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1. CÉLOK ÉS HIPOTÉZISEK 
 

1.1. A vizsgálat konceptuális kerete  

A disszertáció célja volt, hogy a társadalmi nemekkel kapcsolatos aktuálisan jelenlévő 
nézetrendszereket összefüggéseik viszonyaiban írja le  és magyarázza. Arra vállalkozott hogy 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  
(1. ÁBRA). 
Kutatásunk fontos jellemzője volt, hogy 
megközelítésében alapvetően a perspektivista-
kontextualista nézőponttal azonosult, mikor is 
a jelenségek beágyazására törekedett 
(McGuire, 2001). Másik fő elvünk a 
funkcionális szempont volt, legtágabb 
értelemben véve a társas kategorizáció 
„haszna” felől közelítve a jelenségeket, az 
egyén, a csoportok és a társadalom szintjén 
is.  
1. ÁBRA: A kutatás által vizsgált szintek  
(„multilevel” megközelítés) 
 

A konceptuális keret felrajzolásakor tehát a társadalmi szintű magyarázó elméletek felől indulva, a 
csoportokra vonatkoztatható sajátos reprezentációk és viszonyok szintjén át jutottunk el az 
elemzés legkisebb egységéig, az általunk empirikusan is vizsgált egyéni reprezentációk szintjére. 
Két fő kutatási célt, és hozzájuk kapcsolódóan hat konkrét  hipotézist  fogalmaztuk meg. 
 
1.2. A kutatás célkitűzései 

 A dinamikus nemi sztereotípiák kutatása hazai felnőtt mintán  
 
Az elsődleges célunk itt az volt, hogy a nemzetközi kutatások által már leírt, a nemi szerepek 
változására vonatkozó tendenciák megjelenését vizsgáljuk. A nemi sztereotípiákban feltételezett 
változások irányát és nagyságát szerettük volna vizsgálni mindkét nemre vonatkozólag. Arról is 
képet szerettünk volna kapni, hogy mennyiben konszenzuálisak ezek a mintázatok, azaz mekkora 
egyetértés mutatkozik a változások nagyságának és irányának megítélésben. 
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 vizsgáltuk, hogyan függ össze általában a 
nemekkel kapcsolatban feltételezett változás az énreprezentációban feltételezett változásokkal.  
 
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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 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 
az összefüggéseket, és 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. 

 

2. MÓDSZER 
 

2.1. Minta és eljárás 

Vizsgálatunkhoz elsősorban a fiatal felnőtt egyetemista populációt szerettük  volna elérni. 
Budapesti egyetemisták (a BCE, a BME és az ELTE hallgatói) töltötték ki a kérdőívet, összesen 562 
fő (18-25 év, 82,9%). Egy kisebb, „idősebb” alminta (26-55 év, 116 fő, 17,1%) beemelésével pedig az 
volt a célunk, hogy próbát tegyünk a „megszokottól” (fiatal egyetemisták) eltérő személyek 
vizsgálatára is a témában. A végleges mintában tehát összesen 677 fővel dolgoztunk (228 fő, 33,5% 
férfi és 449 fő, 66,5% nő). Az adatfelvétel 2007/2008 őszén, csoportos, önkitöltős módszerrel 
történt, egyetemi tanórák keretében.  

2.2. Eszközök (kérdőív)   
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). 
A statisztikai elemzések (reliabilitás-vizsgálat 
itemanalízissel, Cronbach-alfa számítással és 
feltáró faktorelemzéssel) alapján kialakított, 
használni kívánt végleges skálák megbízhatónak 
bizonyultak. 
 

    2. ÁBRA: A kutatás által vizsgált konstruktumok  
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Az alkalmazott skálák és kérdőívek konkrétan az alábbiak voltak: 
 

  A self affektív tényezőinek mérése    
Rosenberg-féle Önértékelés Skála (Rosenberg és mtsai 1995) 
Schwarzer és Jerusalem –féle énhatékonyság kérdőív (Kopp és mtsai 1993) 
CDI Depresszió Kérdőív (Kovacs, 1985; magyarul ld. Rózsa és mtsai 1999)  

 

  A self önjellemzése: tulajdonság-skála és társas identitás 
tulajdonságlista (2x10 „férfias” és „nőies”tulajdonság, Kovács 2004, Szabó 2004, 2006)  

az én jelenben és jövőben  való megítélésére 
nemi társas identitás skála (Cameron-Lalonde 2001)  

 

   A nemekkel kapcsolatos nézetrendszerek (reprezentációk és affektív értékelések) 
tulajdonságlista (ugyanaz,  mint az önjellemzésnél használt): nemi sztereotípiák jelenben és 

jövőben való megítélésére 
domináns csoport általi észlelt fenyegetettség skála (Stephan és mtsai 2000)  
Swim-féle régimódi  és modern  szexizmus skálák (Swim és mtsai 2001) 
ambivalens szexizmus kérdőív (ASI,  Glick és Fiske 1996)  
férfiakkal szembeni ambivalencia kérdőív (AMI, Glick és Fiske 1999)  
érzések a nemekkel kapcsolatban (bipoláris tulajdonságlista,  Stephan és mtsai 2000 alapján) 
nemi szerepfelfogás egy itemes becslőskála 

 

3. EREDMÉNYEK  
  
A hipotézisek teszteléséhez számos komplex statisztikai elemzést végeztünk, ezek számszerű 
adatait a disszertáció szövege és mellékletei minden részletre kiterjedően tartalmazzák. Az 
alábbiakban a hipotéziseinkhez kapcsolódó fő téziseket mutatjuk be. 
 
3.1. A változás dinamikájáról 

Hipotéziseink első csokrát (1.A., B., C.) a nemi sztereotípiák és önjellemzések feltételezett 
változásával kapcsolatosan fogalmaztuk meg, melyek szerint jelentősebb feltételezett elmozdulás 
várható a nők képében és a nemileg tipikus énreprezentációkban is ezzel összefüggésben. 
 

 A) A nemi sztereotípiák változását kutató eredményeink szerint a női nemi sztereotípia 
markáns feltételezett növekedést mutatott a férfias jellemzők csoportjában, ugyanakkor a nőies 

tulajdonságcsoportban arányaiban kisebb, de jelentősnek mondható 
csökkenést tételeznek fel a személyek. A férfiképben észlelt változás 
ugyanakkor gyakorlatilag nem jelentős.  
Nemi, korcsoport vagy iskolatípus alapján nem volt jelentős különbség a 
változás nagyságának vagy irányának tekintetében, a vélekedések 
konszenzuálisak az ezek mentén képzett alcsoportok között.  
Az átlagolással nyert adatok mellett ugyanakkor megnéztük a finomabb, 
egyéni különbségeket is, és azt találtuk, hogy a globális tendenciák mögött 
sajátos mintázatok húzódtak meg (3. ÁBRA).  
A nőkép változását illetően egyetértés mutatkozott a fentebb leírt 
tendenciákban. A válaszolók túlnyomó többsége (71-86%) növekedést 
tételez fel a férfias, és csökkenést a nőies tulajdonságokban. 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 (41/49%, illetve 37/50%), akik a férfiaknál csökkenést 
illetve növekedést tételeztek fel, mind a férfias, mind a nőies 
tulajdonságcsoportokban. 
 
 

jelmagyarázat:  csökkenés  stagnálás  növekedés 
3. ÁBRA: A nemi sztereotípiák feltételezett változása a két  tulajdonságcsoportban 



Szabó Mónika PhD disszertáció 
 

 

 4

 
Összességében tehát a nemi sztereotípiák feltételezett változására vonatkozólag eredményeink igazolták az 1.A. 
hipotézisünket, mely szerint a nők képe dinamikusabb változásban van. Ezek az eredmények ugyanakkor 
arra is rámutattak, hogy a férfikép lehetséges jövőjét illetően közel sem annyira egybehangzóak a 
vélekedések, mint a nőképet illetően.  
 
 B) Az önjellemzések-beli feltételezett változások tekintetében az átlagos pontszámokat 
összevetve a jelen-jövő vonalán az az általános tendencia bontakozott ki, hogy a férfias 
tulajdonságokat illetően mindkét nem jelentősnek mondható, de nem kifejezetten nagy növekedést 
feltételez magára vonatkozóan, ugyanakkor a nőies tulajdonságokban gyakorlatilag egyik sem jelez 
jelentős változást. Az, hogy férfiak és nők növekedést vagy csökkenést prognosztizáltak saját 
magukra vonatkoztatva, sokkal inkább a tulajdonság kívánatossága határozta meg, semmint annak 
nemileg tipikus volta.  (Ezt  illusztrálandó: leginkább a „határozott” jellemzőben várnak el 
növekedést, és leginkább a „nyafogós” tulajdonságban csökkenést a személyek.) 
A feltételezett változásban nemi különbség nem adódott, ugyanakkor a korcsoport alapján igen; 
az idősebb korosztály a nőies, míg a fiatalabb korosztály a férfias tulajdonságokban vár el 
nagyobb növekedést magára vonatkoztatva.  

Az átlagértékek mögé pillantva, itt is megnéztük a finomabb 
mintázatokat. Látható volt, hogy mindkét nemnél a válaszolók 
körülbelül kétharmada (férfiak 63%, nők 66%) növekedést vár a férfias 
tulajdonságokban, ugyanakkor a nőies tulajdonságok tekintetében már 
kevésbé egyértelmű a kép. Megközelítőleg fele-fele arányban voltak, akik 
a nőies tulajdonságokban csökkenést (férfiak 46%, nők 48%) illetve 
növekedést (férfiak 44%, nők 43%) tételeztek fel, mind a férfiak, mind a 
nők között  (és mindössze 6-10% volt azoknak az aránya, akik egyik 
vagy másik tulajdonságcsoportban stagnálást várnak az önképükben). (4. 
ÁBRA) 
Összességében tehát a self feltételezett változására vonatkozólag eredményeink 
igazolták az 1.B. hipotézisünket, mely szerint az önjellemzésekben megjelenik a 
feltételezett változás. Ezek az eredmények ugyanakkor arra is rámutattak, 
hogy míg a férfias tulajdonságok tekintetében nagyobb konszenzus 
mutatkozik, férfiak és nők esetén is ugyanabba az irányba mutatóan, 
addig a nőies tulajdonságok-beli változásokat tekintve kevésbé 
egyértelműek a tendenciák. 
Figyelemre méltó tehát, hogy a növekedést leginkább a pozitív férfias 
tulajdonságokban várják el maguktól - férfiak és nők egyaránt. 
 
jelmagyarázat:  csökkenés  stagnálás  növekedés 

4.. ÁBRA: Az önjellemzés feltételezett változása az egyes nemeknél a két tulajdonságcsoportban  
 
 C) A sztereotípiák és önjellemzések feltételezett változásainak kapcsolatára vonatkozóan 
– együttesen nézve A) és B) pontban vázolt eredményeinket – azt mondhatjuk, hogy a globális 
indexváltozók szintjén az összefüggések nem lineárisak. Az együttjárásokat lineáris korrelációs 
együtthatókban kifejezve csak nagyon kicsi értékek adódtak.  
Mindazonáltal elmondható, hogy az önjellemzésben feltételezett változás nők esetében ugyanabba 
a fő  irányba mutatott, mint amit a nemi sztereotípiáknál láttunk. Az önmaguknál feltételezett 
növekedés a férfias tulajdonságokban együtt járt a női nemi sztereotípia feltételezett 
növekedésével a női válaszolók 58,9%-ánál, ugyanakkor jelentős volt azok arányai is (25,3%), akik 
önmaguknál csökkenést várnak, míg a nőknél általában növekedést. A nőies tulajdonságok és a 
női sztereotípia esetén már kevésbé egyértelmű a kép; a sztereotípiára és önmagukra 
vonatkoztatva is csökkenést várnak el a legtöbben (36,1%). Ugyanakkor majdnem ugyanennyien 
(31,2%) a  nőképnél csökkenést, míg magukra nézve viszont növekedést feltételeznek a nőies 
tulajdonságokban.  
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A férfiak esetében még heterogénebb a kép; szinte ugyanannyian várnak el saját maguknál és a 
férfi sztereotípiában is növekedést a nőies tulajdonságokban (22,9%), mint amennyien saját 
maguknál csökkenést és a férfisztereotípiában növekedést (23,9%), illetve mindkettőben 
csökkenést (19,5%). A férfias tulajdonságoknál pedig mindkettőben növekedést vár a férfi minta 
egyharmada (31,9%), illetve magánál növekedést és a sztereotípiánál csökkenést negyedük (25,0%). 
 Az önjellemzés és a nemi sztereotípiák feltételezett változásának  összefüggését illetően tehát részben 
alátámasztottuk 1. C. hipotézisünket, mely szerint a női sztereotípia és a nők önképének feltételezett változása a 
férfias tulajdonságokban egy irányba esik. Ugyanakkor az eredmények arra is rámutattak, hogy a nőies 
tulajdonságokat illetően, és különösen a férfiak csoportjára vonatkoztatva közel sem egyértelmű 
az összefüggés a két szintben (sztereotípia és önjellemzés) jósolt változások között. 
  
Az összefüggéseket rendszerben vizsgálva, kísérletet tettünk komplex útmodell létrehozására is a 
változás dinamikájának jellemzéséhez. (5. ÁBRA). 
 

 

 
 
 

jelmagyarázat:            regressziós súlyok iránya és nagysága 
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) 

5. ÁBRA: A self változásának magyarázó modellje (útelemzés) 
 
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 
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 találtunk 
kapcsolatot az egyéni és a társadalmi reprezentációk között. 
 
Összességében azt  mondhatjuk, hogy a hipotézisekben feltételezett változások 
kimutathatóak voltak, a nemi sztereotípiákra és a selfre vonatkoztatva is. Eredményeink 
megerősítették a nemzetközi kutatásokban már leírt tendenciákat, ugyanakkor 
rámutattak arra is, hogy az átlagolás módszerével kapott eredmények mögött meghúzódó 
finomabb mintázatok elemzése is szükséges az összefüggések mélyebb feltárásához. 
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3.2. A nemekkel kapcsolatos nézetek rendszeréről 

Hipotéziseink második csokra (2.A., B., C.) a nemekkel kapcsolatos nézetrendszerek 
összefüggéseit kutatta, a nemi ideológiák köré épített kontextusban, a különféle szexizmusok, a 
fenyegetettség és a sztereotipizálás kapcsolatrendszerét igyekezve feltárni, a nem, a korcsoport,  
az iskolatípus, valamint az énre vonatkozó további kognitív és affektív tényezők szűrőjén 
keresztül. 
 
 A) A hipotézisünk fókuszában itt a domináns csoport általi fenyegetettség érzése állt, arra 
kerestük a választ, milyen összefüggésben van a nemekkel kapcsolatos további 
nézetrendszerekkel.  
A nők - mint elsősorban érintett csoport - magasabb értékeket adtak az észlelt fenyegetettség 
vonatkozásában, és az idősebb korosztály ugyancsak nagyobb fenyegetettség-érzésről számolt be, 
mint a fiatalabb Ugyanakkor a nemtől és kortól függetlenül is kirajzolható volt az az erőtér, 
amelynek ez a fenyegetettség áll a középpontjában. Eredményeink szerint elmondható, hogy az a 
személy, aki inkább észleli a (vélt vagy valós) fenyegetettséget, az kevésbé tagadja a nemi 
diszkriminációt, ugyanakkor férfiakkal kapcsolatban inkább ellenséges, a nőkkel szemben pedig 
jóindulatú szexista nézeteket vall, és egyben modernebb nemi szerepfelfogással rendelkezik, 
énreprezentációjában nőiesebb (függetlenül biológiai nemétől), és a férfiakról festett sztereotip 
képe negatívabb. 
 A 2.A. hipotézisünket tehát alátámasztották az eredmények, miszerint a szexista ideológiák 
összefüggést mutatnak a fenyegetettséggel és a sztereotipizálással is. 
 
 B) A következőekben  összefoglaljuk a nem, a kor és az iskolatípus alapján adódó 
különbségek mintázatait, amelyek kirajzolhatóak voltak a nemekkel kapcsolatos  nézetek 
rendszerében.  
 A nem és a kor hatását nézve összességében azt mondhatjuk, hogy szignifikáns, de 
nagyságukat tekintve inkább csak árnyalatnyi különbségek adódtak; a férfiaknál a fiatalabb 
korcsoportnak volt szélsőségesebb, negatívabb, kedvezőtlenebb képe a nemek közötti 
viszonyokról, a nőknél pedig az idősebbeknek. A nőkkel kapcsolatos előítéletekben (régimódi, 
modern és ambivalens szexizmus) például 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 
változást illetően pedig 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. 
 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 a 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. Férfiaknál például a „közgazdászok” és a „jogászok” 
bizonyultak a leginkább régi típusú szexistának, addig a nőknél pont ők azok, akik a legkevésbé 
szexisták. 
 Azt mondhatjuk tehát, 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. 
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C) A self (a nemi tipizáltság és affektív tényezők) felől közelítve vizsgáltuk azt is, hogy az én 
egyes jellemzői milyen kimutatható összefüggésben vannak a nemekkel kapcsolatos 
nézetrendszerekkel. 
A nemi tipizáltság komplex mérésére a Bem-féle (Bem 1974) típusok elkülönítését alkalmaztuk, 
az önjellemzés jelenbeni férfiasság és nőiesség skálákra adott pontszámok alapján elkülönítve a 
személyek négy típusát (nem differenciált, férfias, nőies, androgűn).   
Eredményeink szerint a 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 (magasabb szexizmus, 
kevésbé pozitív érzések, negatívabb sztereotípia). 
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. Adódtak például  olyan 
változók, amelyekben a nem önmagában nem volt szignifikáns hatással, a nemi tipizáltság viszont 
igen. (Ezek: a self affektív tényezői közül a depresszió és énhatékonyság, valamint a nemi társas 
identitás és  a jóindulatú szexizmusok). 
Egyes változók esetében interakciót találtunk férfiasság és nőiesség között, ami a nemi tipizáltság 
komplex 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 énreprezentációkon túl itt vizsgáltuk azt is, hogy a férfiakkal és a nőkkel kapcsolatos 
érzések, valamint ezek interakciója hogyan hat az egyes selffel és nemekkel kapcsolatos nézetekre. 
Eredményeink alapján elmondható, hogy a nemek irányában való pozitívabb viszonyulás 
egyrészről erősebb társas identitással, ám inkább nőies énsémával jár, ugyanakkor alacsonyabb 
depresszióval, a nemek szintjén nézve pedig alacsonyabb szexizmusokkal. 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. 
 A 2.C. hipotéziseinket tehát igazolják az empirikus adatok, miszerint az énreprezentációk és affektív 
tényezők összefüggésben állnak a nézetrendszerekkel.  
 
 Az összefüggéseket rendszerben megjelenítve, kísérletet tettünk egy komplex útmodell 
létrehozására is. 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. (6. ÁBRA). 

 
 

 
jelmagyarázat:             regressziós súlyok iránya és nagysága 

A modell illeszkedési mutatói:  χ2 = 1432  df=191  p=0,000,  CFI= 0,97  NFI= 0,96 RMSEA= 0,09 (0,09-0,10) 
6. ÁBRA: A nemekkel kapcsolatos ideológiák magyarázó modellje (útelemzés) 
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  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.  
 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. 
 
Összességében azt  mondhatjuk, hogy a hipotézisek alapján feltételezett összefüggések a 
nemekkel kapcsolatos nézetrendszerekben kimutathatóak voltak. Az egyéni nézeteket 
nagyban meghatározzák a társas identitások alapját képező kategóriák (nem, kor, 
foglalkozási szerep), és ezek a tényezők a selfen mint (kognitív és affektív) szűrőn 
keresztül  is hatással vannak a nézetek közötti összefüggésekre. 
 

4. MEGVITATÁS ÉS KITEKINTÉS  
 
4.1. Az eredményekről – a társadalmi változás tükrében 

 Összességében azt mondhatjuk, hogy a feltárt eredmények nagyrészt igazolták 
várakozásainkat, és  a mélyebb összefüggések értelmezése számos kulcskérdésre ráirányította a 
figyelmet.  
 A társadalmi nemi szerepek kétségkívül változnak, mely változások maguk után vonják a 
társadalmi nézetrendszerekben bekövetkező változást is. 
Figyelemre méltó például, hogy az önjellemzésbeli növekedést leginkább a pozitív férfias 
tulajdonságokban várják el maguktól férfiak és nők egyaránt. Ez a jelenség rámutathat a jelenlegi 
társadalmi beállítódásra, mely a boldogulást, (egyéni) előrehaladást, elsősorban a versengésen 
keresztül feltételezi (pl. Fülöp 2007, Orosz és Fülöp 2007). Ezzel az attitűddel pedig a 
tradicionálisan férfias tulajdonságok konzisztensek.  
Ugyanakkor az a jelenség is figyelmet érdemel, miszerint a jövőbeni férfi képét illetően – akár 
önképről, akár az általános képről van szó -  közel sem annyira konszenzuálisak a reprezentációk; 
sokkal heterogénebb és így bizonytalanabb a kép. 
 A nemekkel kapcsolatos nézetek tartalmának elemzése  alapján azt állapíthatjuk meg hogy 
az ideológiák (szexizmusok) tartalmukban és komplexitásukban ugyan sokat változtak, 
„mennyiségi” értelemben viszont sokkal kevésbé; a nemek közötti viszonyok alapjaiban még 
mindig egyenlőtlenek. A nemekkel kapcsolatos ideológiákat a rendszerigazolás elvén férfiak és 
nők egyaránt osztják; ahogy erre Kinnard (idézi Schmitt és mtsai 2002) találó példája rámutat: a 
nők jogait „leleplező” antifeminista irodalom  felét nők írták. 
 A társadalmi változás lényeges előfeltétele ugyanakkor – ahogy ezt eredményeink is 
alátámasztották - a diszkriminációnak és az egyenlőtlenségeknek az észlelése. Ez viszont csak a 
nők csoportjának motivációs bázis a változtatáshoz, a férfiak csoportja számára a privilegizált 
helyzet – és így a  táras identitás – fenyegetését jelentheti. (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”. 
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4.2. Továbblépési lehetőségek és gyakorlati alkalmazás 

 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. Vizsgálódásaink számára tehát további irányvonalak jelölhetőek ki. 
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. Érdemes lenne például külön is vizsgálni a férfiak és 
nők vélekedéseit az útmodellek általános összefüggéseinek felrajzolásakor, az egyes utakban, 
összefüggésekben jelentkező nemi különbségek ugyanis sokat elárulhatnak a jelenségek 
működésmódjáról.  
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 – fenyegetettség – társas identitás – identitás-fenyegetettség szeretnénk tehát  majd tovább 
vizsgálni, a kérdőíves módszer mellett akár kvalitatív – 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. 
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). Ugyancsak érdekes perspektíva, a nemek közötti viszonyok és érzelmek felől 
közelítve az elfogadás (respect) konstruktumát beemelni a vizsgálatba, mint olyan tényezőt, ami a 
sztereotípiától bizonyos értelemben elválik (Jackson és mtsai 2001). Egy másik szintet, a 
társadalmi struktúrával kapcsolatos nézetrendszerek kontextusát példázza Sibley és mtsai (2007) 
kutatása, amikor a  jobboldali autoritarianizmus, a szociális dominancia és a szexizmus kapcsolatait 
vizsgálja. A dinamika megértéséhez pedig 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 
kutatásával, 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 erős 
ideológiai funkciókkal bírnak, így 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. Ellenkező esetben például az egyenlőtlen viszonyokban keletkező szorongás és negatív 
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affektív tényezők inkább averzív elkerülésre (vagy egyéb tényezők okán akár tanult 
tehetetlenségre) késztetik a személyeket, semmint a társadalmi változás előmozdítására.  
 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).  
Férfiaknál pedig 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 (inkább a saját csoport, mintsem a társadalmi megítélés által), míg a férfiak számára 
normatívan elfogadott hasonló lehetséges szerep – jelenleg - még nem igazán alakult ki (Cameron 
és Lalonde 2001). A férfiak „pro-feminista” attitűdjének formálódása és felvállalása tehát 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 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 dinamika mellett érdemes figyelmet fordítani a nézetrendszerekben megjelenő egyéni 
különbségekre is, melyek felmérését kulcsfontosságúnak tekintjük. Ezek felismerése és jellemzése 
(ld. pl. a vizsgálatunkban bemutatott típusképzés módszerét is, hasonlóan Fisher és Good (1998) 
„nemi szerep profil”-jához) a nézetek alakítását célzó folyamatok számára támpontokat szolgáltat a 
lehetséges „támadási pontok” felől. Egy nemi egyenlőtlenségekre való szenzitivitás-növelő tréning 
esetén például  más identitás-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. Vizsgálatunkban például a szexizmus-pontszámok és a nemekkel 
kapcsolatos érzések alapján jól elkülöníthetőnek bizonyult négy csoport: a viszonylagosan 
„előítélet-mentes” (14%), a „konzekvens szexista” (22%), az „ambivalens” (32%) és „óvatos” 
(24%) személyek csoportja. 
 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.  
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