 
alcsoport – amit a leendő szakma presztizse szempontjából az első helyre soroltunk – 
markánsan eltér a többitől (tanárszak, jog, közgazdaság, pszichológia).  
Kiemelendő ugyanakkor, hogy a szexizmusok és a sztereotipizálás esetén az 
iskolatípus és a nem egymással interakcióban állt: másként vélekednek tehát a férfiak 
és a nők ugyanabban az iskolatípusban. Ez az eredmény összhangban van Kovács 
(2004) adataival.   
Az általános tendenciákon túl azonban a különbségek mintázatainál némileg 
ellentmondó variációkat figyeltünk meg; férfiaknál a közgazdászok és a jogászok 
bizonyultak a leginkább régi típusú szexistának, addig a nőknél pont ők azok, akik a 
legkevésbé szexisták. Hasonlóan tükörkép-tendencia jelentkezik (bár kevésbé 
markánsan) a modern szexizmus esetén is. Ambivalens szexizmusnál pedig nagy 
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diszkrepancia figyelhető meg a műszakis férfiak és nők között, ugyanakkor pl. a 
pszichológus-hallgatóknál gyakorlatilag nincs különbség a két nem között.  
 Az eredmények  azt erősítik meg, hogy a leendő foglalkozási szerep – 
interakcióban a nemmel - jelentős hatással van a nézetrendszerek alakulására  
(Kovács 2004), ugyanakkor a pontos összefüggések leírására további vizsgálatok 
szükségesek, újabb tényezők és szempontok beemelésével (részletesebben erről ld. a 
6.3. „A vizsgálat korlátai” fejezetben).  
A statisztikai elemzések ráirányították arra is a figyelmet, miszerint gyakran van 
interakció a nem x kor vagy a nem x iskolatípus között úgy, hogy maga a kor vagy 
iskolatípus önmagában nincs kimutatható hatással a nézetekre. Ez a tendencia arra 
enged következtetni, hogy ezek a minőségek átszűrődnek egymáson; és együttesen 
szisztematikus hatásokat tesznek a nézetrendszerekre. A társas identitás felől 
közelítve a többszörös társas identitás fontosságára irányítják a figyelmet. (ld. Roccas 
és Brewer 2002, Brewer és Pierce 2005). 
 Összességében azt mondhatjuk, hogy 2.B. hipotézisünket alátámasztják a kapott adatok, 
miszerint a nem, a kor és az iskolatípus mentén létrejövő alcsoportok között kimutathatóak a 
különbségek sajátos mintázatai. 
 2.A. hipotézisünk fókuszában a domináns csoport általi fenyegetettség érzése 
állt, arra kerestük a választ, milyen összefüggésben van a nemekkel kapcsolatos 
nézetrendszerekkel. 
Ahogy korábban már írtuk, a nők mint elsősorban érintett csoport, magasabb 
értékeket adtak ebben a vonatkozásban. Ugyanakkor a nemektől függetlenül is 
kirajzolható volt az az erőtér, amelynek ez a fenyegetettség áll a középpontjában. 
Ennek alapján elmondható, hogy az a személy, aki inkább érzékeny a fenyegetettségre, 
az kevésbé szexista nézeteket vall, és egyben modernebb nemi szerepfelfogással 
rendelkezik, énreprezentációjában nőiesebb (függetlenül biológiai nemétől), és a 
férfiakról festett sztereotip képe negatívabb. 
 Elmondható tehát, hogy 2.A. hipotézisünket alátámasztják az eredmények, miszerint a 
szexista ideológiák összefüggést mutatnak a fenyegetettséggel és a sztereotipizálással is. 
 A 2.C hipotézisünket igazolandó, a self, nemi tipizáltság és affektív tényezők 
felől közelítve meg ugyanezt a kérdést, vizsgáltuk azt is, hogy az én egyes jellemzői 
milyen kimutatható összefüggésben vannak a nézetrendszerekkel. 
A nemi tipizáltság esetében a Bem-féle négy típus jól kirajzolható volt, egymástól 
különböző énreprezentációkkal és nézetrendszerekkel. A férfi és/vagy női séma 
megléte  szisztematikus hatást gyakorolt; az ellenkező nemmel kapcsolatos 
negatívabb vélekedéseket eredményezve.  
Ez utóbbi összefüggésre tekintettel elgondolkodtató eredmény hogy az androgűn 
személyek a leginkább szexisták, hiszen mindkét nemi sémájuk okán mindkét 
nemmel kapcsolatban magasabb értékeket adnak a szexizmus-skálákon, mint a többi 
típus (ez utóbbiak ugyanis csak a sémájukhoz képest másik nemre vonatkozóan 
szexistábbak.). Az androgűnia koncepciójának divathullámakor ez a konstruktum úgy 
jelent meg egyes megközelítésekben (ld. Bem 1974, 1975, Bem és mtsai 1976), mint a 
pszichés jóllét előfeltétele és egy lehetséges pozitív válasz a nemileg szervezett világ 
hátrányaival szemben. Eredményeink ugyanakkor más szempontból közel sem 
festenek róla ilyen kedvező képet. 
Az eredményeink továbbá felhívják a figyelmet arra is, hogy a nem (ffi/nő) hatásán 
túl a nemi tipizáltság (nemi sémák megléte) önmagában is hatással van a nézetekre. 
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Adódtak például  olyan változók, amelyekben a nem önmagában nincs szignifikáns 
hatással, a nemi tipizáltság viszont igen. (Ezek: a self affektív tényezői közül a 
depresszió és énhatékonyság, valamint a nemi társas identitás egészében és  a 
jóindulatú szexizmusok). 
 Az önjellemzés pozitív affektív tényezőinek hatását vizsgálva a 
nézetrendszerekkel összefüggésben egy jelentős hatás sem adódott. Mindössze azt 
mondhatjuk el, hogy a pozitívabb affektív állapot  magasabb nemi társas identitással 
és egyben maszkulinabb jelenbeni és jövőben énképpel jár együtt. Ez utóbbi 
eredmény illeszkedik azon kutatások sorába, amelyek a maszkulin séma meglétét 
tartják elsősorban döntő fontosságúnak a jóll-lét szempontjából (pl. Roos és Cohen, 
1987) 
Megnézve ugyanakkor a nemekkel kapcsolatos affektív dinamika oldaláról is az 
összefüggéseket azt találtuk, hogy a nemek irányában való pozitívabb viszonyulás 
egyrészről erősebb társas identitással, ám inkább nőies sémával jár, ugyanakkor 
alacsonyabb depresszióval, a nemek szintjén nézve pedig alacsonyabb 
szexizmusokkal. 
 Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy 2.C. hipotéziseinket is igazolják az empirikus 
adatok, miszerint az énreprezentációk és affektív tényezők összefüggésben állnak a 
nézetrendszerekkel.  
Az integratív modellünk a self és a nemekkel kapcsolatos nézetrendszereket egy 
térben ábrázolta a közöttük való összefüggések rendszerében. Erről a modellről 
átfogóan azt mondhatjuk, hogy a 2. hipotéziscsokrunk érvényességére vonatkozóan 
egyszerre szolgáltat adatokat.  
  A modellben – várakozásunknak megfelelően – a domináns csoport általi 
észlelt fenyegetettség jelentős szerepet kapott. A férfiakra vonatkozó szexizmusok 
tekintetében közvetlenül is, ugyanakkor a nőkkel kapcsolatos ideológiákra is hatással 
van, a negatív sztereotipizáláson keresztül. 
A nemi sztereotípiák rendszerigazoló szerepét részben sikerült kimutatni; a negatív 
értékelések előre jelzik a szexizmusokat. A sztereotipizálás erősségének ugyanakkor 
csak nagyon kicsi és közvetett hatását találtuk, a sztereotípiákban feltételezett 
változásokat pedig egyáltalán nem lehetett a modellbe illeszteni magyarázó 
tényezőként.  
Ennek elméletileg oka lehet az operacionalizálás nem megfelelő volta, mi ugyanakkor 
sokkal inkább úgy gondoljuk, hogy itt valójában arról van szó, hogy ebben a közös 
térben nem lehet jelentős kapcsolatot találni a tényezők között. A sztereotipizálás 
dinamikája vélhetően más rendszerekkel van inkább kapcsolatban, a személyen belül 
és tágabb értelemben is. Lásd pl. a társas identitás fenyegetés paradigmát, ahol az 
identitás-fenyegetés helyzeteire való reakcióként „mozdul be” a sztereotípia. Mi egy 
statikus mérést végeztünk, ahol egy pillanatnyi állapotot rögzítettünk Vizsgálatunkban 
nem alkalmaztunk tehát manipulációt, megjegyzendő bár, hogy a kérdőív  kitöltése 
során kaptunk olyan szóbeli és írásbeli visszajelzéseket, amelyek arra utaltak, hogy a 
férfi válaszolók egy részénél maga a téma és a kérdőív tartalma beindított valamiféle 
identitás-fenyegetést. Ennek megnyilvánulásai egyrészről kritikai megjegyzések voltak, 
miszerint ez egy „elfogult” vagy „feminista” kutatás. Másrészt előfordult annak 
megkérdőjelezése, hogy a férfiakról összességében lehet-e ilyeneket állítani, továbbá 
többször elhangzottak   „Személy szerint én nem vagyok ilyen…” – mondatok. Talán 
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nem járunk messze az igazságtól, ha azt feltételezzük, hogy ezek a reakciók különféle 
identitás-védő gesztusokként is értelmezhetőek. 
 A nem, a kor és az iskolatípus hatásaira vonatkozóan összességében azt 
mondhatjuk, hogy érvényesülnek, még ha nem is elsősorban közvetlen formában, 
hanem a self tényezőin keresztül. 
  Az ideológiákra tett hatások jórészéről elmondható hogy a self tényezőin 
keresztül érvényesülnek, a „szűrő-hipotézist” tehát sikerült igazolni. A nemi 
tipizáltság (self férfiasság) és az affektív tényezők egymást is erősítve hatnak a 
szexizmusra egyrészt közvetlenül a nők esetében, másrészt a férfiakra vonatkozóan 
pedig a fenyegetettségen keresztül. A nemi társas identitásnak – várakozásainkkal 
ellentétben - ebben az összefüggésrendszerben csak kicsi hatását sikerült kimutatni. 
 Az elemzéseink zárásaként, próbaképpen kísérletet tettünk típusok  
kialakítására is a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerek alapján.  Egymástól jól 
elkülöníthetően jellemeztük például az „előítélet-mentes”-ek csoportját, tükörpárként 
állítva a „konzekvens szexista” konstellációt. 
A típusok kialakítására - a fő kérdésnek és célnak megfelelően - számtalan lehetőség 
van;  gyakorlati jelentőségét – hasonlóan Fisher és Good (1998) „nemi szerep profil”-
jához – a nézetrendszerek változtatását célzó programokban való 
alkalmazhatóságában látjuk. Egy nemi egyenlőtlenségekre való szenzitivitás-növelő 
tréning esetén például  más pozícióból indul az a nő, aki megéli a fenyegetettséget, 
mint az, aki nem, hozzávéve az olyan további tényezők ezzel való összjátékát, mint 
például hogy mennyiben osztja a szexista ideológiákat. (Erről részletesebben ld. a 6.4. 
Gyakorlati vonatkozások részt.) 
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 Egy vizsgálat korlátaira különösen azok az eredmények irányítják rá a 
figyelmet, amelyek „nem működnek”; nem illeszkednek az elvárásokba és/vagy nem 
tudunk rájuk elég jó magyarázatot adni. Ilyenkor mindig felmerül annak a dilemmája, 
hogy mennyiben a vizsgálat kudarca módszertani szempontból ez a helyzet. 
A mi vizsgálatunkban is adódtak olyan eredmények, amelyek felhívják a figyelmet a 
kutatás gyenge pontjaira.   
 Az egyik ilyen kérdéses pont volt, miszerint az önjellemzés feltételezett 
változásának magyarázó terébe nem sikerült beemelni a nemekkel kapcsolatos 
nézetrendszerek (szexizmus, érzések, fenyegetettség, sztereotípiák) változói közül 
egyet sem. Ebben a kontextuális térben  tehát nem sikerült kapcsolatot találni az 
egyéni és a társadalmi reprezentációk között. Ennek okára vonatkozólag csak 
feltételezésekkel élhetünk; elfogadva, hogy valamiféle kapcsolat mégis van a két 
rendszer között. Módszertani szempontból két dolog merül fel, az egyik, hogy 
maguknak a konstruktumoknak az operacionalizációja nem volt megfelelő, illetve egy 
általánosabb megfontolás, miszerint egyéb tényezők beemelése szükséges az 
összefüggések megtalálásához. Általános szempontként azt fogalmazhatjuk meg, 
hogy ennek a témának (változás) a kutatása talán kifinomultabb módszertannal, 
kvalitatív módszerek alkalmazásával (pl. fókuszcsoport) gyümölcsözőbb lenne. 
 Az eredményeink azt mutatták, hogy az iskolatípus jelentős hatással van a 
nézetrendszerek alakulására. Ahhoz, hogy ezt a hatást részleteiben is kibontsuk, 
megalapozottabb és széleskörűbb operacionalizálásra van szükség. Jelen vizsgálatban 
például az egyes szakok presztízsére vonatkozóan igazából csak feltételezéseink 
voltak, amelyeket a társadalmi konszenzusra építettünk, a másik korlátozó tény volt, 
hogy távolról sem voltak széleskörűen reprezentálva a különféle iskolatípusok. 
 Az első elemzések szintjén azt is láttuk, hogy az idősebb korcsoport vizsgálata 
érdekes abból a szempontból is, hogy jelentős különbségek voltak kimutathatóak a 
fiatalabb generációhoz képest. Ugyanakkor ez az alminta meglehetősen kicsi, és 
életkorban heterogénebb volt, mint a fiatalabbak mintája, a lehetőségeinknek ez 
korlátokat szabott.  
 A nemi társas identitásnak csak kicsi hatását sikerült kimutatni, ugyanakkor az 
elméleti háttér alapján feltételezzük, hogy sokkal nagyobb súlya van a 
nézetrendszereket illetően. A jövőben célszerű komplexebb módon operacionalizálni, 
dinamikájában is megragadva, egyszerre akár több skálával mérni annak reményében, 
hogy sikerül jobban megragadni. Érdemes lenne továbbá differenciáltabban kezelni a 
fogalmat, különbséget téve a csoport-alapú és a kapcsolat-alapú társas identitás 
között, mivel az újabb kutatások szerint ezek más szinteken lévő, eltérő jelenségek (pl. 
Brewer és Gardner 1996,  Gabriel és Gardner 1999). 
 Végezetül meg kell említeni a mintavétel fogyatékosságait. Bár elmondható, 
hogy nagyságát tekintve már megbízhatónak mondható az ilyen típusú kvantitatív 
vizsgálatokra, ugyanakkor a minta összetételének válogatását illetően a 
lehetőségeinknek a kényszerítő körülmények nagyban határt szabtak.  
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6.3. Általános megvitatás  
 
A nemekkel kapcsolatos ideológiák és a társadalmi változás 
 
 Végső összefoglalásul – a teóriák és empíria összjátékát érzékeltetendő - a 
társadalmi változás lehetőségeinek néhány szempontját  szeretnénk felvázolni az előző 
oldalakon ismertetett elméleti megközelítések és kutatási eredmények tükrében.  
A bemutatott elméletek szintjén nézve, figyelembe véve, hogy azok jelentősen 
különböznek abban, hogy a társadalmi hierarchikus viszonyokat miből eredeztetik, 
nagyon különböző válaszokat adnak arra vonatkozólag, hogy mennyiben, és milyen 
ütemben történhetnek változások,  jelen esetben  a sztereotípiákban és nézetekben, és 
ezeken keresztül a nemek közötti strukturális viszonyokban.  
A biológiai meghatározottság kérlelhetetlen status quo elvétől kezdődően a 
társadalmi szerepek fokozatos változásának megfigyelésén keresztül vezet az út a 
kevéssé valószínű, ám ha mégis bekövetkező, úgy forradalmi változások 
feltételezéséig. Függetlenül attól, hogy az egyes elméletek milyen predikciókat tesznek 
a jövőre vonatkozóan; a társadalom kétségkívül változik, mely változások maguk után 
vonják a társadalmi nézetrendszerekben bekövetkező változást is. Erre vonatkozóan 
azt állapíthatjuk meg, hogy mivel a nemek közötti viszonyok alapjaiban még mindig 
egyenlőtlenek, ezért a nemekre és kapcsolatukra vonatkozó ideológiák is ezt az 
állapotot igyekeznek legitimizálni. Az ideológiák (szexizmusok) tehát tartalmukban és 
komplexitásukban változnak, ugyanakkor „mennyiségi” értelemben sokkal kevésbé. 
A nemekkel kapcsolatos ideológiákat mindazonáltal a rendszerigazolás elvén férfiak 
és nők egyaránt osztják; a nők jogait „leleplező” antifeminista irodalom  felét nők 
írták ( Kinnard 1986, idézi Schmitt és mtsai 2002). 
Az ideológiákat a másik oldalról, a fenyegetettség felől nézve is hasonló 
következtetésre juthatunk: az egyenlőtlen viszonyokban keletkező szorongás és 
negatív affektív tényezők inkább averzív elkerülésre (vagy egyéb tényezők okán akár 
tanult tehetetlenségre) késztetik a személyeket, semmint a társadalmi változás 
előmozdítására.  
 Ahogy erre Kovács (2001, 2004) is rámutat: a rendszerigazolási elve - a 
rendszer szintjén való vizsgálódás - ugyanakkor túl általános ahhoz, hogy az egyéni 
nézetrendszereket és a bennük bekövetkező változásokat magyarázni tudja. Ennek 
érdekében szükséges beemelni a csoport-szintű folyamatokat és az egyénen beüli 
dinamikát is a magyarázó tényezők rendszerébe. Az identitás fejlődésének elmélete 
például jól magyarázza azokat a különbségeket, amelyek a nemek, korcsoportok vagy 
foglalkozási szerepek között találhatóak a nemi ideológiákban.  
A társadalom absztrakt szintjéről a valódi kapcsolatok terepére lépve ezért a 
csoportközi viszonyok terminusaiban is értelmezhetőek a változások, amelyek a nemi 
sztereotípiákban kristályosodnak ki. Ahogy láttuk, ezek az absztrakciók szoros 
összefüggést  mutatnak a rendszerigazoló ideológiákkal, tartalmuk a nemi csoportok 
közötti hatalmi különbségekből; ezek észleléséből és racionalizálásából fakad. 
Az egyéni dinamika vizsgálata  ugyanakkor arra is ráirányítja a figyelmet – például a 
társas identitás fenyegetettségén keresztül - hogy bár a nemi sztereotípiák társadalmi 
szinten viszonylagos stabilitást mutatnak, ugyanakkor a személyes nézetek sokkal 
inkább változékonyak, a saját- és a másik csoport, valamint a self sztereotipizálásában 
is. Az egyéni sztereotípiák tehát „mikro-változásokat” mutatnak; kedvezőbbé vagy 
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kedvezőtlenebbé válnak, majd visszarendeződnek például egy külső csoportról 
formált kép esetén, később újra dinamizálódnak, az intenzitásban változva, majd 
mérséklődnek, és így tovább. Érdekes kérdés ezen a ponton, hogy megragadható-e 
ezekben a reprezentációkban valamilyen „alapszint”, ahonnan az elmozdulások 
történnek. Feltételezésünk szerint a sztereotípiák esetében a kulturálisan osztott, 
társadalmi reprezentációk szintjén is jelen lévő tartalmak jelenthetik ezt a nagyon 
általános kiindulási pontot az egyéni különbségek és az egyénen belül változások 
dinamikájában. 
 A változás kérdésében a társadalmi csoportok felől az egyénen belüli 
dinamikára helyezve a hangsúlyt tehát elmondható,  hogy a személyiségvonások 
szintjén tényleg kimutatható a változás, ugyanakkor a sztereotípiákat vizsgálva azok 
gyakorlatilag nem sokban változnak. Erre a látszólagos ellentmondásra a magyarázat 
lehet – ahogy ezt már korábban több kontextusban is írtuk - a sztereotípiák  a 
társadalomban betöltött igazoló és „fegyelmező” funkciója. Ugyanakkor viszont a 
nők – érezve a társadalom felől érkező, csoportjaikon átszűrődő nyomást – változnak. 
Érdekes ez a kettős; „maradjon is meg nem is” üzenet. A paradoxon feloldása úgy 
lehetséges, ha figyelembe vesszük, hogy ez a két üzenet különböző szintekről érkezik. 
A társadalmi rendszer  igyekszik a helyükön tartani a nőket, ugyanakkor viszont a 
csoport és egyén (társas identitás) szintjén  nézve a változás-változtatás lehetősége 
(vagy kényszere) megjelenik. 
Számtalan feszültség forrása lehet ez a kettős, ellentétes irányú nyomás, aminek a 
feloldási kísérlete gyakran az, hogy a nők egyszerre akarnak megfelelni mindkét 
elvárásnak. A szakirodalomban úgy jelenik meg ez a kérdés, mint például a munka-
család konfliktus, vagy popularizált formában az „E* woman” képe.27  
.  A társadalmi változás lényeges előfeltétele a diszkriminációnak és az 
egyenlőtlenségeknek az észlelése. Ugyanakkor ez csak a nők csoportjának motivációs 
bázis a változtatáshoz, a férfiak csoportja számára a privilegizált helyzet – és így a  
táras identitás – fenyegetését jelenti. (Cameron és Lalonde 2001).  Az erre adott 
tipikus válasz a „fordított diszkrimináció” jelensége, ami úgy jelenik meg a különböző 
társadalmi diskurzusokban, miszerint például „ma már a férfiak a második nem”, 
vagy az olyan kezdeményezésekben érhető tetten, miszerint: „Mentsük meg a 
férfiakat!”. 
A csoport szintjén nézve, a társas identitás elmélet központi gondolata alapján azt 
mondhatjuk tehát, hogy az alacsonyabb státusú nők motiváltak a változtatásra, míg a 
magasabb státusú férfiak kevésbé. Egyéni szinten nézve, a változás-pártiság 
felvállalását az is megnehezíti, hogy a magukat „non-tradicionálisként” azonosító 
férfiak számára igazából nem állnak rendelkezésre megfelelő társas identitás-képző 
alternatívák. A nők „feministaként” azonosítva magukat pozitív identitást nyerhetnek 
(a saját csoport, és nem a társadalmi megítélés által), míg a férfiak számára 
normatívan elfogadott hasonló lehetséges szerep – jelenleg - még nem igazán alakult 
ki (Cameron és Lalonde 2001). 28  
                                                      

27 Braiker, H.B.(2002): The Type E* Woman: How to Overcome the Stress of Being Everything to Everybody. Northbrook, 
IL, U.S.A., W. Clement Stone 
 
28  Megjegyzendő bár, hogy legújabban találhatóak ilyen jellegű kezdeményezések, amelyek a férfiak számára 
igyekeznek pozitívan definiált alternatívákat felmutatni, hazai példát idézve ld. pl. a Stop-Férfierőszak Projekt 
profeminista csoportot  (http://www.stop-ferfieroszak.hu/), vagy a „White Ribbon Campaign”-t (http://www.whiteribbon.ca/) 
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6.4. Kitekintés: továbblépési lehetőségek és gyakorlati 
szempontok 
  
 A szakirodalom összegző áttekintése alapján valamint vizsgálatunk 
eredményeinek fényében szeretnénk végezetül megfogalmazni néhány kiterjesztési és 
alkalmazási szempontot. 
 
A kutatás kiterjesztésének lehetséges irányai 

 
 Vizsgálatunk alapvetően törekedett a kontextualizmusra, ugyanakkor közel 
sem fedett le minden olyan tényezőt és jelenséget, amelyeket érdemes lehet beemelni 
a további összefüggések vizsgálatában. 
Saját további vizsgálódásaink számára ugyanakkor további irányvonalak kijelölhetőek, 
egyrészről a  vizsgálat korlátainak, de még inkább a továbblépés lehetőségeinek okán. 
Mindenek előtt azt fontos kiemelni, hogy az ideológiák kontextusba helyezésében 
jelen vizsgálatunkat olyan első lépésnek tekintjük, amely az általános mintázatokat 
szerette volna felvázolni. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy a mélyebb összefüggések 
kutatásához a nemek közötti viszonyok komplexebb vizsgálata szükséges. Egy 
példával élve az útmodellek esetén, érdemes külön is vizsgálni a férfiak és nők 
vélekedéseit az általános összefüggések felrajzolásakor, az egyes utakban, 
összefüggésekben jelentkező nemi különbségek sokat elárulhatnak a jelenségek 
működésmódjáról.  
Ugyancsak fontos kiterjesztés lehet a fenyegetettséget  a „kisebbségi” csoport felől is 
alaposabban vizsgálni, azaz a nők felől érkező, feltételezett vagy valós fenyegetéseket 
vizsgálat tárgyává tenni. 
Tágabb perspektívából szemlélve, a jövőben célunknak tekintjük a fenyegetettség és a 
társas identitás kapcsolatrendszerének alaposabb vizsgálatát. Az előbbi tényező 
meghatározónak bizonyult a nemi ideológiákra nézve, az utóbbi pedig szoros 
kapcsolatban áll azzal, hogyan is jelenik meg az egyének szintjén a fenyegetettség  
élménye. Az egyes identitás-fenyegetettségre adott válaszokban pedig ott rejlenek a 
sztereotipizálás folyamatainak törvényszerűségei. Ezt a három tényezőt tehát – 
fenyegetettség – társas identitás – identitás-fenyegetettség szeretnénk majd tovább vizsgálni, a 
kérdőíves módszer mellett akár kvalitatívabb – például fókuszcsoportos – 
metodikával. Az ebből származó eredményeket reményeink szerint hasznosítani 
tudjuk majd a nemi szerepekkel, előítéletekkel kapcsolatos tréningjeinken. 
 Saját törekvéseinken túl, tájékozódva a téma recens szakirodalmában 
láthatóvá vált, hogy kibontakozóban vannak olyan megközelítések, melyek új 
szempontokat és konstruktumokat emelve be a nemekkel kapcsolatos 
nézetrendszerek vizsgálatába, gyümölcsözőnek bizonyulhatnak, a teljesség igénye 
nélkül említünk meg néhányat alább. 
Egy sajátos kontextus például a fenyegetettség elméletből indulva, az értékek 
szempontjából való közelítés; a személyes értékek, például a hatalomhoz való viszony, 
illetve a nemek közötti észlelt értékbeli különbségek (Feather 2005, magyar-amerikai 
összehasonlító vizsgálat: Nguyen és mtsai 2003-2004). 
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A nemek közötti viszonyok és érzelmek felől közelítve érdekes perspektíva, amikor 
az elfogadás (respect) konstruktumát emelik be a vizsgálatba, mint olyan tényezőt, ami a 
sztereotípiától bizonyos értelemben elválik (Jackson és mtsai 2001). 
Egy másik szintet, a társadalmi struktúrával való nézetrendszerek kontextusát 
példázza Sibley és mtsai (2007) kutatása, amikor a  jobboldali autoritarianizmus, a 
szociális dominancia és a szexizmus kapcsolatait vizsgálja. 
Gyakorlatiasabb megközelítések például Henderson és Stewart (1997), akik a feminista 
éntudatosság szerepét vizsgálva elkülönítették annak fejlődési szintjeit.  
A dinamika megértéséhez közelebb visz azoknak a motivációs tényezőknek a 
felderítése, amelyek például a saját szexizmus kifejezését vagy elnyomását 
eredményezik  (Klonis és mtsai 2005).  
Történtek vizsgálatok a viselkedéses komponens fókuszba emelésével is; annak 
vizsgálata, hogy az egyes nézetek elfogadása hogyan jelenik meg a konkrét 
viselkedésben vagy viselkedési szándékban (Moya és mtsai 2007). 
 

 Gyakorlati  szempontok 
 
 A társadalmi változás egyik fontos eszközének tekintjük a nézetrendszerek 
tudatos formálását. Ennek gyakorlati jellege mellett ugyanakkor fontos, hogy 
tudományos megalapozottsággal történjenek ezek a beavatkozások, ellenkező esetben 
hatástalanok, vagy rosszabb esetben kártékonyak lesznek. A nemekkel kapcsolatos 
előítéletek igen mélyen gyökereznek, és olyan erős ideológiai funkciókkal bírnak, 
hogy a megváltoztatásukra irányuló törekvések komoly ellenreakciókat válthatnak ki. 
Annak elérése, hogy növekedjék a  tudatosság az egyenlőtlenségek és a 
rendszerigazolási folyamatoknak a működését illetően, csak megalapozottan és 
módszeresen lehetséges. 
 A társadalmi változás sarkalatos pontja a hátrányban lévő csoportok számára, 
ha észlelik a kollektív diszkriminációt, mert ez elvezet a fennálló státusviszonyok 
illegitimitásának felismerésére (Cameron 2001). A másik – előnyösebb pozícióból – 
viszont a nők diszkriminációjának tagadása azt a feltételezést vonja maga után, hogy  
a férfi – nő viszonyok legitim módon szervezettek. Ellentétes érdekek kapcsolódnak 
tehát össze a nemek közötti viszonyokban. A nők csoportja az identitást érő 
fenyegetésre különböző módokon reagálhat, mint például a társadalmi vélekedések 
megváltoztatásának kísérlete (Tajfel és Turner, idézi Turner 1999), vagy a saját 
csoport társas kreativitással való újrafogalmazása  (Smith és Mackie 2001).  A 
társadalmi átalakulást ugyanakkor megnehezíti, hogy a diszkrimináció észlelése  a 
pszichés jóllétre negatív hatással van, ezért  a nők védekező reakciója gyakran a 
„struccpolitika” (Schmitt és mtsai 2002).  
Ahogy az előző oldalakon már írtuk, a férfiak „pro-feminista” attitűdjének formálódása és 
felvállalása a mai társadalmi diskurzusokban még kevéssé lehetséges. A férfiszerep-
ideológiák (ld. pl. O’Neil, 1986, Pleck és mtsai 1998) szigorú előírásokat szabnak, pl. 
a„keménység normáját”. A „női témákkal”  való foglalkozás ennek fényében a 
feminizálódás fenyegetésével jár, ez pedig szorongást eredményezhet.  

 Kutatásunk legáltalánosabb, ide kapcsolandó tanulsága - összhangban a 
szakirodalmi adatokkal -, hogy a nézetrendszerek megváltoz(tat)ásához az egyik 
kiemelt út a selfen keresztül vezet.  Az önrepezentáció hagyományos értelemben vett 
férfiassága és a pozitív affektív állapot kulcstényezőnek bizonyult a nézetek 
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meghatározásában, ahogyan az egyén által észlelt fenyegetettség, valamint a pozitív 
társas identitás is. Egy program kidolgozásakor ezek lehetnek azok a kulcstémák, 
amelyek köré egy szisztematikusan építkező tanulási folyamat konstruálható. 
Az általános dinamikán innen vagy túl; érdemes figyelmet fordítani a 
nézetrendszerekben megjelenő egyéni különbségekre is. Ezek felismerése és 
jellemzése (ld. pl. a vizsgálatunkban bemutatott típusképzés módszerét is) a nézetek 
alakítását célzó folyamatok számára támpontokat szolgáltat a lehetséges „támadási 
pontok” felől.  
A nemek közötti egyenlőtlenségek, diszkrimináció és fenyegetettség észlelése férfiak 
és nők számára egyaránt identitás-fenyegető lehet, ugyanakkor fontos látni, hogy két 
alapjaiban különböző dinamikáról van itt szó. Ezeknek a folyamatoknak a mélyebb 
ismerete ugyanakkor segíthet azon válaszok megtalálásában, amelyek a pozitív nemi 
társas identitások kialakulásához vezető utakon irányjelzőkként szolgálhatnak, férfiak 
és nők számára egyaránt.  
 
  
 Zárszó 

 
Ahogy a dolgozat témafelvetésében írtuk:  
 

"a felsőfokú végzettséget  szerzők 59 százaléka nő, ugyanakkor ahogy a szakmai 
előmeneteli ranglétrán  haladnak, jelenlétük folyamatosan csökken - a tudományos 
doktori fokozatot  szerzők 43 százaléka nő, míg az egyetemi tanárok körében ez 
már csak 15  százalék".29  

 
 Nyilvánvaló, hogy az illusztrációként idézett statisztikai adatot csak egy 
soktényezős rendszerben lehet értelmezni, ahol az egyes mechanizmusok 
kölcsönhatásai különféle szinteken ágyazódnak egymásba  
  
 Az értekezés kísérletet tett e soktényezős hatásrendszer egy szegmensének 
leírására és empirikus vizsgálatára. Reményeink szerint az itt bemutatott eredmények 
és összefüggések illusztrációját adták annak a bonyolult rendszernek, amelybe 
bepillantást nyerve a fent idézett jelenség is több szinten értelmezhetővé válik .30

 
 

 
 

                                                      
29 Európai Parlament Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság, „Jelentés a fiatal nőket és a lányokat az oktatás terén érő 
hátrányos megkülönböztetésről”, 2006. április 16.  
 
30 Magát a jelenséget, miszerint a nők a kor előrehaladtával egyre inkább alulreprezentáltak a tudományos és műszaki 
területeken (S&T) összefoglalólag jelöli  a „lyukas csővezeték” (leaky pipeline) terminus. Eszerint a pálya kezdetén induló 
nagyobb számú nő, a  pályán (vezetéken) előre haladva fokozatosan kihull a különböző rostákon (lyukakon), a végére (pl. 
akadémiai tagság) így már csak nagyon kevesen maradnak ezeken a pályákon. 
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kongruencia-modell”__ 35 
közösségiesség” 

tulajdonságcsoportja 22 
maszkulin séma ______ 35 
méhkirálynő-szindróma 20 
minimális csoportközi 

helyzet___________ 31 
modern szexizmus ____ 17 
munka-család konfliktus,

_______________ 150 
negatív elvárások_____ 26 
negatív sztereotípiák __ 25 
nem és a karrieraspirációk 

kapcsolata ________ 30 
nemekkel kapcsolatos 

szexista ideológiák __ 8 
nemi különbségek ____ 18 
nemi lencse _________ 30 
nemi polarizáció _____ 30 
nemi séma __________ 29 
nemi szerep profil ___ 133 
nemi sztereotípiák ____ 22 
nemi társas identitás __ 34 
nemi tipizáltság ______ 29 
nemzeti identitás _____ 33 
nézetrendszer_________ 7 

nézetrendszerek tudatos 
formálásáa ______ 152 

nézetrendszer-típusok 133 
önbeteljesítő jóslat ___ 24 
perspektivista-

kontextualista nézőpon
________________ 11 

posztmodern fordulat _ 30 
pozitív tapasztalatok 

hiánya___________ 26 
pozitív táras identitás 

szükséglete_______ 31 
Princeton Trilógia____ 38 
reális fenyegetés _____ 25 
reális konfliktus elmélete

________________ 25 
rejtett diszrimináció __ 17 
rendszerigazolás elmélete

________________ 15 
self (pozitív)  affektív 

állapota__________ 48 
sematikus __________ 29 
státusviszonyok 

illegitimitása ____ 152 
szeretetreméltóság ___ 24 
szexizmusok _________ 9 
szimbolikus fenyegetés 25 
szociális dominancia 

elmélet __________ 14 
szociális dominancia 

orientáció ________ 14 
szociális szerep elmélet 12 
sztereotípia-fenyegetés 24 
sztereotípiák változása 37 
társadalmi nem _______ 6 
társadalmi változás __ 149 
társas identifikáció ___ 31 
társas identitás ______ 31 
társas identitás elmélete 31 
tulajdonságlisták_____ 22 
újszexizmus ________ 20 
változás percepciója __ 38 
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9. MELLÉKLETEK 
 

1. A társas identitás fejlődésének és integrációjának komplex modellje 
2. A vizsgáltban használt kérdőív 
3. A vizsgálatban használt végleges skálák 
4. A nem és a korcsoport hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
5. A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra  ( Kétszempontos ANOVA) 
6. Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben a nemi sztereotípiák 

feltételezett változásai alapján képzett  típusok között 
7. A férfiak és nők változásának dgA-a  tulajdoságonként: leíró statisztikai adatok és az 

1,00-től való szignifikáns eltérések 
8. A self változásának diagnosztikus arányai tulajdonságonként,feltüntetve a nemi és 

korcsoportbeli szignifikáns különbségeket is (ANOVA F értékek és szign. szintek) 
9. Jelentős eltérések az egyes skálákban/indexekben a SELF feltételezett változásai alapján 

képzett típusok között 
10. Nemi különbségek a nemi sztereotípiákban az egyes tulajdonságokra vonatkozóan 
11. A vizsgálat egyes skálái közötti korrelációs mátrix 
12. Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben a domináns csoport általi 

fenyegetettség alapján képzett típusok között 
13. Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben a Bem-féle nemtípusok 

alapján képzett csoportok között 
14. A SELF pozitív affektív tényezője alapján képzett két alcsoport összehasonlítása az egyes 

skálákban 
15. Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben a nemekkel kapcsolatos 

érzések skálái alapján képzett alcsoportok között 
16. A nemekkel kapcsolatos ideológiák részletes magyarázó modellje 
17. Típusok elkülönítése a nézetrendszerekben (klaszteranalízis) 
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A társas identitás fejlődésének és integrációjának komplex modellje 
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1. MELLÉKLET: 
A társas identitás fejlődésének és integrációjának komplex modellje 

(A többszörös társas identitások integrációja és a változás folyamata) 
 

 
   
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forrás: Amiot és mtsai, 366.oldal 

 
bevándorlás 
szervezeti tényezők 
szociopolitikai 
változások 
életszakasz-váltások 

akadályozók: 
fenyegetettség érzése 
státus/hatalom 
egyenlőtlenségek 
serkentők: 
megküzdés és 
alkalmazkodás 
szociális támogatás 

 
elővételezett 
kategorizáció 
kategorizáció 
csoportokba sorolás 
integráció 
 
 

 
diszkrimináció és 
ingroup torzítás 
pszichológiai jóll-lét 

a változás 
kontextusai 

az identitásfejlődés és 
integráció előzményei 

 
a változás állomásai 

 
következmények 
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A vizsgálatban használt kérdőív 
  
(„IDŐSEBB” ALMINTÁNAK – akik már dolgoznak) 
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3.MELLÉKLET: 

A vizsgálatban használt végleges skálák  
 
  

3. MELLÉKLET: A vizsgálatban használt végleges skálák 
 
DEPRESSZIÓ (CDI, 0-2) 
 

1 1  Ritkán vagyok szomorú 2 1  Sok mindenben örömöm telik 
 2  Gyakran vagyok szomorú  2  Néhány dologban lelem csak örömöm 
 3  Mindig szomorú vagyok  3  Semmi sem szerez nekem örömöt 
3 1  Gyűlölöm magam 4 1  Mindig sírhatnékom van 
 2  Nem szeretem magam  2  Gyakran van sírhatnékom 
 3  Szeretem magam  3  Néha van csak sírhatnékom 
5 1  Képtelen vagyok bármiben is dönteni 6 1  Sohasem gondolok arra, hogy megöljem magam 
 2  Nehezen tudok valamiben is dönteni  2  Gondoltam rá, hogy megölöm magam, de nem 

tenném meg 
 3  Nem esik nehezemre dönteni  3  A legszívesebben megölném magam 
7 1  Engem senki sem szeret igazán 8 1  Jól kijövök a többiekkel 
 2  Nem vagyok benne biztos, hogy  

szeret-e valaki igazán 
 2  Gyakran veszem össze másokkal 

 3  Biztos vagyok benne, hogy valaki szeret 
engem 

 Szinte mindig veszekszem valakivel 3  

 
ÖNÉRTÉKELÉS (Rosenberg, 1-4) 

1-4 
1. Úgy érzem, értékes ember vagyok, legalábbis másokhoz képest.  
2. Úgy érzem, sok jó tulajdonságom van.  
3. Mindent egybevetve hajlamos vagyok arra,  hogy tehetségtelen, sikertelen embernek tartsam magam.  
4. Képes vagyok olyan jól csinálni a dolgokat, mint mások.  
5. Úgy érzem, nem sok dologra lehetek büszke.  
6. Jó véleménnyel vagyok magamról.  
7. Mindent fontolóra véve, elégedett vagyok magammal.  
8. Bárcsak jobban tudnám magam tisztelni.  
9. Időnként értéktelennek érzem magam.  
10. Néha azt gondolom, hogy semmiben sem vagyok jó.  

 
ÉNHATÉKONYSÁG (General Self-efficacy Scale, Schwarzer & Jerusalem, 1993, ford.: Kopp M.) (1-4) 

1-4 
1. Mindig sikerül megoldanom a nehéz problémákat, ha nagyon akarom.  
2. Ha valaki szembeszegül velem, megtalálom a módját, hogy elérjem, amit szeretnék.  
3. Nem esik nehezemre, hogy kitartsak szándékaim mellett és elérjem a céljaimat.  
4. Ötletességemnek köszönhetően tudom, miként kezeljem a váratlan helyzeteket.  
5. Biztos vagyok benne, hogy jól tudok boldogulni a váratlan helyzetekben.  
6. Megfelelő erőfeszítéssel majdnem minden problémára találok megoldást.  
7. Meg tudom őrizni a nyugalmamat a nehézségekkel szemben, mert támaszkodni tudok megoldóképességemre.  
8. Ha szembesülök egy problémával, általában több ötletem támad a megoldásra.  
9. Ha sarokba szorítanak, rendszerint kitalálom, hogy mitévő legyek.  
10. Bármi történik, általában kezelni tudom a helyzeteket.  
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A vizsgálatban használt végleges skálák  
 
  

GENDER TÁRSAS IDENTITÁS SKÁLA (Cameron 2003 alapján: kötődés-fontosság-érzelmek), (1-5) 
1-5 

2. Sok mindenben olyan vagyok, mint más nők/férfiak.  
3. Gyakran eszembe jut, hogy férfi/nő vagyok.  
4. Szeretnék inkább ellenkező nemű lenni.  
5. A férfiak/nők közösségébe tartozónak érzem magam.  
6. Gyakran sajnálom, hogy férfi/nő vagyok.  
7. Könnyen azonosulok más nőkkel/férfiakkal.  
8. Fontos számomra, hogy férfi/nő vagyok.  
9. Általában véve örülök annak, hogy férfinak/nőnek születtem.  

 
SELF ÖNJELLEMZÉS ÉS VÁLTOZÁSA (Kovács M. és Szabó M. elővizsgálatok alapján) (1-5)  
férfias itemek, nőies itemek 
 

1 2 3 4 5 
Egyáltalán nem 

jellemző 
Kicsit jellemző Közepesen 

jellemző 
Nagyon jellemző Teljes mértékben 

jellemző 
 

 ÉN most, 
2007-ben 

ÉN a jövőben, 
2037-ben 

jó műszaki érzékű   
gyerekszerető   
vezető típus    
kedves   
független   
melegszívű   
határozott   
érzelmes   
versengő   
megértő   
magabiztos   
szelíd    
kemény   
biztonságra vágyó   
dörzsölt   
könnyen sír   
uralkodó    
aggodalmaskodó   
agresszív   
nyafogós   
férfias   
nőies   
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A vizsgálatban használt végleges skálák  
 
  

SZEXIZMUS  
 
Régi és Modern Szexizmus Skála (Swim et al, 1995): (1-5) 

1-5 
 A nők általában nem olyan értelmesek, mint a férfiak.    
 Ugyanolyan kellemes egy női főnökkel dolgozni, mint egy férfival. (ford.)  
 A fiúkat fontosabb arra buzdítani, hogy sportoljanak, mint a lányokat.  
 A nők éppúgy képesek logikusan gondolkodni, mint a férfiak. (ford.)  
 Amikor mindkét szülő dolgozik, és a gyerekük megbetegszik az iskolában, az iskolának inkább az anyát kell 

értesíteni, mint az apát.  
 

 A nőkkel szembeni megkülönböztetés már nem probléma Magyarországon.   
 A nőket gyakran a nemi diszkrimináció következtében hagyják ki a jó állásokból. (ford.)  
 Társadalmunk eljutott arra a pontra, hogy a nőknek és férfiaknak egyenlő lehetőségeik vannak az 

előrejutásra.  
 

 Az elmúlt években a politika és a média indokolatlanul sokat foglalkozik a nőkkel való bánásmód 
problémáival.  

 

 
 
 
Ambivalens Szexizmus Skála, ASI (Glick és Fiske, 1996) (1-5) Ellenséges és Jóindulatú 

Jóindulatú szexizmus: (I): heteroszexuális intimitás, (P): védelmező paternalizmus (G): nemi megkülönböztetés 
1-5 

 Sok nő az „egyenjogúság” címén olyan előjogokhoz akar jutni, amelyek révén az állások 
megszerzésénél előnybe kerülhet a férfiakkal szemben. 

 

 Attól függetlenül, hogy milyen sokat ért el az életben, egy férfi élete csak akkor válik teljessé, ha egy nő 
szerelme is az övé.(I) 

 

 Sok nő az ártatlan megjegyzéseket vagy cselekedeteket is a nemi megkülönböztetés 
megnyilvánulásaként értelmezi.  

 

 Katasztrófák idején a nőket mindenképpen a férfiak elé kell engedni a mentéskor. (P)  
 A nők túl könnyen megsértődnek.   

A férfiaknak fel kell áldozniuk saját jólétüket, hogy mindennel elhalmozzák  a párjukat. (P)  
A feministák azt akarják elérni, hogy a nőknek a férfiakénál is több hatalmuk legyen   

 A férfiak a nők nélkül nem teljesek. (I)  
 A legtöbb nő nem méltányolja eléggé azt, amit a férfiak tesznek érte.  
 A nők, a férfiakhoz képest, magasabb fokú erkölcsi érzékkel rendelkeznek. (G)  
 A nők úgy akarnak hatalmat szerezni, hogy irányítani próbálják a férfiakat.  
 A nők megérdemlik, hogy a férfiak nagy becsben tartsák és védelmezzék őket. (P)  
 A nők eltúlozzák a munkahelyi előrejutásban tapasztalt problémáikat.  
 Az emberek nem lehetnek igazán boldogok, ha nincs mellettük egy ellenkező nemű szerető társ. (I)  
 A feministák indokolatlan követeléseket támasztanak a férfiakkal szemben.  
 A sok nőre jellemző lelki tisztaságot csak nagyon kevés férfi mondhatja magáénak. (G)  
 Ha egy nő már megszerzett egy férfit magának, akkor általában megpróbálja rövid pórázon tartani.  
 Egy jó asszony megérdemli, hogy párja istenítse. (P)  
 Ha egy nő igazságos versengésben alulmarad egy férfival szemben, akkor jellemző módon azonnal 

panaszkodni kezd, hogy a diszkrimináció áldozata lett. 
 

 Minden férfinak szüksége van egy nőre, akiért rajonghat. (I)  
 A nőknek a férfiakénál kifinomultabb az ízlésük és a kultúra iránti fogékonyságuk.  
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Ambivalencia a Férfiakkal Skála, AMI (Glick és Fiske, 1996) (1-5) Ellenséges és Jóindulatú 
Jóindulatú:  maternalizmus: (BM),  heteroszexuális intimitás: (BS), komplementer nemi megkülönböztetés: (BG) 
Ellenséges: paternalizmus elutasítása: (HP), kompenzatorikus nemi differenciáció: (HG), heteroszexuális ellenségesség (HS) 

1-5 
 Még ha mindkét fél dolgozik is, a nőnek oda kell figyelnie a férfiről való gondoskodásra. 

(BM) 
 

 A férfiak kevésbé esnek kétségbe vészhelyzetekben, mint a nők BG  
 Amikor a férfiak „segítenek” a nőknek, gyakran azt akarják bizonyítani, hogy jobbak náluk. HS  
 Minden nőnek szüksége van egy férfira, aki dédelgeti. BS  
 A férfiak elveszettek lennének a világban, ha a nők nem lennének ott, hogy vezessék őket. BG  
 A férfiak olyanok mint a gyerekek, mikor betegek. HG  
 A férfiak mindig küzdeni fognak, hogy nagyobb kontrolljuk legyen  a társadalomban, mint a nőknek. HP  
 A férfiak általában képesek anyagi biztonságot nyújtani a nők számára. BM  
 A férfiak általában megpróbálják uralni a beszélgetést, ha egy nővel beszélnek. HS  
 Minden nőnek szüksége van egy férfira, akit csodálhat. BS  
 A férfiak hajlandóak veszélyt vállalni mások védelme érdekében. BG  
 A legtöbb férfi képmutatóan egyetért a női egyenjogúsággal, de valójában nem kezeli egyenlőnek a nőket HP  
 A nők nem teljesek férfiak nélkül. BS  
 A férfiak hajlamosabbak a kockázatvállalásra, mint a nők. BG  
 A nőknek gondoskodniuk kell a partnerükről otthon, mert a férfiak darabokra hullanának, 

ha magukról kellene gondoskodniuk. BM 
 

 
 
FENYEGETETTSÉG (Stephan és Stephan 2000 alapján: reális és szimbolikus fenyegetettség) (1-5) 
 

1-5 
1 A férfiaknak túl sok politikai hatalmuk van.  
2 A feleségek és anyák nem kapnak annyi elismerést a férfiaktól, mint amennyit megérdemelnének.  
3 A nők sorsát túl gyakran irányítják a férfiak.  
4 A legtöbb férfi egyenrangúnak kezeli a nőket.  
5 A férfiak gyakran elutasítják, hogy a nők hatalommal és felelősséggel járó pozíciót szerezzenek.  
6 A férfiak nem értékelik annyira  a gyereknevelést és a családot, mint amennyire kellene.  
8 Sok nő él félelemben a férfiak agresszivitása miatt.  
9 A férfiak túl sok függetlenséget akarnak a kapcsolataikban.  
10 Magyarországon kevés pénzt és figyelmet fordítanak a nőket segítő programokra.  
11 A férfiak gyakran félreértik a nők szándékait.  

 
ÉRZÉSEK A NEMEK FELÉ – (Stephan és Stephan 2000 alapján: érzelmi komponens  és negatív 
sztereotípiák) (1-5) 
 

1  
ellenségesség 

2  3  4  5  6  7  
barátságosság 

1  
tisztelet 

2  3  4  5  6  7  
lenézés 

1  
elfogadás 

2  3  4  5  6  7   
elutasítás 

1  
ellenszenv 

2  3  4  5  6  7   
kedvelés 

1  
bizalom 

2  3  4  5  6  7  
bizalmatlanság 
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NEMI SZTEREOTÍPIA ÉS VÁLTOZÁSA (becslés: hány %-ra jellemző, 0-100 %) 
* Negatív sztereotípia index tulajdonságai 

 
 férfiak % 

2007-ben 
nők % 

2007-ben 
férfiak % 

2037-ben 
nők % 

2037-ben 
jó műszaki érzékű     
gyerekszerető     
vezető típus      
kedves     
független     
melegszívű     
határozott     
érzelmes     
versengő     
megértő     
magabiztos     
szelíd      
kemény     
biztonságra vágyó     
dörzsölt*     
könnyen sír*     
uralkodó*      
aggodalmaskodó*     
agresszív*     
nyafogós*     
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4.MELLÉKLET: 

A nem és a korcsoport hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA ) 
 

4. MELLÉKLET: 
A nem és a korcsoport független változók szignifikáns interakciója 
az egyes skálák esetében, grafikonon ábrázolva.  
(Az ANOVA értékeit ld. az 5.20. táblázatban.) 
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A nem és a korcsoport hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA ) 
 

 

 

 - 15 -



Szabó Mónika PhD disszertáció 
4.MELLÉKLET: 

A nem és a korcsoport hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA ) 
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4.MELLÉKLET: 

A nem és a korcsoport hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA ) 
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5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

5. MELLÉKLET: 
A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra: szignifikáns 
eredmények  (Kétszempontos ANOVA) 
 
Leíró statisztikák: átlagok és szórások értékei, elemszámok alcsoportonként (férfi-nő, isk.. 
típus szerinti öt alcsoport, nem x iskolatípus szerinti 10 alcsoport) 
ANOVA értékek: főhatások és interakciók F-próba és szign. értékei, páronkénti összevetés 
(Dunnet T3) iskolatípusra 
 
Függő változó: Swim-féle régimódi szexizmus összértéke 5 tétel alapján  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 11,8000 3,83337 20 
  PPK tanárszakos 10,2286 3,85842 35 
  ÁJK jog 12,1852 4,03863 27 
  BME műszaki 12,1772 3,54010 79 
  BCE közgáz 12,7333 3,59497 15 
  Total 11,7955 3,76650 176 
nő PPK pszichol. 10,3186 3,03334 113 
  PPK tanárszakos 10,0083 3,14244 121 
  ÁJK jog 9,3731 2,77890 67 
  BME műszaki 10,6923 2,85762 39 
  BCE közgáz 9,2593 2,61480 54 
  Total 9,9543 2,97709 394 
Total PPK pszichol. 10,5414 3,19448 133 
  PPK tanárszakos 10,0577 3,30443 156 
  ÁJK jog 10,1809 3,41711 94 
  BME műszaki 11,6864 3,39104 118 
  BCE közgáz 10,0145 3,17385 69 
  Total 10,5228 3,34806 570 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 330,957 1 330,957 32,144 ,000 
intezm_kat 98,182 4 24,545 2,384 ,050 
nem * intezm_kat 121,683 4 30,421 2,955 ,020 

 
Post Hoc Tests 

 (I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos ,4837 ,38304 ,900 
  ÁJK jog ,3605 ,44827 ,996 
  BME műszaki -1,1451 ,41735 ,063 
  BCE közgáz ,5269 ,47193 ,952 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

PPK tanárszakos PPK pszichol. -,4837 ,38304 ,900 
  ÁJK jog -,1232 ,44070 1,000 
  BME műszaki -1,6287(*) ,40920 ,001 
  BCE közgáz ,0432 ,46474 1,000 
ÁJK jog PPK pszichol. -,3605 ,44827 ,996 
  PPK tanárszakos ,1232 ,44070 1,000 
  BME műszaki -1,5056(*) ,47082 ,016 
  BCE közgáz ,1664 ,51982 1,000 
BME műszaki PPK pszichol. 1,1451 ,41735 ,063 
  PPK tanárszakos 1,6287(*) ,40920 ,001 
  ÁJK jog 1,5056(*) ,47082 ,016 
  BCE közgáz 1,6719(*) ,49340 ,009 
BCE közgáz PPK pszichol. -,5269 ,47193 ,952 
  PPK tanárszakos -,0432 ,46474 1,000 
  ÁJK jog -,1664 ,51982 1,000 
  BME műszaki -1,6719(*) ,49340 ,009 

*  Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
 
Függő változó: Swim-féle modern szexizmus összértéke 4 tétel alapján  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 9,2381 3,30007 21 
  PPK tanárszakos 10,0000 3,40588 36 
  ÁJK jog 11,6071 3,80389 28 
  BME műszaki 11,3924 2,95443 79 
  BCE közgáz 10,1333 2,13363 15 
  Total 10,7877 3,25502 179 
nő PPK pszichol. 8,7544 2,74446 114 
  PPK tanárszakos 9,1488 2,97395 121 
  ÁJK jog 8,9091 2,85402 66 
  BME műszaki 9,3590 2,76717 39 
  BCE közgáz 9,1481 2,68052 54 
  Total 9,0152 2,82208 394 
Total PPK pszichol. 8,8296 2,82985 135 
  PPK tanárszakos 9,3439 3,08785 157 
  ÁJK jog 9,7128 3,38123 94 
  BME műszaki 10,7203 3,03790 118 
  BCE közgáz 9,3623 2,58941 69 
  Total 9,5689 3,07327 573 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 186,388 1 186,388 21,535 ,000 
intezm_kat 103,677 4 25,919 2,995 ,018 
nem * intezm_kat 68,548 4 17,137 1,980 ,096 

 
Post Hoc Tests 

 (I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,5143 ,34648 ,772 
  ÁJK jog -,8831 ,42538 ,327 
  BME műszaki -1,8907(*) ,37085 ,000 
  BCE közgáz -,5327 ,39559 ,857 
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,5143 ,34648 ,772 
  ÁJK jog -,3688 ,42703 ,992 
  BME műszaki -1,3764(*) ,37275 ,003 
  BCE közgáz -,0184 ,39737 1,000 
ÁJK jog PPK pszichol. ,8831 ,42538 ,327 
  PPK tanárszakos ,3688 ,42703 ,992 
  BME műszaki -1,0076 ,44703 ,224 
  BCE közgáz ,3504 ,46776 ,997 
BME műszaki PPK pszichol. 1,8907(*) ,37085 ,000 
  PPK tanárszakos 1,3764(*) ,37275 ,003 
  ÁJK jog 1,0076 ,44703 ,224 
  BCE közgáz 1,3580(*) ,41879 ,014 
BCE közgáz PPK pszichol. ,5327 ,39559 ,857 
  PPK tanárszakos ,0184 ,39737 1,000 
  ÁJK jog -,3504 ,46776 ,997 
  BME műszaki -1,3580(*) ,41879 ,014 

*  Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
Függő változó: ASI összértéke 21 tétel alapján  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 61,1500 10,81069 20 
  PPK tanárszakos 64,4706 10,68909 34 
  ÁJK jog 68,6667 12,53303 27 
  BME műszaki 69,2368 10,68066 76 
  BCE közgáz 66,5333 12,53490 15 
  Total 67,0291 11,39171 172 
nő PPK pszichol. 60,8545 10,57159 110 
  PPK tanárszakos 61,8644 12,99962 118 
  ÁJK jog 63,0952 10,56121 63 
  BME műszaki 60,2051 12,15509 39 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  BCE közgáz 58,7407 11,03371 54 
  Total 61,1693 11,60625 384 
Total PPK pszichol. 60,9000 10,56677 130 
  PPK tanárszakos 62,4474 12,53382 152 
  ÁJK jog 64,7667 11,40968 90 
  BME műszaki 66,1739 11,94744 115 
  BCE közgáz 60,4348 11,73541 69 
  Total 62,9820 11,84447 556 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 2336,706 1 2336,706 17,778 ,000 
intezm_kat 1041,835 4 260,459 1,982 ,096 
nem * intezm_kat 1042,252 4 260,563 1,982 ,096 

 
Post Hoc Tests 

 (I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -1,5474 1,37566 ,950 
  ÁJK jog -3,8667 1,51834 ,110 
  BME műszaki -5,2739(*) 1,44918 ,003 
  BCE közgáz ,4652 1,68963 1,000 
PPK tanárszakos PPK pszichol. 1,5474 1,37566 ,950 
  ÁJK jog -2,3193 1,57480 ,780 
  BME műszaki -3,7265 1,50823 ,132 
  BCE közgáz 2,0126 1,74054 ,940 
ÁJK jog PPK pszichol. 3,8667 1,51834 ,110 
  PPK tanárszakos 2,3193 1,57480 ,780 
  BME műszaki -1,4072 1,63942 ,993 
  BCE közgáz 4,3319 1,85537 ,188 
BME műszaki PPK pszichol. 5,2739(*) 1,44918 ,003 
  PPK tanárszakos 3,7265 1,50823 ,132 
  ÁJK jog 1,4072 1,63942 ,993 
  BCE közgáz 5,7391(*) 1,79921 ,017 
BCE közgáz PPK pszichol. -,4652 1,68963 1,000 
  PPK tanárszakos -2,0126 1,74054 ,940 
  ÁJK jog -4,3319 1,85537 ,188 
  BME műszaki -5,7391(*) 1,79921 ,017 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
Függő változó: ASI ellenséges szexizmus összértéke 10 tétel alapján  
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 28,2857 7,50428 21 
  PPK tanárszakos 29,1143 6,86325 35 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  ÁJK jog 33,3704 8,14837 27 
  BME műszaki 33,4156 6,91937 77 
  BCE közgáz 32,0667 8,35350 15 
  Total 31,8171 7,52396 175 
nő PPK pszichol. 26,5135 6,17306 111 
  PPK tanárszakos 26,8220 7,42441 118 
  ÁJK jog 27,5303 6,15747 66 
  BME műszaki 25,3846 6,57193 39 
  BCE közgáz 24,4815 6,23666 54 
  Total 26,3840 6,65770 388 
Total PPK pszichol. 26,7955 6,40460 132 
  PPK tanárszakos 27,3464 7,34159 153 
  ÁJK jog 29,2258 7,25638 93 
  BME műszaki 30,7155 7,77376 116 
  BCE közgáz 26,1304 7,39020 69 
  Total 28,0728 7,37458 563 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 2415,140 1 2415,140 51,611 ,000 
intezm_kat 470,752 4 117,688 2,515 ,041 
nem * intezm_kat 711,437 4 177,859 3,801 ,005 

Post Hoc Tests 
 (I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,5510 ,81427 ,999 
  ÁJK jog -2,4304 ,93645 ,097 
  BME műszaki -3,9201(*) ,91198 ,000 
  BCE közgáz ,6650 1,04989 ,999 
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,5510 ,81427 ,999 
  ÁJK jog -1,8794 ,95836 ,405 
  BME műszaki -3,3691(*) ,93447 ,004 
  BCE közgáz 1,2160 1,06949 ,946 
ÁJK jog PPK pszichol. 2,4304 ,93645 ,097 
  PPK tanárszakos 1,8794 ,95836 ,405 
  BME műszaki -1,4897 1,04266 ,809 
  BCE közgáz 3,0954 1,16521 ,084 
BME műszaki PPK pszichol. 3,9201(*) ,91198 ,000 
  PPK tanárszakos 3,3691(*) ,93447 ,004 
  ÁJK jog 1,4897 1,04266 ,809 
  BCE közgáz 4,5851(*) 1,14564 ,001 
BCE közgáz PPK pszichol. -,6650 1,04989 ,999 
  PPK tanárszakos -1,2160 1,06949 ,946 
  ÁJK jog -3,0954 1,16521 ,084 
  BME műszaki -4,5851(*) 1,14564 ,001 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

Függő változó: AMI ellenséges szexizmus összértéke 5 tétel alapján  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 15,6190 4,24825 21 
  PPK tanárszakos 13,9118 3,43218 34 
  ÁJK jog 14,5000 3,60555 28 
  BME műszaki 14,6500 3,34172 80 
  BCE közgáz 14,1333 4,10342 15 
  Total 14,5562 3,57324 178 
nő PPK pszichol. 16,0177 3,96859 113 
  PPK tanárszakos 15,3983 3,97888 118 
  ÁJK jog 16,0469 3,83149 64 
  BME műszaki 16,1053 3,30266 38 
  BCE közgáz 15,3019 3,07337 53 
  Total 15,7435 3,77263 386 
Total PPK pszichol. 15,9552 3,99975 134 
  PPK tanárszakos 15,0658 3,90223 152 
  ÁJK jog 15,5761 3,81217 92 
  BME műszaki 15,1186 3,38465 118 
  BCE közgáz 15,0441 3,32980 68 
  Total 15,3688 3,74860 564 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 135,806 1 135,806 9,829 ,002 
intezm_kat 72,624 4 18,156 1,314 ,263 
nem * intezm_kat 17,176 4 4,294 ,311 ,871 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos ,8894 ,46858 ,451 
  ÁJK jog ,3791 ,52664 ,998 
  BME műszaki ,8366 ,46527 ,529 
  BCE közgáz ,9111 ,53145 ,597 
PPK tanárszakos PPK pszichol. -,8894 ,46858 ,451 
  ÁJK jog -,5103 ,50808 ,976 
  BME műszaki -,0529 ,44414 1,000 
  BCE közgáz ,0217 ,51306 1,000 
ÁJK jog PPK pszichol. -,3791 ,52664 ,998 
  PPK tanárszakos ,5103 ,50808 ,976 
  BME műszaki ,4574 ,50502 ,989 
  BCE közgáz ,5320 ,56658 ,985 
BME műszaki PPK pszichol. -,8366 ,46527 ,529 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  PPK tanárszakos ,0529 ,44414 1,000 
  ÁJK jog -,4574 ,50502 ,989 
  BCE közgáz ,0745 ,51004 1,000 
BCE közgáz PPK pszichol. -,9111 ,53145 ,597 
  PPK tanárszakos -,0217 ,51306 1,000 
  ÁJK jog -,5320 ,56658 ,985 
  BME műszaki -,0745 ,51004 1,000 

 
Függő változó: Rosenberg-féle önértékelés skála, 10 tétel alapján  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 30,2381 3,96112 21 
  PPK tanárszakos 30,0556 5,08187 36 
  ÁJK jog 29,3214 4,08297 28 
  BME műszaki 31,3797 5,10732 79 
  BCE közgáz 30,6000 4,65679 15 
  Total 30,5922 4,80708 179 
nő PPK pszichol. 28,9741 4,77395 116 
  PPK tanárszakos 29,0496 4,79036 121 
  ÁJK jog 29,7424 4,68159 66 
  BME műszaki 28,7632 5,25272 38 
  BCE közgáz 29,7059 4,49130 51 
  Total 29,2015 4,76482 392 
Total PPK pszichol. 29,1679 4,66774 137 
  PPK tanárszakos 29,2803 4,86067 157 
  ÁJK jog 29,6170 4,49398 94 
  BME műszaki 30,5299 5,27776 117 
  BCE közgáz 29,9091 4,50889 66 
  Total 29,6375 4,81736 571 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 107,027 1 107,027 4,678 ,031 
intezm_kat 27,657 4 6,914 ,302 ,876 
nem * intezm_kat 105,241 4 26,310 1,150 ,332 

 
 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,1124 ,55634 1,000 
  ÁJK jog -,4491 ,61146 ,998 
  BME műszaki -1,3620 ,63017 ,273 
  BCE közgáz -,7412 ,68342 ,960 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

PPK tanárszakos PPK pszichol. ,1124 ,55634 1,000 
  ÁJK jog -,3368 ,60443 1,000 
  BME műszaki -1,2497 ,62334 ,373 
  BCE közgáz -,6288 ,67714 ,986 
ÁJK jog PPK pszichol. ,4491 ,61146 ,998 
  PPK tanárszakos ,3368 ,60443 1,000 
  BME műszaki -,9129 ,67300 ,852 
  BCE közgáz -,2921 ,72310 1,000 
BME műszaki PPK pszichol. 1,3620 ,63017 ,273 
  PPK tanárszakos 1,2497 ,62334 ,373 
  ÁJK jog ,9129 ,67300 ,852 
  BCE közgáz ,6208 ,73899 ,994 
BCE közgáz PPK pszichol. ,7412 ,68342 ,960 
  PPK tanárszakos ,6288 ,67714 ,986 
  ÁJK jog ,2921 ,72310 1,000 
  BME műszaki -,6208 ,73899 ,994 

 
Függő változó: férfiakkal kapcsolatos érzések  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 21,5714 5,07515 21 
  PPK tanárszakos 24,5429 5,31005 35 
  ÁJK jog 24,9643 4,93275 28 
  BME műszaki 22,9487 3,84065 78 
  BCE közgáz 22,5333 3,56304 15 
  Total 23,3842 4,55763 177 
nő PPK pszichol. 25,8571 4,72650 112 
  PPK tanárszakos 25,7355 4,86616 121 
  ÁJK jog 27,0303 4,94265 66 
  BME műszaki 26,8205 4,88215 39 
  BCE közgáz 27,5185 3,84973 54 
  Total 26,3418 4,74037 392 
Total PPK pszichol. 25,1805 5,01488 133 
  PPK tanárszakos 25,4679 4,97662 156 
  ÁJK jog 26,4149 5,00410 94 
  BME műszaki 24,2393 4,57815 117 
  BCE közgáz 26,4348 4,29596 69 
  Total 25,4218 4,87679 569 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 1004,142 1 1004,142 46,603 ,000 
intezm_kat 198,502 4 49,625 2,303 ,057 
nem * intezm_kat 201,065 4 50,266 2,333 ,055 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,2875 ,58979 1,000 
  ÁJK jog -1,2344 ,67490 ,505 
  BME műszaki ,9411 ,60682 ,724 
  BCE közgáz -1,2543 ,67569 ,485 
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,2875 ,58979 1,000 
  ÁJK jog -,9469 ,65204 ,793 
  BME műszaki 1,2286 ,58129 ,301 
  BCE közgáz -,9668 ,65286 ,774 
ÁJK jog PPK pszichol. 1,2344 ,67490 ,505 
  PPK tanárszakos ,9469 ,65204 ,793 
  BME műszaki 2,1756(*) ,66748 ,013 
  BCE közgáz -,0199 ,73066 1,000 
BME műszaki PPK pszichol. -,9411 ,60682 ,724 
  PPK tanárszakos -1,2286 ,58129 ,301 
  ÁJK jog -2,1756(*) ,66748 ,013 
  BCE közgáz -2,1955(*) ,66829 ,013 
BCE közgáz PPK pszichol. 1,2543 ,67569 ,485 
  PPK tanárszakos ,9668 ,65286 ,774 
  ÁJK jog ,0199 ,73066 1,000 
  BME műszaki 2,1955(*) ,66829 ,013 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
Függő változó: nőkkel kapcsolatos érzések  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 23,5714 6,49285 21 
  PPK tanárszakos 26,5714 5,35386 35 
  ÁJK jog 26,6429 4,21825 28 
  BME műszaki 25,2658 5,15331 79 
  BCE közgáz 22,2667 3,30512 15 
  Total 25,2865 5,22401 178 
nő PPK pszichol. 25,1518 5,01028 112 
  PPK tanárszakos 25,2417 5,01091 120 
  ÁJK jog 26,3077 5,53659 65 
  BME műszaki 25,0000 5,07315 39 
  BCE közgáz 27,1111 4,53775 54 
  Total 25,6282 5,07352 390 
Total PPK pszichol. 24,9023 5,27554 133 
  PPK tanárszakos 25,5419 5,10314 155 
  ÁJK jog 26,4086 5,15464 93 
  BME műszaki 25,1780 5,10678 118 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  BCE közgáz 26,0580 4,72753 69 
  Total 25,5211 5,11900 568 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 75,350 1 75,350 2,934 ,087 
intezm_kat 225,741 4 56,435 2,198 ,068 
nem * intezm_kat 359,444 4 89,861 3,500 ,008 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,6397 ,61422 ,970 
  ÁJK jog -1,5063 ,70353 ,286 
  BME műszaki -,2757 ,65595 1,000 
  BCE közgáz -1,1557 ,73018 ,700 
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,6397 ,61422 ,970 
  ÁJK jog -,8667 ,67358 ,888 
  BME műszaki ,3640 ,62372 1,000 
  BCE közgáz -,5160 ,70137 ,998 
ÁJK jog PPK pszichol. 1,5063 ,70353 ,286 
  PPK tanárszakos ,8667 ,67358 ,888 
  BME műszaki 1,2306 ,71184 ,585 
  BCE közgáz ,3506 ,78077 1,000 
BME műszaki PPK pszichol. ,2757 ,65595 1,000 
  PPK tanárszakos -,3640 ,62372 1,000 
  ÁJK jog -1,2306 ,71184 ,585 
  BCE közgáz -,8800 ,73818 ,928 
BCE közgáz PPK pszichol. 1,1557 ,73018 ,700 
  PPK tanárszakos ,5160 ,70137 ,998 
  ÁJK jog -,3506 ,78077 1,000 
  BME műszaki ,8800 ,73818 ,928 

 
Függő változó: DG_arány_self_femininitás-maszkulinitás_jelen (férfias:nőies értékek 
hányadosa)  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 2,6627 1,51623 21 
  PPK tanárszakos 2,8905 1,30355 35 
  ÁJK jog 3,2222 1,33253 27 
  BME műszaki 3,0741 1,41618 81 
  BCE közgáz 2,6385 1,39615 13 
  Total 2,9796 1,38983 177 
nő PPK pszichol. ,5325 ,35748 115 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  PPK tanárszakos ,5014 ,44960 121 
  ÁJK jog ,4111 ,31389 66 
  BME műszaki ,4645 ,27172 39 
  BCE közgáz ,5056 ,68079 54 
  Total ,4923 ,43123 395 
Total PPK pszichol. ,8614 1,02245 136 
  PPK tanárszakos 1,0374 1,23650 156 
  ÁJK jog 1,2272 1,48905 93 
  BME műszaki 2,2260 1,69655 120 
  BCE közgáz ,9194 1,20366 67 
  Total 1,2619 1,43109 572 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 522,854 1 522,854 723,122 ,000 
intezm_kat 2,958 4 ,739 1,023 ,395 
nem * intezm_kat 6,136 4 1,534 2,122 ,077 

Post Hoc Tests 
(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,1760 ,13224 ,867 
  ÁJK jog -,3658 ,17756 ,338 
  BME műszaki -1,3646(*) ,17797 ,000 
  BCE közgáz -,0580 ,17120 1,000 
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,1760 ,13224 ,867 
  ÁJK jog -,1898 ,18342 ,971 
  BME műszaki -1,1886(*) ,18381 ,000 
  BCE közgáz ,1180 ,17727 ,999 
ÁJK jog PPK pszichol. ,3658 ,17756 ,338 
  PPK tanárszakos ,1898 ,18342 ,971 
  BME műszaki -,9987(*) ,21869 ,000 
  BCE közgáz ,3078 ,21323 ,799 
BME műszaki PPK pszichol. 1,3646(*) ,17797 ,000 
  PPK tanárszakos 1,1886(*) ,18381 ,000 
  ÁJK jog ,9987(*) ,21869 ,000 
  BCE közgáz 1,3066(*) ,21356 ,000 
BCE közgáz PPK pszichol. ,0580 ,17120 1,000 
  PPK tanárszakos -,1180 ,17727 ,999 
  ÁJK jog -,3078 ,21323 ,799 
  BME műszaki -1,3066(*) ,21356 ,000 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

Függő változó: DG_arány_self_femininitás-maszkulinitás_jövő (férfias:nőies értékek 
hányadosa)  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 3,1468 1,69884 21 
  PPK tanárszakos 3,4657 1,32750 34 
  ÁJK jog 3,8704 1,31991 27 
  BME műszaki 3,6928 1,39666 81 
  BCE közgáz 3,2821 1,33053 13 
  Total 3,5807 1,40878 176 
nő PPK pszichol. ,4454 ,27946 115 
  PPK tanárszakos ,3926 ,26065 119 
  ÁJK jog ,3414 ,19459 64 
  BME műszaki ,3876 ,23997 39 
  BCE közgáz ,4645 ,68764 54 
  Total ,4092 ,34794 391 
Total PPK pszichol. ,8625 1,20559 136 
  PPK tanárszakos 1,0755 1,44166 153 
  ÁJK jog 1,3885 1,77690 91 
  BME műszaki 2,6186 1,93556 120 
  BCE közgáz 1,0112 1,40066 67 
  Total 1,3936 1,68935 567 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 849,225 1 849,225 1228,547 ,000 
intezm_kat 4,616 4 1,154 1,669 ,156 
nem * intezm_kat 8,200 4 2,050 2,966 ,019 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,2130 ,15579 ,847 
  ÁJK jog -,5260 ,21303 ,136 
  BME műszaki -1,7561(*) ,20471 ,000 
  BCE közgáz -,1487 ,19992 ,998 
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,2130 ,15579 ,847 
  ÁJK jog -,3130 ,21973 ,811 
  BME műszaki -1,5431(*) ,21167 ,000 
  BCE közgáz ,0643 ,20704 1,000 
ÁJK jog PPK pszichol. ,5260 ,21303 ,136 
  PPK tanárszakos ,3130 ,21973 ,811 
  BME műszaki -1,2301(*) ,25674 ,000 
  BCE közgáz ,3773 ,25294 ,766 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

BME műszaki PPK pszichol. 1,7561(*) ,20471 ,000 
  PPK tanárszakos 1,5431(*) ,21167 ,000 
  ÁJK jog 1,2301(*) ,25674 ,000 
  BCE közgáz 1,6074(*) ,24597 ,000 
BCE közgáz PPK pszichol. ,1487 ,19992 ,998 
  PPK tanárszakos -,0643 ,20704 1,000 
  ÁJK jog -,3773 ,25294 ,766 
  BME műszaki -1,6074(*) ,24597 ,000 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
Függő változó: Cameron-féle társas identitás skála fontosság alskála  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 9,4286 3,27981 21 
  PPK tanárszakos 8,3611 2,57630 36 
  ÁJK jog 8,9286 3,04203 28 
  BME műszaki 8,6667 2,80179 81 
  BCE közgáz 8,6000 2,97129 15 
  Total 8,7293 2,85359 181 
nő PPK pszichol. 10,5862 2,97546 116 
  PPK tanárszakos 9,8760 2,76155 121 
  ÁJK jog 9,5224 3,08642 67 
  BME műszaki 9,8947 2,36859 38 
  BCE közgáz 9,0000 2,28201 54 
  Total 9,9066 2,82554 396 
Total PPK pszichol. 10,4088 3,04030 137 
  PPK tanárszakos 9,5287 2,78632 157 
  ÁJK jog 9,3474 3,06930 95 
  BME műszaki 9,0588 2,72246 119 
  BCE közgáz 8,9130 2,42983 69 
  Total 9,5373 2,88418 577 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 89,799 1 89,799 11,329 ,001 
intezm_kat 51,456 4 12,864 1,623 ,167 
nem * intezm_kat 16,018 4 4,004 ,505 ,732 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos ,8801 ,34194 ,100 
  ÁJK jog 1,0614 ,40821 ,095 
  BME műszaki 1,3499(*) ,36021 ,002 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  BCE közgáz 1,4957(*) ,39120 ,002 
PPK tanárszakos PPK pszichol. -,8801 ,34194 ,100 
  ÁJK jog ,1813 ,38550 1,000 
  BME műszaki ,4698 ,33427 ,824 
  BCE közgáz ,6156 ,36745 ,628 
ÁJK jog PPK pszichol. -1,0614 ,40821 ,095 
  PPK tanárszakos -,1813 ,38550 1,000 
  BME műszaki ,2885 ,40181 ,998 
  BCE közgáz ,4343 ,42980 ,975 
BME műszaki PPK pszichol. -1,3499(*) ,36021 ,002 
  PPK tanárszakos -,4698 ,33427 ,824 
  ÁJK jog -,2885 ,40181 ,998 
  BCE közgáz ,1458 ,38451 1,000 
BCE közgáz PPK pszichol. -1,4957(*) ,39120 ,002 
  PPK tanárszakos -,6156 ,36745 ,628 
  ÁJK jog -,4343 ,42980 ,975 
  BME műszaki -,1458 ,38451 1,000 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
Függő változó: Cameron-féle társas identitás skála érzelmek alskála  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 14,0476 1,24403 21 
  PPK tanárszakos 14,0000 1,28338 35 
  ÁJK jog 13,9286 1,21499 28 
  BME műszaki 14,1000 1,19704 80 
  BCE közgáz 12,8667 2,50333 15 
  Total 13,9441 1,39711 179 
nő PPK pszichol. 13,2069 2,61938 116 
  PPK tanárszakos 13,3089 2,31223 123 
  ÁJK jog 13,4627 1,93319 67 
  BME műszaki 13,6410 1,64616 39 
  BCE közgáz 13,3704 1,70788 54 
  Total 13,3459 2,21477 399 
Total PPK pszichol. 13,3358 2,47421 137 
  PPK tanárszakos 13,4620 2,14338 158 
  ÁJK jog 13,6000 1,75887 95 
  BME műszaki 13,9496 1,37069 119 
  BCE közgáz 13,2609 1,89932 69 
  Total 13,5311 2,01551 578 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 14,289 1 14,289 3,570 ,059 
intezm_kat 18,566 4 4,641 1,160 ,328 
nem * intezm_kat 14,902 4 3,726 ,931 ,446 

 
 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,1263 ,27159 1,000 
  ÁJK jog -,2642 ,27794 ,984 
  BME műszaki -,6138 ,24591 ,125 
  BCE közgáz ,0749 ,31139 1,000 
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,1263 ,27159 1,000 
  ÁJK jog -,1380 ,24828 1,000 
  BME műszaki -,4876 ,21181 ,199 
  BCE közgáz ,2012 ,28523 ,998 
ÁJK jog PPK pszichol. ,2642 ,27794 ,984 
  PPK tanárszakos ,1380 ,24828 1,000 
  BME műszaki -,3496 ,21989 ,695 
  BCE közgáz ,3391 ,29128 ,937 
BME műszaki PPK pszichol. ,6138 ,24591 ,125 
  PPK tanárszakos ,4876 ,21181 ,199 
  ÁJK jog ,3496 ,21989 ,695 
  BCE közgáz ,6887 ,26090 ,090 
BCE közgáz PPK pszichol. -,0749 ,31139 1,000 
  PPK tanárszakos -,2012 ,28523 ,998 
  ÁJK jog -,3391 ,29128 ,937 
  BME műszaki -,6887 ,26090 ,090 

 
Függő változó: self férfiasság pontszám a jelenben (11 tulajdonság alapján)  
  
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 32,9524 5,44496 21 
  PPK tanárszakos 31,9167 5,64358 36 
  ÁJK jog 31,6429 5,31395 28 
  BME műszaki 35,1235 6,00704 81 
  BCE közgáz 36,2667 5,00666 15 
  Total 33,7901 5,87557 181 
nő PPK pszichol. 27,7217 6,53539 115 
  PPK tanárszakos 27,8017 6,50079 121 
  ÁJK jog 28,2000 7,15935 65 
  BME műszaki 30,1538 7,06935 39 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  BCE közgáz 29,5185 7,34010 54 
  Total 28,3122 6,81612 394 
Total PPK pszichol. 28,5294 6,63765 136 
  PPK tanárszakos 28,7452 6,53188 157 
  ÁJK jog 29,2366 6,81654 93 
  BME műszaki 33,5083 6,75874 120 
  BCE közgáz 30,9855 7,41718 69 
  Total 30,0365 7,00849 575 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 2252,419 1 2252,419 53,735 ,000 
intezm_kat 717,641 4 179,410 4,280 ,002 
nem * intezm_kat 96,581 4 24,145 ,576 ,680 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,2158 ,77182 1,000 
  ÁJK jog -,7071 ,90752 ,997 
  BME műszaki -4,9789(*) ,83942 ,000 
  BCE közgáz -2,4561 1,05890 ,197 
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,2158 ,77182 1,000 
  ÁJK jog -,4913 ,87828 1,000 
  BME műszaki -4,7631(*) ,80773 ,000 
  BCE közgáz -2,2403 1,03396 ,275 
ÁJK jog PPK pszichol. ,7071 ,90752 ,997 
  PPK tanárszakos ,4913 ,87828 1,000 
  BME műszaki -4,2718(*) ,93824 ,000 
  BCE közgáz -1,7489 1,13883 ,735 
BME műszaki PPK pszichol. 4,9789(*) ,83942 ,000 
  PPK tanárszakos 4,7631(*) ,80773 ,000 
  ÁJK jog 4,2718(*) ,93824 ,000 
  BCE közgáz 2,5228 1,08535 ,194 
BCE közgáz PPK pszichol. 2,4561 1,05890 ,197 
  PPK tanárszakos 2,2403 1,03396 ,275 
  ÁJK jog 1,7489 1,13883 ,735 
  BME műszaki -2,5228 1,08535 ,194 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
Függő változó: self nőiesség pontszám a jelenben (11 tulajdonság alapján)  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 35,8095 5,56434 21 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  PPK tanárszakos 34,2571 5,49515 35 
  ÁJK jog 32,5926 5,85241 27 
  BME műszaki 32,4691 5,10903 81 
  BCE közgáz 31,5385 4,35154 13 
  Total 33,1695 5,39513 177 
nő PPK pszichol. 39,5172 5,02772 116 
  PPK tanárszakos 39,6230 6,05666 122 
  ÁJK jog 39,2727 5,68546 66 
  BME műszaki 38,7692 4,73765 39 
  BCE közgáz 39,3704 4,73165 54 
  Total 39,4156 5,39136 397 
Total PPK pszichol. 38,9489 5,26548 137 
  PPK tanárszakos 38,4268 6,32881 157 
  ÁJK jog 37,3333 6,46619 93 
  BME műszaki 34,5167 5,78753 120 
  BCE közgáz 37,8507 5,58204 67 
  Total 37,4895 6,11259 574 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 3205,576 1 3205,576 110,658 ,000 
intezm_kat 263,461 4 65,865 2,274 ,060 
nem * intezm_kat 147,599 4 36,900 1,274 ,279 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos ,5222 ,67638 ,997 
  ÁJK jog 1,6156 ,80744 ,378 
  BME műszaki 4,4322(*) ,69390 ,000 
  BCE közgáz 1,0982 ,81697 ,858 
PPK tanárszakos PPK pszichol. -,5222 ,67638 ,997 
  ÁJK jog 1,0934 ,83947 ,881 
  BME műszaki 3,9101(*) ,73092 ,000 
  BCE közgáz ,5760 ,84864 ,999 
ÁJK jog PPK pszichol. -1,6156 ,80744 ,378 
  PPK tanárszakos -1,0934 ,83947 ,881 
  BME műszaki 2,8167(*) ,85365 ,012 
  BCE közgáz -,5174 ,95637 1,000 
BME műszaki PPK pszichol. -4,4322(*) ,69390 ,000 
  PPK tanárszakos -3,9101(*) ,73092 ,000 
  ÁJK jog -2,8167(*) ,85365 ,012 
  BCE közgáz -3,3341(*) ,86267 ,002 
BCE közgáz PPK pszichol. -1,0982 ,81697 ,858 
  PPK tanárszakos -,5760 ,84864 ,999 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  ÁJK jog ,5174 ,95637 1,000 
  BME műszaki 3,3341(*) ,86267 ,002 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
Függő változó: self férfiasság-nőiesség index a jelenben  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. ,9427 ,22149 21
  PPK tanárszakos ,9508 ,21938 35
  ÁJK jog 1,0032 ,28492 27
  BME műszaki 1,1128 ,27023 81
  BCE közgáz 1,1858 ,24040 13
  Total 1,0492 ,26617 177
nő PPK pszichol. ,7205 ,22513 115
  PPK tanárszakos ,7248 ,22355 121
  ÁJK jog ,7418 ,26602 65
  BME műszaki ,7924 ,22724 39
  BCE közgáz ,7654 ,22300 54
  Total ,7386 ,23179 394
Total PPK pszichol. ,7548 ,23783 136
  PPK tanárszakos ,7755 ,24124 156
  ÁJK jog ,8185 ,29544 92
  BME műszaki 1,0087 ,29716 120
  BCE közgáz ,8470 ,28016 67
  Total ,8349 ,28212 571

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 7,540 1 7,540 131,503 ,000
intezm_kat 1,279 4 ,320 5,576 ,000
nem * intezm_kat ,394 4 ,098 1,716 ,145

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag Difference 
(I-J) Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,0207 ,02809 ,998
  ÁJK jog -,0637 ,03694 ,589
  BME műszaki -,2539(*) ,03394 ,000
  BCE közgáz -,0922 ,03984 ,201
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,0207 ,02809 ,998
  ÁJK jog -,0430 ,03636 ,931
  BME műszaki -,2332(*) ,03330 ,000
  BCE közgáz -,0715 ,03930 ,516
ÁJK jog PPK pszichol. ,0637 ,03694 ,589
  PPK tanárszakos ,0430 ,03636 ,931
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  BME műszaki -,1902(*) ,04104 ,000
  BCE közgáz -,0284 ,04605 ,999
BME műszaki PPK pszichol. ,2539(*) ,03394 ,000
  PPK tanárszakos ,2332(*) ,03330 ,000
  ÁJK jog ,1902(*) ,04104 ,000
  BCE közgáz ,1617(*) ,04367 ,003
BCE közgáz PPK pszichol. ,0922 ,03984 ,201
  PPK tanárszakos ,0715 ,03930 ,516
  ÁJK jog ,0284 ,04605 ,999
  BME műszaki -,1617(*) ,04367 ,003

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
Függő változó: self férfiasság pontszám a jövőben (11 tulajdonság alapján)  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 35,2857 4,96128 21 
  PPK tanárszakos 36,8286 5,63855 35 
  ÁJK jog 37,2500 4,15999 28 
  BME műszaki 39,7160 5,64853 81 
  BCE közgáz 39,7333 5,25719 15 
  Total 38,2556 5,52811 180 
nő PPK pszichol. 31,4174 6,12585 115 
  PPK tanárszakos 31,0932 6,04257 118 
  ÁJK jog 31,8438 5,68825 64 
  BME műszaki 33,7692 6,06310 39 
  BCE közgáz 33,3148 6,48605 54 
  Total 31,8872 6,11859 390 
Total PPK pszichol. 32,0147 6,10766 136 
  PPK tanárszakos 32,4052 6,40768 153 
  ÁJK jog 33,4891 5,81301 92 
  BME műszaki 37,7833 6,40402 120 
  BCE közgáz 34,7101 6,75213 69 
  Total 33,8982 6,63220 570 

Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 2797,624 1 2797,624 81,619 ,000 
intezm_kat 754,218 4 188,554 5,501 ,000 
nem * intezm_kat 64,067 4 16,017 ,467 ,760 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,3905 ,73664 1,000 
  ÁJK jog -1,4744 ,80099 ,496 
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5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  BME műszaki -5,7686(*) ,78489 ,000 
  BCE közgáz -2,6954 ,96697 ,059 
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,3905 ,73664 1,000 
  ÁJK jog -1,0839 ,79728 ,850 
  BME műszaki -5,3781(*) ,78110 ,000 
  BCE közgáz -2,3049 ,96390 ,166 
ÁJK jog PPK pszichol. 1,4744 ,80099 ,496 
  PPK tanárszakos 1,0839 ,79728 ,850 
  BME műszaki -4,2942(*) ,84206 ,000 
  BCE közgáz -1,2210 1,01392 ,923 
BME műszaki PPK pszichol. 5,7686(*) ,78489 ,000 
  PPK tanárszakos 5,3781(*) ,78110 ,000 
  ÁJK jog 4,2942(*) ,84206 ,000 
  BCE közgáz 3,0732(*) 1,00125 ,025 
BCE közgáz PPK pszichol. 2,6954 ,96697 ,059 
  PPK tanárszakos 2,3049 ,96390 ,166 
  ÁJK jog 1,2210 1,01392 ,923 
  BME műszaki -3,0732(*) 1,00125 ,025 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
Függő változó: self nőiesség pontszám a jövőben (11 tulajdonság alapján)  
  
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 36,1905 4,57842 21 
  PPK tanárszakos 35,1765 4,87088 34 
  ÁJK jog 32,7778 5,26478 27 
  BME műszaki 33,6420 4,78620 81 
  BCE közgáz 33,6923 4,97300 13 
  Total 34,1136 4,92790 176 
nő PPK pszichol. 40,5431 4,41813 116 
  PPK tanárszakos 41,2417 4,85936 120 
  ÁJK jog 39,8615 4,87300 65 
  BME műszaki 40,3333 3,92920 39 
  BCE közgáz 40,3519 5,03256 54 
  Total 40,5964 4,67652 394 
Total PPK pszichol. 39,8759 4,69738 137 
  PPK tanárszakos 39,9026 5,46381 154 
  ÁJK jog 37,7826 5,92782 92 
  BME műszaki 35,8167 5,49864 120 
  BCE közgáz 39,0597 5,64581 67 
  Total 38,5947 5,61779 570 
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5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 3401,564 1 3401,564 151,713 ,000 
intezm_kat 248,386 4 62,097 2,770 ,027 
nem * intezm_kat 84,599 4 21,150 ,943 ,438 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,0267 ,59575 1,000 
  ÁJK jog 2,0933(*) ,73689 ,049 
  BME műszaki 4,0592(*) ,64267 ,000 
  BCE közgáz ,8162 ,79800 ,973 
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,0267 ,59575 1,000 
  ÁJK jog 2,1200 ,75881 ,056 
  BME műszaki 4,0859(*) ,66769 ,000 
  BCE közgáz ,8429 ,81829 ,971 
ÁJK jog PPK pszichol. -2,0933(*) ,73689 ,049 
  PPK tanárszakos -2,1200 ,75881 ,056 
  BME műszaki 1,9659 ,79618 ,134 
  BCE közgáz -1,2771 ,92612 ,839 
BME műszaki PPK pszichol. -4,0592(*) ,64267 ,000 
  PPK tanárszakos -4,0859(*) ,66769 ,000 
  ÁJK jog -1,9659 ,79618 ,134 
  BCE közgáz -3,2430(*) ,85306 ,002 
BCE közgáz PPK pszichol. -,8162 ,79800 ,973 
  PPK tanárszakos -,8429 ,81829 ,971 
  ÁJK jog 1,2771 ,92612 ,839 
  BME műszaki 3,2430(*) ,85306 ,002 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
Függő változó: self férfiasság-nőiesség index jövő 
  
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. ,9895 ,17865 21
  PPK tanárszakos 1,0684 ,23025 34
  ÁJK jog 1,1667 ,25687 27
  BME műszaki 1,2093 ,26643 81
  BCE közgáz 1,2228 ,18981 13
  Total 1,1503 ,25459 176
nő PPK pszichol. ,7895 ,20935 115
  PPK tanárszakos ,7693 ,19413 118
  ÁJK jog ,8123 ,19772 64
  BME műszaki ,8421 ,16072 39
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5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  BCE közgáz ,8404 ,20041 54
  Total ,7995 ,19812 390
Total PPK pszichol. ,8204 ,21679 136
  PPK tanárszakos ,8362 ,23754 152
  ÁJK jog ,9175 ,27002 91
  BME műszaki 1,0899 ,29291 120
  BCE közgáz ,9146 ,24904 67
  Total ,9086 ,27115 566

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 9,168 1 9,168 202,322 ,000
intezm_kat 1,247 4 ,312 6,882 ,000
nem * intezm_kat ,389 4 ,097 3,147 ,174

 
Post hoc tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,0158 ,02677 1,000
  ÁJK jog -,0970(*) ,03386 ,046
  BME műszaki -,2695(*) ,03257 ,000
  BCE közgáz -,0942 ,03565 ,089
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,0158 ,02677 1,000
  ÁJK jog -,0813 ,03424 ,171
  BME műszaki -,2537(*) ,03296 ,000
  BCE közgáz -,0784 ,03601 ,269
ÁJK jog PPK pszichol. ,0970(*) ,03386 ,046
  PPK tanárszakos ,0813 ,03424 ,171
  BME műszaki -,1725(*) ,03894 ,000
  BCE közgáz ,0028 ,04156 1,000
BME műszaki PPK pszichol. ,2695(*) ,03257 ,000
  PPK tanárszakos ,2537(*) ,03296 ,000
  ÁJK jog ,1725(*) ,03894 ,000
  BCE közgáz ,1753(*) ,04051 ,000
BCE közgáz PPK pszichol. ,0942 ,03565 ,089
  PPK tanárszakos ,0784 ,03601 ,269
  ÁJK jog -,0028 ,04156 1,000
  BME műszaki -,1753(*) ,04051 ,000

 
 
Függő változó: self változása a férfias tulajdonságokban  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 1,0307 ,19350 21 
  PPK tanárszakos ,9237 ,13427 35 
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5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  ÁJK jog ,8931 ,11675 28 
  BME műszaki ,9357 ,13471 81 
  BCE közgáz ,9747 ,11217 15 
  Total ,9411 ,14223 180 
nő PPK pszichol. ,9402 ,13243 115 
  PPK tanárszakos ,9423 ,12242 118 
  ÁJK jog ,9441 ,16385 63 
  BME műszaki ,9550 ,16642 39 
  BCE közgáz ,9568 ,19810 54 
  Total ,9452 ,14857 389 
Total PPK pszichol. ,9542 ,14641 136 
  PPK tanárszakos ,9380 ,12502 153 
  ÁJK jog ,9284 ,15212 91 
  BME műszaki ,9420 ,14535 120 
  BCE közgáz ,9607 ,18230 69 
  Total ,9439 ,14648 569 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem ,001 1 ,001 ,068 ,794 
intezm_kat ,205 4 ,051 2,411 ,048 
nem * intezm_kat ,219 4 ,055 2,565 ,037 

Post Hoc Tests 
(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos ,0161 ,01612 ,977 
  ÁJK jog ,0258 ,02030 ,897 
  BME műszaki ,0122 ,01827 ,999 
  BCE közgáz -,0066 ,02528 1,000 
PPK tanárszakos PPK pszichol. -,0161 ,01612 ,977 
  ÁJK jog ,0096 ,01888 1,000 
  BME műszaki -,0040 ,01668 1,000 
  BCE közgáz -,0227 ,02416 ,985 
ÁJK jog PPK pszichol. -,0258 ,02030 ,897 
  PPK tanárszakos -,0096 ,01888 1,000 
  BME műszaki -,0136 ,02074 ,999 
  BCE közgáz -,0323 ,02713 ,928 
BME műszaki PPK pszichol. -,0122 ,01827 ,999 
  PPK tanárszakos ,0040 ,01668 1,000 
  ÁJK jog ,0136 ,02074 ,999 
  BCE közgáz -,0187 ,02565 ,998 
BCE közgáz PPK pszichol. ,0066 ,02528 1,000 
  PPK tanárszakos ,0227 ,02416 ,985 
  ÁJK jog ,0323 ,02713 ,928 
  BME műszaki ,0187 ,02565 ,998 
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5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

Függő változó: domináns csoport (ffiak) általi fenyegetettség érzése  
 
Leíró statisztikák 

Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N a válaszoló neme 

férfi PPK pszichol. 31,5714 5,38118 21 
  PPK tanárszakos 32,6857 5,57711 35 
  ÁJK jog 30,3333 5,24771 27 
  BME műszaki 30,2179 6,24114 78 
  BCE közgáz 29,0000 6,07101 15 
  Total 30,7841 5,89712 176 
nő PPK pszichol. 35,1081 5,95338 111 
  PPK tanárszakos 33,9832 6,52373 119 
  ÁJK jog 34,0606 6,23854 66 
  BME műszaki 32,7568 5,40270 37 
  BCE közgáz 33,5000 5,96887 52 
  Total 34,1377 6,14870 385 
Total PPK pszichol. 34,5455 5,98900 132 
  PPK tanárszakos 33,6883 6,32716 154 
  ÁJK jog 32,9785 6,17847 93 
  BME műszaki 31,0348 6,07833 115 
  BCE közgáz 32,4925 6,23862 67 
  Total 33,0856 6,26240 561 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 896,261 1 896,261 24,464 ,000 
intezm_kat 305,091 4 76,273 2,082 ,082 
nem * intezm_kat 122,360 4 30,590 ,835 ,503 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos ,8571 ,72917 ,934 
  ÁJK jog 1,5670 ,82595 ,453 
  BME műszaki 3,5107(*) ,77006 ,000 
  BCE közgáz 2,0529 ,92338 ,243 
PPK tanárszakos PPK pszichol. -,8571 ,72917 ,934 
  ÁJK jog ,7098 ,81879 ,992 
  BME műszaki 2,6535(*) ,76238 ,006 
  BCE közgáz 1,1958 ,91698 ,879 
ÁJK jog PPK pszichol. -1,5670 ,82595 ,453 
  PPK tanárszakos -,7098 ,81879 ,992 
  BME műszaki 1,9437 ,85542 ,215 
  BCE közgáz ,4860 ,99567 1,000 
BME műszaki PPK pszichol. -3,5107(*) ,77006 ,000 
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5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  PPK tanárszakos -2,6535(*) ,76238 ,006 
  ÁJK jog -1,9437 ,85542 ,215 
  BCE közgáz -1,4578 ,94983 ,735 
BCE közgáz PPK pszichol. -2,0529 ,92338 ,243 
  PPK tanárszakos -1,1958 ,91698 ,879 
  ÁJK jog -,4860 ,99567 1,000 
  BME műszaki 1,4578 ,94983 ,735 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
Függő változó: domináns csoport (ffiak) általi fenyegetettség érzése reális fenyegetés 
alskála  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 15,1905 3,47303 21 
  PPK tanárszakos 15,8611 3,68125 36 
  ÁJK jog 14,7500 3,26173 28 
  BME műszaki 14,2436 3,67578 78 
  BCE közgáz 13,9333 3,67359 15 
  Total 14,7360 3,61306 178 
nő PPK pszichol. 17,2523 3,38840 111 
  PPK tanárszakos 17,0083 3,82714 120 
  ÁJK jog 17,0000 3,53339 67 
  BME műszaki 15,9474 3,34460 38 
  BCE közgáz 16,7547 3,49123 53 
  Total 16,9383 3,56404 389 
Total PPK pszichol. 16,9242 3,47207 132 
  PPK tanárszakos 16,7436 3,81317 156 
  ÁJK jog 16,3368 3,58961 95 
  BME műszaki 14,8017 3,64565 116 
  BCE közgáz 16,1324 3,69713 68 
  Total 16,2469 3,71974 567 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 371,884 1 371,884 29,135 ,000 
intezm_kat 117,673 4 29,418 2,305 ,057 
nem * intezm_kat 29,206 4 7,302 ,572 ,683 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos ,1807 ,42958 1,000 
  ÁJK jog ,5874 ,47641 ,912 
  BME műszaki 2,1225(*) ,45377 ,000 
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5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  BCE közgáz ,7919 ,54068 ,784 
PPK tanárszakos PPK pszichol. -,1807 ,42958 1,000 
  ÁJK jog ,4067 ,47837 ,993 
  BME műszaki 1,9419(*) ,45583 ,000 
  BCE közgáz ,6112 ,54242 ,949 
ÁJK jog PPK pszichol. -,5874 ,47641 ,912 
  PPK tanárszakos -,4067 ,47837 ,993 
  BME műszaki 1,5351(*) ,50021 ,024 
  BCE közgáz ,2045 ,58021 1,000 
BME műszaki PPK pszichol. -2,1225(*) ,45377 ,000 
  PPK tanárszakos -1,9419(*) ,45583 ,000 
  ÁJK jog -1,5351(*) ,50021 ,024 
  BCE közgáz -1,3306 ,56177 ,174 
BCE közgáz PPK pszichol. -,7919 ,54068 ,784 
  PPK tanárszakos -,6112 ,54242 ,949 
  ÁJK jog -,2045 ,58021 1,000 
  BME műszaki 1,3306 ,56177 ,174 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
Függő változó: domináns csoport (ffiak) általi fenyegetettség érzése szimbolikus fenyegetés 
alskála  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 8,5238 2,18218 21 
  PPK tanárszakos 9,4722 2,33588 36 
  ÁJK jog 8,8889 1,88788 27 
  BME műszaki 8,6420 2,51649 81 
  BCE közgáz 8,1333 2,72204 15 
  Total 8,7889 2,38240 180 
nő PPK pszichol. 10,2105 2,40381 114 
  PPK tanárszakos 9,8607 2,54972 122 
  ÁJK jog 10,2090 2,48351 67 
  BME műszaki 9,4359 2,45801 39 
  BCE közgáz 9,8077 2,15150 52 
  Total 9,9721 2,43840 394 
Total PPK pszichol. 9,9481 2,44131 135 
  PPK tanárszakos 9,7722 2,50070 158 
  ÁJK jog 9,8298 2,39461 94 
  BME műszaki 8,9000 2,51516 120 
  BCE közgáz 9,4328 2,37553 67 
  Total 9,6010 2,48051 574 
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5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 128,184 1 128,184 21,898 ,000 
intezm_kat 31,092 4 7,773 1,328 ,258 
nem * intezm_kat 27,005 4 6,751 1,153 ,331 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos ,1760 ,28936 1,000 
  ÁJK jog ,1184 ,32427 1,000 
  BME műszaki 1,0481(*) ,31123 ,009 
  BCE közgáz ,5153 ,35829 ,802 
PPK tanárszakos PPK pszichol. -,1760 ,28936 1,000 
  ÁJK jog -,0576 ,31714 1,000 
  BME műszaki ,8722(*) ,30380 ,043 
  BCE közgáz ,3393 ,35186 ,982 
ÁJK jog PPK pszichol. -,1184 ,32427 1,000 
  PPK tanárszakos ,0576 ,31714 1,000 
  BME műszaki ,9298 ,33722 ,061 
  BCE közgáz ,3970 ,38109 ,969 
BME műszaki PPK pszichol. -1,0481(*) ,31123 ,009 
  PPK tanárszakos -,8722(*) ,30380 ,043 
  ÁJK jog -,9298 ,33722 ,061 
  BCE közgáz -,5328 ,37006 ,801 
BCE közgáz PPK pszichol. -,5153 ,35829 ,802 
  PPK tanárszakos -,3393 ,35186 ,982 
  ÁJK jog -,3970 ,38109 ,969 
  BME műszaki ,5328 ,37006 ,801 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
 
Függő változó: negatív sztereotípia index férfiakra  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 162,7500 58,86012 20 
  PPK tanárszakos 168,4706 54,22749 34 
  ÁJK jog 177,3704 54,68944 27 
  BME műszaki 151,2051 51,50321 78 
  BCE közgáz 152,5333 49,71902 15 
  Total 160,0805 53,60382 174 
nő PPK pszichol. 188,3519 44,57993 108 
  PPK tanárszakos 176,4870 49,12058 115 
  ÁJK jog 186,8070 47,50994 57 
  BME műszaki 183,7368 50,04251 38 
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5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

  BCE közgáz 184,9074 55,67231 54 
  Total 183,4758 48,70204 372 
Total PPK pszichol. 184,3516 47,74730 128 
  PPK tanárszakos 174,6577 50,25540 149 
  ÁJK jog 183,7738 49,79460 84 
  BME műszaki 161,8621 53,07483 116 
  BCE közgáz 177,8696 55,72778 69 
  Total 176,0201 51,43716 546 

 
 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 42188,955 1 42188,955 16,744 ,000 
intezm_kat 10505,184 4 2626,296 1,042 ,385 
nem * intezm_kat 12125,255 4 3031,314 1,203 ,308 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos 9,6938 5,89588 ,652 
  ÁJK jog ,5778 6,87960 1,000 
  BME műszaki 22,4895(*) 6,48806 ,006 
  BCE közgáz 6,4820 7,92587 ,995 
PPK tanárszakos PPK pszichol. -9,6938 5,89588 ,652 
  ÁJK jog -9,1161 6,81676 ,862 
  BME műszaki 12,7956 6,42139 ,382 
  BCE közgáz -3,2118 7,87139 1,000 
ÁJK jog PPK pszichol. -,5778 6,87960 1,000 
  PPK tanárszakos 9,1161 6,81676 ,862 
  BME műszaki 21,9117(*) 7,33497 ,031 
  BCE közgáz 5,9042 8,63287 ,999 
BME műszaki PPK pszichol. -22,4895(*) 6,48806 ,006 
  PPK tanárszakos -12,7956 6,42139 ,382 
  ÁJK jog -21,9117(*) 7,33497 ,031 
  BCE közgáz -16,0075 8,32421 ,435 
BCE közgáz PPK pszichol. -6,4820 7,92587 ,995 
  PPK tanárszakos 3,2118 7,87139 1,000 
  ÁJK jog -5,9042 8,63287 ,999 
  BME műszaki 16,0075 8,32421 ,435 

*    Az átlagok közötti különbségek 0,05-os szinten szignifikánsak. 
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5.MELLÉKLET: 

A nem és az iskolatípus hatásai a vizsgálati skálákra (Kétszempontos ANOVA) 
 

Függő változó: sztereotípia index férfiakra (férfias tulajdonságokra) a jelenben  
 
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 2,2984 1,16071 20 
  PPK tanárszakos 2,5645 2,39137 32 
  ÁJK jog 2,3813 1,11611 27 
  BME műszaki 2,0471 ,95479 76 
  BCE közgáz 1,7505 ,48448 15 
  Total 2,2010 1,36971 170 
nő PPK pszichol. 1,8188 ,75125 107 
  PPK tanárszakos 1,6266 ,44534 113 
  ÁJK jog 1,9073 ,75016 57 
  BME műszaki 1,7231 ,54477 38 
  BCE közgáz 1,8639 ,86694 53 
  Total 1,7701 ,67622 368 
Total PPK pszichol. 1,8944 ,84185 127 
  PPK tanárszakos 1,8336 1,24004 145 
  ÁJK jog 2,0597 ,90526 84 
  BME műszaki 1,9391 ,85192 114 
  BCE közgáz 1,8389 ,79663 68 
  Total 1,9062 ,97116 538 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 15,837 1 15,837 17,771 ,000 
intezm_kat 5,715 4 1,429 1,603 ,172 
nem * intezm_kat 9,961 4 2,490 2,794 ,026 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos ,0608 ,12722 1,000 
  ÁJK jog -,1653 ,12384 ,864 
  BME műszaki -,0447 ,10930 1,000 
  BCE közgáz ,0555 ,12212 1,000 
PPK tanárszakos PPK pszichol. -,0608 ,12722 1,000 
  ÁJK jog -,2261 ,14269 ,699 
  BME műszaki -,1055 ,13027 ,995 
  BCE közgáz -,0053 ,14120 1,000 
ÁJK jog PPK pszichol. ,1653 ,12384 ,864 
  PPK tanárszakos ,2261 ,14269 ,699 
  BME műszaki ,1206 ,12697 ,984 
  BCE közgáz ,2208 ,13816 ,688 
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BME műszaki PPK pszichol. ,0447 ,10930 1,000 
  PPK tanárszakos ,1055 ,13027 ,995 
  ÁJK jog -,1206 ,12697 ,984 
  BCE közgáz ,1002 ,12530 ,996 
BCE közgáz PPK pszichol. -,0555 ,12212 1,000 
  PPK tanárszakos ,0053 ,14120 1,000 
  ÁJK jog -,2208 ,13816 ,688 
  BME műszaki -,1002 ,12530 ,996 

 
Függő változó: sztereotípia index férfiakra (férfias tulajdonságokra) a jövőben  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 1,5862 ,40486 19 
  PPK tanárszakos 2,1748 2,09793 32 
  ÁJK jog 1,8762 1,06919 27 
  BME műszaki 1,6757 ,88270 75 
  BCE közgáz 1,4855 ,41801 13 
  Total 1,7794 1,19789 166 
nő PPK pszichol. 1,4559 ,51920 105 
  PPK tanárszakos 1,3345 ,32913 111 
  ÁJK jog 1,4949 ,58525 55 
  BME műszaki 1,4583 ,46916 36 
  BCE közgáz 1,4874 ,38013 52 
  Total 1,4292 ,45781 359 
Total PPK pszichol. 1,4759 ,50412 124 
  PPK tanárszakos 1,5226 1,08087 143 
  ÁJK jog 1,6204 ,79234 82 
  BME műszaki 1,6052 ,77758 111 
  BCE közgáz 1,4870 ,38459 65 
  Total 1,5399 ,78842 525 

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 8,330 1 8,330 14,187 ,000 
intezm_kat 3,756 4 ,939 1,599 ,173 
nem * intezm_kat 8,425 4 2,106 3,587 ,007 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,0467 ,10109 1,000 
  ÁJK jog -,1445 ,09852 ,783 
  BME műszaki -,1293 ,08658 ,765 
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  BCE közgáz -,0111 ,06576 1,000 
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,0467 ,10109 1,000 
  ÁJK jog -,0978 ,12580 ,997 
  BME műszaki -,0826 ,11669 ,998 
  BCE közgáz ,0356 ,10220 1,000 
ÁJK jog PPK pszichol. ,1445 ,09852 ,783 
  PPK tanárszakos ,0978 ,12580 ,997 
  BME műszaki ,0153 ,11447 1,000 
  BCE közgáz ,1334 ,09966 ,861 
BME műszaki PPK pszichol. ,1293 ,08658 ,765 
  PPK tanárszakos ,0826 ,11669 ,998 
  ÁJK jog -,0153 ,11447 1,000 
  BCE közgáz ,1182 ,08788 ,858 
BCE közgáz PPK pszichol. ,0111 ,06576 1,000 
  PPK tanárszakos -,0356 ,10220 1,000 
  ÁJK jog -,1334 ,09966 ,861 
  BME műszaki -,1182 ,08788 ,858 

 
Függő változó: sztereotípia változás nőkre a férfias tulajdonságokban  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. ,8127 ,13989 19 
  PPK tanárszakos ,9672 ,37193 32 
  ÁJK jog ,8832 ,26903 27 
  BME műszaki ,8779 ,18669 75 
  BCE közgáz ,8473 ,14440 13 
  Total ,8861 ,24233 166 
nő PPK pszichol. ,8787 ,16354 105 
  PPK tanárszakos ,8747 ,14266 111 
  ÁJK jog ,8333 ,10405 55 
  BME műszaki ,9063 ,24515 36 
  BCE közgáz ,9157 ,27299 52 
  Total ,8786 ,18095 359 
Total PPK pszichol. ,8686 ,16139 124 
  PPK tanárszakos ,8954 ,21786 143 
  ÁJK jog ,8497 ,17609 82 
  BME műszaki ,8871 ,20676 111 
  BCE közgáz ,9020 ,25309 65 
  Total ,8810 ,20217 525 
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Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem ,001 1 ,001 ,034 ,854 
intezm_kat ,285 4 ,071 1,756 ,136 
nem * intezm_kat ,390 4 ,098 2,407 ,049 

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-

J) 
Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos -,0268 ,02328 ,943 
  ÁJK jog ,0189 ,02425 ,997 
  BME műszaki -,0185 ,02440 ,997 
  BCE közgáz -,0334 ,03458 ,981 
PPK tanárszakos PPK pszichol. ,0268 ,02328 ,943 
  ÁJK jog ,0456 ,02665 ,598 
  BME műszaki ,0082 ,02678 1,000 
  BCE közgáz -,0066 ,03630 1,000 
ÁJK jog PPK pszichol. -,0189 ,02425 ,997 
  PPK tanárszakos -,0456 ,02665 ,598 
  BME műszaki -,0374 ,02763 ,853 
  BCE közgáz -,0523 ,03693 ,816 
BME műszaki PPK pszichol. ,0185 ,02440 ,997 
  PPK tanárszakos -,0082 ,02678 1,000 
  ÁJK jog ,0374 ,02763 ,853 
  BCE közgáz -,0149 ,03702 1,000 
BCE közgáz PPK pszichol. ,0334 ,03458 ,981 
  PPK tanárszakos ,0066 ,03630 1,000 
  ÁJK jog ,0523 ,03693 ,816 
  BME műszaki ,0149 ,03702 1,000 

 
Függő változó: nemi szerep orientáció tétel (1-7)  
 
Leíró statisztikák 

a válaszoló neme 
Jelenlegi intézmény 
kategorizált Átlag Szórás N 

férfi PPK pszichol. 4,50 1,606 20
  PPK tanárszakos 5,22 1,709 36
  ÁJK jog 4,44 1,847 27
  BME műszaki 4,73 1,549 81
  BCE közgáz 4,43 2,065 14
  Total 4,74 1,682 178
nő PPK pszichol. 5,63 1,188 115
  PPK tanárszakos 5,43 1,264 118
  ÁJK jog 5,69 1,271 64
  BME műszaki 5,58 1,081 38
  BCE közgáz 5,67 1,297 49
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  Total 5,58 1,228 384
Total PPK pszichol. 5,46 1,314 135
  PPK tanárszakos 5,38 1,378 154
  ÁJK jog 5,32 1,563 91
  BME műszaki 5,00 1,467 119
  BCE közgáz 5,40 1,571 63
  Total 5,31 1,441 562

 
Tesztek 

Változók 
Type III Sum of 

Squares  df Átlag2   F Sig. 
nem 78,572 1 78,572 40,878 ,000
intezm_kat 4,917 4 1,229 ,640 ,634
nem * intezm_kat 17,216 4 4,304 2,239 ,064

 
Post Hoc Tests 

(I) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

(J) Jelenlegi intézmény 
kategorizált 

Átlag 
Difference (I-J) Std. Error Sig. 

PPK pszichol. PPK tanárszakos ,08 ,159 1,000
  ÁJK jog ,14 ,199 ,998
  BME műszaki ,46 ,176 ,091
  BCE közgáz ,06 ,228 1,000
PPK tanárszakos PPK pszichol. -,08 ,159 1,000
  ÁJK jog ,06 ,198 1,000
  BME műszaki ,38 ,174 ,253
  BCE közgáz -,01 ,227 1,000
ÁJK jog PPK pszichol. -,14 ,199 ,998
  PPK tanárszakos -,06 ,198 1,000
  BME műszaki ,32 ,212 ,758
  BCE közgáz -,08 ,257 1,000
BME műszaki PPK pszichol. -,46 ,176 ,091
  PPK tanárszakos -,38 ,174 ,253
  ÁJK jog -,32 ,212 ,758
  BCE közgáz -,40 ,239 ,642
BCE közgáz PPK pszichol. -,06 ,228 1,000
  PPK tanárszakos ,01 ,227 1,000
  ÁJK jog ,08 ,257 1,000
  BME műszaki ,40 ,239 ,642
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6. MELLÉKLET: 
 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben a 
nemi sztereotípiák feltételezett változásai alapján képzett típusok 
között 
(közepes hatásméretek dőlt betűvel, erős hatásméretek vastag betűvel kiemelve – 
Cohen d értékek alapján)  
 
Férfi nemi sztereotípia férfias tulajdonságcsoportban a csökkenést/stagnálást/növekedést 
feltételezők: 
 

skála/index tipusok átlag szórás 

szign.eltérés  
(F és p 
értékek) 

csökkenés 31,0 7,0 
stagnálás 31,3 7,4 
növekedés 29,7 7,2 

SELF férfiasság skála jelen 
  
  
  

Össz. 30,4 

  
2,9 

7,2 

p<0,05 

csökkenés 0,87 0,29 
stagnálás 0,85 0,25 
növekedés 0,81 0,28 

F_N index jelen 
  
  
  

Össz. 0,84 

 
3,3 

0,28 

p<0,03 

csökkenés 24,6 4,7 
stagnálás 26,1 4,9 
növekedés 25,5 4,9 

férfiakkal kapcsolatos 
érzések 
  
  
  Össz. 25,2 

 
3,5 

4,8 

p<0,02 

csökkenés 24,7 5,3 
stagnálás 25,0 5,2 
növekedés 25,9 4,9 

nőkkel kapcsolatos érzések  
  
  

Össz. 25,3 

 
3,9 

5,1 

p<0,02 

csökkenés 183,2 47,7 
stagnálás 171,9 57,0 
növekedés 171,7 52,2 

negatív sztereotípia index 
férfiakra  
  
  

Össz. 176,5 

 
3,8 

51,1 

p<0,02 

csökkenés 0,75 0,26 
stagnálás 0,69 0,17 
növekedés 0,68 0,21 

Női nemi sztereotípia index 
(nőies tulajdonságokra) a 
jövőben 
  

Össz. 0,71 

 
5,4 

0,23 

p<0,001 

csökkenés 1,11 0,23 
stagnálás 1,01 0,04 
növekedés 1,08 0,15 

Női nemi sztereotípia 
változás a  nőies 
tulajdonságokban  

Össz. 1,09 

 
7,1 

p<0,001 

0,19 
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Férfi nemi sztereotípia nőies tulajdonságcsoportban a csökkenést/stagnálást/növekedést feltételezők: 
 

skála/index típusok átlag szórás 

szign.eltérés  
(F és p 
értékek) 

csökkenés 49,8 8,1 
stagnálás 47,2 9,3 
növekedés 48,0 8,7 

AMI szexizmus skála  
  
  

Össz. 48,5 

3,7 

8,6 
p<0,02 

csökkenés 15,9 3,6 
stagnálás 14,6 4,0 
növekedés 15,1 3,8 

AMI ellenséges szexizmus 
alskála 
  
  
  Össz. 15,3 

3,9 

3,8 
p<0,02 

csökkenés 33,8 6,1 
stagnálás 31,7 6,9 
növekedés 33,3 6,4 

domináns csoport (ffiak) általi 
fenyegetettség érzése 
  
  
  Össz. 33,3 

3,02 

6,4 
p<0,05 

csökkenés 10,1 2,4 
stagnálás 9,2 2,9 
növekedés 9,5 2,4 

domináns csoport (ffiak) általi 
fenyegetettség érzése 
szimbolikus fenyegetés 
alskála 
  Össz. 9,7 

5,5 

2,5 
p<0,001 

csökkenés 0,66 0,20 
stagnálás 0,69 0,16 
növekedés 0,76 0,25 

Női nemi sztereotípia index 
(nőies tulajdonságokra) a 
jövőben   
  

Össz. 0,71 

14,9 

0,23 
p<0,001 

csökkenés 1,13 0,20 
stagnálás 1,01 0,07 
növekedés 1,07 0,18 

Női nemi sztereotípia 
változás a  nőies 
tulajdonságokban 

Össz. 1,09 

11,7 
p<0,001 

0,18 
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Női nemi sztereotípia férfias tulajdonságcsoportban a csökkenést/stagnálást/növekedést feltételezők: 
 

skála/index Típusok 
átlag szórás 

szign.eltérés  
(F és p 
értékek) 

csökkenés 1,86 1,85 
stagnálás 1,31 1,57 
növekedés 1,32 1,47 

SELF F_N mutató jelen 
  
  
  

Össz. 1,38 1,52 

 
3,4 

p<0,03 

csökkenés 32,1 7,2 
stagnálás 31,7 7,1 
növekedés 30,0 7,1 

SELF  férfiasság skála a 
jelenben  
  
  

Össz. 30,3 7,2 

 
2,9 

p<0,05 

csökkenés 0,92 6,0 
stagnálás 0,86 4,6 
növekedés 0,83 6,1 

SELF F_N index a jelenben 
  
  
  

Össz. 0,84 

 
2,9 

6,1 

p<0,05 

csökkenés 2,07 1,41 
stagnálás 2,06 1,59 
növekedés 1,42 0,48 

Férfi nemi sztereotípia index 
(férfias tulajdonságokra) a 
jövőben  
  

Össz. 1,52 

 
31,8 

0,75 

p<0,001 

csökkenés 1,19 0,55 
stagnálás 0,99 0,01 
növekedés 1,00 0,12 

Férfi nemi sztereotípia 
változás a férfias 
tulajdonságokban  
  

Össz. 1,02 

 
23,2 

p<0,001 

0,21 
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Női nemi sztereotípia nőies tulajdonságcsoportban a csökkenést/stagnálást/növekedést feltételezők: 
 

skála/index típusok átlag szórás 

szign.eltérés  
(F és p 
értékek) 

csökkenés 15,5 3,8 
stagnálás 14,1 3,7 
növekedés 15,4 3,6 

AMI ellenséges szexizmus 
alskála 
  
  
  Össz. 15,4 

 
4,1 

3,8 

p<0,01 

csökkenés 38,2 5,72 
stagnálás 38,3 5,29 
növekedés 39,8 5,21 

SELF nőiesség skála jövő 
  
  
  

Össz. 38,5 

 
3,5 

5,62 

p<0,03 

csökkenés 1,03 0,13 
stagnálás 1,00 0,08 
növekedés 0,98 0,09 

SELF változása a nőies 
tulajdonságokban 
  
  
  Össz. 1,02 

 
7,2 

,12 

p<0,001 

csökkenés 33,7 6,37 
stagnálás 30,9 6,77 
növekedés 33,7 6,36 

domináns csoport (ffiak) általi 
fenyegetettség érzése 
  
  
  Össz. 33,3 

 
5,9 

6,47 

p<0,001 

csökkenés 16,5 3,76 
stagnálás 15,1 3,91 
növekedés 16,7 3,76 

domináns csoport (ffiak) általi 
fenyegetettség érzése reális 
fenyegetés alskála 
  
  Össz. 16,4 

 
5,1 

3,81 

p<0,001 

csökkenés 9,8 2,50 
stagnálás 8,9 2,78 
növekedés 9,9 2,53 

domináns csoport (ffiak) általi 
fenyegetettség érzése 
szimbolikus fenyegetés 
alskála 
  Össz. 9,7 

 
4,1 

2,55 

p<0,01 

csökkenés 174,4 47,7 
stagnálás 188,4 47,2 
növekedés 198,6 42,7 

negatív sztereotípia index 
nőkre 
  
  

Össz. 180,2 

 
12,7 

47,7 

p<0,001 

csökkenés 1,46 0,67 
stagnálás 1,74 0,83 
növekedés 1,60 0,93 

Férfi nemi sztereotípia index 
(férfias tulajdonságokra) a 
jövőben 
  
  Össz. 1,52 

 
5,1 

0,75 

p<0,001 

csökkenés 1,02 0,28 
stagnálás 1,01 0,14 
növekedés 0,95 0,18 

Férfi nemi sztereotípia 
változás a nőies 
tulajdonságokban 
  
  Össz. 1,01 

 
3,1 

p<0,04 

0,25 
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Kombinált típusok: 
 

Férfi nemi sztereotípia két tulajdonságcsoport változásának feltételezése alapján 
képzett típusok:  
 
1. férfias tulajdonságokban csökkenés + nőies tulajdonságokban csökkenés 
2.férfias tulajdonságokban csökkenés + nőies tulajdonságokban növekedés 
3. férfias tulajdonságokban növekedés + nőies tulajdonságokban csökkenés 
4. férfias tulajdonságokban növekedés + nőies tulajdonságokban növekedés 
 

skála/index típusok átlag szórás 
szign.eltérés  

(F és p értékek) 
1 15,6 3,9 
2 15,5 3,9 
3 16,0 3,5 
4 14,7 3,7 

 
AMI ellenséges szexizmus alskála 
  
  
  

össz. 15,4 

 
 

2,6 

3,8 

p< 0,04 

1 0,91 0,32 
2 0,86 0,28 
3 0,83 0,28 
4 0,80 0,26 

 
SELF férfiasság-nőiesség index 
jelenben 
  
  
  össz. 0,84 

 
 

2,6 

0,28 

p< 0,04 

1 24,4 5,1 
2 24,8 5,5 
3 26,3 4,7 
4 25,7 4,8 

 
nőkkel kapcsolatos érzések 
  
  
  

össz. 25,4 

 
 

3,2 

5,1 

p< 0,02 

1 178,9 50,6 
2 185,5 46,7 
3 171,5 52,4 
4 172,1 52,7 

 
negatív sztereotípia index férfiakra 
  
  
  

össz. 177,3 

 
 
 

2,5 

50,6 
p< 0,05 

1 2,05 0,95 
2 2,07 0,94 
3 1,77 1,16 
4 1,69 0,52 

 
férfi nemi sztereotípia index 
(férfias tulajdonságokra) a 
jelenben 
  

Össz. 1,89 

 
 
 

5,5 

0,94 
p< 0,00 

1 0,69 0,27 
2 0,78 0,26 
3 0,64 0,16 
4 0,74 0,25 

 
női nemi sztereotípia index nőkre 
(nőies tulajdonságokra) a jövőben 

össz. 0,72 

 
 

9,6 

0,24 

p< 0,00 
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6.MELLÉKLET: 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben a nemi  
sztereotípiák feltételezett változásai alapján képzett  típusok közöt 

 

 

skála/index típusok átlag szórás 
szign.eltérés  

(F és p értékek) 
1 0,93 0,26 
2 0,89 0,26 
3 0,84 0,18 
4 0,84 0,16 

 
női nemi sztereotípia változás index a 
férfias tulajdonságokban 
  
  
  össz. 0,87 

 
 
 

3,1 

0,22 

p< 0,02 

1 1,14 0,27 
2 1,10 0,22 
3 1,12 0,16 
4 1,04 0,13 

 
női nemi sztereotípia változás index a  
nőies tulajdonságokban 
  
  

Össz. 1,10 

 
 
 

5,5 
p< 0,00 

0,20 
 

Női nemi sztereotípia két tulajdonságcsoport változásának feltételezése alapján képzett típusok:  
1. Férfias tulajdonságokban növekedés  + nőies tulajdonságokban csökkenés 
2. Férfias tulajdonságokban növekedés + nőies tulajdonságokban növekedés 
 

skála/index Típusok átlag Szórás 
szign.eltérés  

(t és p értékek) 
1 38,3 5,6 
2 39,8 5,3 

  
SELF nőiesség skála jövő 

  

 
-2,1 

 
p< 0,03 

1 0,96 0,18 
2 0,92 0,12 

 
SELF változás index a férfias 
tulajdonságokban 
    

 
2,4 

 
p< 0,01 

1 1,0 0,12 
2 0,98 0,09 

 
 
SELF változás index a nőies 
tulajdonságokban 
  

  

 
3,4 

 

p< 0,00 

1 173,6 48,1 
2 202,9 43,9 

 
  
negatív sztereotípia index nőkre 

  

 
-5,0 

 
p< 0,00 

1 0,62 0,15 
2 0,66 0,17 

 
női nemi sztereotípia index (nőies 
tulajdonságokra) a jelenben 
    

 
-1,9 

 
p< 0,05 

1 0,72 0,24 
2 0,66 0,13 

 
női nemi sztereotípia index (nőies 
tulajdonságokra) a jövőben 
    

 
2,8 

 
p< 0.00 

1 1,06 0,13 
2 0,98 0,06 

 
férfi nemi sztereotípia változás index a 
férfias tulajdonságokban 
    

 
3,1 

 
p< 0,00 

1 1,01 0,27 
2 0,95 0,16 

férfi nemi sztereotípia változás index a 
nőies tulajdonságokban  

  

 
2,8 

 
p< 0,00 
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6.MELLÉKLET: 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben a nemi  
sztereotípiák feltételezett változásai alapján képzett  típusok közöt 

 

Férfias tulajdonságcsoport  két nembeli változásának feltételezése alapján képzett típusok:  
1. férfiaknál növekedés  + nőknél csökkenés 
2. férfiaknál növekedés  + nőknél növekedés 

 

skála/index Típusok Átlag szórás 

szign.eltérés  
(t és p 

értékek) 
1 30,8 7,2 SELF férfiasság skála jelen 

  2 29,4 
2,02 

7,1 p< 0,04 
1 0,86 0,29 SELF férfiasság-nőiesség index 

jelenben  2 0,80 
2,2 

0,27 p< 0,02 
1 0,97 0,18 SELF változás index a férfias 

tulajdonságokban  2 0,94 
2,0 

0,16 p< 0,04 
1 24,6 4,7 férfiakkal kapcsolatos érzések  
2 25,5 

-1,9 
4,8 p< 0,05 

1 24,6 5,3 nőkkel kapcsolatos érzések 
  2 25,8 

-2,4 
4,9 p< 0,01 

1 184,2 46,4 negatív sztereotípia index férfiakra 
  2 171,2 

2,9 
51,3 p<  0,00 

1 2,07 0,92 férfi nemi sztereotípia index (férfias 
tulajdonságokra) a jelenben  2 1,74 

4,4 
0,61 p<  0,00 

1 0,61 0,14 női nemi sztereotípia index (nőies 
tulajdonságokra) a jelenben  2 0,64 

-1,9 
0,16 p< 0,04 

1 0,74 0,24 női nemi sztereotípia index (nőies 
tulajdonságokra) a jövőben  2 0,68 

2,9 
0,20 p< 0,00 

1 0,94 0,17 Férfi nemi sztereotípia változás 
index a nőies tulajdonságokban  2 1,06 

-5,7 
p< 0,00 0,30 

 
Nőies tulajdonságcsoport két nembeli  változásának feltételezése alapján képzett típusok:  

1. Férfiaknál csökkenés  +  nőknél csökkenés 
2. Férfiaknál növekedés  +  nőknél csökkenés 

 

skála/index Típusok átlag szórás 

szign.eltérés  
(t és p 

értékek) 
1 49,6 8,2 AMI összértéke   

  2 47,7 
2,2 

8,6 p< 0,02 
1 33,8 5,9 AMI jóindulatú szexizmus 

  2 32,5 
2,06 

6,4 p< 0,04 
1 0,65 0,19 női nemi sztereotípia index (nőies 

tulajdonságokra) a jelenben  2 0,61 
2,4 

0,14 p< 0,01 
1 0,66 0,20 női nemi sztereotípia index (nőies 

tulajdonságokra) a jövőben  2 0,79 
-4,9 

0,28 p< 0,00 
1 1,00 0,25 
2 1,05 0,15 

férfi nemi sztereotípia változás index 
a férfias tulajdonságokban 

2 0,87 

-2,8 
p< 0,00 

0,09 
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7.MELLÉKLET: 

A férfiak és nők változásának dgA-a tulajdonságonként 
 

7. MELLÉKLET: A férfiak és nők változásának dgA-a  tulajdoságonként:  
leíró statisztikai adatok és az 1,00-től való szignifikáns eltérések∗

 
 

FÉRFIAKRA NŐKRE  
tulajdonság 

min. max. átlag 

 
szó-
rás 

t érték / 
szign.(p) 

min max átlag 
szó-
rás 

t érték / 
szign.(p) 

jó műszaki érzékű 0,16 3,00 1,03 0,21 4,6/0,00  0,00 18,00 0,84 0,82 -4,9/0,00  

vezető típus 0,40 13,33 1,07 0,66 2,9/0,00  0,13 6,00 0,82 0,39 -11,4/0,00 

független 0,29 3,00 0,98 0,22 -1,8/0,06  0,13 8,33 0,86 0,40 -8,3/0,00  

határozott 0,10 11,57 1,04 0,48 2,1/0,03  0,05 10,38 0,94 0,71 -2,0/0,04  

versengő 0,38 10,00 1,04 0,58 1,7/0,07  0,11 5,00 0,88 ,24 -12,5/0,00  

magabiztos 0,33 13,33 1,02 0,52 1,4/0,15 0,05 10,00 0,92 0,52 -3,6/0,00  

kemény 0,29 9,00 1,04 0,50 2,1/0,03  0,04 10,00 0,86 0,52 -6,7/0,00  

dörzsölt 0,22 12,00 1,01 0,62 0,5/0,61 0,11 9,00 0,89 0,44 -6,1/0,00  

uralkodó 0,20 4,50 1,02 0,25 2,4/0,04  0,13 10,00 0,90 0,66 -3,6/0,00  

agresszív 0,25 4,50 0,99 0,31 -0,5/0,60 0,17 3,50 0,87 0,30 -9,8/0,00  

gyerekszerető 0,10 11,67 1,02 0,61 1,1/0,23 0,63 14,00 1,11 0,77 3,9/0,00  

kedves 0,24 10,00 1,03 0,42 1,9/0,05  0,50 12,50 1,09 0,60 4,2/0,00  

melegszívű 0,05 10,00 1,05 0,61 2,1/0,02  0,10 10,00 1,08 0,46 4,6/0,00  

érzelmes 0,08 10,71 1,01 0,64 0,6/0,51 0,06 10,00 1,10 0,44 5,9/,00  

megértő 0,20 25,00 1,06 1,05 1,5/0,11 0,25 8,00 1,07 0,35 5,4/,00  

szelíd 0,03 10,00 1,03 0,60 1,4/0,16 0,24 4,50 1,10 0,29 8,8/,00  

biztonságra vágyó 0,25 7,00 0,97 0,39 -1,5/0,12 0,29 4,00 1,03 0,24 3,7/,00  

könnyen sír 0,05 10,00 0,98 0,67 -0,4/0,66 0,14 10,00 1,13 0,56 6,1/,00  

aggodalmaskodó 0,05 3,00 0,94 0,29 -4,5/0,00  0,30 7,00 1,05 0,33 4,1/,00  

nyafogós 0,00 10,00 0,97 0,54 -1,3/0,18 0,10 8,00 1,08 0,44 4,9/,00  

 
  

                                                      
∗ Az 1,00-től való szignifikáns eltérésekre vonatkozólag elmondható, hogy az értékében legnagyobb eltérés 
közepes hatásméretet jelent /női sztereotípia agresszív tulajdonságra Cohen=0,61/ 
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7.MELLÉKLET: 

A férfiak és nők változásának dgA-a tulajdonságonként 
 

Korcsoportok közötti különbségek: 
 

FÉRFI SZTEREOTÍPIA* 
tulajdonság  

korcsoport átlag szórás  t-érték szign. 
(p) 

jó műszaki érzékű fiatalabb  1,03 0,19 -1,15 0,24 
 idősebb  1,05 0,23   
gyerekszerető fiatalabb  1,03 0,67 0,82 0,40 
 idősebb  ,98 0,22   
vezető típus  fiatalabb  1,07 0,72 -0,31 0,75 
 idősebb  1,09 0,31   
kedves fiatalabb  1,02 0,24 1,81 0,07 
 idősebb  ,98 0,21   
független fiatalabb  ,98 0,21 -0,33 0,74 
 idősebb  ,99 0,27   
melegszívű fiatalabb  1,06 0,67 1,34 0,17 
 idősebb  ,98 0,21   
határozott fiatalabb  1,01 0,19 -3,35 0,00 
 idősebb  1,18 1,09   
érzelmes fiatalabb  1,01 0,62 -0,16 0,87 
 idősebb  1,02 0,72   
versengő fiatalabb  1,00 0,30 -3,52 0,00 
 idősebb  1,21 1,22   
megértő fiatalabb  1,05 1,08 -0,76 0,44 
 idősebb  1,13 0,97   
magabiztos fiatalabb  1,00 0,16 -2,73 0,00 
 idősebb  1,15 1,21   
szelíd  fiatalabb  1,03 0,65 0,29 0,76 
 idősebb  1,01 0,35   
kemény fiatalabb  1,02 0,41 -1,32 0,18 
 idősebb  1,09 0,80   
biztonságra vágyó fiatalabb  ,98 0,43 0,93 0,35 
 idősebb  ,94 0,14   
dörzsölt fiatalabb  1,01 0,66 -0,24 0,80 
 idősebb  1,02 0,38   
könnyen sír fiatalabb  1,00 0,72 1,25 0,21 
 idősebb  ,91 0,41   
uralkodó  fiatalabb  1,01 0,25 -0,57 0,56 
 idősebb  1,03 0,27   
aggodalmaskodó fiatalabb  0,95 0,29 1,90 0,05 
 idősebb  0,89 0,28   
agresszív fiatalabb  0,99 0,31 0,76 0,44 
 idősebb  0,97 0,34   
nyafogós fiatalabb  0,97 0,54 -0,26 0,79 
 idősebb  0,98 0,54   

∗ A különbségek  jelentősségére vonatkozólag elmondható, hogy az értékében legnagyobb eltérése is csak 
kicsi hatásméretet jelent /Cohen=0,22/
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A férfiak és nők változásának dgA-a tulajdonságonként 
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NŐI SZTEREOTÍPIA* 

tulajdonság korcsoport átlag szórás  t-érték szign. 
(p) 

jó műszaki érzékű fiatalabb  0,80 0,48 -2,26 0,02 
 idősebb  1,00 1,70   
gyerekszerető fiatalabb  1,07 0,37 -3,32 0,00 
 idősebb  1,34 1,69   
vezető típus  fiatalabb  0,81 0,33 -0,27 0,78 
 idősebb  0,83 0,62   
kedves fiatalabb  1,09 0,53 -0,82 0,41 
 idősebb  1,14 0,88   
független fiatalabb  0,86 0,42 -0,58 0,55 
 idősebb  0,88 0,31   
melegszívű fiatalabb  1,07 0,44 -1,26 0,20 
 idősebb  1,13 0,57   
határozott fiatalabb  0,94 0,77 0,49 0,62 
 idősebb  0,91 0,23   
érzelmes fiatalabb  1,09 0,44 -0,43 0,66 
 idősebb  1,11 0,34   
versengő fiatalabb  0,87 0,17 -0,85 0,39 
 idősebb  0,89 0,44   
megértő fiatalabb  1,06 0,21 -2,43 0,01 
 idősebb  1,15 0,70   
magabiztos fiatalabb  0,93 0,56 1,42 0,15 
 idősebb  0,86 0,22   
szelíd  fiatalabb  1,10 0,30 0,88 0,37 
 idősebb  1,08 0,26   
kemény fiatalabb  0,86 0,56 0,69 0,48 
 idősebb  0,83 0,28   
biztonságra vágyó fiatalabb  1,04 0,26 1,68 0,09 
 idősebb  1,00 0,14   
dörzsölt fiatalabb  0,89 0,32 -0,46 0,64 
 idősebb  0,91 0,80   
könnyen sír fiatalabb  1,13 0,59 -0,04 0,96 
 idősebb  1,14 0,41   
uralkodó  fiatalabb  0,91 0,72 0,81 0,41 
 idősebb  0,85 0,29   
aggodalmaskodó fiatalabb  1,05 0,33 -0,50 0,61 
 idősebb  1,06 0,33   
agresszív fiatalabb  0,88 0,30 1,51 0,13 
 idősebb  0,83 0,31   
nyafogós fiatalabb  1,08 0,44 -0,24 0,80 
 idősebb  1,09 0,48   

 
∗ A különbségek  jelentősségére vonatkozólag elmondható, hogy az értékében legnagyobb eltérése is csak 
kicsi hatásméretet jelent /Cohen=0,22 
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8MELLÉKLET: 

A self változásának diagnosztikus arányai tulajdonságonként 
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8. MELLÉKLET: A self változásának diagnosztikus arányai tulajdonságonként, 

 feltüntetve a nemi és korcsoportbeli szignifikáns különbségeket is (ANOVA F értékek és szign. szintek) 
 

 
tulajdonság 

min max átlag szórás 

szign.eltérés 
1,00-től  
(t-próba) 

szign. 
(p) 

szign. 
nemi kül. 

t / szign. (p) 

átlagok 
ffi/nő szign. kor kül.  

t / szign. (p) 

átlagok 
fiatalabb/ 
idősebb 

jó műszaki érzékű 0,20 5,00 0,92 0,32 -6,36 0,00   28,6/0,00 0,89/1,07 
gyerekszerető 0,20 4,00 0,87 0,25 -13,34 0,00     27,5/0,00 0,84/0,98 
vezető típus  0,25 5,00 0,87 0,34 -9,73 0,00   51,6/0,00 0,82/1,07 
kedves 0,33 2,00 0,97 0,16 -4,61 0,00     
független 0,20 5,00 1,08 0,62 3,35 0,00     
melegszívű 0,50 2,00 0,97 0,13 -5,07 0,00     
határozott 0,20 2,00 0,82 0,20 -22,35 0,00   52,6/0,00 0,79/0,94 
érzelmes 0,20 2,00 1,00 0,20 0,62 0,53     
versengő 0,25 5,00 1,02 0,46 1,67 0,09   16,9/0,00 0,99/1,1 
megértő 0,50 3,00 0,98 0,20 -2,39 0,01     
magabiztos 0,20 2,00 0,83 0,21 -20,19 0,00 2,3/0,02 0,85/0,81 32,2/0,00 0,80/0,94 
szelíd  0,25 5,00 1,00 0,34 0,07 0,93       
kemény 0,20 5,00 0,94 0,36 -4,04 0,00   32,6/0,00 0,90/1,10 
biztonságra vágyó 0,20 5,00 0,95 0,26 -4,07 0,00     
dörzsölt 0,20 5,00 0,88 0,32 -9,43 0,00   15,4/0,00 0,86/0,98 
könnyen sír 0,20 5,00 1,14 0,52 7,28 0,00 -2,6/0,009 1,07/1,18 13,6/0,00 1,18/0,96 
uralkodó  0,25 4,00 1,02 0,37 1,82 0,06   5,7/0,01 1,00/1,10 
aggodalmaskodó 0,33 5,00 1,08 0,50 4,46 0,00     
agresszív 0,50 4,00 1,13 0,42 8,44 0,00     
nyafogós 0,33 5,00 1,25 0,53 12,30 0,00 2,81/0,03 1,16/1,29 28,2/0,00 1,30/0,99 
férfias 0,33 3,00 1,03 0,28 2,76 0,00 16,1/0,00 0,93/1,07 7,01/0,00 1,01/1,07 
nőies 0,40 3,00 0,97 0,26 -2,11 0,03 28,2/0,00 1,11/0,91 -2,3/0,01 0,96/1,02 
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9.MELLÉKLET: 

Jelentős eltérések az egyes skálákban/indexekben a  
self feltételezett változásai alapján képzett típusok között 

 

9. MELLÉKLET:  
Jelentős eltérések az egyes skálákban/indexekben a SELF 
feltételezett változásai alapján képzett típusok között 
 
(közepes hatásméretek dőlt betűvel, erős hatásméretek vastag betűvel kiemelve – 
Cohen d értékek alapján) 
 
Férfias tulajdonságcsoportban a csökkenést/stagnálást/növekedést feltételezők: 
 

skála/index típusok átlag szórás 

szign.eltérés  
(F és p 
értékek) 

csökkenés 11,1 3,2 
stagnálás 9,9 2,9 
növekedés 10,4 3,4 

Swim-féle régimódi 
szexizmus skála 
  
  
  Össz. 10,5 

3,4 

3,3 
p<0,03 

csökkenés 29,2 6,7 
stagnálás 27,9 8,1 
növekedés 27,8 7,4 

ASI ellenséges szexizmus 
skála 
  
  
  Össz. 28,2 

2,5 

7,2 
p<0,07 

csökkenés 30,4 4,7 
stagnálás 30,1 4,5 
növekedés 29,4 4,8 

Rosenberg-féle önértékelés 
skála  
  
  
  Össz. 29,7 

3,4 

4,8 
p<0,03 

csökkenés 29,9 4,0 
stagnálás 30,7 4,7 
növekedés 28,2 4,1 

Énhatékonyság skála 
  
  
  

Össz. 28,8 

13,4 

4,2 
p<0,001 

csökkenés 34,1 6,2 
stagnálás 31,9 6,06 
növekedés 28,5 6,94 

SELF  férfiasság skála 
jelenben 
  
  

Össz. 30,3 

48,5 

7,17 
p<0,001 

csökkenés 36,4 5,68 
stagnálás 38,5 6,04 
növekedés 37,9 6,18 

SELF nőiesség skála 
jelenben   
  
  

Össz. 37,5 

4,5 

6,06 
p<0,01 

csökkenés 0,96 0,27 
stagnálás 0,85 0,19 
növekedés 0,78 0,27 

SELF F_N index jelenben 
  
  
  

Össz. 0,84 

31,9 
p<0,001 

0,28 
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9.MELLÉKLET: 

Jelentős eltérések az egyes skálákban/indexekben a  
self feltételezett változásai alapján képzett típusok között 

 

Nőies tulajdonságcsoportban a csökkenést/stagnálást/növekedést feltételezők: 
 

skála/index típusok átlag szórás 

szign.eltérés  
(F és p 
értékek) 

csökkenés 29,2 4,8 
stagnálás 30,6 4,2 
növekedés 30,1 4,8 

Rosenberg-féle önértékelés 
skála 
  
  
  Össz. 29,7 4,8 

 
3,5 

p<0,03 

csökkenés 2,3 2,1 
stagnálás 1,4 1,5 
növekedés 1,6 1,9 

CDI depresszió skála  
  
  
  

Össz. 1,9 2,0 

 
10,0 

p<0,001 

csökkenés 1,19 1,36 
stagnálás 1,57 1,80 
növekedés 1,49 1,58 

SELF F_N mutató jelen 
  
  
  

Össz. 1,35 

 
3,7 

p<0,02 

1,51 
 

csökkenés 29,4 7,2 
stagnálás 30,3 6,9 
növekedés 31,1 7,0 

SELF férfiasság skála 
jelenben 
  
  
  Össz. 30,2 

 
4,4 

7,1 

p<0,01 

csökkenés 39,1 5,3 
stagnálás 38,7 6,2 
növekedés 35,6 5,6 

SELF nőiesség skála 
jelenben 
  
  
  Össz. 37,5 

 
28,8 

6,0 

p<0,001 

csökkenés 0,78 0,27 
stagnálás 0,80 0,22 
növekedés 0,90 0,28 

SELF F_N index jelenben 
  
  
  

Össz. 0,84 

 
16,2 

0,28 

p<0,001 

csökkenés 0,94 0,17 
stagnálás 0,96 0,07 
növekedés 0,98 0,17 

SELF változásindex férfias 
tulajdonságokra 
  
  
  Össz. 0,96 

 
3,6 

0,17 

p<0,02 

csökkenés 1,12 0,23 
stagnálás 1,04 0,10 
növekedés 1,06 0,14 

női nemi sztereotípia 
változás ( nőies 
tulajdonságokban) 
  
  Össz. 1,09 

 
6,9 

p<0,001 

0,19 
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9.MELLÉKLET: 

Jelentős eltérések az egyes skálákban/indexekben a  
self feltételezett változásai alapján képzett típusok között 

 

Kombinált típusok: 
 
SELF nőies és férfias tulajdonságcsoport  változásának feltételezése alapján képzett 
típusok:  

1. férfiasban növekedés  +  nőiesben csökkenés 
2. férfiasban növekedés  +  nőiesben növekedés 

 

skála/index típusok átlag szórás 

szign.eltérés  
(t és p 

értékek) 

 
hatásméret 

1 34,0 7,1 ASI jóindulatú szexizmus alskála 
2 35,7 7,4 

-2,2 
p<0,02 Cohen d= 0,28 

1 2,35 2,13 CDI depresszió skála 
2 1,82 1,90 

2,5 
p<0,01 Cohen d= 0,35 

1 1,09 1,28 SELF férfias:nőies mutató 
2 1,48 1,56 

-2,6 
p<0,001 Cohen d= 0,27 

1 39,0 5,9 SELF nőiesség skála jelen 
2 35,7 5,7 

6,3 
p<0,001 Cohen d= 0,50 

1 0,73 0,26 SELF férfiasság-nőiesség index a 
jelenben 2 0,84 0,27 

-4,0 
p<0,001 

 
Cohen d= 0,41 

1 0,62 0,16 Női nemi sztereotípia index (nőies 
tulajdonságokra) a jelenben 2 0,66 0,17 

-2,0 Cohen d= 0,24 p<0,03 
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10.MELLÉKLET: 

Nemi különbségek a nemi sztereotípiákban az egyes tulajdonságokra vonatkozóan 
 

10. MELLÉKLET: 
Nemi különbségek a nemi sztereotípiákban az egyes 
tulajdonságokra vonatkozóan 
 
Százalékos (0-100) adatokra: 
 

FÉRFI NEMI SZTEREOTÍPIA 
 

tulajdonság 
 

csoport 
 

átlag 
 

szórás 
 

t érték 
 

szign.  
/p 

hatásméret 
Cohen d 

férfi 65,3 16,1 -6,6 0,00 0,48 jó műszaki érzékű 
nő 72,8 12,5    
férfi 54,0 23,4 -9,8 0,00 0,82 vezető típus 
nő 69,9 17,5    
férfi 52,6 20,8 -8,8 0,00 0,76 független 
nő 66,9 19,1    
férfi 61,4 17,5 -6,1 0,00 0,54 határozott 
nő 69,6 15,5    
férfi 69,5 17,3 -5,5 0,00 0,42 versengő 
nő 77,0 15,9    
férfi 58,9 19,2 -7,0 0,00 0,73 magabiztos 
nő 69,3 16,7    
férfi 58,9 19,8 -5,6 0,00 0,43 kemény 
nő 67,4 17,3    
férfi 52,1 22,3 -4,5 0,00 0,37 dörzsölt 
nő 60,2 20,8    
férfi 56,9 23,0 -6,5 0,00 0,51 uralkodó 

nő 68,4 19,8    
férfi 52,8 21,1 -1,1 0,26 0,09 agresszív 
nő 54,8 21,7    
férfi 53,1 16,9 -6,6 0,00 0,49 gyerekszerető 
nő 61,6 14,8    
férfi 47,8 16,3 -6,6 0,00 0,56 kedves 
nő 56,7 16,5    
férfi 45,5 16,3 -5,0 0,00 0,42 melegszívű 
nő 52,5 17,6    
férfi 39,9 17,3 -1,6 0,10 0,18 érzelmes 
nő 42,2 17,2    
férfi 45,8 17,0 -2,5 0,01 0,22 megértő 
nő 49,5 18,6    
férfi 37,6 15,9 1,5 0,12 0,12 szelíd 
nő 35,5 17,1    
férfi 58,0 21,3 -,9 0,34 0,07 biztonságra vágyó 
nő 61,3 49,5    
férfi 19,4 12,9 1,1 0,26 0,07 könnyen sír 
nő 18,2 13,7    
férfi 34,5 17,5 -,5 0,60 0,06 aggodalmaskodó 
nő 35,3 19,3    
férfi 20,7 14,8 -3,0 0,00 0,22 nyafogós 
nő 25,3 19,7    
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10.MELLÉKLET: 

Nemi különbségek a nemi sztereotípiákban az egyes tulajdonságokra vonatkozóan 
 

Százalékos (0-100) adatokra: 
 

NŐI NEMI SZTEREOTÍPIA 

tulajdonság 
 

csoport 
 

átlag 
 

szórás 
 

t érték 
 

szign.  
/p 

hatásméret 
Cohen d 

férfi 26,2 14,0 -7,0 0,00 0,06 jó műszaki érzékű 
nő 34,7 15,1    
férfi 32,4 18,7 -10,1 0,00 0,86 vezető típus 
nő 47,5 18,0    
férfi 39,8 17,3 -8,0 0,00 0,68 független 
nő 51,6 18,1    
férfi 47,1 18,9 -7,4 0,00 0,62 határozott 
nő 57,7 16,2    
férfi 51,9 21,7 -5,2 0,00 0,42 versengő 
nő 60,7 19,7    
férfi 47,8 18,9 -5,8 0,00 0,,39 magabiztos 
nő 56,2 16,1    
férfi 33,5 18,0 -5,8 0,00 0,48 kemény 
nő 42,7 19,0    
férfi 44,2 23,6 -2,4 0,01 0,21 dörzsölt 
nő 48,7 21,8    
férfi 37,0 22,2 -5,0 0,00 0,42 uralkodó 
nő 45,9 20,2    
férfi 26,9 16,8 -4,1 0,00 0,48 agresszív 
nő 33,4 19,7    
férfi 77,0 14,6 -3,9 0,00 0,28 gyerekszerető 
nő 81,4 12,9    
férfi 63,8 14,7 -3,5 0,00 0,28 kedves 
nő 68,0 14,4    
férfi 61,4 15,9 -4,9 0,00 0,45 melegszívű 
nő 67,6 15,0    
férfi 71,6 16,2 -2,8 0,00 0,19 érzelmes 
nő 75,2 14,3    
férfi 62,9 17,8 -4,6 0,00 0,42 megértő 
nő 69,1 15,3    
férfi 59,6 19,5 ,5 0,58 0,05 szelíd 
nő 58,8 18,9    
férfi 79,7 15,9 -1,9 0,05 0,13 biztonságra vágyó 
nő 82,0 14,0    
férfi 65,5 21,6 1,2 0,21 0,09 könnyen sír 
nő 63,4 19,7    
férfi 66,1 46,4 -,8 0,37 0,05 aggodalmaskodó 
nő 68,3 17,0    
férfi 54,9 22,4 -,8 0,38 0,04 nyafogós 
nő 56,5 21,7    
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10.MELLÉKLET: 

Nemi különbségek a nemi sztereotípiákban az egyes tulajdonságokra vonatkozóan 
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Diagnosztikus arányokra ( > 0,00) 
 

NŐI NEMI SZTEREOTÍPIA 

tulajdonság 
 

csoport 
 

átlag 
 

szórás 
 

t érték 
 

szign.  
/p 

hatásméret 
Cohen d 

férfi 3,62 5,02 3,5 0,00 0,48 jó műszaki érzékű 
nő 2,68 1,84    
férfi 2,16 1,59 2,9 0,00 0,25 vezető típus 
nő 1,79 1,49    
férfi 1,69 2,07 1,7 0,08 0,12 független 
nő 1,48 1,00    
férfi 1,63 1,62 2,9 0,00 0,23 határozott 
nő 1,33 0,95    
férfi 1,65 1,19 2,8 0,00 0,24 versengő 
nő 1,43 0,78    
férfi 1,45 1,25 0,8 0,36 0,09 magabiztos 
nő 1,36 1,09    
férfi 2,55 3,16 3,2 0,00 0,25 kemény 
nő 1,97 1,29    
férfi 1,60 1,48 0,6 0,51 0,08 dörzsölt 
nő 1,53 1,09    
férfi 2,29 2,12 2,0 0,04 0,14 uralkodó 
nő 1,93 2,13    
férfi 2,69 2,29 3,6 0,00 0,25 agresszív 
nő 2,13 1,57    
férfi 0,70 0,20 -3,6 0,00 0,26 gyerekszerető 
nő 0,76 0,22    
férfi 0,76 0,23 -4,6 0,00 0,36 kedves 
nő 0,84 0,21    
férfi 0,76 0,32 -0,9 0,36 0,08 melegszívű 
nő 0,79 0,38    
férfi 0,60 0,53 -0,1 0,84 0,01 érzelmes 
nő 0,61 0,63    
férfi 0,77 0,42 1,2 0,21 0,01 megértő 
nő 0,73 0,30    
férfi 0,67 0,36 0,9 0,35 0,08 szelíd 
nő 0,64 0,38    
férfi 0,73 0,24 -0,2 0,84 0,05 biztonságra vágyó 
nő 0,74 0,50    
férfi 0,33 0,25 0,0 0,97 0,04 könnyen sír 
nő 0,33 0,48    
férfi 0,58 0,38 1,6 0,10 0,14 aggodalmaskodó 
nő 0,53 0,33    
férfi 0,45 0,69 -1,1 0,26 0,08 nyafogós 
nő 0,50 0,49    

 
 
 
 

 



Szabó Mónika PhD disszertáció 
11.MELLÉKLET: 

A vizsgálat egyes skálái közötti korrelációs mátrix 
 
11. MELLÉKLET: 
A vizsgálat egyes skálái közötti korrelációs mátrix
 

**p< 0,01  * p< 0,05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
régimódi szexizmus 1,000 ,180 

(**) 
,392 
(**) 

,398 
(**) 

,222 
(**) 

,300 
(**) 

,196 
(**) 

,289 
(**) 

-,300 
(**) ,061 -,009 ,059 ,004 ,186 

(**) 
,206(*

*) 
,116 
(**) -,043 -,195 

(**) 
-,172 

(**) -,064 ,009 ,098 
(*) 

,08 
5(*) -,030 

Modern szexizmus ,180 
** 1,000 ,241 

(**) 
,324 
(**) 

,080 
(*) ,008 -,188 

(**) 
,124 
(**) 

-,154 
(**) 

,099 
(*) -,063 ,079 

(*) -,065 ,238 
(**) 

,186 
(**) ,042 -,009 -,003 ,067 -,456 

(**) 
-,112 

(**) -,030 -,020 ,077 

ASI ,392 
(**) 

,241 
(**) 1,000 ,816 

(**) 
,790 
(**) 

,585 
(**) 

,332 
(**) 

,595 
(**) 

-,171 
(**) 

,106 
(**) -,052 ,154 

(**) 
,095 

(*) 
,194 
(**) 

,169 
(**) 

,085 
(*) -,002 -,155 

(**) 
-,110 

(**) 
,128 
(**) 

,097 
(*) 

,229( 
**) ,061 -,037 

ASI ellenséges 
szexizmus 

,398 
(**) 

,324 
(**) 

,816 
(**) 1,000 ,320 

(**) 
,365 
(**) 

,174 
(**) 

,394 
(**) 

-,215 
(**) 

,113 
(**) -,063 ,152 

(**) ,019 ,276 
(**) 

,254 
(**) 

,091 
*) -,004 -,142 

(**) 
-,146 

(**) -,038 -,023 ,147 
(**) ,058 ,022 

ASI jóindulatú 
szexizmus  

,222 
(**) 

,080 
(*) 

,790 
(**) 

,320 
(**) 1,000 ,601 

(**) 
,368 
(**) 

,589 
(**) -,051 ,057 -,017 ,082 

(*) 
,130 
(**) ,017 -,004 ,058 -,001 -,087 

(*) -,010 ,249 
(**) 

,197 
(**) 

,208 
(**) ,034 -,076 

AMI  ,300 
(**) ,008 ,585 

(**) 
,365 
(**) 

,601 
(**) 1,000 ,707 

(**) 
,904 
(**) 

-,141 
(**) ,031 -,045 ,084 

(*) 
,173 
(**) -,076 -,097 

(*) ,053 -,019 -,069 -,079 
(*) 

,288 
(**) 

,202 
(**) 

,199 
(**) ,050 -,061 

AMI ellenséges 
szexizmus  

,196 
(**) 

-,188 
(**) 

,332 
(**) 

,174 
(**) 

,368 
(**) 

,707 
(**) 1,000 ,365 

(**) ,023 -,081 
(*) ,020 ,044 ,058 -,152 

(**) 
-,094 

(*) ,045 -,044 -,152 
(**) 

-,141 
(**) 

,524 
(**) 

,275 
(**) 

,126 
(**) ,050 -,124 

(**) 
AMI jóindulatú 
szexizmus 

,289 
(**) 

,124 
(**) 

,595 
(**) 

,394 
(**) 

,589 
(**) 

,904 
(**) 

,365 
(**) 1,000 -,210 

(**) 
,083 

(*) -,063 ,086 
(*) 

,186 
(**) -,015 -,077 

(*) ,044 ,015 -,002 -,026 ,070 ,124 
(**) 

,205 
(**) ,048 -,020 

nemi szerep orientáció  -,300 
(**) 

-,154 
(**) 

-,171 
(**) 

-,215 
(**) -,051 -,141 

(**) ,023 -,210 
(**) 1,000 -,054 -,007 ,086 

(*) 
-,114 

(**) 
-,186 

(**) -,056 -,042 -,013 ,099 
(*) 

,120 
(**) 

,217 
(**) ,069 -,002 -,070 -,041 

önértékelés  ,061 ,099 
(*) 

,106 
(**) 

,113 
(**) ,057 ,031 -,081 

(*) 
,083 

(*) -,054 1,000 -,602 
(**) 

,539 
(**) 

,226 
(**) 

,105 
(**) 

,339 
(**) 

,174 
(**) 

-,113 
(**) 

,128 
(**) 

,158 
(**) 

-,102 
(**) -,061 ,019 ,070 ,023 

depresszió  -,009 -,063 -,052 -,063 -,017 -,045 ,020 -,063 -,007 -,602 
(**) 1,000 -,462 

(**) 
-,242 

(**) -,054 -,242 
(**) 

-,150 
(**) 

,211 
(**) 

-,197 
(**) 

-,228 
(**) 

,080 
(*) ,055 ,000 ,006 -,024 

énhatékonyság  ,059 ,07 
9(*) 

,154 
(**) 

,152 
(**) 

,082 
(*) 

,084 
(*) ,044 ,086 

(*) 
,086 

(*) 
,539 
(**) 

-,462 
(**) 1,000 ,137 

(**) 
,104 
(**) 

,430 
(**) 

,255 
(**) 

-,115 
(**) 

,085 
(*) 

,114 
(**) ,021 -,007 -,014 ,019 ,008 

nemi társas identitás  ,004 -,065 ,095 
*) ,019 ,130 

(**) 
,173 
(**) ,058 ,186 

(**) 
-,114 

(**) 
,226 
(**) 

-,242 
(**) 

,137 
(**) 1,000 -,149 

(**) 
-,085 

(*) ,040 ,09 
1(*) 

,165 
(**) 

,184 
(**) 

,083 
(*) ,047 ,056 ,006 -,011 

férfiasság nőiesség 
mutató 

,186 
(**) 

,238 
(**) 

,194 
(**) 

,276 
(**) ,017 -,076 -,152 

(**) -,015 -,186 
(**) 

,105 
(**) -,054 ,104 

(**) 
-,149 

(**) 1,000 ,598 
(**) 

,088 
(*) 

-,07 
8(*) 

-,257 
(**) -,073 -,217 

(**) 
-,141 

(**) -,030 ,127 
(**) -,028 

férfiasság nőiesség 
index jelen 

,206 
(**) 

,186 
(**) 

,169 
(**) 

,254 
(**) -,004 -,097 

(*) 
-,094 

(*) 
-,077 

(*) -,056 ,339 
(**) 

-,242 
(**) 

,430 
(**) 

-,085 
(*) 

,598 
(**) 1,000 ,365 

(**) 
-,255 

(**) 
-,154 

(**) 
-,099 

(*) 
-,180 

(**) 
-,131 

(**) -,050 ,110 
(**) -,032 

self változás index 
férfias tulajdonságok 

,116 
(**) ,042 ,085 

(*) 
,091 

(*) ,058 ,053 ,045 ,044 -,042 ,174 
(**) 

-,150 
(**) 

,255 
(**) ,040 ,088 

(*) 
,365 
(**) 1,000 -,176 

(**) -,006 -,047 -,013 -,075 -,065 -,007 ,032 
self változása index 
nőies tulajdonságok -,043 -,009 -,002 -,004 -,001 -,019 -,044 ,015 -,013 -,113 

(**) 
,211 
(**) 

-,115 
(**) 

,091 
(*) 

-,078 
(*) 

-,255 
(**) 

-,176 
(**) 1,000 -,002 ,031 ,014 ,071 ,000 ,056 -,076 

férfiakkal kapcsolatos 
érzések 

-,195 
(**) -,003 -,155 

(**) 
-,142 

(**) 
-,087 

(*) -,069 -,152 
(**) -,002 ,099 

(*) 
,128 
(**) 

-,197 
(**) 

,085 
(*) 

,165 
(**) 

-,257 
(**) 

-,154 
(**) -,006 -,002 1,000 ,648 

(**) 
-,111 

(**) ,041 ,036 -,056 ,083 
(*) 
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11.MELLÉKLET: 

A vizsgálat egyes skálái közötti korrelációs mátrix 
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**p< 0,01  * p< 0,05 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
nőkkel kapcsolatos 
érzések 

-,172 
(**) ,067 -,110 

(**) 
-,146 

(**) -,010 -,079 
(*) 

-,141 
(**) -,026 ,120 

(**) 
,158 
(**) 

-,228 
(**) 

,114 
(**) 

,184 
(**) -,073 -,099 

(*) -,047 ,031 ,648 
(**) 1,000 -,104 

(**) ,019 -,031 -,013 -,017 
fenyegetettség  -,064 -,456 

(**) 
,128 
(**) -,038 ,249 

(**) 
,288 
(**) 

,524 
(**) ,070 ,217 

(**) 
-,102 

(**) 
,080 

(*) ,021 ,08 
3(*) 

-,217 
(**) 

-,180 
(**) -,013 ,014 -,111 

(**) 
-,104 

(**) 1,000 ,268 
(**) ,062 ,048 -,178 

(**) 
negatív sztereotípia 
index férfiakra ,009 -,112 

(**) 
,097 

(*) -,023 ,197 
(**) 

,202 
(**) 

,275 
(**) 

,124 
(**) ,069 -,061 ,055 -,007 ,047 -,14 

(**) 
-,131 

(**) -,075 ,071 ,041 ,019 ,268 
(**) 1,000 ,426 

(**) 
,088 

(*) 
-,111 

(**) 
negatív sztereotípia 
index nőkre 

,098 
(*) -,030 ,229 

(**) 
,147 
(**) 

,208 
(**) 

,199 
(**) 

,126 
(**) 

,205 
(**) -,002 ,019 ,000 -,014 ,056 -,030 -,050 -,065 ,000 ,036 -,031 ,062 ,426 

(**) 1,000 ,073 -,088 
(*) 

férfi nemi sztereotípia 
index (férfias 
tulajdonságokra) a 
jelenben 

,085 
(*) -,020 ,061 ,058 ,034 ,050 ,050 ,048 -,070 ,070 ,006 ,019 ,006 ,127 

(**) 
,110 
(**) -,007 ,056 -,056 -,013 ,048 ,088 

(*) ,073 1,000 -,440 
(**) 

női nemi sztereotípia 
index (nőies 
tulajdonságokra) a 
jelenben 

-,030 ,077 -,037 ,022 -,076 -,061 -,124 
(**) -,020 -,041 ,023 -,024 ,008 -,011 -,028 -,032 ,032 -,076 ,083 

(*) -,017 -,178 
(**) 

-,111 
(**) 

-,088 
(*) 

-,440 
**) 1,000 
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12.MELLÉKLET: 

Szzignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben  
a domináns csoport általi fenyegetettség alapján képzett típusok között 

 

12. MELLÉKLET:  
 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben a 
domináns csoport általi fenyegetettség alapján képzett típusok 
között 
(közepes hatásméretek dőlt betűvel, erős hatásméretek vastag betűvel kiemelve – Cohen d 
értékek alapján) 
 

skála/index típusok átlag szórás 

szign.eltérés  
(F és p 
értékek) 

gyenge 22,6 6,0 
közepes 23,4 7,5 
erős 24,8 8,8 

a válaszoló kora 
  
  
  

Össz. 23,6 7,5 

 
4,9 

p <0,00 

gyenge 4,5 10,4 
közepes 2,1 5,9 
erős 1,7 7,5 

Szak(ma) neme DG arány 
  
  
  

Össz. 2,8 8,4 

 
7,5 

p <0,00 

gyenge 4,9 1,5 
közepes 5,3 1,2 
erős 5,7 1,2 

nemi szerep orientáció tétel  
(1-7) 
  
  
  Össz. 5,3 1,4 

 
15,0 

p <0,00 

gyenge 11,3 3,2 
közepes 9,5 2,5 
erős 8,0 2,5 

Swim-féle modern szexizmus  
  
  

Össz. 9,6 3,1 

 
78,3 

p <0,00 

gyenge 61,9 12,0 
közepes 63,5 10,8 
erős 64,8 11,9 

ASI összértéke   
  
  

Össz. 63,3 11,6 

 
3,4 

p <0,00 

gyenge 33,0 7,2 
közepes 35,4 6,2 
erős 36,9 7,3 

ASI jóindulatú szexizmus  
  
  
  

Össz. 35,0 7,1 

 
17,0 

p <0,00 

gyenge 17,7 4,6 
közepes 19,8 4,1 
erős 20,8 5,5 

ASI jóindulatú szexizmus 
paternalizmus és nemi 
megkülönböztetés összevont 
alskála  
  Össz. 19,3 

 
23,1 

p <0,00 

4,9 
gyenge 46,0 8,3 
közepes 49,2 8,2 
erős 51,1 8,0 

AMI összértéke   
  
  

Össz. 48,6 

 
22,0 

8,4 

p <0,00 

gyenge 13,2 3,4 
közepes 15,5 3,4 
erős 17,6 3,1 

AMI ellenséges szexizmus  
  
  

Össz. 15,4 

 
93,1 

3,81 

p <0,00 
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12.MELLÉKLET: 

Szzignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben  
a domináns csoport általi fenyegetettség alapján képzett típusok között 

 

 skála/index típusok átlag szórás 

szign.eltérés  
(F és p 
értékek) 

gyenge 8,9 2,7 
közepes 9,4 2,7 
erős 9,9 2,8 

Cameron-féle társas identitás 
skála fontosság alskála  
  
  

Össz. 9,4 

 
7,3 

2,8 

p <0,00 

gyenge 9,9 2,3 
közepes 10,3 2,1 
erős 10,5 2,3 

Cameron-féle társas identitás 
skála kötődés alskála  
  
  

Össz. 10,2 

 
 

3,6 

2,3 
p <0,02 

gyenge 1,7 1,6 
közepes 1,2 1,4 
erős 0,9 1,2 

self férfiasság-nőiesség mutató  
jelen 
   
  

Össz. 1,3 

 
17,0 

1,5 

p <0,00 

gyenge 1,9 1,8 
közepes 1,4 1,7 
erős 0,9 1,3 

self férfiasság-nőiesség mutató  
jövő 
   
  

Össz. 1,4 

 
18,1 

1,7 

p <0,00 

gyenge 35,9 6,2 
közepes 37,9 6,1 
erős 39,0 5,2 

self nőiesség skála jelen 
  
  

Össz. 37,5 

 
16,1 

6,0 

p <0,00 

gyenge 0,90 0,30 
közepes 0,82 0,27 
erős 0,78 0,28 

self férfiasság-nőiesség index 
jelen 

Össz. 0,84 

 
10,3 

0,25 

p <0,00 

gyenge 37,0 5,9 
közepes 39,0 5,5 
erős 40,1 4,6 

self nőiesség skála jövő  
  
  

Össz. 38,6 

 
19,6 

5,5 

p <0,00 

gyenge 0,9 0,29 
közepes 0,8 0,26 
erős 0,8 0,20 

self férfiasság-nőiesség index 
jövő 
  

Össz. 0,8 

 
3,2 

0,26 

p <0,00 

gyenge 160,0 50,1 
közepes 175,8 49,9 
erős 193,3 49,0 

negatív sztereotípia index 
férfiakra 
  
  
  Össz. 176,0 

 
23,1 

p <0,00 

51,4 
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12.MELLÉKLET: 

Szzignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben  
a domináns csoport általi fenyegetettség alapján képzett típusok között 

 

 

 skála/index típusok átlag szórás 

szign.eltérés  
(F és p 
értékek) 

gyenge 0,67 0,19 
közepes 0,65 0,18 
erős 0,60 0,14 

női nemi sztereotípia index 
(nőies tulajdonságokra) a 
jelenben  
  
  Össz. 0,64 

 
10,6 

0,18 

p <0,00 

gyenge 0,73 0,24 
közepes 0,72 0,24 
erős 0,68 0,21 

női nemi sztereotípia index 
(nőies tulajdonságokra) a 
jövőben  
  
  Össz. 0,71 

 
3,3 

0,23 

p <0,00 

gyenge 0,89 0,20 
közepes 0,89 0,24 
erős 0,84 0,17 

női nemi sztereotípia változás a 
férfias tulajdonságokban  

Össz. 0,88 

 
3,7 

p <0,02 

0,21 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
13.MELLÉKLET: 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben  
a Bem-féle nemtípusok alapján képzett csoportok között 

 

13. MELLÉKLET: 
 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben a 
Bem-féle nemtípusok alapján képzett csoportok között 
 
(közepes hatásméretek dőlt betűvel, erős hatásméretek vastag betűvel kiemelve – 
Cohen d értékek alapján) 
 

férfiasság skála 
nőiesség skála alacsony magas 

alacsony 
 

nem differenciált 
(ND) 

férfias  
(FFI) 

magas 
 

nőies  
(NŐ) 

androgűn 
(AN) 

 
Nemekkel kapcsolatos nézetek skálái/indexei 

szignifikáns hatások  
(F és p értékek) 

skála/index 
 

típusok 
 

átlag 
 

szórás 
 

F 
skála 

N 
skála 

F x N 
 

ND 2,90 7,95 
FFI 7,04 14,56 
NŐ 0,96 2,82 
AN 1,97 5,17 

 
 
szak(ma) neme DG 
arány  
  

össz. 2,92 8,45 

4,9 
p<0,02  6,6 

p<0,01 

ND 10,6 3,4 
FFI 11,5 3,2 
NŐ 9,7 2,9 
AN 10,7 3,4 

 
 
Swim-féle régimódi 
szexizmus   
  
  össz. 10,5 3,3 

6,7 
p<0,01   

ND 9,6 3,2 
FFI 10,8 3,4 
NŐ 9,0 2,7 
AN 9,5 3,0 

 
 
Swim-féle modern 
szexizmus   
  
  össz. 9,6 3,1 

4,5 
p<0,03   

ND 61,1 12,1 
FFI 65,3 11,3 
NŐ 60,8 11,3 
AN 65,6 10,9 

 
 
ASI összértéke     
  
  

össz. 63,2 11,5 

12,3 
p<0,00

1 

7,5 
p<0,00

1 
 

ND 27,7 7,5 
FFI 30,8 7,7 
NŐ 26,0 6,6 
AN 28,8 6,6 

 
 
ASI ellenséges 
szexizmus    
  
  össz. 28,2 7,2 

13,7 
p<0,,0

0 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
13.MELLÉKLET: 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben  
a Bem-féle nemtípusok alapján képzett csoportok között 

 

 
szignifikáns hatások  

(F és p értékek) 
skála/index 
 

típusok 
 

átlag 
 

szórás 
 F skála N skála 

 
F x N 

ND 33,3 7,0 
FFI 34,3 7,3 
NŐ 34,8 7,2 
AN 36,5 6,7 

 
 
ASI jóindulatú szexizmus   
  
  
  össz. 34,9 7,1  

15,4 
p<0,001 

 
  

ND 11,0 2,7 
FFI 11,3 2,9 
NŐ 11,7 2,4 
AN 11,7 2,5 

 
 
ASI jóindulatú szexizmus 
heteroszexuális intimitás 
alskála 
  
  össz. 11,5 2,6 

 13,1 
p<0,001  

ND 18,3 4,7 
FFI 19,0 4,9 
NŐ 19,0 5,3 
AN 20,4 4,6 

 
ASI jóindulatú szexizmus 
paternalizmus és nemi 
megkülönböztetés összevont 
alskála    
  össz. 19,3 4,9 

5,7 
p<0,01 

8,3 
p<0,001  

ND 46,7 8,7 
FFI 47,1 8,6 
NŐ 49,6 7,9 
AN 49,9 8,1 

 
 
AMI  összértéke  
  
  
  össz. 48,6 8,4 

 13,0 
p<0,001  

ND 31,6 6,4 
FFI 32,4 6,2 
NŐ 34,0 5,9 
AN 33,9 6,1 

 
AMI jóindulatú szexizmus    
  
  
  

össz. 33,1 6,2 

 17,0 
p<0,001  

ND 10,3 3,2 
FFI 10,6 3,0 
NŐ 11,1 2,9 
AN 11,1 2,9 

 
 
AMI jóindulatú szexizmus 
heteroszexuális intimitás 
alskála  
  
  össz. 10,8 3,0 

 13,1 
p<0,001  
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
13.MELLÉKLET: 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben  
a Bem-féle nemtípusok alapján képzett csoportok között 

 

 
szignifikáns hatások 

(F és p értékek) 
skála/index 
 

típusok 
 

átlag 
 

szórás 
 F skála N skála 

 
F x N 

ND 24,7 5,2 
FFI 24,7 4,9 
NŐ 25,9 4,9 
AN 25,6 5,4 

 
 
nőkkel kapcsolatos érzések  
  
  
  össz. 25,3 5,1  

6,8 
p<0,001 

 
  

ND 32,2 6,0 
FFI 31,4 7,2 
NŐ 34,3 6,1 
AN 34,3 5,9 

 
domináns csoport (ffiak) általi 
fenyegetettség érzése  
  
  
  össz. 33,3 6,3 

 6,7 
p<0,01  

ND 15,5 3,6 
FFI 15,3 4,0 
NŐ 17,1 3,4 
AN 17,1 3,7 

 
domináns csoport (ffiak) általi 
fenyegetettség érzése reális 
fenyegetés alskála   
  
  össz. 16,4 3,7 

 8,7 
p<0,001  

ND 9,4 2,1 
FFI 9,0 2,9 
NŐ 10,0 2,5 
AN 10,1 2,4 

 
domináns csoport (ffiak) általi 
fenyegetettség érzése szimbolikus 
fenyegetés alskála   
  
  össz. 9,7 2,5 

 5,0 
p<0,02  

ND 171,9 54,4 
FFI 159,2 47,0 
NŐ 179,8 50,7 
AN 186,7 48,7 

 
negatív sztereotípia index férfiakra  
  
  
  

össz. 175,9 51,1 

 4,9 
p<0,02 

6,1 
p<0,01 

ND 174,0 49,0 
FFI 174,4 48,9 
NŐ 181,1 48,9 
AN 186,2 46,4 

 
 
negatív sztereotípia index nőkre  
  
  
  össz. 179,6 48,4 

 4,2 
p<0,04  
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
13.MELLÉKLET: 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben  
a Bem-féle nemtípusok alapján képzett csoportok között 

 

SELF-fel kapcsolatos nézetek skálái/indexei (affektív tartalmak és a változás percepciója) 
 

szignifikáns hatások 
(F és p értékek) 

skála/index 
 

típusok 
 

átlag 
 

szórás 
 F skála N skála 

 
F x N 

ND 28,7 4,3 
FFI 32,0 4,8 
NŐ 27,8 4,8 
AN 30,6 4,2 

Rosenberg önértékelés skála 
 
 
 össz. 29,7 4,8  

4,7 
p<0,03 

 
  

ND 2,1 1,9 
FFI 1,4 1,8 
NŐ 2,4 2,1 
AN 1,7 2,0 

 
 
CDI depresszió skála  
  
  
  
  össz. 1,9 2,0 

14,7 
p<0,00

1 
  

ND 27,7 3,4 
FFI 31,2 3,9 
NŐ 26,4 4,1 
AN 30,3 3,8 

énhatékonyság skála 
  
  
  
  

össz. 28,8 4,3 

138,7 
p<0,00

1 

13,8 
p<0,00

1 
 

ND 25,3 4,1 
FFI 25,9 3,8 
NŐ 26,8 4,0 
AN 27,2 3,7 

 
 
Nemi  társas identitás skála  
  
  
  
  össz. 26,4 3,9 

 
25,2 

p<0,00
1 

 

ND 8,8 2,9 
FFI 8,8 2,6 
NŐ 9,7 2,8 
AN 9,8 2,7 

 
Nemi  társas identitás skála  
fontosság alskála 
  
  
  
  össz. 9,4 2,8 

 4,4 
p<0,03  

ND 9,5 2,3 
FFI 9,9 2,3 
NŐ 10,4 2,3 
AN 10,8 2,1 

 
Nemi  társas identitás skála  
 kötődés alskála 
  
  
  
  össz. 10,2 2,3 

 
32,2 

p<0,00
1 

 

ND 13,4 2,0 
FFI 13,5 2,1 
NŐ 13,6 1,8 
AN 13,5 2,2 

 
Nemi  társas identitás skála  
 érzelmek alskála 
  
  
  
  össz. 13,5 2,0 

 7,9 
0,00  
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
13.MELLÉKLET: 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben  
a Bem-féle nemtípusok alapján képzett csoportok között 

 

 
szignifikáns hatások 

(F és p értékek) 
skála/index 

 
típusok 

 
átlag 

 
szórás 

 F skála N skála 
 

F x N 
ND 1,66 1,48 
FFI 2,60 1,71 
NŐ 0,45 0,50 
AN 1,13 1,38 

 
 
SELF férfiasság-nőiesség mutató 
jelen (férfias:nőies értékek 
hányadosa)   

össz. 1,35 1,50 

25,9 
p<0,00

1 
 
 

18,6 
p<0,00

1 
 
 

5,2 
p<0,02 

 
 

ND 1,81 1,72 
FFI 2,88 1,90 
NŐ 0,42 0,52 
AN 1,22 1,60 

 
SELF férfiasság-nőiesség mutató jövő 
(férfias:nőies értékek hányadosa)   
  
  

össz. 1,45 1,72 

27,5 
p<0,00

1 

12,2 
p<0,00

1 
7,3 

p<0,001 

ND 0,93 0,13 
FFI 1,02 0,14 
NŐ 0,88 0,12 
AN 1,01 0,20 

 
SELF változásindex a férfias 
tulajdonságokban 
  
  
  
  össz. 0,96 0,17 

80,1 
p<0,00

1 

9,9 
p<0,00

1 
 

ND 0,98 0,11 
FFI 0,98 0,10 
NŐ 1,05 0,11 
AN 1,03 0,13 

 
SELF  változásindex a nőies 
tulajdonságokban  
  
  
  
  össz. 1,02 0,12 

3,7 
p<0,05 

52,7 
p<0,00

1 
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14.MELLÉKLET: 

A SELF pozitív affektív tényezője alapján képzett alcsoportok összehasonlítása az egyes skálákban 
 

14. MELLÉKLET: A SELF pozitív affektív tényezője alapján 
képzett két alcsoport összehasonlítása az egyes skálákban  
 
(közepes hatásméretek dőlt betűvel, erős hatásméretek vastag betűvel kiemelve – 
Cohen d értékek alapján) 
 
 

SKÁLA 
 

alcsoport 
 

átlag 
 

szórás 
 

szign.eltérés  
(t és p értékek) 

alacsony 22,5 6,2 kor 
 magas 24,6 

-3,7 
8,5 p<0,001 

alacsony 10,3 3,2 Swim-féle régimódi szexizmus   
 magas 10,8 

-1,9 
3,3 p<0,04 

alacsony 62,1 11,2 ASI összértéke   
 magas 64,6 

-2,6 
11,8 p<0,001 

alacsony 27,5 6,9 ASI ellenséges szexizmus   
 magas 28,9 

-2,4 
7,5 p<0,01 

alacsony 48,0 8,5 AMI összértéke   
 magas 49,3 

-1,9 
8,4 p<0,05 

alacsony 32,6 6,2 AMI jóindulatú szexizmus   
 magas 33,8 

-2,2 
6,4 p<0,02 

alacsony 10,6 3,0 AMI jóindulatú szexizmus 
heteroszexuális intimitás  magas 11,1 

-2,1 
3,0 p<0,03 

alacsony 25,6 4,2 Cameron-féle gender társas 
identitás skála  magas 27,3 

-5,6 
3,4 p<0,001 

alacsony 9,9 2,3 Cameron-féle társas identitás 
skála kötődés alskála magas 10,6 

-4,0 
2,2 p<0,001 

alacsony 13,0 2,4 Cameron-féle társas identitás 
skála érzelmek alskála magas 14,0 

-6,2 
1,4 0,00 

alacsony 1,1 1,2 SELF férfiasság-nőiesség 
mutató jelen magas 1,5 

-3,6 
1,6 p<0,001 

alacsony 1,1 1,4 SELF férfiasság-nőiesség 
mutató jövő magas 1,7 

-3,9 
1,8 p<0,001 

alacsony 27,4 6,7 SELF F skála jelen 
 magas 33,1 

-10,8 
6,5 p<0,001 

alacsony 0,7 0,2 SELF F_N index jelen 
 magas 0,9 

-8,1 
0,2 p<0,001 

alacsony 31,5 6,5 SELF F skála jövő 
 magas 35,7 

-8,3 
6,2 p<0,001 

alacsony 0,8 0,2 SELF F_N index jövő 
 magas 0,9 

-6,0 
0,2 p<0,001 

alacsony 24,7 4,8 férfiakkal kapcsolatos érzések 
 magas 25,7 

-2,8 
4,9 p<0,001 

alacsony 24,6 5,0 nőkkel kapcsolatos érzések 
magas 26,0 

-3,4 
5,2 p<0,001 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
15.MELLÉKLE: 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben  
a nemekkel kapcsolatos érzések skálái alapján képzett alcsoportok között 

 

15. MELLÉKLET: 
 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben a 
nemekkel kapcsolatos érzések skálái alapján képzett alcsoportok 
között 
(közepes hatásméretek dőlt betűvel, erős hatásméretek vastag betűvel kiemelve – 
Cohen d értékek alapján) 
 
 

férfiakkal kapcsolatos érzések 
nőkkel kapcsolatos érzések negatív pozitív 

 
negatív NN PN 

 
pozitív NP PP 

 
Nemekkel kapcsolatos nézetek skálái/indexei 

  
szignifikáns hatások  

(F és p értékek) 
skála/index 
 

típusok 
 átlag 

szórás 
 F  N  

 
F x N 

NN 11,0 3,4 
NP 11,3 3,3 
PN 10,6 3,0 
PP 9,7 3,0 

Swim-féle régimódi 
szexizmus  
  
  
  
  össz. 10,5 3,2 

 
 

3,7 
p<0,05 

 

3,7 
p<0,05 

 

NN 29,2 7,7 
NP 28,8 7,1 
PN 28,8 6,9 
PP 26,9 6,5 

ASI ellenséges 
szexizmus   
  
  
  
  össz. 28,2 7,1 

 
11,7 

p<0,00
1 

 
 

NN 35,5 7,1 
NP 36,6 5,7 
PN 34,3 7,4 
PP 34,3 7,4 

ASI jóindulatú szexizmus   
  
  
  
  

össz. 35,0 7,1 

6,5 
p<0,01   

 

NN 19,8 5,0 
NP 20,7 4,2 
PN 18,3 5,3 
PP 18,8 4,9 

ASI jóindulatú szexizmus 
paternalizmus és nemi 
megkülönböztetés 
összevont alskála  
  
  
  össz. 19,4 4,9 

11,0 
p<0,00

1 
  

 

NN 49,1 8,4 
NP 49,4 7,3 
PN 49,4 8,5 
PP 47,7 8,7 

AMI összértéke 
  
  
  

össz. 48,7 8,4 

3,2 
p<0,07   
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15.MELLÉKLE: 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben  
a nemekkel kapcsolatos érzések skálái alapján képzett alcsoportok között 

 

 
szignifikáns hatások  

(F és p értékek) 
skála/index 
 

típusok 
 átlag 

szórás 
 F  N  

 
F x N 

NN 16,1 3,8 
NP 15,7 3,8 
PN 15,2 3,3 
PP 14,7 3,6 

AMI ellenséges 
szexizmus   
  
  
  

össz. 15,4 3,7 

18,3 
p<0,00

1 
  

 

NN 34,4 6,4 
NP 33,8 5,7 
PN 33,6 5,9 
PP 32,1 6,2 

domináns csoport (ffiak) 
általi fenyegetettség 
érzése 
  
  
  
  össz. 33,4 6,3 

16,6 
p<0,00

1 
  

 

NN 16,8 3,8 
NP 16,3 3,4 
PN 16,6 3,6 
PP 15,9 3,7 

domináns csoport (ffiak) 
általi fenyegetettség 
érzése reális fenyegetés 
alskála 
  
  össz. 16,4 3,7 

8,7 
p<0,00

1 
  

 

 

- 80 - 



Szabó Mónika PhD disszertáció 
15.MELLÉKLE: 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben  
a nemekkel kapcsolatos érzések skálái alapján képzett alcsoportok között 

 

SELF-fel kapcsolatos nézetek skálái/indexei (affektív tartalmak és a változás percepciója) 
 

szignifikáns hatások  
(F és p értékek) 

skála/index 
 

típusok 
 

átlag 
g 

szórás 
 F  N  

 
F x N 

NN 28,9 4,7 
NP 30,0 4,6 
PN 29,6 4,3 
PP 30,4 4,8 

Rosenberg-féle 
önértékelés skála  
  
  
  
  össz. 29,8 4,7 

3,6 
p<0,05 

 

3,6 
p<0,05 

 
 
 

NN 2,5 2,4 
NP 1,8 1,7 
PN 1,9 1,7 
PP 1,4 1,6 

CDI depresszió skála  
  
  
  
  

össz. 1,9 2,0 

12,1 
p<0,00

1 

7,2 
p<0,00

1 
 
 

NN 25,7 4,1 
NP 26,8 3,4 
PN 25,6 4,5 
PP 27,2 3,7 

Cameron-féle gender 
társas identitás skála  
  
  
  
  össz. 26,4 4,0 

 
11,8 

p<0,00
1 

 
 

NN 9,8 2,3 
NP 10,7 2,2 
PN 9,4 2,4 
PP 10,6 2,1 

Cameron-féle társas 
identitás skála kötődés 
alskála 
  
  
  
  össz. 10,2 2,3 

 
22,9 

p<0,00
1 

 
 

NN 13,1 2,4 
NP 13,5 1,8 
PN 13,3 2,1 
PP 13,8 1,6 

Cameron-féle társas 
identitás skála érzelmek 
alskála 
  
  
  
  össz. 13,4 2,1 

 5,4 
p<0,01 
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15.MELLÉKLE: 

Szignifikáns eltérések a vizsgálat egyes skáláiban/indexeiben  
a nemekkel kapcsolatos érzések skálái alapján képzett alcsoportok között 

 

 
szignifikáns hatások  

(F és p értékek) 
skála/index 
 

típusok 
 átlag 

szórás 
 F  N  

 
F x N 

NN 36,6 6,2 
NP 37,0 5,52 
PN 38,7 6,2 
PP 38,3 5,8 

self nőiesség skála jelen 
  
  
  
  

össz. 37,5 6,0 

 5,8 
p<0,01 

 
 

NN 0,87 0,28 
NP 0,87 0,28 
PN 0,81 0,27 
PP 0,80 0,27 

self férfiasság-nőiesség 
index jelen 
  
  
  
  össz. 0,84 0,27 

3,9 
p<0,04 

10,1 
p<0,00

1 
 
 

NN 37,8 6,0 
NP 37,8 5,2 
PN 40,1 5,1 
PP 39,4 5,2 

self nőiesség skála jövő 
  
  
  

össz. 38,6 5,6 

 4,04 
p<0,04 

 
 

NN 0,94 0,27 
NP 0,94 0,27 
PN 0,83 0,19 
PP 0,86 0,26 

self férfiasság-nőiesség 
index jövő 
  
  
  
  
  össz. 0,90 0,26 

 6,2 
p<0,01 

 
 

NN 10,1 2,5 
NP 9,9 2,2 
PN 9,8 2,5 
PP 9,3 2,5 

domináns csoport   általi 
fenyegetettség érzése 
szimbolikus fenyegetés 
alskála  
  
  
  össz. 9,7 2,5 

14,0 
p<0,00

1 
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16. MELLÉKLET  

A nemekkel kapcsolatos ideológiák részletes magyarázó modellje 
 
 

16. MELLÉKLET: 
A nemekkel kapcsolatos ideológiák részletes magyarázó modellje 
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17.MELLÉKLET: 

Típusok elkülönítése a nézetrendszerekben (klaszteranalízis) 
 

17. MELLÉKLET: Típusok elkülönítése a nézetrendszerekben 
(klaszteranalízis) 

 
Érzések (férfiakkal és nőkkel )és ambivalens attitűdök  

a nemek felé (ASI és AMI skálák) 
  
 
Iniciális klaszter középpontok 
 

klaszter 

1 2   3 4 
ASI összértéke 21 
tétel alapján 90,00 77,00 38,00 30,00 

AMI összértéke 15 
tétel alapján 71,00 34,00 58,00 20,00 

férfiakkal kapcsolatos 
érzések 29,00 20,00 16,00 34,00 

nőkkel kapcsolatos 
érzések 20,00 20,00 12,00 34,00 

 
távolságok a végleges klaszterközéppontok között (10 iteráció után) 
 
klaszter 1 2 3 4 
1   22,942 14,814 36,676
2 22,942  12,545 13,955
3 14,814 12,545  24,702
4 36,676 13,955 24,702  

 
végleges klaszterközéppontok (standard értékekben kifejezve) 
 

klaszter 
  1 2 3 4 
Zscore:  ASI összértéke 
21 tétel alapján ,82485 -,64872 ,46582 -1,02239 

Zscore:  AMI összértéke 
15 tétel alapján ,70953 -,67705 ,58627 -,94191 

Zscore:  férfiakkal 
kapcsolatos érzések -,90247 -,60591 ,55936 1,07112 

Zscore:  nőkkel 
kapcsolatos érzések -,92108 -,63243 ,60400 ,99390 
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Szabó Mónika PhD disszertáció 
17.MELLÉKLET: 

Típusok elkülönítése a nézetrendszerekben (klaszteranalízis) 
 

Érzések, ambivalens attitűdök  
a nemek felé és negatív sztereotípiák 

  
 
Iniciális klaszter középpontok 
 

klaszter 

1 2 3 4   5 6 
ASI_AMI_átlag 52,50 79,00 80,50 25,00 63,00 56,00
érzések_ÖSSZ. 30,00 23,00 24,50 34,00 35,00 22,00
negsztereo_össz. 57,50 9,00 220,00 180,00 300,00 122,50

 
távolságok a végleges klaszterközéppontok között (10 iteráció után) 
 
klaszter 1 2 3 4 5 6 
1   58,893 102,184 71,473 138,812 38,769 
2 58,893  160,793 130,131 197,384 97,365 
3 102,184 160,793  30,717 36,629 63,457 
4 71,473 130,131 30,717  67,344 32,769 
5 138,812 197,384 36,629 67,344   100,076 
6 38,769 97,365 63,457 32,769 100,076  

 
végleges klaszterközéppontok (standard értékekben kifejezve) 
 

klaszter 

1 2 3 4   5 6 
Zscore: ASIAMI -1,18 ,88 ,41 ,38 -,61 -,76
Zscore: 
ÉRZÉSEK 1,11 -,90 ,73 ,07 -,57 -,73

Zscore: 
NEGATIV_SZT -,20 ,44 ,50 -1,10 ,43 -,94
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17.MELLÉKLET: 

Típusok elkülönítése a nézetrendszerekben (klaszteranalízis) 
 

Férfiasság (nemi tipizáltság) és ambivalens attitűdök  
a nemek felé (ASI és AMI skálák) 

  
Iniciális klaszter középpontok 
 

klaszter 

1 2 3 4   5 6 
Férfiasság-nőiesség 
index jelen 

1,09 ,68 ,69 1,45 ,85 ,81

ASI összértéke 21 tétel 
alapján 89,00 53,00 27,00 38,00 63,00 81,00

AMI összértéke 15 tétel 
alapján 69,00 35,00 23,00 58,00 62,00 45,00

 
távolságok a végleges klaszterközéppontok között (10 iteráció után) 
 
klaszter 1 2 3 4 5 6 
1   26,915 45,028 34,224 17,035 13,218 
2 26,915  18,149 11,309 13,572 14,422 
3 45,028 18,149  14,643 30,131 32,495 
4 34,224 11,309 14,643  17,580 23,732 
5 17,035 13,572 30,131 17,580   10,684 
6 13,218 14,422 32,495 23,732 10,684  

 
 
végleges klaszterközéppontok (standard értékekben kifejezve) 
 

klaszter 

1 2 3 4   5 6 
Zscore: Férfiasság-
nőiesség index jelen 

1,54197 -,36993 -,84033 1,44742 ,25350 -,49461

Zscore:  ASI összértéke 
21 tétel alapján -,85224 ,93719 -,40113 ,89027 ,20061 -1,32904

Zscore:  AMI összértéke 
15 tétel alapján -,93538 1,04631 ,29646 ,44657 -,34702 -1,31433
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17.MELLÉKLET: 

Típusok elkülönítése a nézetrendszerekben (klaszteranalízis) 
 

Férfiasság (nemi tipizáltság), ambivalens attitűdök  
a nemek felé és fenyegetettség 

 
Iniciális klaszter középpontok 
 

klaszter 

1 2 3   4 5 
ASI_AMI_átlag 38,50 31,00 56,00 79,00 62,50
Férfiasság-nőiesség 
index jelen 

,77 ,69 ,86 ,60 ,70

domináns csoport (ffiak) 
általi fenyegetettség 
érzése 

14,00 38,00 48,00 46,00 24,00

 
  
távolságok a végleges klaszterközéppontok között (10 iteráció után) 
 
klaszter 1 2 3 4 5 
1   11,244 18,892 27,274 15,903 
2 11,244  10,584 20,763 14,249 
3 18,892 10,584  10,310 9,843 
4 27,274 20,763 10,310  12,796 
5 15,903 14,249 9,843 12,796   

 
 

  
végleges klaszterközéppontok (standard értékekben kifejezve) 
 

klaszter 

1 2 3   4 5 
Zscore: ASIAMI -,83 -,44 ,74 -,34 ,41
Zscore: Férfiasság-
nőiesség index jelen 

-,54652 1,38930 -,56979 -,56131 ,97245

Zscore:  domináns 
csoport (ffiak) általi 
fenyegetettség érzése 

,41290 -1,16136 ,69117 -1,09479 ,28117
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