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 )1396،تاریخ پذیرش: مرداد 1396تاریخ دریافت: اردیبهشت (
 چکیده

هایی ها، گاهی با موقعیتدهد که هریک از آنمشاهدة زندگی روزمرة زوجین شاغل، نشان می
یکدیگر و درنهایت، منافع خانواده، شوند که در آن، منافع فردیشان در تعارض با منافع مواجه می
هاي تعارض منافع فردي و هدف پژوهش حاضر، مطالعۀ رفتار زوجین در موقعیت گیرند.قرار می

دوراهی «ها است که تحت عنوان کلی جمعی و بررسی عوامل مؤثر بر رفتار در این موقعیت
ی زوجین در خانواده، است. براي قرار دارد. موقعیت دوراهی مدنظر در رابطه با منافع مال» اجتماعی

این منظور، پنج موقعیت دوراهی که دربردارندة تعارض منافع اقتصادي زوجین است، از طریق 
مراقبت اخالق «هاي سناریوسازي نظري، طراحی شدند. چارچوب نظري پژوهش ترکیبی از نظریه

، است. این »بازي نظریۀ«و » اجتماعیعقالنی  انتخاب«، »اجتماعی ایگلیهاي نقش«، »گلیگان
نفر  275اي در میان مرحلهاي چندگیري خوشهپژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق نمونه

ها و از زنان شاغل در شهرداري تهران، انجام شد. نتیجه کلی نشان داد، میزان پذیرش باور
هاي طراحی شده است؛ تعادل بهینۀ همکاري در موقعیتساز عدمهاي جنسیتی، زمینههنجار

همکاري دیگري است. از میان عدم -که راهبرد غالب افراد نمونۀ پژوهش، همکاري خودايگونهبه
جنسیتی، اخالق پذیري شده، جامعههاي طراحیعوامل مؤثر بر ترجیحات رفتاري در موقعیت

یا جمعی افراد هاي فردي گیريمراقبت و آگاهی از انتظارات نقش، رابطۀ معناداري با جهت
 اند.داشته

 
اجتماعی، اخالق مراقبت، انتخاب جنسیتی، دوراهیپذیريجامعه :واژگان کلیدي
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 مقدمه و بیان مسئله
خانواده، گروهی است که با پیوندهاي نزدیک، صمیمانه، شخصی، همکاري و اعتماد 

توان در شود. بهترین نمونه روابط گماینشافت (به تعبیر تونیس) را میمتقابل، شناخته می
میان اعضاي یک خانواده پیدا کرد که روابط صمیمانه و هرروزه با هم دارند و در 

). در خانواده نیز با 103: 1386کنند (کوئن، ر همکاري میهاي متقابل خود با یکدیگکنش
یابند که در آن منافع اعضا با یکدیگر در هایی نمود میها، گاهی موقعیتوجود این ویژگی

اي که اعضاي خانواده، بر سر دوراهی انتخاب بین منافع خود و گونهگیرند؛ بهتضاد قرار می
گیر منافع خود د. در این شرایط اگر اعضا تنها پیگیرنمنافع جمعی و خانوادگی قرار می

گیري منافع خانواده، باشند، خانواده عرصۀ کشمکش و مشاجره خواهد شد و پی
پوشی از نفع شخصی را در پی خواهد داشت. مشاهدة زندگی روزمرة زوجین، نشان چشم
اشتغال و کسب ها در زندگی خانوادگی بسیار با این موارد مواجه هستند. دهد که آنمی

درآمد، دستیابی به تحصیالت بیشتر، نحوة گذراندن اوقات فراغت، استفادة شخصی از 
ها، درآمدهاي حاصل از اشتغال وغیره از مواردي هستند که چگونگی پرداختن به آن
دهد. زوجین را برسر دوراهی انتخاب بین نفع فردي و نفع جمعی و خانوادگیشان قرار می

در این زمینه، معیشت خانواده است که نقش اساس در تداوم و بقاي  یکی از امور مهم
حیات خانواده دارد. دستیابی به اهداف اقتصادي خانواده، درگرو همکاري همۀ اعضاي آن 
است. امروزه زنان نیز با اشتغال خود در تولید منابع مالی خانواده مشارکت کرده و نقش 

گرفته در مشاهدات صورتکنند؛ اما ده ایفا میبسزایی در پیشبرد اهداف معیشتی خانوا
اند که اختالفات اکتشافی نشان داده هايزندگی روزمرة زنان شاغل و همچنین مصاحبه

اقتصادي یکی از دالیل اصلی بروز مشاجرات و نارضایتی از زندگی است.  نتایج پژوهش 
یی در میان زنان اختالفات اقتصادي زندگی زناشو)، نشان داده است که 1391طاهري (

استقالل بیشتر این مشاجرات در زمینۀ  ).1391شاغل بیشتر از زنان غیرشاغل است (طاهري، 
. ها در خانواده استکردن داراییتقسیم مال و اموال و هزینهو  مالی هرکدام از زوجین

خصوص زمانی که هدف زنان از اشتغال دستیابی به ارضاي نیازهاي روحی و روانی، به
اي براي رفع نیازهاي معیشتی خانواده. در فایی و بیان اجتماعی است؛ نه صرفاً وسیلهخودک

) در پژوهش خود در شیراز پس از مقایسۀ تعارضات 1390هنرپروران و قادري (این زمینه، 
کردن امور مقیاس جدادر خرده اند که زنان شاغلدار نشان دادهزناشویی زنان شاغل و خانه
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به این  )؛103: 1390داراي تعارضات بیشتري هستند (هنرپروران و قادري،  مالی از یکدیگر
کردن درآمدهایشان ها با همسرانشان، مربوط به چگونه خرجهاي آنمعنا که بیشتر مشاجره

)؛ همچنین چگونگی استفادة مشترك از منابع مالی و نارضایتی طرفین از 118است (همان، 
ناسب با میزان شراکت در تولید آن، یکی دیگر از دالیل بري از این منابع متمیزان سهم

نارضایتی و بروز اختالفات اقتصادي در خانواده است. در این زمینه، نحوة تعامل زوجین با 
تواند زمینۀ ها از موقعیت و جایگاهشان در خانواده، مییکدیگر و درك هریک از آن

ن رابطه اگر هر دو نفر راهبرد ها را مهیا سازد. در ایهمکاري آنهمکاري یا عدم
همکاري را اتخاذ کنند، بیشترین زیان متوجه خانواده است و اگر همکاري فقط از عدم

بسیاري   سوي یکی از زوجین صورت بگیرد، زمینه نارضایتی از زندگی فراهم خواهد شد.
ا جمعی هاي فردي یگیرياز پژوهشگرانی که به مطالعه و شناسایی عوامل اثرگذار بر جهت

عنوان عاملی اند، به نقش جنسیت، بهها، پرداختههمیارانۀ آنافراد و رفتار همیارانه یا غیر
). نتایج 2009، ایگلی، 2009اند (ون ووگت، ها، اشاره کردهگذار در این موقعیتاثر

هاي فردي و جمعی زنان و مردان است و گیريها نمایانگر تفاوت جهتتعدادي از پژوهش
هاي جمعی و رفتار همیارانه در زنان بیشتر از مردان است گیريدهد که جهتمینشان 

، بالیت و 1385، میرزایی، 1386یگانه به نقل از جوادي 1998(آکل و گروسمن، 
هاي فردي و جمعی بین زن و مرد گیري). تفاوت جهت2007، رومانو، 2011ووگت، ون

عادل همکاري به زیان یکی از طرفین شود. به نظر تساز عدمتواند زمینهدر خانواده نیز می
هاي جنسیتی در این خصوص داراي نقش و جایگاه خاصی هستند؛ زیرا رسد کلیشهمی

شوند. ها و هنجارهاي جامعه آشنا میهاي معنایی و ارزشپذیري با نظامافراد از طریق جامعه
هاي ها و ایدئولوژيیجاد کلیشهطور خاص، از طریق اجنسیتی بهپذیريدر این راستا جامعه

که به ايگونهگذارد؛ بهجنسیتی، بر ایجاد ساختمان ذهنی و رفتارهاي ناشی از آن تأثیر می
شود و هاي خاصی براي هر یک از دو جنس منجر میها و جایگاهها و کنشایجاد نگرش

ویژه خانواده، به شده درهاي دوراهی ایجادساز رفتارهاي متفاوت زوجین در موقعیتزمینه
ها و هنجارهاي خصوص که بسیاري از کلیشههاي مربوط به امور اقتصادي است. بهموقعیت

گذشتگی و توجه به نیازهاي دیگران را تنها از خودجنسیتی، رفتار مبتنی بر فداکاري، از
هاي دوراهی گیري جمعی و فردي زنان و مردان در موقعیتطلبد و تفاوت جهتزنان می

تعادل تواند به ایجاد عدمتواند پاسخی ناخودآگاه به این باورهاي جنسیتی باشد که مییم
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شده، در پژوهش حاضر، بهینۀ همکاري در خانواده نیز منجر شود. با توجه به مباحث مطرح
کاررفته توسط زنان شاغل، در موقعیت دوراهی سعی بر این است که انواع راهبردهاي به

زندانی، بازي و بازي دوراهی  با امور اقتصادي خانواده، در قالب نظریۀ اجتماعی در رابطه
ها و ها، از کلیشهگیريبررسی شده و میزان تأثیرپذیري انتخاب این راهبردها و جهت

ها مطرح هستند: ها و باورهاي جنسیتی مشخص شود. در این زمینه این پرسشارزش
هاي مطالعه، در موقعیتشده توسط زنان موردتهگرفکارترجیحات رفتاري و راهبردهاي به

ها و هنجارهاي جنسیتی چه دوراهی در رابطه با امور مالی خانواده چیست؟ پذیرش کلیشه
هاي دوراهی اجتماعی دارد؟ عوامل مؤثر بر تأثیري بر ترجیحات رفتاري زنان در موقعیت

 چیست؟ هاي متعارض نفع فردي و جمعی در خانواده رفتار در موقعیت
اندیشمندان اجتماعی، خانواده را با پیوندهاي نزدیک، صمیمانه و شخصی، عالقۀ      

)؛ 103: 1386اند (کوئن، صمیمانه به رفاه یکدیگر، همکاري و اعتماد متقابل تعریف کرده
اما امروزه همراه با تحوالت فرهنگی و اجتماعی وسیع و تأثیرپذیري نهاد خانواده از این 

خوش تغییر ویژه زوجین، نیز دستهاي متعارف تعامل اعضاي خانواده، بهیوهتحوالت، ش
هاي نوین و نیز دسترسی به قرار گرفته است. افزایش تحصیالت، افزایش استفاده از رسانه

هاي نسبی، حق انتخاب، تغییر شیوة زندگی و غیره اطالعات گسترده، اشتغال زنان، آزادي
رو ساخته است که از جمله تعارض منافع فردي و جمعی، روبهخانواده را با مسائل جدیدي 

هاي رفتاري و برابري روابط غلبه بر این موارد، تغییر الگوهاي ذهنی و بازنگري در شیوه
هاي متعارض منافع فردي و طلبد. در سایۀ روابط برابر، در موقعیتاعضاي خانواده را می

هاي ناشی از ضا با یکدیگر، سبب کاهش هزینهجمعی افراد در خانواده، همیاري متقابل اع
یک از اعضاي خانواده، دچار زیان نخواهد شد و شود و هیچگرفته، میتعارضات صورت

ساز جنسیتی زمینهپذیري آنجاکه جامعهشود. ازدرنهایت تداوم و بقاي خانواده، تضمین می
ي نابرابر است، مطالعۀ تأثیرات هاگیري افراد در موقعیتهاي جنسیتی و جايایجاد نابرابري

هاي تعارض منافع فردي و جمعی در هاي افراد در موقعیتگیرياین موضوع بر نحوة جهت
امور زندگی روزانه، مانند مسائل اقتصادي خانواده، زمینۀ شناخت بهتر علل نامحسوس 

چنین با شود؛ همشده درپی آن درون خانواده، فراهم میها و اختالفات ایجادنارضایتی
ها و کنندة ارزشمطالعه تأثیر ساختارهاي کالن جامعه، مانند نظام فرهنگی که ایجاد

هاي بازتولید آن، امکان شناخت بهتر باورهاي افراد است، بر زندگی روزانه و شیوه
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شود که این امر به نوبه خود زمینۀ تأثیرپذیري سطوح خرد و کالن از یکدیگر فراهم می
 کند.گذاري و آموزش است را فراهم میکه نیازمند سیاست هاییشناخت حوزه

 
 چارچوب نظري پژوهش

هاي فردي ، دوراهی، موقعیتی است که در آن بین خواسته»ون وگت«و » سیمپسون«از نظر 
). در تعریفی 1999دهد (سیمپسون و ون وگت، هاي جمعی،  تعارض رخ میو خواسته

شده است که در آن هر کنشگر عضو یک گروه یا  دیگر، دوراهی اجتماعی، موقعیتی بیان
رو است و باید یکی از دو گزینه را (تقریباً اجباري) جامعه، در آن موقعیت با دوگزینه روبه
وجوي وجوي نفع فردي است) و همیارانه که جستانتخاب کند. غیرهمیارانه (که جست

 135: 1387ادي یگانه، وجوي نفع فردي از طریق نفع جمعی است (جونفع جمعی یا جست
)؛ بنابراین دوراهی اجتماعی موقعیتی است که بیشتر افراد در زندگی اجتماعی خود با 148و 

ها عالوه بر زمان تعامل فرد با دیگر اعضاي جامعه، در آن مواجه هستند. این موقعیت
رفتار  آیند. چگونگیوجودد میزندگی خانوادگی و هنگام تعامل با اعضاي خانواده نیز به

ها هاي خاصی است که با توجه به آنتأثیر عوامل و انگیزهها تحتافراد در این موقعیت
هاي پیشین نشان که پژوهش گونهگزینند. همانافراد بین نفع فردي یا جمعی، یکی را برمی

اند، جنسیت یکی از این عوامل است. براي تبیین سازوکار تأثیر جنسیت بر رفتار در این داده
کار رفته است که شناسی بهشناسی اجتماعی و جامعههاي روانها، تلفیقی از نظریهموقعیت

اجتماعی هاينظریۀ نقش«، به رویکرد نخست اشاره دارد و »نظریۀ اخالق مراقبت گلیگان«
، مطابق با رویکرد دوم و به شرح »نظریۀ بازي«و » نظریۀ انتخاب عقالنی اجتماعی«، »ایگلی

 زیر هستند:
هاي خود، عالوه بر گیرياجتماعی، اشخاص در تصمیممطابق با نظریۀ انتخاب عقالنی      

دوستی را نیز شناسی و نوعهاي خود، مانند انصاف، حقمنفعت مادي، معتقدات و ارزش
اي از عوامل، ). در نظریۀ انتخاب عقالنی، مجموعه101-98: 1373دهند (لیتل، دخالت می

ها، عوامل شناختی، عوامل ارزشی و هنجاري و غیره، ربوط به ساختجمله، عوامل ماز
پذیري سازد. در پژوهش حاضر، جامعهگران را با محدودیت مواجه میعقالنیت کنش

 اينیز نظریه بازي نظریۀ جنسیتی، عاملی ساختی و هنجاري در نظر گرفته شده است.
 پارامتریک و عقالنیت بین عقالنیت نظریه این. در است عقالنی رویکرد انتخاب ازبرگرفته 
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 ممکن شقوق بهترین دنبال، فرد بهپارامتریک شود. در عقالنیتمی گذاشته تفاوتراهبردي 
؛ اما او نخواهد گذاشت در انتخاب سایر افراد، تأثیر چندانی ها و رفتارهايو انتخاب است

. دیگر است و بازیگران کنشگران هايبر تصمیم مبتنیفرد  راهبردي، تصمیم در عقالنیت
 نظریۀ در). 81: 1373(لیتل،  دارد کارایی اجتماعی ، بیشتر در زندگیاز عقالنیت شق این
 قواعد از ايمجموعه و جمعی، تحت فردي از اعم کنشگر، ايکالسیک، مجموعه بازي

 براي یا محتمل، مشخص نتایج و معین کنشی هايگزینه از ايمجموعه با هر یک معلوم،
 به محدود بازي، در این عقالنیت مفهوم. کنندمی بازي یکدیگر باسود،  کردنحداکثر

کردن سود از سوي بازیگر عقالنیت ابزاري فردگرایانه است و آن چیزي نیست جز حداکثر
اي براي اعالم بنا به تعریف، وسیله همکاري در یک دوراهی اجتماعی،). 38: 1381(چلبی، 

(ایگلی و استفان، گیري جمعی است نوعی یک جهتاست که به نگرانی براي رفاه دیگران
رفتن منافع خود، در اثر دستشامل نگرانی براي از، 1خودمدارانه در مقابل،گرایش)؛ 1984

(کمپل و  هاي اجتماعی منجر شودکه باید به فرار بیشتر در دوراهی رفتار دیگران است
بیشتر نسبت به همکاري هاي اجتماعی، رود زنان در دوراهیانتظار می). 1993گورمن، 

طبق آنان بسیار سازگار است.  هاي جنسیتیبا کلیشهداشته باشند؛ زیرا این همکاري  مردان
بنابراین ممکن  هاي اجتماعی آگاه هستند؛، زنان از این انتظارات در دوراهی2نظر ایگلی
 مردان و زنان بر اساسکه باعث تنظیم رفتار  اي در نظر گرفته شودآگاهی زمینه است این

جنسیتی عبارت است از: تلقین و پذیري). جامعه2009این انتظارات شود (ایگلی، 
هاي جنسیتی در کودکان از بدو تولد (آبوت و واالس، ها و نقشکردن ارزشگیرجاي

پذیري است، به این نسیتی که خود نوعی از جامعههاي جنقش پذیري). جامعه312، 1380
معنا است که چگونه دختران و پسران، امتیازها و رفتارهاي مناسب از نظر جنسیتی را که بر 

فر، ، به نقل از هومین1999گیرند (ویتاکر، گذارد، فرا میها اثر مینگرش جنسیتی آن
کردن ناي شیوة پیدایش و درونیمعجنسیتی به پذیريکلی، جامعهطور). به94: 1382
شده در رفتار مردان و زنان است (استنلی و وایز، هاي فرهنگی و اجتماعی سفارشتفاوت
آگاهی از ، »هاي اجتماعی ایگلینظریه نقش«مطابق با ). 1387، به نقل از رضایی، 2002

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. agentic 
2. Eagly 
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ها و از آنمعناي برخورداري افراد از دانش نسبت به انتظارات جامعه انتظارات نقش به
عملکرد بر اساس این دانش زمانی که در نقش خاصی قرار دارند، است. مطابق با این 

ها از انتظاراتی است که هاي دوراهی، محصول آگاهی آنتعریف، رفتار افراد در موقعیت
هاي خاص دارند. این آگاهی به نوبۀ خود گرفتن در نقشها به علت قراردیگران از آن

هاي جنسیتی توسط پذیري است که از طریق پذیرش کلیشهاي جامعهمحصول فرآینده
بر اساس نظر هاي گوناگون از زنان و مردان انتظار دارند. افراد، رفتار خاصی را در موقعیت
باشد؛  گراي زنان در درجۀ نخست باید متوجه افراد نزدیکایگلی، نمایش رفتارهاي جمع

). از نظر 1984دهند (ایگلی و استفان، ها نیز تعمیم میولی آنان این رفتار جمعی را به غریبه
 زا باشد؛تواند براي هر دو فرد محدودیتعنوان یک ساختار اجتماعی میجنس بهایگلی، 

همکاري در هاي جنسیتی خود، به همکاري یا عدمولی مردان و زنان با توجه به نقش
. ایگلی بر این عقیده است که )31، 2007دهند (رومانو، هاي دوراهی پاسخ میموقعیت

کننده نیست؛ بلکه جنس یک النفسه تعیینجنس در توانایی فرد به انجام رفتاري خاص، فی
فرد خاص به انتظاراتی که هم خود فرد و هم دیگران در گروه از رفتار او دارند، شکل 

گر یک الهاي اشغها و شایستگی). این انتظارات بر اساس قابلیت1995دهد (ایگلی، می
گیرد که هاي جنسیتی اجتماعی متفاوت شکل میگیرد؛ بلکه با نقشجایگاه شکل نمی

اي بر طلبد؛ بنابراین جنس تأثیري کلیشهرفتار شخصی مردان و رفتار گروهی زنان را می
واره رفتار دارد تا حدي که انتظارات دیگران و فرد خاص هماهنگ با هم و بر اساس طرح

نظریۀ یادگیري «بسیاري از پژوهشگران ). 1991(ایگلی و کاراو، شود جنسیتی می
، مانند کارول گیلیگان درباره تفاوت در رشد اخالقی زنان و مردان که موجب »اجتماعی

هاي دوراهی بین انتخاب نغع فردي یا منافع ها در موقعیتهاي آنگیريتفاوت در تصمیم
اخالق مراقبت نوعی از اخالقیات است  ).29 :2007( رومانو،  انددیگران است، کار کرده

دوستی، رابطه با دیگران و حفظ عالیق و منافع دیگران است. که مبتنی بر فداکاري، نوع
خواهد که اصول ها تأکید دارد و میاخالق مراقبت بر اهمیت رابطۀ متقابل با دیگر انسان

 مطابق با). 1982ند (گلیگان، ها بر زندگی دیگران، معنا شواخالقی با توجه به تأثیر آن
از اخالق ارائه » گونهنمایش عدالت«اند که یک گیلیگان، پسران، آموزش داده شدهنظریۀ 

که دختران به حالیدرمبتنی است؛  حقوق افراد تحت آن قوانین، دهند که بر قواعد رسمی و
و روابط  نفع جامعه اجراي قواعد اخالقی با رویکرد مراقبت تمایل دارند که بر همبستگی و 
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گوید، مردان روابط خود با دیگران را می گلیگان). 1982تأکید دارد (گلیکان،  نزدیک
اي قدرت و نفوذ بیشتري نسبت به بینند که در آن عدهمراتب میقسمتی از یک سلسله

دیگران دارند؛ برعکس، زنان در روابط خود با دیگران، خود را در پیوند با شبکۀ ارتباطی 
مراقبتی و دلبستگی  عملکردهايها زندگی را وابسته به روابط و در قالب بینند. آنهمی میم

براي زنان اخالق متکی بر حقوق و قواعدمدار نیست؛  .نگرندو نه قراردادهاي توافقی می
 زنان ).1982(گلیگان،  فردي، همدردي، مهرورزي و ترحم استوار استبلکه بر روابط بین

 که مردان اما قرار دارند؛ یاور و کنندهسنتی در جایگاه مراقبت طوربه مردان زندگی در
نوع  در این که هاییبه شایستگی است، موفقیت شکل تنها هابراي آن فردي پیشرفت
هاي اخالقی قضاوت). 1982(گلیگان،  دهندنمی بهایی چندان آید،دست میبه وظایف

ن، بیشتر با احساس همدلی و دلسوزي همراه هاي اخالقی مردازنان در مقایسه با قضاوت
کردن است؛ به همین دلیل است. در نگاه زنان، رفتار اخالقی، رفتاري مبتنی بر مراقبت

از نظر گلیگان، مفاهیم جنس (همان).  هاي اخالقی بین زنان و مردان متفاوت استاستدالل
برساختی اجتماعی است اي فرهنگی و و جنسیت از یکدیگر متمایز هستند و جنسیت، سازه

توسعۀ  باجهت و همپذیري جامعه هايشیوه پیرو اخالقی مفاهیم و ادراك اکتساب و
هاي اخالقی و که مردان و زنان بر سر دوراهی. بر این اساس زمانیاست شناختی هايکنش

دلیل برخورداري از اخالقیات متفاوت، راهبردهاي متفاوتی گیرند، بهاجتماعی قرار می
کنند که طبق نظر گلیکان، باعث اتخاذ رویکرد جمعی توسط زنان و رویکرد خاذ میات

). با توجه به مبانی و چارچوب نظري 29: 2007شود (رومانو، فردي توسط مردان می
 شوند: هاي زیر مطرح میشده، فرضیهبیان

دوراهی ها و هنجارهاي جنسیتی و رفتار در رسد بین میزان پذیرش کلیشهـ به نظر می
 اجتماعی، رابطه وجود دارد.

ها و هنجارهاي جنسیتی و اخالق مراقبت، رابطه رسد بین میزان پذیرش کلیشهـ به نظر می
 وجود دارد.
ها و هنجارهاي جنسیتی و آگاهی از انتظارات رسد بین میزان پذیرش کلیشهـ به نظر می

 نقش، رابطه وجود دارد.
 بت و و رفتار در دوراهی اجتماعی، رابطه وجود دارد.رسد بین اخالق مراقـ به نظر می
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رسد بین و آگاهی از انتظارات نقش و رفتار در دوراهی اجتماعی، رابطه وجود ـ به نظر می
 دارد.

 

 
 

 روش پژوهش
و ابزار پرسشنامه استفاده شد.  1ها از  روش پیمایشگردآوري دادهدر این مطالعه براي 

صورت جامعۀ آماري این پژوهش، زنان شاغل و متأهل شهرداري تهران هستند که به
سال از باشند و حداقل یک کار میاستخدام رسمی یا قراردادي در این سازمان مشغول به

 ايصورت خوشهگیري بهها گذشته است. در این مطالعه، روش نمونهزندگی مشترك آن
اي است که در مرحلۀ نخست، محدودة تهران به پنج دستۀ شمال، جنوب، شرق، مرحلهچند

صورت تصادفی انتخاب غرب و مرکز تقسیم شد. در مرحلۀ بعد از هر دسته یک منطقه به
از شرق و 13از جنوب، 20از مرکز، منطقه 7از شمال، منطقه 3شد که عبارتند از: منطقه 

نظر و میزان همگنی وهش، حجم نمونۀ مقتضی، برحسب دقت مورداز غرب. در این پژ 10
دست آمد؛ درصد به 5/0نمونۀ پژوهش، با استفاده از فرمول کوکران، با سطح اطمینان 

گیري متناسب با نفر تعیین شد. در مرحلۀ بعد بر اساس نمونه 275بنابراین حجم نمونه، 
، براي هر منطقه، تعداد مشخصی نمونه ، با توجه به جمعیت زنان شاغل در هر منطقه2حجم

نظر به شیوة تصادفی ساده انتخاب هاي مورددر نظر گرفته شد که در آخرین مرحله، نمونه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Survey 
2. pps 

یجنسیت پذیريجامعه  

مراقبت اخالق  

  انتظارات از آگاهی

اجتماعیدوراهی در رفتار  
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کار رفت. به این به 1هاي پرسشنامه، روش اعتبار صوريشدند. براي بررسی اعتبار شاخص
ها در اختیار استادان شده همراه با تعریف نظري و عملیاتی متغیرمنظور، پرسشنامۀ طراحی

ها، پرسشنامۀ نهایی تدوین شد. براي سنجش گرفتن نظرهاي آننظرقرار گرفت و با در
ارزیابی قرار گرفت پاسخگو مورد 30آزمون توسط ها در مرحلۀ پیشپایایی نیز، ابتدا سؤال

 ها محاسبه شد؛ درنهایت بعد از اعمالو ضرایب آلفاي کرونباخ براي هر یک از شاخص
هاي نهایی تدوین شد. کلیۀ متغیرهاي مستقل در قالب طیف لیکرت اصالحات الزم، سؤال

جنسیتی، با پذیري اي از کامالْ مخالف تا کامالْ موافق سنجیده شدند. متغیر جامعهگزینهپنج
هاي نقش جنسیتی، پذیرش هنجارهاي جنسیتی در رابطه با رفتار سه بُعد پذیرش کلیشه

هاي رفتاري هاي جنسیتی در رابطه با تفاوتابر همسر و پذیرش ایدئولوژيمناسب زن در بر
گویه، سنجیده شد که پایایی آن مطابق با ضریب آلفاي کرونباخ  11زن و مرد، در قالب 

است. براي سنجش متغیر اخالق مراقبت، بر اساس مطالعات نظري، دو بُعد ارتباطی و  94/0
گویه در قالب مؤلفه ارتباط  3اي سنجش بُعد ارتباطی، هنجاري در نظر گرفته شده است. بر

رساندن به گویه در قالب مؤلفۀ مراقبت و یاري 5با دیگران و براي سنجش بُعد هنجاري، 
است. متغیر  70/0دیگران، توسط پژوهشگر ساخته شدند که ضریب آلفاي کرونباخ 

یه سنجیده شد که گو 5آگاهی از انتظارات نقش نیز بر اساس یک بُعد شناختی با 
هاي متناسب با نقش همسري و دربردارندة باور عمومی جامعه، نسبت به صفات و ویژگی

دهنده میزان آشنایی پاسخگویان از این انتظارات است و پایایی آن مادري است و نشان
دست آمد. متغیر وابسته که بازنماي رفتار در به 90/0مطابق با ضریب آلفاي کرونباخ، 

اجتماعی است، موقعیتی است که در آن کنشگر باید بین استفادة شخصی دوراهی موقعیت 
از درآمد خود به منظور تهیۀ نیازها و عالیق شخصی و استفادة غیرشخصی و جمعی از آن 

منظور تهیۀ مایحتاج خانواده یا رفع نیاز سایر افراد خانواده که اینجا مشخصًا همسر وي در به
ست به انتخاب بزند و بر اساس آن به اقدام عملی مبتنی بر همکاري نظر گرفته شده است، د

همکاري، مبادرت ورزد. براي سنجش و بررسی رفتار در این موقعیت، از یا عدم
هاي استفاده شده است؛ به این صورت که بر اساس مشاهده 2»سناریوسازي نظري«روش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Face Validity 
2. Vignettes 
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ینی و با استفاده از چنهاي اینگرفته از رفتار واقعی زوجین در موقعیتصورت
وفور در زندگی هایی که بههاي خود در چنین موقعیتوگوهاي زنان شاغل از تجربهگفت

شوند، پنج موقعیت دوراهی، طراحی شد. هر موقعیت مشترکشان با آن مواجه می
دهندة یک ترجیح دربردارندة چهار پاسخ در سطح سنجش اسمی است که هر پاسخ نشان

بازي، مطابق با راهبردهاي موجود در بازي دوراهی زندانی است؛ زیرا در  رفتاري یا راهبرد
توان چهار ترجیح رفتاري را رو باشند، میچنانچه دو نفر باهم روبه«بازي دوراهی زندانی، 

: 1386(جوادي یگانه، » براي بازیگر الف (خود) در برابر بازیگر ب (دیگري) متصور شد
کارگیري شده، مبتنی بر همکاري زن و مرد در بهیهاي طراح). تمامی موقعیت272

درآمدهاي حاصل از اشتغال و سایر منابع مالی خانوادگی است که عنصري صرفاً اقتصادي 
هاي گوناگون است؛ ولی براي بازنمایی نقشی که این عنصر در ایجاد موقعیت

آن به تعارض  شده، دو مورداجتماعی در خانواده دارد، از پنج موقعیت طراحیدوراهی
منافع اقتصادي کنشگر الف (زن) با کنشگر ب (همسر) اختصاص یافته است و سه مورد 

نداشتن هاي جنسیتی دو کنشگر اشاره دارد. با توجه به دسترسیدیگر به تعارض منافع نقش
دهندة ترجیحات رفتاري او اي طراحی شدند که نشانها به گونهبه کنشگر ب (همسر) پاسخ

ها، بتواند گرفتن رفتارمعمول همسرش در این موقعیتنظرو کنشگر الف (زن) با در نیز باشد
ها براساس ترجیحات رفتاري راحتی گزینۀ مناسب را انتخاب کند. طراحی پاسخبه

کارگیري هر کنشگران در بازي دوراهی زندانی، از این نظر صورت پذیرفته است که به
ري طرفین از سود حاصل از رفتار همیارانه یا محرومیت دهنده برخورداراهبرد در آن، نشان

دهندة زیان بیشتر یک طرف در از این سود در اثر اتخاذ رفتار غیرهمیارانه و همچنین نشان
هاي طراحی شده، انتخاب گزینۀ نکردن طرف دیگر است. در تمام موقعیتاثر همکاري

همکاري خود ـ همکاري دیگري) ( CCیا  Rدهندة حالت پاداش یا الف براي پاسخ، نشان
(همکاري خود ـ  CDیا  Sدهندة حالت حماقت یا است. انتخاب گزینۀ ب، نشان

 DDیا  pدهندة حالت مجازات یا نکردن دیگري) است. انتخاب گزینۀ ج، نشانهمکاري
دهندة نکردن دیگري) است و انتخاب گزینۀ د، نشانهمکاري -نکردن خود(همکاري

ها نکردن خودـ همکاري دیگري) است. این موقعیت(همکاري DCیا  Tحالت وسوسه یا 
عبارتند از: موقعیت خرید منزل، موقعیت اخذ وام بانکی، موقعیت استفاده از کارت بانکی، 
موقعیت تناسب کار منزل و استفاده از درآمد و موقعیت تعمیر وسیله منزل. براي مثال، در 
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توجهی پول که فرض کند پس از مدتی مقدار قابلموقعیت نخست از پاسخگو خواسته شد 
اي که دوست دارد)؛ انداز کرده است (مثالً خرید وسیلهبراي انجام یک امر شخصی پس

جز منزلی که در آن زندگی دهد براي خرید منزل جدیدي، بهولی همسرش به او اطالع می
چنین موقعیتی، معموالً:  کنند، مقداري پول کم آورده است و به کمک او نیاز دارد. درمی

پذیرد که مقداري از سند منزل جدید را به نام پاسخگو بزند و پاسخگو نیز الف) همسر می
پذیرد که مقداري از سند را به نام گذارد؛ ب) همسر نمیاندازش را در اختیار او میپس

پذیرد ر نمیگذارد؛ ج) همساندازش را در اختیار او میپاسخگو بزند و باز هم پاسخگو پس
دهد؛ د) اندازش را به او نمیکه مقداري از سند را به نام پاسخگو بزند و پاسخگو هم پس

اندازش را پذیرد که مقداري از سند را به نام پاسخگو بزند و پاسخگو باز هم پسهمسر می
 اند.ها نیز به همین طریق طراحی شدهدهد. سایر موقعیتبه او نمی

 
هاي شاخص

ضریب آلفاي  هایهگو پژوهش
 کرونباخ

 جنسیتیپذیريجامعه

ممانعت اشـتغال زن، از داري وظیفـۀ اصـلی زن. عـدمهاي نقش: خانـهکلیشه
کـردن زن از اشـتغال خـود در صـورت نظر رسیدگی به امـور منـزل. صـرف

دلیل رسیدگی به امور منزل. جبـران رسـیدگی کمتـر بـه امـور منـزل بـهعدم
 اشتغال به هر نحو ممکن. تأکید بر ویژگی مادري. تأکید بـر ویژگـی ایثـار و

ها انجام خواسـتدلسوزي. هنجارهاي نقش: لزوم اطاعت زن از همسر. عـدم
رغم پافشاري زن بر نظرهاي خود علـیتوسط زن، بدون رضایت همسر. عدم

 بودن نظرههاي همسر نسبت به نظرهاي زن. مخالفت همسر. در اولویت
هاي جنسیتی: بهتربودن عملکرد مردان نسـبت بـه زنـان در انجـام ایدئولوژي

أت و شـهامت بودن جـرمور مشکل. بیشتربودن قدرت تعقـل مـردان. بیشـترا
بـودن بودن توان مدیریتی مردان نسبت به زنان. بهترمردان نسبت به زنان. بهتر

 توان رهبري مردان نسبت به زنان.

94/0 

 اخالق مراقبت

آشنایان. رساندن به رساندن به دیگران، بسته به میزان ارتباط. لزوم یاريیاري
ها. آنرسـانی بـهنداشـتن بـه یاريدلیل تمایلناپسندي قطع رابطه با دیگران به

رســانی بــه آسیبهــا. عدماهمیــت مراقبــت از اطرافیــان و درك نیازهــاي آن
 هاي شخصی.دیگران براي دستیابی به خواسته

70/0 

آگاهی از انتظارات 
 نقشی

دیگـران. لـزوم حفـظ آرامـش داري توسط زن از نظر لزوم ایفاي نقش خانه
خانواده توسط زن از نظر دیگران. لـزوم ایفـاي وظـایف مـادري و همسـري 

حضور در منزل با انجام بهتر امور توسط زن از نظر دیگران. لزوم جبران عدم
 منزل توسط زن شاغل از نظر دیگران.

90/0 
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 هاي پژوهشیافته
تقل، واسط و وابسته قرار دارند. متغیرهاي پژوهش حاضر، در قالب چهار نوع متغیر مس

جنسیتی، متغیرهاي واسط، شامل  پذیريتر، متغیرهاي مستقل شامل جامعهاي مبسوطگونهبه
مراقبت و آگاهی از انتظارات نقش و درنهایت متغیر وابسته، رفتار در دوراهی اخالق

 اجتماعی هستند. 
سال 47سال و بیشترین سن آنها  23مطابق با نتایج تجربی، کمترین سن پاسخگویان،      

شده از سال قرار دارند. کمترین زمان سپري 35-40است و بیشتر افراد نمونه در گروه سنی 
سال است و از زمان ازدواج بیشتر افراد نمونه هشت  25ازدواج، یک سال و بیشترین زمان 

یشترین لیسانس است که بسال سپري شده است. سطح سواد پاسخگویان دیپلم تا فوق
درصد) دارد. سطح سواد همسران پاسخگویان  2/62فراوانی را سطح تحصیالت لیسانس (

درصد) بیشترین فراوانی را  68از راهنمایی تا دکتري است و سطح تحصیالت لیسانس (
دارد. به لحاظ وضعیت شغلی همسران پاسخگویان، بیشترین فراوانی متعلق به شغل کارمند 

درصد زنان و  7/44گویان و همسرانشان (ظر قومیت، بیشتر پاسخدرصد) است. از ن 3/67(
 درصد همسران پاسخگویان) جزو قوم فارس هستند.  3/51

 دهد.، فراوانی نسبی متغیر وابسته پژوهش را نشان می1جدول 
 

 توزیع فراوانی نسبی متغیر رفتار در دوراهی اجتماعی :1جدول  
همکاري هر  گویه

همکاري  دو نکردن هرهمکاري همکاري زن دو
 مرد

 4/8 5/10 9/50 2/30 موقعیت خرید منزل
 4/8 5/10 9/50 2/30 موقعیت اخذ وام

 4/8 5/9 5/50 6/31 موقعیت کارت بانکی
موقعیت تناسب کار منزل و 

 4/8 5/9 4/48 5/33 درآمد

 5/2 3/3 7/76 5/17 موقعیت تعمیر وسیله منزل
 

، در هر موقعیت، بیشترین فراوانی متعلق به همکاري زن و کمترین 1با توجه به جدول      
فراوانی مربوط به همکاري مرد است. در سه موقعیت خرید منزل، اخذ وام و ارائۀ کارت 
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درصد همکاري، متعلق به زنان است؛ ولی در موقعیت تعمیر وسیله منزل،  50بانکی، بیش از 
، میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي 2جدول  اند.همکاري کردهدرصد زنان  7/76

 دهد.مستقل پژوهش را نشان می
در  پذیري جنسیتیدهد که میزان جامعهها، نشان میهاي حاصل از توصیف گویهیافته     

هایی که به سنجش این متغیر میان افراد نمونه در حد متوسطی قرار دارد. از میان گویه
وظیفه اصلی زن «هایی همچون اند میزان فراوانی افراد موافق و کامالً موافق با گویهتهپرداخ
» ترین صفت زن استبودن بزرگمادر«درصد) و  4/52(درمجموع » داري استخانه

» ترین ویژگی زن استمهربانی، ایثار و دلسوزي، مهم«درصد) و  8/77(درمجموع 
ها بیشتر است. میزان اخالق مراقبت و آگاهی از درصد) از سایر گویه 6/67(درمجموع 

هاي مرتبط از میان گویه انتظارات نقش نیز در میان افراد نمونه در حد متوسطی وجود دارد.
ها، بسیار مهم مراقبت از اطرافیان و درك نیازهاي آن«با سنجش متغیر اخالق مراقبت، گویۀ 

سخگویان با آن موافق هستند. در رابطه با درصد پا 4/60، بیشترین فراوانی را دارد و »است
دیگران از زن انتظار دلسوزي، فداکاري و محبت «متغیر آگاهی از انتظارات نقش نیز گویۀ 

درصد پاسخگویان با  9/66اي که گونهبیشترین فراوانی را دارد به 08/4با میانگین » دارند
 این گویه موافق هستند.

 
 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي مستقل پژوهش :2جدول 

 انحراف استاندارد میانگین متغیر
 104/1 95/3 پذیري جنسیتیجامعه

 06823/1 0476/3 اخالق مراقبت
 1465/1 05/3 آگاهی از انتظارات نقش

  
پذیري جنسیتی با در بخش استنباطی، نتایج پژوهش تجربی نشان داد که رابطۀ جامعه     

پذیري رفتار در دوراهی اجتماعی در خانواده، معنادار است؛ یعنی با افزایش میزان جامعه
طور مستقیم و به پذیري جنسیتی همجنسیتی، میزان رفتار همیارانه، افزایش یافته است. جامعه

 هاي اخالق مراقبت، آگاهی از انتظارات نقش، بر رفتار افراد در دوراهیاسطۀ متغیروهم به
پذیري جنسیتی، میزان اخالق مؤثر است؛ به این معنا که با افزایش میزان جامعه اجتماعی

 یابد. مراقبت، آگاهی از انتظارات نقش نیز افزایش می
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جنسیتی و متغیرهاي واسط را نشان پذیري رابطۀ همبستگی متغیر جامعه ،3جدول      
پذیري جنسیتی و اخالق مراقبت از ضریب دهد. براي سنجش رابطۀ بین میزان جامعهمی

که نشان  000/0همبستگی اسپیرمن استفاده شد که مقدار این ضریب با سطح معناداري 
و باالي  دهندة همبستگی مستقیمدست آمد و نشانبه 712/0بودن رابطه است، دهندة معنادار

پذیري جنسیتی پاسخگویان، میزان بین این دو متغیر است؛ یعنی با افزایش میزان جامعه
ها از اخالق مراقبت نیز افزایش یافته است؛ بنابراین بیشتر افراد نمونه برخورداري آن

گر پژوهش، بسته به میزان پذیرش باورها و هنجارهاي وابسته به جنس خود، مراقب و یاري
پذیري جنسیتی، آگاهی از ضاي خانواده، هستند؛ همچنین با افزایش میزان جامعهدیگر اع

انتظار نقش نیز افزایش یافته است. بیشتر افراد نمونه در این پژوهش به انتظاراتی که دیگران 
ها بر اساس هنجارهاي جنسیتی دارند، آگاه هستند و هر چقدر بیشتر باورهاي مربوط از آن

پذیرفته باشند، وجود این انتظارات را در دیگران نسبت به رفتار خود به جنسیت خود را 
 کنند.بیشتر، ارزیابی می

 
 پذیري جنسیتی و متغیرهاي واسطرابطۀ همبستگی متغیر جامعه :3 جدول
 واسط                     

 آگاهی از انتظارات نقش اخالق مراقبت مستقل      

 Sig اسپیرمن Sig r اسپیرمن r جامعه پذیري جنسیتی
712/0 000/0 683/0 00/0 

 
، نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک چندوجهی متغیرهاي پژوهش و متغیر رفتار 4جدول      

دهد. در رگرسیون لجستیک شده نشان میهاي طراحیدر دوراهی اجتماعی را در موقعیت
در نظر  1عنوان طبقۀ مرجعوجهی، بنا بر اهداف پژوهش، یکی از وجوه متغیر وابسته بهچند

دهند تغییر مقادیر آمده، نشان میدستبه Bن اساس، ضرایب شود که بر ایگرفته می
گذارد؛ متغیرهاي مستقل چه تأثیري بر نسبت بخت طبقات متغیر وابسته بر طبقه مرجع می

یعنی با تغییر هر یک از متغیرهاي مستقل، احتمال انتخاب هر طبقه، نسبت به طبقۀ مرجع، 
دادن میزان همکاري است، طبقۀ ف، نشانچه تغییري خواهد کرد. در این پژوهش چون هد

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Reference Category 
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عنوان طبقۀ مرجع، در نظر گرفته شده و تغییرات نکردن هردو نفر بهآخر، یعنی همکاري
، احتمال سه طبقۀ دیگر نسبت به 4طبقات دیگر نسبت به این طبقه سنجیده شد. جدول 

عیت دوراهی نکردن طبقۀ مرجع را با تغییر هر یک از متغیرهاي مستقل، در موقهمکاري
براي سه طبقه، یعنی  Bدهد. ضرایب گذاري شده است، نشان مینخست که خرید منزل نام

کند و کنند، فقط زن همکاري میزوجینی که در این موقعیت دوراهی، هردو همکاري می
کنند، در جهت مثبت کند، در مقایسه با زوجینی که همکاري نمیفقط مرد همکاري می

ازاي افزایش هر یک دین معنا که براي طبقۀ همکاري هر دو  نفر، بهگذار است؛ بتأثیر
انحراف استاندارد در متغیر اخالق مراقبت، احتمال انتخاب راهبرد همکاري هر دو نفر 

ها، افزایش خواهد یافت. در طبقۀ نکردن آنانحراف استاندارد در مقایسه با همکاري 004/1
نحراف استاندارد در متغیر اخالق مراقبت، احتمال ازاي افزایش هر یک اهمکاري زن، به

نکردن هر انحراف استاندارد در مقایسه با همکاري 297/2انتخاب راهبرد همکاري براي زن 
ازاي افزایش هر یک انحراف دو نفر، افزایش خواهد یافت و در طبقۀ همکاري مرد، به
 195/1همکاري فقط براي مرد  استاندارد در متغیر اخالق مراقبت، احتمال انتخاب راهبرد

نکردن هر دو نفر، افزایش خواهد یافت. این امر انحراف استاندارد در مقایسه با همکاري
دهد که هر چقدر زنان نمونۀ پژوهش داراي اخالق مراقبت بیشتري باشند، بیشتر نشان می

د؛ بنابراین انها همسرانشان، همکاري نکردهاند؛ حتی اگر در این موقعیتهمکاري داشته
شود هاي دیگران، عاملی است که سبب میهاي مراقبت و دلسوزي و توجه به نیازارزش

هاي دوراهی، هاي همسر در موقعیتگرفتن رفتار و میزان همکاريزنان بدون درنظر
ازاي افزایش هر انحراف همکاري کنند. در رابطه با متغیر آگاهی از انتظارات نقش نیز به

این متغیر، براي طبقۀ همکاري هر دو نفر، احتمال انتخاب راهبرد همکاري هر  استاندارد در
ها، افزایش خواهد یافت. نکردن آنانحراف استاندارد در مقایسه با همکاري 004/1دو نفر 

انحراف استاندارد در مقایسه با  820/2احتمال انتخاب راهبرد همکاري براي زن 
 583/1افت و احتمال انتخاب راهبرد همکاري مرد نکردن او، افزایش خواهد یهمکاري

ها، افزایش خواهد یافت؛ بنابراین میزان نکردن آنانحراف استاندارد در مقایسه با همکاري
ها هاي جنسیتی آنآگاهی که افراد نمونه از انتظاراتی که دیگران نسبت به انجام نقش

به همکاري بیشتر منجر شده است. اند، سبب رفتار بر اساس این آگاهی و درنهایت داشته
دهد که در طبقۀ همکاري هر پذیري جنسیتی، نشان میبراي متغیر جامعه Bمحاسبۀ ضرایب 
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انحراف استاندارد در مقایسه با  563/1دو نفر، احتمال انتخاب راهبرد همکاري هر دو نفر 
ري براي زن ها، افزایش خواهد یافت. احتمال انتخاب راهبرد همکانکردن آنهمکاري

نکردن او، افزایش خواهد یافت و احتمال انحراف استاندارد در مقایسه با همکاري 599/2
ها، نکردن آنانحراف استاندارد در مقایسه با همکاري 095/1انتخاب راهبرد همکاري مرد 

شده نیز با اندکی هاي دوراهی طراحیبراي سایر موقعیت Bافزایش خواهد یافت. ضرایب 
دهد که پذیرش باورها و هنجارهاي به همین صورت است. این امر نشان میتفاوت 

 شود. هاي دوراهی میجنسیتی، سبب تفاوت همکاري زنان و مردان در موقعیت
 

ضرایب رگرسیون لجستیک چندوجهی متغیرهاي مستقل و رفتار در دوراهی اجتماعی در  :4جدول 
 موقعیت نخست

 Exp(B) B متغیرهاي مستقل

 اخالق مراقبت
004/0 004/1 همکاري هر دو  
193/0 297/2 همکاري زن  
178/0 195/1 همکاري مرد  

آگاهی از 
 انتظارات نقش

1 همکاري هردو 667 788/0 
2 همکاري زن 820 839/0 
1 همکاري مرد 583 540/0 

پذیري جامعه
 جنسیتی

 447/0 563/1 همکاري هردو
 461/0 599/2 همکاري زن
 091/0 095/1 همکاري مرد

 
 گیريبحث و نتیجه

ها، هاي فردي و جمعی افراد در این موقعیتگیريدر مورد دوراهی اجتماعی و جهت
شده نیز به جنسیت، هاي انجامهاي بسیار کمی صورت گرفته است. در پژوهشپژوهش

کلی پرداخته طورعنوان یکی از عوامل شخصیتی مؤثر بر رفتار در دوراهی اجتماعی، بهبه
ها نشان از میزان همکاري بیشتر زنان نسبت به مردان وهششده است و اگرچه بیشتر این پژ

شناختی این امر، مغفول مانده است. ها دارد، ولی دالیل جامعههاي جمعی آنگیريو جهت
در مورد تضاد منافع افراد با یکدیگر در حوزة خانواده در ایران، پژوهشی صورت نگرفته 
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همیارانۀ هر یک از یزان رفتار همیارانه و غیراست؛ بنابراین در این پژوهش رفتار زوجین و م
ها در موارد متعارض منافع اقتصادي، در قالب مفهوم دوراهی اجتماعی و نظریۀ بازي، آن

رغم تغییرات زیادي که در )، علی1382وش (بررسی شد. به اعتقاد گلومبوك و فی
وصیات و صفات وابسته وجود آمده، باورها دربارة خصهاي زنان و مردان در جامعه بهنقش

). توجه به میزان 64: 1382وش، به جنسیت تغییر زیادي نکرده است (گلومبوك و فی
» داري استوظیفه اصلی زن خانه«هایی همچون فراوانی افراد موافق و کامالً موافق با گویه

درصد)  8/77(درمجموع » بودن بزرگترین صفت زن استمادر«درصد)،  4/52(درمجموع 
درصد) نشان  6/67(درمجموع » ربانی، ایثار و دلسوزي، مهمترین ویژگی زن استمه«و 
ها به اشتغال، دهد که با وجود تغییر در شیوة سنتی زندگی این افراد و دستیابی آنمی

تحصیالت و درآمد، باورهایشان در مورد صفات وابسته به جنس، چندان تغییري نیافته 
پذیري افزایش تمامی متغیرهاي مستقل پژوهش، اعم از جامعهتبع ها نشان داد بهاست. یافته

جنسیتی، اخالق مراقبت و آگاهی از انتظارات نقش، احتمال همکاري زنان، نسبت به 
هاي شده براي موقعیتگرفتهنظرهاي درنکردن افزایش داشته است. نتایج گویههمکاري
نکردن نه، حتی در صورت همکاريشده، نشان داد که بیش از نیمی از افراد نموطراحی

کنند که با ها همکاري میهاي دوراهی، باز هم در این موقعیتهمسرانشان در موقعیت
دهندة داشتند، نشانبرنکردن همسر را نیز درها همکاريتوجه به این که این گویه

ده هاي دوراهی طراحی شنکردن بیش از نیمی از همسران پاسخگویان در موقعیتهمکاري
هاي خود، عالوه بر گیريمتأخر، اشخاص در تصمیم است. مطابق با نظریۀ انتخاب عقالنی

دوستی را نیز دخالت شناسی و نوعهاي خود مانند انصاف، حقشمنفعت مادي، ارز
پذیري زنان مطابق با جامعه«توان گفت: ). در این رابطه می98: 1373دهند (لیتل، می

هاي هاي خود در موقعیتگیريها و تصمیمیشتر از مردان در انتخابجنسیتی، این موارد را ب
خواهند که )، والدین از دختران خود می1373به اعتقاد راس (». دهنددوراهی، دخالت می
وفصل جو باشند، اختالفات را نه با جنگ و جدال، بلکه با صحبت حلسازش کنند و صلح

مراقبت «). بیشتر پاسخگویان با گویۀ 275: 1373س، کننده باشند (راکنند، مهربان و مراقبت
، مؤافق بودند. این نتایج تأییدکننده نظر »ها، بسیار مهم استاز اطرافیان و درك نیازهاي آن

خواهد، رفتارشان مبتنى بر فداکارى، گوید این اخالق از افراد میگلیگان است که می
یق دیگران باشد و اخالق زنان بیش از دوستى، رابطه با دیگران و حفظ منافع و عالنوع
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دهد که زنان ). مدل تعاملی ایگلی نشان می1982مردان مطابق با این الگو است (گیلیگان، 
ناگزیر به انجام رفتار خاصی هستند تا مقبول واقع شوند و در صورتی که رفتارهایی 

یابد. بیشتر افراد ها کاهش میبرخالف هنجارهاي جنسیتی رایج، انجام دهند، مقبولیت آن
ها بر اساس هنجارهاي جنسیتی دارند، نمونه در این پژوهش به انتظاراتی که دیگران از آن

ها دهد آنشده، نشان میهاي دوراهی طراحیها در موقعیتآگاه هستند و همکاري آن
 سازند.رفتار خود را با این انتظارات هماهنگ می

پذیري جنسیتی در بخش استنباطی، نتایج پژوهش تجربی نشان داد که رابطۀ متغیر جامعه     
با رفتار در دوراهی اجتماعی در خانواده، معنادار است؛ به این معنا که با افزایش میزان 

یابد. پذیرش باورها و هنجارهاي جنسیتی، میزان رفتار همیارانۀ زنان، افزایش می
واسطۀ متغیرهاي اخالق مراقبت و آگاهی و هم به طور مستقیم به یتی همپذیري جنسجامعه

مؤثر است. به این معنا که با  اجتماعی از انتظارات نقش، بر رفتار پاسخگویان در دوراهی
پذیري جنسیتی، میزان برخورداري از اخالق مراقبت و آگاهی از افزایش میزان جامعه

دهد که در . نتایج تحلیل رگرسیون لجستیک، نشان مییابدانتظارات نقش، افزایش می
شده، بین متغیرهاي مستقل پژوهش و رفتار در دوراهی هاي طراحیتمامی موقعیت
پذیري ها با افزایش میزان جامعهاي معنادار وجود دارد و تمامی این موقعیتاجتماعی، رابطه

ل همکاري زنان بیشتر از جنسیتی، اخالق مراقبت و آگاهی از انتظارات نقش، احتما
ها بر اساس بازي دوراهی زندانی که طبقات این موقعیتآنجانکردن است. ازهمکاري

هاي دهنده راهبرد و ترجیح رفتاري زنان و همسرانشان در موقعیتاند و نشانطراحی شده
ق درصد از زنان مطاب 2/50دوراهی طراحی شده است. نتایج نشان دادند که ترجیح رفتاري 

نکردن همکاري -(همکاري خود CDیا  Sهاي چهارگانۀ ترجیحات رفتاري، با حالت
کند؛ ولی طرف دیگر همکاري نکرده و از دیگري) است. در این حالت فرد همکاري می

کند. در این حالت بازیگر الف به حماقت و استفاده میهمکاري بازیگر الف سوء
(همکاري  CDیا  S1؛ بنابراین نام این گزینه، شودشدن، متهم میسوءاستفاده واقعمورد
 CCیا  R2درصد،  9/30نکردن دیگري) است؛ همچنین ترجیح رفتاري همکاري -خود

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Sucker 
2. Reward 
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 (همکاري DDیا  P1درصد،  5/10همکاري دیگري)، ترجیح رفتاري  -(همکاري خود
 T2ه، درصد از افراد نمون 4/8نکردن دیگري) و تنها ترجیح رفتاري همکاري -نکردن خود

همکاري دیگري) است. زنان در خانواده و در جریان  -نکردن خود(همکاري DCیا 
شوند شود، آشنا میها تجویز میپذیري با رفتارهایی که متناسب با جنسیتشان براي آنجامعه

سازند و بر اساس آن به کنش پذیري، این هنجارها را درونی میو در طول فرایند جامعه
ها یاد شوند. آنپذیري فرآیندي است که از طریق آن افراد، جنسیتی میعهپردازند. جاممی
توانند عنوان یک زن یا مرد به چه انتظاراتی پاسخ گویند و اینکه چطور میگیرند که بهمی

دادن ). شرلی وایتز، براي نشان1388این خصوصیات را نشان دهند (سفیري و ایمانیان، 
را » همسانی«و » برخوردهاي متفاوت«جنسیتی، دو واژة هاي سازوکارهاي انتقال نقش

کرد. مطابق با روند همسانی، نوزادان پسر و دختر در جریان رشد خود از طریق  مطرح
همسانی با الگوهاي موجود مرد و زن در خانواده و همسایگان و همچنین از طریق وجود 

). در انتقال 189: 1387عزازي، رسند (اها، به تصویري مردانه و زنانه، از خود میرسانه
بودن در هاي چگونههاي جنسیتی به دختر و پسر از همان کودکی تصورات و نگرشنقش

مند به آشپزي و امور شود. دختر باید لطیف، مهربان، عالقهزندگی آینده، ارائه می
و قدرتمند،  مند به نوزادان و کودکان و با محبت باشد؛ اما پسر باید قويداري و عالقهخانه

تا حدودي پرخاشگر، متمایل به زندگی بیرون از خانواده و بازي و ورزش باشد. این الگو 
). بر این اساس، افراد نمونۀ پژوهش 190کند (همان، ها را تعیین میخطوط کلی زندگی آن

هاي اند در موقعیتپذیري جنسیتی، فراگرفتههایی که در جریان جامعهمطابق با ارزش
نفع فردي و جمعی، رفتارهاي همیارانه خواهند داشت؛ بنابراین بر اساس مدل نظري  تعارض

پذیري جنسیتی، از طریق ایجاد اخالق مراقبت، آگاهی از انتظارات دیگران پژوهش، جامعه
گیري کلی، گذارد. در یک نتیجهبر رفتار زنان در دوراهی اجتماعی در خانواده تأثیر می

رفتاري بیش از نیمی از زنان پاسخگو، همکاري بوده است؛ ترجیح «توان گفت: می
 دالیل نظري این امر. »است نکردن بودهها، همکاريآنکه ترجیح رفتاري همسران درحالی

گونه بیان کرد که توان اینمی هاي فمینیستی در رابطه با انتخاب عقالنی،نظریه را بر اساس

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
1. Punishment 
2. Tempetation 
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شوند که هایی در زندگی خود میگرفتار برنامه هازندگی زنان خصلتی تصادفی دارد و آن
ناپذیر کودکان بر بینیبر اثر دخالت حوادثی چون ازدواج، شرایط کاري شوهر، تأثیر پیش

خوش شدن و ناپایداري مشاغل زنان مزدبگیر، پیوسته دستهاي زندگی، طالق، بیوهطرح
هاي خاصی را فهاي روزانه خود هدشوند. زنان در فعالیتتغییر و تحول می

هاي دیگران، کنند؛ بلکه همیشه تنها به نیازها و درخواستمرحله، تعقیب نمیبهمرحله
هاي هدفدار است شده از انساندهند و این برخالف الگوي معمول ارائهواکنش نشان می

هایشان مسیرهاي عملی کنند و براي رسیدن به هدفهایی را براي خود تأیین میکه هدف
ها ارتباط داشته گیرند که در آن تا آنجا که ممکن است وسایل با هدفپیش میرا در 

خود  هاي ویژهشوند که در جهت هدفعنوان موجوداتی تصویر میرو زنان بهاینباشد؛ از
ها و ها، کنشرسانی، تنظیم، تسهیل و تعدیل خواستکنند، بلکه وظایف اطالععمل نمی
)؛ بنابراین عقالنیت زنان، 504: 1388دهند (ریتزر، م میهاي دیگران را انجادرخواست

وسیلۀ هنجارهاي اجتماعی است که محاسبات هزینۀ فایدة شخصی شده بهعقالنیتی محدود
هایی را مطابق با هنجارهاي جنسیتی، اتخاذ شود زنان تصمیمزند و باعث میرا کنار می

گفت که در بازي دوراهی زندانی، از توان همچنین با استفاده از نظریۀ بازي می کنند.
همکاري  -نکردن خودهمکاري«دیدگاه نفع فردي و عقالنیت اقتصادي، انتخاب گزینۀ 

، بهترین گزینه براي فرد است؛ زیرا همکاري نکرده و از مزایاي همکاري استفاده »دیگري
ره وجود گري است. چون وسوسه و اغوا براي این رفتار همواکند و این همان طفیلیمی

دارد؛ اما این وضعیت براي زمانی است که هر دو فرد در جایگاه و موقعیت برابر باشند. 
وقتی رابطه میان دو فرد برابر نباشد، آنگاه نوع روابط دگرگون شده و ترجیحات افراد 

ها، راهبرد شود و بر اساس این وزنها) میهاي مختلفی (وابسته به جایگاه آنداراي وزن
). بر این اساس مطابق با 86: 1383ها متفاوت خواهد شد (جوادي یگانه، مسلط آن

گرفتن در موقعیتی فرودست است پذیري جنسیتی، ادراك زنان از جایگاه خود، قرارجامعه
ها به لحاظ عینی دلیل برخورداري از اشتغال و تحصیالت و درآمد، موقعیت آنو هرچند به

ا به علت  داشتن باورهاي جنسیتی، به لحاظ ذهنی، جایگاه در خانواده ارتقا یافته است، ام
کلی هرچند خانواده بر پایۀ طوردانند. بهخود را در خانواده، فروتر از همسرانشان می

هاي جمعی گیريهمکاري و همیاري اعضا استوار است و وجود رفتارهاي همیارانه و جهت
ها و پذیري جنسیتی و پذیرش کلیشهکند، ولی وجود جامعهرا از همۀ اعضاي آن طلب می
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هاي جنسیتی و رفتار مطابق با هنجارهاي جنسیتی، سبب کاهش همکاري هردوي باور
شود و در این هاي متعارض منافع فردي و جمعی در خانواده میزوجین در موقعیت

نکردن را در پیش ها زنان اغلب راهبرد همکاري و همسرانشان،  راهبرد همکاريموقعیت
تواند ایجاد زمینۀ نارضایتی، اختالف، کشمکش و سردي روابط گیرند. پیامد این امر مییم

 در خانواده باشد. 
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